
Uwagi ogólne do procesu beatyfikacyjnego
o. Stanis awa od Jezusa Maryi Papczy skiego1

Spisane w XVIII wieku przez
Ojca Kazimierza Wyszy skiego OIC

1. wiadectwo o urodzeniu, chrzcie, bierzmowaniu i

m odo ci S ugi Bo ego nie mo e by  po wiadczone przez wiadków z

powodu odleg o ci miejsca, lecz powinno by  wykazane na podstawie

pism Czcigodnego Ojca i jego yciorysu sporz dzonego przez

naszych poprzedników, a raczej przez ojców reformatów. Nie

potrzeba szuka  wiadectw w miejscu urodzenia i udawa  si  tak

daleko, chyba – je eli Bóg pozwoli – gdy zostanie otwarty proces

apostolski przed beatyfikacj  i kanonizacj .

2. O przyk adnym jego yciu u pijarów wiadcz

w asnor czne pisma S ugi Bo ego i nasz Protokó . A mo e yje

jeszcze który  z ojców pijarów, który by go pami ta . Trzeba by oby

prosi  ich o sk adanie osobistego wiadectwa czy o odnalezienie

dokumentów znajduj cych si  w ich archiwum, gdyby zawiera y co

znacznego. W tej kwestii ojcowie pijarzy rzymscy uwa aj  za

zaszczyt, e z ich zakonu pochodzi tak godny nasz Za o yciel.

3. O pani Podka skiej i jej córce Kolumbie, która jest na

drodze do kanonizacji, znajduje si  w archiwum w asnor czne pismo

                                                  
1 W li cie do o. Kajetana Wetyckiego z dnia 18 grudnia 1751 r. znajduj  si  materia y, które s  pomocne do

rozpocz cia procesu Za o yciela marianów. Sporz dzi  je o. Kazimierz wraz z adwokatem Alegianim. Zob.



Czcigodnego Ojca, [ wiadcz ce o tym], e by y pod jego

kierownictwem2.

4. Bractwo Naj wi tszej Maryi askawej u ojców pijarów

zawdzi cza swój wzrost i rozwój jego [o. Papczy skiego] trosce i

dzia aniu. Zosta o to zaznaczone w naszym Protokóle, a mo e da si

co  znale  tak e u ojców pijarów w Warszawie.

5. Dzi ki zabiegom o. Papczy skiego wzniesiono nowy ko ció

w Jesionnej, czyli Jasie cu. Aposto owa  tak e w Lewiczynie, co

równie  zosta o wskazane w jego ywocie.

 6. Nasi powinni zezna , e od niego pochodzi formu a:

„Niepokalane Pocz cie Maryi Dziewicy niech b dzie naszym

zbawieniem i obron ”3.

7. Trzeba odszuka  wiadectwa o kap anie cudownie

napomnianym ko o Go lina oraz tekst napisanego przez niego

kazania4.

8. O cudach i znakach dokonanych w domu Karskich, skoro ju

nie yj  naoczni wiadkowie, mog  wiadczy  ich synowie i wnuki,

na podstawie zas yszenia od swych przodków. A mo e ks. Karski,

opat wi tokrzyski, móg by z o y  wiadectwo, bo musia  wiele

s ysze  od swego ojca i babci, jak i ja od nich wiele s ysza em5.

                                                                                                                                                              

DW3, 14r-17r. Pisma KW , s. 288 i 307.
2 Zob. VW, n. 77.
3 Tam e, n. 45.
4 Tam e, n. 78.
5 Tam e, n. 70 i 71.



9. O wyprorokowaniu prowincjalatu nie yj cemu ju  k s .

Jakubowi Wolskiemu reformatowi jest jego w asnor czne wiadectwo

w naszym Protokóle. Dla stwierdzenia, e zosta o spisane przez niego,

trzeba wezwa  ojców reformatów, którzy maj  u siebie akta pisane

przez niego w czasie prowincjalstwa6.

10. O „grzebyku” przepowiedzianym o. Joachimowi mo e

za wiadczy  o. Pawe  i inni nasi starsi wspó bracia, o tym, co widzieli

i s yszeli. Tak e na podstawie moich z nim utarczek, kiedy to

musia em go nieraz nak ania  do obserwancji, np. musia em

sprowadzi  magistrów od ojców reformatów do prowadzenia

nowicjatu oraz (podj em) studia, na które nie chcia  si  wcze niej

zgodzi . 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 yciela7.

11. O ekstatycznych uniesieniach w Studziannie i w domu

Karskich s ysza em od naszych starszych – p. Antoniego Ci skiego i

Hieronima. Inni te  mogli o tym s ysze  i mog  za wiadczy 8.

12. O licznym udziale zakonników, kap anów i mieszka ców

Góry u wietniaj cych pogrzeb o. Papczy skiego, wiadkiem mo e

by  o. Antoni reformat, który by  kapelanem u nieboszczyka Pana

Kasztelana Rawskiego, bo o innym nie wiem. Przyby  bowiem z

                                                  
6 Tam e, n. 60.

7 Tam e, n. 83 i 110.



drugim ojcem do Wieczernika, poniewa  rozesz a si  wie , e umar

wybitny S uga Bo y. Jak mi sam powiedzia , ogl da  go z o onego na

tym stole, który jest w ko ciele w Wieczerniku. Nasi mog  te

po wiadczy , jak o. Joachim przyby  ju  po mierci [o. Stanis awa] i

upad  do jego nóg wo aj c z p aczem: „Ojcze, a nas komu

zostawi e ?! itd.”. Wszystko to musia o pochodzi  z powodu

niezwyk ej opinii o jego wi to ci9.

13. wi ta Maryjo i niezrównana Dziewico (Sancta Maria et

incomprehensibiles Virgo) – to zawo anie z Bo ego rozporz dzenia

ustanowi  Czcigodny Ojciec ju  po swej chwalebnej mierci. W

ywocie po miertnym zaznaczono, co mog  po wiadczy  te  nasi, e

odt d i a  dotychczas praktykuje si  u nas to nabo e stwo10.

14. O uwolnieniu od demonów zamku w ó kwi s ysza em od

p. br. Antoniego Ci skiego, a je eli inni s yszeli, te  mog

za wiadczy .

 15. O potworze go li skim, p acz cym w rogu budynku,

s ysza em niedawno od jakiego  starszego cz owieka ko o Go lina.

Tam trzeba szuka  wiadków, którzy widzieli lub s yszeli. Punkt ten

niech umie ci nasz prokurator w pytaniach po art. 28. Inne artyku y

dodatkowe niech ojciec prokurator umie ci w odpowiednim miejscu,

zgodnie z przebiegiem ycia Czcigodnego S ugi, naszego Ojca11.
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16. O usuni ciu wody z grobu Wielebnego Ojca wiadomo od

naocznych wiadków w Górze.

17. O danym mi znaku przez pukanie przy grobowcu S ugi

Bo ego, aby jak najszybciej wydoby  trumn , mówi em od razu, jak

to nasi wiedz , 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.

18. Tu mo na umie ci  artyku , e gdy prosi em o to pozwolenie

Urz d Konsystorski, natychmiast, bezzw ocznie zosta o mi udzielone.

Z tego nale y dowodzi , e równie  Urz d Biskupi maj c przekonanie

o wi to ci Czcigodnego S ugi Bo ego, nie odmówi  pozwolenia, lecz

uzna  je za odpowiednie i s uszne. Nie ma tego artyku u, gdy  ulecia o

mi to z pami ci, gdy informowa em adwokata, a jest to wa ny artyku .

19. 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 rzecz wiadoma i oczywista, bo z tej bowiem rodziny

jest postulator sprawy S ugi Bo ego przy Stolicy Apostolskiej.

20. Fakt za , e S uga Bo y w stopniu doskona ym i heroicznym

posiada  cnoty teologalne i kardynalne, trzeba udowodni , e

praktykowa  je bardziej ni  inni oraz z zapa em i sta o ci  w

przeciwno ciach, a tak e 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 istnienia 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 c.

21. O niez omnym przekonaniu o wi to ci Czcigodnego Ojca

przez 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, poniewa  jest to

wpisane w nasz Protokó  w czasie ostatniej elekcji na proboszcza

[zakonu] p. o. Andrzeja [Deszpota].

22. 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. 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

„Czcigodny” 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 promotora.

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 Najdostojniejszego 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 [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 tajemnicy.

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 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 przysz 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, którym 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.


