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WST P

W 2005 r. wspominano w Portugalii dwa wydarzenia sprzed 250 lat, o których

przetrwa a pami  do tego czasu. Jednym z nich by o „tsunami”, które 1 listopada 1755 r., w

ci gu 10 minut zniszczy o znaczn  cz  Lizbony, u miercaj c ponad 50 000 jej

mieszka ców. Katastrof  t  przepowiedzia  dwa lata wcze niej o. Kazimierz Wyszy ski

(1700 -1755) marianin, który zmar  10 dni wcze niej, w Balsam_o czterysta kilometrów od

Lizbony. W a nie w tym sanktuarium maryjnym, gdzie znajduje si  jego grób, w 2005 r.

odby y si  dwa spotkania. Jedno w sierpniu, zwi zane z dniami kulturalnymi miasta

tamtejszego regionu Mirandy, gdzie wyg oszono równie  referaty o dwóch wydarzeniach

sprzed 250 laty- tragedii w Lizbonie i jej reperkusji w ówczesnej Europie oraz o postaci s ugi

Bo ego o. Kazimierza. Natomiast w pa dzierniku 2005 r. zebrali si  w Balsam_o prze o eni

Zgromadzenia Marianów, dla omówienia wspó czesnej sytuacji Zgromadzenia oraz uczczenia

s ugi Bo ego o. Kazimierza Wyszy skiego. Przebywa  on zaledwie dwa lata w Portugalii, ale

pami  o nim trwa jako o „ wi tym Polaku” i do jego grobu pielgrzymuj  ludzie, polecaj c

si  jego wstawiennictwu. Tam te  najpierw rozpocz to starania o jego proces beatyfikacyjny,

który zako czy  si  dekretem stwierdzaj cym heroiczno  jego cnót.

O. Wyszy ski przeszczepi  do Portugalii zakon marianów i zapozna  tamtejsze

spo ecze stwo z postaci  Za o yciela o. Stanis awa Papczy skiego (1631-1701). Uwa a  tego

wielkiego propagatora kultu Niepokalanego Pocz cia, gorliwego aposto a i wspomo yciela

dusz czy cowych za cz owieka o wybitnej wi to ci, Sam o. Kazimierz z wielk

konsekwencj  realizowa  duchowe idea y Za o yciela marianów i pragn  gor co jego

beatyfikacji. Przebywaj c w Rzymie podj  wysi ek zebrania informacji i opracowania

instrukcji do rozpocz cia procesu kanonizacyjnego o. Stanis awa w Polsce. Jednak nie

doczeka  si  tej rado ci „wierny syn Za o yciela i stró  jego duchowego dziedzictwa”, jak go

nazywa dekret heroiczno ci cnót. Proces ten rozpocz  si  dopiero po mierci o.

Wyszy skiego. Jednak jego opracowania pos u y y postulatorowi procesu o. Ludwikowi

Zapa kiewiczowi (+1790) do sporz dzenia dokumentacji o yciu i wi to ci o. Stanis awa.

Sprawa beatyfikacji o. Stanis awa zosta a podj ta w procesie prowadzonym w latach 1767-69

w Kurii Warszawskiej. Po rozpatrzeniu dowodów zebranych w procesie, zosta  wydany w

1775 r. w Rzymie dekret super scriptis S ugi Bo ego. Ze wzgl du na brak pewnych

dokumentów i wystarczaj cej wiedzy do wy wietlenia niektórych okoliczno ci jego ycia,

sprawa w owym roku zosta a zawieszona.
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 Rozpocz to równie  starania o wyniesienie na o tarze o. Kazimierza. Proces

informacyjny do beatyfikacji przeprowadzono w Portugalii w latach 1763-68, w Polsce

(1775- 1776) oraz w Rzymie (1779).  Z powodu wojen, epidemii, rozbiorów Polski, dopiero

w po owie dwudziestego wieku wznowiono oba procesy, które zako czy y si  pomy lnie,

stwierdzaj c wybitny stopie  wi to ci obydwóch marianów. Stolica Apostolska wyda a

dekrety o heroiczno ci cnót Za o yciela marianów i kontynuatora jego dzie a, o. Kazimierza

Wyszy skiego.

O. Kazimierz wiernie kroczy  ladami Za o yciela marianów i gorliwie troszczy  si  o

jego dzie o. Pracuj c w Polsce my la  o beatyfikacji o. Papczy skiego i zbiera  o nim

wiadectwa. Sprawa wyniesienia na o tarze Za o yciela sta a si  przedmiotem szczególnych

jego zabiegów, gdy o. Kazimierz sprawowa  w Rzymie urz d prokuratora generalnego

Zgromadzenia. Tam po zapoznaniu si  z ówczesnym prawodawstwem kanonizacyjnym,

rozpocz  konkretne dzia ania. Przygotowywa  instrukcje do prowadzenia procesu

informacyjnego na terenie diecezji, gromadzi  wiadectwa wi to ci ycia Za o yciela,

wskazywa  jeszcze yj cych wiadków jego ycia. Swoje opracowania wraz z zach tami i

przynagleniami przesy a  do prze o onego generalnego marianów. Zwraca  si  te  z

serdecznym apelem  do innych wspó braci i do przyjació  maria skich, aby pomogli ukaza

wietlan  posta  o. Stanis awa Papczy skiego. Przebija z nich wielka gorliwo  o ukazanie

ludziom wiat a heroicznej wiary i mi o ci wielkiego czciciela eucharystii, gorliwego

propagatora kultu Niepokalanego Pocz cia NMP oraz or downika dusz czy cowych.

Zgodnie z obowi zuj cym prawodawstwem kanonizacyjnym trzeba by o opracowa  yciorys

o. Stanis awa, czego dokona  o. Wyszy ski w Rzymie i w Portugalii. Na tym opracowaniu

opar  portugalsk  wersj , nieco zmienion .  ks. J. Teixeira. Nadto nale a o przedstawi

wiadków i wiadectwa wi to ci ycia o. Stanis awa oraz zabezpieczy  pami tki po nim jako

cenne relikwie .

Mo na postawi  pytanie o sens stara  o beatyfikacje ludzi z odleg ej przesz o ci. Czy

wspó cze nie yj cy mog  czerpa  inspiracj  z pokole  przesz ych do ycia wiar  dzisiaj?

Inspiracj  do odpowiedzi na te pytania znajdujemy u o. Kazimierza Wyszy skiego,

który rozpocz  yciorys Za o yciela marianów od przytoczenia s ów Pisma wi tego,

którymi autor ksi gi Syracha zapowiada wys awianie pobo nych Izraelitów: Wychwalajmy

m ów s awnych i ojców naszych w kolejno ci ich pochodzenia (Syr 44,1). Biblia hebrajska

podkre la a, e chodzi o o „m ów pobo nych”, którzy zostawili przyk ad wierno ci Bogu i

zaufania do Jego mi osiernej opieki. Ksi ga Syracha w kilku rozdzia ach ( 44- 50) s awi tych,
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którzy „ stali si  dum  swych czasów”, gdy  „potomstwo ich trwa  b dzie na wieki”, a

chwa a ich nie b dzie wymazana” Syr 44,7. 13). W przek adzie ks. Jakuba Wujka z 1599 r., z

którego móg  korzysta  o. Kazimierz, tekst ten brzmi: „Wys awiajmy m e chwalebne”.

Do wypowiedzi o m ach s awnych i pobo nych nawi za  równie  Jan Pawe  II w

dniu 5 lutego 1983 r., z okazji nadania godno ci kardynalskiej prymasowi Józefowi

Glempowi. Podkre laj c znaczenie jego poprzednika, Kardyna a Stefana Wyszy skiego,

mówi : Wychwalajmy m ów s awnych i ojców naszych ” mówi Ksi ga M dro ci Syracha

(Sir. 44, 1).  My czynimy to w poczuciu wdzi czno ci i z g bokiej potrzeby serca. Wg bi  si

ten opatrzno ciowy Pasterz wspó czesnych pokole  w naszej Ojczy nie g boko w my l

Ko cio a, ws ucha  w bicie jego serca, w jego pos annictwo i sam sta  si  “ pos annictwem ”.

Przeprowadzi  Ko ció  w Polsce z pierwszego do drugiego tysi clecia chrze cija stwa. Tak

jak przeprowadza  go szcz liwie i wielokrotnie poprzez wiele momentów trudnych i poniek d

decyduj cych dla ycia polskiego Ko cio a i Narodu. A moc sw  i wiat o czerpa  z

g bokiego, dzieci cego wprost nabo e stwa i z mi o ci ku Tej, która w Cz stochowie “ z

dawna Polski jest Królow ”. By  on si  Narodu, a jego si  by  Naród, na który patrz  z

mi o ci  i szacunkiem.

O. Kazimierz z mi o ci  i szacunkiem patrzy  na o. Stanis awa Papczy skiego,

na ladowa  go, ukazywa  innym jako cz owieka Bo ego i wznawia  publikacj  jego ksi ek.

Usi owa  równie  zach ci  rodaków do na ladowania ycia o. Stanis awa w jego mi o ci do

Chrystusa i Maryi, przez obrazki i portret Za o yciela. Znajomo  jego postaci przeszczepi  o.

Kazimierz do Portugalii, gdzie sp dzi  ostatnie lata swego ycia.

  Za o yciel marianów, u o y  dla swego zakonu regu , któr  nazwa  „Norma Vitae”.

acinki wyraz „norma” mo e oznacza  nie tylko regu  zakonn , przepis, lecz równie  wzór i

przyk ad do na ladowania. Takim wzorem i przyk adem dla o. Wyszy skiego, by  w a nie

Za o yciel marianów. Na laduj c wiernie przyk ad Za o yciela, o. Kazimierz osi gn

wybitny stopie  wi to ci ycia. Wa nym czynnikiem stara  o beatyfikacj  obydwóch

wspomnianych marianów jest nie tylko wyrazem pietyzmu do nich, lecz równie

potwierdzeniem aktualno ci dla pó niejszych pokole  drogi zjednoczenia z Chrystusem, któr

kroczyli wspomniani kap ani u samych pocz tków istnienia zakonu.

Na potrzeb  refleksji o yciu Za o yciela marianów i kontynuatora jego duchowego

dziedzictwa, wskazuj  s owa papie a Jana Paw a II z adhortacji apostolskiej Vita Consecrata:

„zakonnicy i zakonnice ka dej epoki winni nadal znajdywa  swój wzorzec w

Chrystusie Panu, podtrzymuj c przez modlitw  g bok  wewn trzn  komuni  z Nim” (n. 9).
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Do ci lejszej za  wi zi z Chrystusem prowadzi „wierno  charyzmatowi za o ycielskiemu

oraz ukszta towanemu przez ten charyzmat duchowemu dziedzictwu ka dego Instytutu.

W a nie dzi ki tej wierno ci wobec natchnienia za o ycieli i za o ycielek - które samo jest

darem Ducha wi tego - mo na atwiej odkry  i gorliwiej prze ywa  zasadnicze elementy

ycia konsekrowanego (n. 36 ) […]To powo anie jest przede wszystkim zach t  do wytrwania

na drodze do wi to ci mimo trudno ci materialnych i duchowych, jakie niesie codzienne

ycie. Jest ono tak e wezwaniem, by pog bia  swoje kwalifikacje i rozwija  dynamiczn

wierno  swej misji, przystosowuj c jej formy - gdy jest to konieczne - do nowych sytuacji i

rozmaitych potrzeb, w postawie ca kowitej uleg o ci wobec Bo ych natchnie  i zgodnie z

rozeznaniem Ko cio a. W ka dym przypadku nale y jednak zachowa  g bokie przekonanie,

e gwarancj  autentyczno ci wszelkiej odnowy, która chce pozosta  wierna pierwotnej

inspiracji, jest d enie do coraz pe niejszego upodobnienia si  do Chrystusa” (n. 37).

Ten e papie  wspominaj c chrze cija skich bohaterów wiary przypomina , e dzi ki

tajemniczej wi zi wszystkich chrze cijan, w nadprzyrodzonej jedno ci Mistycznego Cia a

„dokonuje si  przedziwna wymiana darów duchowych, która sprawia, e wi to  jednego

wspomaga innych w znacznie wi kszej mierze ni  grzech jednego mo e zaszkodzi  innym.

Niektórzy ludzie pozostawiaj  po sobie jak gdyby nadmiar mi o ci, poniesionych cierpie ,

czysto ci i prawdy, który ogarnia i wspiera innych”1.

 Opracowanie niniejsze podejmuje prób  spojrzenia na posta  o. Stanis awa oczyma

kontynuatora jego dzie a i na ladowcy przyk adu jego ycia. W rozdziale pierwszym zostanie

przedstawione ycie i dzia alno  o. Kazimierza Wyszy skiego w zakonie marianów.

Wst powa  do tego Zgromadzenia, które na organizowa o si  po tzw. „rozproszeniu

Rostkowskim” i wiele by o w nim do naprawienia. O. Kazimierz dokona  tej naprawy i

rozbudowy, tak e Zgromadzenie marianów zwróci o na siebie  uwag  spo ecze stwa,

rozwin o si  duchowo i liczebnie, a on sam osi gn  w nim wi to  ycia.

  Tre ci  rozdzia u drugiego b dzie ycie Za o yciela marianów wed ug refleksji o.

Kazimierza , którego dekret o heroiczno ci cnót okre la jako „wiernego syna za o yciela i

stró a jego duchowego dziedzictwa”. ycie o. Stanis awa by o skierowane ku Bogu tak, jak

ig a kompasu zwraca si  ku pó nocy2. Szczególnym wyrazem takiego nastawienia jest

testament o. Stanis awa Papczy skiego, przepe niony wielk  mi o ci i wdzi czno ci  do Boga

                                                  
1 Jan Pawe  II, Bulla „Incarnationis Misterium”, Watykan 1998, nr 10.

2  Ig a eglarska [kompasu] nie zatrzyma si , dopóki nie zwróci si  na pó noc i nie wska e dok adnie bieguna pó nocnego. Tak i serce nasze, które Bóg stworzy

nie dla czego innego, lecz tylko dla Samego Siebie, sk ania si  i nachyla ku centrum czyli ku swojej wrodzonej doskona o ci i nie mo e wcze niej spocz ,

dopóki nie b dzie nale a  do swego Stwórcy" (w dziele "Vita Divina" rozdz. 4). S. Papczy ski, Templum Dei mysticum, Varsoviae 1998, 16.
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i ludzi. Testament ten, ods aniaj cy g bi  duszy Za o yciela marianów wraz z refleksjami o

jego mierci i reakcji ludzi po niej, zostanie udost pniony w rozdziale trzecim. Rozdzia

czwarty zawiera  b dzie rezultaty prac o. Kazimierza z jego stara  o beatyfikacj  o.

Stanis awa. Celem procesu kanonizacyjnego jest udowodnienie wi to ci kandydata na

o tarze, na podstawie zebranych i krytycznie ocenionych wiadectw o nim. Zgromadzone

przez o. Kazimierza takie wiadectwa o znakach wi to ci Za o yciela marianów zostan

przedstawione w rozdziale pi tym. Wa ne miejsce w kulcie wi tych posiadaj  ich relikwie.

Refleksje o. Kazimierza na temat relikwii i pami tek po Za o ycielu marianów zostan

omówione w rozdziale szóstym. Rozdzia  siódmy uka e histori  procesu informacyjnego

badaj cego znaki wi to ci Za o yciela marianów. Wprawdzie proces ten rozpocz  si

dopiero po mierci o. Kazimierza, ale jego opracowania zosta y wykorzystane w

post powaniu kanonizacyjnym. Wreszcie rozdzia  ósmy zajmie si  zagadnieniem osi gni cia

wi to ci przez samego o. Kazimierza Wyszy skiego, który na laduj c Za o yciela, wzrasta

w mi o ci do Boga i na laduj c Niepokalan  Maryj  s u y  ofiarnie bli nim.

W aneksach zostan  podane dekrety o heroiczno ci cnót o. Stanis awa Papczy skiego

i o. Kazimierza Wyszy skiego, kronika rzymskich stara  o przygotowanie procesu

Za o yciela marianów i zasadnicze daty przebiegu samego procesu.



9

ROZDZIA  I

YCIE I DZIA ALNO  O.  KAZIMIERZA WYSZY SKIEGO

S uga Bo y o. Kazimierz od w. Józefa Wyszy ski (1700-175), zosta  w dekrecie o

heroiczno ci cnót nazwany „wiernym synem Za o yciela marianów i stró em jego

duchowego dziedzictwa”. W zakonie a tak e w ówczesnym spo ecze stwie zdoby  wielkie

uznanie swym wi tym yciem oraz dzia alno ci  apostolsk , tak e wkrótce po jego mierci

starano si  o jego beatyfikacj . Niestety utrata niepodleg o ci Polski oraz trudne po o enie

Ko cio a w okresie zaborów, a tak e prze ladowanie w Portugalii, gdzie najpierw rozpocz to

starania o beatyfikacj  o. Kazimierza, nazywanego tu „ wi tym bratem” lub  „ wi tym

Polaiem” sprawi y, e dopiero w XX wieku mo na by o zako czy  post powanie

kanonizacyjne dekretem o heroiczno ci cnót. Taki sam los spotka  rozpocz te przez o.

Kazimierza starania o beatyfikacj  o. Stanis awa Papczy skiego (1631- 1701), za o yciela

marianów.

W tym rozdziale zostan  przypomniane zas ugi o. Kazimierza w ratowaniu i rozwoju

zakonu Niepokalanego Pocz cia Naj wi tszej Maryi Dziewicy, powo anego do istnienia

przez o. Stanis awa Papczy skiego.

1. „Musia em przyj  habit w Rzymie”

January Franciszek Wyszy ski urodzi  si  19 sierpnia 1700 r. w miejscowo ci Jeziora

Wielka ko o Grójca, jedena cie miesi cy przed mierci  o. Stanis awa Papczy skiego,

za o yciela marianów. W okresie szkolnym Wyszy ski odznacza  si  wielk  pobo no ci ,

duchem apostolskim wobec wspó uczniów, szacunkiem dla nauczycieli i wychowawców.

Rodzina Jana Kazimierza i Jadwigi Wyszy skich by a skoligacona z mo nymi rodami

ówczesnej Polski oraz zwi zana duchowo z ró nymi zakonami: brat Jana Kazimierza, Paulin

Wyszy ski, by  dominikaninem, a trzech braci Jadwigi nale a o do pijarów. Do tego zakonu

wst pi  brat Januarego, Andrzej Jan otrzymuj c imi  zakonne Waleriana od w. Andrzeja.

Inny brat Jan zosta  cz onkiem misjonarzy w. Wincentego a Paulo.

Nic nie wskazywa o, e January Franciszek zostanie marianinem, gdy  w zamiarach

ojca by  przeznaczony do kariery urz dniczej. Zreszt  rodzina Wyszy skich nie darzy a

sympati  Za o yciela marianów, o czym wspomina  o. Kazimierz: O szlacheckiej rodzinie,

która by a przeciwna S udze Bo emu i Zgromadzeniu, s dz c, e chce on reformowa

pijarów, mog  za wiadczy  nie tylko obcy, ale tak e ze swej pobo no ci sama rodzina. Jest to
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rzecz wiadoma i oczywista, bo z tej rodziny, jest postulator sprawy S ugi Bo ego przy Stolicy

Apostolskiej, (czyli o. Kazimierz)3.

Wprawdzie próbowa  zosta  marianinem brat Januarego Franciszka, Józef Wyszy ski,

który po s u bie o nierskiej szuka  spokojnej przystani u Marianów. Zosta  nowicjuszem,

lecz nie móg  dostosowa  si  do zwyczajów zakonnych. Co wi cej, wspólnie z ówczesnym

prze o onym generalnym chcia  zlikwidowa  zakon marianów. To zamieszanie wykorzysta

bp Adam Rostkowski i rozes a  m odszych kap anów maria skich do pracy parafialnej, gdy

brak by o kap anów z powodu epidemii i wojen Po sze ciu latach nowy ordynariusz

pozna ski nakaza  im powróci  do klasztorów z tego „rozproszenia rostkowskiego”.

W celu zabezpieczenia sytuacji prawnej marianów uda  si  w 1723 r. do Stolicy

Apostolskiej o. Joachim Koz owski, W Rzymie spotka  si  z nim 23 letni January Franciszek

Wyszy ski, pielgrzym do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Z powodu choroby nie dotar

na miejsce przeznaczenia i w Rzymie uzyska  zamian  z o onego lubu na nawiedzanie

tamtejszych ko cio ów. Tam od o. Joachima m ody Wyszy ski us ysza  skarg  na swego

brata Józefa. Natychmiast zwróci  si  z pro b  o przyj cie do zakonu, aby naprawi  to, zepsu

jego brat. Po pewnych wahaniach o. Joachim 18 listopada 1723 r. w ko ciele w. Stanis awa

przyodzia  go w maria ski habit i nada  mu zakonne imi  Kazimierza od w. Józefa, pod

którym przejdzie do historii.

January Franciszek Wyszy ski nie wyjawi  ojcu motywów z o enia lubu

pielgrzymki. Pocz tkowo ojciec nie chcia  wyrazi  zgody, ale w adza ko cielna orzek a, e

jest to lub nieodwo alny. Mo e jego syn chcia  unikn  kariery urz dniczej, do której go

przeznaczono, a my la  o powo aniu zakonnym, jak jego dwaj starsi bracia. Móg  jeszcze

doj  motyw ekspiacji za niew a ciwe post powanie przedstawicieli szlachty, co wynika oby

z nast puj cej relacji o. Aleksego Fischera, uczenia o. Kazimierza, a po latach jego nast pcy:

Na yczenie ojca, po sko czeniu humaniorów, przez jaki  czas zajmowa  si  praktyk

prawnicz  w Kancelarii Warszawskiej. Tam znowu ow adn a nim my l pobo nego

pielgrzymowania. Sta o si  to z powodu nieszcz liwego wypadku s ugi jednego ze znajomych,

który powiesi  si  w g stym i prawie nie do przebycia lesie. Wed ug wszelkiego

prawdopodobie stwa by o to dzie em demonicznych kruków, które wokó  niego fruwa y, co

widzia  pewien wie niak. Franciszek, przestraszony tym widokiem, odczu  wielki wstr t do

wieckiego ycia i my la  o bezpieczniejszych rodkach zbawienia. Wzi  sobie do serca rad

M drca, aby pój  do ziemi innych narodów. Z o y  lub pielgrzymowania do Santiago de

                                                  
3 Stró  duchowego dziedzictwa marianów. Wybór pism o. Kazimierza Wyszy skiego, t . i opr. Z. Proczek, Warszawa- Stockbridge 2004, 145. Odt d skrót Stró .
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Compostela, ale najpierw z nakazu wikariusza generalnego w Warszawie, swego kuzyna,

odprawi  o miodniowe rekolekcje u Ksi y Misjonarzy. Maj c b ogos awie stwo

rodzicielskie, w prostych szatach pielgrzymich, o które sam pokornie prosi , uda  si  na

wspomnian  pielgrzymk . Szcz liwie dotar  do Rzymu. Jednak podczas dalszej drogi ci ko

zachorowa  i za rad  lekarzy wróci  do Rzymu, gdzie musia  prosi  Ojca wi tego o dyspens

od z o onego lubu.

Sta o si  to jednak z rozporz dzenia Boga, który powo a  Franciszka do szerzenia

kultu Niepokalanego Pocz cia i podtrzymania Zakonu Marianów. Zakon ten w Polsce ju  w

1716 r. zosta  rozproszony; w poszczególnych klasztorach pozostawiono tylko jednego lub

dwóch zakonników. [Franciszek] spotka  w Rzymie o. Joachima, prokuratora tego zakonu,

staraj cego si  o ponowne potwierdzenie Zgromadzenia po 6 latach rozproszenia. Od niego

us ysza , e jego starszy brat Józef Wyszy ski porzuci  s u b  wojskow  i przyj  habit

maria ski. Jednak kiedy [Józef] przebywa  w nowicjacie w eremie korabiewskim, sta  si

powodem tego nieszcz liwego rozproszenia zakonników. Jedn  z przyczyn by a wódka,

zabroniona na zawsze przez Czcigodnego Ojca Stanis awa od Jezusa Maryi, za o yciela

Zakonu, pod gro b  utraty b ogos awie stwa Bo ego. Przepowiedzia  On wielkie z o dla

Zakonu z powodu tego bardzo mocnego napoju. I tak si  sta o. Gdy wspomniany br.

Wyszy ski, przyzwyczajony w wiecie do ucztowania i niefrasobliwego ycia, a niekiedy i

przez matk  zaopatrywany we flaszki wódki, innych braci cz stowa  bez umiaru, niszczy

przyj t  dyscyplin  zakonn . Nie chcia  pokornie przyj  napomnie , praktykowa  zakonn

pokut , podda  si  nadmiernym niekiedy ch ostom, wi c wyst pi  z nowicjatu. Podburza

magnatów i biskupów przeciw Zakonowi, który i tak by  ju  prze ladowany.

Gdy Franciszek dowiedzia  si  o tym wszystkim, poruszony pragnieniem

zado uczynienia, chcia  naprawi  opini  o Zakonie Niepokalanego Pocz cia, popsut  przez

swego brata. Powiedzia : „Chc  naprawi  to, co zepsu  mój brat”. Zaraz te  poprosi  o

wi ty habit. Po uzyskaniu przez wspomnianego ojca prokuratora bulli Innocentego XIII z

1723 r., potwierdzaj cej [zakon], zdj  pielgrzymi kaftan i przyj  pobo nie habit maria ski

oraz imi  Kazimierz zamiast Franciszka4.

Po latach, w li cie z 5 sierpnia 1752 r. do swego brata, Waleriana od w. Andrzeja, o.

Kazimierz odkry  nadprzyrodzony motyw wst pienia do rodziny maria skiej: Ja jako drugi

Szawe  zostaj  w tym Zgromadzeniu, które przez naszych, a mianowicie przez naszego brata

Józefa, by o atakowane, dopóki Matka Bo a nie rzek a: „Franciszku, dlaczego mnie

                                                  
4 Najstarsze wiadectwa o S udze Bo ym o. Kazimierzu Wyszy skim, oprac. Z. Proczek, Warszawa- Stockbridgge 2005, 53n.(odt d wiadectwa).
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prze ladujesz?" Nie o mielaj c si  wierzga  przeciw o cieniowi, musia em przyj  habit w

Rzymie 5.

2. S u ba Bogu w maria skiej spo eczno ci w Polsce

 O. Kazimierz Wyszy ski wst pi  do marianów, aby naprawi  to, „co zepsu  brat”.

Dalsze koleje jego ycia wskazuj , e dobrze wype ni  swój zamiar. Trwa  wiernie przy swym

powo aniu, chocia  dozna  wielu przykro ci od wspó braci.

Pierwsz  prób  wierno ci przeszed  ju  w powrotnej drodze z Rzymu: „ dostrzeg

pewne niedoskona o ci u o. Joachima, a mianowicie, e ten osobno w ukryciu si  po ywia , a

nie razem z innymi. [Kazimierz] delikatnie wypomina  mu, e takie post powanie wykracza

przeciw mi o ci i jedno ci zakonnej. Z tej przyczyny o. Joachim wys a  go z bratem laikiem

inn  drog ”6.

Gdy dotarli do Polski i przechodzili przez Gapinin ko o dzar, zaprosi  ich na nocleg

Wojciech Magnuszewski, niegdy  kolega z awy szkolnej. Pocz tkowo nie pozna  nawet

Kazimierza w maria skim habicie. Z tego spotkania przekaza  nast puj ce refleksje:

Dostrzeg em w tym zakonniku roztropn  wi to , umiar w mowie, dojrza o

wypowiedzi, umiar w jedzeniu, a zw aszcza w piciu, a tak e dyskretne umartwienia. Brat

Miko aj powa a  go i s ucha  jakby swego profesora. Jednocze nie Ojciec Kazimierz

Wyszy ski czuwa  nad jego potrzebami, jakby jedna my l, jedna wola i jeden duch ich o ywia

w d eniu do tego, co lepsze7.

Kazimierz zd y  jeszcze po egna  umieraj c  matk  i uczestniczy  w jej pogrzebie,

zanim rozpocz  nowicjat, aby przygotowa  si  na s u b  Niepokalanej. Równie  i w

nowicjacie przeszed  przez ró ne próby. Starsi marianie przybyli do klasztoru po kilku latach

„ rozproszenia rostkowskiego”, nie zawsze liczyli si  przepisami zakonnymi i pos ugiwali si

nowicjuszami, wysy aj c ich z nowicjatu dla za atwienia ró nych spraw. Kazimierz pos any z

Puszczy Maria skiej do Go lina wst pi  na nocleg do domu rodzinnego i prosi  swego

starszego brata Micha a o interwencj  u ojców reformatów, którzy wówczas sprawowali

opiek  nad marinami. Przeprowadzona przez o. Jakuba Wolskiego wizytacja zako czy a si

przys aniem dwóch reformatów, jednego na mistrza nowicjuszy, a drugiego na lektora, który

mia  przygotowywa  m odych marianów do kap a stwa.

Kazimierz dbaj c o obserwancj  zakonn  narazi  si  o. Joachimowi, który pocz tkowo

nie chcia  Wyszy skiego dopu ci  do lubów zakonnych. Natomiast wspó nowicjusze dla

                                                  
5 Stró , 322.

6 Tam e, 54 n.

7 Tam e, 36.
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o mieszenia Kazimierza, pomalowali farb  czerwon  krzy  w jego celi i oczekiwali, e

b dzie rozpowiada  o cudzie krwawi cego krzy a. A Kazimierz zamkn  drzwi celi i zmy

spokojnie farb  z krzy a8.

Po latach sam o. Kazimierz wspomina  o innych jeszcze trudno ciach ze strony tak

zas u onego dla zakonu o. Joachima Koz owskiego: Po profesji chcia  mnie nieukiem zrobi  i

nie my l c o studiach dla mnie i innych, wyznaczy  do wi ce . Gdy mnie nigdzie na studia

nie chcia  pos a , upomnia em si  o nie. Nie przystoi bowiem by  kap anem bez studiów i jest

rzecz  niebezpieczn  podejmowa  si  spowiadania bez odpowiedniej wiedzy. Musia em go

wi c przemy lnie doprowadzi  do tego, e zorganizowa  dla nas studia. W wielu sprawach go

przestrzega em, prosi em i strofowa em ze wzgl du na dobro naszego Zakonu i dla odsuni cia

tego, co szkodzi o obserwancji zakonnej. Interweniowa em, ilekro  spostrzeg em

podejmowanie tego, co szkodliwe, zapobiegaj c ró nym machinacjom i wspomagaj c w tym,

co dobre. Po sko czonych studiach wyznaczy  mnie na magistra nowicjuszy, ale przeszkadza

w ich wychowywaniu. Zamiast czuwa  nad nimi, by em przez niego odrywany do prac w

parafiach. Wiele mu si  przeciwstawia em w niew a ciwych dla zakonu przedsi wzi ciach, tak

e wypowiedzia  o mnie przekle stwo: „Nie uro niesz". Wiadomo ka demu, e nie spe ni o si

na mnie to z orzeczenie, bo by o nies uszne. Widz c wreszcie, e zamy la przekszta ci  nasz

Zakon i sam uczyni  si  jego za o ycielem, a pami  o w a ciwym za o ycielu ukry ,

musia em uda  si  do Rzymu, aby zapobiega  tym wszystkim nowinkom. On wprawdzie wszel-

kimi sposobami usi owa  przeszkodzi , ale nie osi gn  zamierzonego skutku. W Rzymie te

by em dla niego grzebykiem, bo i tu w tajemnicy przede mn  usi owa  za atwi  dla naszego

Zgromadzenia dokumenty, które przynios yby wielkie zamieszanie w Zakonie i oddali yby od

nas dobrodziejów z powodu naszej chwiejno ci. Sam Bóg jednak odkry  w Rzymie te jego

machinacje, i im przeszkodzi em.9

 Powy sze wzmianki o bolesnych prze yciach o. Kazimierza we w asnym zakonie,

wskazuj  jak bardzo y  duchem wiary i ask  powo ania, któremu by  wierny do ko ca ycia.

Troszcz c si  o g bok  wi  z Bogiem, stara  si  s owem i przyk adem pomaga

innym marianom do dobrego wype nienia zada  wobec w asnej wspólnoty i realizacji celów

apostolskich. Konsekwentnie post powa  drog  heroicznej wierno ci prawom Bo ym i

statutom zakonnym. Przez tak  postaw , która niekiedy przysparza a mu przeciwników,

przyczyni  si  do podniesienia poziomu ycia duchowego swej rodziny zakonnej, a tak e do

jej liczebnego rozwoju oraz rozprzestrzenieniu na ró ne narody.

                                                  
8 wiadectwa, 55 n.

9 Stró , 163 n.
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By  wybierany na sekretarza kapitu , ojca duchownego klasztoru, mistrza nowicjuszy,

wyk adowcy kleryków, prze o onego klasztoru, prokuratora generalnego zakonu, radnego

generalnego oraz dwukrotnie prze o onego generalnego. Wszystkie te zadania spe nia

wzorowo, z biegiem lat nie s ab  w swej gorliwo ci. Wiedzia , e „cnota polega na wytrwaniu

w niej do ko ca. Tylko tacy wytrwali w cnocie, mog  by  uznani za doskona ych, nie za  ci,

którzy czasem wst puj  na drog  cnoty, jednak e z b ahego powodu z niej zbaczaj ”10.

Na laduj c postaw  Maryi oraz wierno  idea om realizowanym przez za o yciela

Marianów, sta  si  wiat em, które poci ga o innych do wiernej s u by Bogu. Dekret o

heroiczno ci cnót podkre li  jego owocn  s u b  zakonowi podczas sprawowania funkcji

prze o onego generalnego.

Obowi zek ten wype nia  niezwykle sumiennie, w asnym przyk adem pobudzaj c do

wierno ci Bogu i wype niania przyj tych obowi zków. Odbywa  wizytacje zakonne

klasztorów, bada  czy prze o eni troszcz  si  wystarczaj co o wspó braci, da  przejrzysto ci

w administrowaniu dobrami materialnymi, czuwa  nad formacj  w nowicjacie i podczas

studiów kleryckich. W listach okólnych podkre la  konieczno  intensywnego ycia

duchowego przez praktyk  cnót, zgodnie z obowi zuj c  marianów Regu  Dziesi ciu Cnót

NMP. Chcia  s u y  wspó braciom na laduj c przyk ad Jezusa Dobrego Pasterza.

Przypomina , e on sam i inni maj  stan  przed Bogiem, aby zda  spraw  ze swego ycia.

Dlatego apelowa , aby post powano zgodnie z powo aniem, poddaj c si  dzia aniu Ducha

wi tego. Czuwa , aby nikt nie zeszed  z drogi powo ania, cho  musia  te  prze ywa

gorycze niewierno ci i odej cia z zakonu11.

Jednym z donios ych posuni  o. Kazimierza jako prze o onego generalnego by o

pos anie na studia do Pragi Czeskiej o. Kazimierza Polaka, pierwszego marianina

pochodzenia czeskiego, który przyprowadzi  do zakonu wielu Czechów, w przysz o ci

spe niaj cych wa ne zadania w zakonie, cznie z funkcj  prze o onego generalnego oraz

cenionym przez spo ecze stwo polskie.

Powa ali o. Kazimierza magnaci, szlachta i ch opi za jego wiar , gorliwo  i g boki

szacunek dla ka dego cz owieka. Robotnikom pracuj cym przy remoncie klasztoru wydatnie

pomaga  w pracy fizycznej i przy okazji uczy  prawd wiary. Szlachcie, dbaj cej tak gorliwie o

powi kszenie maj tno ci przypomina , e najwa niejszej jest to, aby otrzyma  miejsce w

niebie. Dba  oczywi cie o prawne i materialne zabezpieczenie maria skich klasztorów i z

pomoc  fundatorów przyczyni  si  do powstania kilku nowych siedzib dla marianów.

                                                  
10 Stró , 30.

11 Tam e, 170 -184.
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Po dwukrotnym przewodzeniu marianom jako prze o ony generalny, o. Kazimierz

zosta  delegowany do Rzymu dla za atwienia pilnych spraw zakonu, a stamt d uda  si  do

Portugalii, aby tam zaszczepi  swój zakon.

3. Prace dla zakonu w Rzymie i Portugalii

12 listopada 1750 r. kapitu a generalna marianów w Skórcu zleci a o. Kazimierzowi

obowi zek prokuratora generalnego w Rzymie. Otrzyma  upowa nienie do za atwiania

wa nych spraw zakonu12.

O. Kazimierz i jego socjusz wyruszyli zim  z Polski i dotarli do Rzymu 30 kwietnia,

zatrzymuj c si  w klasztorze franciszka skim Ara Coeli. Prokurator generalny od razu zabra

si  do realizacji zleconych zada . Z jego „Dziennika czynno ci” wynika, e podejmowa  w

Rzymie nast puj ce sprawy: obron  tytu u i habitu marianów przed zakusami

“pseudomarianów”; poszukiwanie w Rzymie miejsca na osiedlenie si  zakonu, zebranie

informacji i instrukcji w sprawie procesu beatyfikacyjnego o. Stanis awa Papczy skiego,

za o yciela marianów. Ponadto stara  si  o ró ne przywileje duchowe dla marianów i

dobrodziejów Zgromadzenia, interweniowa  tak e w sprawie wie niaków, których

wykorzystywano przy okazji spowiedzi wielkanocnej.

Z powodu trudno ci materialnych, przed u aj cego si  procesu i braku mo liwo ci

nabycia miejsca na osiedlenie marianów socjusz o. Kazimierza, o. Jan Szkraffer wróci  do

Polski. S uga Bo y pozosta  sam, lecz mimo cz stego zapadania na zdrowiu, wype ni  z

nadmiarem zlecone mu prace.

Jedn  z zasadniczych spraw, która wymaga a szybkiego rozstrzygni cia by  spór

marianów z ks. Stefanem Turczynowiczem z Wilna13. By  to gorliwy kap an usi uj cy

nawraca  ydów i pomaga  neofitom. Umieszcza  ich w przytu ku w. azarza, aby uchroni

przed odst pstwem od wiary katolickiej. Wysy a  ich na kwest , która nie wystarcza a na

utrzymanie, bo ludzie byli biedni po dwukrotnym po arze miasta. Ks. Turczynowicz powzi

my l, aby za o y  z tych neofitów stowarzyszenie pos uguj c si  nazw  i habitem podobnym

do maria skiego. Tak ubranych wysy a  na kwest . Ich niestosowne zachowanie, by o

przepisywane marianom za o onym przez o. Stanis awa Papczy skiego. Dwukrotna

interwencja w Wilnie o. Wyszy skiego jako prze o onego generalnego marianów nie

doprowadzi a do ugody. Marianie odwo ali si  do biskupa, lecz ks. Turczynowicz nie chcia

podporz dkowa  jego decyzji i odwo a  si  do papie a.

                                                  
12 PositioWysz, 209-210.

13 Zob. Z. Proczek, O. Kazimierz Wyszy ski a „Marianie Wile scy”, w: K. Pek red., Patrimonium Marianorum,, warszawa-Lublin 2003, 125- 155.
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W a nie w tym celu przyby  do Rzymu o. Kazimierz Wyszy ski. Sprawa ci gn a si

d ugo, bo od maja 1751 r do 15 lipca nast pnego roku. Rozpatrywa a j  najpierw Kongregacja

Biskupów i Zakonników, która wyda a w dniu 12 listopada 1751 r. dekret, aby Ordynariusz

Wilna nakaza  bezwzgl dne odst pienie od habitu i tytu u, który nie pasuje do fundacji

wi tego azarza, a zosta  przyj ty bez zgody tego  ordynariusza ze wzgl du na kwest .

Ks. Turczynowicz odwo a  si  do Kongregacji Rozkrzewiania Wiary pod pretekstem,

e tylko ona jest w adna wyda  orzeczenie o neofitach. Domaga  si  nadto, aby tytu

marianów zarezerwowa  dla neofitów wile skich, a marianie mogliby przyj  tytu

koncepcjonistów. Znalaz  sprzymierze ców w ród niektórych dominikanów, a nawet sprzyja

mu kard. Bardi, prowadz cy spraw . O rozstrzygni ciu pozytywnym na korzy  marianów

zadecydowa y argumenty prawne oraz nadzwyczajne spotkanie kardyna em z jakim

zakonnikiem maria skim, w którym s udzy kardyna a rozpoznali posta  o. Stanis awa

Papczy skiego wyra on  na obrazku. 3 lipca 1752 r. Kongregacja Rozkrzewiania wiary

wyda a ostateczny dekret zakazuj cy u ywania habitu i nazwy niezgodnej z fundacj . O.

Wyszy ski by  przekonany, e zwyci stwo w tocz cej si  sprawie zawdzi cza

wstawiennictwu za o yciela marianów, o. Stanis awa Papczy skiego. W dopisku do listu

skierowanego do prze o onego generalnego  29 lipca 1752 r. zaznaczy : … pojawi  si  u

kardyna a jaki  nasz zakonnik i d ugo z nim rozmawia  o naszej prawie. Doprowadzi  do tego,

e ponens sprawy ks. Turczynowicza opowiedzia  si  po naszej stronie i sta  si  oparciem dla

naszej sprawy. Nie wiadomo sk d by  ten zakonnik. Chocia  ojcowie dominikanie stawiali

wielki sprzeciw, nie zdo ali zapobiec wygraniu sprawy14.

O. Kazimierz mia  te  wyszuka  miejsca na osiedlenie si  marianów w Rzymie.

Bada  mo liwo ci nabycia ko cio a od bractw czy zakonów, albo otrzymania jakiej

darowizny papieskiej. Dotar  do papie a Benedykta XIV 30 czerwca 1751 r. i przekaza

pisemn  pro b  „ jakie  miejsce w Rzymie dla naszego Zgromadzenia. Ojciec wi ty przyj

memoria  z moich r k i czytaj c troch  jakby westchn ”15.

 Rozpocz  staranie o ko ció  Santa Maria in Dominica albo Navicella, który by  w

posiadaniu melchitów. By y pog oski, e chc  pozby  si  tego ko cio a i szuka  innego w

miejscu bardziej dla nich dogodnym. W tym celu wyruszyli na kwest  w ró nych krajach

Europy. O. Kazimierz dostrzega  w tej wi tyni odniesienia do Niepokalanego Pocz cia

NMP:

                                                  
14 Stró , 320 i  327; wiadectwa,  63.

15 Stró , 197.
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  Bardzo spodoba o mi si  to miejsce. Najpierw dlatego, e ko ció  nosi tytu  Matki

Naj wi tszej, a nast pnie ze wzgl du na dawn  mozaik  przedstawiaj c  wszystkich

aposto ów w bieli. Nie spotyka si  tego w innych ko cio ach posiadaj cych staro ytne

mozaiki. Nadto wokó  okr tu i postaci Naj wi tszej Panny znajduj  si  wizerunki wielu

wi tych, przybranych tak e w bia e szaty. Jestem przekonany, e Pan Bóg przewidzia  to

miejsce dla nas i przygotowa  tak  mozaik 16.

O. Wyszy ski zaanga owa  w spraw  nabycia tego ko cio a adwokatów Puskiego i

Vitellego, który mia  bliski kontakt z kardyna em Coscia tytularmym protektorem

wspomnianego ko cio a. 29 listopada 1751 r., podczas audiencji osobistej o. Kazimierz

poinformowa  papie a o ró nych sprawach zakonu oraz prosi  o pozwolenie i pomoc w

osiedleniu si  marianów w Rzymie:   Gdy Mu wspomnia em o ko ciele Matki Bo ej in

Navicella , odpar : „Dobrze czynisz, Ja tobie obiecuj  i b ogos awi ”. Pog aska  mnie po

g owie i krzy  uczyni ”17.

Ostatecznie nic nie wysz o ze stara  o ten ko ció , a tak e o inne. Dopiero w 1779 r.

marianów nabyli ko ció  wi tego Wita z przyleg ym klasztorem cystersów.

Jednym z celów zakonu marianów by a pomoc duchowa zmar ym, przebywaj cym

w czy cu. O. Kazimierz, w kilka dni po przybyciu do Rzymu rozpocz  starania o

przy czenie do marianów eremitów, z którymi zwi zane by o Arcybractwo Dusz

Czy cowych, za o one w 1687 r., obdarzone przez papie y Innocentego XI i Benedykta XIII

odpustami i przywilejami dla wspierania zmar ych. Prosi  papie a Benedykta XIV w dniu 29

listopada 1751 r. o przywileje, aby marianie mogli „czerpa  ze skarbca Chrystusa i Ko cio a i

zyskiwa  odpusty za dusze w czy cu cierpi ce”. Papie  przyrzek  udzieli  takich odpustów.

O. Kazimierz otrzyma  dekret pozwalaj cy na taki odpust w którymkolwiek dniu oktawy

Wspomnienia wszystkich Zmar ych w maria skich ko cio ach. Wraz z dokumentem przes a

do Polski instrukcj  jak wprowadza  to nabo e stwo dla wi kszego po ytku wiernych.

  Równie  dla o ywienia religijno ci wierz cych, którzy ucz szczali do maria skich

ko cio ów, o. Kazimierz podejmowa  starania o relikwie wi tych, Wspomina  o tym

papie owi podczas audiencji. W styczniu 1752 r. dla ko cio a w Mariampolu otrzyma

relikwie Krzy a wi tego, a dla fundatorki hrabiny Franciszki Butlerowej relikwie jej

patronki w. Franciszki Rzymianki. W kwietniu 1752 r. uzyska  dla tego ko cio a odpust na

uroczysto  Krzy a wi tego oraz na o tarz uprzywilejowany. O. Kazimierz po redniczy

                                                  
16 Tam e 212.

17 Tam e 218.
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tak e w sprawie uzyskania ask Stolicy Apostolskiej dla ko cio ów w Sucho ebrach i w

Powsinie.

Wielkim dobroczy c  marianów by  brat o. Kazimierza, Micha  Wyszy ski.

Ofiarowa  pieni dze na remonty klasztoru i ko cio a w Górze Kalwarii, a trumn  dla siebie

przygotowan  przekaza  na prze o enie cia a Za o yciela marianów. Micha  by  cz owiekiem

szczodrobliwym: wspiera  prace dobroczynne ks. Piotra Gabriela Baudouin, który przytu ek

dla dzieci porzuconych oraz Szpital Generalny w Warszawie. Przyczyni  si  równie  do

powstania w Warszawie tzw. Banku Pobo nego (Mons Pietatis). Zadaniem tego banku by o

po yczanie ludziom biednym pieni dzy bez pobierania procentów. O. Kazimierz zbiera

informacj  na temat otrzymania specjalnych papieskich przywilejów, które by yby pomocne

w funkcjonowaniu tego banku. Dla ich uzyskania radzi  swemu bratu uzyska  poparcie króla

polskiego oraz dawnego nuncjusza w Królestwie Polskim, kardyna a Kamila Paulucego.

Jako duchowy syn Za o yciela o. Kazimierz troszczy  si  o dobro duchowe ludno ci

wiejskiej, przypominaj c podczas kapitu  generalnych o nauczaniu w ko cio ach maria skich

prawd wiary. Dba  tak e o polepszenie doli tej ludno ci w kontaktach osobistych z magnatami

i szlacht . Nadto jednym z celów publikacji dzie  o. Papczy skiego o yciu chrze cija skim

oraz w asnej ksi ki o cnotach maryjnych (Gwiazda zaranna) by o takie pog bienie ich

pobo no ci, aby wp ywa a ona w a ciwe wype nianie mi o ci bli niego. Niestety zdarza y si

te  nadu ycia wobec ludno ci wiejskiej ze strony duchownych.

  By y to czasy, kiedy z powodu wojen czy grasuj cej zarazy brakowa o ludzi do

pracy. St d proboszczowie zatrudniali wiernych do ró nych prac w swoich posiad o ciach z

okazji spowiedzi wielkanocnej. O. Kazimierz przekaza  Stolicy Apostolskiej memoria  w tej

sprawie:

 Motywy podania tego memoria u by y takie: przebywaj c w parafiach z pomoc

proboszczom w s uchaniu spowiedzi lub jako kaznodzieja ludowy b d  te  przeje d aj c

[przez parafie], widzia em, jak proboszczowie lub ich zast pcy wprowadzili praktyk  podczas

spowiedzi wielkanocnych w ró nych diecezjach i parafiach, jakby zwyczaj, e gdy ludzie ze

wsi przychodzili do spowiedzi wielkanocnej, zanim ich zacz to spowiada , najpierw

zap dzano do roboty: ch opów do siekier, uprzednio je umy lnie po yczywszy, musieli

ciosa  kot y lub erdzie do p otów, r ba  drzewo. Inni najpierw m ócili cepami zbo e i

wykonywali inne podobne prace. Niewiastom za  dawano mi dlenie materia u na prz dzenie

k dzieli, oczyszczanie ogrodów albo -je eli ju  ziemia odmarz a - kopanie czy inne prace.

Dopiero po takim przygotowaniu do spowiedzi, na zmian  - jedni do niej przyst pili, a
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drudzy dalej pracowali, a ci, którzy si  ju  wyspowiadali, znowu powracali do prac przed

Komuni . Dlatego i Komuni  odk adano a  na popo udnie, niekiedy do trzeciej i czwartej

godziny. I tak lud znu ony takim przygotowaniem, dopiero zosta  dopuszczony do Komunii.

Nawet gdy si  wi ty dzie  trafi , nie chciano spowiada , a co wi cej, zakazywano, aby tym

sposobem lud ubogi w dni powszednie id c do spowiedzi, musia  napracowa  si  dobrze,

zanim wyspowiada  si  i przyj  Komuni  w. Dochodzi o do tego, e wielu ludzi

pracuj c na czczo od poprzedniego dnia, dostawa o ró nych bole ci i md o ci, tak e ledwo

mogli przyj  Komuni  w. Inni bez nale ytego przygotowania si  spowiadali i komunikowali,

bo z powodu pracy nie mieli na to czasu. M odsi przy tych robotach nie tylko si  nie

przygotowali, ale na miechach i arcikach ów czas przep dziwszy, prosto od pracy szli do

Komunii. Niewiasty te  przy k dzielach ró ne mieszki, zwady wszczynaj c, tak do Komunii z

wielkim nieuszanowaniem przyst powa y, jakby nie zna y prawd wiary i tego, co nale y

wiedzie , by godnie przyj  tak wielki sakrament. Jedni w miechach, drudzy w obmowach,

inni w swarach powracali do domu. S absi chorowali, znu eni robotami. Inni, od poprzedniego

dnia przy pracy, nast pnego byli g odni, wi c przyj wszy Komuni , szybko biegli do ydów do

karczmy, gdzie zm czeni i na czczo, napili si  wódki i do domów wracali pijani, pokrzykuj c

po drodze. Cz sto widzia em, e nie ma po ytku ze spowiedzi i Komunii w. po czonych z

robotami; s ysza em narzekaj cych czy al cych si  na md o ci i bole ci. Z powodu

odwlekania Komunii w. nie mogli si  posili . Gdy patrzy em na to wszystko, serce mi

si  nie raz kraja o nad ludem zupe nie niesprawiedliwie m czonym, i nad nieuszanowaniem

wielkiego sakramentu przez niedoskona e spowiedzi i Komuni  w., przez zabranie na roboty

czasu, który powinno si  przeznaczy  na przygotowanie do tych sakramentów wi tych.18

Sekretarz Stanu za da  informacji od nuncjusza w Saksonii o niew a ciwej sytuacji w

parafiach wiejskich na terenie Królestwa Polskiego. Okaza o si , e istotnie w niektórych

diecezjach dochodzi o do nadu y . Nuncjusz przekaza  t  wiadomo  do Watykanu.

Jednocze nie wobec zbli aj cych si  wi t wielkanocnych postanowi  zwróci  si  do

biskupów w imieniu Ojca wi tego, nawo uj c do po o enia kresu nagannym praktykom.

Papie  Benedykt XIV, po otrzymaniu w maja 1753 r. relacji o nadu yciach, zamierza

osobi cie wys a  list okólny do wszystkich biskupów polskich w tej sprawie. O. Wyszy ski

by  ju  wówczas w drodze do Portugalii.

Szczególnym pragnieniem i trosk  o. Kazimierza by o doprowadzenie do

rozpocz cia procesu beatyfikacyjnego o. Stanis awa Papczy skiego. By  przekonany o

                                                  
18 Tam e, 368.
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wybitnej wi to ci Za o yciela marianów. Uwa a , e jego beatyfikacja przyczyni si  do czci

Boga, kultu Niepokalanego Pocz cia NMP, b dzie jeszcze jednym wi cej argumentem do

dogmatycznego orzeczenia tego przywileju maryjnego, stanie si  umocnieniem dla zakonu,

który zreszt  ma powinno  czci  swego Ojca i Wodza. To zagadnienie b dzie szczegó owo

przedstawione w dalszej cz ci niniejszej pracy.   

Podczas pobytu o. Kazimierza w Rzymie nadarzy a si  sposobno  osiedlenia

marianów w Portugalii. Z rado ci  i ca ym zaanga owaniem podj  si  realizacji

zaproszenia, które przys ano z „kra ców ziemi”, jak wówczas okre lano ten kraj nad oceanem

Atlantyckim. Sam ofiarowa  si  na wypraw  do Portugalii, aby tam umacnia  kult

Niepokalanej, s awi  Jej szczególnego czciciela o. Stanis awa Papczy skiego i zebra

potrzebne fundusze na jego beatyfikacj . Dodatkowym motywem by o pogorszenie si  stanu

zdrowia o. Kazimierza, gdy  le znosi  rzymski klimat.

W marcu 1752 roku o. Wyszy ski otrzyma  wiadomo , e król portugalski zaprosi

marianów do swego królestwa. Napisa  wi c radosny list do prze o onego generalnego w tej

sprawie: Niech b dzie cze  i chwa a Panu Bogu za to, e ze wzgl du na honor

Niepokalanego Pocz cia Naj wi tszej Maryi Panny nie zapomina nas pozostaj cych pod tym

tytu em. On pokornych pociesza w wielkim utrapieniu, a ubogich, którymi wszyscy

pogardzaj , wyci ga z gnoju i z ksi tami sadza. A dzieje si  to w taki sposób: król po

rtugalski pisze do ministra generalnego do Hiszpanii z daniem, aby sprowadzi  naszych

dwóch zakonników z Polski do Portugalii. Chce osiedli  nas na swój królewski koszt. Minister

generalny pisze do komisarza generalnego w Rzymie, aby w tym celu jak najszybciej spro-

wadzi  nas z Polski. Ojciec Komisarz poleci  mi pisa , wi c pisz do Wielce Czcigodnego

Ojca, aby jak najpr dzej spe ni  pro b  króla i przys a  takich zakonników do Rzymu, z

pisemnym upowa nieniem...19

W kolejnych listach Ojciec Kazimierz nalega , aby przys ano z Polski jak najszybciej

dwóch marianów, aby jeden z nim uda  si  do Portugalii, a drugi przej  obowi zki

prokuratora generalnego marianów w Rzymie. O poparcie wyprawy portugalskiej oraz o

udzielenie pomocy materialnej marianom oraz uczestniczenie w staraniach o beatyfikacj  o.

Stanis awa wysy a  równie  listy do oficja a warszawskiego, ks. Antoniego Kazimierza

Ostrowskiego (pó niejszego prymasa Polski), do biskupa pozna skiego Teodora

Czartoryskiego, do kasztelana rawskiego Felicjana Trzci skiego, swego serdecznego

przyjaciela, do swego wychowanka o. Kazimierza Polaka, do rodzonego brata Micha a.

                                                  
19 Tam e 246
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Z Rzymu ustawicznie nalega  na powzi cie ostatecznej decyzji. Nie chcia  bowiem

zaprzepa ci  szerzenia czci Niepokalanie Pocz tej Maryi. Zaniepokojony brakiem

wiadomo ci z Polski, napisa  o. Wyszy ski 15 lipca 1752 roku do genera a zakonu o swych

udr kach: Wielu wyra a zdziwienie, e nasi nie przygotowuj  si  do Portugalii, a ja nie mog

zapewni , e ju  s  w drodze. Z tego powodu podejrzewaj  mnie i maj  za opowiadacza

bajek. Podejrzewaj , e zmy lam. Nie mog  poj , e w tak sprzyjaj cym czasie dla szerzenia

naszego Zakonu mo e by  taka nasza opiesza o . Na pytanie genera a i wielu osób

yczliwych naszemu Zakonowi, nie wiem, co odpowiedzie , a wstydu jest co niemiara 20.

O. Wyszy ski otrzyma  wreszcie dnia 6 sierpnia 1752 roku wiadomo , e zgodzono

si  na jego kandydatur  do Portugalii i na towarzysza wyznaczono o. Benona Bujalskiego.

Obowi zki prokuratora w Rzymie mia  przej  o. Aleksy Fischer. Obaj przybyli do Rzymu 2

listopada i zamieszkali razem z o. Wyszy skim w klasztorze „Ara Coeli". Dopiero w maju

1753 roku o. Kazimierz wyruszy  z o. Benonem na now  fundacj . Statkiem przybyli do

Hiszpanii, a nast pnie drog  l dow  dotarli w pa dzierniku do Lizbony w Portugalii.

Nie spodziewali si , e podró  przed u y si  z powodu obawy kapitana statku przed

korsarzami oraz trudnych warunków pogodowych. Zachowa  si  Diariusz o. Kazimierza z tej

podrózy, a skrótowo tak j  przedstawi  w li cie do prze o onego generalnego z 3 sierpnia

1754 r.: Najpierw wiele niebezpiecze stw nam zagra a o, gdy my wyruszyli morzem z Genui

do Portugalii. Z powodu przeciwnych wiatrów, deszczów i piorunów, niezwyk ych podczas

lata, oraz mgie , p yn li my a  5 miesi cy. Przeszli my wiele niebezpiecze stw, tak e ycie

nasze wisia o na w osku. Trudno za  opowiedzie , w jak wielkiej trwodze znajdowali my si  z

powodu zbójców morskich. Cz sto musieli my przed nimi chroni  si  w portach

chrze cija skich i nudzi  w oczekiwaniu na bezpieczniejszy czas. Ko czyli my ju  prawie

drog  morsk  i doci gali do granic portugalskich, z Kadyksu do Aiamonte, gdy powsta a taka

burza, e fale wyrwa y ster naszego okr tu. Byli my w ostatecznym niebezpiecze stwie i

morze ju  nas chcia o po re . Jednak ta sama fala, która mog a nas przykry  i poch on , z

Bo ej Opatrzno ci z impetem wepchn a nas w kana , który tam by , i zostali my uratowani.

Gdyby my do niego nie wp yn li, by oby ju  po nas. To by  cud, bo widzieli my, jak wówczas

wiele okr tów si  porozbija o i ile ludzi uton o z innych statków21 .

Gdy dwaj marianie 10 pa dziernika 1753 roku przybyli do Lizbony, rozpocz li

poszukiwa  cz owieka, który w imieniu króla zaprasza  marianów do Portugalii, obiecuj c im

jak najlepsze warunki. Wkrótce przekonali si , e ich oszukano. Dowiedzieli si , e nikt z
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dworu królewskiego ani z powa nych osób w Portugalii nie my la  o adnej fundacji dla

marianów. Ca a sprawa okaza a si  wymys em ks. Antoniego de Souza Salazara, który sam

usi owa  za o y  zakon Niepokalanego Pocz cia. Dotychczasowe jego starania nie przynosi y

adnego rezultatu. Gdy dowiedzia  si  od franciszkanów o istnieniu marianów od Niepoka-

lanego Pocz cia, postanowi  sprowadzi  ich do Portugalii, aby zrealizowa  swe w asne plany.

Marianie z Polski mieli by  jedynie narz dziem w r ku Salazara. Traktowa  on ich bardzo le,

ubli aj c im, poni aj c ich godno , do wiadczaj c w ten sposób ich pokory i wi to ci.

Ojciec Benon Bujalski powa nie zachorowa  i postanowi  bezwarunkowo powróci  do Polski.

Gdy jego zdrowie poprawi o si , 26 grudnia 1753 roku wyruszy  drog  l dow  do ojczyzny.

Ojciec Wyszy ski zdecydowa  pozosta  w Portugalii.

W li cie z 13 czerwca 1754 r. o. Kazimierz pisa  do genera a marianów w Polsce:

Poniewa  o. Benon wyruszy  do Polski z Lizbony 26 grudnia 1753 roku, dlatego prosz  mnie

poinformowa , czy ju  dojecha . Po odej ciu o. Benona musia em opu ci  ks. Salazara, bo z

nim nic nie mog em za atwi  w sprawie promocji naszego zakonu. Pan Bóg bowiem dal mi

protektorów, którzy z r k ks. Salazara prawie sil  do lepszej promocji zakonu naszego

otworzyli mi drog 22 .

O. Wyszy ski uwolni  si  od ks. Salazara dzi ki pomocy dwóch osób, Salvadora

Marcelego de Figueiredo y Sylva, obywatela ziemskiego i dworzanina królewskiego oraz

Jana Bo ego od Niepokalanego Pocz cia, który równie  podejmowa  próby za o enia zakonu

ku czci Niepokalanego Pocz cia. Oni to uzyskali od kardyna a Melchiora Tempi, nuncjusza

apostolskiego, list elazny, na mocy którego o. Wyszy ski zosta  umieszczony w klasztorze

reformatów w. Piotra z Alkantary w Lizbonie, uwalniaj c si  w ten sposób od ks. Salazara.

Teraz móg  o. Kazimierz rozpocz  konkretn  realizacj  swych zamierze , dla któ-

rych przyby  do Portugalii. Wkrótce po przybyciu do klasztoru reformatów, bo ju  25 marca

1754 roku, Jan Bo y od Niepokalanego Pocz cia przywdzia  bia y habit maria ski. Ten

pierwszy portugalski marianin przyczyni  si  do za o enia klasztoru marianów w Balsama_.

Wiedz c o istnieniu w tamtejszym sanktuarium Matki Bo ej tercjarzy w. Franciszka, uzna ,

e mogliby si  oni przy czy  do marianów. O. Wyszy ski napisa  w tej sprawie list do

biskupa Mirandy, Jana od Krzy a, karmelity, do czaj c informacj  o marianach oraz obrazek

Za o yciela. Biskup w odpowiedzi l lipca 1754 roku napisa  do o. Kazimierza:

Otrzyma em list i memoria  Waszej Wielebno ci, którego tre ci  jest projekt za o enia

tego nowego zakonu w Balsam_o.. Nie odpowiedzia em natychmiast, poniewa  mia em
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rozwa y  ca y projekt i uzyska  informacje o waszym instytucie, upewni  si  co do zdania i

woli mieszka ców Balsamao oraz opinii proboszcza parafii Chocim. Za czam list

prze o onego domu w Balsamdo i pro b  eremitów. Z mojej strony nie omieszkam dopomóc w

miar  moich mo liwo ci, a eby projekt Waszej Wielebno ci zosta  zrealizowany. Uwa am za

wskazane, aby Wasza Wielebno  zechcia  tam przyby  i zamieszka , daj c si  w ten sposób

pozna  mieszka com. Jestem pewien, e i oni przyjm  Wasz  Wielebno  z mi o ci , ponie-

wa  pragn  do czy  si  do jakiego  instytutu ju  zatwierdzonego23.

Prze o onym eremitów w Balsam_o by  o. Hieronim od Trójcy wi tej, bardzo

gorliwy i wi tobliwy kap an. Ojciec Wyszy ski oblók  go w habit maria ski. Nast pnie w

jego towarzystwie i brata Jana Bo ego uda  si  do Braganca, do biskupa Mirandy, który wów-

czas znajdowa  si  w tym mie cie. Podczas pobytu w Braganca zmar  o. Hieronim, z o ywszy

uprzednio profesj  na r ce o. Wyszy skiego, którego biskup teraz mianowa  prze o onym

pustelni w Balsamao.

Na podstawie dekretu ordynariusza diecezji z l wrze nia 1754 roku, o. Kazimierz

rozpocz  formacj  zakonn  pustelników Balsam_o. Po sze ciu miesi cach przygotowania, 13

kwietnia 1755 roku, oblók  w bia y habit maria ski pi ciu Portugalczyków, z których jeden

by  klerykiem po wi ceniach mniejszych. Zg aszali si  równie  inni kandydaci. Ojciec

Wyszy ski zaznajamia  ich z regu , zwyczajami maria skimi i z postaci  Za o yciela.

S owem i przyk adem w asnego ycia k ad  fundament dla zaszczepienia na stale marianów w

ziemi portugalskiej. Czu  jednak, e zbli a si  kres jego pracowitego ycia. Pragn , aby z

chwil  jego mierci nie urwa y si  wi zy portugalskich marianów z zarz dem zgromadzenia

w Polsce. Pisa  wi c do genera a: Poniewa  ja ju  mam swoje lata i nie znam dnia ani

godziny, prosz , aby który  z m odych do mnie przyjecha , m  dobrych zalet. Chodzi o to, by

mog a zachowa  si  jedno  naszego Zgromadzenia24.

Rzeczywi cie przeczucia o. Kazimierza szybko si  sprawdzi y. Dnia 21 pa dziernika

1755 roku zszed  z tego wiata w ród alu ma ej gromadki portugalskich marianów. Wed ug

tamtejszych zwyczajów, jeszcze tego samego dnia pochowano go bez trumny w piasku, przy

udziale nielicznych uczestników pogrzebu. Jego cia o zosta o z o one pod pod og  ko cio a w

Balsam_o. Dopiero w 1759 roku jego miertelne szcz tki wydobyto z piasku i z o ono do

trumny, w której spoczywa y a  do 1955 roku, kiedy to przeniesiono je do specjalnie

przygotowanego miejsca w cianie ko cio a, gdzie do dzi  spoczywaj .

                                                  
23 PositioWysz, 259 n.

24 Stróz, 416.
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mier  o. Wyszy skiego by a dla marianów portugalskich wielkim ciosem. Pozostali

nie tylko bez prze o onego, ale równie  bez kap ana. aden z nich nie z o y  jeszcze lubów

zakonnych. Rozpocz li natychmiast starania u prze o onego generalnego w Polsce o

przys anie marianów, którzy kontynuowaliby prac  rozpocz t  przez o. Kazimierza. Dopiero

8 marca 1758 roku przybyli do Balsam_o o. Aleksy Fischer, Czech, i o. Rafa  de Buffa,

W och. Ojciec Fischer z upowa nienia genera a o. Cypriana Fija kowskiego, posiada  pe ni

w adzy nad marianami w Portugalii a  do swej mierci 31 grudnia 1783 roku. Jeszcze przez

pewien czas marianie portugalscy kontaktowali si  bezpo rednio z polskimi, pó niej za  przez

prokuratora generalnego w Rzymie lub przez Nuncjatur  Apostolsk  w Lizbonie. Po 1798

roku, gdy marianie zostali przez wojska napoleo skie wyp dzeni z Rzymu, kontakt z nimi

urwa  si  zupe nie. Kasata zakonów w Portugalii w 1834 roku po o y a kres ich istnieniu.

Dopiero w 1955 roku powrócili do Portugalii marianie Polacy, aby kontynuowa  dzie o o.

Kazimierza. Byli mile zaskoczeni, e Portugalczycy przez tak d ugi czas pielgrzymowali do

grobu  „ wi tego Polaka” i zachowali w nienaruszonym stanie jego cel  w opuszczonym i

zrujnowanym klasztorze. Nadal utrzymuje si  ta cze  o. Kazimierza i Portugalczycy ciesz

si , e rozpocz ty u nich proces beatyfikacyjny zako czy  si  dekretem o heroiczno ci cnót

przybysza z dalekiej Polski.

O. Kazimierz wst pi  do marianów, aby naprawi  to, co zepsu  jego rodzony brat.

S u c Bogu w tym Zgromadzeniu potrafi  osi gn  wspó prac  ca ej swej rodziny, a jego

siostrzeniec o. Hadrian Ignatowski zostanie prze o onym generalnym marianów. Z wielkim

zaanga owaniem naprawia  o. Kazimierz swych wspó braci zakonnych i doprowadzi

maria sk  wspólnot  do takiego stanu, e zwróci a na siebie uwag  spo ecze stwa i przy jego

pomocy wzrasta  w liczb  i nowe placówki. Dokona  o. Kazimierz naprawy i rozbudowy

zgromadzenia maria skiego krocz c wiernie ladami Za o yciela, którego uwa a  za

wielkiego wi tego i pragn  jego beatyfikacji dla uwielbienia szczodrobliwo ci Bo ej,

uczczenia Niepokalanego Pocz cia NMP oraz umocnienia zakonu marianów.
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ROZDZIA  II

YWOT   O. STANIS AWA PAPCZY SKIEGO

 Niezb dnym warunkiem rozpocz cia procesu beatyfikacyjnego by o opracowanie

biografii kandydata na o tarze. Ju  napisany przez o. Leporiniego franciszkanina wkrótce po

mierci o. Stanis awa Papczy skiego krótki yciorys Za o yciela marianów wskazywa  na

przekonanie o jego wi to ci. Nale a o jednak opracowa  nowy yciorys, weryfikuj cy t

opini  po 50 latach. O. Kazimierz z Rzymu prosi  o tak  prac  o. ukasza Roseleckiego

pijara, gdy  w tym zakonie wiadkowie ycia o. Stanis awa. Wkrótce o. ukasza zmar  i sam

o. Wyszy ski podj  si  tego zadani, w oparciu o dokumenty maria skie i zebrane przez

siebie informacje w Polsce. Rozpocz  prac  w Rzymie a doko czy  w Portugalii. Jej acink

wersj , przet umaczy  na j zyk portugalski, uzupe ni  i opublikowa  w Lizbonie ks. Jo_o

Teixeira w 1757 r. Dzisiaj bardzo rozszerzy a si  baza poznawcza ycia o. Stanis awa

Papczy skiego i powsta o wiele opracowa  na jego temat. St d tutaj ograniczymy si  do

refleksji o. Kazimierza o yciu tego, którego nazywa „Ojcem i Wodzem” marianów

1.Dzieci stwo i m odo  (1631- 1654)

Za o yciel marianów urodzi  si  18 maja 1631 r. i jeszcze tego samego dnia

otrzyma  imi  Jan (w zakonie zamienione na Stanis aw), co tak zinterpretowa  o.

Kazimierz: Jan oznacza ask  Bo , dzi ki której nie tylko zosta  powo any do zakonu, lecz

sta  si  ojcem i za o ycielem zakonników Najwybra szej Dziewicy Maryi 25. Dzieci cy

apostolat w ród rówie ników przygotowa  go do przewodniczenia wspólnocie zakonnej i

ukazywania Bo ych dróg ludziom w wiecie26.

Odznacza  si  szczególnym nabo e stwem do Maryi. Jak pó niej wyznawa , za Jej

wstawiennictwem otrzyma  liczne aski od Boga i zosta  uwolniony od wielu niebezpiecznych

sytuacji: poparze , chorób, utoni cia w rzekach. Zosta  zachowany przez samego Boga, do

dzie a, do którego Bóg go przeznaczy  27. Maryi te  przypisywa  dar zdolno ci do nauki, jak

równie  przezwyci enie pokusy porzucenia jej. W czasie przerwy w nauce ojciec kaza  mu

pa  owce, co równie  by o opatrzno ciowe, jako przygotowanie do obrony ludzi przed

piekielnym wilkami28.

                                                  

25 Stró …,54
26 Tam e, 56.
27 Tam e , 57.
28 Tam e, 55.
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Jan Papczy ski po powrocie do szko y w Nowym S czu, staje przed now

przeszkod . Podziwiany przez niego nauczyciel, okazuje si  deprawatorem. Ucze  decyduje

si  na ucieczk  od niego i sam przeprawia si  odzi  przez wzburzony Dunajec, zawierzaj c

Bo ej opiece: wola  raczej narazi  si  na niebezpiecze stwo mierci, ani eli ulec z u29. Po

powrocie do domu, ucz szcza  do szko y parafialnej, pomagaj c rodzicom w ich pracach. Z

ka dym dniem wzrasta  coraz bardziej w cnotach30.

M ody Papczy ski pragn  uczy  si  dalej i od 1646 r. szuka  szkó  w Jaros awiu,

nast pnie we Lwowie, Podoli cu i Rawie Mazowieckiej. Te w drówki za wiedz  by y

spowodowane ówczesnymi niebezpiecze stwami z powodu najazdów nieprzyjacielskich i

wojen na terenie Rzeczypospolitej.

W tym okresie Papczy ski prze y  bardzo bolesne do wiadczenie we Lwowie. Ci ka

choroba, która pokry a ca e cia o odra aj cym wierzbem, przekre li a nadziej

Papczy skiego na doko czenie studiów. Wyrzucony z mieszkania, przebywa  pod go ym

niebem, a  jaki  nieznany m odzian zaprowadzi  go poza miasto, gdzie skryli si  w stogu,

ywi c si  tym, co u ebrali. Pó niej znalaz  k t i opiek  u lito ciwej rodziny, a po pewnym

czasie jego zdrowie uleg o poprawie.

Za o yciel marianów tak ocenia  do wiadczenie „krzy a lwowskiego”: „Bo e mój, b d

b ogos awiony na wieki. Spraw, abym pozosta  wierny powo aniu po przej ciu tylu

do wiadcze . Wiem, e sam z siebie jestem niezdolny do niczego dobrego. Nie dziw si ,

czytelniku temu, co wyjawi em, gdy  nie godzi si  ukrywa  Bo ego dobrodziejstwa. Pragn

równie  i ciebie pobudzi  do wielbienia Bo ej wszechmocy za troskliwo  o nas. Niech na

wieki oddane Mu b dzie dzi kczynienie, cze  i chwa a. Amen"31.

Natomiast o. Wyszy ski widzia  w tym do wiadczeniu plan Boga, który znaj c ca

przysz o , postanowi  wydoskonali  Stanis awa na wszystkich jego drogach i wypróbowa

swego wybranego jak z oto w ogniu (…) i przygotowa , wtedy jeszcze m odzie ca, na

Za o yciela Instytutu do niesienia pomocy cierpi cym w czy cu32.

Gdy ojciec dowiedzia  si  o ci kim losie syna, sprowadzi  go do domu i zatrudni

przy pasieniu owiec. Pó niej Stanis aw wielbi  dobrego Boga za to pokorne zaj cie:

Sk adam dzi ki Bogu, e z Jego woli rodzice kazali mi wtedy pa  trzod , poniewa  -

mog  to szczerze powiedzie  - przebywaj c na polach w ród zwierz t, zachowa em czyste i

                                                  

29 Tam e, 57-58.
30 Tam e, 58.
31 Tam e, 63.
32 Tam e, 61- 63.
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wi te sumienie. B agam Ci , Bo e, aby ta sama Twoja Opatrzno  kierowa a mn  do ko ca

mego ycia. Ufam i wierz  w to, e tak b dzie w przysz o ci, aby  Ty by  uwielbiony we wszy-

stkich moich my lach, s owach i czynach. Amen33.

 Papczy ski uko czy  kolegium jezuickim w Rawie Mazowieckiej, osi gaj c

najwy szy stopie  wykszta cenia dost pny wówczas ludziom wieckim. O. Wyszy ski tak

ocenia studia Za o yciela marianów: „O osi gni ciach w nich wiadcz  dostatecznie: sub-

telno  jego umys u, zdolno ci naukowe i rzadki dar wymowy oraz wiadectwa znanych w

Polsce humanistycznych kolegiów jezuickich we Lwowie i Jaros awiu, a retoryki i filozofii

w Warszawie i Rawie. Z Bo  pomoc  pisa  ksi ki, uk ada  przemówienia, opowie ci i sub-

telne wiersze i tak dyskutowa , i rozprawia , e uchodzi  mi dzy uczonymi za cz owieka

niepospolitego talentu, na co jeszcze bardziej wskazywa y jego dzie a”34.

2. W zakonie pijarów (1654- 1670)

Jan Papczy ski po zako czeniu studiów postanowi  odda  swe ycie na s u b  Bo  w

zakonie pijarów. W roku 1654 rozpocz  prób  nowicjack , otrzymuj c imi  zakonne

Stanis aw od Jezusa Maryi i pod tym imieniem przeszed  do historii. „Od pocz tku nowicjatu

takim pa a  pragnieniem cnoty, e prze ciga  w domu [zakonnym] starszych powo aniem35”.

Wyró nia  si  wielk  gorliwo ci , pokor , pracowito ci  i umartwieniem. W drugim roku

nowicjatu zosta  skierowany do Warszawy i tam jednocze nie ucz szcza  na wyk ady teologii

do ojców reformatów. „Pó niejsze prace wykonywane w Ko ciele Bo ym dostatecznie

wykaza y, w jakim stopniu Stanis aw zdoby  wykszta cenie teologiczne36”.

W maju 1656 r., gdy wojska szwedzkie zaj y Warszaw , Stanis aw da  wiadectwo

heroicznej obrony swej wiary: .Gdy o nierz (szwedzki) z nienawi ci do wiary wi tej

wydoby  miecz, towarzysz Stanis awa uciek . On za  pragn c m cze stwa, gotów by  przela

krew za wiar  wi t , ukl k  i nastawi  kark na uderzenie. Chocia  otrzyma  trzy bardzo

mocne uderzenia mieczem, nie zgin , a nawet cudownie nie zosta  zraniony, a jedynie przez

pó torej godziny odczuwa  niezno ny ból. Bo a Opatrzno  wyznaczy a mu d u sze m -

cze stwo oraz powo a a do specjalnego dzie a37”.

  Dnia 22 lipca 1656 r. z o y  luby zakonne, nast pnie otrzyma  wi cenia mniejsze oraz

subdiakonat i zosta  skierowany jako kleryk do pracy w Podoli cu i Rzeszowie jako

                                                  

33 Tam e, 64.
34 Tam e, 65.
35 Tam e, 66.
36 Tam e.
37 Tam e, 67.
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nauczyciel retoryki. wi cenia kap a skie otrzyma  12 marca 1661 r. W latach 1663- 1667

przebywa  w Warszawie, gdzie zas yn  jako wyk adowca retoryki, kaznodzieja, spowiednik i

kierownik duchowy wielu znakomitych osób. W latach 1664 -1667 prowadzi  przy ko ciele

pijarów bractwo Matki Bo ej askawej.

W ci gu dziesi ciolecia by  obarczany ró nymi obowi zkami w zgromadzeniu ojców

pijarów, takimi jak: nauczyciela scholastyków, zwyczajnego kaznodziei, ekonoma klasztoru, a

wszystko to spe nia  gorliwie dla wspólnego dobra. Jako profesor retoryki uczy  alumnów

jak najskuteczniejszego uk adania mów. W tym celu opracowa  i wyda  drukiem ksi k

Prodromus. Ku ogólnemu po ytkowi doczeka a si  wielu wyda . Mia a takie powodzenie, e

poszukiwali jej nie tylko uczniowie dla uk adania mów w eleganckim stylu, ale pos ugiwali

si  ni  nawet senatorowie i pos owie na sejmiki z ró nych województw i ziem. Zwykle

mieli j  pod r k , aby z niej czerpa  wzór mowy i sposobu wype niania swych

poselskich obowi zków38.

Posiada  g bok  znajomo  Pisma w. i dar roz wietlania najtrudniejszych zagadnie

teologii wi tej. Namacalnym tego dowodem s  rady, które otrzymywa o od niego wielu

uczonych i znakomitych ludzi. To w a nie wyja nia, e przez d ugi czas by  spowiednikiem

nuncjusza apostolskiego, pó niejszego papie a Innocentego XII, oraz wielu biskupów,

pra atów, ksi t i senatorów i by  ojcem duchownym wielu wa nych osób obojga p ci. Król

Jan III wybra  go na swego teologa i w wielu sprawach korzysta  z jego rady39.

Kilkakrotnie w warszawskim ko ciele ojców dominikanów pod wezwaniem w. Jacka

chwalebnie publicznie czci  w. Tomasza wspania  mow  pochwaln . Wyg asza  j  tam w

uroczysto  tego Doktora Anielskiego, wzbudzaj c podziw s uchaczy, ku wielkiemu

pokrzepieniu ojców generalnego studium dominika skiego40.

 O. Stanis aw gorliwie spe nia  wszystkie obowi zki zakonne, jednak nie zawsze

znajdowa  zrozumienie u wspó braci.

Chocia  posiad  tak wielk  wiedz , wyró nia  si  g bok  pokor . Cierpliwie znosi

zarzuty i nagany, przyjmowa  je w milczeniu, cho  by y nies uszne i nieuzasadnione41.

Z najwi ksz  gorliwo ci  wype nia  konstytucje b ogos awionego Józefa

Kalasantego, swego za o yciela i z tego powodu znosi  spokojnie i jak najcierpliwiej

wiele krzy y, zamieszania i nienawi ci, prawie a  do niebezpiecze stwa mierci”42.

                                                  

38 Tam e, 66.
39 Tam e, 67-68.
40 Tam e, 66.
41 Tam e.
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O. Kazimierz dyskretnie pomin  szczegó y tych trudno ci Stanis awa

Papczy skiego. Wspomnia  jedynie o jego pobycie w Rzymie, gdzie zosta  wezwany

przez prze o onego generalnego pijarów i zosta  oczyszczony z zarzutów:

„Po szcz liwym powrocie z Rzymu do Polski sta  si  wiernym propagatorem i stró em

ewangelicznego ubóstwa. Z powodu domagania si  cis ej karno ci, doznawa  wielkich i

cz stych przykro ci. Poddawa  si  im ze spokojem i z ochot . Modli  si  do Boga o prze-

baczenie dla oszczerców i przeciwników, z niezwyk  cierpliwo ci  i sta o ci  znosi

oszczerstwa i zel ywo ci”43.

Okres ciernistej drogi ycia pijarskiego stanowi  przygotowanie do nowego dzie a:

„Mi osierny Bóg widz c jego cierpliwo  i trudy podj te na chwa  Bo  oraz cze  Jego

Najlito ciwszej Matki, powo ywa  go do za o enia, fundamentu pod nowy instytut w

Ko ciele, dla uczczenia i rozszerzania Niepokalanego Pocz cia Naj wi tszej Maryi Panny

oraz dla okazywania bardzo potrzebnej pomocy zmar ym przebywaj cym w czy cu. Bóg

czyni  to przez ró ne pobudki, natchnienia i objawienia, przez spowiedników i ró nych

ludzi uczonych. Teologowie ja niej cy wi to ci  rozpoznali to jako prawdziwe i

nieomylne”44.

Z bólem serca o. Papczy ski zdecydowa  si  na wyst pienie z umi owanego zakonu

pijarów, aby t  ofiar  przywróci  pokój prowincji rozdartej na dwa obozy. 15 sierpnia 1669

roku poprosi  genera a pijarów o zwolnienie ze lubów i przyrzeczenia wytrwania w zakonie.

Prze y  jeszcze szczególne szykany ze strony prze o onych. W styczniu 1670 roku zosta

przemoc  przewieziony z Krakowa do Podoli ca, a stamt d do Previdzy na W grzech, gdzie

trzymany by  blisko trzy miesi ce w karcerze domowym. Uwolniony dzi ki interwencji

sufragana krakowskiego, bp. Miko aja Oborskiego, od kwietnia 1670 roku ponownie

zamieszka  w rezydencji pijarskiej w Kazimierzu pod Krakowem.

Tam nast pi o prawne rozstanie z pijarami: Przeto pos uszny i ca kowicie poddany

g osowi Bo emu, za zgod  Namiestnika Chrystusowego papie a Klemensa X oraz swego prze-

o onego generalnego zmieni  swoje pierwotne powo anie. W rod  oktawy Niepokalanego

Pocz cia NMP, 10 grudnia 1670 r.( dokumenty autentyczne podaj  dat   11 grudnia), zosta

zwolniony przez o. Micha a od Nawiedzenia ze lubów prostych i przysi gi wytrwania. W tym

samym momencie ofiarowa  si  Bogu i Naj wi tszej Bogarodzicy Dziewicy Maryi. Otrzyma  na

to b ogos awie stwo od wspomnianego ojca w tych s owach: „Niech Pan umocni w tobie to,

                                                                                                                                                              

42 Tam e, 69.
43 Tam e, 68.
44 Tam e, 69.
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czego dokona ". Ojciec ten dostrzeg  bowiem sta o  w cnotach, wybitn  wi to  i

niez omn  wol  o. Stanis awa na za o enie takiego zakonu…

„Chocia  [o. Stanis aw] zmieni  zakon i pierwotne powo anie, nie zaniecha  yczliwo ci

dla niego. wiadcz  o tym dobitnie: udzielane przez niego dla kolegiów w Warszawie, Górze

i owiczu wsparcie pieni ne czy ofiarowanie swych ksi ek i pism do ich bibliotek”45.

3. Za o yciel zakonu marianów (1673- 1701).

Akt "ofiarowania" o. Stanis awa Papczy skiego z 11 grudnia 1670 roku by  pierwszym

dokumentem mówi cym o zamiarze za o enia z Bo ej woli Towarzystwa Marianów

Niepokalanego Pocz cia. W wype nieniu tego pos annictwa musia  prze y  wiele goryczy i

przeciwno ci. Pokonywa  je, wierz c, e zamys  za o enia nowej rodziny zakonnej pochodzi

ze szczególnego natchnienia Bo ego. Odrzuci  stanowiska ko cielne, ofiarowywanie przez

niektórych biskupów i postanowi  ca  uwag  skupi  na za o eniu Zgromadzenia

Niepokalanego Pocz cia Naj wi tszej Maryi Panny46.

Przygotowywa  si  do nowego dzie a w Luboczy na Mazowszu, tymczasowo

przyjmuj c we wrze niu 1671 r. stanowisko kapelana na dworze szlacheckim Jakuba

Karskiego. W dworskiej kaplicy, za pozwoleniem bp. Wierzbowskiego i za wiedz  nuncjusza

apostolskiego w Polsce, przywdzia  przed cudownym obrazem Maryi Niepokalanej, bia y

habit swego przysz ego zgromadzenia. W nim wkrótce przedstawi  si  nuncjuszowi

apostolskiemu w Warszawie i otrzyma  od niego b ogos awie stwo. Jednak kiedy szed

ulicami miasta, w zmienionym z czarnego na bia y habicie, jego przeciwnicy i

prze miewcy podjudzali zuchwa ych ch opców, aby szyderczo wo ali za nim: „ Oto ab d , co

dopiero by  krukiem". On za  maj c przed oczyma i rozwa aj c, jak Chrystus by  nakryty

bia  szat  przed Herodem i wy miany, szed  skromnie i cierpliwie, ciesz c si , e dla

obrony czci i szerzenia kultu Niepokalanego Pocz cia NMP zosta  uznany za godnego

doznawa  tych zniewag47.

 W domu Karskich, w latach 1671-1673 o. Stanis aw opracowa  pierwsz  wersj

regu y-konstytucji maria skich Norma Vitae, napisa  tak e ksi k  pt. Mistyczna wi tynia

Boga, która stanowi a podr cznik ycia duchowego.

O. Papczy ski rozpocz  konkretn  realizacj  nowej drogi ycia w Puszczy

Korabiewskiej, gdy Stanis aw Krajewski i kilku jego towarzyszy, usi uj cy wie  ycie

pustelnicze, przyj li z rado ci  propozycj  wspólnego ycia, wed ug regu y napisanej przez o.

                                                  

45 Tam e.
46 Tam e, 70.
47 Tam e, 70.
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Papczy skiego.  Za pozwoleniem w adz ko cielnych, we wrze niu 1673 roku, przyby  do nich

o. Stanis aw, lecz zauwa y , e nie traktuj  powa nie swych zobowi za , zamierza  odej  z

pustelni.

Wówczas 24 pa dziernika 1673 roku przyby  do pustelni w bp Jacek wi cicki z

wizyt  kanoniczn . Nakaza  pustelnikom dostosowa  si  do Regu y ycia u o onej przez o.

Papczy skiego, którego ustanowi  prze o onym. Wszystkich "pustelników maria skich"

podda  pod jurysdykcj  ordynariusza pozna skiego, aprobuj c ich jako instytut Zgromadzenia

Ksi y Marianów. T  w a nie wizytacj  kanoniczn  uwa a si  za pocz tek powstania

pierwszego polskiego kleryckiego zgromadzenia zakonnego.

O. Papczy ski organizowa  ycie maria skie w pustelni. Podejmowa  te  starania o

aprobat  Stolicy wi tej dla powsta ego zgromadzenia, a w urz dach królewskich o

zatwierdzenie stanu posiadania: Gdy wzros a liczba braci, biskup pozna ski Stefan

Wierzbowski zatwierdzi  Instytut kanonicznie. Król Jan IIII Sobieski hojnie go wyposa y  i

moc  ustaw Królestwa Polskiego przyj  pod swoj  i ca ej Rzeczypospolitej wieczyst

opiek 48.

Nowe zgromadzenie zakonne prze ywa o chwile kryzysu, tak, e o. Stanis aw my la

nawet o ponownym wst pieniu do pijarów, widz c e zosta  opuszczony i oszukany przez

towarzyszy. Na temat przeszkód w rozwoju nowego zgromadzenia zakonnego, o. Kazimierz

tak pisa : „[Stanis aw] od samego pocz tku zewsz d do wiadcza  prze ladowa , zarówno od

osób wieckich, jak i fa szywych wspó braci, którzy odeszli, porzuciwszy swoje powo anie. W

eremie maria skim pozosta  jedynie z o. Józefem od Wszystkich wi tych.

S uga Bo y zapisa  w asnor cznie, e móg by mie  ju  oko o siedemdziesi ciu fundacji,

gdyby ca e piek o nie wyst pi o przeciw niemu, pos uguj c si  fa szywymi bra mi o pozornym

powo aniu, którzy opuszczaj c zakon, dawali zgorszenie i swymi namowami poci gali za

sob  innych. Jadowitym j zykiem szkaluj c zakon Niepokalanego Pocz cia NMP, wzniecali

przeciwko niemu ró norakie prze ladowania”49.

 Pod koniec 1676 roku zg osi o si  do o. Stanis awa kilku kandydatów na marianów

rokuj cych wielkie nadzieje na przysz o . Otoczy  ich troskliw  opiek  duchow  i osobi cie

przygotowywa  wspó braci przeznaczonych do kap a stwa. 27 kwietnia 1677 r. maria ska

pustelnia otrzyma a aprobat  Sejmu Generalnego Rzeczypospolitej.

                                                  

48 Tam e, 71.
49  Tam e.
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W tym samy roku o. Papczy ski przyj  drug  fundacj , kaplic  w. Marcina w Nowej

Jerozolimie niedaleko Warszawy. Wkrótce marianie w miejsce tej kaplicy otrzymali

ko ció ek Wieczerzy Pa skiej wraz z obowi zkiem przewodniczenia ludowi na drogach M ki

Pa skiej. W zwi zku z osiedleniem si  marianów w Górze Kalwarii, o. Kazimierz podkre la

inicjatyw  biskupa Wierzbowskiego, który bardzo ceni  sobie o. Stanis awa:

Nie chcia  bowiem, aby tak wi ty i po yteczny dla Ko cio a cz owiek by  w Puszczy

zamkni ty jak wiat o pod korcem. Pragn  go postawi  na wieczniku, aby o wieca

wszystkich, wi c wezwa  go z Puszczy jako m a apostolskiego, do g oszenia s owa Bo ego

w Kalwarii, najpierw przy ko ció ku w. Marcina, a pó niej w ko ciele Wieczerzy Pa skiej,

gdzie osiedli  jego zakon. Wybra  go te  na swego teologa i ojca duchownego50.

Wydaje si , e na osiedlenie marianów przy ko ciele Wieczerzy Pa skiej wp yn y

dwie przyczyny. Ko ció  ten sta  w miejscu bagnistym, a w niektórych porach roku

oblewa a go woda. Przy nim by  klasztor dominikanek. O. Stanis aw przejmuj c to

miejsce wykaza  wielk  mi o  bli niego i zgodzi  si , aby mniszki zamieszka y przy

kaplicy w. Marcina. Sam o. Wyszy ski podaje inne wyja nienie, zwi zane z kultem

maryjnym:

Czcigodny S uga Bo y Ojciec Stanis aw od Jezusa Maryi towarzyszy  wówczas

biskupowi w zaprowadzaniu nabo e stw w wi tych miejscach Nowej Jerozolimy; by

spowiednikiem i teologiem tego biskupa. Cz sto s ysza  od niego, e wielokrotnie ukazuje mu

si  niezwykle jasna gwiazda nad Wieczernikiem. St d Czcigodny S uga Bo y Ojciec Stanis aw

od Jezusa Maryi pragn  na ladowa  Bo  Rodzicielk  Maryj  Dziewic , id c za Jej

ewangelicznymi cnotami w ca ym yciu i a  do mierci. Wybra  wi c rezydencj  Wieczernika

Pa skiego, na wzór Bo ej Rodzicielki, która pozosta a w Wieczerniku w Ziemi wi tej po

mierci Chrystusa Pana i tam zasn a. Prosi  wi tego biskupa, aby mu da , a tak e jego

Instytutowi Wieczernik Pa ski w Nowej Jerozolimie oraz wybudowa  inny klasztor dla

mniszek na górze Syjon, dzi ki wy ej wspomnianej najszlachetniejszej wdowie Podka skiej.

Po wybudowaniu klasztoru przeniesiono mniszki na gór  Syjon, Czcigodnego za  S ug

Bo ego Ojca Stanis awa od Jezusa Maryi ze jego zakonnikami Niepokalanego Pocz cia

Naj wi tszej Maryi Panny wprowadzono do Wieczernika Pa skiego51.

W 1679 r. bp. Stefan Wierzbowski w dekrecie zatwierdzaj cy marianów jako

zgromadzenie diecezjalne, podkre li  aktualno  zakonu, który niesienie pomoc duszom w

                                                  

50 Tam e 158.
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czy cu cierpi cym. Z powodu wojen, kl ski zarazy i g odu ludzie cz sto nagle umierali nie

maj c mo liwo ci pojednania si  z Bogiem i zado uczynienia za grzechy. Wed ug przekazu

tradycji o. Stanis awowi w latach 1674-1676 ukazywa y si  dusze czy cowe ofiar nag ej

mierci, zabitych na wojnach, zmar ych wskutek zarazy i g odu, a on w swych wizjach

czy ca do wiadcza  ogromu cierpie  dusz tam przebywaj cych:

W ród braci i obcych panowa a powszechna opinia o nim, e ilekro  doznawa

ekstazy, tyle razy by  porwany do czy ca. On sam cz sto braciom w przemówieniach, a

ludowi w kazaniach zwyk  ze zami poleca  zmar ych. Twierdzi , e wi ksza jest liczba tam, w

czy cu, zmar ych znosz cych straszliwe m ki, ani eli liczba wszystkich ludzi yj cych na

tym wiecie. Wszyscy rozumieli, e zosta o mu to objawione. Ci zmarli b d  tam dot d

przebywa  i cierpie , a  do ostatniego grosza wyp ac  si  Bo ej sprawiedliwo ci.

Wszystkie swoje bóle, cierpienia, trudy, prze ladowania, których doznawa , posty,

umartwienia i inne pobo ne czyny ofiarowa  przebywaj cym w czy cu. Swoich braci

zobowi za , aby usi owali zawsze im wiadczy  podobne dzie a mi osierdzia.

Twierdzi , e jego zakon, pod tytu em Niepokalanego Pocz cia NMP, Najczulszej

Matki i Naj askawszej opiekunki dusz czy cowych, zosta  w tych ostatnich czasach wzbudzony

w Ko ciele Bo ym przez Boga w celu wspomagania ich na wszelki sposób52.   

W 1679 r. o. Stanis aw uzyska  tak e dla swego instytutu potwierdzenie nadanych

marianom uprzednio przywilejów królewskich oraz gwarancj  opieki królewskiej. Natomiast

papie  Innocenty XI 20 marca 1681 r. udzieli  marianom szeregu przywilejów duchowych i

odpustów. Bp Wierzbowski w lutym 1687 roku, wystawi  dokument, zabezpieczaj cy prawo

w asno ci marianów do Wieczernika Pa skiego i terenów obj tych fundacj . Zaaprobowa  te

wydanie drukiem Konstytucji maria skich „Norma Vitae”, opracowanych przez o.

Papczy skiego. W tej regule cz onkowie zgromadzenia zostali nazwani "Ksi mi Rekolektami

Przeb ogos awionej Panny Maryi bez zmazy Pocz tej", jak równie  "marianami", którzy

"wspomagaj  zmar ych - zw aszcza o nierzy i poleg ych od zarazy". Celem szczegó owym

marianów ma by  szerzenie kultu Niepokalanego Pocz cia Naj wi tszej Maryi Panny oraz

modlitwa za dusze w czy cu cierpi ce. W miar  mo liwo ci maj  oni równie  wiadczy

pomoc proboszczom w pracach duszpasterskich.

Po mierci bp. Wierzbowskiego, marianom grozi o niebezpiecze stwo ze strony

nowego ordynariusza diecezji pozna skiej bp. Jana Stanis awa Witwickiego (1687 -1696),

który daj c pos uch oszczerczym donosom wrogów zgromadzenia, zamierza  je rozwi za 53.
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Podczas tych bolesnych do wiadcze , o. Stanis aw znajdowa  umocnienie w

rozwa aniu m ki Pa skiej. W 1690 roku wyda  w Warszawie cykl rozwa a  pasyjnych pt.

Chrystus Patiens i zadedykowa  je biskupowi, który uj ty ich tre ci  z coraz wi ksz

sympati  zacz  odnosi  si  do marianów. Aby jednak uchroni  zgromadzenie od zmiennej

przychylno ci biskupa, prawie sze dziesi cioletni o. Papczy ski, w listopadzie 1690 roku

wyruszy  w podró  do Rzymu, by osobi cie stara  si  o aprobat  apostolsk  dla swego

zgromadzenia.

„Przyby  do Rzymu w czasie, kiedy Stolica Apostolska nie by a obsadzona po mierci

Najwy szego Pasterza. Nie móg  wi c nic osi gn  w sprawie zatwierdzenia swego

Instytutu. Co wi cej, oczekuj c na wybór nowego papie a, zapad  na ci k  chorob  z

powodu niesprzyjaj cego dla  klimatu oraz licznych trudów przebytej podró y. Jednak za

ask  Bo  i opiek  Bo ej Rodzicielki Maryi Panny nieco ozdrawia . Modl c si  przy grobie

papie a Innocentego XI, otrzyma  objawienie, e przysz ym papie em b dzie Innocenty XII, co

wkrótce si  sta o.

Bardzo pragn  doczeka  zako czenia wyboru papie a, lecz z powodu nawrotów

s abo ci, zagra aj cych yciu, nie móg  d u ej pozosta  w Rzymie i za rad  lekarzy powróci

do Ojczyzny. Otrzyma  jedynie zapewnienie opieki i inkorporacji swego zakonu od kapitu y

generalnej zakonu Braci Mniejszych Obserwantów, która wówczas odbywa a si  w

Aracoeli”54.

Po powrocie do Polski, mimo s abego zdrowia, o. Stanis aw nadal prowadzi  ycie

ca kowicie oddane Bogu i ludziom: daleko i szeroko rozchodzi a si  s awa wi to ci S ugi

Bo ego55. A on zabiega  nadal o zatwierdzenie papieskie zakonu. Otrzyma  jednak odpowied ,

e Zgromadzeniu Ksi y Marianów wystarczy dotychczasowa aprobata biskupia oraz Regu a

ycia z poprawkami wniesionymi do niej przez kard. Leandra Colloredo (1639-1709) z

ramienia Komisji wi tej Kongregacji dla Biskupów i Zakonników.

Po mierci bp. Witwickiego, nowy administrator diecezji pozna skiej, bp Hieronim

Wierzbowski, zadeklarowa  poparcie dla marianów. Latem 1698 roku o. Papczy ski zwo a

kapitu  generaln , na której postanowiono wys a  o. Joachima Koz owskiego od w. Anny

do Rzymu, by jako prokurator generalny podj  nowe starania o aprobat  papiesk  dla

zgromadzenia. Wyruszy  on w drog  jesieni  1698 r. zabieraj c ze sob  listy polecaj ce

skierowane do Stolicy wi tej.
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54 Tam e, 72.
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O. Kazimierz tak opisuje pobyt wys annika maria skiego w Rzymie: Zaraz po

otrzymaniu audiencji przedstawi  papie owi Innocentemu XII swój memoria  z pro b  o

aprobat . Ojciec wi ty, który dobrze zna  Czcigodnego Ojca Stanis awa od Jezusa Maryi,

swego spowiednika i najmilszego teologa z czasów pobytu jako nuncjusz w Polsce, yczliwie

obieca  udzieli  mu aprobaty. Jednak e na konsultacji z kardyna ami niektórzy sprzeciwili si

aprobacie nowego instytutu, poniewa  w Ko ciele Bo ym tyle ju  jest zakonów.

Ojciec Joachim przez ca y rok na ró ny sposób czyni  starania, zabiega  w tej sprawie

o wstawiennictwo wielu magnatów, biskupów i osób wp ywowych. Za Bo  pomoc  i przez

po rednictwo NMP, przy wielkiej yczliwo ci papie a maj cego dobre mniemanie o

Za o ycielu, otrzyma  wreszcie nast puj c  odpowied : je li chce aprobaty Zgromadzenia

Marianów, niech najpierw wybierze jak  Regu , z ju  dawniej zatwierdzonych, pod któr  to

najnowsze zgromadzenie mog oby s u y  w Ko ciele Bo ym56.

O. Joachim zdecydowa  si  przyj  dla swego instytutu Regu  Na ladowania

Dziesi ciu Cnót Naj wi tszej Maryi Panny, przystosowan  dla zakonów m skich. Poniewa

od 1517 r. wszystkie instytuty j  przyjmuj ce podlega y pod jurysdykcj  Braci Mniejszych, o.

Koz owski uzyska  od genera a franciszkanów inkorporacj  marianów do tego zakonu.

Wi za o si  to z pewn  czno ci  z zakonem serafickim.

O. Wyszy ski, obecny wówczas w Rzymie jako pielgrzym, tak opisa  t  sytuacj :

Kiedy zdumiony o. Joachim, prokurator, przeczyta , e [Regu a Na ladowania] jest zgodna z

Kapitu ami i normami maria skimi, s dzi , e spodoba si  tak e Czcigodnemu S udze Bo emu

Ojcu Stanis awowi od Jezusa Maryi. Wybra  j  dla Zgromadzenia Marianów i szcz liwie

otrzyma  najpierw przyj cie i przy czenie swego Zgromadzenia Marianów do wi tego

Zakonu Serafickego Braci Mniejszych pod t  Regu  Na ladowania NMP.

Wówczas Bóg sprawi , e z wielk  yczliwo ci  papie  i kardyna owie, zdziwieni tym

zakonem i bardzo odpowiedni  dla niego Regu , wyrazili zgod . [Ojciec Joachim] otrzyma

aprobat  przez breve apostolskie tego Naj wi tszego Pana naszego Innocentego XII

papie a”57.

Breve apostolskie Innocentego XII z dnia 24 listopada 1699 roku, skierowane do

nuncjusza apostolskiego w Polsce, informowa o o fakcie uzyskania przez marianów Regu y

Dziesi ciu Cnót NMP, przez co stawali si  oni zakonem o lubach uroczystych z prawem
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korzystania z przywilejów, ask i odpustów, posiadanych przez zakony pozostaj ce pod

wspomnian  regu 58.

W 1699 roku, gdy prokurator generalny marianów by  jeszcze w Rzymie, przyby a

zgromadzeniu nowa, trzecia fundacja ko cio a i klasztoru w Go linie, w parafii Wilga,

niedaleko Nowej Jerozolimy.

 Pod koniec tego roku, o. Stanis aw Papczy ski powa nie chory, sporz dzi  testament,

w którym og osi  o. Joachima Koz owskiego swym nast pc , a ca e "male kie Zgromadzenie

Niepokalanego Pocz cia, wspomagaj ce zmar ych" poleci  prawdziwym i jedynym

"Fundatorom, Protektorom i Patronom, Jezusowi Chrystusowi i najwybra szej Dziewicy

Maryi, Jego Rodzicielce"59. W marcu 1701 r. o. Joachim Koz owski oraz br.Antoni Cie ski

wrócili z Rzymu i powiadomili o wynikach swych zabiegów. O. Papczy ski przyj  z

poddaniem si  woli Bo ej inkorporacj  swego zgromadzenia do zakonu Braci Mniejszych, a

po zapoznaniu si  z Regu  Na ladowania Dziesi ciu Cnót Naj wi tszej Maryi Panny przyj

j  z wdzi czno ci .

Przepe niony wielk  rado ci  za tak niezwykle mi  dla  wie , dzi kowa  Bogu

Najwy szemu i Jego Najchwalebniejszej Matce Maryi, e nie umar  przed zobaczeniem tej

Regu y Maryi Dziewicy. Trzymaj c j  w swych r kach i ca uj c z uczuciem wielkiej mi o ci,

ten s aby starzec pragn  widzie  w niebie Najchwalebniejsz  Rodzicielk  Bo  Maryj .

Trzymaj c w r kach [regu ] Jej cnót i maj c j  na ziemi przed oczyma, za starcem

Szymonem mówi : „Teraz, o W adco, pozwól odej  s udze Twemu w pokoju, wed ug

Twojego s owa. Bo moje oczy ujrza y Twoje zbawienie" ( k 2,29).

Gdy S uga Bo y dowiedzia  si  od o. Joachima, e [ten] nie wystara  si  o zatwierdzenie

jego konstytucji, bo my la , e Regu a wystarczy, a móg  i Regu  przyj , i potwierdzi

konstytucje swego zakonu pod t  Regu , Czcigodny S uga Bo y Ojciec Stanis aw od Jezusa

Maryi troch  si  zaniepokoi  i to go zabola o. Jednak Regu a Naj wi tszej Maryi Panny

agodzi a wszelki ból.

Tote  wzmocniony nieco w swej s abo ci, z niewypowiedzian  rado ci , wraz z bra mi

pospieszy  ze swej celi do ko cio a Wieczerzy Pa skiej i bardzo pobo nie od piewa  hymn

dzi kczynny Te Deum laudamus. Nast pnie powróci  do celi. B d c wiadomy swej mierci,

powiedzia  braciom, e wkrótce umrze; uczyni  taki drugi i ostateczny testament”60.
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4 kwietnia 1701 r., przedstawiciele domów maria skich zebrani na kapitule w Górze

Kalwarii wyrazili zgod  na pi mie na przyj cie Regu y Na ladowania Dziesi ciu Cnót

Naj wi tszej Maryi Panny i z o enie wed ug niej profesji lubów uroczystych. O. Papczy ski

uczyni  to 6 czerwca 1701 r. na r ce nuncjusza apostolskiego w Polsce, Franciszka

Pignatalliego (1700-1703).

Tak odrodzony przez profesj  wed ug rad ewangelicznych Chrystusa Pana, Czcigodny

S uga Bo y Ojciec Stanis aw od Jezusa Maryi, jak orze  odnawiaj cy sw  m odo  pospieszy

do Nowej Jerozolimy i rozci gn wszy swe r ce na maria skie swe piskl ta, wezwa  ich

równie  do lotu ku wspania emu S o cu cnót Naj wi tszej Maryi Panny, bardzo jasno

wiec cych w Regule.

Przyby  do swego klasztoru Wieczerzy Pa skiej, przedstawiaj cym owo miejsce, gdzie

niegdy  Aposto owie po otrzymaniu Ducha wi tego mówili ró nymi j zykami. Teraz wszyscy

bracia marianie, których serca rozpali  ten sam Duch wi ty, za przyzwoleniem Stolicy

wi tej, z nakazu Nuncjusza Apostolskiego, z o yli uroczyst  profesj  na Regu  Naj wi tszej

Maryi Panny, w r ce Czcigodnego S ugi Bo ego Ojca Stanis awa od Jezusa Maryi, jako

swego prawowitego prze o onego i za o yciela Zgromadzenia Marianów Niepokalanego

Pocz cia NMP 61.

W sierpniu 1701 roku o. Papczy ski zapad  ci ko na zdrowiu. Przed mierci

potwierdzi , nieznacznie uzupe niaj c drugi testament: zobowi za  w nim o. Joachima do

zachowania bia ego habitu i misji marianów oraz wyda  ostatnie dyspozycje odno nie do

domów zgromadzenia. Po przyj ciu sakramentów wi tych, udzieli  b ogos awie stwa

zebranym wokó  marianom, po raz ostatni wzywaj c ich do wiernego zachowywania regu y i

konstytucji zakonnych, a zw aszcza do gorliwego wiadczenia pomocy duszom w czy cu

cierpi cym. Pe en przytomno ci umys u, obj  krucyfiks i wypowiadaj c s owa "W r ce

Twoje Panie, polecam ducha mego", zmar  wieczorem 17 wrze nia 1701 roku w wieku 70 lat.

Pochowany zosta  pod pod og  ko cio a Wieczerzy Pa skiej w Górze Kalwarii. Do odej cia z

tej ziemi przygotowywa  si  w ci gu swego ycia, rozmy la  o rado ciach ycia wiecznego i

t skni  za pe nym spotkaniem z Bogiem.
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ROZDZIA  III

TESTAMENT ZA O YCIELA

Pisma o. Stanis awa Papczy skiego daj  wiadectwo g bokiej wiary i zaufania do

Bo ej Opatrzno ci i t sknoty za yciem wiecznym. Ilustracj  takiego ukierunkowania mo e

by  jest jego codzienna modlitwa powierzenia si  Bogu i gotowo ci s u enia bli nim oraz

dwa testamenty spisane w asnor cznie przez o. Stanis awa. Potwierdzaj  one, e Za o yciel

Zgromadzenia Marianów g boko prze ywaj c sw  wi  z Bogiem, nie l ka  si  rozstania z

tym wiatem. Akt ofiarowania znajduje si  w ksi ce Templum Dei Mysticum, tak bardzo

cenionej przez o. Kazimierza i dwukrotnie wydawanej, aby czytelnicy mogli czerpa  z niej

pokarm dla swego ycia duchowego. Natomiast w yciorysie Za o yciela o. Kazimierz

umie ci  jego testament, z którego oprócz g bokiej wiary mo na dostrzec wielk  trosk  o.

Papczy skiego, aby jego wspó bracia zakonni byli wierni przyj tym zobowi zaniom.

1. Ufne zawierzenie swego ycia Bogu

 O. Stanis aw w ci gu ca ego ycia o ywia  w sobie wiadomo  niesko czonej

mi o ci Boga, któremu trzeba okaza  wdzi czno  i s u y  z pe nym oddaniem. Wynika to

równie  z aktu codziennego ofiarowania siebie Bogu, który zamie ci  w ksi ce  Templum

Dei Mysticum:

Mój  Panie Bo e, ofiaruj  Twojemu Majestatowi jako nale n  danin  porann  (lub

wieczorn ) wszystkie zas ugi Pana naszego Jezusa Chrystusa, Naj wi tszej Dziewicy oraz

wszystkich niebian i sprawiedliwych przebywaj cych na ziemi, jak te  dobre i oboj tne czyny

wszystkich ludzi.

Sk adam je Tobie  jako wynagrodzenie za wszystkie razem wzi te i poszczególne

dobrodziejstwa, udzielone kiedykolwiek i gdziekolwiek, szczególnie tej nocy  (tego dnia),

mnie i ca emu rodzajowi ludzkiemu; jako oczyszczaj ce zado uczynienie za grzechy, -

pope nione szczególnie tej nocy [lub tego dnia];  dla odwrócenia kar i kl sk, na które z ich

powodu zas u yli my oraz dla oddalenia niebezpiecze stw gro cych duszy i cia u; dla

poznania i wype nienia we wszystkim Twojej woli oraz umi owania Ciebie ponad wszystko, a

bli niego mi o ci  uporz dkowan , jak te  dla odsuni cia wszelkich przeszkód utrudniaj cych

t  mi o ;

[Ofiaruj  Ci je] w intencji potrzeb duchowych i materialnych Twojego

wi tego Ko cio a, papie a, cesarza chrze cija skiego, króla i naszego Królestwa  oraz

wszystkich królów i królestw chrze cija skich; w intencji potrzeb moich i moich rodziców,
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krewnych, bliskich, dobrodziejów, przyjació , nieprzyjació , a zw aszcza NN.  i tych, za

których kiedy  modli  si  postanowi em, obieca em lub powinienem si  modli , a Twój

Majestat chce tego bym si  modli , czy to za ywych czy za zmar ych, a nie ciesz cych si

jeszcze ogl daniem Twej chwa y; 

[Ofiaruj  Ci je] za nawrócenie grzeszników i heretyków, a tak e za  o wiecenie

niewiernych i schizmatyków; na koniec [ofiaruj ] w tej intencji, w jakiej Twój Majestat chce,

eby Mu to ofiarowa , a ja jestem zobowi zany ofiarowa .

Z tymi wszystkimi wy ej wymienionymi zas ugami i dzie ami, ofiaruj  Twemu

Majestatowi moje serce, aby Ciebie samego mi owa o i niczego nie kocha o poza Tob , chyba

e ze wzgl du na Ciebie; moj  dusz , aby Ci s u y a; rozum, pami , wol , by Tobie by y

poddane; moje usta, aby Ciebie opowiada y; mój  j zyk, aby Ci  b ogos awi ; wzrok, dotyk,

smak, s uch, w ch i wyobra ni , by niczego z ego nie  przyjmowa y, niczego

nieuporz dkowanego nie po da y i nie zatrzymywa y; wszystkie zmys y wewn trzne i

zewn trzne; wszystkie cz ci cia a i duszy, wszelkie poruszenia; wszystkie uczynki mego ycia,

a zw aszcza dzisiejszego dnia, my li, kroki, spojrzenia, rozmowy, pragnienia, projekty,

zmartwienie, pociech , l k, poczucie bezpiecze stwa, niepokój, rado , upadek, powstanie,

pokus  i jej pokonanie, prze ladowania, krzywdy, zaszczyty, pogard , znies awienie, dobr

s aw , obfitowanie, dostatek, ubóstwo, prac ,  odpoczynek, zdrowie, chorob  itd., ycie i

mier , a wi c, siebie samego i wszystko co jest moje.

Spraw, Panie, abym ca y nale a   do Ciebie, a w niczym do siebie i to w ka dym

czasie, w ka dej chwili, przez ca  wieczno .  To za  wszystko niech b dzie na Twoj  chwa ,

dla uczczenia Naj wi tszej Maryi Panny i mieszka ców nieba oraz na zbawienie moje i

bli nich, na powi kszenie cnoty, jak te  na wzrastanie w asce i zas udze.  Amen62.

 2. Pierwszy testament63

9 grudnia 1692 roku, ojciec Stanis aw znajduj c si  w niebezpiecze stwie mierci,

napisa  pierwszy testament. Prosi w nim Boga i ludzi o przebaczenie win, dzi kuje za dowody

Bo ej i ludzkiej przychylno ci i powierza opiece Maryi Niepokalanej za o one przez siebie

zgromadzenie. Wspó braciom zaleca wiern  s u b  Bogu. A oto tre  tego testamentu:

„W imi  Ojca i Syna, i Ducha wi tego. Amen.

Ja niegodny kap an i najwi kszy grzesznik, Stanis aw od Jezusa Maryi, codziennie

oczekuj c ostatniego a nieznanego nikomu dnia, gotów jestem przyj  ten okre lony przez

Pana ycia i mierci dzie  z pokornym podzi kowaniem. Poniewa  wyzuty z mej w asnej woli

                                                  
62 S. Papczy ski, Templum Dei Mysticum , Varsaviae 1998, 20-21.
63 Stró …, dz. cyt. 109-112.
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przez lub pos usze stwa nie mog  sporz dzi  zapisu, przyst puj  do z o enia publicznego

o wiadczenia wobec Najmi o ciwszej i Przenaj wi tszej Trójcy, Najwybra szej Dziewicy i

ca ego Dworu Niebieskiego, oraz wszelkiego stworzenia.

Poniewa  urodzi em si  i zosta em wychowany w wierze rzymskokatolickiej, w niej te

umieram. Wierz c w to, w co wierzy wi ta Matka Ko ció  i co do wierzenia poleca, i dla

zas ugi wiary, co pó niej poleci do wierzenia. Je li kiedy  co  przeciwnego tej wierze

nierozwa nie pomy la em lub powiedzia em albo napisa em, to odwo uj , a nawet chc , aby

to by o niepomy lane, niepowiedziane i nienapisane.

Sk adam dzi ki Boskiemu Majestatowi za aski, yczliwe dary, dobrodziejstwa,

którymi zosta em najhojniej obsypany, a uj  za  z g bi serca i a owa  pragn  jak

najdoskonalej, z mi o ci ku Niemu, za moje grzechy, które wszystkie zanurzam w zbawczych

ranach Pana i Odkupiciela mojego Jezusa Chrystusa.

Upadam do stóp Najwybra szej Dziewicy Bo ej Rodzicielki Maryi z ca ym naszym

male kim Zgromadzeniem Jej Niepokalanego Pocz cia na ca  wieczno . B agam o Jej

askawo , wstawiennictwo, kierownictwo, najskuteczniejsz  opiek , a w godzin  mierci o

najmi o ciwsz  i najpot niejsz  obron  od zasadzek nieprzyjació  oraz o uwolnienie mnie od

wszelkiego z a doczesnego i wiecznego, zw aszcza nale nych mi kar. B agam o przebaczenie,

mi osierdzie, ask  i odpust zupe ny, i o ywot wieczny. Prosz  o to przez najokrutniejsz

mier  Jej Syna i przez niezmierne cierpienie Jej samej oraz o uszcz liwiaj ce wi tych

obcowanie [w niebie].

Poniewa  musia em spotyka  si  z wieloma i mog em wielu urazi , rozdra ni ,

rozj trzy , przeto b agam wszystkich i ka dego z osobna, szczególnie tych, których kiedy

zgorszy em, obci y em ponad miar  lub niegodziwie zaniepokoi em, aby mi wybaczyli. Ja

równie  przebaczam wszystkim, tak e tym, którzy mnie po mierci b d  wyzywa , i ycz  im, i

b agam najdobrotliwszy Majestat Bo y, by by  dla nich jak naj askawszy.

Nie czyni  adnej dyspozycji, co do rzeczy, poniewa  dobrowolnie ubogi, adnych

rzeczy nie mam, a wszystkiego u ywa em wspólnie i ze wspólnego, wszystko te  pozostawiam

wspólnocie. Pragn  jednak, aby spalono moje pisma, poniewa  s  niegodne czytania i nie

przynosz  adnego po ytku. Nie o mielam si  [jednak] komu  zleca  tego; gdy  jestem

zewn trznie i wewn trznie ze wszystkiego ogo ocony.

Niech Bóg b dzie askawy dla Najznakomitszego i Przewielebnego Pana Biskupa

mego, poniewa  znosi  mnie w swojej diecezji. Niech Bóg stanie si  równie  nagrod  i
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wspomo ycielem tak e dla jego Poprzednika, który wy wiadczy  mi wiele dobrego. Niech go

nagrodzi i obdarzy chwa .

Natomiast wszystkim, którzy b d  towarzyszy  i otacza  opiek  to ma e Zgromadzenie

Niepokalanego Pocz cia, wzbudzone przez Boga do wspomagania wiernych zmar ych,

obiecuj  podwójn  nagrod  z r ki Boga. Dla prze ladowców za , jak ju  tego do wiadczyli,

przygotowana jest kara; niebezpiecznie jest prze ladowa  czcicieli Naj wi tszej Dziewicy

Maryi.

Moim najmilszym Braciom w Chrystusie szczególnie i gor co zalecam mi o  do Boga

i bli niego, jedno  ducha, pokor , cierpliwo , trze wo , skromno , wierne wype nianie

swego powo ania i niezmienn  w nim wytrwa o , niewzruszon  cze  dla Dziewicy bez

zmazy Pocz tej, pe ne zapa u wspomaganie zmar ych, przestrzeganie regu , karno  i

doskona o  zakonn , i wci  gorliwego ducha; niech pami taj , e jest dla nich od o ona

najpewniejsza i niezawodna nagroda za to, co Bogu i Najwybra szej Dziewicy lubowali.

Nade wszystko pragn , najmilsi moi, aby po ród was trwa y pokój, zgoda i mi o

wzajemna; jeden drugiego brzemiona no cie, i tak wype nicie prawo Chrystusowe. Niech was

strze e Bóg pokoju i mi o ci, kieruje wami, broni, zbawia was na wieki. Jemu w Trójcy

jedynemu nich b dzie wieczna chwa a, cze , uwielbienie. Niech ma w Sobie Samym i w

S owie Wcielonym, i we wszystkich Wybranych najs odsze upodobanie, a szczególnie w

Swojej Najwybra szej Dziewicy Rodzicielce, Matce mi osierdzia, jedynej Nadziei i ucieczce

wszystkich grzeszników i mojej. Amen.

O Bo e, o Dobroci, o niesko czona Mocy, skoro mo esz, skoro wiesz, skoro chcesz,

zmi uj si  nade mn  Stanis awem od Jezusa Maryi najniegodniejszym kap anem, nic

niewartym S ug , najwi kszym grzesznikiem.

Napisa em to w asn  r k  w male kiej celi u yczonej mi przez Naj askawszego Boga,

przy Wieczerniku Pa skim. Dnia 9 grudnia Roku Pa skiego 1692. W Nowej Jerozolimie.

D ugów nie zostawiam adnych, oprócz jednego: wyznaj , e jestem d u nikiem

wszystkich, zw aszcza najpobo niejszych osób tego miasta i kap anów ycia wspólnego,

mieszka ców, dobroczy ców, przyjació  i nieprzyjació . Jest to d ug wdzi czno ci, który

sp acam przez pokorne dzi kczynienie, ich wi tym modlitwom polecam siebie, a moich

[zakonników] ich przychylno ci i opiece".

O. Stanis aw powróci  jednak do zdrowia i z ca ym zaanga owaniem podj  jeszcze

prac  dla chwa y Bo ej i czci Maryi Niepokalanej. Gor co pragn , aby jego zgromadzenie

uzyska o aprobat  papiesk . W tym celu pos a  do Rzymu o. Joachima Koz owskiego. Dnia
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24 listopada 1699 r. papie  Innocenty XII wyda  dokument, list do nuncjusza apostolskiego w

Polsce, powiadamiaj cy, e marianie otrzymali Regu  Dziesi ciu Cnot Naj wi tszej Maryi

Panny wraz z przywilejami udzielonymi dot d instytutom yj cym wed ug tej regu y. Papie

zagrozi  karami tym, którzy podwa aliby prawa nadane marianom. Zobowi za  te  nuncjusza

do wykonania powy szych zalece . O. Joachim powróci  do Góry Kalwarii dopiero pod

koniec marca 1701 r.

 A w zimie 1699 roku ojciec Stanis aw znowu zapad  na zdrowiu. Po raz drugi

sporz dzi  testament i og osi  o. Joachima swym nast pc . Gdy ten powróci  z Rzymu z

pomy lnymi wiadomo ciami, Za o yciel marianów z ca ego serca dzi kowa  Bogu za ask

aprobaty papieskiej.

Tymczasem si y fizyczne opuszcza y go coraz bardziej. Zdany na wol  Bo ,

uzupe ni  drugi testament. Skoro zdrowie ojca Stanis awa nieco si  polepszy o, uda  si  do

Warszawy i 6 czerwca 1701 r. na r ce nuncjusza z o y  uroczyste luby zakonne na Regu

Na ladowania Dziesi ciu Cnót Naj wi tszej Maryi Panny. W dniu 5 lipca tego roku przyj

profesj  od innych wspó braci w ko ciele Wieczerzy Pa skiej. Teraz móg  spokojnie

oczekiwa  dnia powrotu do domu Ojca niebieskiego, zgodnie z tym co napisa  drugim

testamencie.

3. Drugi Testament64

„„W imi  Ojca i Syna, i Ducha wi tego Amen.

Ja Stanis aw od Jezusa Maryi, niegdy  niegodny zakonnik Szkó  Pobo nych, a teraz z

mi osierdzia Bo ego Zakonu Niepokalanego Pocz cia Naj wi tszej Maryi Panny, szykuj  si  z

mi o ci Boga do wype nienia Jego postanowienia, e wszyscy ludzie musz  raz umrze .

O wiadczam, e odchodz  z tego wiata w wierze rzymskokatolickiej. Za ni  by em

gotowy przela  krew w czasie wojny szwedzkiej.

Gdy przechodzi em z socjuszem z miasta Warszawy obok ko cio a Dominikanów,

o nierz heretycki napad  na mnie z ostrym mieczem. Chocia  socjusz, który by  Niemcem,

uciek , ja ukl k em i pochyli em g ow  na ci cie, lecz z Opatrzno ci Bo ej adnej rany nie

odnios em, cho  trzy razy by em mocno uderzony i odczuwa em ogromny ból prawie przez

pó torej godziny.

Teraz dzi kuj  Dobremu Bogu, e mnie zachowa  na d u sze m cze stwo.

Do wiadczy em bowiem bardzo ci kich prze ladowa  w Zgromadzeniu Szkó  Pobo nych,

omal nie zosta em zabity z nienawi ci. Tym, którzy mi to czynili, przed Bogiem odpuszczam.

                                                  
64 Tam e 123-125.
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Na podstawie breve Klemensa X uzyska em zwolnienie z przysi gi wytrwania w zakonie

pijarów. Odrzuci em beneficja ko cielne i pra atury, które ofiarowali mi moi szczególni

opiekunowie, biskupi -krakowski Trzebicki i p ocki Gembicki.

Z natchnienia Bo ego, za rad  najwybitniejszych teologów oraz za zgod  kurii

biskupiej krakowskiej i pozna skiej przywdzia em bia y habit na cze  Niepokalanego

Pocz cia Naj wi tszej Maryi Panny. W nim niezw ocznie, pos usznie i ulegle przedstawi em

si  Naj wi tszemu i Najczcigodniejszemu Panu Ranucciemu, Nuncjuszowi Apostolskiemu w

Polsce. Otrzyma em od niego b ogos awie stwo, pochwa  i utwierdzenie w zamiarze

za o enia obecnego Zgromadzenia.

Nie powtarzam tu tego wszystkiego, co jest w Aktach erekcyjnych, uni am si  raczej

pokornie z celnikiem i prosz  Majestat Bo y, aby w swym mi osierdziu, przez zas ugi Pana

mojego Jezusa Chrystusa i Naj wi tszej Maryi Panny oraz wszystkich wi tych odpu ci  im

wszystkie grzechy oraz nale ne za nie kary.

Zgromadzenie to, którego jestem niegodnym Prze o onym, na wieki powierzam jak

najpokorniej Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi i Jego Najwybra szej Bo ej Rodzicielce

Maryi. Oni s  prawdziwymi i jedynymi Za o ycielami, Zwierzchnikami, Obro cami i

Patronami tego male kiego Zgromadzenia Niepokalanego Pocz cia, wspomagaj cego

zmar ych.

Zalecam gor co moim Towarzyszom i je eli wolno mi powiedzie , Synom moim,

mi o  Boga i bli niego, gorliwo  o wiar  katolick , cze , mi o  i pos usze stwo dla Stolicy

Apostolskiej, wierne zachowanie lubów, pokor , cierpliwo , wspomaganie zmar ych i pokój

ze wszystkimi.

Prosz  wszystkich, domowników i obcych, je li kogo  obrazi em lub zgorszy em, aby

mi wybaczyli moje u omno ci dla mi o ci Jezusa Chrystusa.

Prze wietnemu Domowi Wierzbowskich sk adam niesko czone dzi kczynienie za

otrzymane dobrodziejstwa i spodziewam si , e zawsze b dzie bardzo yczliwy dla naszego

ma ego Zgromadzenia.

Wiele ask otrzyma em od Jego Eminencji Najczcigodniejszego Ksi cia Kardyna a

Radziejowskiego, za które nich Bóg nagrodzi Eminencj  yciem wiecznym.

Prze wietnych i Najczcigodniejszych Ksi y Biskupów - Pozna skiego i Krakowskiego

- pokornie prosz , aby to male kie Zgromadzenie, prawomocnie i kanonicznie za o one w ich

diecezjach, zechcieli utrzymywa , zachowywa  i ochrania .
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Niech Bóg wspomni i obdarzy nagrod  wieczn  Zakonników Nowej Jerozolimy za

okazan  mi mi o , yczliwo , tolerancj , a tak e Wielce Czcigodnych Kap anów ycia

Wspólnego i wszystkich mieszka ców.

Odchodz , aby ju  nie wróci . Módlcie si  za mnie do Boga, a ja za Was b d  si

modli , kiedy przez Wasze modlitwy dost pi  mi osierdzia Bo ego.

Obraz mojej osoby do ogl dania pozostawiam ciekawym. Natomiast zakonnikom

pozostawiam do na ladowania obraz ycia Pana mojego Jezusa Chrystusa.

Wszystko to spisano Roku Pa skiego 10 kwietnia 1701, potwierdzam i podpisuj ,

chocia  ledwo mog  podpisa  bardzo chor  r k , ale z najzdrowszym umys em danym mi

przez Boga.

Stanis aw od Jezusa Maryi, niegodny Prze o ony Zakonu Niepokalanego Pocz cia

Naj wi tszej Maryi Panny".

4. Odej cie do Pana

Nadszed  czas ostatecznego odej cia z tej ziemi, które dokona o si  wieczorem 17

wrze nia 1701 r. O. Kazimierz Wyszy ski na podstawie opowiada  naocznych wiadków, tak

opisuje to wydarzenie:

Gdy ju  nie mia  nic wspólnego z tym wiatem i t skni  za ojczyzn  niebiesk , za

bezcenn  koron , po odbyciu wielkiego jubileuszu, celebrowanego w tym czasie, gdy ju  czu

zbli aj c  si  mier , po spowiedzi prosi  o wi ty Wiatyk. Przyjmowa  [go] z wielk

pobo no ci , prosi  tak e o wi te namaszczenie, które równie  przyj  z wielk  czci .

Teraz, gdy tak cz sto pragn  i wzdycha , aby zosta  od czonym od tego wiata i by

z Chrystusem, w obecno ci braci, którym udzieli  swego b ogos awie stwa, z trudnym do

opowiedzenia uczuciem serca i nabo e stwa, modli  si  wzruszony. Cho  bardzo s aby na

ciele, ale z pe n  wiadomo ci , obejmuj c krzy , bardzo spokojnie odda  Bogu ducha. By o

to 17 wrze nia 1701 r. w wi to stygmatów w. o. Franciszka, którego opiece odda  siebie z

ca ym swym Maria skim Zgromadzeniem.

Poniewa  Czcigodny S uga Bo y Ojciec Stanis aw od Jezusa Maryi przez ca e swe

ycie by  wielkim czcicielem Naj wi tszej Maryi Panny, Bo ej Rodzicielki, i arliwym obro c

Jej kultu, zechcia  Chrystus Pan obdarzy  s ug  Najmilszej Matki Swojej podwójnym

przywilejem, a mianowicie: zanim [o. Stanis aw] umar , z o y  profesj  na Regu

Na ladowania Bo ej Rodzicielki; na ladowa  J  w podobnym miejscu mierci. Podobnie jak

Bo a Rodzicielka, umar  w jerozolimskim Wieczerniku, on w Nowej Jerozolimie [w

klasztorze] Wieczerzy Pa skiej, prze ywszy 70 lat”.
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Po jego wi tej mierci wspó bracia z szacunku dla niego oraz z powodu szeroko i

daleko rozsiewaj cej si  s awy jego wi to ci nie o mielili si  pochowa  jego cia a jak zwykle

to czyniono. Zrobiono nowy, tylko dla niego, grób w ko ciele Wieczerzy Pa skiej.

Przyby o wielu kap anów i ró nych zakonników nie tylko z tej miejscowo ci Nowa

Jerozolima, lecz tak e z innych, przej tych s aw  jego wi to ci i dla w asnej pociechy, aby

wzi  udzia  w jego pogrzebie. Bracia Mniejsi w. o. Franciszka i wspó bracia marianie

z o yli do grobu z wielkim uszanowaniem [cia o o. Stanis awa]. Zbieg y zewsz d lud by

zdumiony i zap akany, smuc c si  z utraty takiego wi tego m a, Ojca ubogich i sierot,

pocieszyciela dusz, z którego rad za jego ycia korzystali, e teraz ju  go nie ma. Maj c

jednak g bokie przekonanie o jego wi to ci, gdy odszed  do Boga, polecali jego modlitwom

siebie i swoje sprawy. Ufali jego modlitwom, kiedy jeszcze y , i bywali uzdrawiani z ró nych

nieszcz  i chorób. Inni obficie karmili si  s owem Bo ym wychodz cym z jego ust. Ci,

których by  kierownikiem sumienia, s dzili, e bez niego trudno b dzie im y . Wszyscy byli

jednak radzi, e sam S uga Bo y wybra  dla siebie najlepsz  cz stk , której nigdy nie b dzie

pozbawiony” 65.

                                                  
65 Tam e 129- 130.
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ROZDZIA  IV

STARANIA O BEATYFIKACJ  O. STANIS AWA PAPCZY SKIEGO

Od 1751 r. o. Kazimierz Wyszy ski przebywa  w Rzymie dla za atwienia wa nych

spraw zakonu w Rzymie. Mimo k opotów zdrowotnych gorliwie wype nia  zlecone zadania.

Oddawa  si  te  praktykom pobo nym, nawiedza  rzymskie ko cio y, w których znajdowa y

si  relikwie ró nych wi tych. Obserwowa  zabiegi ró nych zakonów o wyniesienie na

o tarze zmar ych opinii wi to ci swych wspó braci i to w krótkim po ich mierci. Sam o.

Kazimierz jeszcze przebywaj c w Polsce my la  o beatyfikacji Za o yciela marianów, lecz

nie wiedzia  jak si  do tego zabra , gdy  trudno by o znale  w Polsce dobrych znawców

obowi zuj cych przepisów prawnych. Teraz w Rzymie gorliwie zapoznawa  si  z przepisami

prawnymi i z pomoc  adwokatów przygotowa  instrukcje pomocne do rozpocz cia procesu

informacyjnego o. Stanis awa Papczy skiego przed trybuna em diecezjalnym w Polsce.

Historia formowania si  prawodawstwa kanonizacyjnego w Ko ciele Katolickim stanowi

poprzedzi omówienie stara  o. Kazimierza o rozpocz cie procesu informacyjnego Za o yciela

marianów.

1. Zarys historii procedury kanonizacyjnej66

Uznanie wi to ci przez Ko ció  przechodzi o ró ne fazy. Ju  w czasach apostolskich

oddawano cze  Matce Bo ej i aposto om. Wkrótce zrodzi  si  kult m czenników, którzy

ponosili mier  za wiar  w Chrystusa. Podstawowymi elementami kultu by y: publiczny fakt

m cze stwa, pogrzeb m czennika, dokonywany przez gmin  chrze cija sk , cz sto z

udzia em jej biskupa oraz obchodzenie uroczyste rocznicy m cze skiej mierci. Zwykle

biskup aprobowa  taki kult, wpisuj c imi  m czennika do urz dowego wykazu.

W pocz tkach czwartego wieku, chrze cijanie uzyskali swobod  wyznawania swej

wiary. Wówczas nad grobami m czenników zacz to wznosi  kaplice czy bazyliki, a rocznice

mierci ich obchodzono jawnie i uroczy cie. Podczas mszy w. odczytywano akta

m cze stwa, aby posta  m czennika przedstawi  wiernym do na ladowania. W zwi zku z

tym powsta  specjalny rodzaj literatury religijnej: „akta m czenników” i „zbiory cudów”

uzyskanych przez ich wstawiennictwo. Pismom tym cz sto towarzyszy a aura przesadnej

niezwyk o ci. Zwyczaj pielgrzymowania do grobów m czenników, przyczynia  si  do

rozpowszechnienia ich kultu na inne regiony.

                                                  
66 Przy opracowaniu tego paragrafu korzystano z klasycznego dzie a H. Misztal, Prawo Kanonizacyjne, Lublin-Sandomierz 2003,142- 170: zob.

pierwsze wydanie tego dzie a z 1997, 113- 141.
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Gdy usta y prze ladowania chrze cijan rozpocz  si  kult wyznawców, czyli

chrze cijan, którzy wprawdzie nie ponie li mierci za Chrystusa, lecz prowadzili ycie zgodne

z Ewangeli . Nazywanie ich wi tymi wynika o z podziwu dla ich konsekwentnego ycia,

wyrzecze , zwalczania wad i wiczenia si  w cnotach. Po mierci wyznawcy, urz dzano

uroczysty pogrzeb i budowano ko ció  nad jego grobem. Zbudowana wi tynia stanowi a

jakby akt kanonizacji. Pierwszymi wyznawcami, których otaczano kultem byli biskupi i

asceci.

Podobnie jak to by o z m czennikami, kultowi wyznawców towarzyszy a specjalna

literatura hagiograficzna: „ ywoty”, „historie” oraz „zbiory cudów”. Wszystko to by o

cz sto przesycone aur  nadzwyczajno ci, która zniekszta ca a w a ciwy wizerunek

wyznawców. Bardziej zwracano uwag  na cuda, dokonuj ce si  za ich po rednictwem ani eli

szczegó y ich ziemskiego ycia. Niekiedy tworzy a si  opinia o wi to ci ludzi nieznanych

lub jedynie na podstawie przypadkowego napisu na grobie. 

Pierwsze kanonizacje pochodzi y z aklamacji ludu. Stopniowo zacz y powstawa  inne

jej formy, jak przeniesienie i wyniesienie relikwii. By a to wznowiona ceremonia pogrzebu:

wyjmowano z grobu cia o i umieszczano w miejscu odpowiednim do odprawiania mszy w.

Przeniesienie oznacza o fakt z o enia cia a w odpowiednim miejscu, natomiast wyniesienie

by o wyj ciem cia a z grobu i umieszczenie go ponad ziemi . Odbywa o si  to uroczy cie,

cz sto z udzia em biskupów s siednich miejsc i mia o walor kanonizacji. Wydaje si , e

w a nie ta ceremonia przyczyni a si  do postania zwrotu j zykowego o „wyniesieniu na

o tarze” chrze cijanina, który odznacza  si  wi to ci  ycia. Zwykle przed przeniesieniem

relikwii domagano si , aby sylwetka kandydata na o tarze by o znana.

Posiadanie grobu wyznawcy uwa ane by o za skarb lokalnej spo eczno ci, st d

czuwano, aby wi tobliwy m  pod koniec ycia nie oddala  si  z danej miejscowo ci, aby jej

nie pozbawia  pomy lno ci i dobrobytu, które zapewnia  wi ty. Zdarza y si  próby

zbrojnego odebrania relikwii, lub nadzwyczajnego zabezpieczenia ich, jak np. zasypanie

kamieniami grobu w. Franciszka z Asy u.

Podczas odbywanych synodów biskupi podejmowali walk  z tego rodzaju nadu yciami.

Zacz to ustanawia  instytucje i procedury w a ciwe do badania ycia, czynów i pism

kandydata do chwa y o tarzy oraz form jego kultu i cudów moc  Bo  za jego przyczyn

zdzia anych.

Stopniowo powstawa  zwyczaj, e biskup nie mo e dokonywa  kanonizacji bez zgody

papie a. Papie  Aleksander III (1159-1181)  dekretem Audivimus z 1171 r. podkre li , e
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ka dy publiczny kult wi tych powinna ustala  Stolica Apostolska. Nale y najpierw zebra

dok adne wiadomo ci o zas ugach i yciu kandydata na o tarze oraz o cudach, które dzia y si

za jego przyczyn . Takie w a nie dochodzenie informacyjne da o pocz tek procesowi

kanonizacyjnemu. Stopniowo wchodzi a te  praktyka zezna  wiadków o yciu kandydata na

o tarze.

 W okresie formowania si  procesu kanonizacyjnego trwa  nadal zwyczaj kultu

zmar ego chrze cijanina w ramach jakiego  miejsca, danej diecezji lub zakonu. Taki

ograniczony zasi g kultu zacz to nazywa  beatyfikacj . Dokonywali jej zwykle biskupi,

niekiedy bez dok adnego sprawdzenia wi to ci ycia kandydata, cz sto ulegaj c przy tym

naciskom królów, ksi t, zakonów i uniwersytetów. St d papie  Leon X w 1515 roku

zastrzeg  prowadzenie beatyfikacji kompetencji Stolicy Apostolskiej. Odt d biskup

miejscowy powinien prosi  papie a o pozwolenie na rozpocz cie procedury beatyfikacyjnej.

Papie  delegowa  komisj  biskupi  do zebrania wiadectw o yciu, cnotach i cudach

kandydata do beatyfikacji czy kanonizacji oraz sporz dzenia pisemnej relacji z czynno ci

komisji. Nast pnie zasi ga  rady tajnego konsystorza i wyznaczano trybuna  do procesu na

temat ycia, cnót i cudów, zgodnie z obowi zuj cymi instrukcjami. Wyznaczeni przez

papie a rzeczoznawcy rzymscy oceniali akta procesu. Je eli w a ciwie zosta a

przeprowadzona procedura prawna i wykaza a znaki, wiadcz ce o wi to ci kandydata do

beatyfikacji lub kanonizacji, nast powa o sekretne og oszenie decyzji papieskiej, które

poprzedza o oficjalne og oszenie dekretu papieskiego o kanonizacji lub beatyfikacji. Wreszcie

na jawnym konsystorzu odczytywano i og aszano decyzj  papiesk .

Dalsze u ci lenie procedury kanonizacyjnej nast pi o za papie a Sykstus V (1585-

1590), który w 1588 roku ustanowi  Kongregacj  Obrz dów, której podlega y sprawy

kanonizacyjne i beatyfikacyjne. Kongregacja mia a zaj  si  nadu yciami oddawania kultu

publicznego osobom, które nie by y kanonizowane lub pobie nego przeprowadzania przez

biskupów procedur beatyfikacyjnych. Doprecyzowania wymaga o te  zagadnienie ró nicy

mi dzy kanonizacj  a kultem lokalnym.

  Tego zadania podj  si  papie  Urban VIII (1623 – 1644), który w trzech kolejnych

dokumentach ustali  konieczne warunki do kanonizacji czy beatyfikacji chrze cijanina

zmar ego w opinii wi to ci.

 Nakazywa  usun  z ko cio ów obrazy i innych oznaki kultu osób uwa anych za

wi tych, bez oficjalnego potwierdzenia w adzy ko cielnej. Zabroni  umieszczania tablic



49

dzi kczynnych za otrzymane aski. Zobowi za , aby rozpowszechnianie  ksi ek i druków z

opisami ycia kandydatów na o tarze odbywa o si  jedynie po uprzedniej cenzurze.

 Ustali  nast puj ce stadia procesowe na terenie diecezji:  nale y starannie zebra  opinie

o wi to ci ycia kandydata na o tarze, o heroizmie cnót, cudach za jego przyczyn  oraz o

braku kultu publicznego. Trybuna  z o ony z trzech osób (biskup lub jego delegat, prawnik i

teolog) powinien przes ucha  wiadków. Akta z tych czynno ci powinny by  podpisane i

potwierdzone przysi g  zeznaj cych. Orygina  akt nale y przechowa  w zabezpieczonym

archiwum kurialnym, natomiast ich autentyczny odpis  (autentica transcripta przes a  do

Kongregacji Obrz dów.

Papie  Urban VIII jeszcze raz w 1634 r. zaj  stanowisko w sprawie procesów

kanonizacyjnych w konstytucji apostolskiej Coelestis Hierusalem cives. Podkre li , e

przedmioty kultu, zdj te z ko cio ów i kaplic, mog  by  za aprobat  biskupa przechowywane

w zabezpieczonym miejscu, na wypadek ewentualnej kanonizacji.  Nakaza  przeprowadzenie

dodatkowego procesu o zachowaniu jego dekretów.

Od tej pory w sprawie kanonizacji prowadzono trzy procesy: pierwszy na terenie

diecezji stwierdzaj cy wi to  ycia cnoty heroiczne i cuda; drugi, dotycz cy zastosowania

dekretów Urbana VIII o braku kultu publicznego, i trzeci apostolski z delegacji Stolicy

Apostolskiej, o heroiczno ci cnót i o cudach, przypisywanych kandydatowi na o tarze.

Dekrety Urbana VIII odwróci y sposób post powania kanonizacyjnego: dotychczas

uznanie wi to ci zapewnia  istniej cy kult publiczny; teraz jednym z warunków powodzenia

procesu by  brak takiego publicznego kultu tych, którzy nie zostali jeszcze kanonizowani lub

beatyfikowani.

Jednak papie  potwierdzi  kult wi tych, którzy czczeni byli od "niepami tnych

czasów" - chodzi o o okres od 1181 do 1534 roku, czyli sto lat przed og oszeniem konstytucji

apostolskiej. Kult publiczny powinien trwa  od niepami tnych czasów; wynika  z pism

Ojców Ko cio a i pisarzy wi tych oraz odbywa  si  za wiedz  i tolerancj  Stolicy

Apostolskiej lub ordynariuszy. Ordynariusz móg  poprzesta  na stwierdzeniu legalno ci kultu,

ale najcz ciej akta procesu „wypadku wyj tego” wysy ano do Rzymu celem uzyskania

papieskiego zatwierdzenia kultu.

 Urban VIII postanowi , e zmar ym po 1534 r. mo na oddawa  kult publiczny tylko po

przeprowadzeniu formalnego procesu kanonizacyjnego oraz e tylko Stolica Apostolska

b dzie decydowa  o publicznym kulcie s ugi Bo ego.
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  Nadal jednak rodzi y si  problemy w odniesieniu do spraw dawnych. Problemy mieli

równie  biskupi, którzy powag  swej w adzy mieli prowadzi  proces zwyczajny w diecezji.

Bali si  sami rozpoczyna  w diecezji proces beatyfikacyjny czy kanonizacyjny, skoro

zarówno kanonizacja (1171 r.), jak i beatyfikacja (1515 roku) by a zastrze ona Stolicy

Apostolskiej. Kult niepami tny przed wydaniem dekretów Urbana VIII powinien liczy

przynajmniej 100 lat. Encyklika Urbana VIII zabrania a rozpoczynania procesu przed

up ywem czterdziestu lat od mierci S ugi Bo ego, za  procesu apostolskiego przed up ywem

pi dziesi ciu lat.. Powsta o pomieszanie okresów 40- 50- i 100-letnich. Niektórzy biskupi

uwa ali, e zawsze nale y czeka  100 lat, aby mo na by o rozpocz  proces zwyczajny na

terenie diecezji. Inni s dzili na podstawie uchwa  Soboru Trydenckiego (sesja 25), e w

sprawie wypadku wyj tego wystarczy aprobata biskupa.

Dalsz  precyzj  prawa kanonizacyjnego przeprowadzi  papie  Innocenty XI (1676-

1689). W 1678 r. zaaprobowa  14 regu  procesowych przygotowanych przez Kongregacj

Obrz dów. Wa nym postanowieniem by o przypomnienie, aby procesy przygotowane przez

ordynariuszy (informacyjny, braku kultu czy o wypadku wyj tym) by y przygotowywane z

najwi ksz  staranno ci . W tym celu oprócz wiadków przedstawionych przez postulatora

sprawy, ordynariusz mia  prawo wprowadzi  i przes ucha  innych wiadków dobrze

poinformowanych na temat ycia i obyczajów S ugi Bo ego. W kongregacji do ka dej sprawy

powinien by  wyznaczony prokurator czuwaj cy nad sprawnym jej przebiegiem.

Wprowadzenie sprawy na forum kongregacji nie mog o si  odby  wcze niej, jak po 10 latach

od momentu przekazania kongregacji akt procesu diecezjalnego. Ten dziesi cioletni okres

dawa  osobisto ciom ko cielnym i wieckim mo no  nadsy ania do Stolicy Apostolskiej tzw.

listów postulacyjnych. Ponadto ten okres móg  by  wykorzystany na poczet kanonizacji,

gdy  zbierano do przysz ej aprobaty aski szczególne i cuda. Dopiero po up ywie 10 lat papie

wydawa  polecenie otwarcia akt procesu diecezjalnego i wyznacza  komisj  wprowadzenia

sprawy. Odno nie do procesów rozpocz tych przed wydaniem dekretów Urbana VIII regu a

VIII postanawia a, i  mog y one by  wznawiane dopiero po zbadaniu ich przez ordynariuszy

lub Stolic  Apostolsk .

Papie  Innocenty XI zaleci  wiele rodków ostro no ci przed wkradaj cymi si

nadu yciami. Mi dzy innymi poleca , aby pytania dla wiadków by y dobrze zamkni te i

opiecz towane, a otwierane dopiero przez s dziego na sesji. Ponadto poleca  odbieranie

przysi gi od s dziów, wyda  szczegó owe przepisy dotycz ce t umaczenia akt procesowych,

przechowywania ich w Archiwum Watyka skim, inwentaryzacji odbytych procesów.
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Zaostrzy  przepisy w porównaniu z encyklik  z 1631 r. i zabroni  w czania do akt

procesowych jakichkolwiek pozas dowych zezna  wiadków.

Wielkie zas ugi w dalszym opracowaniu zasad procesu kanonicznego mia  papie

Benedykt XIV(1740-1758). Jeszcze jako kardyna  Prosper Lambertini opracowa  s ynne

dzie o „De Servorum Dei Beatificatione et beatorum canonizatione”. Wiele przepisów

prawnych tam zawartych, a zw aszcza te dotycz ce prowadzenia spraw braku kultu (non

cultus), wesz o niemal bez zmian do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r.

Benedykt XIV doprecyzowa  kryterium wi to ci wyznawców, którym jest

praktykowanie cnót w stopniu heroicznym przez s ug  Bo ego. Nale y bada  ycie

kandydata na o tarze po k tem cnót teologicznych (wiara, nadzieja, mi o  wzgl dem Boga i

bli niego) cnót moralnych czyli kardynalnych (roztropno , sprawiedliwo , pow ci gliwo

i m stwo) oraz wywodz cych si  z nich cnót pochodnych. W sprawach zwyczajnych cnoty

trzeba udowadnia  na podstawie zezna  wiadków naocznych. wiadkowie ze s yszenia

mogli w tym przedmiocie stanowi  tylko wsparcie dowodowe. W sprawach natomiast

dawnych przyjmowa  zasad , e dowodzenie cnót powinno by  oparte na zeznaniach

wiadków ze s yszenia. Jednak „niemo liwo " przedstawienia wiadków naocznych musia a

by , jego zdaniem, niezawiniona ze strony zainteresowanych kanonizacj .

Papie  zdaj c sobie spraw  z niewystarczalno ci, a niekiedy z nieosi galno ci tego

rodka dowodowego w sprawach dawnych, wprowadzi  mo liwo  pos ugiwania si

dowodzeniem pomocniczym. Polega  ono na po czeniu zezna  od wiadków naocznych i ze

s yszenia, a niekiedy w ogóle ze s yszenia oraz na podstawie dokumentów. Dowodzenie

pomocnicze mia o by  zastosowane szczególnie w odniesieniu do stwierdzenia cnót

heroicznych u kandydata na o tarze. Powinno dostarczy  „roztropnemu s dziemu"

odpowiedniej pewno ci wymaganej w tych sprawach. Na podstawie dowodzenia

pomocniczego cnoty mog y by  na tyle udowodnione, i  mo na by o przej  do dalszych

stadiów procesu, tj. do dowodzenia cudów.

Takie by y procedury beatyfikacji i kanonizacji, z którymi pilnie zapoznawa  si  o.

Kazimierz Wyszy ski, inicjuj c starania o proces beatyfikacyjny o. Stanis awa

Papczy skiego. W swych listach o. Kazimierz wspomina  o prowadzonych procesach

kanonicznych w sprawie wyniesienia na o tarze wi tobliwych Polaków.

  W ci gu ycia o. Kazimierza Wyszy skiego trzech Polaków zosta o beatyfikowanych,

na podstawie dekretów potwierdzaj cych istniej cego od dawna kultu: Czes aw Odrow

(+1242) w 1713 r.; Jan z Dukli (+1484) w 1733 r.; W adys aw z Gielniowa (+1505) w 1750 r.
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W tym czasie zosta a przeprowadzona tylko jedna kanonizacja Polaka: dnia 31 grudnia 1726

r. papie  Benedykt XIII wyniós  na o tarze w. Stanis awa Kostk  (+1568). Wcze niej, w

rocznic  jego mierci 14 sierpnia 1606 r. papie  Pawe  V pozwoli  na oddawanie mu czci

publicznej, co by o równoznaczne z beatyfikacj .

2. Przygotowanie instrukcji, artyku ów i informacji

W pierwszych miesi cach pobytu w Rzymie, o. Kazimierz musia  podejmowa  usilne

starania o rozstrzygni cie procesu przeciwko ks. Turczynowiczowi, o czym by a mowa

wcze niej. Dopiero 30 wrze nia 1751 r. o. Kazimierz odby  pierwsz  narad  z adwokatem w

sprawie procesu beatyfikacyjnego o. Stanis awa Papczy skiego: Otrzyma em rad , aby si

spieszy , dopóki yj  jeszcze ci, którzy go znali i mog  wiadczy  o jego wi to ci.

Wypomina  nam, e tak pó no podejmujemy starania67.

Na nast pnym spotkaniu adwokat odes a  o. Kazimierza do prokuratora spraw

kanonizacyjnych po pisemne dyrektywy do prowadzenia procesu w Polsce, lecz z powodu

urlopu trzeba by o czeka  do listopada (8 X 1751). W tym czasie O. Kazimierz zapoznawa

si  z si  z procedur  procesu, z klasycznym w tej dziedzinie dzie em papie a Benedykta XIV

oraz z innymi pracami czy aktami przeprowadzonych ju  spraw kanonizacyjnych. Odbywa

narady z adwokatami, przygotowywa  informacje, pomocne do rozpocz cia procesu i

uzyskania w konsystorzu aprobaty wi to ci naszego Czcigodnego Za o yciela (10 X 1751).

Dnia 12 grudnia o. Kazimierz otrzyma  od adwokata instrukcje i artyku y dotycz ce

prowadzenia procesu naszego o. Stanis awa. Sam pisa  praktyczne wyja nienia, aby

przes a  je do Polski. Wszystko to przes a  prze o onemu generalnemu marianów, z nagl c

pro ba, aby rozpoczyna  proces na szczeblu diecezjalnym (15 XII 1751).

  Prokurator generalny w li cie z dnia 18 grudnia 1751 r. powiadamia  o. Kajetana

Wetyckiego: Teraz natomiast przesy am sam  instrukcj , u o on  przez adwokata, o

ustanowieniu wobec miejscowego ordynariusza procesu dla zbadania wi to ci ycia naszego

Czcigodnego Ojca. Druga instrukcja jest o braku czci publicznej [de non cultu] i o

wszystkich niezb dnych zagadnieniach. Nie potrzebuj  wi c s dziowie delegowani przez

ordynariusza ama  sobie g owy, bo wszystko zosta o przygotowane i u o one tak, aby w

niczym nie pob dzi … A poniewa  nasz Czcigodny Ojciec Za o yciel jest niezaprzeczalnie

wi tym, nale y jak najpr dzej zakrz tn  si  o jego proces beatyfikacyjny, póki jeszcze mog

y  naoczni wiadkowie, o których ju  pisa em i wskazywa em ich wielce Czcigodnemu Ojcu.

                                                  
67 Stró , 205 n.
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Gdy rozpocznie si  proces, znajd  si  zapewne i inni wiadkowie, tylko niech ich nasi bracia

wyszukuj 68.  Równie  wiadkowie nieprzychylni o. Stanis awowi mog  sk ada  swoje

zeznania.

3. Dyrektywy dla prowadzenia procesu na szczeblu diecezjalnym

O. Kazimierz w li cie do prze o onego generalnego przekaza  wa ne wskazania do

prawid owego przeprowadzania procesu informacyjnego o wi to ci Za o yciela

marianów na szczeblu diecezjalnym:

Trzeba najpierw przekaza  memoria , czyli pro b  Najdostojniejszemu Ordynariuszowi

miejscowemu, zgodnie z informacj  na pocz tku instrukcji. Dopiero pó niej da  instrukcj

s dziom delegowanym, któr  nale y najpierw przepisa  wraz z innymi dodatkami i

zachowa  w archiwum Zgromadzenia. Nie wiem, czy jest w Polsce druga taka instrukcja.

Adwokat z wielk  staranno ci  j  opracowa , aby wszystko by o proste.

Nie trzeba martwi  si , je eli w pytaniach s  takie sprawy, co do których nie

b dzie naocznych wiadków. Mo e bowiem kto  od innych s ysza  o tych sprawach. A je eli

nie s ysza , to nie b dzie pytany o nie i nie powinien nawet by  pytany.

Nie nale y równie  tai  prze ladowa  i prze ladowców Ojca Za o yciela, bo przecie

jest to wszystko w dokumentach naszego archiwum. Trzeba pod przysi g  wyjawi  s dziom

wszystko, do najmniejszej karteczki. Nale y nawet zobowi za  innych zakonników do

ujawnienia pism S ugi Bo ego, je li je maj  lub wiedz , gdzie si  one znajduj .

Nadto prze ladowania S ug Bo ych s  zwykle dowodem ich wi to ci i prawo ci. Diabe

zwyk  bowiem wzbudza  takie prze ladowania nie innych, lecz tylko na wi tych, nawet przez

osoby wi te i sprawiedliwe. Mo na czyta  o tym w pracach obecnego papie a (Benedykta

XIV), w tomie „0 kanonizacji wi tych”. My l , e takie pisma musz  znajdowa  si  w

Warszawie, w publicznej bibliotece Za uskich. Wiele materia u mo na znale  w owych

pismach, zwi zanych z tym zagadnieniem. Podobne prze ladowania od swoich pijarów

przeszed  b . Józef Kalasanty, i to zwróci o uwag  na jego wi to 69.

Je eli jeszcze co  znacznego ujawni si  o yciu i cudach Czcigodnego Ojca, to nasz

prokurator sprawy mo e do czy  to do tych artyku ów, cho by po przes uchaniu wiadków.
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Dopóki proces si  nie zako czy i nie zapiecz tujemy akt dla przes ania ich do Rzymu, mo na

przedstawia  wiadków dla wyja nienia nowych okoliczno ci.

Natomiast pisma znajduj ce si  w archiwum, trzeba troskliwie przechowywa  i strzec,

gdy  z procesem apostolskim przed beatyfikacj  i kanonizacj  musz  by  dostarczone do

Rzymu. Nie z procesem tera niejszym, który dotyczy wprowadzenia sprawy o tytu  „Czcigod-

ny" ani te  nie z drugim procesem, który odnosi si  do de non cultu, lecz z trzecim, który ju

nie przed ordynariuszem miejsca, lecz autorytetem Stolicy Apostolskiej b dzie prowadzony po

pewnym czasie. Do beatyfikacji i kanonizacji nie mo na wprowadza  S ugi Bo ego przed

up ywem 100 lat od jego mierci, chyba e Stolica Apostolska udzieli dyspensy od

wymaganych lat, zgodnie z dekretem Urbana VIII i Aleksandra VIII. Po beatyfikacji za  czy

kanonizacji wszystkie te dokumenty, do najmniejszej kartki, zostan  zwrócone postulatorom

sprawy i Zgromadzeniu.

Wszystko, co przysy am - instrukcje, artyku y, zapytania - oprócz tego upowa nienia,

które Wielce Czcigodny Ojciec ma da  prokuratorowi sprawy, nale y przepisa  du ym i

wyra nym pismem, z marginesami z obu stron karty, jak praktykuj  w Rzymie. Po

otrzymaniu za  licencji i powierzenia przez ordynariusza miejsca, przekaza  to s dziom przez

niego delegowanym. Przypominam, aby Najdostojniejszy Ordynariusz Miejsca da  tym s dziom

w adz , aby w razie konieczno ci mogli subdelegowa  innych na swe miejsce. Trzeba wi c

poprosi  go o to, e kiedy s dziowie b d  prawnie zaj ci, aby mogli subdelegowa  innych na

swoje miejsce, eby sprawa nie toczy a si  d ugo. Gdyby te  s dziowie dla sprawdzenia

prawdy musieli dojecha  do wiadków czy do chorych, czy do klasztoru e skiego, a nie

mogli tego uczyni , aby otrzymali w adz  subdelegowania innych. Musz  jednak by  obecni

notariusz i promotor fiskalny. Ordynariusz miejsca mo e jednak wyznaczy  kogo  na miejsce

promotora70.

Tak przepisane instrukcje i artyku y przekaza  s dziom. Instrukcje za  g sto

przepisane schowa  pilnie do naszego archiwum, aby si  nie zawieruszy y i aby nie trzeba

by o ich drugi raz sporz dza . By by z tego powodu koszt i trudno ci, bo taniej i lepszych

nie dostaniemy u adnego adwokata. Jedynie ze wzgl du na wstawiennictwo Najdo-

stojniejszego Egzaminatora Biskupów mog em ustali  tak nisk  op at  i uprosi  ich, aby tak

g sto pisali, bo inny jest zwyczaj u kurialistów. St d dla lepszego i atwiejszego czytania

przez s dziów trzeba, chocia by na osiemdziesi ciu kartach, przepisa  oddzielnie dobrym i

czytelnym charakterem, a te schowa . Gdyby bowiem sprawa odwlok a si  albo
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[instrukcje] zawieruszy y gdzie , to zawsze znajdzie si  je w naszym archiwum. Nawet w

Rzymie, gdy si  inni o nich dowiedzieli, nalegano na mnie, abym pozwoli  je przepisa .

Wymawia em si , e sprawa jest pilna i trzeba poczt  przesy a  je do Polski.

Nie ma konieczno ci, aby s dziowie wiedzieli, przez którego adwokata te instrukcje

zosta y dla nas sporz dzone. Wystarczy powiedzie , e s  przes ane z Rzymu od naszego

adwokata i e zobowi zano mnie do tajemnicy71 .

W przysz ym miesi cu prze l  dok adniejsz  informacj . Adwokat od spraw wi tych

wska e, jak nale y w tych sprawach post powa  wobec ordynariusza miejsca. Nie mo na nic

zaczyna  w Rzymie, dopóki na miejscu wszystko nie b dzie porz dnie zako czone. Zaczynajcie

ju  czynno ci wst pne, aby nie oci ga  si  z tym d ugo, dopóki ja jestem w Rzymie i zanim

nie zdziecinniej  i nie strac  pami ci wiadkowie yj cy, bo wówczas ich wiadectwo nie

b dzie mia o znaczenia72.

Nie tak dawno we W oszech, ju  za obecnego Ojca wi tego, niejaki o. Pawe  za o y

nowy zakon pasjonistów, czyli M ki Pa skiej. Dopiero po jego mierci zakon ten bardzo

wzrasta, a Ojciec wi ty aprobowa  go w 3 lata po mierci za o yciela. Ju  im nawet ko ció

i miejsce wyznaczy , przede wszystkim dlatego, e ywa i wie a jest pami  o wi to ci i

cnotach tego za o yciela i e jego na ladowcy bardzo zabiegaj  o jego proces beatyfikacyjny,

cho  adnego cudu, jak dot d, nie udowodnili. Wskazuj  jedynie, e y  wi tobliwe i

skutecznie g osi  s owo Bo e w Ko ciele 73.

A nasz Za o yciel odznacza  si  wi to ci , nauk , cnotami teologalnymi i heroicznymi,

darem proroctw i cudów oraz pracami dla Ko cio a Bo ego, a jest przez nas dot d

zaniedbywany. Jak nam wiadomo, starsi nasi otrzymali swoj  „zap at " za owo zaniedbanie.

Dlatego wi ty zakon, za o ony przez naszego Ojca na wi ksz  cze  Matki Bo ej i dla tak

potrzebnej przys ugi zmar ym, nie rozwija si . Skoro wi c Pan Bóg wyniós

Najprzewielebniejszego Ojca na urz d prze o onego generalnego Zgromadzenia, zechciej w

tej sprawie wspó pracowa  w staraniach o rozpocz cie procesu Za o yciela i Patriarchy

swego, aby Pan Bóg b ogos awi  w szcz liwym sprawowaniu rz dów. Ja za , chocia  s aby i

stary, b d  równie  pracowa , ile mi si  i zr czno ci stanie74 .

Takie procesy nie odbywaj  si  bez znacznych wydatków. Trzeba wi c na ró ne

sposoby si  poleca  mo nym, aby swymi ja mu nami dopomagali nam w prowadzeniu
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73 Tam e .

74 Tam e.
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procesu. Zapewne pierwszym promotorem do pobo nej kwesty b dzie Jegomo  Pan

Magnuszewski, wojski czerski, który jest wielkim dobrodziejem naszym i czcicielem

Czcigodnego Ojca naszego Za o yciela. Znajd  si  tak e inni, których serca Pan Bóg sk oni

ku temu przedsi wzi ciu. B dzie nad tym czuwa  Opatrzno  Bo a, której wielkim czcicielem

by  nasz wi ty Ojciec. Ona nie opu ci, lecz ws awi s ug  swego.75  O. Kazimierz radzi

genera owi og osi  kwest  na wydatki zwi zane z procesem o. Stanis awa Papczy skiego,

zanim takie kwesty mog  og osi  na sprawy W adys awa z Gielniowa, Jana z Dukli i

Szymona z Lipnicy.

Poniewa  nie ob dzie si  to wszystko bez znacznych wydatków, proponuj , aby

wyznaczono wcze niej jakiego  dobrego zakonnika do przeprowadzania kwesty na proces

beatyfikacyjny na sejmach, sejmikach, trybuna ach i aby zawsze si  z tego rozlicza . Drugi

zakonnik powinien wyszukiwa  wiadków i dokumentów, o co te  niech wszyscy zabiegaj  76.

 Trzy motywy powinny pobudza  do stara  o beatyfikacj  Za o yciela marianów:

cze  Niepokalanego Pocz cia NMP, ratunek dany zmar ym cierpi cym w czy cu.

Rozszerzymy zakon ustanowiony dla tych celów 77.

O. Kazimierz wskaza  na konieczno  odnalezienia wszystkich dokumentów

zwi zanych z Za o ycielem marianów. We wst pnym etapie procesu beatyfikacyjnego nie s

potrzebne oryginalne wiadectwa o urodzeniu, chrzcie, bierzmowaniu o. Stanis awa czy o

latach prze ytych w rodzinnych stronach. Wystarczy odpis z jego pism i wzmianka w

yciorysie opracowanym przez ojców reformatów, a wszystko to znajduje si  w maria skim

archiwum. Tam te  znajduj  si  w asnor czne pisma S ugi Bo ego i relacje innych o jego

przyk adnym yciu u pijarów. Ich te  trzeba prosi  o osobiste wiadectwa oraz o inne

dokumenty z okresu pobytu o. Stanis awa w ich zakonie.

O. Wyszy ski daje nast puj c  uwag : Tu Ojcowie Pijarzy Rzymscy za zaszczyt

uwa aj , e z ich zakonu pochodzi tak godny nasz Za o yciel. Wa ne s  te  wiadectwa

marianów na podstawie osobistych spotka  z o. Stanis awem, czy ze s yszenia relacji o nim

od  wspó braci maria skich lub innych osób. Sam o. Kazimierz w czasie pobytu w Polsce

zebra  takie wiadectwa, spisa  i przes a  do prze o onego generalnego78.  Spodziewa  si , e

w Polsce zostan  przygotowane opracowania do rozpocz cia sprawy beatyfikacji o.

                                                  
75 Tam e 166-167.

76 Tam e 211.

77 Tam e 167.

78 Na podstawie Dziennika czynno ci mo na odtworzy  histori  prac, zmierzaj cych do rozpocz cia procesu beatyfikacyjnego Za o yciela

marianów. W aneksie zostanie przedstawione kalendarium stara  o. Kazimierza o beatyfikacj  Za o yciela Marianów.
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Stanis awa Papczy skiego. Widz c, e sprawa nie rusza z miejsca, sam energicznie zabra  si

do pracy w Rzymie i kontynuowa  j  w Portugalii, s awi c Za o yciela jako szczególnego

czciciela Niepokalanej i cz owieka wielkiej wi to ci. Skar y  si  na opiesza o  wspó braci

w staraniach o  beatyfikacj  o. Stanis awa: Gubi  nas jakie  pow tpiewania w wi to

naszego Za o yciela, co przejawia si  w zaniedbaniu jego procesu beatyfikacyjnego. Uw a-

czamy wielkiemu S udze Bo emu i czcicielowi Matki Boskiej, gdy nie rozszerzamy jego czci. A

przecie  zas u y  sobie u nas na t  cze  jako nasz Ojciec i Wódz79.

                                                  
79 Stró , 250.
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ROZDZIA  V

ZNAKI WI TO CI O. STANIS AWA PAPCZY SKIEGO

O. Kazimierz Wyszy ski by  prze wiadczony o wybitnej wi to ci Za o yciela

Marianów i usilnie zach ca  do rozpocz cia jego procesu beatyfikacyjnego wobec

ordynariusza pozna skiego, gdy  o. Stanis aw na terenie tej diecezji, w archidiakonacie

warszawskim, pracowa , umar  i zosta  pochowany. Z Rzymu przesy a  listy do prze o onego

generalnego o. Kajetana Wetyckiego z gotowymi instrukcjami, zebranymi przez siebie

wiadectwami o wi to ci i duchowych przymiotach Za o yciela. Oto jeden z apelów o.

Kazimierza do prze o onego generalnego marianów:

….Nasz Za o yciel odznacza  si  wi to ci , nauk , cnotami teologalnymi i

heroicznymi, darem proroctw i cudów oraz pracami dla Ko cio a Bo ego, a jest przez nas

dot d zaniedbywany. Jak nam wiadomo, starsi nasi otrzymali swoj  „zap at " za owo

zaniedbanie. Dlatego wi ty zakon, za o ony przez naszego Ojca na wi ksz  cze  Maki Bo ej

i dla tak potrzebnej przys ugi zmar ym, nie rozwija si . Skoro wi c Pan Bóg wyniós

Najprzewielebniejszego Ojca na urz d prze o onego generalnego Zgromadzenia, zechciej w

tej sprawie wspó pracowa  w staraniach o rozpocz cie procesu Za o yciela i Patriarchy

swego, aby Pan Bóg b ogos awi  w szcz liwym sprawowaniu rz dów. Ja za , chocia  s aby i

stary, b d  równie  pracowa , ile mi si  i zr czno ci stanie80.

Rzeczywi cie o. Kazimierz my la  o beatyfikacji Za o yciela do ko ca swego ycia.

Spisa  w asne refleksje i razem z wiadectwami, które zebra  od ró nych ludzi, przes a  do

swego nast pcy na urz dzie, o. Kajetana Wetyckiego.

1. wiadectwa zebrane przez o. Kazimierza Wyszy skiego

O. Kazimierz Wyszy ski w yciorysie Za o yciela marianów podkre la , e od

wczesnych lat traktowa  on na serio sw  wi  z Bogiem, rozwijaj c w sobie dziedzictwo

wiary swego rodowiska, zw aszcza kult eucharystii i cz  okazywan  Matce Zbawiciela.

W czasie czternastoletniego pobytu w zakonie pijarów pobo no  o. Stanis awa

dojrzewa a i pog bia a si  przez studia teologiczne i aktywne w czenie si  w duchowo

zakonu, realizowan  przez w. Józefa Kalasantego, za o yciela pijarów. W zakonie tym

prowadzi  dzia alno  apostolsk , ucz c m odzie  w kolegiach pijarskich, sprawuj c funkcje

kap a skie. Znamienite osobisto ci korzysta y wówczas z jego kierownictwa duchowego, jak

nuncjusz papieski Antonio Pignatelli, który jako papie  Innocenty XII zatwierdzi  marianów.

Równie  z takiej pos ugi korzysta  król Jan II Sobieski i ró ni dygnitarze ko cielni i wieccy.
                                                  
80 Stró , 166.
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Przypominanie wspó braciom przez o. Stanis awa o obowi zku kroczenia drog

za o yciela pijarów, by o jedn  z przyczyn konfliktu z nimi. O wyj ciu z zakonu pijarów

zadecydowa y ostatecznie wzgl dy nadprzyrodzone, otrzymanie Bo ego pos annictwa do

za o enia nowego zakonu po wi conego szerzeniu i obronie prawdy o Niepokalanym

pocz ciu NMP. Ze wzgl du na to pos annictwo, o. Stanis aw odmówi  biskupom czy innym

zakonom przyj cia ich propozycji.

Pokona  wiele przeszkód, aby za o y  zakon marianów i troskliwie opiekowa  si

zg aszaj cymi si  kandydatami, daj c im przyk ad wielkiej mi o ci do Boga i ludzi,

rozci gaj c t  mi o  na zmar ych, potrzebuj cych wsparcia w oczyszczeniu si  z

nieodpokutowanych grzechów czy kar za nie.

  Fakt za , e S uga Bo y w stopniu doskona ym i heroicznym posiada  cnoty

teologiczne i kardynalne, trzeba udowodni , e praktykowa  je bardziej ni  inni, lecz z

zapa em, sta o ci  w przeciwno ciach i z wi ksz  wytrwa o ci  ni  inni chrze cijanie. Wida

to równie  i z faktu, e gdy wizytator w Puszczy na o y  ci ary do i tak surowego trybu ycia

prowadzonego od pocz tku za o enia Zgromadzenia, Czcigodny Ojciec dostosowa  si  do

tego, a tak e wytrwa  w tylu trudno ciach i prze ladowaniach a  do mierci, mi uj c

nieprzyjació  i im b ogos awi c81.

O. Stanis aw odznacza  si  szczególnym nabo e stwem do Maryi Niepokalanej: od

niego pochodzi formu a: „Niepokalane Pocz cie Maryi Dziewicy niech b dzie naszym

zbawieniem i obron ” (Immaculata Virginis conceptio, sit nobis salus et protectio) oraz

wezwanie:  wi ta Maryjo i niezrównana Dziewico (Sancta Maria et incomprehensibiles

Virgo) 82.

 O. Wyszy ski podkre la, e ludzie wspó cze ni o. Stanis awowi dostrzegali jego

wi to  i g bi  jego ycia duchowego i pragn li korzysta  z jego pos ugi oraz poleca  si

jego modlitwom. Jednym ze wiadków szacunku dla Za o yciela marianów by  o. Marecki

benedyktyn:  Sam o tym s ysza em od cz owieka wiarygodnego, p. ks. Mireckiego,

benedyktyna opata wi tokrzyskiego. Dobrze zna  on naszego Ojca Stanis awa i obaj

wi tobliwi, byli przyjació mi w Chrystusie Panu. Gdy by em w Rzymie ok. 1730 r.,

us ysza em, e opowiada  on ludziom wiele wa nych wiadomo ci o naszym Ojcu, wi c uda em

si  do niego, aby osobi cie dowiedzie  si  o Czcigodnym Ojcu Stanis awie. Tak mi

odpowiedzia : „By  to cz owiek godny, m dry, wi tobliwy i dlatego by  teologiem króla
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Jana. Dwór ten bowiem wiedzia , kogo za teologa obrano, by  te  spowiednikiem papie a

Innocentego XII" 83.

O wi to ci o. Stanis awa Papczy skiego by  przekonany król Jan III Sobieski oraz

wielu ówczesnych dygnitarzy. St d zarówno król jak i sejm Rzeczypospolitej przyj li zakon

marianów w wieczyst  protekcj . Wspomniany bp. Stefan Wierzbowski da  marianom

pozwolenie na za o enie kaplicy ku czci wi tych Aposto ów Piotra i Paw a w Warszawie84 .

 Wielu ludzi zabiega o o kontakt z o. Stanis awem w przekonaniu, e to cz owiek

Bo y. Mi dzy innymi panie Podka skie - matka i córka – chcia y zamieszka  w pobli u

maria skiego klasztoru w Puszczy Korabiewskiej, aby korzysta  z kierownictwa duchowego

o. Stanis awa. On jednak poradzi  im wst pi  w Górze Kalwarii do dominikanek cis ej

obserwancji. Gdy bp. Wierzbowski sprowadzi  o. Stanis awa do Góry Kalwarii, naznaczy  go

spowiednikiem dominikanek. Pod jego opiek  zakonnice, zw aszcza obie Podka skie robi y

post py w yciu duchowym. On te  obie przygotowa  na mier 85.

Po mierci bpa Wierzbowskiego jego nast pca by  nawet sk onny wyrwa  t  now

ro link . Gdy jednak zosta  bardziej poinformowany o wybitnej wi to ci o. Stanis awa i o

jego po ytecznym zakonie wspomagaj cym cierpi cych w czy cu, wówczas zmieni  zdanie86.

 Prawo  obyczajów i wi to  ycia o. Stanis awa podkre la y ró ne zakony. O.

Kazimierz wskazuje, e tak  opini  mia  o nim nuncjusz apostolski, od którego zale a o

pozwolenie na profesj  zakonn  o. Stanis awa i jego wspó braci.

S awa wi to ci Za o yciela marianów nie umniejsza a si  z chwila jego mierci.

O. Wyszy ski spotyka  o. Antoniego reformata, który by  uczestnikiem pogrzebu o.

Stanis awa. Od niego s ysza , e by o wielu zakonników i wieckich, którzy z przekonaniem

twierdzili, e umar  wi ty87.

O niez omnym przekonaniu o wi to ci Czcigodnego Ojca jego w asnych

wychowanków wiadczy odmowa a obnego oficjum za jego dusz  w rocznic  mierci, gdy

takiej pos ugi nie potrzeba wi temu. Wiedz  o tym nasi ojcowie, gdy  jest to (wpisane) w

nasz Protokó  w czasie ostatniej elekcji na Proboszcza (prze o onego generalnego) p. Ojca

Andrzeja (Deszpota) 88.
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 wiadkowie stwierdzali, e cho  cia o Za o yciela zosta o umieszczone pod

drewnian  pod og , w trumnie nie przysypanej ziemi  i nie zamurowanej, nie odczuwa o si

adnego fetoru i przez 20 lat nie uleg o zepsuciu. Wprawdzie z up ywem czasu cia o si

rozsypa o, ale sta o si  tak ze wzgl du na wod , która zala a wszystko, równo z pod og

ko cio a, a nawet wy ej. Wtedy to ciany, które by y z bali zbudowane pod pod og  nad nim

zgni y i upad szy na trumn  skruszy y j , zgniot y te  cia o, które z powodu wody z b otem si

zmiesza o. Za pozwoleniem Konsystorza ja sam je z b ota wydobywa em, ale ju  same ko ci.

Ponad 15 lat w wodzie i b ocie, przygniecione balami, nie mog o przecie  zosta

nienaruszone. O zachowaniu cia a w stanie nienaruszonym przez tyle lat jest wzmianka nie

tylko w protokole, ale opowiadali nam o tym starsi ojcowie. Wizytator naszego Zgromadzenia

sufragan ucki, biskup Rostkowski kaza  grób Ojca Za o yciela otworzy , zanim go wody nie

zrujnowa y, zobaczy  cia o Czcigodnego Ojca zachowane od zepsucia. Wtedy powiedzia :

pewnie b d  go uwa a  za wi tego. Nie podoba  mu si  taki stan zachowania cia a od

zepsucia, bo my la  o zniesieniu naszego zakonu a zasta  Czcigodnego Ojca nienaruszonym

przez czas89.

Niestety kilkakrotnie woda wdziera a si  do ko cio a Wieczerzy Pa skiej, gdzie by

grób Za o yciela marianów. Zabezpieczenia jego relikwii podj  si  o. Wyszy ski, który te

zrobi  notatk  z trzech wydarze , wskazuj cych na wi to  Za o yciela. Jednym z nich by o

cudowne usuni cie wody z grobu . Nadto o. Kazimierz by  przekonany, e otrzyma  znak

przez pukanie co do grobowca S ugi Bo ego, aby jak najszybciej wydoby  trumn .: mówi em

o tym od razu, jak to wiedz  nasi, a tak e o pozwoleniu danym przez ordynariusza miejsca.

S ysza  to równie  ode mnie Pan owczy, gdy go prosi em o trumn  i j  otrzyma em. Równie

otrzymane bez adnych przeszkód pozwolenie z konsystorza warszawskiego na przeniesienie

relikwii o. Stanis awa : z tego nale y dowodzi , ze równie  Urz d biskupi odczuwaj c zapach

wi to ci Czcigodnego S ugi Bo ego, nie odmówi  tego pozwolenia, lecz uzna  je za

odpowiednie i  s uszne90.

  Rodzina Karskich, gdzie o. Stanis aw przygotowywa  si  do za o enia zakonu

marianów z wielkim szacunkiem przechowywano pami  o nim i o wydarzeniach zwi zanych

z jego osob .

 Pani Karska opowiedzia a  histori  z psem, któremu okazywa a szczególn  czu o :

  „B d c m od  m atk  mia am pieska bardzo rozkosznego. Tak go lubi am, e jada

ze mn  na jednym talerzu na r kach go nosi am, on mi g b  liza , a ja go ca owa am. wi ty
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Ojciec Stanis aw, bo tak go zawsze w domu Karskieh nazywano, gdy by  wzywany do

s uchania spowiedzi i odprawiania mszy w., zawsze mi przygania , e tak pieska kocham. Ja

jako dama wiatowa, sprzeciwia am mu si  w tym mówi c, e jest to skrupu  niepotrzebny. On

za  wyja nia  :Waszmo  Pani z tego talerza, co piesek poma e, dajesz resztki ludziom, czyli

ch opcom do jedzenia. Cz owiek przecie  jest obrazem samego Boga, a to jest zwierz

Waszmo  Pani cz sto komunikujesz, a piesek t  g b , w któr  Pana Boga przyjmowa a,

oblizuje, Wiele innych nauk duchowych dawa  mi w zwi zku z pieskiem. Mnie m odej

wówczas wszystkie wydawa y si  niepotrzebnymi skrupu ami.

Gdy z pierwszym m em zasz am w ci , a ten e wi ty ojciec zosta  pewnego razu

wezwany dla odprawienia nabo e stwa, mówi  mi: nosisz teraz, Waszmo  Pani w swym

ywocie p ód, któremu niech Pan Bóg b ogos awi. Nie przystoi wi c Waszmo ci Pani tak

bardzo pieska piastowa , bo bro  Bo e, jakie monstrum urodzisz, jak to si  z tych e przyczyn

czysto zdarza niewiastom. Ja i na to nie zwraca am adnej uwagi. Gdy usiedli my do sto u a

piesek by  u mnie na r kach, wi ty Ojciec Stanis aw rzecze: Piesku na ziemi . Zdziwili my

si , e piesek od razu zeskoczy  na ziemi , chocia  nie lubi  Ojca. Teraz za  patrzy  wi temu

Ojcu w oczy, jakby oczekuj c na dalsze jego rozkazy. A Ojciec powiedzia : piesku zdechnij.

Zaraz piesek upad  i nogami grabi c zdech . Wszyscy obecni byli zdumieni, a ja z wielk

boja ni  do nóg Ojca Stanis awa upad am i przeprasza am, e go nie s ucha am. Widz c

wielki cud nad pieskiem, by am przera ona i ba am si  jakiej  kary od Pana Boga, em tak

wi tego Cz owieka nie s ucha a. Odt d z ca ym naszym domem wielce powa ali my go,

uwa aj c go za wi tego”91.

 Zna  ten fakt syn pani Karskiej, ale opowiedzia  te  o swoim do wiadczeniu, jak

podczas polowania zagin  my liwski pies, którego wzi  bez pozwolenia ojca. By a wielka

awantura w domu, a syn nie mia  pokaza  si  ojcu:

  W drugim czy trzecim dniu, zapewne duchem proroczym natchniony, wiedz c o

k ótniach przyje d a wi ty Ojciec Stanis aw. Gdy tylko go spostrzeg em, przypad em do

niego, i ca  przygod  opowiedzia em i o tym, e mnie teraz ojciec nienawidzi. Ten e wi ty

Ojciec mówi wówczas do mnie: Synu, nie frasuj si , pies zaraz b dzie. Przy wi tym

Stanis awie o mieli em si  i ja pokaza  memu ojcu. Przywitali si  i zaczynaj c rozmow  mój

ojciec nieboszczyk dzi kowa  mu, e go strapionego nawiedzi . A tu nagle zagubiony pies

raduj c si  staje przed nami. Mia  wide ki na pysku dobrze przywi zane i jakby daj c zna , e

si  znajdowa  w ziemi, otrz sn  si . Tak du o ziemi a niego wylecia o, e my wszyscy
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uwa ali my to za cud, e tyle w psie ziemi mog o si  zmie ci  i e biegn c d ugo przez pola

nie otrz sn  si  z niej. Jakby chcia  da  zna , e za przyczyn  S ugi Bo ego to si  sta o dla

przywrócenia pokoju w tym domu. Przecie  gdyby ten pies znajdowa  si  w lisiej czy bobrowej

jamie nie wydoby  si  z niej z wide kami. Zwykle psy, zw aszcza z wide kami, zdychaj  w

jamie, nie mog  si  wydoby  na wierzch. Czcigodny Ojciec proroczym duchem natchniony

wiedzia  o k ótniach w domu, tak przychylnym dla siebie, zaprowadzi  pokój przez

odnalezienie si  psa i pojedna  syna z ojcem. A pies tak d ugo trzyma  na sobie ziemi , dopóki

nie wysz o, e wyzwolenie zawdzi cza S udze Bo emu. On wi c w tym samym domu u mierca

niepotrzebnego psa, a o ywi  po ytecznego.

O tym ca y ród prze wietny Karskich wie i mo e za wiadczy , a tak e o innych

wi tobliwych czynach  ci tych. Mieli go tam wszyscy za wi tego i szanowali. Opinia o jego

wi to ci wp yn a, na to, e rodzina owa w naszym ubo uchnym ko ció ku w Puszczy grób

sobie wymurowa a. Spoczywaj  w tym grobie m  wspomnianej jejmo ci z drugiego m a

Jarzyny, ona sama i pan Józef Karski, jej wnuk i dziedzic Luboczy. Tak e obraz naj wi tszej

Panny nale cy do tej prze wietnej rodziny, ofiarowany przez papie a Urbana w Rzymie,

zosta  za pozwoleniem Konsystorza uroczy cie wprowadzony do Puszczy. Tylko z wielkiej

przychylno ci dla zakonu Ojca Stanis awa dom ten pozbawi  si  takiego nieoszacowanego

skarbu92.

wiadkowie, do których dotar  o. Kazimierz wspominali o wielkiej gorliwo ci

Za o yciela marianów we wspomaganiu zmar ych dla wyzwolenia ich z czy ca.

W domu Karskich wspominano o zadziwiaj cym wydarzeniu po nabo e stwie za

zmar ych:

   By  tam te  Czcigodny Ojciec Stanis aw jako kto  bardzo bliski i oddany temu

domowi.Po nabo e stwie wszyscy obecni po modlitwie zasiedli do sto u wed ug polskiego

zwyczaju. Czcigodny Ojciec siedz cy za sto em wpad  w ekstaz : pozostawa  nieruchomy z

oczyma wzniesionymi w gór . Gdy inni to spostrzegli wszyscy zamilkli nie miej c mówi  ze

wzgl du na szacunek do m a uwa anego za wi tego Jedni jedli, drudzy czekali na koniec

tego wydarzenia. A Czcigodny Ojciec gdy przyszed  do siebie, wsta , przeszed  przez stó  nie

dotkn wszy adnego z siedz cych, a nawet adnej z g sto zastawionych potraw nie poruszy

ani nogami ani habitem, a przecie  adn  miar  nie móg  si  pomie ci  mi dzy pó miskami i

talerzami. Nikt z siedz cych nie mia  si  odezwa  do wychodz cego. A on wyszed szy, z nikim

si  nie egnaj c i nie rozmawiaj c, poszed  do swego wo nicy, kaza  co pr dzej wóz
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zaprz ga  i odjecha  do swego klasztoru, do Puszczy Korabiewskiej, nic jeszcze nie jedz c i

nie pij c. Bracia, dziwili si , e tak pr dko powróci . On za  zawo a  do nich: Bracia, módlcie

si  za zmar ych. Jak mi powiedziano, on sam przez d ugi czas, wydaje si , e trzy dni,

zamkn  si  w celi i z niej nie wychodzi .

Gdy po pewnym czasie by  zaproszony do pa stwa Karskich dla s uchania spowiedzi i

odprawienia mszy w., pan Karski, dziad obecnego opata wi tokrzyskiego benedyktynów,

wzi  go osobno do pokoju i prosi , aby powiedzia  mu, co widzia  i gdzie przebywa  w

zachwyceniu podczas owej rocznicy czy pogrzebu i jakim cudem zza sto u przez stó  wyszed .

Nie chcia  o tym mówi , lecz wielkimi pro bami przymuszony rzek : Powiem, lecz zobowi zuj

Waszmo ci Pana, aby  nikomu nie wyjawia , póki ja y  b d , Gdy ten e pan obieca

dotrzyma  s owa, o. Stanis aw rzek : by em w czy cu, widzia em niezno ne m ki dusz

cierpi cych. Jak zza sto u wyszed em i przez stó  przedosta em si  tego nie wiem. Wydawa o

mi si , e nic przede mn  nie by o, a ja szed em prosto po ziemi 93.

Znane by o prze ycie o. Stanis awa w maryjnym sanktuarium w Studziennie,

obs ugiwanym przez ksi y filipinów. Pewnego razu o. Stanis aw po odprawieniu mszy w.,

zosta  zaproszony do jednej z cel zakonnych, aby tam odpocz .

  Gdy by  czas na posi ek, poszli zaprosi  go do refektarza. Zastali go w ekstazie i

my l c, e umar , zamierzali pochowa  go po obiedzie. Powiedzia  im jednak ks. Ligenza,

ówczesny prze o ony tamtejszego Zgromadzenia, cz owiek wielkiej wi tobliwo ci i duchowy

przyjaciel Czcigodnego Ojca: dajcie spokój. Ojciec Stanis aw nie umar , wiem gdzie jest. By

bowiem i spowiednikiem jego i nieroz cznym w Bogu towarzyszem. A Czcigodny Ojciec

wyszed , kaza  zaprz c wóz i przyjechawszy do Puszczy zawo a  do swych braci :Bracia,

módlcie si  za zmar ych. Sam zanikn  si  w celi i podobno przez trzy dni nie wychodzi , lecz

modli  si  do Boga za zmar ych94.

 Sami marianie wspominali o modlitwach i umartwieniach o. Stanis awa

Papczy skiego z mi o ci do cierpi cych w czy cu.

 W ród starszych marianów by o przekonanie, e o. Stanis aw w ekstazie mia

przebywa  w czy cu i nieco m k czy cowych zakosztowa  i dlatego wo a  na wspó braci:

Bracia, módlcie si  za zmar ych, bo m ki niezno ne cierpi . Sam te  w celi zamyka  si  i

modli  za nich, podejmuj c biczowania i imi  umartwienia. Dla wspomagania dusz w czy cu
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cierpi cych zakon swój za o y . Zobowi za  w Konstytucjach, aby codziennie odmawiali

oficjum za zmar ych i wspomagali ich przez msze, modlitwy, posty i inne umartwienia.

 Przechowa a si  te  tradycja, e Czcigodny Ojciec Stanis aw, b d c w ó kwi na Rusi,

gdzie szatani musieli opanowa  zamek, tak, e nikt nie móg  do niego przyst pi . S ycha  by o

w nim jakby trzaski jakby wojsk i ha asy. Mia  do tego zamku wej  Czcigodny Ojciec,

wygna  to wszystko diabelstwo i zamek uwolni 95 .

  O. Stanis aw, przebywaj c z wojskami polskimi i królem Janem Sobieskim na

Ukrainie, wychodzi  z obozu, aby modli  si  przy mogi ach poleg ych. Mia  tam otrzymywa

od zabitych pro b , aby ich ratowa  i poda  sposób ratunku. Mówili mu: nas w czy cu

wi ksza si  Rzeczypospolita znajduje, ani eli tu na ziemi, cierpi cych wielkie i niezno ne

m ki. Zmi uj si  wi c, Ojcze, nad nami, znajd  sposób ratowania nas96.

Ludzie byli przekonani, e o. Stanis aw cieszy si  u Boga szczególn  yczliwo ci ,

gdy  polecaj c si  jego modlitwom uzyskiwali spodziewane aski, najcz ciej powrót do

zdrowia. Za o yciel marianów przypisywa  je pokornie wstawiennictwu w. Rafa a.

  Cz sto matki przynosi y do niego chore dzieci. On za , bior c od matek chore czy

knuj ce dzieci, a podobno i umar e, wnosi  do ko cio a, zostawiaj c matki za drzwiami. Po

uzdrowieniu czy o ywieniu dzieci cia przez modlitw , wynosi  je zdrowe i oddawa  matkom,

mówi c: we  to dzieci  i id  precz. Zwodzisz tylko, bo to dzieci  by o i jest zdrowe, a ty

mówisz, e chore. A gdy która chcia a mówi , e przynios a chore dziecko, jeszcze bardziej j

aja :. Zganione matki, powracaj c ze zdrowymi dzie mi, nie mia y nic mówi  i cudów

rozg asza , aby ich bardziej nie ajano. By y jedynie zdumione, e o. Stanis aw mówi , e go

zwodz  i twierdzi , e dzieci przyniesione by y zdrowe. Nie mia y nic mówi , tylko cieszy y si

ze zdrowia i ycia swych dzieci97 .

Dekret o heroiczno ci cnót o. Stanis awa od Jezusa Maryi Papczy skiego podkre la

jego gorliwo  w pracy duszpasterskiej, szczególnie w ród ludu prostego, yj cego w

ubóstwie i nie maj cego opieki innych duszpasterzy. Oddawa  si  tak e gorliwie innym

dzie om mi osierdzia zarówno co do cia a, jak i co do duszy. Osoby przychodz ce do niego

uwalnia  od ró nych dolegliwo ci, a z o onym ci k  chorob  pomaga  — jak g osi tradycja

— tak e w cudowny sposób. Z tych powodów ju  za ycia uchodzi  za wi tego.

Odznaczaj c si  pokor , ubóstwem, duchem umartwienia i innymi cnotami, troszczy

si  o to, aby prowadzi  swoich wspó braci s owem i przyk adem na szczyty doskona o ci.
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Przedstawi  te  sposób d enia do wi to ci dla ludzi wieckich w ksi ce „Mistyczna

wi tynia Bo a".

2. Relacja o duchu proroczym o. Stanis awa

O. Kazimierz Wyszy ski spisa  fakty przepowiadania przez Za o yciela marianów

przysz o ci ró nych ludzi.

 Przepowiedzia  królowi d ugo  jego panowania. Gdy król August II wraca  z

Krakowa do Warszawy po swej koronacji zatrzyma  si  w Górze Kalwarii na odpoczynek.

W ród przedstawicieli zakonów, sk adaj cych wizyt  królowi znalaz  si  równie  o.

Stanis aw Papczy ski. Na osobno ci strofowa  o co  króla, mo e o tak wielkie rozlanie krwi

dla otrzymania korony, albo o co  innego. Król si  rozgniewa , ale przekonany o jego

wi to ci nie mia  mu si  sprzeciwia . Chc c nie chc c przyj  upomnienie. Aby nie by

wi cej upominamy, chcia  go pozby  si  czym pr dzej, wezwa  podskarbiego i kaza  mu

odliczy  oko o 30 czerwonych z otych. Okaza o si , e by o ich akurat tyle, ile lat król mia

panowa . Czcigodny Ojciec wzi  pieni dze w r k  wyszed  z nimi do sali, gdzie wielu

senatorów rozmawia o mi dzy sob  mówi c: obrali my sobie tego króla i dobrze, ale on z

powodu swej tuszy d ugo nie po yje. Us ysza  te s owa Czcigodny Ojciec, gdy wychodzi  i

powiedzia  Mylicie si , Mo ci Panowie, król ten b dzie d ugo y , tyle lat, ile da  mi

czerwonych z otych. Otworzy  r k  i wobec nich liczy , a e z otych nie ma o by o, wi c

uradowali si  z tego proroctwa 98  .

  Przepowiedzia  Ks. Jakubowi Wolskiemu reformatowi, e b dzie prowincja em, o

czym za wiadczy  w Protokóle maria skim, gdy po wielu latach wizytowa  zakon marianów:

 Gdy wasz za o yciel ujrza  mnie pierwszy raz, by em wtedy klerykiem, siedz c zawo a  mnie

do siebie. Patrz c mi w oczy, uderzy  mnie r k  w rami  i powiedzia  to:  eris provincialis

(b dziesz prowincja em). Proroctwo to spe ni o si , bo by em prowincja em, a teraz po

waszym rozproszeniu jestem komisarzem, aby jego zakon umocni .. W asnor czne wiadectwo

zapisa  w naszym Protokóle ten e ojciec Wolski reformat. Powiedzia  równie  i to, e gdy to

proroctwo waszego Ojca roznios o si  w ród studentów, moich wspó uczniów reformatów,

w ród których by em najmniejszy i najszczuplejszy, z tego powodu nazywali mnie:

„prowincja ek, prowincja ek”99.
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Gdy o. Stanis aw szed  z Puszczy Korabiewskiej do Jeruzala z pos ug  duszpastersk ,

przybieg  do niego s ug  pa stwa Trzci skich ze Staropola, z pro b  aby przyby  tam jak

najpr dzej, bo córka Trzci skich jest w stanie agonalnym. O. Stanis aw odpowiedzia :

 Nie mam czasu wst pi , bo id  do Jeruzala z kazaniem czy mo e ze msz  wi t .

Powiedz Pa stwu, aby nie martwili si  o t  córeczk , gdy  ona nie umrze, ale wyzdrowieje.

Niech jednak nie a uj  odda  jej w swoim czasie na s u b  Bo . Natomiast druga córka,

która teraz jest zdrowsza, umrze. Wszystko to rzeczywi cie sprawdzi o si : umieraj ca

wyzdrowia a, a zdrowsza umar a po ci kiej chorobie. Ta za , co wyzdrowia a, gdy doros a,

po wi ci a si  s u bie Bo ej, zgodnie z przepowiedni  Ojca. Zosta a dominikank  w

Piotrkowie i tam y a wi tobliwe100

  Przyprowadzono do o. Stanis awa Otoli  Cetlerówn , która pragn a wst pi  do

dominikanek, aby zbada  prawdziwo  Jej powo ania oraz czy wytrwa w zakonie. O

Stanis aw powiedzia , e b dzie dobr  zakonnic  i wytrwa w swym powo aniu. Tak si  sta o i

w procesie pozna skim z o y a wiadectwo o wi to ci ycia o. Papczy skiego101.

O. Stanis aw przepowiada  te  kar  na prze ladowców zakonu marianów: Na wielu to

si  ju  sprawdzi o, bo albo rodziny wymieraj  albo prze ladowcy prze ywaj  wielkie

do wiadczenia.

  Podstaro ci w Zatorze, naje d a  na nasze granice w Puszczy i wyrz dza  wiele

krzywd, nawet pobito jednego z naszych ksi y. Ten e przeciwnik do takiej doszed  n dzy, e

go robaki toczy y, o czym wiadcz  akta w zamku sochaczewskim, a tak e skargi w

Konsystorzu Warszawskim i ekskomuniki rzucone w tego  prze ladowc .

  Pewien kap an przeszkadza  w za o eniu naszego klasztoru w Go linie. Zosta  jednak

miertelnie zbity przez szatanów. B d c ju  prawie w agonii, opami ta  si  i cudownie

uleczony, w kazaniu publicznie wyzna  sw  win  i z  prze ladowcy sta  si  propagatorem

naszego zakonu. W archiwum naszego Zgromadzenia znajduje si  kazanie przez niego

napisane i wyg oszone w uroczysto  Niepokalanego Pocz cia NMP. Wie  o tym wydarzeniu

jest znana w okolicach Go lina.

  wie a jest pami  o tym, co wydarzy o si  p. panu Franciszkowi Opackiemu,

w a cicielowi dóbr Biernika, ysowoli i Wólki Zatorskiej ko o Puszczy, gdzie znajduje si

nasz klasztor. Jegomo  ten by  przez naszych kaznodziejów i spowiedników wzywany do

odmiany ycia niezbyt przyk adnego. Ju  samo nabo e stwo szerzone w Puszczy oraz nazwa

zakonu, przypomina y mu o konieczno ci odmiany swawolnych obyczajów. Powzi  wi c tak
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ku naszym zakonnikom nienawi , e nie tylko ustnie, gdzie tylko móg  l y  zakon, ale nawet

swych parobków poubiera  w bia e d ugie suknie i do karczmy z dziewkami razem ich

zap dza  i  kaza  im gra  i ta cowa ,   wo aj c: dalej marianie w taniec. Wkrótce doszed  do

tego, e go wydziedziczono, s usznie czy nies usznie pozbawiono fortuny. Musia  nawet ebra

o chleb, a nawet cz sto w naszych klasztorach znajduj c po ywienie, mówi : Ojcowie, to ze

wzgl du na was Bóg mnie tak ci ko pokara . Równie  innym mówi :, doszed em do takiej

biedy z powodu prze ladowania tych ojców”. Wreszcie zmi owa  si  nad ni  bratanek i z

mi osierdzia wzi  go do siebie. Zapad  jednak w tak  choroba, ze robaki go ywcem toczy y,

na co patrzyli my w asnymi oczami i uszami s yszeli my.

  Pewien Kap an opu ci  nasz zakon przed aprobat  i z nienawi ci  szarpa  dobre imi

Czcigodnego Za o yciela i zakonu. Prze ladowa  nas gdzie móg . Pó niej, gdy by

proboszczem w Ostro ce pok óci  si  ze swym kolatorem. Dosz o do tego, e kolator kaza  mu

oczy wy upi . Chodzi  prowadzony przez innych prosz c o chleb i op akiwa  swoj  win , e

nasz zakon prze ladowa . Wiadome to jest w ca ym dekanacie wareckim i Archidiakonacie

Warszawskim 102.

  Niezmiernie bolesnym by a wzmianka o bardzo zas u onym dla marianów o.

Joachima Koz owskiego, który jednak w wielu sprawach przeciwstawia  si  Za o ycielowi,

od którego pewnego razu us ysza  nast puj ce s owa: W wielu rzeczach, ojcze, jeste  mi

przeciwny, ale w zamian w staro ci twej da ci Bóg grzebyk, który b dzie ci  czesa 103 . O.

Kazimierz s dzi , e ta przepowiednia wskazywa a na niego, który pochodzi  z rodziny

piecz tuj cej si  herbem z grabiami. Równie  i dlatego, e przyj ty przez o. Joachima do

zakonu, wielokrotnie wyst powa  przeciw jego post powaniu, które odbiega o od

obowi zuj cego prawa. Nadto chcia  sobie przypisa  miano za o yciela, czemu z ca  moc

przeciwstawi  si  o. Kazimierz. Po latach wspomina :

Gdym rozmawia  o tych utarczkach ze swymi starszymi ojcami po powtórnym

wybraniu aa urz d prze o onego zakonu, oni powiedzieli, e zapewne spe ni o si  proroctwo

Czcigodnego Ojca Za o yciela. Przepowiedzia  on ks. Joachimowi, sprzeciwiaj cemu si , e

w staro ci da ci Bóg grzebyk, który b dzie ci  czesa  za to, e jeste  mi przeciwny, To on

zaniedba , e zaraz po mierci wi tego m a nie rozpocz  si  jego proces beatyfikacyjny

wobec ordynariusza miejsca i wszelk  pami  o naszym Ojcu t umi . Proroctwo o tym

grzebyku pami ta jeszcze o. Pawe . Nie trzeba tego tai , bo adwokat od. spraw wi tych ju

wie ode mnie i twierdzi, te to stanowi  b dzie podstaw  do wyja nienia dlaczego zaniedbano

                                                  
102 Tam e, 161 n.
103 Tam e, 163.
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proces tak wi tobliwego za o yciela. Pomo e to w procesie, a równie  ukryte sprawy Boskie

w wi tych Jego stan  si  jawne104.

O niektórych przejawach braku lojalno ci o. Joachima wobec Za o yciela dowiedzia

si  o. Kazimierz od ch opa, w którego chacie nocowa  w podró y, a który wyzna :  Mój ojcze,

ja u Was chleb jad . Gdym zapyta  jak to by o, odpowiedzia  mi: s u y  za ch opca u

za o yciela waszego, o. Stanis awa i przy mnie umar  tan wi ty ojciec105.

    0 „grzebyku" przepowiedzianym ojcu Joachimowi mo e za wiadczy  o. Pawe  i

drudzy nasi starsi wspó bracia, o tym co widzieli i s yszeli. Tak e na podstawie moich

utarczek z nim, gdy musia em go nieraz nak ania  do obserwancji, sprowadzaj c dla siebie i

drugich magistrów nowicjatu oraz ( podejmuj c) studia, których on nie chcia . Zapobieg em

tak e w Rzymie pewnym niedogodno ciom, które chcia  spowodowa . W wielu sprawach

sprawdzi o si  to proroctwo Czcigodnego Ojca. Musia  staruszek znosi  mnie m odego i

cierpie , gdy nak ania em go do dobrego, wed ug boskiego przepowiedzenia przez

Czcigodnego Za o yciela106 .

O. Kazimierz dostrzega  w Za o ycielu ask  widzenia przysz o ci równie  w

zak adaniu swego zakonu w miejscu zwanym Puszcz  Korabiewsk  oraz w pierwszej piecz ci

zakonu:

Miejsce to nazywano „Ark  Noego", jakby dla ochrony od potopu piekielnych

prze ladowa . I chocia  Zgromadzenie zosta o za o one pod tytu em Niepokalanego Pocz cia

Naj wi tszej Maryi Panny, to jednak chcia  najpierw swój zakon ubezpieczy  piecz ci

go bicy trzymaj cej zielon  ga zk , wyra aj c [w ten sposób] nadziej  przetrwania

niebezpiecze stw. Jak niegdy  w arce Noego uratowa o si  tylko osiem osób, tak

pozostaj cych w tym zgromadzeniu o miu zakonników uratowa o Zgromadzenie przed

zatopieniem.  Dzi ki opiece i yczliwo ci Najwy szego Pasterza Innocentego XIII, który ten

Instytut na nowo potwierdzi , ust pi  ca y potok prze ladowa . Piecz  go bicy zosta a

zamieniona na piecz  wizerunku Niepokalanego Pocz cia Naj wi tszej Maryi Panny, i taka

jest u ywana obecnie 107.

Rzeczywi cie wielokrotnie w ci gu dziejów Zgromadzenia marianów by y okresy, w

których grozi a mu zag ada. Opatrzno  Bo a troszczy a si  o zachowanie dzie a o.

Stanis awa Papczy skiego. Doprowadzenie do wydania dekretu o heroiczno ci jego cnót

                                                  
104 Tam e, 164.
105 Tam e, 162-165.
106 Tam e,  143 n.
107 Tam e, 134.



70

stanowi znak, e wiernie wype nia  wol  Bo , a Bo a Opatrzno  troskliwie czuwa nad jego

dzie em.
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ROZDZIA   VI

TROSKA O RELIKWIE O. STANIS AWA PAPCZY SKIEGO

Wkrótce po mierci Za o yciela marianów zacz y si  pielgrzymki do jego grobu, aby

szuka  jego wstawiennictwa u Boga w ró nych sytuacjach yciowych. Z historii kultu

wi tych wiadomo, e ich relikwie, a wi c resztki cia a pozosta e po wi tych oraz rzeczy

ci le z nimi zwi zane np. ich ubrania, listy, przedmioty, którymi si  pos ugiwali mia y dla

chrze cijan wielkie znaczenie. Po przypomnieniu tej historii, mo na b dzie przej  do stara

o. Kazimierza o zabezpieczenie relikwii Za o yciela marianów.

1. Z historii kultu relikwii

Gdy po edykcie mediola skim Ko ció  uzyska  wolno , zacz to wznosi  bazyliki nad

grobami m czenników. Cz sto nie pami tano ju  o dok adnej lokalizacji tych grobów i

niekiedy ustalano j  na podstawie snów i przeczu . Chciano posiada  ko ci m czenników,

eby uczci  bohaterów zwyci skiej religii i podnie  presti  miasta. Odnajdywanie,

przenoszenie i dzielenie szcz tków sprzyja y pomy kom i fa szerstwom. Nadto postawy

religijne miesza y si  z magicznymi: bardziej ni  o moralne nawrócenie czy na ladowanie

wi tego, dbano o pozostawienie przy relikwiach wotów, aby niejako kupi  czy wymusi

spe nienie modlitw: wi to  uto samiano z cudown  moc .

 Pisarze chrze cija scy ubolewali nad tym, e religijno  upodabnia do magii, staj c

si  pretekstem zabobonu, a nadmiar cudów sk ania ludzi do pogoni za dobrami doczesnymi.

Inni usprawiedliwiali jednak ten kult wi tych i ich relikwii odwo aniem si  do

najwcze niejszej tradycji: Je eli aposto owie i m czennicy jeszcze za ycia modlili si  za

swych braci chrze cijan, to jest rzecz  naturaln  wierzy , e uczyni  to tym bardziej teraz,

gdy s  ukoronowani niebiesk  chwa  108. Wielcy pasterze Ko cio a przypominali wiernym, e

wi tym nale y si  ludzka cze , a kult – sprawcy ich wi to ci i cudów, czyli Bogu samemu,

dla którego buduje si  ko cio y i o tarze. Chrze cijanie prosz c wi tych o dobrodziejstwa,

nie wzywaj  ich jak bogów, ale jak Bo ych ludzi, którzy mog  by  or downikami w ich

sprawie.

W pó niejszych wiekach wytworzy  si  zwyczaj pielgrzymek do grobów wi tych.

Przybywano wi c do grobów w. Piotra w Rzymie, Aposto a Jakuba w hiszpa skiej

                                                  
108 J. N..D. Kelly, Pocz tki doktryny chrze cija skiej, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1988, s. 362n..
Zob. tak e: - J. Kracik, Relikwie, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2002;   H. Misztal, Prawo Kanonizacyjne,
Lublin-Sandomierz 1997, s. 103.
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Composteli („znalezionego” tam na prze omie VIII i IX w.), Trzech Króli w Kolonii, w.

Tomasza Becketta w Canterbury i do wielu innych miejsc. Kto móg , stara  si  posi

cho by relikwi  wtórn  (cz stka rzeczy wi tego, p ótno, które dotkn o jego ko ci, proch z

grobu itp.), by je czci  i korzysta  z ich dobroczynnej mocy. Popyt sprzyja  kradzie om,

fa szowaniu i handlowi relikwiami. Wyprawy krzy owe spowodowa y powstanie handlu

relikwiami niewiadomego pochodzenia.

Od czasu Soboru Trydenckiego nauka Ko cio a oficjalnego próbowa a naprawi

nadu ycia zwi zane z relikwiami i powi za  ogólnie kult wi tych, ich obrazów i relikwii z

podstawowym okazywaniem czci Bogu. Nowy Katechizm Ko cio a Katolickiego (n.2111)

przestrzega przed zabobonem przypisywania magicznego znaczenia pewnym praktykom

religijnym, wi zania skuteczno  modlitw lub znaków sakramentalnych jedynie z ich

wymiarem materialnym, z pomini ciem dyspozycji wewn trznych, jakich one wymagaj ”.

2. Troska o grób o. Stanis awa Papczy skiego

Poniewa  ko ció  Wieczerzy Pa skiej by  postawiony na miejscu podmok ym woda

czasami wlewa a si  do niego, uszkadzaj c równie  grób. O. Kazimierz Wyszy ski za

pozwoleniem w adz ko cielnych dokona  ekshumacji ko ci o. Stanis awa i prze o enia ich do

nowej trumny. W zwi zku ze staraniami o jego beatyfikacj  prosi   z Rzymu o. Kajetana

Wetyckiego o szczególn  trosk  o relikwie:

Trzeba jak najpr dzej zrobi  zawiasy, skoble i k ódk  do trumny Czcigodnego Ojca

Za o yciela. Autentyczne pozwolenie na prze o enie cia a czy ko ci, otrzymane przeze mnie z

Urz du Konsystorialnego, jest za czone w protokóle klasztoru w Górze lub w archiwum

zakonnym. Mo na je pokaza  w urz dzie, aby atwiej otrzyma  zgod  na nast pn  trumn .

Teraz trzeba j  [obecn ] zamkn  i poprzybija . Trzeba to uczyni  bez rozg osu, aby nie

dowiedzieli si  o tym nasi lub obcy i aby nie pozabierali ko ci przed zamkni ciem trumny.

Wiele podobnych uchybie  w procesach S ug Bo ych powstaje tak e dlatego, e ich groby lub

trumny nie by y zamkni te. Zabierano ich ko ci, a k adziono cudze albo mieszano prawdziwe

z cudzymi. Gdy wi c przedstawiciele w adzy apostolskiej ogl dali ich cia a, znajdowali mniej

lub wi cej ko ci albo by y pomieszane z innymi. Z tego powodu procesy si  przed u a y i

zwi ksza y si  koszta, gdy  potrzebne by o oddzielenie ko ci prawdziwych od fa szywych.

Badano, gdzie mog y znajdowa  si  brakuj ce ko ci. Dla takich powodów cz sto skre lano

procesy z rejestru albo przed u a y si  one przy zwi kszonych kosztach, zanim nie

wy wietlono prawdy.
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Tak by o przy badaniu b . Jana z Dukli. Jego trumna dopiero pó niej spocz a w

zamurowanym grobie, opatrzona k ódk . Jego ko ci znaleziono pomieszane z ko mi innych

ludzi -jednych by o mniej, innych wi cej ni  powinno znajdowa  si  w cz owieku. St d wynik y

trudno ci i koszta. A co dopiero u nas, gdy trumna spoczywa zaledwie pod pod og ? Zwykle

zabezpiecza si  groby tych, o których jest przekonanie o wi to ci, jeszcze przed rozpocz ciem

procesu.

Zawiasy trzeba przybi  bez rozg osu, aby nie by o zbiegowiska. Mog  by  przy tym

jedynie lusarz i zakonnicy. Gdyby my nie zachowali ostro no ci i nie zabezpieczyli trumny,

zarzucano by nam, e nie ma w ród nas dobrej opinii o wi to ci Czcigodnego Ojca

Za o yciela. Opinia ta, cho  publicznie nie jest rozg aszana, w nas ma trwa  i zosta

ujawniona w procesie, poparta dokumentami o jego wi to ci i cnotach.

Pozwolenie otrzymane z Konsystorza trzeba przepisa  w ksi dze protokó ów

Zgromadzenia, a autentyczny dokument trzyma  w archiwum w Puszczy, jako wiadectwo na

przysz o  - czy to dla otrzymania tytu u „czcigodny", czy te , jak Bóg pozwoli, do beatyfikacji

albo kanonizacji109.

Gdy o. Kazimierz dowiedzia  si , e prze o ony generalny przygotowa  now  trumn

dla Czcigodnego Ojca Za o yciela i za zezwoleniem miejscowego ordynariusza dokona

prze o enia zw ok, przekaza  propozycj  zbudowania grobowca:

Je li b d  móg , postaram si  wyrobi  pozwolenie na podwy szenie grobu naszego

Czcigodnego Ojca Za o yciela, gdy  z powodu wilgotnego miejsca tak pr dko gnij  trumny.

Dopóki nie otrzymam breve, nie godzi si  podwy sza  grobu. Obecn  trumn  Ojca Stanis awa

trzeba po wysuszeniu schowa  w pewnym i zamkni tym miejscu. B d  si  o ni  zapewne

pyta , i po beatyfikacji pos u y za relikwi . Skoro zaledwie zacz li my si  stara  o naszego

Ojca, Pan Bóg tak nam b ogos awi, e trzeba dalej i , a wi cej jeszcze mie  b dziemy. We

W oszech i w samym Rzymie taki jest obyczaj, e grobowiec S ug Bo ych ma by  murowany,

dla zachowania [ich cia ] od wilgoci i uchronienia od ognia oraz innych niebezpiecze stw.

Nie zabraniaj  te  nikomu modli  si  przy tych grobach i poleca  si  S udze Bo emu. Nie

mo na tylko przyozdabia  tego grobu na zewn trz, zawiesza  wotów. Je eli za  kto  takie da,

nale y przechowywa  je w zakrystii i nie zapala  lamp110. O. Kazimierz do czy  do tego listu

projekt grobowca.

Kilka dni pó niej, przesy aj c wa ne wiadomo ci z Rzymu, o. Kazimierz powraca do

sprawy grobowca:

                                                  
109 Stró . 210-211, List z 16 X 1751 .
110 Tam e 259-260, List z 18 III 1752.
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W zwi zku z przeniesieniem zw ok naszego Czcigodnego Ojca w ten wzniesiony

murek [grobowiec] przy cianie, dobrze b dzie najpierw przeprowadzi  proces de non cultu

wobec miejscowego ordynariusza. Tak w a nie radzi i poleca adwokat. Je li b d  z tym

trudno ci, to i tak nale y dokona  przeniesienia po uzyskaniu autentycznego pozwolenia. Jako

przyczyn  trzeba poda  wilgo , niebezpiecze stwo ognia oraz e z powodu awek trudno jest

umieszcza  grób, gdy  musia by wystawa  na rodku ko cio a. Natomiast w k cie pod

cian  nie b dzie przeszkadza 111. Drewniany klasztor w Górze Kalwarii stwarza  zagro enie

dla grobowca o. Stanis awa. St d 19 sierpnia 1752 r. o. Wyszy ski przes a  prze o onemu

generalnemu marianów tak  sugesti :

Podobno w Górze remontuje si  drewniane budynki przy ko ciele. Zawsze obawia em

si  po aru i dlatego postanowi em je zlikwidowa  albo odsun . Tak bowiem za mojego

pobytu, jak i w innym czasie zapala y si  sadze, co by o bardzo niebezpieczne dla ko cio a.

Trudno by oby si  jednak obej  bez tych cel ze wzgl du na wygod  dla naszych braci. Nale y

przynajmniej postara  si  o wymurowanie grobowca naszemu Ojcu Za o ycielowi, w k cie,

gdzie znajduj  si  oleje wi te, o czym ju  pisa em. Z powodu wilgoci w tym miejscu, trzeba

w czasie budowy grobowca podnie  nad nim posadzk , górn  za  cz  zbudowa

grubsz  i dobrze zasklepion , aby, uchowaj Bo e, ogie  nie móg  zniszczy  tak drogiego

skarbu. Tak radzi  obro ca wi tych, twierdz c, e dla m ów w opinii wi to ci godzi si  z

powodu wilgoci stawia  takie grobowce, za pozwoleniem miejscowego ordynariusza, czy

przenosi  w inne miejsce, byle nie umieszcza  przy grobowcu adnego wiat a ani

wotów. Mo na natomiast napisa  na wierzchu, czyj jest to grób i e [pochowany w nim]

umar  w opinii wi to ci. Napis ten nie oznacza kultu publicznego, jak dowodz  autorzy i

adwokaci112.

Przygotowuj c si  do Portugalii, o. Wyszy ski znowu w li cie do prze o onego

generalnego, porusza temat grobowca:

Donie li mi ojcowie, e Ojciec kaza  zrobi  pi kn  trumn  Czcigodnemu Ojcu

Za o ycielowi. Po al si , Bo e, czy tam w tym dole gni  b dzie? Bez adnych w tpliwo ci

mo na zanie  j  wraz z cia em do celi, przesuszy  ko ci g bk , obmy  wod  i u o y

oraz, jak to ju  pisa em, grób nad posadzk  podwy szy  przy cianie ko cielnej, a

wymurowawszy i wysuszywszy, wsun  trumn  i zamurowa , tak radz  obro cy wi tych. To

nie podpada pod kult publiczny. Byle nie pod o tarzem, byle nie w o tarzu, byle nie dawa

                                                  
111 Tam e 263- 264: list z 25 III 1752.
112 Tam e .332- 333.
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wiat a. Mo na wymalowa  obraz nad grobem S ugi Bo ego, ale bez aureoli wi tego i

nie wiesza  wotów.

Przeniesienie za  cia a [o. Papczy skiego], jak ju  wcze niej nadmieni em, trzeba

dokona  bez rozg osu, tylko ze swoimi zakonnikami. Trumn  nale y przenie  do celi i tam j

przesusza . Ko ci obmy , dobrze w trumnie u o y  i przykry  habitem z bia ego materia u,

bo cho by i najdro szymi suknami przyozdabiano trumny S ug Bo ych, to nie oznacza to

jeszcze kultu publicznego. Da  pi kn  poduszk  pod g ow  i jak najpi kniej przyozdobi

wn trze. Jest to dozwolone odno nie do S ug Bo ych, wobec których jest nadzieja opinii

wi to ci. Mo e te  wypisa  tytu y i cze , jak wynika z instrukcji o braku kultu S ug Bo ych,

któr  przes a em dnia 25 marca ubieg ego roku 113.

2. Zabezpieczenie przedmiotów u ywanych przez Za o yciela

O. Kazimierz w przes anej do prze o onego generalnego  z dnia 18 grudnia 1751 r.

instrukcji, przypomina o zachowaniu ró nych przedmiotów, którymi pos ugiwa  si

Za o yciel marianów, gdy  po beatyfikacji s u y  b d  za relikwie:

Adwokat przestrzega, aby zachowa  relikwie Czcigodnego Ojca, takie jak cela, w

której mieszka . Wyt umaczy em mu, e zniszczy a j  woda. Kaza  wi c szanowa  i

zachowa  inne, ze wzgl du na cze  S ugi Bo ego, wyra an  przez nas samych. Nie mówi  o

relikwiach cia a Czcigodnego Ojca, ale trzeba schowa  ten sto ek, który jest dla organisty na

chórze za pozytywem. Sto ek bowiem jest zrobiony z ambony, na której Czcigodny Ojciec

miewa  kazania, tak w ko ciele, jak i na dworze, gdy  w razie potrzeby by a wynoszona.

Trzeba równie  schowa  stare drzwi listwowane, które znajduj  si  w klasztorku,

bo zapewne s  ze starego konwentu. Niew tpliwie musia  je mie  w swych wi tych r kach,

otwieraj c je i zamykaj c. Je liby by o co  ze starych rzeczy, na czym móg  Czcigodny

Ojciec siada  lub jada , trzeba od o y  osobno w jakiej  celi lub w bibliotece, gdy  taki jest

tutaj [w Rzymie] wzgl d na za o ycieli ró nych zgromadze , czczonych przez ich

na ladowców, cho by nie byli jeszcze beatyfikowani. Chocia  s  cele w. Ignacego, to jeszcze

pokazuj  drzwi od starego klasztoru, tylko dlatego, e cho  stare i proste, w. Ignacy je

otwiera  i zamyka . Tak e cele b . Józefa Kalasantego, w. Filipa Nereusza i wielu innych,

cho  niebeatyfikowanych, zachowuj . Równie  drzwi, ó ka, materace, okrycia, ambony,

konfesjona y, szafki, pióra, ka amarze, a nawet garnki, miski, talerze, y ki i inne

[przedmioty], których tylko oni u ywali. Równie  ornaty, kielichy, msza y, brewiarze, ksi ki,

alby i inne [rzeczy], którymi si  pos ugiwali. Przy procesie super non cultu pyta  o to b d , bo
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te rzeczy, chocia  bez publicznego kultu, w sekrecie nale ycie przechowywane i pilnie strze-

one wiadcz  o dobrym mniemaniu o S ugach Bo ych ich alumnów.

S  w Puszczy pewne stare krucyfiksy na o tarzach, jak mi m odemu starzy opowiadali,

zapewne wykonane przez Czcigodnego Ojca; jest ich mo e trzy lub cztery. Trzeba pyta

starszych ojców, czy nie wiedz , czego jeszcze dotyka , u ywa  i mia  w swych r kach

Czcigodny Ojciec, i wszystko to schowa  i podpisa : co  ze starych msza ów, brewiarzy,

kielich, który s u y  mu do odprawiania Mszy w., jeden lub ze dwa stare ornaty, które

musz  si  znajdowa  w Puszczy, Górze czy w Go linie. Aby nie zbutwia o, trzeba to

przesuszy  i schowa , a tak e inne rzeczy. To wszystko przechowywa  oddzielnie do przy-

sz ej, jak Pan Bóg pozwoli, beatyfikacji, bo te rzeczy b d  jako relikwie, nie aby teraz im

oddawa  jak  cze , ale aby po beatyfikacji wy o y  do publicznego kultu. Wcze niej trzeba

o to zadba , a nie wtedy, gdy si  proces zacznie. Na ile mo na, zgromadzi  te rzeczy

dyskretnie, aby si  nie wydawa o, e jest to kult publiczny. Nie jest kultem publicznym, je eli

o tym wiedzie  b d  jedynie nasi zakonnicy. Nie mo na tylko tego ludziom przedstawia  i

sugerowa , e s  to relikwie wi tych, chocia  sami mo emy mie  je za relikwie, nie

og aszaj c publicznie obcym. Wolno wi c mówi  choremu: „Oddaj si  w opiek  S udze

Bo emu, którego mam relikwi ", a to nie jest kult publiczny, bo jak inaczej wi ci

ws awiliby si  cudami? Nie mówi  tu o relikwiach z ko ci S ug Bo ych, ale tylko o tych

rzeczach, których si  dotykali. Ko ci nie mo na rozbiera  a  do decyzji i beatyfikacji, co

wi cej, zadba , aby ich nie rozbierano, z powodów podanych przeze mnie we

wcze niejszej poczcie.

Szafka, która jest w zakrystii w Górze, to zapewne jest ta, w której Czcigodny Ojciec

mia  swoj  bibliotek ; trzeba j  oddzieli  od innych i podpisa . W Puszczy jest stary

brewiarz, którego zapewne u ywa  Czcigodny Ojciec, bo jest w nim wiele rzeczy wpisanych

jego w asn  r k ; trzeba go schowa  i pewnie z innymi pismami przedstawi  na procesie.

Czcigodny Ojciec wpisa  w nim na marginesie wiele znacznych i wi tych rzeczy.

Wywiedziawszy si  dok adnie od starszych ojców, e te i inne rzeczy by y u ywane przez

Czcigodnego Ojca,  popodpisywa , przylepiaj c czy przywi zuj c kartki, np.: „Kielich, któ-

rym zwykle pos ugiwa  si  Czcigodny Ojciec podczas odprawiania Mszy w.", „Ornat, w

którym Czcigodny Ojciec celebrowa " itd. Takie bowiem rzeczy b . Józefa Kalasantego i

innych ju  teraz po beatyfikacji pokazuj  za szk em do publicznego kultu 114.

4. Instrukcja do procesu „de non cultu”
                                                  

114 Tam e 147-149.
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Dnia 25 marca, o. Kazimierz wspomnia  o przes aniu do Polski instrukcji o

procesie „de non cultu”. W Dzienniku czynno ci wynotowa  najwa niejsze wskazania,

odwo uj c si  do znawców prawa kanonizacyjnego, zw aszcza kard. Prospera

Lambertiniego (papie a Benedykta XIV) oraz do akt przeprowadzanych procesów

kanonizacyjnych :

1) Nie s  przeciwne dekretom super non cultu zapisane w zakrystii w ksi dze

mszalnej intencje Mszy w. odprawianych ku czci Trójcy wi tej na podzi kowanie za aski

otrzymane za wstawiennictwem S ugi Bo ego.

2) Nie przeszkadza rozdzielanie wiernym relikwii S ug Bo ych.

3) Nie jest przeszkod  przechowywanie i dawanie relikwii S ug Bo ych chorym.

4) Nie przeszkadza zawieszanie obrazu S ugi Bo ego bez aureoli w ko ciele, byleby

nie w o tarzu.

5) Nie narusza dekretu napis na epitafium o S udze Bo ym, którego pami  jest

czczona.

6) Nie narusza dekretu super non cultu nazywanie tego, który zszed  w opinii

wi to ci: S uga Bo y lub M  Bo y, a nawet dodawanie tytu u „ wi ty".

7) Tym bardziej nie przeszkadza urz dzanie akademii ku czci S ugi

Bo ego albo recytacje panegiryków.

8) Nie sprzeciwia si  dekretom pisanie w ywotach lub mowach pochwalnych tytu u

„m czennik"

9) Nie przeszkadza tak e, aby na obrazku S ugi Bo ego pisa  min., e zmar  w opinii

wybitnej wi to ci.

10) Nie narusza dekretu wypisanie na epitafium tytu u „czcigodny" lub

podobnego.

11) Cia a S ug Bo ych mog  by  pochowane w znaczniejszym miejscu i w

kosztownych szatach, bez obawy przekroczenia dekretów.

12) Nie wykraczaj  poza prywatny kult: post i powstrzymanie si  od prac s u ebnych

w wigili  rocznicy zgonu S ugi Bo ego i w sam  rocznic , je eli dzieje si  to z prywatnej

pobo no ci.

13) Dopuszczalny jest kult prywatny ka dego pobo nie zmar ego.

14) Mo na modli  si  prywatnie za wstawiennictwem ka dego pobo nie zmar ego, o

którym z najwi kszym prawdopodobie stwem s dzimy, e osi gn  zbawienie wieczne115.

                                                  
115 Tam e 269-270.
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(Stró , 269 -270).

5. Portret Za o yciela

O. Kazimierz Wyszy ski dba  o propagowanie duchowego wizerunku za o yciela

marianów, ale równie  o jego podobizn  malarsk . Robi  kopie z pierwszego obrazu,

drukowa  ma e obrazki z o. Stanis awem. Chcia , aby patrz cy na podobizn  o. Stanis awa

nabierali ochoty do na ladowania jego mi o ci do Chrystusa i Maryi.

Ju  7 maja 1751 r., w kilka dni po przybyciu do Rzymu o. Kazimierz w li cie do

swego brata Micha a prosi o przypomnienie marianom, aby odebrali „orygina  obrazu

Czcigodnego Ojca Stanis awa”, pozostawiony w Warszawie dla zrobienia kopii.

Dnia 20 listopada 1751 pisa  do prze o onego generalnego o. Kajetana Wetyckiego :

W Górze Kalwarii, gdzie spoczywa, trzeba mie  namalowany portret Czcigodnego

Ojca naszego, bez aureoli i napisu „Czcigodny”. Natomiast umie ci  nast puj cy napis:

”Wierna podobizna Wielce Czcigodnego Ojca Stanis awa od Jezusa Maryi Papczy skiego,

Za o yciela i pierwszego prze o onego generalnego Zgromadzenia Niepokalanego Pocz cia

NMP dla wspomagania dusz.”. Obraz ten b dzie potrzebny przy ogl dzinach grobu. Nie

wiesza  go w ko ciele, lecz w korytarzu klasztornym lub w celi, a najlepiej w zakrystii116.

W instrukcji do prowadzenia procesu beatyfikacyjnego, o. Kazimierz przypomnia

przepisy prawa kanonizacyjnego: Nie przeszkadza zawieszanie obrazu S ugi Bo ego bez

aureoli w ko ciele, byleby nie w o tarzu(…). Nie przeszkadza tak e, aby na obrazku S ugi

Bo ego pisa  min., e zmar  w opinii wybitnej wi to ci.

Klimat rzymski i wilgotne mieszkanie, dotkliwie niszczy y zdrowie o. Kazimierza,

lecz mimo tego trwa  na swym posterunku, wype niaj c powierzone mu przez kapitu

zadania. Nie zaprzesta  te  stara  o beatyfikacj  o. Papczy skiego, któremu w modlitwach

poleca  si  i otrzymywa  wsparcie. St d 10 kwietnia 1752 wyznawa , e z chwil  rozpocz cia

stara  o proces beatyfikacyjny Za o yciela marianów dozna  dobrodziejstwa otrzymania

innego pomieszczenia, w którym wyzdrowia  oraz doczeka  si  zaproszenia marianów do

Portugalii:

Nie mog  nadziwi  si  przedziwnej Opatrzno ci Bo ej, kiedy tylko szczerze zacz em

si  krz ta  wokó  promocji procesu naszego Czcigodnego Ojca Za o yciela…

Dostrzegamy zapewne, jak Bóg niespodziewanie b ogos awi tym, którzy pami taj  o

przodkach i ojcach swoich. Oczywisty jest fakt, e gdy nasi w Polsce z mojej namowy

                                                  
116 Tam e 217.
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ekshumowali i w inn  trumn  prze o yli naszego Ojca, mnie równie  Pan Bóg opatrzy

wygodn  cel  w Rzymie. Skoro za  pos a em do Polski instrukcje do rozpocz cia procesu

naszego Ojca i stwierdzi em gotowo  naszych ojców do wszcz cia tego procesu, a sam

Ojciec Proboszcz potwierdzi , e usilnie b d  si  stara  o jego prowadzenie, od razu spotyka

nas wi ksze b ogos awie stwo Bo e: niespodziewane wezwanie od tak godnego monarchy

portugalskiego.

Tak by o równie  wtedy, kiedy przebywa em w Polsce jako niezgodny prze o ony

naszego Zgromadzenia. Gdy postara em si  u ordynariusza o pierwsz  ekshumacj

Czcigodnego Ojca z b ota w Wieczerniku do innej trumny, Pan Bóg pomóg  wyd wign  ten e

Wieczernik z ostatecznej niemal ruiny. A przecie  nie mia em adnego wsparcia wcze niej,

zanim si  to dokona o. Gdy za  postanowili my na kapitule sporz dzi  i odbi  obrazek [o.

Stanis awa] i gdy to wykonali my, wkrótce otworzy y si  dla nas dwie fundacje na Litwie i

zosta y obj te, zanim obrazek by  sko czony. A tyle mieli my trudno ci z ró nych stron w

nabyciu tamtych miejsc! Po sko czeniu obrazka wszystko posz o jak po ma le. A nawet ci,

którzy nam przeszkadzali w obj ciu tych miejsc, wiele nam potem pomogli117.

Zawiadamiaj c 11 marca 1752 r prze o onego generalnego o zaproszeniu marianów

do Portugalii, o. Kazimierz prosi :

Ci, którzy tam pójd , niech wezm  ze sob  kilka egzemplarzy „Mistycznej wi tyni”  i

niech zaopatrz  si  w wizerunek sporz dzony na papierze z oryginalnego portretu Ojca

Za o yciela. Je eli b d  szli przez Prag , niech ka  sporz dzi  portret Ojca (za o yciela) i

niech zabior  obrazki do rozdania w drodze. Gdy bowiem b d  opowiada , e udaj  si  do

króla portugalskiego, ka dy b dzie chcia  naby  obrazek Za o yciela zakonu. Niech wezm  ze

sob  Statuty, jedne rzymskie i kilka nowo drukowanych, a tak e dwa lub trzy egzemplarze

naszych rozporz dze 118.

Po siedmiu dniach jeszcze raz przypomina:

 Niech wezm  papierow  kopi  podobizny naszego Czcigodnego Ojca, sporz dzon

przez jakiego  dobrego malarza z obrazu oryginalnego (…). Je li zamówi  podobizn

naszego Czcigodnego Ojca w Pradze, to wystarczy malowa  do po owy dla lepszego

wyra enia rysów twarzy. Gdyby jednak trzeba by oby d ugo czeka  to lepiej od o y

malowanie i uczyni  to w Rzymie. W podpisie zaznaczy :  ” Wierna podobizna Czcigodnego

S ugi Bo ego Ojca Stanis awa od Jezusa i Maryi Papczy skiego, który w Królestwie Polskim

                                                  
117 Tam e  271-272.
118 Tam e 247.
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za o y  Zakon Marianów Niepokalanego Pocz cia Naj wi tszej Maryi Panny dla

wspomagania dusz w czy cu cierpi cych. Umar  w 1701 r., maj c 70 lat”119.

O. Kazimierz zamówi  w Rzymie obraz Maryi Niepokalanej oraz obraz Za o yciela

marianów. Z tym drugim obrazem by y k opoty, o czym o Kazimierz wspomina w

„Dzienniku” oraz w „ ywocie Za o yciela”.

W Dzienniku pod dat  27 sierpnia  1752 r. o. Kazimierz zapisa :

Obraz S ugi Bo ego naszego Czcigodnego Za o yciela wykona  ju  do  dawno temu

niejaki Antoni Albertani - Polak mieszkaj cy w Rzymie, przys any przez swego ojca z

Warszawy na nauk  malarstwa.Poniewa  w obrazie nie by o w adnego podobie stwa z

orygina em, da em go w tych dniach do poprawienia Teodorowi, malarzowi ksi cia

Czartoryskiego, który równie  studiuje malarstwo tutaj, w Rzymie. Ten za  pan Antoni

Albertani zacz  cierpie  na bóle g owy. Kto wie, czy nie z tego powodu, e namalowa

Czcigodnego S ug  bardzo niepodobnego - mo e z lenistwa albo powodowany jak

pró no ci  czy lekkomy lno ci  - grzesznego, czerwonego, pozbawionego wszelkich oznak

skromno ci i wi to ci, t ustego, z bystrym wzrokiem. Nie da  si  przekona , e [obraz] nie

jest wcale podobny do orygina u. Kiedy zosta  przyci ni ty chorob  oraz moj  i innych

interwencj , musia  wyrazi  zgod , aby pan Teodor poprawi  obraz. Tak wi c obraz,

poprawiony zgodnie z orygina em, znajduje si  obecnie u nas120.

Obszerniejsz , niezwykle ciekaw  relacj  o historii tego obrazu, przekazuje pó niejszy

opis sporz dzony ju  w Portugalii przez o. Kazimierza:

B d c w Rzymie jako prokurator sprawy S ugi Bo ego, stara em si  u adwokata do

spraw wi tych o instrukcj  do procesu. Niejaki Antoni Albertoni, malarz, obdarzony talentem

i s aw , wybitny w kunszcie malarskim, przyrzek  z pobo no ci wymalowa  darmo obraz S ugi

Bo ego. Przekaza em mu kopi  orygina u jego obrazu. M ody jeszcze malarz, powodowany

jak  dziwn  pró no ci , nie staraj c si  podobie stwo twarzy S ugi Bo ego, namalowa  go

inaczej: jako pi knego m odzie ca, o delikatnej, zaró owionej twarzy, t ustego, jakby

codziennie ucztowa , o zaciekawionym spojrzeniu.

Przekonywa em, e bardzo przesadzi  i adnego podobie stwa w tym obrazie nie

pokaza . Czcigodny S uga Bo y by  wiekowy, wychudzony pokutami, zawsze zatopiony w

kontemplacji, zawsze my la  o sprawach wiecznych, skromny w spojrzeniu i gestach, w jego

twarzy nic ziemskiego, lecz wi to  promieniowa a. Pan malarz, poniewa  sam by  m ody,

powiedzia , e [o. Papczy ski] lepiej wygl da przedstawiony z okaza  twarz , ani eli z
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chud  i umartwion . Nie chcia  przyj  moich uwag i tak namalowany obraz, przyniós  mi.

Wielu kap anów, zakonników i innych osób porównywa o go z orygina em i ka dy mówi , e

nie ma w nim adnego podobie stwa, ale jest wielka ró nica obrazu S ugi Bo ego od

orygina u.

Wielokrotnie namawia em malarza, aby poprawi  obraz, ale on odmawia , uwa aj c,

e wstydem by oby poprawianie w asnego dzie a. Gdy tak uporczywie trzyma  si  swego

zdania, wpad  w takie szale stwo i zaburzenie umys owe, e przeobra a  si  w jakie

monstrum. Trz s  si  ca y, wykonywa  dziwne ruchy, plu , mia  drgawki g owy i ca ego cia a.

Z powodu tych wstydliwych objawów nie móg  pokaza  si  w ko ciele czy w miejscach

publicznych.

Krzycza , zgrzyta , j cza , rozmawia  ze sob  jakby pomylony. Nie móg  ani spa , ani

siedzie  czy sta  spokojnie, by  uci liwy dla domowników i dla samego siebie. Niezdolny do

niczego, nie móg  ani mówi , ani czyta , modli  si , malowa ; by  niezdolny do zrobienia

czegokolwiek dobrego.

Dziwi em si , gdy cz sto z tak  bied  przychodzi  do mnie i bardzo usi owa em

uwolni  go z tego a osnego stanu. Gdy nie mog em pomóc mu radami czy duchow  nauk ,

mawia em: „Czy przypadkiem nie uwa asz, panie, e przyczyn  tego stanu jest dziwnie

namalowany obraz S ugi Bo ego?". On dot d w tpi , a teraz nie by  ju  w stanie poprawi

obrazu. Radzi  si  wielu lekarzy, przyjmowa  mnóstwo leków, lecz nie czu  si  lepiej, a nawet

choroba umys owa pog bia a si .

Dla wyproszenia zdrowia umys u i ruchów du o si  modli , spowiada , przyjmowa

Komuni  w., ale nic nie pomaga o. Niektórzy uwa ali go za op tanego, inni za pomylonego i

g upiego. Wszyscy dziwili si  tak gwa town  zmian  i wspó czuli mu, tak e ja. W takim stanie

by  przez 4 miesi ce, pozbawiony niemal nadziei, a  wreszcie przekonany o prawdzie, musia

przyby  do mnie i prosi  o poprawienie obrazu. Sam nie by  do tego zdolny, [wi c] z wielk

trudno ci  uprosi  innego malarza, który poprawi  obraz S ugi Bo ego i przedstawi  go

skromniej.

Gdy [ten malarz] to uczyni , a [malarz orygina u] poleci  si  w modlitwie S udze

Bo emu i przyniós  mi poprawiony obraz, zosta  uzdrowiony na ciele i na umy le, a nawet

wykaza  si  jeszcze wi kszym talentem i zr czno ci  w swej sztuce. Odznacza si  wielkim

uwielbieniem i czci  dla Czcigodnego S ugi Bo ego Stanis awa od Jezusa Maryi. wiadek



82

tego faktu jest teraz w Lizbonie. To pewien m ody cz owiek, po wi caj cy si  w owym czasie

sztuce architektury w Rzymie. Jest to dobrze znany przyjaciel tamtego malarza121 .

Jeszcze przed podró  do Portugalii o. Kazimierz otrzyma  od swego brata portret o.

Papczy skiego, na co wskazuje wzmianka w li cie do Micha a Wyszy skiego: Za portret

przys any mi na drog  pokornie dzi kuj . Ten, którego obraz przedstawia, wynagrodzi

tysi ckrotnie122.

W Portugalii po pocz tkowych trudno ciach, o. Kazimierz doczeka  si  kandydatów

do zakonu:

Do naszej sieci wpad a wielka ryba, bo sam za o yciel nowego zakonu Niepokalanego

Pocz cia podda  si  mojej w adzy i przyj  uroczy cie nasz habit. Mnie te  utrzymuje tu, w

Lizbonie, gdy  jest mo ny i z nie byle jakiej rodziny. Wszyscy jego krewni wy wiadczaj  mi

wielkie aski, tak e i obraz naszego Ojca Stanis awa kazali malowa . Jego yciorys jego,

który musia em u o y , po acinie, ze wzgl du na ich wielkie nalegania, oddali do t umaczenia

na j zyk portugalski. Chc  dedykowa  królowi i wyda  drukiem. Prosz  mi wi c donie , co

si  dzieje z procesem naszego Ojca i czy przyby o nowych cudów, abym móg  to dopisa 123 .

W ostatnim li cie do prze o onego generalnego, o. Kazimierz dzieli  si  tak

wiadomo ci :

Nasz Czcigodny Ojciec Za o yciel cieszy si  w Lizbonie opini  wielkiej wi to ci, bo

dwóch ludzi, których ycie by o zagro one, zwróci o si  o jego wstawiennictwo i powróci o do

dawnego zdrowia. Jednym z nich jest wielki dostojnik franciszka ski, który niegdy  by

gwardianem w Jerozolimie. Uzdrowiony po ofiarowaniu si  naszemu wi temu Ojcu

Stanis awowi, z wdzi czno ci przek ada jego ywot na j zyk portugalski. Wkrótce podejmie

zabiegi o wydrukowanie owego ywota, zadedykowawszy go królowi. Pisze do mnie z

Lizbony, abym mu jeszcze wi cej napisa  o cudach i yciu naszego Ojca. Je eli wi c przyby o

ostatnio cudów w Polsce, prosz  mnie powiadomi : poda  rok i nazwiska osób uzdrowionych

i nowe wiadomo ci.124.

 Z powy szych relacji wynika, e o. Kazimierz Wyszy ski by  rzeczywi cie wiernym

synem Za o yciela i uwa a  go za wi tego. Modli  si  w trudnych sytuacjach o jego

wstawiennictwo u Boga, troszczy  si  o jego relikwie, zaznajamia  ludzi z jego postaci  i sam

konsekwentnie na ladowa  przyk ad jego ycia.

                                                  
121 Tam e 140-141.
122 Tam e  356.
123 Tam e 410.
124 Tam e 415-416.
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ROZDZIA  VII

HISTORIA PROCESU ZA O YCIELA MARIANÓW

O. Stanis aw Papczy ski do wiadcza  wielu sytuacji trudnych i tylko jego wiara w

pos annictwo dane mu przez Boga oraz zaufanie do Bo ej Opatrzno ci pozwoli y mu

konsekwentnie realizowa  swe powo anie. Podobn  drog  przez m k  przechodzi  proces

informacyjny, zanim zosta  wydany po przesz o dwustu lat od jego rozpocz cia dekret o

heroiczno ci cnót Za o yciela marianów. W rozdziale tym zostanie przedstawiona historia tego

procesu od okresu przygotowawczego przez dwie fazy post powania kanonizacyjnego.

1. Okres przygotowawczy

Przekonanie o wi to ci o. Stanis awa Papczy skiego trwa o po jego mierci i wielu

ludzi modli o si  przy jego grobie o jego wstawiennictwo u Boga. Jednak przez 50 lat od jego

mierci nie by o formalnych stara  o jego beatyfikacj . Na taki stan rzeczy z o y o si  wiele

niesprzyjaj cych czynników, o których mówi  o. Kazimierz Wyszy ski podczas konsultacji z

adwokatem od spraw kanonizacyjnych.

Od pocz tku osiemnastego wieku Polska by a aren  ró nych wojen, podczas których

wojska szwedzkie, rosyjskie i saskie niszczy y zasoby gospodarcze, a cz sto szykanowa y

katolików. Ch opi z obawy przed przymusowym wcielaniem do wojsk cudzoziemskich kryli

si  po lasach, nie by o komu uprawia  ziemi i ludzie cierpieli g ód. Nadto mier  zbiera a

wielkie niwo podczas epidemii w latach 1705- 1714. Zmar o wówczas wielu kap anów. St d

bp. A. Rostkowski, korzystaj c z zamieszek w ród marianów, rozwi za  zakon, zamkn

nowicjat, a m odszych kap anów maria skich skierowa  do pracy parafialnej.

W takich warunkach trudno by o my le  o rozpoczynaniu procesu w sprawie

beatyfikacji o. Stanis awa Papczy skiego, zw aszcza e marianie byli ubogim zakonem i nie

posiadali rodków materialnych na pokrycie kosztów tej sprawy. O. Wyszy ski wskazywa

równie  na zaniedbania ze strony samych marianów, zw aszcza tak operatywnego pomocnika,

a pó niej nast pc  Za o yciela. Po latach o. Joachim Koz owski sam d y  do tego, aby

uznano go za za o yciela zakonu, w czym przeszkodzi  mu o. Kazimierz. Trzeba jeszcze do

tego wszystkiego doda  zawi o ci ówczesnego prawa kanonizacyjnego, zbyt trudne do

pokonania.

O. Kazimierz, po wst pieniu do marianów, na podstawie relacji starszych wspó braci

zapoznawa  si  z postaci  Za o yciela, duchowo bardzo si  z ni  zwi za  i stara  si  pod a  za

jego przyk adem w s u bie Bogu i bli nim. Troszczy  si  o zabezpieczenie grobu Stanis awa
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oraz zbiera  dokumenty i relacje wiadków o wi tym jego yciu. W a ciwe starania o

beatyfikacj  Za o yciela podj  dopiero w Rzymie w latach 1751-1753 i kontynuowa  je w

Portugalii, gdzie doznawano dobroczynnego wstawiennictwa o. Stanis awa.

 Mimo usilnych stara  nie uda o si  za ycia o. Wyszy skiego rozpocz  procesu

beatyfikacyjnego Za o yciela marianów. Nast pi o to dopiero w 1767 r., cho  ju  wcze niej

podejmowano pewne czynno ci w te sprawie. A gdy proces ju  si  rozpocz , okoliczno ci

natury politycznej przeszkadza y w jego kontynuowaniu, a  wreszcie ca kowicie go

wstrzyma y. Spraw  podj to dopiero po drugiej wojnie wiatowej i pod koniec dwudziestego

wieku zako czy a si  ona dekretem o heroiczno ci cnót o. Stanis awa Papczy skiego.

2. Etap pierwszy procesu

 Przynaglany cz stymi apelami o. Kazimierza Wyszy skiego, o. Kajetan Wetycki,

prze o ony generalny marianów w latach 1751-1757, nakaza  zbieranie wiadectw o wi to ci

ycia o. Papczy skiego i o cudach zdzia anych za jego po rednictwem.

O. Kazimierz Wyszy ski pod koniec 1751 r. przes a  do Polski  instrukcje i inne

materia y, dowodz ce wi to ci Za o yciela marianów, które mog y u atwi  prowadzenie

procesu informacyjnego na szczeblu diecezjalnym. O. Kajetan Wetycki, ówczesny prze o ony

generalny marianów w dniu 11 stycznia 1752 r., wystosowa  List Pastoralny do

wspó braci, w którym informowa  o otrzymanych z Rzymu wskazaniach i zobowi zywa

ich, aby „z mi o ci do Zgromadzenia i Za o yciela” podj li wysi ek zbierania wiadectw

o jego wi tym yciu od osób wieckich. O. Kajetan imiennie wezwa  starszych

marianów, którzy jeszcze spotykali Za o yciela do spisanie relacji o nim lub, gdyby taka

by a potrzeba, do przedstawienia swego wiadectwa osobi cie w Konsystorzu

Warszawskim125. W li cie z 15 lipca 1752 r. prze o ony generalny serdecznie dzi kowa

o. Kazimierzowi za jego prac  w Rzymie dla „honoru Naj wi tszej Matki Boskiej,

promocji Instytutora naszego i ubo uchnej Kongregacji naszej”.

Na Konwencie Generalnym w Ra nie 26 czerwca 1753 r. postanowiono, e nad

ca o ci  procesu Ojca Za o yciela b dzie czuwa  Prze o ony Generalny. Jego socjuszem

zostanie powracaj cy z Rzymu ze wzgl dów zdrowotnych o. Aleksy Fischer albo o.

Ludwik Zapa kiewicz. Natomiast prokuratorem do zbierania ja mu ny b dzie o. Narcyz

Rychter126. Kilka miesi cy pó niej 12 XII 1753 o. Kajetan Wetycki w Li cie

Pastoralnym  informowa , e zapozna  si  z instrukcjami o. Kazimierza o procedurze
                                                  
125 Decreta- Ordinationes Capitulorum Congregationumque Generaliom MIC .1702- 1999. Item connexae
nonnullae Litterae Aliaque Documenta (Edit Wac aw Mako ). Puszcza Maria ska 2001, s. 237. Odt d Decreta-
Ordinationes.
126 Tam e, 246.
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procesowej oraz e ju  Ordynariusz pozwoli  na rozpocz cie procesu: wyznaczy

s dziów do badania ycia, post powania i cudów o. Stanis awa. Poniewa  nie byli to

kap ani obdarzeni wy sz  godno ci  ko cieln , marianie prosili biskupa o wyznaczenie

innych. Wówczas ordynariusz pozna ski powiadomi , e nad ca ym przebiegiem procesu

b dzie osobi cie czuwa  oficja  generalny, bp. Antoni Ostrowski. Prze o ony Generalny

nakazuje marianom specjalne modlitwy o pomy lne rozstrzygni cie sprawy127.

Wystosowa  te  pro b  do prowincja a pijarów o pozwolenie jego wspó braciom na

wiadczenie o yciu o. Stanis awa Papczy skiego. Prowincja  Cyprian Komorowski

wskaza  na trzech cz onków swego zakonu, którzy mogliby z o y  takie wiadectwa.

O. Kazimierz Wyszy ski przygotowa  artyku y do przes ucha  wiadków. Trzeba

by o je uzupe ni  i by  mo e dlatego proces nie rozpocz  si  w 1754 r. Natomiast

zgodnie z postanowieniem Kongregacji Generalnej w Ra nie z dnia 28 czerwca 1756 r.

delegowano o. Aleksego Fischera do czuwania nad przebiegiem procesu Za o yciela z

ramienia Marianów 128. Wkrótce dowiedziano si  o mierci o. Kazimierza i o. Fischer

zosta  pos any do Portugalii. Jedno z postanowie  Kapitu y generalnej z Ra ny (18

sierpnia 1757) nakazywa o zabezpieczy  cia o Za o yciela, przechowa  w Archiwum

opis jego ycie i ask za jego przyczyn  otrzymanych oraz podj  staranie o

przeniesienie cia a o. Stanis awa ze wzgl du na beatyfikacj  129.

Niektórzy biskupi, ksi ta i magnaci wystosowali swe pro by do Rzymu o

beatyfikacj  o. Papczy skiego. Równie  Sejm Polski zebrany z okazji koronacji króla

Stanis awa Poniatowskiego popar  t  spraw  uchwa  z 9 grudnia 1764 r. Proszono wówczas

Stolic  Apostolsk  o beatyfikacj  takich Polaków, jak Andrzeja Bobola i innych, a w ich

indeksie znalaz  si  tak e o. Papczy ski. Wreszcie na wniosek kapitu y generalnej marianów,

z 24 sierpnia 1766 r., genera  o. Jacek Wasilewski w dniu 1 stycznia 1767 r. mianowa  o.

Ludwika Zapa kowicza postulatorem generalnym, aby prowadzi  spraw  beatyfikacyjn 130.

W tym czasie za pozwoleniem biskupa che mskiego Feliksa Turskiego, oficja a

generalnego Warszawy, dokonano rozpoznania prochów o. Papczy skiego i za zgod  bp.

Antoniego Ostrowskiego z Kujaw (1763-1773) przeniesiono je do innego grobu w ko ciele

Wieczernika w Górze (ok. 1766). W wyniku dalszych stara  biskup Poznania i Warszawy,

Teodor Czartoryski, delegowa  w dniu 9 kwietnia 1767 r. bp. Józefa Za uskiego z Kijowa-

(1759-1774) do rozpocz cia Procesu Informacyjnego.
                                                  
127 Tam e, 248-249.
128 Tam e, 272.
129 Tam e, 278.
130 Tam e.
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Wreszcie s d biskupi — z ramienia ordynariusza pozna skiego — rozpocz  10

czerwca 1767 r. w rezydencji arcybiskupiej w Warszawie tak d ugo oczekiwany Proces

Informacyjny. Niestety nie yli ju  wiadkowie naoczni („de visu"). Przes uchano sze ciu

wiadków „ex auditu", czterech marianów, tj. Benedykta Honnig'a, Cypriana Fija kowskiego,

Dionizego Kisieli skiego i Izydora Taudfa oraz ks. Marcina Lube i Wojciecha

Magnuszewskiego. Proces trwa  do 4 pa dziernika 1769 r. Akta Procesu, potwierdzone przez

ordynariusza pozna skiego, bp. Andrzeja Stanis awa M odziejowskiego, wys ano przez

specjalnego pos a ca o.Walentego Czubernatowicza do wi tej Kongregacji Obrz dów w

Rzymie. Tam na pro b  postulatora generalnego 13 czerwca 1771 r. zosta a udzielona przez

Stolic  wi t  dyspensa „a non integro lapsu decenii a die praesentationis" Procesu. W

tamtym okresie trzeba by o oczekiwa  10 lat po z o eniu do Stolicy Apostolskiej akt procesu

dowodowego w diecezji. Przez ten czas ró ne osoby czy instytucje mog y kierowa  pro by o

beatyfikacj . W 1772 r. przedstawiono Stolicy Apostolskiej 19 pism postulacyjnych,

podkre laj cych, e s uga Bo y praktykowa  cnoty w stopniu heroicznym, a po mierci

cieszy  si  opini  wi to ci.

 W tym te  czasie przygotowano i wydrukowano „Informatio"131, „Summarium"132 oraz

„Animadversiones"133 Promotara Wiary i na tym ca a procedura zosta a zako czona134.

Po  przes aniu przez bp M odziejowskiego wszystkich r kopisów i innych do-

kumentów o. Stanis awa do Rzymu, Kongregacji Obrz dów. 22 lipca 1775 r. wyda a dekret

super scriptis, e w pismach o. Papczy skiego nie ma niczego niezgodnego z wiar  i

moralno ci .

3. Etap drugi procesu i og oszenie dekretu o heroiczno ci cnót

Szcz liwie rozpocz ty proces beatyfikacyjny zosta  w 1775 r. zatrzymany, poniewa

nie zatroszczono si  o zebranie dowodów na bezpodstawno  zarzutów przedstawionych w

„Animadversiones" przez promotora wiary. Adwokat Alegiani nie potrafi  odpowiedzie  na te

                                                  
131 Posnanien. Beatificationis et Canonizationis Ven. Servi Dei Stanislai a Jesu Maria Papczy ski Fundatoris, ac
primi Praepositi Congregationis Immaculatae Conceptionis B.M. V. Animarum Suffragatricis. INFORMATIO super dubio
an sisignanda Commissio Introductionis Causae in casu, et ad effectum etc., [Romae 1772].
132 Posnanien. Serv iDei Stanislai a Jesu Maria Papczy ski Fundatoris ac primi Praepositi Congregationis
Immaculatae Conceptionis B.M. V. Animarum Suffragatricis. SUMMARIUM super dubio An sit signanda Commissio
Introductionis Causae in casu, et ad effectum etc, [Romae 1771],
133 Posnanien. Beatificationis et Canonizationis Ven. Servi Dei Stanislai a Jesu Maria Papczy ski Fundatoris ac
primi Praepositi Congregationis Immaculatae Conceptionis B. M. V. Animarum Suffragatricis. ResponsioAd
ANIMADVERSIONES R.P.D. Fidei Promotoris, Super Dubio An sit signanda Commissio Introductionis Causae in casu,
et ad effectum de quo agitur, ca 1775, APS 9. Odt d PositioPap
134  G. A.Navikevi ius MIC, Stanislao di Ges_  Maria Papczy ski (1631-1701) Scolpio e Fondatore della congregazione dei
Padri Mariani, Dissertatio ad Lauream in Fac. Hist. Wccl., Roma 1960, 232-234.
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zarzuty i sprawa beatyfikacji o. Papczy skiego zosta a przerwana135. Tymczasem Alegiani

kontynuowa  spraw  o. Kazimierza Wyszy skiego a  do 1798 r., kiedy marianie musieli

opu ci  ich Prokuratur  Generaln  przy ko ciele w. Wita i Modesta. Dokumenty procesu o.

Papczy skiego przesz y do Archiwum Watyka skiego.

Promotor wiary wysuwa  zarzuty, e proces informacyjny zacz  si  zbyt pó no, gdy

zabrak o ju  wiadków naocznych, a zeznania wiadków ze s yszenia nie wiele wnios y do

sprawy. Zreszt  nie przes uchano wszystkich zg oszonych . Czy wobec tego mo na wyznacza

komisj  do prowadzenia procesu apostolskiego, je eli takie trudno ci s  z udowodnieniem

opinii wi to ci.

Adwokat wskazywa  na niesprzyjaj c  sytuacj  polityczn  w Polsce i w zakonie

marianów, co odwleka o wcze niejsze rozpocz cie sprawy oraz na wymieranie naocznych

wiadków. Ustanowienie komisji by oby pomocne  do szukania dowodów i usuwania

przeszkód na podstawie autorytetu Stolicy Apostolskiej.

Promotor wiary wysuwa  te  zarzut braku wszystkich dokumentów do procesu oraz

wszystkich pism o. Stanis awa Papczy skiego, st d nie mo na wystarczaj co dowodzi  opinii

jego wi to ci oraz cudów. Adwokat wyja nia , e niektóre orygina y przes ane do Rzymu

zagin y. Podkre li  te , e opinii wi to ci i cudów nie mo na dowodzi  z samych pism s ugi

Bo ego.

Dalej promotor wiary twierdzi , e z proces informacyjny wskazuje o braku tej opinii o

wi to ci o. Stanis awa, który u pijarów wzbudzi  nawet wiele nienawi ci wobec siebie. Na ten

zarzut adwokat odpowiada  przytaczaj c wypowiedzi wiadków, e owa nienawi  wyp ywa a

z faktu domagania si  przez o. Stanis awa w a ciwej obserwancji zakonnej.

By o tych zarzutów wi cej i na wszystkie odpowiedzia  adwokat sprawy Giovanni

Alegiani, wykazuj c bezpodstawno  zarzutów.. Przedstawiono kardyna om spraw

Za o yciela marianów, a w g osowaniu by y g osy pozytywne i negatywne. Sprawa powinna

toczy  si  dalej.

Wznowienie procesu udaremni y kl ski polityczne pod koniec XVIII w., rozbiory

Polski, co utrudnia o kontakty ze Stolic  Apostolsk 136.

Chocia  proces o. Papczy skiego zosta  przerwany, nie usta y starania marianów o

jego wznowienie. Odwo ywali si  przede wszystkim do jego autorytetu moralnego. Nadal

                                                  
135  G. A.Navikevi ius MIC, Stanislao di Ges_  Maria Papczy ski (1631-1701) Scolpio e Fondatore della congregazione dei
Padri Mariani, Dissertatio ad Lauream in Fac. Hist. Wccl., Roma 1960, 232-234.
136 Tam e, 235.
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uroczy cie obchodzili rocznic  jego mierci. Wci  pojawia y si  dowody licznych ask

uzyskanych za spraw  o. Stanis awa137.

W XIX w. o Za o ycielu marianów pisali m.in.: Ludwik Górski w 1843 r., Beniamin

Szyma ski w 1848 r., Ludwik Tripplin w 1854 r., Franciszek Sobieszcza ski w 1868 r.,

Ambro y Wadowski w 1880 r., Walerian Mrowi ski w 1898 r. W 1891 r. o. Bernard

Pielasi ski otrzyma  zezwolenie na po wi cenie odbudowanego ko cio a Wieczerzy Pa skiej,

w którym znajduj  si  doczesne szcz tki o. Stanis awa138.

Wiek XX przynosi bogaty dorobek bibliograficzny o za o ycielu Zgromadzenia Ksi y

Marianów. Liczni autorzy w swych artyku ach przedstawiaj  postulat wznowienia procesu

beatyfikacyjnego, informuj  o pielgrzymkach urz dzanych do jego grobu i o askach

uzyskanych za jego wstawiennictwem.

Zgromadzenie marianów z chwil  odzyskania przez Polsk  niepodleg o ci w 1918 r.

rozpocz o prace przygotowawcze do kontynuowania sprawy beatyfikacji o. Papczy skiego.

Gromadzono konieczne materia y archiwalne, w czym odznaczyli si  ojcowie Jan Totoraitis,

Stefan Sydry i Józef Vaisnora. Do grobu o. Stanis awa przybywa y liczne pielgrzymki. Jednak

dopiero po prawie dwóch stuleciach przerwy Rada Generalna Zgromadzenia Ksi y Marianów

na sesji w Rzymie 15 listopada 1952 wybra a o. Kazimierza Reklaitisa MIC na postulatora

generalnego dla podj cia sprawy. Ojciec Reklaitis u o y  wkrótce katalog wszystkich

dokumentów dotycz cych fundatora, przed o y  go Sekcji Historycznej wi tej Kongregacji

Obrz dów, która 7 listopada 1953 r. wznowi a proces beatyfikacyjny o. Papczy skiego pod nr

161/53 w celu prowadzenia dalszych bada 139.

W 1964 r. komisja historyczna zebra a 353 listy pochodz ce z ró nych stron Polski z

lat 1932-1964. Jest w nich mowa o m.in. o powrocie do zdrowia, o skutecznej pomocy w

trudnych sytuacjach materialnych i duchowych. Niektóre spo ród listów stanowi  relacje o

wydarzeniach, które mo na zaliczy  do cudów w cis ym tego s owa znaczeniu 140.

Przywo amy tu jedno z najbardziej wymownych wydarze .

W 1964 r. Paulina Ciechomska, lat 65, zamieszka a w Soko owie, o wiadczy a, e od

1928 r. bardzo cierpia a z powodu ylaków. Nie mog a skorzysta  z pomocy lekarskiej, wi c

                                                  
137 PositioPap, LXXXVIII.
138 Tam e, LXXXVIII.
139 Navikevi ius, 236.
140  Tam e, XCII.
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w 1953 r. prosi a o ratunek o. Papczy skiego. Gdy modli a si  u jego grobu, zosta a uz-

drowiona; od tego czasu ylaki nie pojawi y si  i nie odczuwa a ju  wi cej bólu141.

Po zebraniu koniecznych dokumentów i przedstawieniu ich wi tej Kongregacji do

Spraw wi tych sta o si  jasne, e sprawa podlega Sekcji Historycznej Kongregacji.

Ówczesny relator tej sekcji, mons. P. A. Frutaz, poleci  powo anie Komisji Historycznej dla

zebrania dokumentów potwierdzaj cych ci g o  s awy wi to ci o. Papczy skiego. Komisja

powo ana przez ordynariusza warszawskiego, kard. Stefana Wyszy skiego, przeprowadzi a

potrzebn  kwerend  i stwierdzi a ow  nieprzerwan  ci g o . Na podstawie tych dokumentów

Sekcja Historyczna mog a przyst pi  do opracowania Positio super introductione Causae. Do

tej pracy Sekcja Historyczna powo a a marianina ks. Kazimierza Krzy anowskiego, który pod

kierunkiem relatorów generalnych opracowa  wspomnian  Pozycj . Pomoc  w poszukiwaniu

dokumentów s u yli mu inni marianie, a przede wszystkim wicepostulator w Polsce ks. Jan

Bukowicz. Dzie o to ukaza o si  drukiem w 1977 r.

Warto  Pozycji ocenili, 23 listopada 1977 r., konsultorzy historycy i na podstawie ich

pozytywnej decyzji Kongregacja Generalna wyda a 28 listopada 1980 r. opini  pozytywn .

Jednak zaraz pojawi y si  trudno ci, poniewa  obecnie proces zosta  wszcz ty jako

historyczny, natomiast w XVIII w. by  to proces zwyczajny z udzia em tylko jednego

promotora wiary. Teraz zwielokrotniono liczb  ekspertów (dwunastu historyków i dziewi ciu

teologów) i pojawi a si  tak e wi ksza liczba pyta  a nawet zarzutów. Mi dzy innymi takie,

e pierwsi biografowie o. Papczy skiego, M. Leporini i K. Wyszy ski, to panegiry ci i na-

pisane przez nich biografie to legendy zawieraj ce fakty, które nie znajduj  potwierdzenia w

innych ród ach. Konsultorzy sugerowali, e opisywane wydarzenia mia y miejsce w czasach

baroku, kiedy biografowie lubowali si  w tworzeniu legend. Eksperci popierali swoje

twierdzenia hipotez , e marianie nie od razu byli przekonani o wi to ci swego za o yciela,

ale zacz li tworzy  wokó  niego opini  wi to ci w trosce o rozwój zakonu142.

Na postawione zarzuty konsultorzy otrzymali wyja nienie ekspertów zgromadzenia: K.

Krzy anowskiego i W. Makosia143. Eksperci odpowiedzieli, e nie doceniono istotnej wagi

dokumentów, takich jak protokó  zezna  wiadków w informacyjnym procesie pozna skim,

czy orzecze  s dowych i o wiadcze  niektórych biskupów. Nie potraktowano te  powa nie

wszystkich rozmów przeprowadzonych przez o. Wyszy skiego z yj cymi jeszcze w jego

                                                  
141 Uzdrowienie to, przedstawione Stolicy Apostolskiej, nie zosta o uznane za cud jedynie dlatego, e zabrak o
dostatecznego udokumentowania medycznego.
142Relatio et Vota sulla  seduta dei Consultori dell, Ufficio Storico, tenuta il 23 novembre 1977, Romae 1978: I,
10, p. 2; III, 11-14; IV, 15 n., 19-21.
143 Informatio super dubio, Roma 1990; Explicationes ad adnotationes Congressus Spcialis, Roma 1991.
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czasach naocznymi wiadkami ycia o. Papczy skiego, które zachowa y si  w sporz dzonych

przez niego notatkach144.

Konsultorzy badaj c dokumenty, wyjmowali z kontekstu poszczególne zdania, bez

uwzgl dnienia innych wiadectw. Wynika y z tego powa ne pomy ki145. Nie liczyli si  te  z

t em historycznym i kulturowym XVII w. Nie uwzgl dnili tak e w sposób wystarczaj cy

rodzaju literackiego róde  o charakterze polemicznym. Chodzi o Histori  Polskiej Prowincji

Szkó  Pobo nych, o pijarskie zarzuty zebrane przez jezuitów w Dziesi ciu punktach, o

Publiczne o wiadczenie wyruszaj cego do Rzymu o. Papczy skiego i o jego Apologi .

Historia Krausa Provincia Poloniae CC. RR. Pauperum Matris Dei Scholarum

Piarum146 jest nieobiektywna, cho  jednocze nie jest cennym dokumentem historycznym, bo

podaje wiele szczegó ów pomini tych w innych ród ach i pozwala ustali  dok adniej

chronologi  wydarze . Nale y j  zatem czyta  przy zastosowaniu „filtra" pewnych elemen-

tarnych zasad. Relacja Krausa jest ska ona ironi . Umie on przy pomocy osobliwej sofistyki

ukrywa  pewne wydarzenia i okoliczno ci korzystne dla o. Stanis awa oraz przemyca  ró ne

fa szywe twierdzenia. Z tego wzgl du do zarzutów Krausa nale y podchodzi  ostro nie, mamy

bowiem do czynienia z wypowiedziami demagogicznymi.

Równie  zarzuty zebrane przez jezuitów w „dziesi ciu punktach"147 maj  podobny

charakter do tych w Historii Krausa. Mimo to niektórzy konsultorzy uwierzyli w podane tam

absurdalne twierdzenia, np. e o. Stanis aw przedk ada  w. Franciszka nad Chrystusa148.

Tymczasem prawowierno  jego pism zosta a potwierdzona podczas procesu beatyfikacyjnego

oficjalnym dekretem wydanym 15 lipca 1775 r.149.

Tak e pisma obronne o. Papczy skiego — Protestatio Romam abeuntis150 i Apologia

pro egressu e Scholis Piis151 — spowodowa y zam t w ród konsultorów. W pismach tych o.

Stanis aw podj  kroki w zwi zku z kampani  wymierzon  przeciw niemu. Chodzi o mu nie

tyle o obron  samego siebie, ile raczej o obron  warto ci, których by  rzecznikiem, m.in. o

obserwancj  zakonn . W przypadku Apologii — pisanej przed za o eniem nowej wspólnoty

zakonnej — musia  tak e broni  swego dobrego imienia jako przysz ego za o yciela

                                                  
144 W.Mako  MIC, O. Stanis aw od Jezusa Maryi Papczy ski. Badania i refleksje, warszawa 1998, 23-24.
145 Tam e, 29.
146 PositioPap, 286-330.
147 PositioPap, 139-141.
148  Mako , 63.
149 SUMMAR1UM ADDITIONALE super dubio, Decretum super examine, revisione et approbatione Operum
typis editorum et Manuscriptorum Servi Dei P. Stanislai a Jesu Maria Papczy ski, 1775,n.3, 147., 13 kwietnia
lll\;Informatio 1990,47,  nota25.
150 Positio, 128-132.
151 Tam e 252-276.
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zgromadzenia. Tymczasem niektórzy konsultorzy wysun li zarzuty przeciwko niemu, nie

bior c pod uwag  natury tego polemicznego pisma; w swym za o eniu powinno ono ukazywa

bronione warto ci i pi tnowa  niesprawiedliwe ataki przeciwników. Wskutek tego

nieporozumienia Apologia sta a si  kamieniem obrazy dla wielu konsultorów152. Gdyby jednak

zajrzeli do innych pism o. Papczy skiego, nie nale cych do rodzaju apologetycznego,

dostrzegliby w nich obraz cz owieka m drego, umiarkowanego i zrównowa onego. „W tych

pismach, jak w zwierciadle, dostrzega si  jego t sknot  za niebem, jego mi o  do Boga i do

bli niego, do Matki Naj wi tszej oraz uleg o  Duchowi wi temu w pe nieniu woli

Bo ej"153. S owem, niektórzy konsultorzy pomin li pewne donios e fakty z ycia o.

Papczy skiego i wa ne dokumenty, które zosta y zgromadzone w Pozycji. Przecie  w okresie

najwi kszego upokorzenia o. Stanis awa — po jego porwaniu i uwi zieniu — inne zakony

chcia y go przyj  do siebie. Cenili go tak e biskupi z Krakowa, P ocka, Poznania i

Warszawy; bronili go i proponowali mu zaszczytne stanowiska. Tylko dwaj konsultorzy

zauwa yli te fakty154.

Niektórzy konsultorzy kontestowali pewne fakty albo zaprzeczali wiarygodno ci róde

pod pretekstem, e brak ich potwierdzenia w innych dokumentach. W ten sposób bez

przeprowadzenia specjalnych bada , uznali pierwsze biografie o. Papczy skiego za zbiór

opisów fikcyjnych i za tendencyjne panegiryki155. Wcze niej uleg  tej tendencji nawet G.

Navikevi ius, marianin 156, uwa aj c wspomniane ród a i zale ne od nich pó niejsze

opracowania za legendy. Wprowadzi  przez to wiele zamieszania zarówno w ród maria skich

autorów157, jak i niektórych konsultorów. Tymczasem fakty opisane we wspomnianych bio-

grafiach potwierdzaj  inne ród a, cho by tak wiarygodne, jak protokó  zezna  wiadków z

pozna skiego informacyjnego procesu beatyfikacyjnego, autobiografia o. Papczy skiego pt.

Secreta conscientiae oraz Listy i Dziennik czynno ci o. Wyszy skiego.

Wreszcie niektórzy konsultorzy w swojej ocenie postaci o. Papczy skiego nie liczyli

si  z faktami i danymi historycznymi. Nie uwzi li mianowicie pod uwag  t a historycznego

pijarów i obrali drog  przyj tych z góry za o e , na przyk ad, e prze o eni pijarscy byli bez

zarzutu, a Papczy skiego charakteryzowa a postawa nieprzejednana. Tymczasem o.

Papczy ski uwa a , e jego powinno ci  jest troska o obserwancj  i sprzeciw wobec

                                                  
152   RVH odp. 11,41 n.; RVT odp. 12-13, 65, 84 n. itd.
153 Mako , 71.
154 RVH 32,42.
155 RVH 11-14; RVH 10; RVH 15-16, 19-21.
156 Navikevi ius, 23-24,46.
157 Z. ywica, Maryjno   w yciu i pismach O. Stanis awa Papczy skiego Za o yciela Marianów (1631-1701),
mps, Lublin 1976,46; RVH.
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niesprawiedliwo ci i niemoralno ci; o to chodzi o w jego konflikcie z niektórymi

prze o onym pijarskimi.

W 1991 r, 22 stycznia na Kongresie Nadzwyczajnym rozpatrywano zarzut jednego z

konsulatorów, e o. Stanis aw by  postaci  konfliktow , wykazuj c  brak pokory,

pos usze stwa, cierpliwo ci i mi o ci. Antonio Petit, Promotor Generalny, wskaza  na

konieczno  kompleksowego badania postaci Za o yciela marianów w kontek cie

rodowiskowym i historycznym.

Miko aj Lanzi opracowuj c to zagadnienie, stwierdzi , e wola cz owieka jest w

pewien sposób uwarunkowana wydarzeniami zewn trznymi, a wydarzenia historyczne,

polityczne i rodowisko maj  wp yw na ukszta towanie charakteru cz owieka. Tak wi c

wojny, g ód i epidemie oraz cz sto zwi zane z tym zdrady ojczyzny czy ataki na wiar

katolick , mobilizowa y ludzi szlachetnych do bohaterstwa, patriotyzmu czy ycia zgodnie z

wol  Bo .

O. Stanis aw musia  pokona  wiele przeszkód, aby zrealizowa  powo anie do

pijarów: trudno ci ze zdobyciem wykszta cenia,  kryzysy, podsuwan  mu pokus  intratnego

ma e stwa. W samym zakonie musia  sam studiowa  teologi  i jednocze nie prowadzi

wyk ady z retoryki. Tendencje laksystyczne w zgromadzeniu i odchodzenie od ducha

za o yciela, wywo ywa y protest gorliwego Stanis awa. Prze ladowano go z tego powodu i

oskar ano   o wichrzenie i prywatn  ambicj . Okaza  jednak postaw  heroiczn  i dla dobra

umi owanego zakonu odszed , zw aszcza, e odczu  Bo e wezwanie do za o enia zakonu ku

czci Niepokalanego Pocz cia NMP. Zgodnie z jego pragnieniem mia a to by  spo eczno

yj ca radykalnym duchem ewangelicznym, oddana na pokorn  s u b  Ko cio owi

walcz cemu na ziemi i cierpi cemu w czy cu.

I tutaj pi trzy y si  trudno ci, gdy bp. Stanis aw wi cicki nie uzna  Norma vitae i

narzuci  zgromadzeniu zasady pustelniczo-pokutnicze, bp. Stefan Wierzbowski domaga  si

zatwierdzenia Stolicy Apostolskiej, gdy by y trudno ci z kandydatami i do wiadcza

sprzeciwu ze strony o. Joachima Koz owskiego.

Po wyja nieniu wszystkich zastrze e , nic ju  nie sta o na przeszkodzie, aby zosta

wydany dekret o heroiczno ci cnót o. Stanis awa Papczy skiego w dniu 13 czerwca 1992 r.

Pozostaje jeszcze potwierdzenie Bo e przez cud, aby Za o yciel marianów, wielki czciciel

niepokalanej i gorliwy or downik zmar ych podlegaj cych oczyszczeniu zosta  og oszony

b ogos awionym.
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ROZDZIA  VIII

MARIA SKA DROGA DO WI TO CI

O. Kazimierz Wyszy ski wiele uczyni  dla swego zakonu w ci gu trzydziestu lat

pobytu w nim. Sprawi y to jego przymioty naturalne, jak wytrwa o  w d eniu do celu,

roztropno , umiej tno  nawi zywania kontaktu z lud mi ró nego stanu, pochodzenie z

rodziny skoligaconej z mo nymi rodami oraz wspó dzia anie tej rodziny w pos udze dla

marianów. Jednak decyduj cym czynnikiem, który zwraca  uwag  spo ecze stwa na tego

cz owieka redniego wzrostu i ciemnej karnacji by o przede wszystkim przekonanie o jego

wybitnej wi to ci, która z up ywem lat by a coraz bardziej dostrzegana i ceniona. S awa jego

wi to ci przetrwa a do naszych czasów, zw aszcza w Portugalii. Dekret o heroiczno ci cnót

o. Kazimierza podkre li , e by a to droga maryjna wi to ci realizowana w zakonie

marianów. Wierzy , e z woli Bo ej powsta  ten zakon, w Niepokalanej Dziewicy pok ada

nadziej  na przezwyci enie z a i osi gni cia zjednoczenie z Bogiem, tak jak osi gn  je

za o yciel marianów o. Stanis aw Papczy ski.

1. Powo anie do wi tego zakonu

Jedna z modlitw dzi kczynnych o. Kazimierza Wyszy skiego zawiera nast puj ce

wezwanie: Sk adam Ci dzi ki za to, e  mnie stworzy  i odkupi  Swoj  drogocenn  Krwi  oraz

obmy  mnie z mojej winy w wi tym ródle chrzcielnym, powo a  mnie do tego wi tego

Zakonu, zaliczy  mnie do Twych s ug czcz cych Maryj  Dziewic , nasz  Matk  i Pani 158.

Wypowiada  to cz owiek, który y  w okresie powszechnego upadku materialnego,

duchowego i moralnego. Zwi za  si  równie  z zakonem, w którym rzeczywisto  daleka

by a od idea u, nakre lonego przez Za o yciela o. Stanis awa Papczy skiego. Jednak w duchu

wiary podj  walk  o zmian  tej sytuacji w zakonie i w ojczy nie. Rozpocz  dzie o naprawy

od konsekwentnego realizowania zobowi za  przyj tych przez profesj  zakonn . Pos uguj c

si  rodkami duchowymi zaleconymi marianom, wzrasta  w wi to ci i innych wzywa

s owem i przyk adem na t  drog .

Czyni  to od pierwszych chwil zwi zania si  z zakonem. Musia  zapozna  si  z

maria skimi ustawami ju  w Rzymie w 1723 r. i mia  odwag  przypomina  o. Joachimowi o

obowi zku ich przestrzegania, gdy wracali do Polski. Wszystkie przejawy gorliwo ci o.

Kazimierza wyp ywa y z ch ci realizowania woli Boga, który powo uje do istnienia ró ne

                                                  
158 Stró , 429.
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formy ycia zakonnego. Pisa  o tym w przedmowie do biografii Za o yciela Marianów. W

ci gu dziejów Ko cio a powsta o wiele zakonów, organizowanych przez ró nych za o ycieli:

  Duch wi ty zechcia  o wieci  tych wi tych za o ycieli, aby dla po ytku Ko cio a,

stosownie do potrzeb czasów i ró nych oczekiwa , nak adali swoim zgromadzeniom i

na ladowcom pewne szczególne obowi zki i regu y, wed ug których b d  z powo ania

oddawa  si  zbawieniu swojemu i bli nich…..

W nowszych czasach natchn  Duch wi ty równie  swego s ug , Wielebnego o.

Stanis awa od Jezusa Maryi, aby za o y  Zgromadzenie Zakonne Marianów pod wezwaniem

Niepokalanego Pocz cia Naj wi tszej Dziewicy Maryi. Maj  oni oprócz innych wi tych

wicze  naj ci lejszy obowi zek niesienia jak najgorliwszej, a tak koniecznej pomocy duszom

czy cowym. Ko ció  Bo y w ubieg ych wiekach na wszelki mo liwy sposób wspiera  wiernych

Chrystusowych yj cych na ziemi, w tym za  wieku ofiarowuje szczególn  pomoc wiernym

zmar ym. Dobro  i mi osierdzie Bo e sprawi y, e ten nowy zakon, z aprobat  najwy szych

pasterzy prawnie powsta y w Ko ciele walcz cym, niesie ofiarn  pomoc Ko cio owi w

czy cu: „ wi ta i zbawienna jest my l modli  si  za umar ych, aby byli od grzechów Roz-

wi zani” (2 Mach 12,46 Wulg.)159.

 W archiwum maria skim przechowywano opis pocz tków zakonu, sporz dzony

przez samego o. Stanis awa Papczy skiego i nosz cego tytu  Fundatio domus recollectionis.

W dokumencie tym Za o yciel marianów podkre la , e odej cie od umi owanego zakonu

pijarów, do którego nale a  spowodowane by o nadprzyrodzon  wizj , nakazuj c  za o enie

Zgromadzenia Niepokalanego Pocz cia NMP. Przy podpisaniu dokumentu odej cia od

pijarów, o. Stanis aw us ysza  od przedstawiciela prze o onego generalnego pijarów s owa

b ogos awie stwa: Confirmet hoc Deus, quo operatu est in Te (niech Bóg umocni to, co

rozpocz  w Tobie). O. Papczy ski stwierdza, e tak mocno w jego umy le wycisn a si

wizja Bo a za o enia tego Zgromadzenia Niepokalanego Pocz cia NMP, i  zmierza  do celu

pokonuj c wszelkie przeszkody, pon tne propozycje godno ci lub powrót do pijarów.160

O. Stanis aw Papczy ski przygotowuj c si  do odej cia z tego wiata, w testamencie

zaznaczy : Zgromadzenie to, którego jestem niegodnym Prze o onym, na wieki powierzam jak

najpokorniej Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi i Jego Najwybra szej Bo ej Rodzicielce

Maryi. Oni s  prawdziwymi i jedynymi Za o ycielami, Zwierzchnikami, Obro cami i

                                                  
159 Tam e, 51.
160 Zob. S. Papczy ski, Scripta Historia, Varsaviae 1999, 75-97, zw . 82-86.
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Patronami tego male kiego Zgromadzenia Niepokalanego Pocz cia, wspomagaj cego

zmar ych.161

Wydaje si , e w powo aniu do marianów o. Kazimierza okaza y si  podobne znaki,

które podkre la  o. Papczy ski. W li cie do swego brata pijara - Waleriana od w. Andrzeja

wspomina  o interwencji Maryi w podj ciu drogi ycia maria skiego :

Ja jako drugi Szawe  zostaj  w tym Zgromadzeniu, które przez naszych, a mianowicie

przez naszego brata Józefa, by o atakowane, dopóki Matka Bo a nie rzek a: „Franciszku,

dlaczego mnie prze ladujesz?" Nie o mielaj c si  wierzga  przeciw o cieniowi, musia em

przyj  habit w Rzymie. Teraz za , abym zakon Matki Naj wi tszej, jako Jej niegodny

niewolnik, móg  zaprowadzi  dalej, musz  si  odwa y  na tak  d ug  drog  (do

Portugalii) 162.

Równie  o. Kazimierz wyra a  przekonanie, e faktyczn  za o ycielk  zakonu jest

Maryja Niepokalana.163 Gdy umiera  mówi  zasmuconym wspó braciom portugalskim: „Nie

p aczcie! Za o ycielk  wasz  jest Naj wi tsza Panna. Ja natomiast, gdy opuszcz  to cia o i

moja dusza zostanie doprowadzona do Boga, czego spodziewam si  pok adaj c nadziej  w

Bo ym mi osierdziu i zas ugach mego Zbawiciela, wtedy wi cej b d  was wspomaga ”.

Portugalczyk br. Jan de Monte Poleciano zeznawa , e podczas modlitw wspólnych o.

Kazimierz zostawia  centralne miejsce w chórze dla Matki Naj wi tszej. Uwa a , e jest  Ona

obecna duchowo  i si  nale y Jej honorowe miejsce 164.

O. Wyszy ski, przekonany o powo aniu zakonu przez Boga na chwa  Bogarodzicy i

do umacniania wiary, pozosta  w zakonie „ wi tym”, cho  doznawa  w nim wiele przykro ci.

Znamienne wiadectwo o s udze Bo ym przekaza  Wojciech Magnuszewski:

 Ojciec Wyszy ski by  prze ladowany przez swoich zakonników. Niektórzy nazywali go

pielgrzymem, go cem, bo cz sto bywa  w Rzymie w ró nych sprawach swego Zakonu i

nawiedza  tam miejsca wi te. Inni zarzucali o. Kazimierzowi, e nie mo e usiedzie  na

jednym miejscu. Bardzo dokuczali mu prze ladowcy, bo by  cichy i pilny w nabo e stwach. W

milczeniu znosi  krzywdy doznawane od przeciwników, a swych prze ladowców prze ladowa

mi o ci .

 Dochodzi y te czcze mowy i z o liwe kpiny do nas, wieckich, gdy my podró owali,

cho  w jego obecno ci nie miano lekkomy lnie post powa  czy wyra a  si . A przecie  by

wielkoduszny w przebaczaniu, dostojnego oblicza, mi y, ma omówny, chyba e chodzi o o
                                                  
161 Stró , 124; Scripta historia, 136.
162 Stró  322.
163 Zob. List okólny z 8 wrze nia 1738 r., w: Stró  173.
164 PositioWysz, 418.
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sprawy duchowe, bo ludzie wieccy polecali si  jego modlitwom. Gdy ja mówi em wiele o

sprawach doczesnych, zwyk  si  odzywa : „Szukajcie najpierw królestwa Bo ego i jego

sprawiedliwo ci, a wszystko inne b dzie wam przydane”. Mia  te  zwyczaj mówi : „Oby my

si  spotkali w niebie”165.

 O. Aleksy Fischer napisa  podobnie: od pierwszego poznania go w Zakonie, ceni em

go szczególnie i otacza em wyj tkowym szacunkiem, chocia  nie mia em od niego adnego

wzgl du czy pob a ania, bo i mnie w niczym nie przepu ci . Ceni em jednak jego cnot . Z tego

powodu g boko odczuwa em wyst pienia innych przeciw niemu i broni em go, nara aj c si

na ich wielk  niech . Zapami ta em cnoty jego czy przepowiednie Bo e przez niego

wspominane, opowiadane przez innych czy zaobserwowane przeze mnie. Zawsze uwa a em go

za wi tego i ze wzgl du na mój po ytek duchowy pragn em przebywa  w jego towarzystwie

i radowa em si  z tego166.

2. Pod sztandarem Niepokalanej

O. Kazimierz Wyszy ski od najm odszych lat wyró nia  si  ufnym zawierzeniem

Maryi, a z biegiem lat pog bia  swoj  duchow  wi  z Ni , przez modlitwy, pielgrzymki do

Jej sanktuariów, kult obrazów maryjnych. Gdy umar a jego matka, uda  si  do maria skiego

nowicjatu, aby s u y  Bogu pod sztandarem Niepokalanej.

Z serca gorliwego S ugi Niepokalanej wydobywa a si  g boka mi o  do Niej: Ty

jeste  i pozostaniesz moj  najdro sz  Matk . Jeste  godna, by Ci  kocha  i wys awia .

Chcia bym by  Twoim szczególnym synem167.  W innej modlitwie prosi : O Dziewico Maryjo,

moja najmilsza Matko i Pani, jakie  powinienem Ci dzi kowa , a tak ma o jestem Ci

wdzi czny! Jeste  zaiste Matk , nie patrz na przesz o . Spiesz mi na pomoc w przysz o ci,

aby odt d wszystkie momenty mego ycia by y dzi kczynieniem, za ka dym pulsem mych y  i

oddechem mej natury. A gdybym o tym zapomnia , to ju  teraz przyjmij je jako uczynione na

zawsze168.

W procesie informacyjnym w Portugalii, o. Jan Garrida zeznawa , e o. Kazimierz

przyj  w Rzymie habit Zakonu Marianów Niepokalanego Pocz cia ze wzgl du na wielk

cze  tej tajemnicy 169.   A w codziennym wyznaniu wiary wyra a  równie  wiar  we

wszystko, co odnosi si  do „Niepokalanie Pocz tej Bogarodzicy Maryi Panny”170, a nawet

                                                  
165  Tam e, 46.
166 wiadectwa, 76 n.
167 Stró , 430.
168 Tam e, 429.
169 PositioWysz, 409.
170 Stró , 428.



97

gotów by  przela  za t  tajemnic  w asn  krew, gdyby okoliczno ci tego wymaga y. Starannie

przygotowywa  si  do obchodu wi ta Niepokalanego Pocz cia NMP przez dzie  skupienia,

post w wigili  tej uroczysto ci, a tak e obchodzi  oktaw  po tym wi cie. Wspó bracia

wspominali, e o. Kazimierz cz sto mówi  o Matce Bo ej, „pragn c tym opowiadaniem

sk oni  wszystkich do podobnej czci dla Naj wi tszej Panny”171. Jako prze o ony generalny

podczas wizytacj  klasztorów, usilnie zach ca  do gorliwo ci w okazywaniu czci i g oszeniu

chwa y Niepokalanie Pocz tej172.

Prawda o Niepokalanym Pocz ciu NMP nie by a jeszcze og oszona jako dogmat, lecz

stanowi a przedmiot dyskusji teologicznych. O. Kazimierz pisa  do prze o onego generalnego

o trudno ciach w przeprowadzaniu spraw maria skich w Rzymie: Cierpi  z powodu

ustawicznych pogró ek przeciwników, lecz znosz  to z rado ci  ze wzgl du na mi o

Niepokalanego Pocz cia, a dla poparcia tej tajemnicy nie waha bym si  nawet przela

krwi173.

Ostatecznie uda o si  za atwi  wiele z tego, co mia  wykona  o. Wyszy ski jako

prokurator generalny marianów w Rzymie. Przygotowuj c si  do wyjazdu do Portugali,

powiadamia  znajomego penitencjarza w Loreto: Mimo e wiele wycierpia em od

przeciwników tej tajemnicy, to jednak z walki wyszed em nie tylko zwyci sko, ale nawet

doczeka em si  od Pana Boga szczególnego b ogos awie stwa. Nie wiem, jak to mog o mi si

przytrafi , ale oto niespodziewanie król portugalski odezwa  si  ju  po raz drugi i zaprosi

nasz Zakon Maria ski z Polski do swego królestwa. W zwi zku z tym nasi ojcowie wys ani z

Polski d  do Rzymu, a st d [wyrusz ] do Portugalii. Do nich ja równie  zosta em przez

prze o onych do czony174 .

Wspomniane cierpienia od przeciwników zwi zane by y z obron  przeciw

zakusom ks. Stefana Turczynowicz odebrania marianom ich nazwy, któr  chcia

przew aszczy  dla tworzonego przez siebie instytutu z konwertytów. Wi za o si  to z

podkopywaniem dobrego imienia marianów oraz z b dnymi pogl dami na wi to  Maryi

Niepokalanej175. Na gro by przeciwników, e puszcz  marianów z torbami, odpowiada :

nasza nadzieja spoczywa w Bogu i niepokalanej Dziewicy, a nie w sakiewkach176.

                                                  
171 PositioWysz, 430 ( wiadectwo o. Izydora Taudta).
172 Tam e, 437 ( wiadectwo o. Jacka Wasilewskiego). w: PositioWysz, 437.
173 Stró , 295.
174 Tam e, 343.
175 Zob. Z. Proczek, O. Kazimierz Wyszy ski a „marianie wile scy”, w: Patrymonium Marianum ( red. K. Pek),
Warszawa- Lublin 2003, 125-155.
176 Stró , 291.
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O. Kazimierz wspomina  o poparciu udzielonym mu przez jezuitów: bardzo nam

sprzyjaj  i spodziewaj  si  szcz liwego zako czenia naszych spraw. Pobudzaj  nas do

wysi ku, aby tak wi ty zakon Niepokalanego Pocz cia, tak potrzebny duszom zmar ych, móg

si  rozwija  i aby jawnie przeciwstawi  si  przeciwnikom Niepokalanego Pocz cia NMP.

Niech Najprzewielebniejszy Ojciec rozka e naszym wspó braciom modli  si  i stara , aby si

to powiod o. Wielu jest propagatorów Niepokalanego Pocz cia tutaj, ale wszyscy twierdz , e

ta cze  rozszerza aby si  najbardziej przez zakon nosz cy ten tytu . Wszyscy wi c s  nam

yczliwi i nas zach caj , co daj Panie Bo e, Amen177.

W przeddzie  wi ta Narodzenia NMP w 1751 r. o. Kazimierz pisa  o sporach

teologicznych na temat Niepokalanego Pocz cia : W swoim czasie w Rzymie nasta  bardzo

niepomy lny okres dla prawdy o Niepokalanym Pocz ciu NMP. Oto jeden znany i s awny

doktor odwa y  si  wyda  w 1740 r. ksi k  przeciwko Niepokalanemu Pocz ciu NMP, pod

tytu em O unikaniu zabobonu, czyli napi tnowanie lubu przelania krwi ku czci

Niepokalanie Pocz tej Bogurodzicy. Wielu wówczas zw tpi o w to misterium, a niektórzy

nawet szydzili z naszego Zakonu. Na t  ksi k  odpowiedzia  o. Jan de Luca, wenecjanin.

Przedstawi  bardzo mocne argumenty i wiadectwa Ojców Ko cio a oraz wypowiedzi

papieskie popieraj ce Niepokalane Pocz cie NMP. Trzykrotnie wydawa  sw  ksi k . Na

dwie adwersarze usi owali jeszcze odpowiedzie , lecz po trzeciej zamilkli. Jednak zr czno

niecnego autora sprawi a, e jego opinia przeciwko Niepokalanemu Pocz ciu podejmowana

jest przez m drych tego wiata, chocia  on sam ju  nie yje…. Nale a oby ju  wyda

orzeczenie dogmatyczne o tej prawdzie. Obawiaj  si  jednak rozruchu lub herezji. Tu, w

Rzymie, przebywa Ludwik Andruzzi, opat, który opracowa  ksi k  pod tytu em „Odwieczna

nauka Ko cio a o Niepokalanym Pocz ciu NMP". Z braku pieni dzy jeszcze jej nie odda  do

druku.178

O. Kazimierz trwa  niez omnie przy wierze w tajemnic  Niepokalanego Pocz cia i

gorliwie j  g osi . Portugalczyk br. Jan Rodrigues podziwia  jego wielk  mi o  i

nabo e stwo do Niepokalanego Pocz cia i s ysza  jego deklaracj  gotowo ci udania si  do

Indii czy innych odleg ych miejsc dla zwi kszenia kultu tej tajemnicy, a nawet gotów by by

odda  swe ycie179. Starania o beatyfikacj  o. Stanis awa Papczy skiego mia y równie  na

celu s awienie czci Niepokalanej

                                                  
177  Tam e, 167.
178 Tam e, 204 n.
179 PositioWysz, 413.
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 W Polsce rozprowadza  w ród wiernych szkaplerz Niepokalanego Pocz cia. Dba ,

aby przy maria skich ko cio ach by o bractwo Niepokalanego Pocz cia. Rozdawa  obrazki z

napisem: „Niech b dzie b ogos awione wi te i Niepokalane Pocz cie Naj wi tszej Maryi

Panny”. By o to wezwanie przekazane przez Za o yciela marianów. Odmawia  t  modlitw  w

sytuacjach zagra aj cych yciu, jak w czasie morskiej podró y do Neapolu czy Portugalii, a

tak e nad chorymi. W Diariuszu opisa  t  pe n  niebezpiecze stw podró , w której

wielokrotnie ocala  z wielkich niebezpiecze stw wzywaj c pomocy Maryi Niepokalanej

Immaculatae Virginis conceptio, sit nobis salus et protectio . Tym te  wezwanie skutecznie

pos ugiwa  si  podczas modlitw nad chorymi,  jak tego do wiadczy  równie    o. Aleksy

Fischer 180.

Listy okólne o. Kazimierza do wspó bracie daj  te  wspania e wiadectwo serdecznej

mi o ci do Maryi Niepokalanej, któr  okre la jako „Immaculatissima” czyli w najwy szym

stopniu Niepokalana, Matka zakonu, Gwiazda Mistyczna, Ona swymi cnotami o wietla drog

do Chrystusa.

 Albert Magnuszewski by  wiadkiem, jak S uga Bo y mówi  do wspó brata, który nie

przestrzega  regu y maria skiej: Przekazuj  potomnym, e ten nasz zakon maria ski

Niepokalanego Pocz cia Naj wi tszej Maryi Panny, w swoim czasie b dzie toczy  wielk

walk  z Antychrystem. Mo na go b dzie pokona , bo Naj wi tsza Maryja Panna star a g ow

starodawnego w a, gdy w pokorze swej zrodzi a Syna Bo ego”. Dalej wspomina: „ Mia

nasz Ojciec zwyczaj w pi mie czy w mowie nazywa  Maryj  Matk  nasz , co mo na

stwierdzi  w ksi kach przez niego wydanych. Pragn  swój zakon Niepokalanego Pocz cia

Naj wi tszej Maryi Panny rozrastaj cy si  jedynie w Polsce, rozszerzy  na inne obszary

chrze cija skiej Europy, gdzie nie by  jeszcze znany181  ..

Wspomniany wy ej o. Aleksy od w. Oktawiana Fischer, ucze  a pó niej kontynuator

misji o. Kazimierza w Portugalii, stwierdza, e przed podró  do Portugalii podj  najpierw

pobo n  pielgrzymk , nawiedzaj c wi ty Dom Loreta ski i inne pobliskie miejsca wi te,

aby niestrudzon  pobo no ci  uprosi  opiek  Majestatu Pa skiego i Naj wi tszej Maryi

Panny Dziewicy dla szcz liwego powodzenia Zakonu w Portugalii182. Wspó braciom

portugalskim cz sto przypomina , e nie on jest za o ycielem zakonu, lecz pierwsz

Za o ycielk  jest Maryja, a drugim Czcigodny Ojciec Stanis aw i palcem wskazywa  na jego

podobizn .

                                                  
180 Tam e, 66.
181 Tam e, 45.
182 Tam e, 66 n.
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Ceni  sobie bia y, na cze  Niepokalanego Pocz cia Maryi, habit maria ski. Chcia

zewn trznym znakiem bia ego habitu i wewn trznym na ladowaniem ycia Maryi, podkre li

Jej nieskalan  czysto  i wi to . Nie ogranicza  si  jedynie do zewn trznego znaku,

wskazuj cego na Niepokalan . Wype niaj c zlecone mu obowi zki zakonne, a szczególnie

jako prze o ony generalny pobudza  swych wspó braci do na ladowania Maryi, do czego

zobowi zywa a ich „Regu a Dziesi ciu cnót Maryi” i co sam z wielk  gorliwo ci

praktykowa . Z wielkim nabo e stwem czci  Jej wi ta liturgiczne, modli  si  przed Jej

obrazami, a przede wszystkim z wielk  staranno ci  rozmy la  o Jej yciu i na ladowa  Jej

cnoty.

Zewn trznym przejawom dzieci cej czci dla Maryi towarzyszy o poznawanie dzie  J

s awi cych, zarówno dawnych jak i wspó czesnych mu pisarzy. Tym, czym sam y , chcia

karmi  polskie spo ecze stwo. O. Aleksy mówi o tym w szerszym kontek cie: Dla swego

powolnego, ale przemy lanego mówienia oraz ma omówno ci, wydawa  si  wielu ma o

obeznany z m dro ci  wieck . By a w nim jednak ukryta m dro  i roztropno

sprawiedliwego, które w pokorze ducha ukrywa . Szczególnym potwierdzeniem tego jest

opracowana po polsku i wydrukowana w Warszawie „Gwiazda Zaranna”, najlepsza ksi ka

ku zbudowaniu duchowemu. Wyja nia a ona Regu  na ladowania cnót Naj wi tszej Maryi

Panny i by a przystosowana do ludzi wszelkiego stanu  . O. Kazimierz wyda  równie  Regu  i

Konstytucje, przet umaczone na j zyk polski 183.

O. Kazimierz podkre la , e trzeba w Maryi widzie  znak przymierza z Bogiem i

ucieka  si  do Niej jak do najpot niejszej fortecy. Wyja nia  dlaczego ksi ce o

na ladowaniu cnót Maryi nada  tytu  „Gwiazda Zaranna”: Ksi ce o na ladowaniu cnót

ewangelicznych Naj wi tszej Maryi Panny nada em tytu  „Gwiazda Zaranna", dlatego i

widzia em, jak niemal ca y wiat pogr ony w z o ci, w licznych na ogach i nie wiadomo ci

tego, co jest dobre i zbawienne, oddala si  przez b dy i herezje od Chrystusa, S o ca

Sprawiedliwo ci. Podobnie jak gwiazda poranna, zwana jutrzenk , jest zapowiedzi  wschodu

s o ca, tak cnoty Maryi Dziewicy dla tego, kto dobrowolnie je podejmuje, stan  si  nadziej

doj cia do Chrystusa, S o ca Sprawiedliwo ci184.

O tak  nadziej  modli  si : O Pani moja, Najczystsza, Naj wi tsza, Niepokalana,

Ciebie Bóg, Pan nasz, uczyni  ponad wszystko pi kn , obdarzy  przywilejem s o ca i ksi yca.

Przez Twoje cudowne Pocz cie, przez przenikliwy ból przeszywaj cy Twe Serce, gdy

patrzy a na konaj cego na krzy u Twego Syna, racz mi towarzyszy  i strzec mnie w strasznej

                                                  
183 Tam e, 59.
184 Stró , 40.
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godzinie mojej mierci, gdy  jeste  pot n  Pani . Oddal knowania i zasadzki nieprzyjaciela

ca ego rodzaju ludzkiego. Wyjednaj u Swego Najmilszego Syna odpust zupe ny i odpuszczenie

wszystkich moich grzechów. Obym tak wsparty Twoj  mi o ci , móg  radowa  si  pe nym

uczestnictwem w wiecznej chwale185.

  O. Kazimierz Wyszy ski zmar  21 pa dziernika 1755 r.  w Balsam_o.  wiadkowie

ostatnich zmaga  z cierpieniem i chorob  o. Kazimierza stwierdzaj  nadzwyczajn

cierpliwo  chorego, poddanie si  woli Bo ej, spokojne przygotowywanie si  do przej cia z

tej ziemi. Okazywa  wdzi czno  i wielk  cierpliwo  wobec us uguj cych mu, równowag

ducha i zgadzanie si  z wol  Bo . Chcia  towarzyszy  ca kowicie cierpi cemu Zbawicielowi

i w ten sposób wielbi  Boga. Cz sto powtarza : Niech imi  Pa skie b dzie b ogos awione.

  Wobec zbli aj cej si  godziny mierci by  pe en wewn trznego pokoju. Mówi :

Szatan nic nie mo e przeciw zakonnikowi Niepokalanego Pocz cia. Dwa dni przed mierci

prosi  o przeczytanie z ksi ki „ O Na ladowaniu Chrystusa” rozwa anie, w którym znajduje

si  zach ta: Staraj si  oderwa  swe serce od mi o ci rzeczy niskich i skierowa  je ku wy szym

( I,1):

Trzykrotnie w chorobie przyjmowa  sakrament chorych i tak wzmocniony duchowo

szepta : Nic ju  wi cej nie potrzebuj . Niech Bóg b dzie uwielbiony. Do ostatnich minut

zachowa  wiadomo  i jasno  umys u, odpowiada  na pytania zasmuconych swych

wspó braci. Kaza  pochowa  si  w habicie, na który na o y  szkaplerz Niepokalanego

Pocz cia, stu  oraz biret, a na grobie wypisa  jedynie jego imi  i rok mierci.

Zach ca  wspó braci do przestrzegania maria skiej regu y oraz udzieli  im

b ogos awie stwa. Do p acz cych i zasmuconych powiedzia : Nie p aczcie! Za o ycielk

wasz  jest Naj wi tsza Panna. Ja natomiast, gdy opuszcz  to cia o i moja dusza zostanie

doprowadzona do Boga, czego spodziewam si  pok adaj c nadziej  w Bo ym mi osierdziu i

zas ugach mego Zbawiciela, wtedy wi cej b d  was wspomaga . Modli  si  o pe ne

zjednoczenie z Chrystusem w niebie. Powtarza  s owa Pisma wi tego: Bardzo mocny jest

mój duch, bardzo mocny. Ojcze, w r ce Twoje powierzam ducha mego. Po otrzymaniu

absolucji generalnej wyszepta : Niech b dzie Bóg uwielbiony. O godzinie trzeciej nad ranem

dnia 21 pa dziernika odszed  do swego Stwórcy. By a to godzina, w której wstawa  na

modlitwy186.  W tym te  dniu zosta  pochowany w ko ciele w Balsamao, w ród g bokiego

alu, e odszed  tak wi tobliwy zakonnik. Trzeba by o pilnowa , aby nawiedzaj cy ko ció

w Balsamo nie zniszczyli grobu, chc c mie  jak  relikwi  po wi tym bracie Kazimierzu”.

                                                  
185 Tam e, 433.
186 Zob. PositioWysz, 318-330.
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3. ladami Za o yciela

Z up ywem czasu wzrasta o przekonanie o wi to ci o. Kazimierza, tak e wkrótce

rozpocz  si  w Polsce i w Portugalii proces informacyjny na temat jego ycia, znaków jego

wi to ci oraz wydarze  cudownych przez jego wstawiennictwo. On sam w przedmowie do

Gwiazdy Zarannej da  wyraz przekonaniu, e wi to  ycia jest osi galna w ka dych

warunkach:

Niektórym b dzie si  wydawa o, e mogliby zdoby  cnoty, lecz nie w tym miejscu, w

jakim si  znajduj , nie w tej sytuacji czy czasie, nie w tym klasztorze, nie pod kierunkiem tego

ojca duchownego lub duszpasterza, mistrzyni czy prze o onego. Jest to oznaka pró no ci,

poniewa  jedynie drzewom i ro linom przynosi po ytek przesadzanie z jednego miejsca na

inne, jako e z ziemi bior  one soki. Cnota pochodzi od Boga, który wszystkim szukaj cym Go

szczerze, na ka dym miejscu pomaga w czynieniu dobra 187.

Wszystko wskazuje, e t  wi to  ycia osi gn  krocz c wiernie ladami o.

Stanis awa Papczy skiego, którego podziwia  jako wielkiego wi tego, modli  si  o jego

wstawiennictwo, zapoznawa  spo ecze stwo z jego postaci  i gor co pragn  publicznej

deklaracji Ko cio a o jego wi to ci.

Przyj ty do zakonu w 1737 r. o. Jan Nepomucen Czermak, w swoich zeznaniach

podkre li  szczególna wi  o. Kazimierza z Ojcem Za o ycielem. Widzia  jak o. Kazimierz

bardzo d ugo modli  si  samotnie w ko ciele. Ojcowie pe ni cy funkcje zakrystiana

przekazywali nast puj ce spostrze enie: Chocia  widzieli i wiedzieli, e tylko S uga Bo y

Kazimierz pozostawa  w ko ciele, to spostrzegali, e dwóch zakonników modli si  i rozmawia

ze sob . Ojcowie ci mówili i byli ca kowicie przekonani, e by y to rozmowy S ugi Bo ego

Kazimierza z Czcigodnym Ojcem Za o ycielem, o czym powszechnie mówiono188.

O. Karol Hondlewski wst pi  do marianów dopiero w 1759 r., a wi c w kilka lat po

mierci o. Kazimierza. Spotyka  jednak wiadków jego ycia, a jako sekretarz maria skich

prze o onych generalnych, a tak e sekretarzem generalnym w wa nym dla marianów okresie

za generalatu o. Rajmunda Nowickiego, mia  dost p do dokumentów zakonu. W swym

opracowaniu postaci o. Wyszy skiego zamie ci  nast puj c  relacj  o nim:  Ojciec Kazimierz

w czony do Zakonu Marianów, odda  si  ca kowicie dzie om pobo no ci i wiczeniu si  w

cnotach. Tak y  wed ug Regu y Dziesi ciu Cnót NMP, e stawiano go wszystkim za przyk ad

opanowania zmys ów, pobo no ci, pos usze stwa. W czuwaniach, postach, umartwieniach

cielesnych, modlitwach i w przestrzeganiu innych przepisów swego zakonu tak by

                                                  
187 Stró , 31.
188 PositioWysz, 440.
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zaprawiony, e widziano w nim prawdziwego [ duchowego] syna Czcigodnego S ugi Bo ego

Stanis awa189.

Rzeczywi cie o. Kazimierz w swym yciu maria skim troszczy  si  o wierno

wskazaniom Za o yciela marianów, przekazanym w pismach i w konkretnej realizacji jego

powo ania. Potwierdza y to wiadectwa sk adane podczas procesu kanonizacyjnego, który

rozpocz  si  wkrótce po mierci o. Wyszy skiego w Portugalii i w Polsce.

Hadrian Ignatowski, siostrzeniec o. Kazimierza, wst pi  do marianów w roku 1755.

Zna  dobrze swego wuja, gdy  po jego opiek  wcze niej uczy  si  w Górze Kalwarii. Ju  jako

prze o ony generalny sk ada  o n nim wiadectwo w pozna skim procesie beatyfikacyjnym.

Zeznawa  mi dzy  innymi, e S uga Bo y Kazimierz wyró nia  si  cnotami wiary, nadziei i

mi o ci i do praktykowania tych cnót zach ca  innych:

Zakonników b dz cych upomina  nie mocnymi s owami, lecz po ojcowsku, a swoim

przeciwnikom zwyk  okazywa  yczliwo  i askawo . W wyj tkowy sposób praktykowa

cnoty pos usze stwa i pokory, spe niaj c wszystkie polecenia prze o onych oraz zwyk

w asnymi r kami sprz ta  ko ció . Doskonale o tym wiem, bo przebywa em pod opiek  S ugi

Bo ego i widzia em ca e jego post powanie oraz by em dopuszczany przez S ug  Bo ego do

czyszczenia ko cio a i korytarzy zakonnych.  W pó niejszym okresie s ysza em od starszych

ojców o wspomnianych cnotach i o innych, dostrzeganych i praktykowanych przez S ug

Bo ego. Gdy bra  mnie do pomocy przy sprz taniu ko cio a, aby nie uwa a  za uci liwo

tego pokornego zaj cia, bo i Matka Naj wi tsza by a pokorna190.

Ten e wiadek podkre la  yw  wiar  o. Kazimierza w Bo  Opatrzno , gdy klasztor

odczuwa  braki. Podkre li  szczególn  dobro  wobec o. Benona Bujalskiego, który

pocz tkowo przeciwstawia  si  mu. O. Ignatowski powo ywa  si  równie  na wiadectwa o

swym wuju, s yszane od innych, jak Jacek Wasilewski, Jan Czermak czy Izydor Taudt. Oni

tak e  zeznawali w procesie pozna skim o przejawach wi to ci o. Kazimierza191.

W zeznaniach tych i innych wiadków jawi si  obraz o. Kazimierza jako cz owieka

wielkiej wiary, nadziei i mi o ci wobec  Boga i bli nich. Przekazane przez wiadków

charakterystyczne rysy duchowo ci “Stró a duchowego dziedzictwa marianów”, s

identyczne z tymi, którymi wyró nia  si  o. Stanis aw Papczy ski.

O. Wyszy ski, zgodnie z Regu  Dziesi ciu Cnót podkre la  konieczno

na ladowania Maryi w tym, co On my la a, mówi a i czyni a: Có  bowiem przysz oby komu  z

                                                  
189 wiadectwa, 79.
190 PositioWysz, 441 n.
191 Tam e, 435- 438 (J. Wasilewski),  438-441 (J. Czermak),429- 435 i 470- 476).
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tego, e szczyci by si  cnotami, bohaterstwem i wi tobliwo ci  w Ko ciele Bo ym swoich

przodków, gdyby nie na ladowa  ich cnót i czynów, a jeszcze gorzej, gdyby niszczy  ich s aw

niegodnym post powaniem? Podobnie nieuczciwy s uga, cho by wychwala  pod niebiosa

swego pana, nie przynosi mu zaszczytu, ale zniewag ; swoim z ym post powaniem wyrz dza

szkod  sobie, a nie panu; pan bowiem s ysz c o jego czynach, nie odczuwa adnej rado ci z

pochwa  pochodz cych z takich ust192. Przestrog  t , odnosz c  si  do postawy wobec Maryi,

trzeba równie  rozszerzy  na cze  oddawan  przez o. Kazimierza Za o ycielowi zakonu.

  Na ladowa  wi c pobo no  eucharystyczn  i pasyjn  o. Stanis awa. Zauwa ano, e

o. Kazimierz wiele godzin sp dza  przed Naj wi tszym Sakramentem, gorliwie

przygotowywa  si  do mszy w. i odprawia  d ugie dzi kczynienie. Opracowa  nawet tematy

przygotowuj ce do mszy wi tej. Nie wiadomo, czy zna  rozwa ania o. Papczy skiego na ten

temat pt. Inspectio cordis, które dopiero pod koniec ubieg ego wieku odnaleziono w r kopisie

i wydano drukiem. O. Kazimierz z wielk  uwag  i pobo no ci  odprawia  msz  w. Mówi ,

e przygotowuje si  do niej jak do mierci. Nawet w czasie podró y do Portugalii my la  o tej

tajemnicy i pozostawi  notatk  na temat tej tajemnicy i jej odniesienia do Maryi:

W sam dzie  Trójcy Przenaj wi tszej odprawi em Msz  w. przy o tarzu NMP a la

Pace u ojców reformatów, gdzie zamieszkali my. Rozwa a em, jak Bóg nieogarniony raczy

mie ci  si  w tak ma ej hostii. Wtedy przysz a mi my l, e skoro On zechcia  by  w

ciemno ciach wn trzno ci Maryi Panny i b d c G ow  Ko cio a wi tego obra  J  za Matk ,

tak te  pragnie, aby i wszystkie cz onki Ko cio a wi tego mia y J  za Matk . Nieszcz liwe s

wi c te Ko cio y i ich cz onki, które za ujm  poczytuj  sobie przyj  J  za Matk . Nie chc

czci  Tej, któr  dla nas Bóg obra  za Sw  Matk , któr  uczci  sam Bóg193 .

czno  Chrystusa z Maryj  dostrzega  o. Kazimierz równie  przez tajemnic

Krzy a. Mia  na r kach tatua - na prawej krzy , na lewej Niepokalana. W przedmowie do

Gwiazdy Zarannej pisa : Skoro wi c Aposto  Narodów ka e na ladowa  siebie i innych

Aposto ów z tej racji, e on i inni na ladowali Chrystusa, dlaczego zatem nie mieliby my

na ladowa  Naj wi tszej Maryi Panny, która by a najbli sza Chrystusowi i najbardziej

wtajemniczona w drogi Jego ycia… Tak e w rozwa aniu M ki Chrystusa i wspó cierpieniu z

Nim oraz w s uchaniu s ów Ewangelii powinni my post powa  za przyk adem Maryi, a nie

Chrystusa, bo Chrystus by  nauczycielem i dawc  radosnej Nowiny, a Naj wi tsza Maryja

Panna by a Jego najdoskonalsz  uczennic . Podobnie i my wszyscy powinni my sta  si

uczniami Chrystusa. Ponadto Jezus moc  swego Bóstwa, b d c sam  cnot , post powa  w

                                                  
192 Stró , 29.
193 PositioWysz, 389.
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cnocie, Maryja Panna za , nie na mocy Bóstwa, ale dzi ki asce Boga, a tak e wielkiej

pilno ci i usilnemu w asnemu staraniu post powa a w cnotach. Podobnie i my, wspierani

Bo  pomoc , mamy - za Jej przyk adem - praktykowa  cnoty. Bez pomocy Boga bowiem ani

Maryja Panna, ani aden wi ty, ani my nic by my nie osi gn li. Wszyscy mamy na ladowa

Chrystusa w przelaniu krwi, w m ce i krzy u. Natomiast w ubolewaniu nad Jego m k  i

mierci  oraz nad zgub  dusz przez Niego odkupionych jeste my zobowi zani na ladowa

Jego Naj wi tsz  Matk . Chocia  Ona swojej krwi nie przela a za wiar , jak wi ci

M czennicy, to jednak dzi ki wyj tkowej bole ci serca przewy szy a nie tylko wi tych

M czenników i Aposto ów, lecz nadto zosta a ich Królow 194.

O. Kazimierza przygotowywa  si  do mszy w. rozwa aj c m k  Pa sk  i cz sto

widziano jak w tym czasie p acz cego. Nabo e stwo do Chrystusa cierpi cego by o ulubion

praktyk  o. Papczy skiego.

Szczególnym rysem duchowo ci Za o yciela marianów by o wspomaganie

modlitwami i uczynkami pokutnymi zmar ych przebywaj cych w czy cu. Podkre la  to

równie  o. Kazimierz sporz dzaj c i drukuj c obrazki o. Stanis awa z duszami czy cowymi.

Aby marianom i ludziom korzystaj cym z ich duszpasterskiej pos ugi u atwi  mo liwo

wiadczenia mi osierdzia wobec zmar ych, o. Kazimierz zabiega  u Stolicy Apostolskiej o

aski zyskiwania odpustów, zw aszcza z okazji dnia zadusznego i nast puj cej po nim oktawy

oraz o mo liwo  odprawiania mszy w. przy tzw. o tarzu uprzywilejowanym.

Oprócz szerzenia czci Maryi Niepokalanej i wspomagania zmar ych Za o yciel

wskazywa  marianom na konieczno  prowadzenia ludzi drogami zbawienia w ich yciu

ziemskim. Temu celowi s u y  m.in. napisany przez niego podr cznik duchowo ci

chrze cija skiej Templum Dei Mysticum. O. Wyszy ski dwukrotnie wznawia  jego druk

podczas sprawowania urz du prze o onego generalnego, a tak e zapoznawa  z nim rzymskich

dygnitarzy ko cielnych i zabra  kilka egzemplarzy do Portugalii. Natomiast w kontaktach z

przedstawicielami szlachty, jak ju  by o wspomniane przypomina  o konieczno ci dobrego

ycia na ziemi.

Swoj  trosk  duszpastersk  obejmowa  o. Kazimierz przede wszystkim ludzi prostych,

mieszka ców wiosek w Polsce czy pasterzy pod Rzymem. Uczy  ich katechizmu, wyg asza

kazania, a w przekazywaniu zasad wiary potrafi  te  wykorzystywa  czas wspólnej pracy z

robotnikami.

                                                  
194 Tam e, 37.
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 Wpatruj c si  z mi o ci  w Maryj  Niepokalan  i na laduj c Jej wiar , pokor  oraz

inne cnoty, wzrasta  o. Kazimierz w wi to ci i pobudza  innych do m nego kroczenia

drogami bo ymi. W duchu wiary, podobnie jak o. Papczy ski dostrzega  i do wiadcza

szczególnej pomocy Bo ej Opatrzno ci, która w trudnych momentach ycia wybawia a jego

czy zakon z niebezpiecze stw. Zauwa a  przy tym, e Bo e b ogos awie stwo objawia o si

szczególnie wówczas, gdy z wielkim zapa em i zaanga owaniem rozpocz  starania o

beatyfikacj  Za o yciela marianów. Id c za jego wskazaniami sam o. Kazimierz osi gn

wi to  ycia, co potwierdza dekret o heroiczno ci jego cnót.
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ZAKO CZENIE

Przed 250 laty o. Kazimierz Wyszy ski uzasadnia  podj cie refleksji nad wi tym

yciem Za o yciela zakonu marianów wypowiedzi  Starego Testamentów o potrzebie

chwalenia m ów pobo nych, bo stali si  dum  swych czasów a dalsze pokolenia na laduj

ich wierno  Bogu. Z kolei papie  Jan Pawe  II mówi  o kardynale Stefanie Wyszy skim jako

cz owieku, który czerpi c moc i si  z g bokiej i dzieci cej mi o ci do Maryi, sta  si  m em

opatrzno ciowym dla swego narodu. Ten e papie  wezwa  osoby konsekrowane do

„wierno ci charyzmatowi za o ycielskiemu oraz ukszta towanemu przez ten charyzmat

duchowemu dziedzictwu ka dego Instytutu”. Jest to warunek niezb dny do cis ej czno ci z

Chrystusem, co jest celem ka dego ycia zakonnego.

Patrz c z d u szej perspektywy historycznej dostrzega si  nast puj cych po sobie

sekwencji wznoszenia i opadania, rozwoju i kryzysu. Najcz ciej Opatrzno  Bo a o ywia

konkretn  wspólnot  przez wezwanie do niej jednostki ogarni tej wielk  gorliwo ci . Tak

by o w okresie kryzysu w zakonie marianów po mierci Za o yciela Ojca Stanis awa

Papczy skiego. Wówczas do dzie a odnowy spo eczno ci maria skiej zosta  powo any przez

Boga Kazimierz Wyszy ski. W tej wspólnocie wzrasta  w wi to ci i wydatnie wp yn  na

rozwój zewn trzny i wzrost duchowy wspó braci zakonnych.

Wydaje si , e zawsze aktualna b dzie odpowied  na podstawowe pytania, jakie

stawia  Chrystus wed ug Ewangelii wi tego Jana. Na pocz tku misji nauczycielskiej Jezus

pyta  dwóch uczniów Jana Chrzciciela „Czego szukacie?’ (J 1, 38). By o to pytanie o

warto ci, jakie maj  przy wieca  cz owiekowi. Najwa niejsz  warto ci  jest sama osoba

Jezusa Chrystusa i cis a wi  z ni . Gdy z kolei Judasz pogr y  si  w kryzysie i

sprzeniewierzy  si  Mistrzowi oraz zdradzi  Go i wskaza  wrogom, Jezus próbowa  jeszcze go

ratowa  nazywaj c go przyjacielem, a do stra ników powiedzia  „Kogo szukacie?”(J 18,4).

Odczuli oni moc Jezusa padaj c na ziemi  i mieli szans  uwierzy  w Niego, st d powtórzone

pytanie: „Kogo szukacie?”. I jeszcze jedno pytanie do tej, która by a wprawdzie wierna

Jezusowi, lecz trudno by o jej wej  na wy szy poziom wiary. St d pytanie

zmartwychwsta ego Jezusa: „Kogo szukasz? (J, 20, 15). Warto zauwa y , e czwarta

ewangelia zosta a napisana, gdy chrze cijanie nieco os abli w swej wierze, a niektórzy

uwik ali si  w b dne interpretacje samej osoby Chrystusa.

Niniejsze opracowanie ukaza o dwie postacie z pocz tków istnienia powo anej do

ycia wspólnoty maria skiej, Za o yciela zakonu i jednego z najwierniejszych kontynuatorów
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jego dzie a. Obaj musieli zmierzy  si  z ogromnymi trudno ciami i przeszkodami, cz sto od

w asnych wspó braci. Trwali jednak heroicznie, wierz c, e Ten, który ich wezwa , b dzie ich

prowadzi  w a ciw  drog . Obaj szukali wiat a w modlitwie przed Naj wi tszym

Sakramentem, kontemplowali tajemnic  Krzy a Chrystusowego, w misterium Niepokalanego

Pocz cia NMP dostrzegali znak zwyci stwa aski nad grzechem, a Maryja by a dla nich

wzorem zaufania do Bo ej Opatrzno ci.

Ich heroiczna cierpliwo  i oddanie wspó braciom pomog o wielu wróci  na drog

wierno ci powo aniu. Wpatrzeni w Zbawiciela i Jego Matk  z mi o ci  podejmowali pos ug

duszpasterska wobec wierz cych, yj cych na ziemi i gorliwie modlitw  oraz umartwieniami

wspierali  zmar ych, aby jak najpr dzej cieszyli si  chwa  nieba.

Ich wi te ycie zosta o dostrze one przez ludzi, którzy zwracali si  do nich po pomoc

duchow . Przejawy ich oddania Bogu i ludziom sprawi y, e po ich mierci odzywa y si

g osy, aby przez potwierdzenie ko cielnej beatyfikacji wierz cy mieli wzór ycia i ich

wstawiennictwo u Boga.

Ze wzgl du na trudn  sytuacj  polityczn  ojczyzny ich pochodzenia, a tak e na

sytuacj  zakonu prze ladowanego w okresie zaborów, sprawa ich wyniesienia na o tarze

trwa a bardzo d ugo. Og oszone ju  dekrety heroiczno ci cnót o. Stanis awa Papczy skiego i

o. Kazimierza Wyszy skiego daj  uzasadnion  nadziej  na przys owiowe postawienie kropki

nad „i” przez og oszenie formalnej beatyfikacji po zatwierdzeniu cudów dokonanych przez

ich wstawiennictwo. Ale na tym odcinku warto przypomnie  smutn  refleksj  o. Kazimierza

Wyszy skiego: „.nie nale y si  zbytnio niepokoi  o cuda, e ich jeszcze nie ma po jego

chwalebnej mierci, bo te  nie s  wymagane do procesu wobec ordynariusza miejsca. B d  po

rozpocz ciu procesu. Jak e mo e kto  dozna  cudu, gdy nie wzywa przyczyny S ugi Bo ego,

bo go nie zna i o nim nie s yszy195.

                                                  
195 Stró ,332.
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ANEKSY

 1. KALENDARIUM YCIA O. STANIS AWA PAPCZY SKIEGO

1631 -   Stanis aw Papczy ski przychodzi na wiat w Podegrodziu dnia 18 maja

1640 -   rozpoczyna nauk  w szkole w Podegrodziu

1643 -   przenosi si  do szko y w Nowym S czu

1646 -   w maju udaje si  do szko y w Jaros awiu, gdzie uczy si  do ko ca lipca

1646  -   od sierpnia przebywa we Lwowie; jest korepetytorem dzieci;d ugo choruje

1649 -  w kwietniu lub na pocz tku maja uczy si  u pijarów w Podoli cu

1650 - w czerwcu udaje si  do Lwowa i wst puje do kolegium jezuitów

1651 - uczy si  w kolegium jezuitów w Rawie Mazowieckiej

1654 -   dnia 2 lipca rozpoczyna nowicjat u pijarów w Podoli cu

1655-   drugi rok nowicjatu w Warszawie

1656- dnia 22 lipca sk ada pierwsze luby zakonne

1655-56 - studia teologiczne w Warszawie u franciszkanów reformatów

1658-60 -  naucza retoryki w Podoli cu

1661  - dnia 12 marca przyjmuje wi cenia kap a skie

1660-62 -  naucza retoryki w domu pijarów w Rzeszowie

1663-67 -  w Warszawie jest nauczycielem, spowiednikiem i kaznodziej

1667 -  wezwany do Rzymu przez prze o onego generalnego pijarów

1668 -  wys any przez prze o onego prowincjalnego do Nikolsburga

1669 -  we wrze niu udaje si  do rezydencji pijarów w Kazimierzu Krakowskim

1670-  w styczniu zostaje osadzony w karcerze, najpierw w Podoli cu, a nast pnie w

Prewidzy na W grzech; po 3 miesi cach zwolniony. Wraca do Kazimierza i oddaje si  pod

opiek  biskupa; mieszka u niego

1670-   dnia 11 grudnia zostaje oficjalnie zwolniony przez o. Micha a Krausa,

wiceprowincja a pijarów w Polsce, ze lubów prostych i przysi gi wytrwania w zakonie

pijarów. Przebywa w Krakowie i prowadzi Bractwo Niepokalanego Pocz cia przy ko ciele

w. Jakuba)

1671-   obejmuje funkcj  kapelana w rodzinie Karskich w Luboczy

w diecezji pozna skiej

1671  -  we wrze niu przywdziewa w Luboczy bia y habit
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1673 - dnia 30 wrze nia przybywa do Pustelni Korabiewskiej, aby rozpocz  zak adanie

nowego zakonu

1673 - dekretem bp. S. wi cickiego z 24 pa dziernika zostaje za o ony pierwszy dom

zakonny Marianów

1677 - w dniu 22 listopada o. Papczy ski obejmuje ko ció  Wieczerzy Pa skiej w Nowej

Jerozolimie (Góra Kalwaria) i zak ada drugi dom zakonny

1679 - dnia 21 kwietnia bp S. Wierzbowski kanonicznie eryguje Zakon Marianów

1684 - w czerwcu pierwsza kapitu a generalna marianów w Puszczy Korabiewskiej

1690 - o. Papczy ski udaje si  do Rzymu w celu uzyskania aprobaty papieskiej dla

maria skiego zakonu; choruje i wraca do Polski nie osi gn wszy celu

1698 -  jesieni  wysy a do Rzymu o. Joachima Koz owskiego w ce-

lu uzyskania aprobaty papieskiej dla maria skiej wspólnoty zakonnej

1699 -   dnia 15 pa dziernika obejmuje trzeci  placówk  maria sk  - w Go linie

1699 - dnia 21 wrze nia uzyskuje aprobat  papiesk  przez agregacj  do Zakonu Braci Mniej

szych pod Regu  Dziesi ciu Cnót NMP

1699 - dnia 21 listopada Innocenty XII wysy a list (breve) do nuncjusza apostolskiego w

Polsce, polecaj cy mu przyj cie lubów uroczystych od marianów

1701 - dnia 6 czerwca o. Stanis aw sk ada w Warszawie uroczyste luby na r ce Nuncjusza

Apostolskiego Franciszka Pigna-tellego

1701 – w dniu 5 lipca przyjmuje profesj  swoich wspó braci w Wieczerniku w Nowej

Jerozolimie

1701 - dnia 17 wrze nia o. Stanis aw umiera w klasztorze przy Wieczerniku

****

1705 - o. Mansueto Leporini OFMRef pisze pierwsz  biografi  o. Stanis awa Papczy skiego,

ycie Za o yciela

          1751 — o. Kazimierz Wyszy ski jako prokurator zgromadzenia udaje si  do Rzymu i tam

podejmuje pierwsze kroki zmierzaj ce do wszcz cia procesu beatyfikacyjnego o. Pap-

czy skiego. Nawi zuje kontakt z adwokatem Alegianim, który daje mu instrukcje, jak

prowadzi  proces; przygotowuj  te  obaj  projekt interrogatoriów i artyku ów procesu

           1754 — o. Wyszy ski pisze yciorys o. Stanis awa Papczy skiego

1767- dnia 1 stycznia genera  zakonu maria skiego Jacek Wasilewski mianuje o. Ludwika

Zapa kowicza prokuratorem do prowadzenia sprawy
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1767 –dnia 9 kwietnia bp Teodor Czartoryski deleguje bp. Józefa Za uskiego do prowadzenia

procesu, daj c mu do pomocy dwóch s dziów i promotora fiskalnego

1767 –dnia 10 czerwca  w Warszawie I sesja Pozna skiego Informacyjnego Procesu

Beatyfikacyjnego o. Stanis awa od Jezusa Maryi Papczy skiego

 1767 –dnia 26 wrze nia nast puje przerwanie procesu z powodu uwi zienia przez Moskali bp.

Józefa Za uskiego, przewodnicz cego trybuna u

1768- dnia 1 stycznia nominacja nowego przewodnicz cego trybuna u Antoniego Ok ckiego i

kontynuacja procesu

1769- dnia 4 pa dziernika zako czenie procesu, przes anie akt do kongregacji rzymskiej

1772 - opracowanie przez adwokata Informatio i Summarum

 1775 — Animadversiones Fidei Promoto s (zarzuty Promotora Wiary)

1775 – dnia 15 lipca Kongregacja Rytów wydaje dekret aprobuj cy pisma o. Papczy skiego

1775 -  odpowiedzi adwokata Alegiani na zarzuty Promotora Wiary, które jednak okaza y si

niewystarczaj ce

1952 - mianowanie postulatora przez Kapitu  Generaln  Marianów

1977 - opublikowanie w Rzymie nowego opracowania pt. Stanislai a Iesu Maria Papczy ski

etc, Positio super introductione causa

 1977 - dnia 23 listopada.— opublikowanie Relatio et vota z posiedzenia konsultorów-historyków

1990-  opublikowanie dodatkowych informacji i wyja nie  pt. Informatio

1990 -  dnia 8 pa dziernika  orzeczenie Kongregacji do Spraw wi tych dotycz ce

prawid owo ci prowadzonego w XVIII w. procesu

1991 –dnia 22 stycznia opublikowanie Relatio et vota z zebrania konsultorów-teologów

1991 - opublikowanie dodatkowych wyja nie  Explicationes ad adnotationes Congressus

Peculiaris super Virtutibus dies 22 ianuarii habiti

1992- dnia 13 czerca- og oszenie Aktu heroiczno ci cnót Ojca Stanis awa od Jezusa Maryi

Papczy skiego.
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2. KALENDARIUM YCIA O. KAZIMIERZA WYSZY SKIEGO

1700 - o. Kazimierz przychodzi na wiat 19 sierpnia w miejscowo ci Jeziora Wielka k.

Grójca, jako siódme dziecko Jana Kazimierza i Jadwigi z Zawadzkich Wyszy skich. Na

chrzcie 4 pa dziernika otrzymuje imiona January Franciszek

1702-07 - rodzina Wyszy skich z powodu najazdu szwedzkiego zamieszkuje u krewnych w

innym województwie

1708-18 - Franciszek wraz z bratem Janem uczy si  w szkole pijarów w Górze Kalwarii, a

nast pnie w Warszawie1721 - pielgrzymuje pieszo przez Rzym do grobu w. Jakuba w San-

tiago de Compostela w Hiszpanii

1723- dnia 18 listopada w ko ciele w. Stanis awa w Rzymie przyjmuje habit maria ski, wraz

z nowym imieniem zakonnym: Kazimierz od w. Józefa

1724 - dnia 19 marca rozpoczyna nowicjat w Puszczy Korabiewskiej

1725-  dnia 19 marca sk ada profesj  zakonn  i przygotowuje si  do kap a stwa.

1726 -   dnia 29 kwietnia przyjmuje wi cenia kap a skie

1728 - zostaje zast pc  prze o onego w Puszczy Korabiewskiej i mistrzem nowicjuszy

1731-33 -  przebywa w Rzymie jako prokurator zakonu

1734 - dnia 4 lipca zostaje wybrany radnym generalnym i mistrzem nowicjatu.

1737-41 -  sprawuje urz d prze o onego generalnego

1741 - przejmuje obowi zek prze o onego w klasztorze w Górze Kalwarii

1747-50 - po raz drugi obejmuje funkcj  prze o onego generalnego; nast pnie kapitu a

maria ska zleca mu obowi zek prokuratora generalnego

1751-53 - jako prokurator generalny za atwia pomy lnie w Rzymie wiele spraw zakonu i

przygotowuje dokumentacj  do rozpocz cia procesu beatyfikacyjnego Za o yciela marianów;

przygotowuje si  te  do przeszczepienia zakonu do Portugalii

1753 - dnia 14 maja wyrusza l dem z Rzymu do Genui, a stamt d okr tem do Portugalii

1753-   dnia 2 pa dziernika przybywa wraz z o. Benonem Bujalskim do Lizbony

1754 -  w uroczysto  narodzenia NMP rozpoczyna organizowanie maria skiego klasztoru w

Balsam_o

1755-  po 2 latach prac, wysi ków i cierpie  umiera 21 pa dziernika w Balsam_o i tam zostaje

pochowany. Wierni pielgrzymuj  do grobu „ wi tego Polaka" i otrzymuj  wiele ask

****



113

1756 - rozpoczyna si  pierwszy proces informacyjny do beatyfikacji w Portugalii w diecezji

Miranda i trwa z przerwami do 1779 r.

1775 - podobny proces prowadzony jest w Polsce w Poznaniu, w diecezji urodzenia S ugi

Bo ego, a w 1779 r. w Rzymie; po 1783 przerwano go na wiele dziesi tków lat z powodów

politycznych i religijnych w Polsce i Portugalii

1955 - dnia 17 czerwca podj to starania o beatyfikacj  o. Kazimierza

1986 - opracowano obszern  Positio na temat cnót o. Kazimierza, która 14 pa dziernika

otrzyma a pozytywn  ocen  ze strony ekspertów w dziedzinie historii, wyznaczonych przez

Kongregacj  do Spraw wi tych

1989 - dnia 21 marca konsultorzy-teologowie orzekli wszyscy jednomy lnie, e S uga Bo y

praktykowa  cnoty chrze cija skie w stopniu heroicznym. Dnia 7 listopada kardyna owie i

biskupi, zebrani na Zgromadzeniu Zwyczajnym uznali, e S uga Bo y Kazimierz od w.

Józefa Wyszy ski praktykowa  w stopniu heroicznym cnoty teologalne, kardynalne i im

pokrewne. Wreszcie 21 grudnia 1989 r. Ojciec wi ty poleci  og osi  dekret o heroiczno ci

cnót o. Kazimierza Wyszy skiego
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3. DEKRET O HEROICZNO CI CNÓT ZA O YCIELA MARIANÓW

KONGREGACJA DO SPRAW WI TYCH

DEKRET W SPRAWA KANONIZACJI S UGI BO EGO

STANIS AWA OD JEZUSA MARYI PAPCZY SKIEGO

Za o yciela Zgromadzenia Ksi y Marianów

pod wezwaniem Niepokalanego Pocz cia Naj wi tszej Maryi Panny (1631-1701)

W odpowiedzi na pytanie:

Czy jest pewno , e istniej  w stopniu heroicznym u tego, kogo ta sprawa dotyczy,

cnoty teologalne wiary, nadziei i mi o ci, zarówno wzgl dem Boga, jak i bli niego, a tak e

cnoty kardynalne roztropno ci, sprawiedliwo ci, umiarkowania i m stwa oraz cnoty z nimi

zwi zane?

„Ogromnie si  wesel  w Panu, dusza moja raduje si  w Bogu moim, bo mnie

przyodzia  w szaty zbawienia, okry  mnie p aszczem sprawiedliwo ci, jak oblubienic  strojn

w swe klejnoty" (Iz 61,10).

 Powy sze s owa, wypowiedziane jakby ustami Bogarodzicy Dziewicy Maryi na

chwa  Boga, który — zachowuj c J  woln  „od wszelkiej zmazy winy pierworodnej" —

uczyni  Jej „wielkie rzeczy jako Wszechmocny", stosuje Ko ció  we Mszy w. na uroczysto

Niepokalanego Pocz cia Naj wi tszej Maryi Panny. S uga Bo y Stanis aw od Jezusa Maryi

Papczy ski w tym szczególnym przywileju Matki Bo ej zawsze pok ada  wielk  nadziej  na

osi gni cie dóbr niebieskich, cz sto wo aj c: Immaculata Virginis Mariae Conceptio, sit

nobis salus et protectio [Niepokalane Pocz cie Dziewicy Maryi niech b dzie dla nas

ocaleniem i obron ].

Dlatego te  za o y  „Towarzystwo Niepokalanego Pocz cia", które mia o szerzy

„kult Niepokalanego Pocz cia Najwybra szej Bo ej Rodzicielki Dziewicy", skoro —jak

stwierdzi  Papie  Jan Pawe  II w dniu wi ta Niepokalanego Pocz cia w roku 1986 — „wokó

Niepokalanej Matki Zbawiciela gromadz  si  wszyscy, którzy po o yli nadziej  w

Chrystusie" i „Ona — ocalenie ludu — nie przestaje by  dla nas pomoc " (Insegnamenti di

Giovanni Paolo II, IX, 2, s. 1907). W s owach skierowanych do Niepokalanej Dziewicy,

wspominaj c Jej walk  z szatanem, którego Ona przez swoje Niepokalane Pocz cie w pe ni

pokona a, Papie  powiedzia : „Przez Twoje Niepokalane Pocz cie zosta a nam dana nadzieja

zwyci stwa. Pod Twoj  obron  uciekamy si ..." (L'Osservatore Romano, 9-10 dicembre, s. 5).
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 Maryja Niepokalana, „ju  uwielbiona w niebie co do cia a i duszy, jest obrazem i

pocz tkiem Ko cio a maj cego osi gn  pe ni  w przysz ym wieku" (LG 68). Ko ció  za  „w

osobie Naj wi tszej Maryi Panny ju  osi ga doskona o , dzi ki której istnieje nieskalany i

bez zmazy". Pozostali za  wierni chrze cijanie s  wezwani do nabywania doskona o ci, czyli

wi to ci i w tym d eniu „wznosz  oczy ku Maryi, która wieci ca ej wspólnocie wybranych

jako wzór cnót" (tam e 65). Nic wi c dziwnego, e „Maryja, wznios a Córa Syjonu, pomaga

wszystkim swoim dzieciom bez wzgl du na to, gdzie i w jakich warunkach yj , aby w

Chrystusie znajdowali drog  prowadz c  do domu Ojca " (Jan Pawe  II, Redemptoris Mater,

nr 47).

Prawda ta wyra nie uwidacznia si  w yciu S ugi Bo ego Stanis awa od Jezusa Maryi

Papczy skiego.

 S uga Bo y Stanis aw urodzi  si  w Polsce we wsi Podegrodzie, nale cej dawniej do

diecezji krakowskiej, 18 maja 1631 roku, jako najm odszy spo ród o miorga rodze stwa.

Rodzicami jego byli Tomasz Papka lub Papiec i Zofia z domu Tacikowska. Podczas chrztu,

który mia  miejsce w dniu urodzenia, nadano mu imi  Jan. Pocz tkowe wychowanie

chrze cija skie przekazali mu rodzice, dobrze uformowani w wierze katolickiej.

 Od swej ziemskiej matki, Zofii, nauczy  si  gor cej czci do Naj wi tszej Maryi Panny

i dzi ki Jej pomocy zdo a  pokona  pocz tkowe trudno ci w nauce. Po uko czeniu szko y

elementarnej, dalsze nauki pobiera  g ównie w kolegiach jezuitów. Jednak e w roku szkolnym

1649-50 uczyli go ojcowie Zakonu Szkó  Pobo nych, u których za zrz dzeniem Boga i dzi ki

Jego pomocy otrzyma  ziarno powo ania zakonnego i kap a skiego. Wed ug zwyczajów

panuj cych w owych czasach zmieni  nazwisko na Papczy ski i jeszcze przez cztery lata

pozostawa  w wiecie, kontynuuj c studia i oczekuj c na przywrócenie prawa sk adania

lubów w Zakonie Szkó  Pobo nych, co na razie by o rzecz  niemo liw , gdy  w roku 1646

zakon ten zosta  przekszta cony w stowarzyszenie bez prawa sk adania lubów. Po

uko czeniu dwuletniego kursu filozofii wst pi  2 lipca 1654 r. do nowicjatu ojców pijarów w

Podoli cu, otrzymuj c imi  zakonne Stanis aw od Jezusa Maryi.

 W pierwszym roku nowicjatu poczyni  takie post py w yciu zakonnym, i  z

pocz tkiem drugiego roku nowicjatu zosta  skierowany na studia teologiczne do Warszawy.

Tam w roku 1656 z o y  trzy luby proste — czysto ci, ubóstwa i pos usze stwa — a tak e

po czterech wi ceniach ni szych otrzyma  subdiakonat.

W roku 1661 S uga Bo y Stanis aw otrzyma  wi cenia diakonatu i kap a stwa. Ju

wcze niej jednak zacz  naucza  retoryki w kolegiach swego instytutu. Pos uguj c si
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napisanym przez siebie podr cznikiem, stara  si  wpaja  w swoich uczniów „sztuk  zarówno

dobrego przemawiania, jak i dobrego ycia". Przebywaj c od 1663 r. w Warszawie, w

krótkim czasie sta  si  s awny nie tylko jako profesor retoryki, lecz tak e jako kaznodzieja

oraz spowiednik. Do jego penitentów nale a  tak e nuncjusz apostolski Antoni Pignatelli,

pó niejszy papie  Innocenty XII. S uga Bo y Stanis aw by  niestrudzonym krzewicielem

nabo e stwa do Naj wi tszej Maryi Panny i przyczyni  si  do rozszerzenia Jej bractwa w

warszawskim ko ciele ojców pijarów.

Pomimo licznych i odpowiedzialnych zaj  zwi zanych z nauczaniem i

duszpasterstwem, Ojciec Stanis aw by  bardzo oddany yciu zakonnemu swego instytutu.

Przej ty duchem Za o yciela gorliwie broni  pierwotnej obserwancji Zakonu Szkó

Pobo nych. D y  te  do wprowadzenia prawa wyboru prze o onych w prowincji, jak

równie  go broni . Wraz z tymi wspó bra mi, którzy podzielali jego d enia, spotka  si  z

upart  i ostr  opozycj  ze strony niektórych prze o onych i tych wszystkich, którzy sk aniali

si  do laksyzmu. Kieruj c si  prawdziw  mi o ci , dla przywrócenia spokoju w prowincji,

podzielonej z powodu wspomnianej kontrowersji, poprosi  w roku 1669 o pozwolenie na

odej cie z zakonu ojców pijarów, co nast pi o dnia 11 grudnia 1670 r., na podstawie breve

apostolskiego.

W tym samym czasie dzi ki „Bo ej wizji", która odcisn a si  w jego duszy, poda  do

publicznej wiadomo ci, e ma zamiar za o y  Towarzystwo Ksi y Marianów Niepokalanego

Pocz cia. T  now  rodzin  zakonn  powo a  do istnienia w 1673 r. w diecezji pozna skiej,

szczególnie w celu szerzenia kultu Niepokalanego Pocz cia Naj wi tszej Maryi Panny. Ale

ju  w roku 1676 do tego pierwotnego celu do czy  nowy, tj. wspomaganie dusz wiernych

cierpi cych w czy cu, zw aszcza o nierzy i zmar ych wskutek zarazy. Cele te jasno zosta y

podane w „Norma Vitae", któr  napisa  dla swego instytutu (kanonicznie erygowanego w

1679 r.).

S uga Bo y Stanis aw oraz jego wspó bracia marianie od pocz tku ochoczo pragn li

te  pomaga  proboszczom w pracy duszpasterskiej. St d pojawi y si  usilne starania o

podj cie dzia alno ci apostolskiej, mimo e instytut przez niego za o ony, na skutek

zaistnia ych okoliczno ci, by  za o ony na prawie w a ciwym dla eremitów. Po z agodzeniu

przez biskupa rygoru klauzury w drugim klasztorze, S uga Bo y atwo móg  si  oddawa

gorliwej pracy duszpasterskiej, szczególnie w ród ludu prostego, yj cego w ubóstwie i nie

maj cego opieki innych duszpasterzy. Oddawa  si  tak e gorliwie innym dzie om

mi osierdzia zarówno co do cia a, jak i co do duszy. Osoby przychodz ce do niego uwalnia
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od ró nych dolegliwo ci, a z o onym ci k  chorob  pomaga  — jak g osi tradycja — tak e

w cudowny sposób. Z tych powodów ju  za ycia uchodzi  za wi tego.

Odznaczaj c si  pokor , ubóstwem, duchem umartwienia i innymi cnotami, troszczy

si  o to, aby prowadzi  swoich wspó braci s owem i przyk adem na szczyty doskona o ci.

Przedstawi  te  sposób d enia do wi to ci dla ludzi wieckich w ksi ce „Mistyczna

wi tynia Bo a".

Po ród ró nego rodzaju trudno ci rz dzi  chwalebnie instytutem marianów jako

prze o ony generalny i ojciec duchowny najpierw w Puszczy Korabiewskiej (obecnie Puszcza

Maria ska), a od 1677 a  do swej mierci przebywaj c w ma ym klasztorze przyleg ym do

ko ció ka Wieczerzy Pa skiej w Nowej Jerozolimie (obecnie Góra Kalwaria). Dla

zabezpieczenia sta o ci prawnej swego Zgromadzenia Niepokalanego Pocz cia, uzyska  dla

niego w roku 1699 aprobat  apostolsk . Jako pierwszy z marianów z o y  uroczyste luby na

Regu  Dziesi ciu Cnót Naj wi tszej Maryi Panny. Wkrótce potem, na skutek wyczerpania

organizmu, które spowodowa a gorliwa praca apostolska oraz ustawiczne umartwianie si ,

zmar  w opinii wi to ci 17 wrze nia 1701 r.

Sprawa beatyfikacji S ugi Bo ego Stanis awa zosta a podj ta w procesie

prowadzonym w latach 1767-69 w Kurii Warszawskiej. Po rozpatrzeniu dowodów zebranych

w procesie, zosta  wydany w 1775 r. w Rzymie dekret super scriptis S ugi Bo ego. Jednak ze

wzgl du na brak pewnych dokumentów i wystarczaj cej wiedzy do wy wietlenia niektórych

okoliczno ci jego ycia, sprawa w owym roku zosta a zawieszona.

W nast pnych latach — mimo trwania s awy wi to ci S ugi Bo ego Stanis awa — z

powodu ci g ych wojen i prze ladowa , zarówno Ko cio a, jak i narodów polskiego i

litewskiego, brak by o warunków sprzyjaj cych wznowieniu sprawy. Po odzyskaniu

niepodleg o ci przez Polsk  i Litw  w 1918 r. — z powodu rozproszenia akt archiwalnych i

braku czasu na nale yte przygotowanie — równie  przed II wojn  wiatow  marianie nie byli

w stanie doprowadzi  do jej wznowienia. Dopiero w 1953 r. przy coraz usilniejszych

pro bach marianów oraz wiernych, sta o si  mo liwe ponowne rozpocz cie sprawy, gdy

zosta y podj te prace nad przygotowaniem wydania Pozycji historycznej super Introductione

Causae et super virtutibus S ugi Bo ego Stanis awa.

W roku 1977 Positio zosta a wydana drukiem i zbadana przez konsulatorów

historyków, a 6 marca 1981 roku sprawa zosta a wprowadzona na forum Stolicy Apostolskiej.

W latach 1981-1982 przeprowadzony zosta  w Warszawie proces de non cultu. Dekret super

validitate Processus (co do wa no ci procesu diecezjalnego) zosta  promulgowany w 1990 r.
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Zaj to si  te  zbadaniem Positio super Virtutibus. Nast pnie 22 stycznia 1991 r., podczas

Zwyczajnego Kongresu Kongregacji, któremu przewodniczy  Antonio Petti, generalny

promotor wiary, konsultorzy teolodzy stwierdzili,  S uga Bo y praktykowa  cnoty w stopniu

heroicznym.

17 marca 1992 r. Kardyna owie i Biskupi zebrani na Kongregacji Zwyczajnej, po

us yszeniu relacji wyg oszonej przez referenta Paulino Limongi, arcybiskupa tytularnego

Nicei w Hemimoncie, uznali, e S uga Bo y Stanis aw od Jezusa Maryi Papczy ski

praktykowa  w stopniu heroicznym cnoty teologalne, kardynalne oraz cnoty z nimi zwi zane.

Po przedstawieniu Papie owi Janowi Paw owi II wyników bada  przez ni ej

podpisanego kardyna a prefekta, Ojciec wi ty przyj  ch tnie decyzj  Kongregacji do Spraw

wi tych i poleci  przygotowa  dekret heroiczno ci cnót S ugi Bo ego.

W dniu 13 czerwca 1992 r. Ojciec wi ty zaprosi  do siebie ni ej podpisanego

kardyna a prefekta i referentów sprawy, jak te  ni ej podpisanego Sekretarza Kongregacji

oraz pozosta e osoby, które zwyk o si  wzywa  w takich okoliczno ciach i w obecno ci

zebranych, w sprawie i co do rezultatu, o który chodzi o, uroczy cie og osi :

Uznaje si  za rzecz pewn , e S uga Bo y Stanis aw od Jezusa Maryi Papczy ski

praktykowa  cnoty teologalne wiary, nadziei i mi o ci Boga i bli niego, jak równie  cnoty

kardynalne roztropno ci, sprawiedliwo ci, umiarkowania i m stwa oraz cnoty z nimi

zwi zane w stopniu heroicznym.

Dekret ten Papie  poleci  og osi  publicznie i z o y  go w aktach Kongregacji do

Spraw wi tych.

Dano w Rzymie, dnia 13 czerwca Roku Pa skiego 1992.

Angelus kard. Felici, prefekt

Edward Nowak,  arcybiskup tytularny Lunen, sekretarz
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4.  DEKRET  O HEROICZNO CI CNÓT

O KAZIMIERZA WYSZY SKIEGO

DEKRET W DIECEZJI MIRANDE SKIEJ, CZYLI BRAGANZE SKIEJ

W SPRAWIE KANONIZACJI

S UGI BO EGO KAZIMIERZA OD W. JÓZEFA WYSZY SKIEGO

Kap ana Zakonnika ze Zgromadzenia Ksi y Marianów Niepokalanego Pocz cia NMP

(1700-1755)

Czy jest pewno , e istnia y w stopniu heroicznym u tego, kogo ta sprawa dotyczy,

cnoty teologalne: wiary, nadziei i mi o ci zarówno wobec Boga, jak i bli niego, a tak e cnoty

kardynalne: roztropno ci, sprawiedliwo ci, umiarkowania i m stwa oraz cnoty z nimi

zwi zane?

Oto odpowied :

„Jam matka pi knej mi o ci i bogobojno ci, i poznania, i nadziei wi tej. We mnie

wszelka aska drogi i prawdy, we mnie wszystka nadzieja ywota i cnoty. Przyjd cie do

mnie wszyscy, którzy mnie pragniecie i nasy cie si  owocami moimi! (...), którzy przeze

mnie dzia aj , nie zgrzesz . Którzy mnie obja niaj , b d  mie  ywot wieczny" (Syr 24,24-

26.30-31 Wulg.).

S owa te, jakby wypowiedziane ustami Bogurodzicy Dziewicy Maryi, które Ko ció

stosuje w ró nych tekstach liturgicznych u o onych na Jej cze , pobudza y ju  od

najm odszych lat S ug  Bo ego Kazimierza od w. Józefa Wyszy skiego do ustawicznego

wysi ku w d eniu do wi to ci pod opiek  i przewodnictwem Niepokalanej Dziewicy Maryi.

Co wi cej, ca e jego ycie wiadczy o tym, jak dla osi gni cia wi to ci prawdziwie jest

skuteczna owa „maryjna" droga. S uga Bo y jest tej drogi wietlanym „wzorem dla wiernych w

mowie, w obej ciu, w mi o ci, w wierze, w czysto ci" (1 Tm 4,12).

 [Ojciec Kazimierz] zabiega  o pog bienie pobo no ci wobec Niepokalanej Dziewicy

Maryi przez na ladowanie Jej cnót. Podkre li  to w opracowanej przez siebie „dla po ytku

wiernych wszelkiego stanu" ksi ce Gwiazda Zaranna. We w asnej do niej przedmowie

stwierdzi , e „najbardziej skuteczne nabo e stwo do Naj wi tszej Panienki polega na

na ladowaniu Jej cnót, przekazanych nam w Ewangelii".

Drog  t  uroczy cie potwierdzi  i ukaza  wiernym jako zawsze ywotn  tak e Sobór

Watyka ski II w bardzo jasnym sformu owaniu: „Podczas gdy Ko ció  w osobie Naj wi tszej

Dziewicy osi ga ju  doskona o  (...), chrze cijanie ci gle jeszcze staraj  si  usilnie o to, aby
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przezwyci aj c grzech, wzrasta  w wi to ci; dlatego te  wznosz  oczy do Maryi, która

wieci ca ej wspólnocie wybranych jako wzór cnót" (KK, 65).

Przyczyn  takiego stanu rzeczy Ojciec wi ty Jan Pawe  II widzi w tym, e „Matka

Odkupiciela zajmuje ci le okre lone miejsce w planie zbawienia", st d - dowodzi Papie  -

„Jej wyj tkowe »pielgrzymowanie wiary« wci  staje si  punktem odniesienia dla

Ko cio a, dla osób i wspólnot, dla ludów i narodów, poniek d dla ca ej ludzko ci", tak i

„Maryja nie przestaje by  »Gwiazd  przewodni « (Maris Stella) dla wszystkich, którzy

jeszcze pielgrzymuj  przez wiar . Je eli wznosz  oni ku Niej oczy na ró nych miejscach

ziemskiego bytowania, to dlatego, e »zrodzi a Syna, którego Bóg ustanowi  pierworodnym

mi dzy wielu bra mi (Rz 8,29)«, a tak e dlatego, i  w zrodzeniu i wychowywaniu tych e braci

i sióstr Maryja »wspó dzia a a sw  macierzy sk  mi o ci « (KK, 63)" (Redemptoris Mater,

1 i 6).

S uga Bo y Kazimierz urodzi  si  19 sierpnia 1700 r. w Polsce, w rodzinnym

maj tku Jeziora Wielka, na terenie diecezji niegdy  pozna skiej, obecnie za  warszawskiej,

jako siódmy z o miorga dzieci Jana Kazimierza i Jadwigi z Zawadzkich. Ochrzczony 4

pa dziernika tego  roku, pocz tki chrze cija skiego wychowania otrzyma  od swych

rodziców, solidnie ugruntowanych w wierze katolickiej. Od dzieci cych lat odznacza  si

nabo e stwem do Niepokalanego Pocz cia MatkiBo ej. Po uzyskaniu redniego

wykszta cenia w kolegiach pijarskich -najpierw w Górze Kalwarii, potem w Warszawie - pod

naciskiem ojca rozpocz  z ko cem 1718 r. praktyk  prawnicz . Zrezygnowa  z niej jednak,

kiedy w 1721 r. podj  - jako realizacj  z o onego lubu -pielgrzymk  do Santiago de

Compostela w Hiszpanii. W drodze nabawi  si  choroby, która stan a na przeszkodzie w

wype nieniu lubu. Uda  si  wi c do Rzymu, gdzie uzyska  dyspens  od lubu. Tam równie

spotka  si  z o. Joachimem Koz owskim, prokuratorem Zakonu Marianów, i wyjawi  mu

gotowo  wst pienia do tego zakonu. Od niego te  otrzyma  habit maria ski w Rzymie w

1723 r.

Wróciwszy do Polski, rozpocz  nowicjat u marianów. Po jego uko czeniu z o y  19

marca 1725 r. luby uroczyste w Zakonie Niepokalanego Pocz cia Naj wi tszej Maryi Panny.

Tego samego roku otrzyma  wi cenia ni sze i subdiakonat, a wreszcie w 1726 przyj

wi cenia kap a skie.

Ju  w czasie nowicjatu odznaczy  si  dok adno ci  w zachowywaniu przepisów

zakonnych i gorliwo ci  w zdobywaniu cnót. Wkrótce wi c po wi ceniach obarczono go

licznymi urz dami i obowi zkami, dzi ki czemu wielce si  przys u y  Zakonowi bogactwem
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swego ycia duchowego i umys owego jako mistrz nowicjatu (1727-30), zast pca

prze o onego klasztoru korabiewskiego (1728-30), prokurator generalny w Rzymie (1730-33),

sekretarz generalny, ponownie mistrz nowicjatu i zast pca prezydenta konwentu

korabiewskiego, asystent generalny (1734-37), wyk adowca teologii moralnej (1735-37) i

ojciec duchowny konwentu korabiewskiego (1736-37). Wiernie spe niaj c te obowi zki,

wykorzysta  ka d  sposobno  do umocnienia w ród wspó braci karno ci zakonnej oraz czci

Niepokalanej Dziewicy, jak równie  do o ywienia w ród marianów ducha Za o yciela. Ta

jego owocna dzia alno  poparta by a przede wszystkim wiadectwem jego ycia,

wype nionego wielk  dba o ci  o nabywanie i doskonalenie cnót.

Wybrany na urz d prze o onego generalnego, w latach 1737-41 u y  wszelkich

rodków zwi zanych z tym stanowiskiem do odnowienia i uzdrowienia obyczajów, i ducha

Zakonu, zw aszcza do naprawienia w nim szkód, jakie wynik y z tak zwanego „rozproszenia

ro-stkowskiego" (1715-22) oraz ze zgubnych wp ywów zepsucia moralnego, panuj cego w

ówczesnym polskim spo ecze stwie.

Jako prze o ony konwentu w Górze Kalwarii (1739-47) wiele czyni  dla pomno enia

jego dóbr materialnych i duchowych, okazuj c szczególn  trosk  o uratowanie przed

zniszczeniem doczesnych szcz tków Za o yciela. Jednocze nie oddawa  si  owocnej pracy

apostolskiej, m.in. jako spowiednik mniszek z górskiego klasztoru Zakonu w. Dominika i

moderator Konfraterni Opatrzno ci Bo ej, któr  za o y  przy ko ciele Wieczerzy Pa skiej.

[Ojciec Kazimierz] ponownie wybrany na stanowisko prze o onego generalnego

(1747-50), dociera  do swych podw adnych za pomoc  listów, w których okazywa  si

„ojcem w rozstrzyganiu ró nych sporów, bratem w mi owaniu, prawym zarz dc  w

kierowaniu wspólnot , duszpasterzem w zatroskaniu i czuwaniu", zabiegaj cym o wierno

regule, o praktyk  wzajemnej mi o ci i o pokój we wspólnocie.

Jako wierny syn Za o yciela i stró  jego duchowego dziedzictwa pilnie si  tak e

stara  o okazywanie pomocy cierpi cym w czy cu.

Szczególnie za  troszczy  si  o nowicjat i o zabezpieczenie w a ciwej formacji

m odym marianom. Pomogli mu w tym liczni kandydaci o du ym zasobie wiedzy

teologicznej, których pozyska  dla Zakonu z Czech. Dzi ki temu zintensyfikowa  starania o

duchow  odnow  i o rozwój umys owy Zakonu. Liczebny wzrost marianów umo liwi

za o enie czterech nowych domów zakonnych na Litwie i Wo yniu.

[Ojciec Wyszy ski] mianowany w listopadzie 1750 r. prokuratorem generalnym

Zakonu, sprawowa  owocnie ten urz d w Rzymie przez 2 lata (1751-53), m.in. broni c
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praw swego Zakonu przed fa szywymi „marianami" wile skimi, a tak e gorliwie

przygotowuj c proces beatyfikacyjny Za o yciela.

Wys any w 1753 r. do Portugalii, do wiadczy  w Lizbonie wiele przykro ci ze strony

cz owieka, który sprowadzi  tam marianów swymi zwodniczymi obietnicami. Ostatecznie

jednak w pa dzierniku 1754 r. uzyska  dla Zakonu od ordynariusza ówczesnej diecezji

Miranda - obecnie Bragana - dom na górze Balsamo. W tym eremie, zwi zanym z

sanktuarium maryjnym, kiedy oddawa  si  pracy nad formowaniem pierwszej portugalskiej

wspólnoty maria skiej z o onej z eremitów, na skutek z o liwej febry - przyj wszy

sakramenty Ko cio a - zmar  21 pa dziernika 1755 r. w opinii wi to ci. W ród oznak

powszechnej a oby zosta  pochowany obok g ównego o tarza w ko ciele w Bal-samao.

S awa wi to ci, jak  S uga Bo y cieszy  si  jeszcze za ycia, zw aszcza podczas 2-

letniego pobytu w Portugalii, po jego mierci tak szybko si  rozszerza a, e w nieca y rok po

zgonie biskup diecezji Miranda na pro b  wspólnoty maria skiej z Balsamao zarz dzi

wszcz cie procesu beatyfikacyjnego.

Jednak niespodziewana mier  biskupa spowodowa a przerw  w badaniach do 1763 r.,

kiedy to z polecenia biskupa diecezji Miranda przeprowadzono tam proces informacyjny

(1763-68), a procesy dodatkowe: w Lizbonie (1768), w Poznaniu (1775-1776) i w Rzymie

(1779).

Po nale ytym zbadaniu pism S ugi Bo ego papie  Pius VI w asn  powag  - jak to

by o w zwyczaju - podpisa  15 stycznia 1780 r. decyzj  o ustanowieniu komisji dla

wprowadzenia sprawy na forum Stolicy Apostolskiej. Nast pnie w kuriach biskupich w

Poznaniu (1781-83) oraz w Mirandzie-Bragany (1783) przeprowadzono, zgodnie z

przepisami prawa, procesy apostolskie dotycz ce cnót S ugi Bo ego. Kongregacja do Spraw

wi tych wyda a dekret w dniu 25 listopada 1988r., w którym potwierdzi a wiarygodno

wy ej wymienionych procesów.

Pó niej, na skutek wydarze  natury politycznej i religijnej zarówno w Polsce, jak i w

Portugalii, w sprawie beatyfikacyjnej S ugi Bo ego zapanowa o ca kowite milczenie. Podj to

j  dopiero 17 czerwca 1955 r. i skierowano do Sekcji Historycznej ówczesnej wi tej

Kongregacji Obrz dów. Po zebraniu i zabezpieczeniu ró nych dokumentów, odnosz cych si

do ycia i dzia alno ci S ugi Bo ego, w 1986 r. opracowano obszern  „Pozycj " na temat

jego cnót, która 14 pa dziernika tego roku otrzyma a pozytywn  ocen  ze strony ekspertów w

dziedzinie historii, wyznaczonych przez Kongregacj  do Spraw wi tych.
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Nast pnie, w czasie specjalnego posiedzenia, w dniu 21 marca 1989 r.

konsultorzy-teologowie zebrani pod przewodnictwem Genealnego Promotora Wiary, ks.

Antoniego Petti, orzekli wszyscy jednomy lnie, e S uga Bo y praktykowa  cnoty

chrze cija skie w stopniu heroicznym.

Dnia 7 listopada tego  roku kardyna owie i biskupi zebrani na Zgromadzeniu

Zwyczajnym, po przedstawieniu sprawy przez J. E. ks. kard. Andrzeja Mari  Deskura,

Prezydenta Papieskiej Akademii Niepokalanego Pocz cia NMP, uznali, e S uga Bo y

Kazimierz od w. Józefa Wyszy ski w stopniu heroicznym praktykowa  cnoty teologalne, kar-

dynalne i im pokrewne.

Wreszcie po z o eniu o tych wszystkich sprawach relacji Ojcu wi temu Janowi

Paw owi II przez ni ej podpisanego Kardyna a Prefekta, Jego wi tobliwo , z

zadowoleniem przyjmuj c opini  Kongregacji do Spraw wi tych, poleci , aby sporz dzono

odpowiedni dekret o heroiczno ci cnót S ugi Bo ego.

Gdy to polecenie spe niono, Ojciec wi ty, zwo awszy w dniu dzisiejszym

Kardyna ów, ni ej podpisanego Prefekta, jak równie  kard. A. M. Deskura, ponensa, oraz

mnie, Biskupa Sekretarza, a tak e innych, których nale a o przywo a  zgodnie ze zwyczajem,

w ich obecno ci uroczy cie o wiadczy :

Uznaje si  za rzecz pewne, e S uga Bo y Kazimierz od w. Józefa Wyszy ski w

stopniu heroicznym praktykowa  cnoty teo-logalne wiary, nadziei i mi o ci Boga i

bli niego, a tak e cnoty kardynalne: roztropno ci, sprawiedliwo ci, umiarkowania i

m stwa oraz cnoty im pokrewne, cnoty w przypadku, o którym mowa i z

wynikaj cymi st d konsekwencjami.

Ojciec wi ty poleci , aby niniejszy dekret publicznie og osi  i z o y  go w aktach

Kongregacji do Spraw wi tych.

Rzym, dnia 21 grudnia, Roku Pa skiego 1989.

Angelus Kard. Felici, Prefekt M. + P.

+ Traianus Crisan, Abp tyt. Drivaste ski, Sekretarz


