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Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje ho!d Ojcu 
Stanis!awowi Papczy"skiemu, wybitnemu kap!anowi, 
teologowi, wspó!twórcy polskiej szko!y duchowo#ci, 
patriocie, kaznodziei, za!o$ycielowi Zgromadzenia 
Ksi%$y Marianów — pierwszego polskiego zakonu m%-
skiego.

Ojciec Stanis!aw Papczy"ski urodzi! si% 18 maja 
1631 r. w Podegrodziu w Kotlinie S&deckiej. Kszta!ci! 
si% w kolegiach jezuickich i pijarskich. Po uzyskaniu 
wykszta!cenia wst&pi! do pijarów ze wzgl%du na ma-
ryjny charakter tego zgromadzenia. W 1661 r. przyj&! 
#wi%cenia kap!a"skie. Pracowa! jako wychowawca, 
by! cenionym kaznodziej& i nauczycielem retoryki.

W latach siedemdziesi&tych siedemnastego stule-
cia przyst&pi! do zak!adania w Puszczy Korabiewskiej 
(pó'niej nazywanej Maria"sk&) nowego dzie!a apo-
stolskiego. Od dziecka czuj&c szczególn& wi%' z Niepo-
kalan&, utworzy! zakon marianów, realizuj&cy trzy cele 
szczególnie istotne w tej epoce: szerzenie kultu Niepo-
kalanego Pocz%cia Naj#wi%tszej Maryi Panny, modli-
tw% za zmar!ych, pomoc proboszczom w pracy dusz-
pasterskiej i nauczaniu prawd wiary prostego ludu. 
By! to czas, w którym Rzeczpospolita toczy!a wojny ze 
Szwedami, Siedmiogrodem, Kozakami, Moskalami 
i Turkami, czas potopu, obrony Jasnej Góry i #lubów 
lwowskich Jana Kazimierza.

Ojcu Stanis!awowi Papczy"skiemu zawdzi%czamy 
wiele aktualnych wci&$ ocen, opinii i wskaza". Pisa!, 
$e „cz!owiek bez mi!o#ci jest cieniem bez s!o"ca, cia-
!em bez duszy, po prostu niczym (…) mi!o#( jest du-
sz&, #wiat!em, $yciem zakonów oraz ka$dej ludzkiej 
spo!eczno#ci”. Naucza! te$ mi%dzy innymi: „… nie ma 
nic wspanialszego pod s!o"cem, nic wznio#lejszego, 
nic cenniejszego nad polsk& wolno#(”; „Nie zapomi-
naj& bowiem, o najwspanialsza w#ród najwspanial-
szych krajów Rzeczpospolita, nie zapominaj& twoi 
wrogowie o tym, $e pozycja, integralno#( i w ogóle 
ocalenie twoje spoczywa na barkach dzielnych obro"-
ców twojej wolno#ci”; „Na pomniki wiecznej pami%ci 
(…) zas!uguj& sobie ci, którzy dla ocalenia ojczyzny 
oddaj& swe $ycie; im te$ s!usznie nale$y si% niewi%d-
n&cy wieniec chwa!y”; „Najchwalebniejsz& rzecz& 
umys!u szlachetnego jest po#wi%cenie sprawom pub-
licznym swego maj&tku i $ycia”; „Wszyscy, którzy ma-

rz& o zapewnieniu sobie nie#miertelno#ci, powinni 
przej&( si% t& g!%bok& i szlachetn& my#l&, $e przez 
Rzeczpospolit& nale$y rozumie( co#, czemu warto ca!-
kowicie si% odda( i po#wi%ci(”; „narodzili#my si% nie 
dla samych siebie, lecz dla ojczyzny. Nie jest obywate-
lem pa"stwa ten, kto $yje tylko dla siebie, chocia$ 
z trudem da si% powiedzie( o kim#, $e $yje dla siebie, 
je#li nie $yje dla nikogo innego”; „Prawdziwych m%$-
czyzn nam potrzeba, a nie nicponi, nie m%tów spo!ecz-
nych. Dajcie ojczy'nie Polaków, nie pacho!ków, to jest 
dajcie ludzi silnych, odwa$nych, zdolnych do wielkich 
wysi!ków, zaprawionych do walki, przygotowanych 
do brania udzia!u w naradach”. W pismach Ojca Pap-
czy"skiego mo$na znale'( jeszcze wiele innych, bar-
dzo mocnych i znacz&cych tekstów na temat umi!owa-
nia Rzeczypospolitej oraz roli i zada" jej obywateli.

Ojciec Stanis!aw Papczy"ski zmar! 17 wrze#nia 
1701 r. )ycie po#wi%ci! tworzeniu zakonu marianów, 
s!u$bie Ko#cio!owi i Ojczy'nie a szczególnie ubogim. 
S!awa Jego dokona" dla Ko#cio!a i Ojczyzny by!a tak 
wielka, $e Sejm Koronacyjny króla Stanis!awa Augu-
sta Poniatowskiego 20 grudnia 1764 roku skierowa! 
do Stolicy Apostolskiej petycj% o wyniesienie Stani-
s!awa Papczy"skiego na o!tarze. W ci&gu trzystu lat od 
#mierci, Ojciec Papczy"ski sta! si% dla wielu autoryte-
tem moralnym, religijnym i patriotycznym.

16 wrze#nia 2007 r. w sanktuarium Matki Boskiej 
Liche"skiej odby!a si% beatyfikacja Ojca Papczy"skie-
go.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej uznaje B!ogos!a-
wionego Ojca Stanis!awa Papczy"skiego za godny na-
#ladowania wzór Polaka oddanego sprawom Ojczy-
zny. Aktualno#( Jego moralnego i obywatelskiego 
nauczania uzasadnia przybli$enie Postaci Ojca Stani-
s!awa wspó!czesnemu pokoleniu Polaków, a szczegól-
nie m!odzie$y. Senat apeluje do #rodowisk o#wiato-
wych o popularyzacj% postaci i dokona" B!ogos!awio-
nego.

Uchwa!a podlega og!oszeniu w Dzienniku Urz%do-
wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Marsza!ek Senatu: B. Borusewicz
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UCHWA!A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 31 marca 2011 r.

dla uczczenia postaci i dokona" B#ogos#awionego Ojca Stanis#awa Papczy"skiego


