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Zygmunt Proczek MIC

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 stanie1.

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
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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.

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 c2.

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) 3.

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
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odpowiedzia : „By  to cz owiek godny, m dry, wi tobliwy i dlatego by  teologiem króla

Jana. Dwór ten bowiem wiedzia , kogo za teologa obrano, by  te  spowiednikiem papie a

Innocentego XII" 4.

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 Warszawie5 .

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 6.

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  zdanie7.

 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 ty8.

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) 9.
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7 Tam e, 158 n.
8 Tam e 150.
9 Tam e, 155 n.
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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 czas10.

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 uszne11.

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”12.

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

                                                  
12 Tam e, 151 n.
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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

skarbu13.

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

                                                  
13 Tam e, 152 n.
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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 14.

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 ych15.

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

                                                  
14 Tam e, 153 n.
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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 16 .

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 nas17.

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 dzieci18 .

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.

                                                  
16 Tam e, 155.
17 Tam e.
18 Tam e, 156.
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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 19  .

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”20.

                                                  
19 Tam e, 159 n.
20  Tam e, 160.
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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 tobliwe21

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 skiego22.

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

                                                  
21 Tam e, 160 n.
22 Tam e, 161.
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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 23.

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 24 . 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

                                                  
23 Tam e, 161 n.
24 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  jawne25.

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 ojciec26.

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 yciela27 .

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 28.

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

                                                  
25 Tam e, 164.
26 Tam e, 162-165.
27 Tam e,  143 n.
28 Tam e, 134.
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stanowi znak, e wiernie wype nia  wol  Bo , a Bo a Opatrzno  troskliwie czuwa nad jego

dzie em.


