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grodziu, tu zasłynął świętością, którą potwierdza toczący się proces
beatyfikacyjny. Cieszę się, że duch apostolski świętych i błogosławio-
nych żywy jest stale w Kościele tarnowskim”3.

Ojciec Papczyński przyszedł na świat w czasach polskiej świetności
politycznej, która jednak już kryła w sobie zarodek wewnętrznego roz-
kładu. Okres jego życia to dla Polski czas utajonego tragizmu, zmagań
i walk prowadzących do upadku Rzeczypospolitej. Papczyński usiłował
skierować naród na właściwą ścieżkę, nauczając żywych i modląc się
za zmarłych4.

O życiu i dziełach o. Stanisława Papczyńskiego pisano wiele. Pier-
wszy życiorys napisał (ok. 1705) należący do Zakonu Braci Mniejszych
Reformatów o. Mansueto Leporini. Został zaproszony do marianów
na stanowisko lektora filozofii i teologii (1703-1706; 1709), mistrza
nowicjatu (1704-706 i 1724-1725), i sprawował także funkcję wizy-
tatora oraz komisarza generalnego (1715). Był człowiekiem uczciwym
i wykształconym. Pracował jako lektor w klasztorze w Warszawie, je-
szcze za życia o. Papczyńskiego, a w latach 1716-1719 pełnił urząd
prowincjała w swoim zakonie. Wiadomości o Papczyńskim czerpał od
naocznych świadków, którzy znali o. Papczyńskiego, a wśród nich tak-
że od o. Joachima od św. Anny Kozłowskiego. Miał też dostęp do
archiwum mariańskiego. Sporządzony przez siebie zwięzły życiorys
o. Papczyńskiego pt. Vita Fundatoris Congregationis Polonae Ordinis
Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae Virginis, wpisał do księgi
zwanej Protocollum Ordinis Immaculatae Conceptionis Polonae Con-
gregationis, zawierającej odpisy ważniejszych dokumentów i korespon-
dencji dotyczących założyciela i zgromadzenia. Później z polecenia
Świętej Kongregacji Obrzędów przedrukowano go stamtąd i zamie-
szczono w Summarium procesu beatyfikacyjnego. Autor, pisząc bio-
grafię o. Papczyńskiego, miał przed oczami przede wszystkim cel dy-
daktyczny, gdyż jako mistrz nowicjatu chciał zapoznać nowicjuszy z ży-
ciem założyciela.

Następnym autorem, który podjął się opublikowania biografii o. Pa-
pczyńskiego, był o. Łukasz Rosolecki SP, rektor kolegium w Wilnie
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3 Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999,
Przemówienia, homilie, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999, 1175.

4 M. Tarnawska, O. Stanisław Papczyński na tle swoich czasów, Londyn 1962, 1. 



i wiceprowincjał pijarów. Ojciec Papczyński cieszył się wielką czcią
u pijarów, nic więc dziwnego, że jeden z nich zamierzał wydać jego
życiorys. Rozpoczętą pracę przerwała w 1752 r. śmierć autora. Bolał
nad tym o. Kazimierz Wyszyński i pisał, że zakon marianów spotkała
nieodżałowana szkoda, z powodu śmierci rektora wileńskiego. Był on
głęboko przekonany o świętości o. Stanisława i dlatego zamierzał opu-
blikować jego biografię. Oczekiwał od marianów zwięzłego życiorysu
założyciela, sam natomiast miał opracować jego okres pijarski, opisując
cnoty, zasługi i prace podejmowane w tym zakonie5.

Po śmierci o. Rosoleckiego zabrał się do dzieła sam o. Wyszyński
(1700-1755). Był człowiekiem wykształconym i w zakonie pełnił fun-
kcję mistrza nowicjatu (1728-1730; 1734-1737), przełożonego gene-
ralnego (1737-1741; 1747-1750) oraz prokuratora generalnego w Rzy-
mie (1751-1753). Pod koniec życia udał się do Portugalii (1753), gdzie
zmarł w opinii świętości (1755). Wkrótce po jego śmierci rozpoczęto
jego proces beatyfikacyjny, który zakończył się już w naszych czasach,
wydaniem 21 grudnia 1989 r. Dekretu heroiczności jego cnót. Owocem
pracy o. Wyszyńskiego jest napisana w 1754 r. biografia pt. Vita Ve-
nerabilis Servi Dei Patris Stanislai a Jesu Maria Papczyński. Jest ona
cennym dla nas źródłem, ponieważ o. Kazimierz starannie gromadził
wszelkie szczegóły, dotyczące o. Stanisława. Wyszukiwał bezpośred-
nich świadków jego życia lub przynajmniej tych, którzy ich znali. Udał
się także do Podegrodzia, by z miejscowej tradycji ocalić to, co było
jeszcze żywe w ludzkiej pamięci.

Żywot o. Papczyńskiego, napisany przez o. Wyszyńskiego, prze-
tłumaczył na język portugalski – i wydał w Lizbonie w 1757 r. –
kapłan diecezjalny, członek Trzeciego Zakonu św. Franciszka, João
Teixeira Coelho de S. Paio, pt. Vida do Veneravel Servo de Deos,
o Padre Estanisláo de Jesus Maria [...]. Ojciec Kazimierz poznał go
w Lizbonie jako jednego z dwóch ciężko chorych, którzy zostali uz-
drowieni za przyczyną o. Papczyńskiego. Styl jego tłumaczenia jest
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5 „...Hic enim [Rector Vilnensis Scholarum Piarum] magnam opinionem de sanctimonia
Institutoris nostri Patris Stanislai a Jesu Maria Papczynski habendo, Vitam Eius typis mandare
promisit et ad hunc finem iussit nobis, ut Vitam Eius synoptice conscriberemus, is autem cona-
turus erat diligentiam facere de virtutibus et meritis Eius ac laboribus in Scholis Piis cum
existeret...”, List o. Wyszyńskiego z 5 sierpnia 1752 r., DW, Annal. 3, f. 20r-v, a, nota 46. Positio
740.



nieco patetyczny, ale oryginalny, piękny. Nie jest to przekład dosłowny,
ponieważ tłumacz uzupełnił go, mając pod ręką dodatkowe źródła,
które mu, na prośbę o. Wyszyńskiego przysłano, z Polski. Chociaż
Teixeira darzył wielką miłością o. Papczyńskiego, nie wydaje się jednak,
że jego dzieło może służyć jako źródło do opracowania biografii za-
łożyciela, ponieważ tłumacząc tekst o. Wyszyńskiego, skracał niektó-
re jego fragmenty, a dodawał informacje z innych źródeł; często opa-
trywał je komentarzami, osądami i wyjaśnieniami, czyniąc to z pew-
ną przesadą. Gdy tekst oryginalny był zbyt lakoniczny, wzbogacał go
szczegółami domyślnymi, które przedstawiał jako fakty historyczne.
Czasem opuszczał duże fragmenty tekstu. Te zmiany, pozornie słuszne,
burzyły jednak chronologię opisywanych zdarzeń. Niezgodność treścio-
wa była czasem rezultatem błędnej interpretacji oryginału. Wprowa-
dzał zmiany, bo chciał uniknąć ewentualnego zgorszenia czy dwu-
znaczności przedstawianych sytuacji6.

Jednym z najważniejszych źródeł informacji jest protokół zeznań
świadków z poznańskiego procesu beatyfikacyjnego o. Stanisława, za-
kończonego 8 października 1769 r. Jest on dostępny w sporządzonej
w 1953 r. kopii rękopiśmienniczej pt. Copia Publica Transumpti Pro-
cessus Ordinaria [1767-1769] Auctoritate in Curia Posnaniensi con-
structi super fama sanctitatis vitae, virtutum et miraculorum Servi Dei
Stanislai Papczyński Clericorum Marianorum Institutoris. Proces został
należycie przeprowadzony i jego kanoniczna ważność została potwier-
dzona w 1990 r. Świadkom procesu zadawano najpierw specjalne py-
tania w celu ustalenia ich autorytetu moralnego i kompetencji w za-
kresie badanego przedmiotu (było to tzw. interrrogatorium). Następnie
odpowiadali na pytania według ustalonego klucza, to jest według ar-
tykułów przygotowanych przez postulatora generalnego, podając za każ-
dym razem źródło, z jakiego czerpali swe wiadomości. Przed każdą
sesją zobowiązywali się pod przysięgą do mówienia prawdy. Byli także
zobowiązani do zachowania sekretu i dlatego nie mogli dzielić się mię-
dzy sobą uwagami dotyczącymi przesłuchań. 

Trzeba oczywiście pamiętać, że wiadomości podane przez świadków
były zaczerpnięte nie tylko z dokumentów, ale również z opowiadań
osób znających osobiście o. Papczyńskiego lub przekazujących to, co

8 Stanisław Papczyński

6 Positio 720.



zasłyszeli od osób go znających (testes de auditu). Ponieważ ludzka
pamięć jest zawodna, pojawiły się w zeznaniach pewne nieścisłości7.
Nie ma jednak wątpliwości, że każdy ze świadków starał się rzetelnie
przekazać to, co widział lub słyszał od innych. Można to zweryfikować
dzięki wskazanym przez nich źródłom informacji i przekonać się, na
ile podane wiadomości są prawdziwe. W każdym razie zeznania świad-
ków są nieodzowne do odtworzenia wiernego oblicza o. Papczyńskiego.

W XIX w. o postaci o. Paczyńskiego pisał o. Szymon Bielski SP,
w wydanym drukiem dziele pt. Vita et Scripta Quorundam e Con-
gregatione Clericorum Regularium Scholarum in Provincia Polona Pro-
fessorum, Varsaviae 1812, 210-211. Chociaż opracowanie to nosi na
sobie cechy pobieżności i pewnych uprzedzeń, to jednak autor wyraźnie
zaliczył o. Papczyńskiego do grona pijarów zasłużonych dla ojczyzny
i Kościoła.

W 1843 r. przypomniał postać o. Papczyńskiego Ludwik Górski,
którego Krótka wiadomość historyczna o założeniu Zakonu Księży Ma-
rianów w Polsce i o życiu ks. Stanisława Papczyńskiego ukazała się
w Pamiętniku Religijno-moralnym.

Górski korzystał z biografii autorstwa o. Wyszyńskiego, a także
z archiwów mariańskich przed kasatą zakonu. W swym artykule na-
zwał o. Papczyńskiego „niepospolitym człowiekiem i kapłanem”8.

W 1913 r. wydał w Krakowie książkę o założycielu marianów Jó-
zef Stanisław Pietrzak pt. Venerabilis Servus Dei Stanislaus Papczyński
a Jesu Maria [...]. Pozycja ta, mimo estymy Pietrzaka dla o. Papczyń-
skiego, jest pozbawiona walorów naukowych, ponieważ autor z dużą
dowolnością potraktował źródła historyczne. Podobnie należy ocenić
jego późniejsze publikacje.

Pierwszą bardziej naukowo opracowaną pozycją o założycielu ma-
rianów jest biografia napisana przez ks. Stefana Sydrego MIC, pt. Czci-
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7 Jedną z takich nieścisłości, która spowodowała niemałe zamieszanie w procesie, było
mylne twierdzenie, że o. Papczyński opuścił pijarów, ponieważ chciał założyć nowy instytut
zakonny, i że przez ten swój zamiar zasłużył sobie na nienawiść i prześladowania ze strony
swych współbraci pijarów. PP ff. 109v-110r; 174r-v; 175v; 316v-317r; 317v-318r. Gdyby tak
było rzeczywiście, to o. Papczyński wspomniałby o tym w swej Apologii, gdzie są podane
przyczyny jego wystąpienia z instytutu pijarów. Positio 249.

8 L. Górski, Krótka wiadomość historyczna o założeniu Zakonu Księży Marianów w Pol-
sce i o życiu ks. Stanisława Papczyńskiego, Pamiętnik Religijno-Moralny Ser. 1, 5 (1843) 293-
315.



godny Sługa Boży o. Stanisław od Jezusa Maryi Papczyński i jego
dzieło w świetle dokumentów, Warszawa 1937. Jest ona oparta na ma-
teriałach źródłowych i ukazuje postać o. Papczyńskiego oraz jego głów-
ne dzieło: Zgromadzenie Księży Marianów. Jest to praca pionierska
i docenić należy, że autor zdołał osobiście dotrzeć do tak wielu do-
kumentów; niektóre z nich ocalały do dzisiaj dzięki temu, że zrobił
z nich odpisy.

Po Sydrym naukową biografię o. Papczyńskiego przygotował ks.
Georgio Navikevičius MIC, pt. Stanislao di Gesù Maria Papczyński
(1631-1701), Scolopio e Fondatore della Congregatione dei Padri Ma-
riani, Roma 1960. Jest to dysertacja doktorska pozornie solidnie opra-
cowana pod względem metodycznym i historycznym. Autor przedsta-
wił postać o. Stanisława w świetle krytycznie ocenionych źródeł, choć
trzeba stwierdzić, że niesłusznie odmówił waloru źródeł tak ważnym
dokumentom jak biografie M. Leporiniego i K. Wyszyńskiego, przez
co wizerunek o. Papczyńskiego został bardzo zubożony. Bez przepro-
wadzenia dokładniejszych badań uznał te biografie, i zależne od nich
późniejsze opracowania, za panegiryki i legendy9.

Niewątpliwie bardzo cenną monografią jest dysertacja doktorska
ks. Kazimierza Krzyżanowskiego MIC, pt. Stanislaus a Jesu Maria
Papczyński OIC (1631-1701), magister studii perfectionis, Romae 1963.
Autor z jednej strony zajął się zebraniem danych faktograficznych do-
tyczących życia i działalności o. Papczyńskiego, a z drugiej zgroma-
dził i systematycznie uporządkował elementy jego doktryny teologicz-
nomoralnej, podając jego naukę o dążeniu do doskonałości chrześci-
jańskiej i zakonnej.

Najpoważniejszym opracowaniem postaci o. Papczyńskiego jest mo-
numentalne dzieło: Sacra Congregatio pro Causis Sanctorum Officium
Historicum, Posnaniensis Beatificationis et Canonizationis Servi Dei
Stanislai a Jesu Maria Papczyński, Fundatoris Clericorum Regularium
Immaculatae Conceptionis B. V. M. († 1701) POSITIO super Intro-
ductione Causae et super virtutibus ex officio concinnata, Romae 1977.
Dzieło to zostało przygotowane z ramienia Sekcji Historycznej Kon-

10 Stanisław Papczyński

9 O biografii Leporiniego pisał: „Jeśli nawet «Vita Fundtoris» jest interesująca ze wzglę-
du na swą starożytność i na opowiedzenie wydarzeń, które nie zostały przytoczone gdzie indziej,
to została jednak napisana bez dostatecznego liczenia się z wymogami krytyki historycznej.
Chodzi tu raczej o popularny utwór pochwalny czy też o panegiryk”, 23-24. 



gregacji dla Spraw Świętych przez ks. Krzyżanowskiego MIC, który
przez wieloletnie studia i badania archiwalne zaznajomił się z pro-
blematyką dotyczącą o. Stanisława Papczyńskiego. Wspomniane dzieło
stanowi zbiór dokumentów i komentarzy traktujących o jego życiu
i sławie świętości. W Positio zostało zebrane i opracowane krytycznie
wszystko, co było wówczas dostępne w różnych archiwach, a co w naj-
większym stopniu było pomocne w przygotowaniu niniejszego opra-
cowania. Są tam między innymi obszerne wyjątki z pierwszych ży-
ciorysów o. Papczyńskiego napisanych przez Leporiniego i Wyszyń-
skiego. Positio zawiera także niektóre akta poznańskiego procesu in-
formacyjnego.

Trzeba także wspomnieć o popularyzującej postać o. Papczyńskiego
książce ks. Krzyżanowskiego MIC zatytułowanej Pod sztandarem Nie-
pokalanej, Londyn 1966. Wprawdzie są to bardzo popularne komentarze
do epizodów życia o. Papczyńskiego, jednak oddają ściśle prawdę hi-
storyczną.

Ważnym opracowaniem życia o. Papczyńskiego jest również pub-
likacja autorstwa ks. Tadeusza Rogalewskiego MIC, pt. Czcigodny Słu-
ga Boży Stanisław Papczyński, zamieszczona w serii Polscy Święci,
nr 7, Warszawa 1985, 39-82. Jest ona w dużym stopniu oparta na
obszernym artykule napisanym przez ks. Krzyżanowskiego MIC, pt.
O. Stanisław Papczyński, Rzym 1981, mps. Opracowanie ks. Roga-
lewskiego ukazało się w popularnej formie, pt. Założyciel Marianów
O. Stanisław Papczyński, Warszawa 1986; także w języku angielskim:
Rev. Tadeusz Rogalewski MIC, Founder of the Marians Father Sta-
nislaus Papczyński, Stockbridge MA 1997.

Należy nadto wymienić kilka opowieści o życiu o. Papczyńskiego,
które pojawiły się w ostatnich latach. Mają one swój walor poznawczy,
gdyż są oparte na materiałach źródłowych. Należą do nich: M. Sta-
rzyńska, Sprawa, Warszawa 1986; ks. O. Nassalski MIC, Wierny wez-
waniu. Opowieść o Założycielu Marianów, Warszawa 1995; ks. O. Na-
ssalski MIC, Wielki skarb Polskiego Narodu. 30 czytanek-rozważań
o czcigodnym Słudze Bożym Ojcu Stanisławie od Jezusa i Maryi Pa-
pczyńskim, Warszawa 1996; C. Ryszka, Szermierz Niepokalanej, War-
szawa 1998, ss. 200, mps.

Z publikacji traktujących o dorobku o. Papczyńskiego należy wy-
mienić jeszcze następujące: E. Jarra, Myśl społeczna o. Stanisława Pa-
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pczyńskiego Założyciela Marianów, Stockbridge 1962; M. Tarnawska,
O. Stanisław Papczyński na tle swoich czasów, Londyn 1962; ks. A. Pa-
pużyński MIC, Podstawy psychologiczno-pedagogiczne systemu wycho-
wawczego Ojca Stanisława Papczyńskiego, Założyciela Marianów, Lub-
lin 1973, mps; G. Karolewicz, Z badań nad pismami Stanisława Pa-
pczyńskiego (1631-1701), Roczniki Humanistyczne, t. XXIII, z. 2 (1975)
133-150; ks. Z. Żywica MIC, Maryjność w życiu i pismach o. Stani-
sława Papczyńskiego założyciela Marianów (1631-1701), Lublin 1976,
mps; ks. T. Rogalewski MIC, Koncepcja życia chrześcijańskiego w pis-
mach o. Stanisława Papczyńskiego, Warszawa 1980, mps; ks. S. Po-
rębski, Duchowość Stanisława Papczyńskiego, Tarnów 1986, mps; ks.
A. Pakuła MIC, Doskonałość zakonna według „Inspectio cordis” Sta-
nisława Papczyńskiego OIC (1631-1701), Lublin 1991, mps; ks. P. Dę-
bek MIC, Eschatologiczny wymiar życia zakonnego według Sługi Bo-
żego O. Stanisława Papczyńskiego i wczesnej tradycji Zgromadzenia
Księży Marianów, Lublin 1994, mps; ks. K. Gajda, Sprawa beatyfikacji
Stanisława Papczyńskiego (1631-1701). Studium historyczno-prawne,
Lublin 1996, mps; ks. D. Kwiatkowski MIC, Niepokalane Poczęcie
NMP według o. Stanisława Papczyńskiego (1631-1701), Lublin 1996,
mps; ks. T. Rogalewski MIC, Teologiczne podstawy życia chrześci-
jańskiego w nauczaniu Założyciela i Odnowiciela Zgromadzenia Księży
Marianów, Warszawa 1997; także w języku angielskim: Rev. T. Ro-
galewski MIC, Theological foundations of the christian life in the te-
aching of the Founder and the Renovator of the Congregation of Ma-
rians, Stockbridge MA 1999.

Ostatnią publikacją o Stanisławie Papczyńskim jest praca ks. Wac-
ława Makosia MIC pt. O. Stanisław od Jezusa Maryi Papczyński. Ba-
dania i refleksje, Warszawa 1998. Autor prześledził skomplikowane
drogi o. Papczyńskiego i wyjaśnił wiele trudnych problemów zwią-
zanych zarówno z jego życiem, jak i z procesem beatyfikacyjnym. Ze
szczególną wnikliwością naświetlił samą postać założyciela marianów,
ukazując jego charyzmaty, trudny okres pijarski, polemikę pijarów z je-
zuitami, w którą o. Stanisław był z konieczności uwikłany oraz trud-
ności związane z zakładaniem i rozwojem Zgromadzenia Księży Ma-
rianów. Po Pozycji była to najcenniejsza pomoc w opracowaniu ni-
niejszej biografii.
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Warto dodać, że w XX w. ukazało się ok. 370 publikacji odnoszą-
cych się bądź wprost do postaci o. Stanisława Papczyńskiego, bądź
do jego dzieła i miejsc z nim związanych, co statystycznie daje trzy
publikacje rocznie.

Z najważniejszych źródeł służących do napisania biografii o. Pa-
pczyńskiego należy wymienić następujące: zachowane pisma o. Pa-
pczyńskiego; biografie o. Papczyńskiego napisane przez Leporiniego
i Wyszyńskiego; historia polskiej prowincji pijarów napisana przez
Krausa; akta poznańskiego procesu informacyjnego; wszelkie urzędowe
dokumenty związane z życiem, działalnością i procesem beatyfikacyj-
nym o. Papczyńskiego. Można je znaleźć w następujących archiwach:
Archiwum Generalne Marianów w Rzymie, Archiwum Postulacyjne
Marianów w Rzymie, Archiwum Polskiej Prowincji Marianów w War-
szawie, Archiwum Generalne Pijarów w Rzymie, Archiwum Centralne
Pijarów w Budapeszcie, Archiwum Pijarów w Krakowie, Archiwum
Jezuitów w Rzymie, Archiwum Reformatów w Krakowie, Archiwum
Filipinów w Studziannie, Archiwum Nuncjatury Warszawskiej, Archi-
wum Tajne Watykańskie, Archiwum Archidiecezji Poznańskiej, Ar-
chiwum Kurii Metropolitalnej Krakowskiej, Archiwum Diecezjalne Lu-
belskie.

Większość z wykorzystanych dokumentów znajduje się w Positio,
co ułatwiło wykonanie zadania. Praca powstała dzięki moim poprze-
dnikom, którzy podjęli trud dotarcia do właściwych dokumentów, opra-
cowania ich i opublikowania. Największe uznanie należy się autorowi
Pozycji ks. Kazimierzowi Krzyżanowskiemu MIC, oraz wspierającemu
go w dziele kwerendy ks. Janowi Bukowiczowi MIC. Przyłączył się
do tego dzieła także ks. Wacław Makoś MIC, wyświetlając wiele za-
wiłych sytuacji życia o. Papczyńskiego i jego procesu beatyfikacyjnego.
Wszystkim wymienionym autorom pragnę wyrazić wdzięczność za wy-
konanie prac przygotowawczych oraz za korektę niniejszej biografii.
Słowa podziękowania kieruję także do współbraci, którzy przejrzeli
moje opracowanie i przekazali mi swoje uwagi krytyczne: ks. Anto-
niego Skwierczyńskiego MIC, ks. Mariana Pisarzaka MIC, ks. Jana
Kosmowskiego MIC oraz ks. Tadeusza Górskiego MIC. Dziękuję rów-
nież ks. Stanisławowi Klimaszewskiemu MIC za korektę fragmentów
pism o. Papczyńskiego tłumaczonych z łaciny na język polski.
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Pragnę także złożyć podziękowanie inicjatorowi tej pracy, ks. Sta-
nisławowi Kurlandzkiemu MIC, który jako prowincjał zlecił mi jej
napisanie. Dziękuję również Jego następcy na tym urzędzie, ks. Janowi
Rokoszowi MIC, który żywo interesował się tą pracą oraz zapewnił
mi czas i środki na jej kontynuowanie.

Szczególną wdzięczność wyrażam ks. prof. dr. hab. Janowi Pry-
szmontowi, który zachęcił mnie przed laty do studiów nad założycielem
wspólnoty mariańskiej i był promotorem mojej pracy doktorskiej na
temat koncepcji życia chrześcijańskiego w pismach o. Papczyńskiego.
Później służył pomocą i radą w opracowaniu nauczania o. Stanisława
o podstawach teologicznych życia chrześcijańskiego, co stanowiło zna-
czną część mojej rozprawy habilitacyjnej. Interesował się również po-
stępami w pisaniu niniejszej biografii, mobilizował mnie do systematy-
cznej pracy nad nią.

Niech wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej ksiązki
udzieli swego matczynego błogosławieństwa Najświętsza Maryja Dzie-
wica Niepokalanie Poczęta.

Nos cum Prole Pia
Benedicat Virgo Maria!

W Roku Wielkiego Jubileuszu Wcielenia,
w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny,
8 grudnia 2000 r.

 Autor

14 Stanisław Papczyński



WYKAZ SKRÓTÓW

Skróty ogólne

ca — circa około
ed. — editio wydanie
f. — folio numer bieżący stronicy
mps — maszynopis
pp. — paginae stronice książki
r — recto stronica manuskryptu, którą czyta się najpierw
rps — rękopis
v — verso odwrotna stronica manuskryptu, którą czyta się po stronicy zwanej

recto
vol. — volumen tom

Skróty bibliograficzne

AAP — Archiwum Archidiecezjalne Poznańskie: zbiór APS (Acta Pro-
cessuum Sacrorum).

ACP — Archiwum Centralne Pijarów, Budapeszt, VIII, Miksztath Kal-
man-ter 1.

ADL — Archiwum Diecezjalne Lubelskie.
AFP — Posnanien. Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Stanislai

a I. M. Papczyński [...], Animadversiones R.P.D. Fidei Promo-
toris Super Dubio An sit signanda Commissio Introductionis
Causae [...], rps, AAP: APS 9, pp. [1-74].

AGM — Archiwum Generalne Księży Marianów, Rzym, Via Corsica 1,
Documenta Historica (Congregationis) = Doc. Hist.
Skrót TrDM oznacza masznopis (w trzech tomach) przechowy-
wany w teczce «Transcripta» i zatytułowany: Odpisy Dokumen-
tów związanych z życiem i czynami Cz. Sługi Bożego O. Stani-
sława od Jezusa Marji Papczyńskiego, Założyciela Zakonu XX.
Marjanów; Cz. Sługi Bożego O. Kazimierza Wyszyńskiego Mar-
janina, oraz z historią Zgromadzenia XX. Marjanów, staraniem
o. Sydrego, Raśna 1933.



AGP — Archiwum Generalne Pijarów, Rzym, Piazza dei Massimi 4.
AJR — Archiwum Jezuitów, Rzym, Via Borgo S. Spirito.
AKMK — Archiwum Kurii Metropolitalnej Krakowskiej, Liber Actorum

Notariatus Sebastiani Francisci Mitrzyński, Notarii Apostolici,
1668-1672.

Annot — C. Wyszyński OIC, Quaedam Annotationes ad Positiones et
Articulos super Processum Venerabilis Servi Dei Nostri Insti-
tutoris, rps, AAP: DW, Ann. 3.

APK — Archiwum Pijarów, Kraków, ul. Pijarska.
Apologia — Stanislaus a I. M. Papczyński, Apologia pro egressu e Scholis

Piis, ca 1671, Scripta 31-73.
APostMIC — Archiwum Postulacyjne Księży Marianów, Rzym, Via Corsica

1.
APPM — Archiwum Polskiej Prowincji Marianów, Warszawa, ul. Św.

Bonifacego 9.
APS — Zob. AAP
ARK — Archiwum Reformatów, Kraków.
Caputi — Giovanni Carlo Caputi SP, Notizie Historiche, rps, ok. 1675,

AGP: Hist. bibl. 5
Choynacki — [Dominicus Choynacki SP], Brevis Collectio. De introductis

Scholis Piis in Poloniam, et earum incremento, tam in hoc, quam
in inclyto Hungariae Regno, rps, 1775, APK.

CLS — Connotatio Librorum et Scriptorum extraditorum pro Commis-
sione Romana a Sacra Rituum Congregatione demandatorum,
rps, ok. 1773, AAP: APS 5.

ConstSP — Constitutiones Congregationis Pauperum Matris Dei Schola-
rum Piarum, in: Clericorum Regularium Scholarum Piarum I.
Constitutiones cum Notis. II. Regulae et Ritus Communes. [...],
s. 1. 1768.

DeVen — Scripsit manu propria ARP Casimirus Wyszyński de Venerabili
Patre Stanislao Papczyński, rps, 1738/1750?, kopia 1753-57?,
AAP: APS 5.

DSE — «Decretum super examine, revisione, et approbatione Operum
typis editorum, et Manuscriptorum Servi Dei», AAP: APS 9.

DW — Protokoły czynności w Rzymie sługi Bożego Kazimierza Wy-
szyńskiego oraz notaty jego i listy w sprawie kanonizacji sługi
Bożego Stanisława Papczyńskiego, rps, (1751-1755), AAP:
APS 7/D. Dzieli się na trzy «Annales» (Ann). Skrót «DW/2»
oznacza ostatnią część Dziennika (1752-1755), [35 pp.], AGM:
Doc. Hist. Wysz., M2/2.

ECat — Enciclopedia Cattolica I-XII, Città del Vaticano, 1948-1954.
EK — Encyklopedia Katolicka I-VIII, Lublin 1973-2000.
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EKośc — Encyklopedia Kościelna I -XXXIII, red. M. Nowodworski i in.,
Warszawa, Płock, Włocławek 1873-1933.

EncOrg — Encyklopedia Powszechna S. Orgelbranda I -XXVIII, Warsza-
wa 1859-1868.

EphCal — Ephemerides Calasanctianae, comment. bimestre Edit. Calas.,
Roma 1931 ss.

Estreicher — K. Estreicher, Bibliografia polska I -XXXIV, Kraków 1872-
1951.

FamDom — Liber XXV. Collegii Podoliniensis Scholarum Piarum. In quo
continentur Familiae Domus, in Annos singulos descriptae ab
Anno 1642. Conversio ad Fidem Orthodoxam ab Anno 1775.
Sacri Ordines Nostris collati ab Anno 1684 /?/, rps, ACP Hung.,
For. 0-6, Nr. 36.

Friedreich — E. Friedreich SP, Życie Jana Franco, Vác 1907-1908, APost
MIC.

Fundatio — Stanislaus a I. M. Papczyński, Fundatio Domus Recollectionis.,
ca 1675, Scripta 75-96.

HierCat — C. Eubel, Hierarchia catholica medii [et recentioris] aevi, 2a ed.
5 voll., Münster 1913-1952.

Informatio — Posnanien. Beatificationis et Canonizationis Ven. Servi Dei
Stanislai a J. M. Papczyński [...] INFORMATIO super dubio An
sit signanda Commissio Introductionis Causae in casu, et ad
effectum etc., [Romae 1772].

Kraus — [Michael Kraus a Visitatione BVM SP], Provincia Polonae
Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Pia-
rum, rps, 1692-1701?, ACP Hung., For. 0-6, Nr. 70; Positio
286-330.

Krzyżanowski — Casimirus J. Krzyżanowski MIC, Stanislaus a Jesu Maria Pap-
czyński, O. Imm. Conc. (1631-1701): magister studii perfectio-
nis, Dissertatio ad Lauream in S. Theol., Romae 1963.

LibScr — Libro delli Scrutinii de Novitii e Professioni Accesso e Recessio
de nostri Professioni della Fede Renovatione delli Voti...?,
1642-1680, ACP Hung., For. 0-6, Nr. 31.

Makoś — W. Makoś MIC, O. Stanisław od Jezusa Maryi Papczyński.
Badania i refleksje, Warszawa 1998.

Navikevičius — Georgio A. Navikevičius MIC, Stanislao di Gesù Maria Pap-
czyński (1631-1701) Scolopio e Fondatore della Congregazione
dei Padri Mariani, Dissertatio ad Lauream in Fac. Hist. Eccl.,
Roma 1960.

Nom. Disc. Nomina Discipulorum Podolinii Scholas Pias frequentantium
ab anno 1643, rps, ACP Hung., For. 0-6, Nr. 77. 
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NV — [Stanislaus a I. M. Papczyński], Norma Vitae Religiosae Con-
gregationi B. V. Mariae Sine labe Conceptae Eremitarum Ma-
rianorum [...] Proposita et ab Em.mo et Rev.mo Domino D. L.
Cardinali Colloredo [...] Correcta Romae A. D. 1694-to, rps,
1694/98, Positio 450-483.

Oblatio — Oblatio, 11 (?) grudnia 1670, Scripta 25-30.
PEK — Podręczna Encyklopedia Kościelna I-XLIV, wyd. Z. Chełmicki

i in., Warszawa 1904-1916.
Positio — Sacra Congregatio pro Causis Sanctorum Officium Historicum,

Posnaniensis Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Sta-
nislai a Jesu Maria Papczyński, Fundatoris Clericorum Regu-
larium Immaculatae Conceptionis B. V. M. (+ 1701) POSITIO
super Introductione Causae et super virtutibus ex officio con-
cinnata, Romae 1977.

PP — Copia Publica Transumpti Processus Ordinaria auctoritate in
Curia Posnanien. constructi super fama sanctitatis vitae, virtu-
tum et miraculorum Servi Dei Stanislai Papczyński Clericorum
Marianorum Institutoris, APostMIC. Skrótów «Proc. Inform.»
i «Proc. Posn.» użyto dla oznaczenia Aktów oryginalnych Pro-
cesu, przechowywanych w AAP: APS 10.

Prodromus — Sttanislaus a I. M. Papczyński Prodromus Reginae Artium, Var-
saviae-Cracoviae 1663, 1664, 1665, 1669/1670.

Prot — Protocollum Ordinis Beatae Mariae Virginis Immaculatae Con-
ceptionis Congregationis Polonae [...] Connotantur cum con-
sensu et supplicatione totius Congregationis per Adm Reveren-
dum Patrem Ioachimum a Sancta Anna [...] Anno Virginei par-
tus 1705 In Colle Mariano Eremi Corabieviensis die 13 Maij,
rps, ca 1744, Arch.priv. Muniak, Cracoviae.

ProtBals — Protocollum Ordinis Mariani Immaculatae Conceptionis B. V.
Mariae [...] Conscriptum a P. Fr. Alexio de S. Octaviano Fi-
scher [...] Anno Domini 1758, Archiwum Miejskie, Vila Real,
Portugalia.

Protestatio — Stanislaus a I. M. Papczyński, Protestatio Romam abeuntis,
1667, Scripta 11-20.

ProtGoslin — Protocollum Ordinis Immaculatae Conceptionis Congregatio-
nis Polonae [...] procuratum Anno a Christo Nato Millesimo
Septingentesimo Trigesimo Primo Die 16 Junij, rps, 1731-1782,
ADL: A. 235.

ProtWet — Protoculum Trienne Adm Rdi Patris Cajetani Wetycky [...],
Inceptum Anno 1750 Praepositurae nostrae anno primo Die 28
Novembris, Vil. Bibl. Univ., rps, F4-A4559.

PSB — Polski Słownik Biograficzny I -, wyd. Polska Akademia Umie-
jętności (od 1957 Polska Akademia Nauk), Kraków 1935-
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R — Casimirus Wyszyński OIC, Relationes de mihi notis et auditis
gestis Venerabilis Patris nostri Stanislai 1751, rps, AAP: DW,
Ann. 3.

RLD — Regiestrum [!] Librorum et Documentorum Romam Missorum
Anno 1773, rps, AAP: APS 6.

RSP — Casimirus Wyszyński OIC, Relatio de Spiritu Prophetico eius-
dem V. Patris Stanislai, rps, AAP: DW, Ann. 3.

RVH — Relatio et vota sulla seduta dei Consultori dell’Ufficio Storico,
tenuta il 23 novembre 1977, Romae 1978.

RVT — Relatio et Vota Congressus Peculiaris super virtutibus die 22
Ianuarii an. 1991 habiti, Romae 1991.

Scripta — Scripta Historica P. Stanislai a J. M. Papczyński, ed. C. Krzy-
żanowski MIC, Varsaviae 1999.

SGKP — Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów sło-
wiańskich, I-XV, red. K. Sulimierski i in., Warszawa 1880-
1902.

Summ — Posnanien. Servi Dei Stanislai a Jesu Maria Papczyński [...]
SUMMARIUM super dubio An sit signanda Commissio Intro-
ductionis Causae in casu, et ad effectum etc., [Romae 1771].

Sydry — Stefan M. Sydry MIC, Czcigodny Sługa Boży O. Stanisław od
Jezusa Maryi Papczyński i jego dzieło w świetle dokumentów,
Warszawa 1937.

Templum — Stanislaus a I. M. Papczyński, Templum Dei Mysticum..., Cra-
coviae 1675.

Testamentum I — Stanislaus a I. M. Papczyński, Testamentum Primum, Neo-Je-
rosolymae, 9 Decembris 1692, Scripta 117-122.

Testamentum II — Stanislaus a I. M. Papczyński, Testamentum Alterum, Neo-Je-
rosolymae, [1699]/1701, Scripta 131-142.

TrAAS — [Stefan M. Sydry MIC], Akta z Archiwum Skarbowego, rps, ok.
1930, APPM.

TrDM — Zob. AGM.
TS — Casimirus Wyszyński OIC, Testimonia Sanctitatis.
VF — [Mansueto Leporini OFM Ref.], Vita Fundatoris Congregatio-

nis Polonae Ordinis Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae
Virginis, ca 1705, in: Prot, pp. 3-16.

VW — VITA Venerabilis Servi Dei Patris Stanislai a Iesu Maria Qui
Congregationem Religiosorum Marianorum Immaculatae Con-
ceptionis Beatissimae Virginis Mariae, [...], in Suffragium Ani-
marum Purgatorii instituit, Composita per Patrem Casimirum
WYSZYŃSKI eiusdem Congregationis Marianae ExPraeposi-
tum Generalem, 1754, rps 1722, APostMIC.
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W czasie jej trwania miały miejsce – słynna obrona Częstochowy i ślu-
by Jana Kazimierza. Wojna zakończyła się pokojem w Oliwie (1660).

W dobie tych tragicznych zmagań z wrogiem zewnętrznym nękały
Polskę również niepokoje wewnętrzne. W 1667 r. książę Lubomirski
zawiązał konfederację szlachty przeciw królowi. W następnym roku
Jan Kazimierz, przepowiedziawszy na sejmie upadek Polski, abdykował
i udał się do Francji.

Za Korybuta Wiśniowieckiego wybuchły nowe wojny z Turcją
(1672 i 1673) i doszło do zwycięskiej bitwy pod Chocimiem. Kolejnym
królem Polski został Jan III Sobieski. Za jego panowania doszło do
najazdu tureckiego na Austrię i wielkiego zwycięstwa wojsk polsko-
austriackich nad Turkami pod Wiedniem (1683)4.

Ostatnie lata życia Papczyńskiego przypadły już w czasach pano-
wania Augusta II Sasa, uwikłanego w wojnę północną. Wojska szwe-
dzkie okupowały wówczas Polskę przez kilka lat i wędrowały po niej
wzdłuż i wszerz, co nieubłaganie przybliżało całkowity upadek naszej
niezawisłości narodowej5.

Do upadku Polski prowadziła w sposób nieunikniony nie tylko jej
sytuacja polityczna, ale i społeczna. Rzeczpospolita dwojga narodów
połączonych w XVI w. unią i pozostających pod jedną władzą – Kró-
lestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie – była w rzeczywistości
wielonarodowa. Dzieliła się na trzy prowincje – Małopolską, Wiel-
kopolską i Litewską, te zaś na województwa i dalej na powiaty. Wy-
ższe stanowiska zajmowali magnaci, a wszyscy wojewodowie zasiadali
w senacie. Naczelną władzę sprawował król. Stał na czele władzy pra-
wodawczej oraz skupiał w swym ręku najwyższą władzę sądową i woj-
skową. Przed nikim nie był odpowiedzialny za swoje czyny, musiał
jednak respektować przywileje, które nadawał. Władzę królewską ogra-
niczał Senat. Sejm składał się z trzech izb: królewskiej, senackiej i po-
selskiej. W izbie poselskiej zasiadali przedstawiciele szlachty – wy-
bierani na sejmikach6.

Tradycjonalizm polskiej szlachty uniemożliwiał przeprowadzenie
reform społecznych. Szlachcic był z jednej strony bardzo przywiązany

22 Stanisław Papczyński
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5 J. Topolski, red., dz. cyt., 332-333.
6 T. Manteuffel, red., dz. cyt., 554-556.



do swojej ziemi, z drugiej zaś był na niej „dworem, laską (marszał-
kowską), panem siebie samego”7. Pacta conventa zaprzysiężone przez
Henryka Walezego (1573) dawały szlachcie pretekst do wypowiadania
posłuszeństwa królowi i prowadziły do tzw. rokoszy w XVII w. Wolna
elekcja powodowała zamęt w czasie bezkrólewia i była przyczyną ry-
walizacji ugrupowań magnackich, a także wpływu obcych państw na
obsadzanie polskiego tronu. Stosowana w sejmie zasada jednomyśl-
ności, zwana liberum veto, uniemożliwiała naprawę Rzeczypospolitej.
Sejmy były nagminnie zrywane, często przez płatnych najmitów, co
pogłębiało anarchię w kraju. Do pierwszego zerwania sejmu doszło
w 1652 r. za sprawą posła Sicińskiego z Upity. Będzie miał on później
wielu swoich niesławnych naśladowców. W drugiej połowie XVII w.
na 35 sejmów normalnych (po odliczeniu konwokacji i elekcji), zer-
wano aż 158.

Trudny był los chłopów w czasach Papczyńskiego, choć w Polsce
nie był gorszy niż w innych krajach w tym okresie9. Dźwigali oni
ciężar pańszczyzny i niesprawiedliwości, jakiej dopuszczały się wobec
nich warstwy uprzywilejowane. Ludzie biedni nie mogli w ogóle docho-
dzić swoich praw – i tak bardzo ograniczonych – z powodu przeku-
pstwa sądów10. Autorytet urzędów zupełnie upadł, znikło poszanowanie
prawa i cnót. W praktyce stosowano zasadę, że ten jest lepszy, kto
jest silniejszy11. Tę niesprawiedliwość społeczną widział Jan Kazimierz
i świadom, że ona przede wszystkim prowadzi do upadku kraju, w imie-
niu całej Rzeczypospolitej ślubował w 1656 r. w katedrze lwowskiej,
że uwolni lud polski „od niesprawiedliwych ciężarów i ucisków”12.
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7 S. Cynarski, Sarmatyzm ideologia i styl życia, w: J. Tazbir, red., Polska XVII wieku.
Państwo, społeczeństwo, kultura, Warszawa 1969, 235.

8 W. Czapliński, Zarys dziejów Polski od roku 1864, Kraków 1985, 309.
9 O. Halecki, Storia della Polonia, Roma 1966, 198-199.
10 J. Topolski, red., dz. cyt., 350.
11 W. Potocki, Moralia, t. I, Kraków 1915, 133.
12 W czasie Mszy św. na ręce nuncjusza apostolskiego dnia 1 kwietnia 1656 r. król złożył

następujące ślubowanie: „Cum vero magno animi mei dolore luculenter videam, propter gemi-
tum (pauperum) et oppressionem hominum conditionis plebeiae in Regna mea immissa a Tuo
(B. V. Mariae) Filio iusto iudice flagella pestis, bellorum et aliorum malorum per hoc septennio
(1648-1656), promitto insuper ac voveo, me serio cum universis ordinibus pace constituta ra-
tiones omnes initurum ad ea avertenda mala, atque procuraturum, ut a gravaminibus iniustis
et oppressionibus populus Regni mei eximatur”. E. Rykaczewski, wyd., Relacye Nuncyuszów
Apostolskich i innych osób w Polsce od r. 1548 do 1690, t. II, Berlin-Poznań 1864, 297.



W tym samym czasie odzywały się i inne głosy, biorące w obronę
uciskanych. Krzysztof Opaliński (†1655) pisał, że Bóg karze Polskę
za ucisk podwładnych, których nie uważano ani za bliskich sobie, ani
nawet za ludzi13. Podobnie wypowiadał się Szymon Szymonowicz
(†1629), Szymon Starowolski (†1656), Wacław Potocki (†1696) i inni14.
Wśród tych obrońców ludu był też Stanisław Papczyński.

Tragiczny los kraju nękanego bezustanną wojną, niepokojami we-
wnętrznymi i niesprawiedliwością społeczną, pogłębiały klęski żywio-
łowe, jak nieurodzaje, niszczenie zasiewów przez szarańczę, płodów
rolnych i owoców przez mróz, zabudowań i dobytku przez powodzie.
W latach 1650 i 1652 zanotowano nawet trzęsienie ziemi. Najstrasz-
niejsze jednak żniwo zbierało „morowe powietrze”. Przez cały prawie
XVII w. nękało ono Polskę i dziesiątkowało jej mieszkańców. W 1624
i 1625 roku zmarło wskutek zarazy 2 375 osób w Warszawie i 10 454
w Gdańsku. Tak zwana czarna śmierć (mors nigra), która szła z Ukrai-
ny po bitwie pod Beresteczkiem – poprzez Lwów, Kraków i dalej
na północ kraju dorzeczem Wisły – w samym tylko Krakowie spo-
wodowała zgon 37 000 mieszkańców, a w okolicy miasta umierało
po 250 osób dziennie. Morowe powietrze zbierało i później swoje żni-
wo w latach 1627-1632, 1637-1639, 1641-1642, 1652-1654, 1661-1662,
1667, a więc przez prawie całe życie założyciela marianów, który szcze-
gólną troską otaczał dusze zmarłych na wojnie i wskutek zarazy. Przy-
gnębiający był wtedy polski krajobraz – opustoszałych domów z cia-
łami zmarłych i ukrywających się w kniejach wygłodniałych ludzi.
Wielu umierało śmiercią głodową. Zanotowano również wypadki lu-
dożerstwa. Obrazu klęski dopełniało plądrowanie kraju przez obce woj-
ska; rozbój, gwałty i zajazdy15.

Aby uzyskać pełniejszy obraz epoki, w której żył Stanisław Pa-
pczyński, należy jeszcze wspomnieć o prądach religijnych XVII w.
Burzliwe życie polityczne i społeczne Europy tamtych czasów nie przy-
stawało do norm religijnych, do moralności chrześcijańskiej. Teologia
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13 „Deum Poloniam pro subditorum oppressione castigare intelligo, quasi rusticus non
solum esset proximus tuus, sed neque homo”. K. Opaliński, Satyry, Wrocław 1953, 282.

14 I. Chrzanowski, Historia literatury niepodległej Polski 1965-1797, Warszawa 1971,
256, 273, 281, 351.

15 W. Smoleński, Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII, Warszawa 1979, 48-49; S.
Starowolski, Reforma obyczajów polskich, w: I. Chrzanowski, dz. cyt., 274.



katolicka pod wpływem protestantyzmu zaczęła coraz żywiej się zaj-
mować studiami biblijnymi i obroną kwestionowanych prawd wiary.
Mimo tych nowych tendencji scholastyka rozwijała się nadal i miała
swoich wybitnych przedstawicieli, jak Ludwik Molina (†1600), Gabriel
Vasquez (†1604), Franciszek Suarez (†1617), kard. de Lugo (†1660)
i inni. Rozwijała się również teologia ascetyczno-mistyczna, której
przedstawicielami byli Ignacy Loyola (†1556), Teresa od Jezusa
(†1582), Jan od Krzyża (†1591), Alonso Rodriguez (†1613) i Fran-
ciszek Salezy (†1622). Pojawiły się liczne podręczniki teologii moralnej
na użytek spowiedników, jako kontynuacja dawnych summae confes-
sariorum. Zainteresowanie teologów teoretycznymi i praktycznymi
kwestiami moralnymi doprowadziło do powstania kazuistycznej teologii
moralnej16.

Prądy umysłowe XVII w. żywe na Zachodzie, znajdowały również
oddźwięk w kraju Stanisława Papczyńskiego. Utrzymywano wówczas
stałe kontakty z ośrodkami uniwersyteckimi – Padwą, Rzymem i Flo-
rencją, z Wittenbergą i Strasburgiem, z Ingolstadem, Wiedniem i Lo-
wanium. Interesowano się nowoczesną myślą zachodnioeuropejską; zna-
ny był Kartezjusz, Leibniz, Galileusz, Kepler. Dotarł do nas racjonalizm
teologiczny reprezentowany przez „braci polskich” oraz prądy janseni-
styczne. Rozwijały się nauki matematyczne, upadła jednak kultura filo-
zoficzna, a scholastyka stała się doktryną anachroniczną17.

Na początku XVII w. dotarły również do Polski dzieła o profilu
kazuistycznym, jak Emmanuela Sa TJ Aphorismi confessariorum (Co-
loniae 1600), Jana Azora TJ (†1603) Institutiones morales (Romae
1600), Marcina Azpilcuety (†1586) Enchiridion confessariorum et pae-
nitentium. Zajmują się oni tzw. przypadkami sumienia, głównie na uży-
tek spowiedników. Podają liczne przykłady, w których przypomina się
pewne zasady (principia) i daje rozstrzygnięcia.

Na gruncie rodzimym pojawiła się wtedy praca jezuity Brundusina
pt. Institutio confessariorum, poświęcona przede wszystkim praktycznej
stronie sakramentu pokuty. Doszły również do Polski dzieła przed-
stawiciela dominikańskiej szkoły hiszpańskiej Bartłomieja z Mediny,

Wprowadzenie 25

16 J. Bajda, Teologia moralna (kazuistyczna) w XVII XVIII wieku, w: Dzieje teologii ka-
tolickiej w Polsce, t. II, cz. I, Lublin 1974, 269-271.

17 H. Barycz, Barok, w: B. Suchodolski, red., Historia nauki polskiej, t. II, 33-34, Wrocław
1970.



Kajetana, Soto, Bellarmina, Sanchesa, Suareza. Tak więc kontakty pol-
skiej teologii z zachodnią były dość żywe i wszechstronne18.

Obok dzieł teologów zachodnich pojawiały się coraz częściej prace
polskich teologów okresu kazuistycznego. Do najbardziej znanych na-
leżą dzieła Mikołaja z Mościsk (†1638), Samuela z Lublina (†1635),
Mikołaja Łęczyckiego (†1653), Kaspra Drużbickiego (†1662), Tomasza
Młodzianowskiego (†1686), Szymona Stanisława Makowskiego
(†1683). W ich pracach można wyraźnie dostrzec próby zharmoni-
zowania teologii kazuistycznej z ascetyczno-mistyczną19.

Papczyński znał współczesne mu nurty w teologii, różne szkoły,
które niewątpliwie formowały jego osobowość i nie pozostawały bez
wpływu na jego twórczość pisarską.

Na przełomie XVII i XVIII w. było w Polsce ok. 10 000 zakon-
ników; 60 procent z nich stanowili kapłani. Tak wielka liczba du-
chownych ułatwiała dotarcie Ewangelii do szerokich warstw społeczeń-
stwa, choć nie zawsze byli to duszpasterze dostatecznie wykształceni20.

W omawianym okresie daje się zauważyć w polskim życiu kościel-
nym przekonanie, iż zachowanie dawnych praw i obyczajów decyduje
o sile państwa, a obywatelom zapewnia możliwość przetrwania cięż-
kich chwil. Wraz z ową tendencją pojawiają się nowe, rodzime formy
nabożeństw, jak wprowadzone pod koniec stulecia Gorzkie Żale, czy
Droga Krzyżowa oraz różne formy kultu Matki Bożej, którego szczy-
towym przejawem była koronacja obrazu Jasnogórskiego w 1717 r.
Te nowe formy religijności podtrzymywały niewątpliwie gorliwość re-
ligijną szerokich mas społeczeństwa; pomagały rzeszom przybliżyć się
do Chrystusa, do tajemnicy Jego narodzenia i męki. To z XVII w.
pochodzą takie kolędy jak Lulajże Jezuniu, W dzień Bożego Narodzenia,
czy pieśni pasyjne: Jezu Chryste, Panie miły, Ogrodzie Oliwny i Stała
Matka Boleściwa21.

Działalność o. Stanisława Papczyńskiego przypada na okres na-
rastania w Polsce nietolerancji religijnej w stosunku do protestantów.
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18 J. Bajda, dz. cyt., 280-281.
19 K. Górski, Teologia ascetyczno-mistyczna (wiek XVI-XVIII), w: Dzieje teologii kato-

lickiej w Polsce, t. II, cz. I, Lublin 1874, 440, 456.
20 Tamże 316.
21 Tamże 317-318. 



Miała ona także miejsce wobec prawosławnych i jest to widoczne
w pismach o. Papczyńskiego. Prawa mniejszości wyznaniowych uległy
poważnemu ograniczeniu, co skłaniało przedstawicieli wyznań nieka-
tolickich do szukania pomocy poza granicami Rzeczypospolitej, często
u jej nieprzyjaciół. Sytuacja ta pociągała za sobą drastyczne posunięcia
prawne, jak uchwała o banicji arian, zakaz odstępowania od religii
katolickiej pod karą śmierci, zakaz nadawania indygenatów i nobilitacji
niekatolikom. Mimo tych posunięć nie doszło w Polsce do prześla-
dowań innowierców na taką skalę jak np. we Francji. Najczęściej na-
rażeni byli na utratę dóbr i skazywani na banicję.

Jaka więc była Rzeczpospolita, w której żył o. Stanisław Papczyń-
ski? Potrafiła być wielkoduszna i wspaniała, ale niekiedy też lekko-
myślna i rozrzutna. Poseł Rzeczypospolitej Jerzy Ossoliński wysłany
przez króla Władysława IV do Rzymu (1633), olśnił mieszkańców
Wiecznego Miasta przepychem swego orszaku. Pięknie opisuje ten try-
umf fantazji i polskiej dumy Maria Starzyńska w książce o Papczyń-
skim:

„No i wjechał do Rzymu przez Bramę Flamińską orszak trzystu
ludzi, dwudziestu karoc, trzydziestu mułów i dziesięciu wielbłądów,
wszystko lśniące od złota, drogich kamieni i diamentów, a kity, pió-
ropusze, guzy, spinki, złote siatki, frędzle, atłasy, aksamity, futra sobole
i rysie, karabele, łuki, szyszaki mieniły się bajecznie kolorowe, prze-
pyszne...; wjeżdżali mieniący się w słońcu polscy panowie, synowie
najpierwszych domów Rzeczypospolitej... Sam Ossoliński miał na sobie
żupan złotem haftowany, spięty dwudziestoma guzami z dużych dia-
mentów, ramiona okrywała mu peleryna z soboli, a beret na głowie
powiewał kitą czaplich piór i połyskiwał kosztowną agrafą. U boku
miał karabelę całą obsypaną drogimi kamieniami, a niósł go siwy rumak
strojny w chryzoliny i czarne pióra w diamentowej osadzie. Do dzisiaj
opowiada się tu, jak to konie z polskiego orszaku gubiły złote podkowy,
specjalnie zresztą słabo przyczepione, a gawiedź rzymska o nie się
biła. Taka była wtedy, Rzeczpospolita”22.

Nie były to jednak czasy beztroskie. Ludzie ginęli tysiącami w boju,
jak np. w czasie bitwy pod Warką nad Pilicą (7 listopada 1656 r.),
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22 M. Starzyńska, Sprawa, Warszawa 1986, 8-9; P. Jasienica, Rzeczpospolita Obojga
Narodów, cz. I Srebrny wiek, Warszawa 1967, 407.



kiedy to wojska Czarnieckiego23 położyły trupem kilka tysięcy dobo-
rowych żołnierzy szwedzkich; rzeka, czerwona od krwi, zapełniła się
ich ciałami24. Ginęli też poza polami bitew i nie osłaniały ich żadne
międzynarodowe konwencje. 28 sierpnia 1656 r. pod Trzemeszną (dziś
Strzemeszna koło Rawy) dywizja Czarnieckiego rozgromiła silne zgru-
powanie szwedzkie, które przedzierało się za swoim królem do Prus.
Kto uciekł z pobojowiska, chroniąc się do lasu, ginął tam często z rąk
chłopów25.

Były to czasy bitewnych szaleństw. Uległ mu np. książę siedmio-
grodzki Jerzy II Rakoczy (1648-1660), który w 1657 r. napadł na Pol-
skę. W odwecie za spustoszenie Rzeczypospolitej Jerzy Lubomirski26

zniszczył w ciągu dwóch tygodni posiadłości Rakoczego na Węgrzech;
palił, niszczył, co mógł, „zostawiając jedynie wodę i ziemię”. Potem
wziąwszy wielki okup od matki Rakoczego, pokonał wraz z Czar-
nieckim jej syna – w niegościnnej dla łupieżców Rzeczypospolitej.
Rakoczy na Podolu pod Czarnym Ostrowiem stracił wojsko, dostał
się do niewoli i zostawiwszy zakładników z obietnicą okupu, z małym
tylko pocztem wrócił do swoich. Wszędzie napotykał płacz i prze-
kleństwa tych, którzy z jego winy stracili synów, mężów i braci27.

Rzeczpospolita z czasów Stanisława Papczyńskiego imponowała
swym ogromnym obszarem. Była w okresie wielkiego rozwoju; po
pokoju w Polanowie obejmowała (1634) terytorium około 990 000 ki-
lometrów kwadratowych i była wówczas trzecim co do wielkości pań-
stwem europejskim; pod względem zaludnienia zaś zajmowała wśród

28 Stanisław Papczyński

23 Stefan Czarniecki (1599-1665), od 1655 kasztelan kijowski, potem wojewoda ruski
1657, kijowski, wreszcie hetman polny koronny 1657.

24 J. Ch. Pasek, Pamiętniki, Warszawa 1963, 69.
25 Tamże 63. Pasek pisze: „Ze wszystkich tedy zaginionych, nie wiem, jeżeliby się który

znalazł, który by nie miał być egzenterowany [wypatroszony], a z tej okazyjej: zbierając chłopi
zdobycz na pobojowisku, nadeszli jednego trupa tłustego z brzuchem szablą rozciętym, tak że
intestina [wnętrzności] z niego wyszły. Więc że kiszka przecięta była, obaczył jeden czerwony
złoty; dalej szukając znalazł więcej: dopieroż inszych pruć, i tak znajdowali miejscami złoto,
miejscem też błoto. Nawet i tych, co po lasach żywcem znajdowali, to wprzód koło niego
poszukali trzosa, to potem brzuch nożem rozerznąwszy i kiszki wyjąwszy, a tam nic nie znala-
złszy, to dopiero: «idźże, złodzieju pludraku, do domu; kiedy zdobyczy nie masz, daruję ci
zdrowiem». Bito i po inszych miejscach Szwedów znacznie w tym roku”. Tamże 69-70.

26 Jerzy Lubomirski (1616-1667), marszałek wielki koronny, hetman polny, wreszcie ro-
koszanin.

27 J. Ch. Pasek, dz. cyt., 71.



nich siódme miejsce (10 milionów mieszkańców). Było to zaludnienie
o jedną trzecią mniejsze od Rzeszy niemieckiej i o połowę mniejsze
niż zaludnienie Francji28.

Epoka, w której przypadło żyć Stanisławowi Papczyńskiemu wy-
cisnęła swoje piętno na jego życiu i działalności pisarskiej, duszpa-
sterskiej i zakonotwórczej. Intensywnie przeżywał okresy świetności
ojczyzny XVII w., jej zmagania i klęski29. Można powiedzieć, że Pa-
pczyński odszedł razem ze świetnością ojczyzny, która rozbłysła raz
jeszcze w okresie panowania Jana III Sobieskiego, by potem zanurzyć
się w mrokach rozbiorowej nocy.
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29 M. Tarnawska, dz.cyt., 3-5.







Podegrodzie jest wsią rozbudowaną wzdłuż kilku dróg na zboczach
wyżyny, na tarasach nadrzecznych oraz na równinie nad Dunajcem4.
Zabudowania gospodarskie w większości układają się w charaktery-
styczne przysiółki o znanych z dawna nazwach, jak Kąty, Pędzicha,
Zasłonie, Kolonie i inne5. Okoliczne gleby są tu dość urodzajne, na
co wpłynęła niewątpliwie różnorodność w ukształtowaniu terenu6. Roz-
wojowi rolnictwa sprzyja dobre nasłonecznienie upraw w łagodnym
klimacie Kotliny Sądeckiej7.

Ludzie osiedlali się w dolinie Dunajca, a ślady ich pobytu sięgają
zamierzchłych czasów. Archeologowie natrafili tutaj na szczątki grodów
kultury łużyckiej8. Być może powstała w tym miejscu osada już w pier-
wszym tysiącleciu przed Chrystusem9. Na „Grobli” i „Zamczysku” od-
kryto pozostałości wczesnośredniowiecznych grodzisk. Jednak najwię-
kszy na tym terenie – w okresie wczesnego średniowiecza – był gród
w Naszacowicach, położony na wzgórzu o 3,5 km na południowy za-
chód od Podegrodzia, w widłach Dunajca i potoku Jastrzębia. To od
bliskości tego grodu bierze swoją nazwę Podegrodzie.

Po upadku grodu w Naszacowicach w XI lub XII w. największe
znaczenia zaczął odgrywać na tym terenie gród kasztelański w Pode-
grodziu, z centrum na „Grobli”. Pierwsza wzmianka o grodzie w Sta-
rym Sączu, pochodząca z 1224 r., odnosi się do Sącza Podegrodzkiego.
Dopiero po 1257 r. centrum życia gospodarczego i politycznego prze-
niosło się do Starego Sącza, natomiast Podegrodzie stało się osadą
rolniczą. W średniowieczu przebiegał tędy ważny szlak komunikacyjny
wzdłuż Dunajca z Krakowa przez Bochnię, Wojnicz, Czechów, Go-
stwicę do Pienin, na Podhale i Orawę10.

W przekazie M. Leporiniego – pierwszego biografa o. Papczyń-
skiego – miejsce urodzenia założyciela marianów brzmi Podgrodii czyli
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4 J. Staśko, Podegrodzie – zarys monografii wsi, Kraków 1937, 7.
5 E. Pawłowski, Nazwy miejscowości Sądeczyzny, t. I, Kraków 1965, 55.
6 M. Strzemowski, Gleby woj. Krakowskiego, w: Przegląd geograficzny, t. XXVI, 1954,

54.
7 J. Głuc, dz. cyt., 7.
8 A. Żaki, Problem starożytnych fortyfikacji w Sądeczyźnie, w: Rocznik Sądecki, t. VII,

1966.
9 Z. Woźniak, Z najdawniejszej przeszłości Podegrodzia, w: Rocznik Sądecki, t. V, 1962.
10 J. Głuc, dz. cyt., 7-14.



Podgrodzie11. W spisie pijarów z lat 1662-1666 spotykamy nazwy:
Podgrodensis oraz Podgrodiensis12. Niekiedy występuje wersja Pod-
grodia Sandecensis, ponieważ wioska rodzinna Papczyńskiego znaj-
dowała się w pobliżu Sącza (dziś Stary Sącz)13. Spotyka się też okre-
ślenie, że o. Papczyński urodził się w Podguriae in oppido Sandec14

lub in oppido Sandecz15.
Wiara katolicka dotarła tu wcześnie, bo już za panowania Bolesława

Chrobrego (992-1025). Biedny lud szukał pocieszenia w religii i w pro-
tekcji możnych, zachowując tradycyjną religię katolicką, prostą i wolną
od wszelkiego zakłamania. Podczas gdy inne plemiona opierały się
przed ewangelizacją, Podegrodzie już w 1014 r. miało swoją świątynię,
a tutejsza parafia jest najstarszą w Kotlinie Sądeckiej. Pierwszy kościół
był drewniany. Część osady wokół świątyni nazywano początkowo
osadą pod kościołem, następnie pod grodem, a wreszcie Podegrodziem
Kościelnym16.
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11 VF § 1, Positio 634; tamże 8.
12 Familia Domus Ressoviensis conscripta Anno Dni 1662, Die 19 Martii, Positio 55;

Nomina et Cognomina Frum in Polona Provincia degentium ut reperiuntur Die 11 Octobris
Anni Mill.mi Sexcen.mi Tertii, Positio 56; Familia Domus Rzesoviensis conscripta Anno Domini
1662, Positio 76; Familia Domus Varsaviensis 1665, Positio 80; Familia Domus Varsaviensis
Anno 1666, 7 Decembris, Positio 83; tamże 8.

13 AGP, Reg. Rel. 73, Professiones ab an. 1656 usque 1670, f. 17; Reg. Rel. 3, p. 21;
ConstSP, P. I, c. III, n. IV; Profesja ślubów prostych z przysięgą wytrwania u pijarów z 22 VII
1656, Positio 42; tamże 8.

14 PP, art. 1. Świadectwa w Procesie Informacyjnym niekiedy nazywają miejsce urodze-
nia Papczyńskiego Podgoria; PP ff. 163v, 164r, 168v, 170r, 314r; jest to błędna latynizacja
nazwy Pod[e]grodzie; Positio 8.

15 PP ff. 108r, 130r; Positio 8.
16 J. Staśko, dz. cyt., 14; Nav 50; Akta wizytacji biskupiej z 1596 r. mówią o istnieniu

w Podegrodziu kościoła drewnianego (Akta wiz. z 1596. Archiwum Metropolitalne w Krako-
wie, k. 37). Inne akta wspominają o budowie nowego kościoła w 1347 r. Został on zbudowany
z drewna modrzewiowego i posiadał chórek. Później wybudowano chór mniejszy murowany
(Akta wiz. z 1896). W czasach Długosza kościół był całkowicie drewniany (J. Długosz, Liber
Beneficjorum diocesis cracoviensis, Kraków 1864, t. III, 341). W 1475 r. przeprowadzono jego
gruntowną restaurację (Akta wiz. z 1896 r.). W latach 1596-1618 kościół był częściowo drew-
niany i częściowo murowany (Akat. wiz. z lat 1607-1608, 1618, 1896). Od 1340 r. parafia
w Podegrodziu posiadała przywilej odpustów nadany przez Kurię Rzymską. W 1475 r. został
jej nadany drugi przywilej (Akta wiz. z 1607 r.). W pierwszej połowie XIV w. do parafii należało
4.305 osób (T. Ladogórski, Zaludnienie Polski na początku panowania Kazimierza Wielkiego,
Lwów 1930, 65). Parafia podegrodzka przewyższała liczbą wsi wszystkie parafie Sądeczyzny.
Za czasów Długosza liczyła 23 wsie (J. Długosz, dz. cyt., t. I, 351, 405, 549-550, t. III, 340-344).
W 1581 r. miała ich już 44 (A. Pawiński, Rejestr poborowy 1581 r.). Ten sam stan utrzymał się
w latach 1596-1618 (Akta wiz. z 1596-1518). Tak samo było w 1629 r. (S. Inglot, Rejestr pobo-



Przełomowy w dziejach Podegrodzia był rok 1448; w tym roku
biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki (1430-1493), po podniesieniu
parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu do rangi kolegiaty, utworzył
archidiakonat sądecki i do jego uposażenia wyznaczył parafię w Pode-
grodziu. Z tą datą parafia tutejsza przestała być jednostką samodzielną,
a jej proboszczem stawał się każdorazowo archidiakon sądecki. Jednak
przy kościele w Podegrodziu kapituła utrzymywała swego wikariusza17.
Dopiero w 1791 r. przywrócono tu znowu parafię18. Z kroniki Długosza
wynika, że parafia Podegrodzie liczyła 23 wsie. Potem – w latach
1596-1618 – miała ich już 4419.

Zapis w księdze ochrzczonych w Podegrodziu z 1710 r. wskazuje,
jak uroczyście sprawowano tu kiedyś święte obrzędy. Brali w nich
udział znakomici uczniowie miejscowej szkoły, organista, kantorzy,
muzycy, służba kościelna. Autor tego zapisu opowiada o strasznym
spustoszeniu, jakiego dokonała wówczas zaraza w Kotlinie Sądeckiej.
W Podegrodziu zmarło wtedy 165 osób, a we wszystkich okolicznych
wsiach około 2 000. W Nowym Sączu ofiarami epidemii zostało prze-
szło 1 600 osób, a w Starym Sączu ponad 2 30020.
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rowy woj. krakowskiego 1680). Pod koniec XVIII w. od parafii podegrodzkiej odpadły niektóre
wsie do nowopowstałych parafii, a po podziale w 1910 r. zostało już tylko 11 wsi (J. Głuc, dz.
cyt., 41-45). Obecnie do parafii należy 7 wsi: Podegrodzie, Stadła, Gostwica, Mokra Wieś,
Nasaczowice, Juraszowa i Rogi.

17 „Sandeczensis ecclesia in titulum Sanctae Margarethae dicata quae quondam fuit paro-
chialis, et in ecclesiam collegiatam translata est. Item ecclesia Sancti Jacobi parochialis in Pode-
grodzie idem ecclesiae Sandeczensi, et praesertim archidiaconatui Sandeczensi incorporata”.
J. Długosz, dz. cyt., t. I, 554; S. Świszczowski, Materiały do dziejów Kolegiaty Św. Małgorzaty
w N. Sączu, w: Rocznik Sądecki 1957, t. III; Akta wiz. z 1596; Kronika parafialna, Archiwum
parafialne kościoła św. Jakuba w Podegrodziu.

18 Kronika parafialna; Rocznik Diecezji Tarnowskiej 1967, 58.
19 Rejestr poborowy woj. krakowskiego 1629, Wrocław 1956.
20 Wspomniany zapis brzmi: „Hoc enim Anno flagella Dei, quae ventura olim meruimus,

praesentia et experta agnovimus. Cuncta enim Plebs in toto ferme Poloniae Regno Caelestis Ire
mucrone percussa et repentina singuli per pestem caede Vastati. Non Languor mortem praecu-
currit sed Languoris moras mors praecucurrit. Percussus quisque ante raptus est, quam ad La-
menta paenitentia conversus. Attigit huc haec paena Dei propter scelera nostra in his enim
partibus graves adnotans suis pestiferae mortis. Novo Sandecii etenim mille sexcenti et amplius
extincti sunt. In Antiqua Sandecz duo millia trecenti et supra mortui. In Pagis Vicinioribus ad
numerum duorum millium ad meliorem renati Vitam Mortales. Hic quoque Podegrodzyi centum
sexaginta 5que e vivis extincti per pestem extitere, in numero quorum Totus Ecclesiae Decor:
excellentes Scholares, Organarius nempe Ioannes Czernkiewicz (cuius insignis in Choro Com-
positionum ipsius extat et extabit memoria), Cantor Ioannnes Żurkowski, Martinus Jodłowski,



W okolicach Podegrodzia kwitło życie kulturalne i religijne. Przy
parafii podegrodzkiej istniała szkoła (data jej założenia jest nieznana).
W ciągu wieków stale się rozwijała; w 1890 r. liczyła 174 uczniów.
W 1909 r. założono w niej teatr i chór włościański. Już 1892 r. po-
wstała Szkoła Gospodyń Wiejskich, nazwana w 1929 r. Szkołą Rol-
niczą, do dziś istniejąca. Ważną rolę w życia parafii odgrywały bractwa
religijne: Św. Anny, Najświętszego Serca Pana Jezusa, Wiecznej Ad-
oracji Najświętszego Sakramentu, Różańca Świętego, Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy. Były też stowarzyszenia religijne: Akcja Kato-
licka i Krucjata Eucharystyczna21. Od 1586 r. istniał również przy-
kościelny szpital22.

Podegrodzie dzisiaj

Ewangelia głoszona tu niemal od początku istnienia naszej pań-
stwowości przeniknęła duszę tutejszego ludu, czego wyrazem były li-
czne kapliczki – rozsiane po okolicznych wzgórzach. W samym Pode-
grodziu do dziś istnieje mały kościółek murowany pod wezwaniem
św. Anny, zbudowany w 1631 r. Na ścianie frontowej świątyni z pra-
wej strony wmurowano tablicę z napisem: Pamiątka 500-letniej ro-
cznicy zwycięstwa pod Grunwaldem 1410-1910. Nad drzwiami wej-
ściowymi znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Dokoła
kościółka rosną lipy i akacje, a całość jest okolona murem z kamienia.
W barokowym ołtarzu znajduje się obraz św. Anny z Matką Najświęt-
szą i Dzieciątkiem. Maryja w koronie trzyma berło, Pan Jezus trzy-
ma jabłko królewskie, a św. Anna księgę. Obraz został namalowany
w 1631 r. staraniem miejscowego duszpasterza, ks. Sebastiana de Ro-
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et Ioannes Panderski, musici, cum omnibus quotquot erant Ecclesiae huius Podegrodzensis
servitoribus, omnes e vivis ad sublimia Caelestia Regna elati... Solus flos paraeciae huius Pra-
esbyteri nimirum omnes una cum Praelato singulari Dei miraculo et beneficio liber a peste
evasit”. Lib. Bapt. III ab A. D. 1687 usque ad 1718, Annus Domini 1710, October, Archiwum
kościoła św. Jakuba w Podegrodziu; Sydry 11, przyp.

21 J. Owsianka, Zachowania religijno-moralne katolików na przykładzie parafii Świętego
Jakuba w Podegrodziu, mps, 1988, 14-15.

22 Tzw. Szpital (hospitale) nie był szpitalem w znaczeniu dzisiejszym; był raczej przytuł-
kiem pro alendis senio provectis pauperibus. Positio 675, n. 40; tamże, 828, Ad A 24. „Szpital”
w Podegrodziu ufundowała ksieni starosądecka Dorota Strońska i kard. Radziwiłł, ordynariusz
krakowski. W 1605 r. mieszkało w nim czworo ubogich. Akta wiz. z 1607-1608; B. Kumor,
Szkolnictwo w Sądeczyźnie, w: Rocznik Sądecki, t. X, 232.



ci23. Na suficie widnieje fresk Niepokalanego Poczęcia i Świętej Trójcy.
Na antepedium namalowano scenę ucieczki Świętej Rodziny do Egiptu.

Na uwagę zasługuje również kaplica z 1849 r. pod wezwaniem
św. Sebastiana – postawiona na cmentarzu, na którym chowano zmar-
łych w czasie zarazy w 1710 r. – i siedem przydrożnych kapliczek.

Obecny murowany kościół parafialny został zbudowany w 1832 r.
na miejscu drewnianego. O założeniu kamienia węgielnego pod tę bu-
dowlę mówi zapis w kronice parafialnej z 9 maja 1831 r. Konsekrował
go biskup krakowski Uborski w 1835 r. Jest to budowla trzynawowa
z półkolistą absydą i kolebkowym sklepieniem. Posiada sześć ołtarzy,
z tego dwa są z XVIII w.24. Na jego frontonie znajdują się trzy daty:
1014 – 1832 – 1982 oraz napis: KRÓLOWI WIEKÓW BOGU CZEŚĆ
I CHWAŁA. Pierwsza data nawiązuje do wzmianki u Długosza, mó-
wiącej, że był już wtedy w Podegrodziu kościół i przyjmuje się ją
jako datę powstania parafii; druga data to rok budowy obecnej świątyni
a trzecia – to rok jej renowacji.

W kościele znajduje się chrzcielnica z 1409 r. z herbem abp. Mi-
kołaja Trąby. Pochodzi ona ze starego kościoła i przy niej prawdo-
podobnie został ochrzczony założyciel marianów. Z innych ciekaw-
szych zabytków należy wymienić wielki krucyfiks, piękną figurę Matki
Boskiej Bolesnej oraz figurę Pana Jezusa przy słupie biczowania –
rzeźby pamiętającej zapewne czasy o. Papczyńskiego. W ołtarzu głów-
nym znajduje się obraz św. Jakuba, patrona kościoła. W lunetach prez-
biterium widnieją obrazy – namalowane na płótnie w 1954 r. przez
Czesława Lenczowskiego ze Starego Sącza – a na nich: po prawej
o. Papczyński błogosławi króla Jana Sobieskiego i jego wojska, po
lewej mieszkańcy Podegrodzia składają wieńce żniwne Matce Bożej
Królowej25. Wizerunek Królowej Niebios z Dzieciątkiem widnieje także
w witrażu prezbiterium, po lewej stronie, z napisem: FUNDACJA KS.
PROBOSZCZ JÓZEF ALBERSKI, oraz: Proj. – Wyk. Art. Mal. Bolesław
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23 U dołu obrazu znajduje się napis następującej treści: „P. Sebastianus de Roci Vicarius
protunc Ecclesiae Parochialis Podegrodensis Fieri curavit Anno Dni 1631. Quos Tibi Ruricolae
grati sacramus Honores Anna Parens, Laeto suscipe Diva sinu”. 

24 M. Misiąg-Boheńska, Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. I, woj. krakowskie, pow.
nowosądecki, Warszawa 1951, 26.

25 J. Pietrusiński, Grobowiec i Ikonografia Sługi Bożego Ojca Stanisława od Jezusa Marii
Papczyńskiego jako artystyczne świadectwo Jego czci, Warszawa 1964, mps, 18.



Szpecht. Witraż po prawej stronie prezbiterium ukazuje postać o. Pa-
pczyńskiego, który w prawej ręce trzyma księgę z monogramem Ave
Maria i napisem Reguła, w lewej zaś krzyż i różaniec. Napis na wi-
trażu brzmi: FUNDACJA STEFANIA I CZESŁAW FRĄCZKOWIE
Z JURASZOWEJ NR 26.

W latach 1994-2000 zbudowano z prawej strony kościoła piękną
kaplicę ku czci o. Stanisława Papczyńskiego z wielką ażurową kratą
od strony nawy i z metalowymi drzwiami od zewnątrz, będącymi dzie-
łem kowalstwa artystycznego. Inicjatorem budowy kaplicy był ks. pro-
boszcz Józef Alberski, a po jego śmierci prace kontynuował ks. pro-
boszcz Józef Wałaszek. Na głównej ścianie kaplicy został umieszczony
wspomniany krucyfiks, przed którym zapewne modlił się o. Papczyński,
a po lewej jej stronie zabytkowa Pieta. Wnętrze kościoła zostało w ju-
bileuszowym roku 2000 gruntownie odnowione; położono nowe tynki
i marmurową posadzkę.

Należy jeszcze dodać, że w latach 1987-1991 zbudowano w Pode-
grodziu nową plebanię, w której znajduje się obraz o. Papczyńskiego,
prawdopodobnie z końca XIX w. z napisem: Chwalebny O. Stanisław
Papczyński, zakonodawca OO. Maryanów, spowiednik Papieża Inno-
centego XII, kaznodzieja Jana III. * 18.V. r. 1631 w Podegrodziu
† 17.IX.1701, wielkiemi cudy wsławiony.

Dom rodzinny o. Papczyńskiego stał pod wzgórzem zwanym Za-
mczyskiem, na którym obecnie stoi kościół parafialny. W dawnych
wiekach płynął tędy Dunajec, okalając wzgórze. Dla upamiętnienia
miejsca urodzin założyciela marianów, na dawnej działce jego rodziców
postawiono w 1934 r. (z inicjatywy miejscowego proboszcza ks. Jana
Pabiana) pomnik, na którym umieszczono napis:

Czcig. sł. B. Stanisł.
PAPCZYŃSKIEMU
18.5.1631-17.9.1701

Założycielowi XX Marjanów
Teolog. Kapel. W. P. Kr. Sobieskiego

– w miejscu rodzinnem –
1934.

Działka należy do rodziny Bartulów. Przedtem była własnością ro-
dziny Konstantych; ich dom w czasie drugiej wojny światowej służył
za punkt kontaktowy dla członków ruchu oporu. Tu ich goszczono,
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tutaj otrzymywali informacje i stąd byli przerzucani przez południową
granicę na Zachód. Do niedawna stała na wspomnianej działce kurna
chata; w podobnej chacie mógł urodzić się o. Papczyński. Bartulowie
pielęgnują tutejszą tradycję. Słuchając ich opowiadań ma się wrażenie,
jakby o. Stanisław urodził się tu niedawno.

Miejscową ludność osiedloną na tzw. królewszczyznach, nadanych
klasztorowi w Starym Sączu przez bł. Kingę26, cechował gorący pa-
triotyzm i poczucie osobistej wolności. Byli to w większości wieśniacy,
prości w zwyczajach i gorliwi w wyznawaniu wiary świętej. Zamiesz-
kując górzyste okolice, byli przyzwyczajeni do ciężkiej pracy na roli;
pracowali także we własnych warsztatach jako kowale, cieśle, sprze-
dawcy. Borykając się z twardą rzeczywistością, stawali się hardzi i sko-
rzy do awantur. Choć sami nazywają się góralami, prawdziwi górale
określają ich jako mieszkańców równin, gdyż w pobliżu Podegrodzia nie
ma wysokich gór. Często zapuszczały się w te okolice czambuły tatar-
skie, watahy kozackie, wojska tureckie i szwedzkie. Wyprawy najeźdź-
ców na te tereny, położone niemal na granicy z Moskwą, Węgrami,
Ukrainą, Słowacją i Morawami, uczyniły z ich mieszkańców lud od-
ważny, kochający ojczyznę, własną ziemię i religię. Ujawniło się to
zwłaszcza podczas „potopu” w połowie XVII w. Według tradycji górale
sądeccy brali udział w walce ze Szwedami za czasów króla Jana Ka-
zimierza. Mieszkańcy Podegrodzia i paru innych wiosek z powodze-
niem uczestniczyli w akcjach partyzanckich przeciw oddziałom nie-
przyjacielskim. Wzięli nawet do niewoli szwedzkich generałów, za co
pozwolono im później nosić specjalny strój ludowy, zwany generalskim,
taki właśnie, jaki mieli na sobie owi pokonani przez nich generałowie27.

Ślady przeszłości Podegrodzia zgromadzono w tutejszym Muzeum
Lachów Sądeckich. Miejscowi woleliby, żeby muzeum nosiło nazwę
Muzeum Lachów Podegrodzkich – tak silne mają poczucie własnej
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26 Kinga Kunegunda (1234-1292), królewna węgierska, księżna krakowsko-sandomier-
ska, pani sądecka, klaryska, błogosławiona. Była córką króla węgierskiego Beli IV, od 1239 r.
żoną Bolesława Wstydliwego. Po śmierci męża w 1279 r. wstąpiła do klasztoru w Starym Sączu,
wzbogacając go licznymi dotacjami. Po życiu pełnym cnót papież Aleksander VIII w 1690 r.
potwierdził jej kult, a papież Benedykt XIII w 1715 r. ustanowił ją patronką Polski i Litwy
(A. Witkowska, red., Nasi Święci. Polski Słownik Hagiograficzny, Poznań 1995, 370-383).
000Błogosławiona Kinga została kanonizowana 16 czerwca 1999 r. przez Jana Pawła II w czasie
pobytu Ojca Świętego w Starym Sączu.

27 Navikevičius 49-50; Sydry 13-15.



odrębności. W muzeum znajdują się tutejsze stroje ludowe, narzędzia
pracy, dekoracje obrzędowe, kapliczki i świątki.

Innym obiektem przybliżającym podegrodzką przeszłość jest Są-
decki Park Etnograficzny w Nowym Sączu. Znajduje się tam kurna
chata z Podegrodzia, która stała do lat pięćdziesiątych w pobliżu działki
rodziców o. Papczyńskiego. W chacie jest niewielka izba i kuchnia,
w której trzymano krowę. Krowa ogrzewała swym oddechem opalane
tylko chrustem wnętrze, z którego dym wydostawał się przez otwory
pomiędzy deskami w suficie. W izbie mieściła się cała – często wie-
loosobowa – rodzina, z tym że chłopcy powyżej dziesięciu lat spali
na strychu. Na ścianach pod sufitem wisiały skośnie święte obrazy.

Podegrodzie i okolice są najlepiej widoczne z cmentarza, znajdu-
jącego się powyżej kościoła parafialnego. Ukazuje się stamtąd, jak
na dłoni zarówno Nowy jak i Stary Sącz. W kotlinie, zwanej Sądecką,
widnieje kapliczka przy polnej drodze prowadzącej do miejsca prze-
prawy przez Dunajec, przesłonięty gęstymi krzakami. W dali na ho-
ryzoncie rozciągają się lesiste pasma Beskidu Wschodniego z najwy-
ższym szczytem Radziejowa.

Dunajec płynie obecnie pogłębionym korytem; obniżanie się dna
rzeki jest spowodowane ciągłą wywózką żwiru z istniejącej tu żwi-
rowni. Rzeka jest szeroka na ok. 60 m, a kiedy spadnie deszcz, poziom
wody podnosi się momentalnie o 1 m; głębokość jej wynosi zwykle
ok. 1,5 m.

Dzisiejsi podegrodzianie są dobrymi gospodarzami. Gmina posiada
własny system wodociągowy, który zaopatruje w wodę prawie wszy-
stkie gospodarstwa, ma swój Dom Kultury z biblioteką i wspomniane
wyżej muzeum regionalne. Przy ośrodku tym działa Zespół Pieśni i Tań-
ca „Podegrodzie” – znany w kraju i za granicą. Jest szkoła podsta-
wowa, w której uczy się około 400 dzieci z Podegrodzia i okolic.
Jest też Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz trzyletnie Technikum Rol-
nicze. Podegrodzie ma również pawilony handlowe, piekarnię i re-
staurację, Urząd Gminy, pocztę, bank, Ośrodek Zdrowia, Kółko Rol-
nicze i Państwowy Ośrodek Maszynowy28.

Mieszkańcy Podegrodzia – spadkobiercy bogatego kulturowego
dziedzictwa – to ludzie religijni, dobrzy katolicy. Z badań socjologi-
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28 J. Owsianka, dz. cyt., 16.



cznych wynika, że ponad 85 procent parafian uczestniczy w każdą
niedzielę i w święta we Mszy św., natomiast prawie w każdą niedzielę
dodatkowo jeszcze ponad 11 procent (łącznie niemal 97 procent). Te
liczby świadczą o tym, że ziomkowie o. Stanisława Papczyńskiego
mają głęboko zakorzenione poczucie obowiązku uczestnictwa we Mszy
św. w dni nakazane. Warto przy tym zaznaczyć, że wyróżnia się tu
gorliwością młode pokolenie, bo ponad 97 procent młodzieży deklaru-
je swoje uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii. Wśród młodych nie
stwierdza się tzw. katolików sezonowych i świątecznych, natomiast
wśród starszych niewiele ponad 1 procent deklaruje swoje uczestnictwo
we Mszy św. tylko w wielkie święta. Warto jeszcze zaznaczyć, że
około 80 procent wiernych, zwłaszcza młodych, spełnia w dziedzinie
służby Bożej więcej, niż nakazuje Kościół. Jednak pod względem prze-
strzegania norm moralnych lepiej wypadają starsi niż młodzi. Większość
wiernych odczuwa rzeczywistą więź z parafią i duszpasterzami29.

Obecni mieszkańcy Podegrodzia czczą bardzo swego wielkiego ro-
daka i są przekonani, że wiele łask wyprasza dla nich u Boga. Jedni
dziękują mu za pomoc w chwilach zagrożeń, inni za ocalenie podczas
klęsk żywiołowych. I tak było też dawniej. Ks. Sydry w okresie mię-
dzywojennym zanotował: „A najchętniej sami opowiadają o chlubie
ich wsi, o świętym, jak go nazywają, księdzu Janie Papczyńskim: on
ich imię wsławił po całej Rzeczypospolitej, jego postać wiąże się
z świetnymi czasami niepodległej przeszłości, tyle razy później doznali
jego miłościwej opieki. Ot – choćby w czasie ostatniej wojny wszech-
światowej. W pobliżu stała pozycja artylerii rosyjskiej, dokoła wsi pa-
dały austriackie pociski armatnie, ale ani jeden nie wyrządził szkody
ich wiosce, ani jedna chata nie spłonęła. «To sprawił nasz święty»,
powtarzają z głębokim przekonaniem”30.

Parafianie w Podegrodziu modlą się często o wyniesienie o. Pa-
pczyńskiego na ołtarze. Mówią: „Kiedy nasz święty rodak osiągnie
chwałę ołtarzy, radość w Podegrodziu będzie powszechna”.
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29 Tamże 102.
30 Sydry 15-16.



Zacny kowal

Ojcem Stanisława Papczyńskiego był Tomasz Papka lub Papiec.
Imię ojca wymienia sam Papczyński31, a potwierdzają to zgodnie inne
źródła. Te same jednak źródła nie są zgodne co do brzmienia nazwis-
ka Tomasza. Według Leporiniego brzmi ono Papczyński32, zaś według
Wyszyńskiego Papka33 i takie samo brzmienie spotykamy w jednym ze
świadectw w Procesie Informacyjnym, jako zasłyszane od Wyszyńskie-
go34. Według spisu duchowieństwa w diecezji Tarnowskiej z 1873 r.
nazwisko to brzmi Papiec35. W tym samym brzmieniu zamieszcza je
Maciszewski w swoim artykule o Podegrodziu w 1887 r., opierając
się zresztą na wspomnianym dokumencie36.

Leporini nazywając Tomasza Papczyńskim, poszedł prawdopodob-
nie za domniemaniem, że syn nosi zwykle nazwisko ojca, co też było
powszechnie przyjęte. Tymczasem w przypadku o. Stanisława sprawa
przedstawiała się inaczej, bo zmienił on swoje nazwisko rodowe na
Papczyński, kiedy „poszedł do szkół”. W XVII w. chłopi i rzemieślnicy
w Polsce nie używali nazwisk kończących się na „ski”. Nazwiska takie
nosiła szlachta, a przybierali je również ci, dla których taka zmiana
była wyrazem promocji społecznej37. Tak właśnie postąpił Papczyń-
ski. Mógł też kierować się szczególną przyjaźnią, jaka łączyła go z Ja-
nem Papczyńskim, synem szlachcica Alberta Papczyńskiego z Pode-
grodzia38.

Lata dziecięce i młodość 41

31 Oblatio, Positio 213.
32 VF § 1, Positio 634.
33 VW § 2, Positio 661.
34 PP f. 102v. W księgach chrztów w Podegrodziu można spotkać następujące nazwiska:

Katarzyna Papczyna (6 X 1651), Anna Papieska z Brzezna (31 III 1662), Anna Papkowa ze
Stodół (29 IV 1689), Wojciech Papiezczyk z Brzezna (25 II 1691), Zofia Papczyna z Podegro-
dzia (12 XII 1652, 22 VII 1654, 5 III 1656). Ta ostatnia była przypuszczalnie matką Stanisława
Papczyńskiego. Sydry 19, przyp.

35 Schematismus universi Venerabilis Cleri Dioeceseos Tarnoviensis tam saecularis quam
regularis, Tarnoviae 1873, 83; Positio 881.

36 M. Maciszewski, Podegrodzie, w: SGKP 374; Positio 5.
37 J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce – Wiek XVI– XVIII, t. I, 1960, 176,

178-179; Positio 5.
38 Protokolarne zeznanie Lochmona (Lachmana) z dnia 19 IX 1674, Positio 560; Oświad-

czenie adwokata Saletry z dnia 15 X 1674, Positio 561.



Przekonanie Wyszyńskiego, że ojciec założyciela marianów miał
nazwisko Papka, było rezultatem jego osobistych poszukiwań, w ra-
mach których odwiedził ok. 1730 r. Podegrodzie; zbadał tam księgi
parafialne i zapoznał się z ustną tradycją39. Natomiast świadectwo po-
chodzące z 1873 r. ze spisu duchowieństwa diecezji tarnowskiej, we-
dług którego Tomasz miał nazwisko Papiec, nie wydaje się wiarygodne,
ponieważ nie istniała już wtedy możliwość weryfikacji; księga chrztów
w Podegrodziu zaginęła jeszcze przed 1822 r.40.

Według miejscowej tradycji ojciec Tomasza jeździł dwukrotnie do
Rzymu, a ponieważ dużo opowiadał o Wiecznym Mieście i o papieżu,
nazwano go Papież lub Papka i ta druga wersja nazwiska przeszła
na jego syna Tomasza41.

Tomasz Papka był zręcznym i cenionym w swojej okolicy kowa-
lem. Spodziewał się, że kiedyś jego młodszy syn Jan przejmie po
nim kuźnię. Zajmował się także uprawą roli i hodowlą bydła. Przez
kilka lat sprawował w Podegrodziu funkcję sołtysa42, a także był za-
rządcą dóbr parafialnych43. Oba urzędy wykonywał bardzo solidnie,
z wielkim pożytkiem dla mieszkańców oraz zgodnie z obowiązującym
prawem. Solidność ta nie zawsze szła w parze z uznaniem. Tomasz
napotykał nieraz na sprzeciw i niechęć współziomków. Oskarżano go
raz przed sądem za rzekome naruszenie przepisów prawa, ale oskar-
życiele zmarli, zanim zjawili się w sądzie, a „niewinność sołtysa wy-
szła na jaw”. Kiedy proboszcz parafii usiłował przywłaszczyć sobie
pieniądze kościelne, Tomasz nie wahał się temu sprzeciwić. Zelżony
kiedyś przez sąsiada, zaniechał zemsty i darował mu karę pieniężną,
nałożoną przez sąd za zniewagę.

42 Stanisław Papczyński

39 PP f. 130v: „qui (i. e. P. Wyszyński) etiam locum oppidi Sandecz visitabat, et de ortu
ac vita dicti Servi Dei investigabat, mihique ita, ut supra deposui, enarravit”. Wieś Podegrodzie
jest położona w pobliżu miejscowości Sandecz (Nowy Sącz); Positio 5.

40 Positio 5-6.
41 Sydry 18-19; Nav 51.
42 VW § 34, Positio 662.
43 Tamże. Zarządca (vitricus – witryk) troszczył się o utrzymanie budynku kościelnego,

jego sprzętów i paramentów, dbał o wino mszalne i światło. Litak, Struktura i Funkcje parafii
w Polsce, w: J. Kłoczowski, red., Kościół w Polsce, t. II, Kraków 1969, 456-458; Cztery artykuły
na ten temat napisane przez Stefana Sołtyszewskiego, w: Prawo kanoniczne 1959, I -II, 452-454;
III-IV, 341-343; 1960, I -II, 263-265; III, 311-326; Positio 6.



Ojciec Stanisława Papczyńskiego przeżył prawie sto lat. Zmarł pełen
zasług ok. 1653 r., kiedy jego syn studiował w kolegium jezuitów
we Lwowie44.

Cierpliwa matka

Matką założyciela marianów była Zofia z domu Tacikowska, po-
chodząca ze wsi Niskowa, należącej do parafii Podegrodzie45. U Le-
poriniego nazwisko jej brzmi Tacikocoska, co jest odpowiednikiem
polskiego Tacikowska, z poprawką oczywistego błędu drukarskiego
w brzmieniu łacińskim46. Wyszyński użył formy Tacikouna, co tłu-
maczy się jako Tacikówna47. Formę Tacikowska potwierdzają dwaj
świadkowie w Procesie Informacyjnym. Nazwisko to odczytano później
błędnie jako Zacikowska48.

Zofia była trzecią żoną Tomasza49. Poza naszym bohaterem urodziła
jeszcze sześć córek i jednego syna50. Dokumenty wymieniają starszego
syna Piotra, który nie ukończywszy szkoły średniej, został zatrudniony
przez franciszkanów w Nowym Sączu jako kantor w ich kościele51.
Mamy też wzmiankę o jednej z sióstr Stanisława Papczyńskiego, o któ-
rej wspomina w relacji z odwiedzin rodzinnego domu w Podegrodziu
ok. 1674 r.52. O dzieciach Tomasza z pierwszego i drugiego małżeń-
stwa nie ma żadnych wiadomości. Stanisław był najmłodszym dziec-
kiem Tomasza i Zofii Papków53.

Rodzice Stanisława Papczyńskiego byli ludźmi dość zamożnymi;
mieli dwa domy i kawałek ziemi w Nowym Sączu54. Ponieważ żywili
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44 VW § 2, Positio 662.
45 Potwierdzają to dwaj świadkowie z Procesu. PP ff. 130v, 314; Positio 6.
46 VF § 1, Positio 634.
47 VW § 2, Positio 661.
48 Positio 6, przyp. 9.
49 VF § 1, Positio 634; tamże 7; VW § 2, Positio 662. 
50 VW § 3, Positio 663.
51 VW § 5, 10, 12, Positio 663-665.
52 List o. Papczyńskiego do o. Alessio Armini, przełożonego generalnego pijarów, 23

marca 1688, § 6, Positio 241.
53 Positio 7.
54 VW § 1, Positio 661.



wielkie nabożeństwo do bł. Kingi, przenieśli się do odległego o ok.
8 km Podegrodzia, aby zamieszkać bliżej jej relikwii, przechowywanych
w klasztorze klarysek w Starym Sączu, odległym od centrum Pode-
grodzia o ok. 3 km55. Rodzice byli bogobojni, ale matka szczególnie
odznaczała się wielką pobożnością. Była m.in. członkinią Bractwa Ró-
żańcowego, Bractwa św. Anny i tercjarką III Zakonu św. Franciszka56.
W ówczesnej Polsce bractwa religijne cieszyły się wielką popularno-
ścią; w samym tylko dekanacie nowosądeckim, do którego należała
parafia w Podegrodziu, było ich w XVII w. aż siedemnaście57.

Matka o. Papczyńskiego wyróżniała się cnotą cierpliwości. Ćwiczyła
się w niej pośród różnych chorób, utrapień i prześladowań. Kiedy pe-
wien sąsiad, imieniem Andrzej, ciężko ją znieważył i dotkliwie pobił,
ona darowała mu winę. Gdy jej syn Jan dowiedział się o tym i za-
mierzał w obronie honoru matki ukarać okrutnika, odwiodła go wiel-
kodusznie od tego. Później ów sąsiad ujęty ich dobrocią, stał się przy-
jacielem rodziny58.

Zofia znosiła też dzielnie choleryczny temperament i porywczość
męża, przejawiającą się często nie tylko w słowach, ale i w czynach59.
Była cierpliwa i, pomimo licznych przeciwności, wychowywała swoje
dzieci w duchu szczerej pobożności, tak że później wszystkie świeciły
przykładem świątobliwego życia60.

Matka o. Papczyńskiego doznawała szczególnej opieki Opatrzności
Bożej. Świadczy o tym m.in. zdarzenie opisane w Procesie Informa-
cyjnym. Pewnego razu Zofia, tuż przed wydaniem syna na świat, wra-
cając do domu, przepływała łodzią przez wezbrane wody Dunajca.
Nagle zerwała się burza. Ta niespokojna rzeka, odległa o ok. 1 km
od Podegrodzia, była kiedyś dość szeroka i nieuregulowana, dlatego
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55 Tamże.
56 Tamże § 3, Positio 662.
57 S. Litak, dz. cyt., 460-562; Positio 662, przyp. 10.
58 VW § 3, Positio 662; PP f. 108v; ff. 131r-v; ff. 315r-v.
59 „Caeteras virtutes ejus taceam, insignem patientiam, verum Christianae Mulieris orna-

mentum et decorem, tacere non possum; quam cum in multis infirmitatibus, calamitatibus,
persecutionibus exercuerit... Mariti vero sui (erat enim vehemens, et ad furorem pronus) qua
animi constantia verba verberaque ferebat, tam filij, quam vicini in admirationem rapiebantur”.
VW § 3, Positio 662.

60 „Duo filios et sex filias marito suo procreavit, quos tali pietate et cura educavit, ut omnes
vitae sanctae exemplis eluxerint”. VW § 3, Positio 663.



przepływanie przez nią podczas burzy wiązało się z dużym niebez-
pieczeństwem. Fale uderzyły wówczas z taką siłą, że Zofia wpadła
do wody i groziło jej utonięcie. Cudem ocalała. Niedługo po tym in-
cydencie urodziła syna61. Zdarzenie to jest poświadczone przez świad-
ków w Procesie Informacyjnym62.

Ofiarowany w łonie matki

Kiedy Leporini pisze, że o. Stanisław jeszcze w łonie matki został
przez nią ofiarowany Chrystusowi Panu i Jego Najświętszej Matce,
to można przypuszczać, że wydarzyło się to w czasie wspomnianej
przeprawy przez Dunajec63. Miał więc wtedy miejsce akt nie tylko
wielkiej ufności w Opatrzność Bożą, ale również akt szczególnego za-
wierzenia Matce Niebieskiej, której matka ziemska ofiarowała swego
syna.

Leporini podaje, że Stanisław od Jezusa Maryi Papczyński urodził
się w nocy z soboty 17 maja na niedzielę 18 maja 1631 r.64. Autor
specjalnie podkreśla fakt, że o. Papczyński urodził się z soboty na
niedzielę, aby pokazać, że już przez narodziny w dniu poświęconym
czci Najświętszej Maryi Panny był on przeznaczony na szczególnego
Jej czciciela65. Ale jest też możliwe, że poród rozpoczął się przed pół-
nocą, a zakończył już po północy – w niedzielę. Szczegół ten Leporini
mógł znać z ustnego przekazu lub zaczerpnął dane z archiwum kla-
sztoru korabiewskiego marianów, w którym wówczas przebywał.

Datę urodzenia Papczyńskiego potwierdzają również inne, wcześ-
niejsze dokumenty, choć nie wprost i bez podania dnia i miesiąca.
Rok 1631, jako rok urodzenia, można wyczytać w dokumencie profesji
Papczyńskiego, złożonej w zakonie pijarów 22 lipca 1656 r., w którym
zaznaczono, że miał on wówczas 25 lat66. Analogicznie tę samą da-
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61 PP ff. 55v-56r. Positio 806.
62 L. Zapałkowicz PP a. 1, ff. 55v-56r; PP f. 130v; tamże f. 314r.
63 VF § 2, Positio 634.
64 „Adhuc in utero existens Christo Domino, et ejus Sacratissimae Matri dicatus a Matre

sua Die Sabbati in diem Dominicum nascitur, ad demonstrandam ejus futuram erga Matrem
Domini ardentissimam pietatem”. Tamże.

65 VF § 2, Positio 634.
66 Professio votorum simplicium, Varsaviae 22 VII 1656, Scripta 8-9.



tę potwierdza spis członków polskiej prowincji pijarów, z 11 listopa-
da 1663 r.67, oraz lista członków domu warszawskiego, z 7 grudnia
1666 r.68.

Odrodzenie chrzcielne

Zaraz po urodzeniu, jeszcze tego samego dnia, ochrzczono dziecko
w miejscowym kościele parafialnym, nadając mu imię Jan69. Donosi
o tym Wyszyński, który dane o chrzcie zaczerpnął z księgi kościoła
parafialnego w Podegrodziu. Wspomniana księga nie zachowała się
do dziś; najstarsze z zachowanych ksiąg sięgają roku 1651, wcześ-
niejsze bowiem spłonęły w pożarze za czasów probostwa ks. Antoniego
Nawrockiego (1786-1822)70.

Świadectwo chrztu o. Papczyńskiego, wystawione na podstawie
księgi chrztów zanim jeszcze uległa zniszczeniu, zostało wysłane przez
Kurię Biskupią w Krakowie do Rzymu w 1772 r. Podegrodzie należało
wówczas do diecezji krakowskiej. Świadectwo to później zaginęło, tak
jak i drugie świadectwo chrztu z diecezji krakowskiej wysłane do Rzy-
mu w 1773 r.71.

Fakt chrztu Papczyńskiego potwierdzają także świadectwa w Pro-
cesie Informacyjnym, oparte na dokumentach pisanych oraz na ustnej
tradycji72. Potwierdza to również, choć pośrednio, przyjęcie Papczyń-
skiego do zakonu pijarów w 1654 r., kiedy to na pewno zażądano
świadectwa chrztu od kandydata73.
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67 Nomina et Cognomina frum in Polona Provincia degentium. Ut reperiuntur Die 11
Octobris Anni Mill.mi Sexcen.mi Tertii, Positio 56.

68 Familia Domus Varsaviensis, Anno 1666, 7 Decembris, Positio 86.
69 „Renatus vero in Spiritu Sancto per Sacrosanctum Baptismatis Sacramentum eodem

die Dominico, in Ecclesia Podgrodiensis, Dioecesis Cracoviensis, ut Rubricae eiusdem Eccle-
siae testantur. In Baptismo nomen Joannis sortitus est”. VW § 4, Positio 663. Ojciec Kisieliński
stwierdza w Procesie Informacyjnym, że Papczyńskiemu nadano na chrzcie imię Jana Chrzci-
ciela. PP f. 168v-169r.

70 Kronika Podegrodzia – Akta fundacji mszalnych et Memorabilia. Księga rozpoczęta
przez proboszcza Wojciecha Grzegorzka (1857-1875), 3, 12, 13, 16. List bp. Ablewicza z Tar-
nowa do wicepostulatora w Polsce z 12 XII 1964, APostMIC, Inquis. Docum., n. 1; Positio 9.

71 RLD, n. 4, APS 6, f. 20 r; Positio 9.
72 PP ff. 126v, 130v, 164r-v, 168v-169r; Positio 9.
73 ConstSP, P. I, c. I. nn. II.IV; Dokument z obłóczyn S. Papczyńskiego na początku

nowicjatu, 2 VII 1654, Positio 35.



W 1654 r. nasz bohater wstępując do pijarów, zmienił swoje imię
chrzcielne Jan na zakonne Stanisław od Jezusa Maryi74, którego używał
aż do śmierci, choć w okresie przejściowym w latach 1670-1671 –
po jego odejściu od pijarów, do czasu przywdziania białego habitu
mariańskiego – spotyka się w dokumentach również imię chrzcielne
Jan75.

Niepokoje w epoce Wazów

Założyciel marianów urodził się pod koniec panowania Zygmunta
III Wazy. Kiedy Papczyński przyszedł na świat, monarcha znużony
życiem przygotowywał się do odejścia. Zmarł 30 kwietnia 1632 r.
po 45. latach panowania. Było ono pełne i klęsk, i sukcesów. Do su-
kcesów należało ujęcie obalonego cara Moskwy, okupowanie Kremla,
osadzenie hospodarów w Jassach i Bukareszcie, zwycięstwa pod Bu-
czyną, Kircholmem, Kłuszynem, Chocimiem, zdobycie kilkudziesięciu
twierdz76.

Bezkrólewie po śmierci Zygmunta III trwało tylko pół roku i na
dalsze jego trwanie Rzeczpospolita nie mogła sobie pozwolić. Należało
czym prędzej wybrać nowego króla, zanim wrogowie zewnętrzni wy-
korzystają jej trudne położenie. A sytuacja była naprawdę krytyczna,
bo Moskwa szykowała się do odwetu i wzmagało się wrzenie wśród
Kozaczyzny. Do tego dochodziły problemy wyznaniowe wśród nieza-
dowolonego ludu; zarówno różnowierców, jak i katolików. Problemy te
wprawdzie nie dotykały bezpośrednio środowiska zdecydowanie kato-
lickiego, w którym żył młody Papczyński, to jednak i tym cichym za-
kątkiem kraju wstrząsały wydarzenia, zwłaszcza na południowo-wscho-
dnich rubieżach Rzeczypospolitej.

Wybór nowego króla – Władysława IV – zajął tylko pół godziny.
8 listopada 1632 r. zebrano głosy kilkudziesięciu tysięcy przedstawicieli
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74 Dokument obłóczyn S. Papczyńskiego na początku nowicjatu, 2 VII 1654, Positio 35.
75 Literae Vocatoriae cum postulatione ad latus Illustrissimi Episcopi Plocensis, 1 Octo-

bris 1670, Positio 200; List polecający bp. Mikołaja Oborskiego, sufragana krakowskiego do-
ręczony Papczyńskiemu, 28 X 1670, Positio 206; Protokół sądowy: Patres Piarum Scholarum
cum Papczyński, 13 II 1671, Positio 222; Orator Crucifixus... per R. P. Joannem Papczyński,
Positio 577.

76 P. Jasienica, dz. cyt., cz. I, 361-364.



szlachty i nikt nie zamącił harmonii tej najbardziej zgodnej w dziejach
Polski elekcji. I dobrze, że się pośpieszono, bo na wieść o potężnym
uderzeniu Moskwy na Smoleńszczyznę, Litwini uczestniczący w elekcji
rwali się do powrotu, aby bronić swych granic77.

Król Władysław, obdarzony nieprzeciętnym talentem wojskowym,
szybko zebrał znaczne siły, oswobodził Smoleńsk i zmusił wodza mo-
skiewskiego Michała Szeina do poddania się. Był to moment wielkiego
tryumfu Rzeczypospolitej, której król miał zresztą tytuł cara moskie-
wskiego, uzyskany jeszcze na podstawie układu bojarów ze Stanisławem
Żółkiewskim, za Zygmunta III. Cóż to był za widok, kiedy, 24 lutego
1634 r., dzielny wódz moskiewski uderzył czołem przed Władysławem
IV, gdy ten, z wysokości siodła na koniu, spoglądał tryumfalnie na
zdobyte sztandary i działa oraz na korzącego się przed nim przed-
stawiciela rosyjskiego cara78.

Wzrastający w Podegrodziu Janek słuchał zapewne tych wieści,
które przynosili wędrowcy, a które zapalały jego umysł i uskrzydlały
wyobraźnię, formując w nim gorącego patriotę, miłośnika matki oj-
czyzny, której będzie służył z oddaniem na polu wyznaczonym mu
przez Opatrzność.

Papczyński żył w czasach największego rozwoju terytorialnego
Rzeczypospolitej oraz wielkiego w niej zróżnicowania pod względem
narodowościowym i religijnym. Król Władysław IV panował na ob-
szarze niemal miliona kilometrów kwadratowych (990 tysięcy). W Rze-
czypospolitej Dwojga Narodów walczył wówczas o należne sobie miej-
sce trzeci naród – ukraiński. Splatały się też w niej kwestie różnych
wiar, kultur, języków i tradycji79. Wszystko to wycisnęło swoje piętno
na dalszych dziejach ojczyzny, w które wkroczył w Podegrodziu Janek
Papka.

Sakrament dojrzałości

Nadszedł czas kiedy należało przyjąć sakrament bierzowania. Pa-
pczyński przyjął go przed 1646 r., zanim w wieku czternastu lat opuścił
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77 Tamże 245-246.
78 Tamże 373.
79 Tamże 370-372.



Podegrodzie. Jednak w tamtejszym archiwum parafialnym nie zacho-
wały się dokumenty potwierdzające ten fakt; zaginęły razem z aktami
chrztu sprzed 1651 r. Zaginęło także świadectwo, które wystawiła
w 1772 r. Kuria Biskupia w Krakowie dla potrzeb Procesu Informa-
cyjnego80.

Jakkolwiek nie ocalał oryginał świadectwa bierzmowania o. Sta-
nisława, zachowały się świadectwa pośrednie. Najpewniejsze z nich
pochodzi od adwokata Alegiani, który 21 sierpnia 1770 r. pisał z Rzymu
do postulatora generalnego w Polsce, o. Ludwika Zapałkowicza OIC,
że w aktach Procesu brakuje świadectwa chrztu Papczyńskiego81. Po-
stulator wystarał się w kurii krakowskiej i wysłał do Rzymu takie świa-
dectwo, potwierdzające nie tylko chrzest Papczyńskiego, ale również
jego bierzmowanie i prawe pochodzenie (legitimus ortus). Później, w li-
ście z 5 września 1772 r., Alegiani pisał do postulatora, że już otrzymał
oczekiwane świadectwo, że jest ono wystarczające i nie potrzeba żad-
nych nowych świadectw82.

Przyjęcie sakramentu bierzmowania przez o. Papczyńskiego po-
twierdza także Synopsis vitae Venerabilis Servi Dei z 1772 r., gdzie
autor rzymski twierdzi, iż o. Stanisław w stosownym czasie taki sa-
krament otrzymał83.

Papczyński na pewno przyjął sakrament bierzmowania, inaczej bo-
wiem nie zostałby dopuszczony do pierwszej tonsury, poprzedzającej
święcenia niższe w 1656 r. Nie wiemy jednak kiedy, gdzie i z czyich
rąk sakrament przyjął84.
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80 List bp. Ablewicza z Tarnowa do wicepostulatora MIC w Polsce, 12 XII 1964, w:
APostMIC, Inquis. Doc., n. 1; List ks. G. Nowaka, proboszcza parafii Podegrodzie, 10 XII 1971,
tamże, n. 6; Positio 10.

81 „Deest in Processu Fides Baptismi Servi Dei; haec autem necessaria est; [...] hinc
transmittenda est in forma autentica” AAP, APS 5, f. 23v.

82 „Testimonium Illustrissimi Officii Craciviensis, quo probetur legitimus ortus, Baptis-
mus, et Confirmatio praeindicati Venerabilis Patris Stanyslai superabbundat ad dictum effectum;
unde opus non est exquirere alias testimoniales”. List adwokata Giovanni Alegiani (Rzym) do
prokuratora Procesu o. Ludwika Zapałkiewicza OIC (Polska), 5 IX 1772. Oryginał w: APS 7/C,
f. 9; Positio 17.

83 „... adveniente opportuno tempore sacramento Confirmationis [...] praemunitus ac ro-
boratus fuit”. Informatio § 9; Positio 10.

84 Positio 10-11.



Nieodrodny syn pobożnych rodziców

Papczyński do czternastego roku życia był pobożnie wychowywa-
ny przez swoich rodziców85. Miłość rodzicielska do ósmego z kolei
dziecka, jakim był Janek, zaowocowała w życiu i pracy przyszłego
pedagoga, duszpasterza i zakonodawcy. Janek chłonął dobro i ćwiczył
się w pobożności. Jej wyrazem było uczęszczanie do kościoła, przy-
ozdabianie świętych wizerunków, częsta modlitwa, zachowywanie po-
stu w sobotę86. Przyszłe powołanie zakonne i kapłańskie przejawiało
się w różnych pobożnych „zabawach”; m.in. sporządzał w domu oł-
tarzyki, które widział w kościele. Z pobożnością i miłością wyśpie-
wywał to wszystko, co słyszał w świątyni, naśladując głos, gesty i po-
stawę kapłana. Urządzał z rówieśnikami procesje religijne na polach
i wokół domu. Niektórzy starsi patrzyli na nie z niepokojem, bo wi-
dzieli w nich zapowiedź przyszłej zarazy87.

Największy wpływ wychowawczy, odnośnie do praktyk religijnych,
wywierała na młodego Papczyńskiego matka. Dzięki niej rozbudził
w sobie synowskie nabożeństwo do Matki Niebieskiej, czcił Ją go-
rąco i codziennie oddawał się Jej w opiekę. Opiece tej zawdzięczał
wiele łask; doświadczał często wprost cudownej pomocy Bożej88. Raz
wylał się na niego gorący rosół, tak że oparzeliny pokryły sporą część
ciała; rany wygoiły się bez pomocy lekarzy89. Dwa razy padł ofiarą
epidemii, tak że leżał nieprzytomny, ale odzyskał zdrowie po wypiciu
zimnej wody90. Kiedy miał dziesięć lat, spadł z wysokiej drabiny, do-
tkliwie się zranił i chorował, ale wkrótce wrócił do zdrowia91.
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85 „In hoc Pago natus est Servus Dei, et ad annum decimum quartum a Parentibus suis pie
educatus”. VW § 1, Positio 66.

86 „A teneris annis praeclara futurae Sanctitatis indicia dedit, quam frequentandis eccle-
siis, exornandis sacris Immaginibus, crebris fusis precibus, ac sabbathivis jejuniis in eo eluxere”.
VW § 3, Positio 634.

87 VW § 8, Positio 664.
88 „Deiparam Virginem tamquam Matrem quotidianis colebat obsequiis, atque filiali exo-

rabat fiducia. Cujus multas gratias, praestante Divino auxilio in mira semper protectione exi-
stens, est adeptus”. VF § 3, Positio 634.

89 „Non ope medicorum verum gratia Divina e gravibus infirmitatibus, jusculo ferventium
carnium perfusus, et inde pedibus tumens mirabiliter sanatus”. VF § 4, Positio 634.

90 „Bis laborans epidemia tam gravi, ut a sensibus recesserit frigida hausta aqua ad pristi-
nam valetudinem reductus”. VF § 5, Positio 634.

91 „Caecidit Puer decem annos ex altis gradibus praeceps, acceptoque vulnere levi mora
sanatus est”. VF § 9, Positio 635.



W domu rodzinnym nauczył się posłuszeństwa, pracowitości i po-
kory, pomagając w pracach w gospodarstwie, a zwłaszcza przy pa-
sieniu owiec. Już wtedy zaprawiał się do przyszłych trudów i niewygód
życia. Spędzając dużo czasu na łonie natury, chłonął piękno świata,
by potem przekazywać je ludziom w swoich pismach i mowach92.

„Pastuszek – pisze Sydry – ulegał wpływowi otaczającej go przy-
rody. Okolice Podegrodzia należą do najpiękniejszych w naszym kraju.
Z urwistych zboczy śledził zapatrzony Janek roziskrzoną w blaskach
słońca taflę rzeki. Gąszcz lasów, szum potoków, tajemniczość maja-
czących w oddali wielkich gór, urokiem swym nieustannym rzeźbiły
jego duszę, czyniąc ją wrażliwą na piękno, zdolną do wzniosłych po-
rywów. Przeżycia te znajdą oddźwięk w późniejszych poezjach, ka-
zaniach i wykładach profesorskich”93.

Tymczasem daleko od Podegrodzia, w tyglu Rzeczypospolitej
wciąż coś wrzało i tylko niekiedy do cichego górskiego zakątka do-
chodziły echa tego wrzenia. Decydujący wpływ na bieg wydarzeń mia-
ła nie tylko sytuacja polityczna ówczesnej Europy, ale także królew-
skie marzenia o szwedzkiej koronie. Władysław IV był marzycielem
i nie uwzględniał realiów i aspiracji narodu. Kłopoty finansowe zmu-
siły go do oddawania w zastaw klejnotów królewskich. Być może ubo-
dzy ludzie w Podegrodziu nie wiedzieli, iż takie kłopoty materialne
ma ich monarcha, że jego dwór żyje w niedostatku i głodzie, tak że
trzeba było prosić sejm o pokrycie długu dworskiego ze „skarbu po-
spolitego”94.

Bardziej bezpośredni związek z życiem ziomków Papczyńskiego
miały wyprawy Tatarów, którzy wciąż napadali na Lwów, na Podole,
na Korsuń i na Zadnieprze, gdzie przywracał ich do porządku słynny
Jeremi Wiśniowiecki95.
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92 VW § 6, 7, 12, 20, Positio 663-665.
93 Sydry 25-26.
94 J. Dąbrowski i in., dz. cyt., 256-257.
95 Tamże 269.



Lata szkolne

Kiedy syn Papków osiągnął wiek szkolny, posłano go do miejscowej
szkoły parafialnej96. Początkowo nie potrafił tam sprostać najbardziej
elementarnym wymogom. Podczas gdy jego starszy brat Piotr przejawiał
duże zdolności do nauki, Janek, w przekonaniu rodziców i krewnych,
nie rokował w tym kierunku żadnych nadziei. Wobec tego zabrano
go ze szkoły do domu, aby pasał owce.

Jako siedmioletni chłopiec ponownie próbował swoich sił; w ta-
jemnicy przed rodzicami, z pomocą jednego z parobków ojca, wy-
mknął się z domu do szkoły. I wtedy już pierwszego dnia, za przyczy-
ną Bogarodzicy, doznał łaski przebudzenia władz umysłowych, tak że
w ciągu jednego popołudnia opanował cały alfabet. Podobną sytuację
przeżył Doktor Subtelny (Duns Szkot), który także początkowo miał
duże kłopoty z nauką97. Aż trudno uwierzyć, że niby niezdolny do
nauki chłopiec stał się później wzorowym uczniem, wyróżniającym
się wielkimi zdolnościami studentem, wreszcie błyskotliwym mówcą,
cenionym nauczycielem i znakomitym pisarzem. Ponownie przyjęty do
szkoły parafialnej w Podegrodziu, ukończył w 1641 r. trzyletni kurs
w zakresie elementarnym już bez żadnych trudności i z najlepszymi
wynikami, a w wieku 10 lat rozpoczął kurs szkoły średniej98.

Jednak przerwał szkołę. Ogarnęło go osobliwe zniechęcenie, jego
natura dążyła gwałtownie do swobody. Popadł w stan chaosu, który
nie pozwalał mu dostrzec dalszej drogi życia. Tak więc zamiast pójść
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96 „Acta Visitationum”, A. D. 1618, t. XXXIX, 108-116, w: AKMK; VF § 14, Positio
636; VW § 12, Positio 665.

97 „Puer Scholam in propria Patria sitam accessit a principio ineptus, et tardus ad rudi-
menta, ut antea Doctor Subtilis postea juvante Deipara mox egregie ingenium probavit cum
alphabetum (quod raris accidit) uno pomeridiano tempore, totum didicit, et hausit”. VF § 14,
Positio 636; „Cum enim Petrus ejus frater major natu, quod phitognomice optimae indolis esset
futurumque Virum eruditum designaret, a Parentibus ad Scholam applicaretur, ipse vero tanqu-
am ineptus, et ad nihil boni natus, tam a Parentibus quam Cognatis suis, reputatus domi con-
temptus detineretur, postquam annum septimum attigisset, Dei providentia et sapientia ita cum
puero suo disponente, clam ab uno servo e domo Paterna eductus, ad Scholam evolavit, in qua
primo illo die egregie ingenium probavit, cum alphabetum (quod rarissimis contingit) totum
unico solo pomeridiano tempore mox didicit et hauxit”. VW § 5, Positio 663.

98 PP ff. 108r, 130v-131r, 169r-v, 314v; Krzyż 6-7; „Siquidem Stanislaus parvulus omnia
rudimenta per triennium eleganter pervolavit”. VW § 5, Positio 663; tamże 12; Navikevičius
55.



do wyższej klasy, ponownie pozostał w domu. Kiedy ojciec spostrzegł
tę labilność syna, znów zatrudnił go do pasania trzody99.

„Jako pastuszek w górach, – pisze Navikevičius – rychło wszedł
w kontakt z przyrodą, dostrzegając piękno natury. Odległe góry, częste
burze, urwiste doliny, spieniona rzeka, przy równoczesnej odpowie-
dzialności za powierzoną trzodę, dostarczały mu materiału do cennego
doświadczenia, tak potrzebnego młodzieńcom. Przerażający huk grzmo-
tów, lodowate deszcze, wycie wiatrów poprzez dzikie lasy, obudziły
w samotnym młodzieńcu tęsknotę za szkołą, którą opuścił. Zjawił się
żal, który doprowadził go do przeprowadzenia niejednej analizy nad
własnymi problemami, zaprzątającymi umysł. Nie pozostawało nic in-
nego, jak wrócić do nauki i zwalczać ogarniające go pokusy, by nie
doświadczyć ich fatalnych skutków”100.

Po roku rozmyślań i przykrych doświadczeń Janek pokonał osta-
tecznie swój duchowy bezwład i prosił ojca o pozwolenie na powrót
do szkoły, na co ten chętnie się zgodził101. Zatem, w 1642 r. znalazł
się ponownie w parafialnej szkole w Podegrodziu. W owym czasie
szkoła średnia była szkołą łaciny z trzema klasami gramatyki: infima,
media i suprema102. Nasz uczeń zaczął uczęszczać do pierwszej klasy
gramatyki. Po jej ukończeniu w 1643 r., pragnąc pobierać dalszą naukę
od słynącego z wiedzy bakałarza, przeniósł się do szkoły w Nowym
Sączu, gdzie rozpoczął drugą klasę gramatyki.

Przenosinom tym towarzyszyły dramatyczne okoliczności. Rodzice
zabrali dwunastolatka do Nowego Sącza na jarmark, gdzie im się zgubił
w tłumie. Stroskani szukali syna wśród krewnych i przyjaciół, ale nie
znalazłszy go, wrócili do Podegrodzia. Chłopiec błądził po nowosą-
deckich ulicach i placach, aż wreszcie odnalazł jednego ze swoich
krewnych, którego prosił, aby następnego dnia wczesnym rankiem za-
pisał go do tamtejszej szkoły. Krewny ów, widząc zdecydowanie chło-
pca, spełnił jego życzenie. Tak rozpoczął się dla Janka nowy okres
edukacji. Za jego przykładem zapisał się do tej samej szkoły starszy
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99 VW § 6, Positio 663; Navikevičius 55.
100 Navikevičius 55.
101 VW § 7, Positio 664.
102 S. Kot, Historia wychowania, t. I, Lwów 19342, 173-174; Positio 12.



brat Piotr oraz inni współziomkowie z Podegrodzia103. W szkole Janek
przykładał się nie tylko do gramatyki i retoryki, ale uczył się innych
jeszcze przedmiotów, w tym także śpiewu104.

Samowolna decyzja

Pobyt w sądeckiej szkole zakłóciły naszemu bohaterowi umizgi
doń zdemoralizowanego nauczyciela, który zresztą zdeprawował już
niejednego ucznia105. Chcąc się wydostać z kręgu jego działania106, Ja-
nek uciekł któregoś dnia ze szkoły. Gdy stanął nad brzegiem wez-
branego Dunajca, nie zastawszy przewoźnika, wszedł do łodzi, chwycił
długi drąg zastępujący wiosło i po wypowiedzeniu aktu strzelistego
– „Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament...” – szczę-
śliwie przepłynął na drugi brzeg. Akt ten przypomniał sobie z dru-
kowanej broszurki, którą mu wręczył kiedyś ojciec. Za odmówienie
owego aktu w niebezpiecznych sytuacjach można było uzyskać odpusty
nałożone przez papieży. Takie niebezpieczeństwo zagrażało wówczas
chłopcu pokonującemu samotnie wezbrane fale rzeki, ale dzięki opiece
Anioła Stróża przeprawa skończyła się szczęśliwie107.

Jednak niedługo zabawił w domu rodzinnym, gdyż wskutek per-
swazji ojca, któremu prawdopodobnie nic nie powiedział o swoim przy-
krym doświadczeniu, powrócił wkrótce do Nowego Sącza. Ojciec może
podejrzewał, że za tą ucieczką kryje się jakiś nowy kaprys i dlatego
skłonił syna do powrotu do szkoły. Niebawem jednak miało miejsce
inne wydarzenie, które przerwało jego dalszą naukę; podczas ucznio-
wskiej bijatyki wziął w obronę swego brata Piotra. Obawiając się kary,
znów uciekł do domu. Tę ucieczkę uważał za opatrznościową, bo po-
łożyła definitywnie kres wszelkim kontaktom ze zdemoralizowanym
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103 VW § 10, Positio 664.
104 VW § 7, Positio 664.
105 PP ff. 56v, 108r-v, 131r, 169v, 315r; APS 7/D, Annales 3, f. 21r; Positio 12.
106 Trzeba tu jednak zaznaczyć, że Janek w Secreta Conscientiae „confitetur aliquam rui-

nam suae castitatis”. Był to wynik zaskoczenia i niewiedzy, a nie świadoma grzeszna uległość.
Positio 654.

107 „Per flumen Donajerium cum Portitorem non reperisset, coscensa navi, dictis his ver-
bis Laudetur Sanctissimum Sacramentum, feliciter ad alteram ripae partem salvus appulit”. VF
§ 10, Positio 635; VW § 11, Positio 665.



nauczycielem. Piotr natomiast udał się do miejscowych franciszkanów,
gdzie zatrudniono go na stanowisku kantora w ich kościele108. Janek
zaś w Podegrodziu uczył się jeszcze przez pewien czas w szkole pa-
rafialnej, pomagając jednocześnie rodzicom w gospodarstwie. Wkrótce
ukończył drugą klasę gramatyki. Powoli wyrastał z wieku dziecięcego
i z dnia na dzień dojrzewał duchowo, postępując w cnotach109.

W tym czasie miało miejsce kolejne zdarzenie, w którym doświad-
czył opieki Bożej. Nocą, w środku zimy, wracał z matką wozem z No-
wego Sącza. Zamierzali przejechać przez zamarznięty Dunajec, ale lód
załamał się i konie wraz z wozem wpadły do wody. Wówczas chłopiec
zeskoczył z wozu, przedostał się na drugi brzeg w poszukiwaniu po-
mocy i błagał ze łzami Boga, aby wybawił matkę z niebezpieczeństwa.
I zjawili się ludzie, którzy wyciągnęli z rzeki matkę i konie z wozem;
zła przygoda zakończyła się szczęśliwie110. Nie ulega wątpliwości, że
wybawiciele zjawili się na tym miejscu opatrznościowo111.

Błogosławieństwo na drogę

Przyszedł czas usamodzielnienia się chłopca. Należy przypuszczać,
że wówczas nie było w Podegrodziu trzeciej klasy gramatyki (supre-
ma) i trzeba było szukać szkoły daleko od rodzinnego domu. Janek
Papczyński – w towarzystwie brata ciotecznego – na początku maja
1646 r. przybył do Jarosławia, aby zapisać się tam do kolegium je-
zuitów112. Jarosław to miasto położone nad Sanem w odległości ok.
160 km od Podegrodzia. Tamtejsze kolegium jezuickie znane było z wy-
sokiego poziomu studiów humanistycznych113.
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108 VW § 12, Positio 665; S. Litak, dz. cyt., 453-454.
109 „Ipse vero domum redux, aliquo spacio temporis ibidem mansit studiaque in schola, ut

dicitur Parochiali, tractavit, et partim studens, partim morem Parentis gerens, pecorum curam
rursus habens, aetatem minorennem consumebat, et melior in dies in virtutibus proficiebat”.
VW § 12, Positio 665.

110 VW § 13, Positio 665-666.
111 VW § 13, Positio 665-666.
112 VW § 14, Positio 666.
113 S. Załęski, Jezuici w Polsce, t. I, 212-215; t. IV, 57-169; Positio 13. W dzisiejszym

Jarosławiu, w pobliżu dawnego kolegium jezuitów, znajduje się szkoła podstawowa imienia
ks. Piotra Skargi – jezuity, a więc nawiązująca do przeszłości miasta, w którym obecność zako-
nu Towarzystwa Jezusowego tak bardzo się zaznaczyła. Na budynku szkoły widnieje tablica pa-



Tak więc Janek w wieku piętnastu lat zostawił za sobą sielskie
dzieciństwo i wszedł w dorosłe życie. Pewną pociechą w rozstaniu
się z rodziną byli towarzysze podróży: brat cioteczny, który również
chciał się dalej uczyć, i pewien człowiek o nazwisku Ciosek114.

Po kilkudniowej podróży nasi dwaj chłopcy przybyli do Jarosławia,
zostali życzliwie przyjęci w kolegium jezuickim, gdzie studiowali od
połowy maja do końca lipca 1646 r., czyli do zakończenia roku szkol-
nego. Jarosław słynął wówczas z targów, na które zjeżdżali się liczni
kupcy z Polski, Węgier i Rusi115. Były to największe targi w kraju
i jedne z większych w całej Europie środkowej116. Rozpoczynały się
15 sierpnia każdego roku i trwały cztery tygodnie (mniej słynne i nie
tak uczęszczane odbywały się również w środę popielcową i na św.
Andrzeja)117. Na sierpniowe targi 1646 r. przybył ktoś z Podegrodzia
i przywiózł naszym młodzieńcom pieniądze od rodziców. Wkrótce uda-
li się na dalsze studia do Lwowa odległego od Jarosławia o ok. 95
km118. Wydaje się, że po przerwie letniej mogli kontynuować naukę
w Jarosławiu, woleli jednak przenieść się do Lwowa; pociągała ich
chęć poznania miasta. O jego cudownościach słyszeli w Jarosławiu
od kogoś z dworu królewskiego. Pociągała ich także sława lwowskiego
kolegium jezuitów119.

Dojrzewanie

W strugach ulewnego deszczu młodzieńcy dotarli do Lwowa. Nie
zostali jednak przyjęci do kolegium – z powodu niedostateczego przy-
gotowania naukowego i braku listów polecających. Kuzyn Janka udał
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miątkowa z napisem: „Kto Ojczyźnie swej służy, sam sobie służy”. Dawny kościół i kolegium
jezuitów znajduje się przy placu ks. Skargi. W głównym ołtarzu znajduje się obraz Matki Bo-
skiej, będący kopią słynnego Salus Populi Romani. W obrazie umieszczono datę: 1656-1956.

114 VW § 14, Positio 666.
115 Tamże.
116 P. Jasienica, dz, cyt., cz. I, 411.
117 Starożytna Polska, t. II, 654, 656; S. Załęski, dz. cyt., t. IV/1, 164; A. Wagner, Handel

dawnego Jarosławia, Lwów 1929, 7-16.
118 VW § 14, Positio 666.
119 Positio 667, przyp. 21. Kolegium jezuitów we Lwowie zostało założone w 1608 r. S.

Załęski, dz. cyt., t. IV/2, 591-620.



się wkrótce do wioski leżącej w pobliżu miasta, gdzie został zatru-
dniony przez kierownika szkoły jako pomocnik i korepetytor dla dzieci
w nauce początkujących. Janek zaś pozostał we Lwowie. Gdy skończył
się skromny zapas pieniędzy, zaczął zarabiać na utrzymanie, udzielając
lekcji dwóm synom mieszczańskim. Jako wynagrodzenie od rodziców
jednego chłopca otrzymywał wyżywienie, a od rodziców drugiego –
pokój gościnny „z wygodnym łóżkiem”120. I tak przedziwnym zrzą-
dzeniem Bożym ów student, którego z powodu niedostatecznego przy-
gotowania naukowego nie przyjęto do kolegium, został nauczycielem.

Lwowski dramat

Młody nauczyciel dobrze wywiązywał się z powierzonego mu za-
dania i solidnie przekazywał mieszczańskim chłopcom wiedzę w za-
kresie podstawowym. A że przy tym odznaczał się skromnością i in-
nymi cnotami, spotykał się z uznaniem gospodarzy oraz ich sąsiadów.
Być może uzupełniał także w tym czasie swoje braki w wykształceniu.

Ten spokojny okres przygotowania do dalszej nauki, który trwał
ok. półtora roku, przerwała Jankowi – latem 1648 r. – ciężka choroba.
Łatwo było wtedy stać się ofiarą zarazy panującej w okolicach Lwowa
w czasie powstań kozackich. Naprzód zapadł na ciężką febrę i w go-
rączce walczył z nią prawie cztery miesiące. Gdy gorączka ustąpiła,
całe jego ciało pokrył świerzb (scabies), tak że gospodarze wymówili
mu gościnę121. Odtąd ledwie żywy błąkał się po ulicach i zaułkach
miasta, żebrząc o jałmużnę i przytułek. Na krótko znów go przygarnię-
to do jakiegoś mieszkania, ale po upływie dwóch tygodni, gdy świerzb
nie ustępował, ponownie odmówiono mu schronienia. Tymczasem na-
stała sroga zima, a on pozostawał dzień i noc bez dachu nad głową,
coraz bardziej chory i opuszczony. Wypadało mu liczyć tylko na pomoc

Lata dziecięce i młodość 57

120 VW § 15, Positio 667.
121 „Cum itaque illis sibi comissis pueris fidelissime assisteret, puer solus adhuc Stanislaus,

illosque aptissime in rudimentis puerilibus instrueret, et intime acceptus esset illis civibus, ac
vicinis exemplo, modestia et aliis virtutibus praeluceret, permisit eum Dominus primo febri
gravissimo per quindecim ferme hebdomadas laborare, dehinc hac cessante, vel potius cura
Matris familias medicamentis applicatis, pulsa, tanta scabies horrenda totum corpus eius occu-
parat, ut prae abominatione hospitio illo fuit privatus”. VW § 16, Positio 668-669.



Bożą, toteż przyzywał jej usilnie z ufnością. Wtedy właśnie Bóg zesłał
mu nieznanego towarzysza, który wyprowadzał go na nocleg poza mia-
sto, gdzieś na sianie... Musiał to robić po zapadnięciu zmroku w ta-
jemnicy przed gospodarzem, który mógłby się temu sprzeciwić. O wy-
żywienie żebrali razem, chodząc ze śpiewem od drzwi do drzwi122.

Nadeszła wigilia Bożego Narodzenia 1648 r. Choroba Janka Pa-
pczyńskiego jeszcze bardziej się wzmogła, nie mógł pójść nawet na
Mszę św.; leżał na ubogim posłaniu z siana prawie przez całą oktawę,
zaopatrywany w ubogi posiłek przez swego opiekuna, który był dla nie-
go dobry jak ojciec i matka.

Po oktawie Bożego Narodzenia Janek poczuł się silniejszy; rano
wychodził do miasta, a wieczorem wracał do swego odosobnienia. Tak
było codziennie. Gdy jednak znów zasłabł i nie miał już siły wrócić
do swojej kryjówki, wszedł potajemnie do domu rzemieślnika o na-
zwisku Snopek. Ukrył się w jego mieszkaniu i spędził w nim noc.
Kiedy wczesnym rankiem znaleźli go domownicy, zlitowali się nad
nim i pozwolili mu zostać. Tymczasem choroba jeszcze bardziej się
nasiliła, ciało naszego Hioba pokryło się wrzodami i zaistniało nie-
bezpieczeństwo zakażania innych. Mimo to gospodarze, kierując się
miłością bliźniego, odnosili się do chorego ze współczuciem i nie oka-
zywali mu odrazy123.

Odzyskany na nowo

W strasznej chorobie Papczyński był podobny do ewangelicznego
Łazarza i spotkało go to samo, co według opowiadania Pisma Świętego
przydarzyło się Łazarzowi: przychodziły do niego potulnie psy domowe
i lizały jego wrzody, niosąc ulgę w cierpieniu. Ale właśnie dlatego
wrócił do zdrowia. Ojciec Wyszyński wyraża przekonanie, w oparciu
o świadectwo samego Janka z Secreta Conscientiae, że to była ta me-
dicina, dzięki której Papczyński został cudem wyleczony; po pewnym
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122 „et ne penitus consumeretur, adjunxit illi Dominus misericors quemdam ignotum so-
cium, qui eum extra suburbia civitatis ad pernoctandum in stramine faeni (quod oc[c]ulte ingru-
entibus tenebris inscendebat cum industria, timentes, ne et hoc tenue reclinatorium illis a Patre
familias prohiberetur) quotidie solebat secum educere, et ne fame periret, stipem una cum illo
a Deo praeordinato socio, cantu hostiatim [= ostiatim] eundo, emendicabat”. Tamże.

123 VW § 17, Positio 668-669.



czasie świerzb i wrzody całkowicie znikły124. Bóg przedziwnie kieruje
losami ludzkimi i gdy czas się wypełni, przychodzi z pomocą, a dzieje
się to często w sposób zaskakująco prosty.

W tym czasie przybyli do Lwowa ziomkowie Papczyńskiego, aby
zakupić ryby na zbliżający się Wielki Post. Przez nich ojciec Janka
przesłał mu zasiłek pieniężny; pomogło to naszemu bohaterowi wzmoc-
nić się nieco i wyjść z nędzy. Poczuł się wkrótce jak nowo narodzony
i dziękował Bogu za ocalenie. Rozpoczął nowe życie, polecając się
dobroci Bożej i opiece Matki Najświętszej.

Kiedy po powrocie do domu ziomkowie Janka Papczyńskiego opo-
wiedzieli ojcu o doświadczeniach jego syna, Tomasz Papka wysłał do
Lwowa wóz, aby sprowadzić Janka do domu. Ponieważ organizm jego
wciąż był osłabiony, zapadł w drodze na febrę i musiał zatrzymać
się w Sędziszowie, odległym o 100 kilometrów od Podegrodzia.
Wkrótce przybył po niego inny wysłannik ojca i odwiózł go wreszcie
do domu. Radość starego ojca i stroskanej matki nie miała granic,
kiedy ze łzami witali, jakby na nowo odzyskanego syna. Pod ich opie-
ką Janek wrócił do pełni sił, pozostając w domu rodzinnym około
czterech tygodni125.

Podczas pobytu młodego Papczyńskiego we Lwowie, wschodnie
rubieże Rzeczypospolitej stanęły w ogniu.

Stepy w ogniu

Na stepach ukraińskich od połowy XVI wieku pojawiła się nowa
nacja zwana Kozaczyzną. Już od dawna ludzie zamieszkujący tamte
ziemie udawali się wiosną i latem w rejon dolnego Dniepru w celu
uprawiania łowiectwa i rybołówstwa. Nazywano ich Kozakami lub Za-
porożcami (od skalnych progów czyli porohów na dolnym Dnieprze).
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124 „Jacebat in illa domo instar Lazari pauperis illius Evangelici, et quod cum Lazaro factum
fuisse Sacer textus testatur, hoc ei ipsissimum contigerat. Nam canes domestici accedebant ad
eum ulceribus plenum, Creatore eorum eos impellente, et vulnera ac ulcera eius ligebant. Quis
speraret ex illa eum convaliturum medicina, et potius morti appropinquantem recepturum fuisse
sanitatem. Attamen ita factum est, quia Bonitas Summa Deus volebat hac illum inaudita medi-
cina curare...”. VW § 18, Positio 669.

125 VW § 19, Positio 670.



Był to kraj szeroko rozumianej swobody, gdzie można było bez prze-
szkód buszować wśród stepów, pływać po rzekach w łodziach zwanych
czajkami. Stamtąd można było wyprawiać się na Krym i Morze Czarne,
docierać aż do cieśniny Bosfor i do Konstantynopola, łupić Turków
i Tatarów. Należało też bronić się przed ich napadami lub odwetem.
Potrzeba taka zamieniła kozactwo w organizację na poły wojskową,
z podziałem na pułki, na których czele stał ataman czyli hetman. Miał
on władzę absolutną; mógł m.in. nieposłusznym ścinać głowy i wbijać
ich na pal126.

Głównym terenem obozowym Kozaków była tzw. Sicz. Był to ośro-
dek warowny zakładany kolejno na różnych wyspach na Dnieprze,
m.in. na Chortycy. Ściągały tam masy chłopskie z Czerkas, Kaniowa,
Bracławia, Wołynia, Podola, a także z Lubelszczyzny, Mazowsza,
Wielkopolski, Mołdawii, Wołoszczyzny, Krymu, Wielkiego Księstwa
Moskiewskiego, nawet z Niemiec. Zaporoże rosło więc szybko w siłę
i stanowiło ważny czynnik obrony południowo-wschodnich granic Rze-
czypospolitej przed napadami Turków i Tatarów, choć jednocześnie
mogło wywoływać z nimi zatargi, a także zagrażać samej Polsce. Tak
się też stało, gdyż wybuchały tu często kozackie powstania: w 1591 r.
pod dowództwem Krzysztofa Kosińskiego, w 1594 pod wodzą Semena
Nalewajki, w 1630 pod wodzą Tarasa Fedorowicza, w 1635 pod wodzą
Sulimy, w 1637 pod wodzą Pawła Pawluka. Potem wybuchały dalsze
powstania kozackie pod wodzą Jakuba Ostranicy, Dymitra Huni, Karpa
Skidana i Bohdana Chmielnickiego. Tłumił je z powodzeniem słynny
Jeremi Wiśniowiecki127. I oto wkraczają na scenę dziejową bohaterowie
z Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza – Skrzetuski, Wołodyjo-
wski, Podbipięta i Zagłoba. Tymczasem przebudziło się całe chłopstwo
Ukrainy i wznieciło pożar, który pogrzebał w zgliszczach świetność
Złotego Wieku Rzeczypospolitej128.

Nasz Papczyński w tym samym okresie przebywał we Lwowie,
gdzie w lecie 1648 r. rozpoczął się jego dramat; zakończony jednak,
jak już wiemy, cudownym powrotem do zdrowia.
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126 M. Bogucka, Dawna Polska. Narodziny, rozkwit, upadek, Warszawa 1985, 301-302.
127 P. Jasienica, dz. cyt., cz. I, 443-445.
128 W. Konopczyński, dz. cyt., t. I, 275-276.



W Podolińcu

Po odzyskaniu zdrowia Papczyński postanowił kontynuować naukę
w zakresie szkoły średniej, a należało skończyć jeszcze jedną klasę
gramatyki oraz poetykę i retorykę. Tak więc, mimo trzyletniej przerwy,
udał się w końcu kwietnia lub na początku maja 1649 r. do odległego
o ok. 60 km Podolińca i zapisał się tam do szkoły prowadzonej przez
pijarów129.

Ponieważ Podoliniec odegrał ważną rolę w życiu założyciela ma-
rianów, warto poświęcić mu nieco więcej uwagi.

Podoliniec to miasto położone we wschodniej Słowacji nad Po-
pradem, liczące 2 tys. mieszkańców (1960). W l412 r. wraz z innymi
miastami spiskimi został oddany przez Węgrów Polsce. W 1642 r.
do Podolińca przybyli pijarzy – na zaproszenie księcia Stanisława Lu-
bomirskiego. Kościół i klasztor zbudowano dla nich w latach 1642-
1648 według planów wiedeńskiego architekta Pochsbergera. W podo-
linieckiej szkole pijarów w latach 1719-1721 był nauczycielem ks. Sta-
nisław Konarski. W l769 r. Podoliniec został zajęty przez Habzburgów
i wcielony do Węgier. Od 1918 r. należał do Czechosłowacji.

Cały zespół klasztorny jest jednym z bardziej okazałych obiektów
tego miasta. Wczesnobarokowa budowla została ulokowana w północ-
nej jego części, poza jego murami. Jest piętrowa, a w jej środku znaj-
duje się kościół, który dzieli wewnętrzny dziedziniec na dwie części.
Kościół ma dwie smukłe wieże 44-metrowej wysokości. Fronton świą-
tyni zachwyca swoimi doskonałymi proporcjami.

Patronem kościoła jest św. Stanisław biskup (†1079). W głównym
ołtarzu znajduje się liczący 10,5 m wysokości obraz, nieznanego mala-
rza z 1688 r., przedstawiający scenę wskrzeszenia Piotrowina. W prez-
biterium stoi drewniana rzeźba Matki Bożej, wykonana w 1951 r. przez
jednego z internowanych tu wówczas zakonników130. W 1991 r. odre-
staurowano i odmalowano wnętrze kościoła.
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129 Nom. Disc., 204; Catalogus Studiosorum Scholas Pias CC. RR. Pauperum Matris Dei
Podolinii olim et nunc frequentantium ab Anno Domini 1643 ad annum 1722, /86/; VW § 19,
Positio 670.

130 Kard. J. Ch. Korec, Po barbarzyńskiej nocy..., Kraków 1994, 13-14. 



Z klasztoru w Podolińcu widać pagórkowate pola, Góry Lewockie,
a na północy Spiską Magurę. Można też stąd dostrzec szczyty Wy-
sokich Tatr. Cały zespół kościelno-klasztorny stoi tuż nad brzegiem
Popradu. Wsłuchiwał się zapewne w szum tej górskiej rzeki nasz Pa-
pczyński, który wiele razy tu przebywał.

Szkoła pokory

Po raz pierwszy Janek Papczyński znalazł się w Podolińcu w pa-
miętnym roku 1649. Wtedy ciężko tu zachorował, ale z Bożą pomocą
wrócił do sił i do nauki131. Po upływie roku miał już zaliczony kurs
gramatyki. Ale właśnie wtedy zbliżała się do Podolińca epidemia od
strony Węgier i pijarzy zamknęli szkołę, odsyłając uczniów do ro-
dzinnych domów132. Janek wkrótce znalazł się w Podegrodziu i jak
dawniej – zgodnie z poleceniem ojca – pasał owce. Nie było to może
najwłaściwsze zajęcie dla 19-letniego wykształconego młodzieńca, ale
ojciec zatrudnił go do tej pracy ze względów wychowawczych; zgod-
nie z zasadą: „kto nie chce pracować, niech też i nie je”. Była to
dla Janka szkoła pokory, jak później zaznaczył w swych zapiskach
z okresu młodości – w tzw. Secreta conscientiae133.

Zobaczmy, co działo się w tym czasie w Rzeczypospolitej, co miało
wpływ także na dalsze losy o. Papczyńskiego.

Wrzenie na Dzikich Polach

Po śmierci Władysława IV starano się jak najszybciej zorganizować
obronę państwa przed Kozakami. Zebrano nowe siły zbrojne i na ich
czele postawiono trzech regimentarzy. Regimentarze ci zostali złośliwie

62 Stanisław Papczyński

131 VF § 6, Positio 635.
132 Papczyński opuścił Podoliniec 18 maja 1650 r., a wraz z nim inny student i przyszły

pijar Albert Haligowski (Franciszek od Jezusa Maryi); Nom. Disc., 11. Wyszyński pisze, że
młody Papczyński został zmuszony do opuszczenia Podolińca (z powodu epidemii) „cum ad
altiores scientias aspirasset”. VW, § 19 Positio 670.

133 Wyznał wówczas: „Dziękuję przeto Bogu, że z Jego woli byłem wtedy zobowiązany
przez rodziców paść trzodę, ponieważ (dotąd dobrze to pamiętam) podczas chodzenia po polach
za stadem, zachowuje się czyste i święte sumienie. Oby, mój Panie, o co Cię pokornie proszę,
Opatrzność Twego Majestatu kierowała mną do końca mego życia – ufam i wierzę, że tak będzie
– abyś był uwielbiony we wszystkich moich czynach, myślach i słowach. Amen”. VW § 20,
Positio 671.



nazwani przez Kozaków „Dzieciną, Pierzyną i Łaciną”, bo Aleksander
Koniecpolski był bardzo młody, Dominik Zasławski zaś sędziwy, a Mi-
kołaj Ostroróg uczony. Armia ich poniosła, w zderzeniu z przeważa-
jącymi siłami Chmielnickiego, wielką klęskę pod Piławcami, 23 wrześ-
nia 1648 r.134.

Po zwycięstwie Chmielnicki ruszył na Lwów i Zamość, zagrażając
ziemiom Polski centralnej, a na polu elekcyjnym pod Warszawą, w dniu
20 listopada 1648 r., ogłoszono królem Polski Jana Kazimierza. Była
to bardzo uroczysta chwila, kiedy „tłumy strojnej szlachty uklękły
w świeżym śniegu i, na polach pod Wolą, znowu uroczyście rozbrzmiał
hymn Te Deum laudamus”135.

Pierwszym zadaniem, jakie czekało nowego króla, było zorgani-
zowanie sił zbrojnych i posłanie ich na Ukrainę. W 1649 r. wojsko
polskie znalazło się w Zbarażu i przez kilka tygodni odpierało mężnie
ataki przeważających sił kozackich oraz tatarskich. Idący im z odsieczą
Jan Kazimierz, dał się zaskoczyć pod Zborowem i z groźnego poło-
żenia uratowało go jedynie porozumienie z chanem tatarskim, Islam
Girejem. Pod naciskiem przekupionego chana, Chmielnicki musiał za-
wrzeć, w sierpniu 1649 r., ugodę zwaną zborowska136.

Ugoda zborowska okazała się nietrwała i wkrótce wybuchła nowa
wojna z Chmielnickim. I chociaż postarał się on o nowe posiłki turec-
kie, tatarskie i wołoskie, poniósł tym razem klęskę, w bitwie pod Be-
resteczkiem na Wołyniu, w dniach 28-30 czerwca 1651 r. Gdyby Rzecz-
pospolita przegrała pod Beresteczkiem, inaczej mogłyby się potoczyć
jej dalsze losy, gdyż Chmielnicki przygotowywał, przez swoich wy-
słanników, ogólnochłopskie powstanie na Podhalu i w Wielkopolsce137.

Na Dzikich Polach wciąż wrzało. Kiedy hetman Chmielnicki roz-
począł marsz na Mołdawię, wojska polskie zaszły mu drogę, pod wodzą
hetmana Marcina Kalinowskiego, ale zostały pokonane w krwawej bi-
twie pod Batohem, na początku czerwca 1652 r. Potem Jan Kazimierz,
nie mogąc dogadać się z Kozakami, zawarł traktat z chanem tatarskim,
potwierdzając układy zborowskie, co zresztą nie zapobiegło dalszym
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134 M. Bogucka, dz. cyt., 305-306.
135 P. Jasienica, dz. cyt., cz. II, 51.
136 M. Bogucka, dz. cyt., 306.
137 W. Czapliński, dz. cyt., 281.



wypadom łupieżczym ordy. I tak lata niszczących walk, na południowo-
wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej, nie przyniosły ani ostatecznego
roztrzygnięcia, ani pojednania138.

W tym samym czasie trwały także zmagania Polski z Moskwą,
przerwane słynnym „potopem”. Potem miały jeszcze miejsce walki
znaczone dwoma błyskotliwymi zwycięstwami polskiego oręża: pod
Połonką i Cudnowem w 1660 r.139. Następnie był rozejm andruszowski
w 1667 r., ale wojnę zakończył ostatecznie tak zwany pokój Grzymuł-
towskiego w 1686 r. Na mocy tych układów cała lewobrzeżna Ukraina
z Kijowem, zamieszkiwana przez ludność bliską Moskwie z powodu
pokrewieństwem języka i wspólnoty wyznania, weszła w skład pań-
stwa moskiewskiego, natomiast prawobrzeżna pozostała przy Rzeczypo-
spolitej aż do rozbiorów140.

W kolegium jezuitów

Pamiętamy, że Janek Papczyński musiał przerwać naukę w Podoliń-
cu, z powodu zbliżającej się epidemii. Kiedy zaraza ustała, nie wrócił
już do Podolińca, by podjąć naukę w kolejnej klasie kolegium zwanej
poetyką, choć u pijarów klasa ta była tam prowadzona od 1648 r.,
ale w czerwcu 1650 r. ponownie udał się do Lwowa141. Chętnie tym
razem przyjęty przez jezuitów do ich kolegium, ukończył w ciągu roku
poetykę i w 1651 r. rozpoczął retorykę. Nie sfinalizował jej jednak
we Lwowie, bo gdy po klęsce wojsk Rzeczypospolitej pod Batohem
Kozacy zbliżali się do Lwowa, w tamtejszym kolegium jezuitów prze-
rwano nauczanie i nasz Janek wraz z innymi opuścił miasto, udając
się do kolegium jezuitów w Rawie Mazowieckiej142. Tu ukończył re-
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138 Tamże.
139 Jakże malowniczo opisał zwycięstwo rycerzy polskich pod Cudnowem o. Papczyński:

„Trzeba było widzieć ich, wesołych na duchu, skoro tylko trąba ton straszny z dźwięcznej
wydała miedzi; trzeba było oglądać śpieszących na pokrewną zawsze Marsowi śmierć pewną
nie inaczej, jak na okazałą biesiadę; trzeba było patrzeć na wprawiających w zamieszanie szeregi
wrogów, powalających na podobieństwo lwów każdy spotkany na ziemię, depczących zbrojne
oddziały, rozpraszających je, tratujących...”. Prodormus, tłum. E. Jarra, Rzym 1960, 136.

140 M. Bogucka, dz. cyt., 308.
141 VW § 21, Positio 671.
142 Dawny kościół i kolegium jezuitów znajduje się w centrum Rawy. Kościół ufundował

w 1613 r. Paweł Wołucki, biskup Łucki. Jest pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia, a pa-
tronem jego jest św. Stanisław biskup. Świątynia jest trójnawowa, zbudowana w stylu baroku



torykę, a przez następne dwa lata studiował filozofię143. W czasie stu-
diów w Rawie znów zachorował: kiedy udał się na ferie jesienne do
Raszyna, dostał wysokiej gorączki, z którą musiał długo walczyć; wró-
cił w końcu do zdrowia, co według Leporiniego było dowodem cu-
downej opieki (mira protectione), jaką go otaczała Najświętsza Maryja
Panna144.

Jeszcze raz ciężko zachorował i cudem uratował się od śmierci
– po złożeniu ślubu odbycia pielgrzymki do Częstochowy145.

Dziwi zapewne dzisiaj to, że młodzieniec wychowany na łonie
natury tak często zapadał na zdrowiu. Niełatwo zrozumieć, że ludzie
w XVII w. tak dużo chorowali i tak krótko żyli. Dla dzisiejszych ludzi
zdrowie jest regułą, a choroba stanem wyjątkowym, ale inaczej było
wtedy; zapadano na podagry, choroby skóry, oczu... Trzeba jednak
wziąć pod uwagę, jakie spustoszenie zdrowotne powodowały tak częste
wówczas epidemie. Chorowali, zarówno ludzie żyjący pod wiejską
strzechą, jak i na dworach królewskich146.

W okresie nauki w Rawie Mazowieckiej, jeszcze w inny sposób
Papczyński doświadczył opieki Bożej: unoszony falami Wisły pod Płoc-
kiem, gdzie przebywał w czasie wakacji, uniknął cudem niebezpie-
czeństwa. Podobny wypadek zdarzył mu się w Jarosławiu w 1646 r.;
zdołał wydostać się z wirów Sanu147. W okresie studiów w Rawie,
przeżył również niebezpieczną przygodę: w czasie wakacji nad morzem
porwały go fale... Wszystko jednak zakończyło się szczęśliwie148. Wyda-
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jezuickiego, posiada 7 ołtarzy. W głównym ołtarzu znajduje się obraz Niepokalanego Poczęcia.
Po jezuitach, którzy przebywali tu do 1773 r., byli w Rawie Kanonicy Regularni Grobu Chry-
stusowego z Miechowa, a następnie od 1816 r. księża diecezjalni.

143 AJR, Pol. 53, Annuae Prov. Pol. 1652, f. 37r.; Wielewicz SJ, „Collegium Leopoliense”,
rps, 244, w: Nationalbibliothek Wien, Cod. 11988; Wł. Konopczyński, Dzieje Polski Nowożyt-
nej, Londyn 19592, t. II, 13; VF § 15, Positio 636; VF § 7, Positio 635.

144 VF § 7, Positio 635.
145 „Peste infectus miraculose conservatus a morte nuncupato voto adeundi Czestocho-

viam”. VF § 8, Positio 635; VW § 74, Positio 69l.
146 P. Jasienica, dz. cyt., cz. I, 439.
147 „Sub Plocia cum Vistulae fluctibus agiteretur, Iaroslaviae cum vorticibus fuisset hau-

stus, armatus auxilio Divino intrepidus miraculose transivit”. VF § 11, Positio 635.
148 „Marinis fluctibus periculose jactatus feliciter absolvit”. VF § 13, Positio 691. Leporini

wspomina o jeszcze jednej przygodzie: „Odrae celeritate raptus invocata Beatae Cunegundis
Reginae Poloniae ope, ultra spem ad littus enatavit”. VF § 12, Positio 691. Prawdopodobnie nie



je się, że i nurty wodne, i choroby „uwzięły się” na niego, albo że
on sam często nie zdawał sobie sprawy z niebezpieczeństw zagraża-
jących jego zdrowiu. Zawsze jednak we wszystkich zagrożeń wycho-
dził cało.

Przymioty ducha

Po studiach filozoficznych 23-letni Jan Papczyński był już czło-
wiekiem dojrzałym i jak na człowieka świeckiego w pełni uformo-
wanym. Był to młodzieniec „szczupły, wysoki, o twarzy smagłej, czoła
wysokiego, spod brwi spoglądały oczy głębokie, zamyślone” – jak go
określa Sydry na podstawie pozostałych portretów149. Biorąc pod uwagę
jego trudną młodość, możemy przypuszczać, że miał twarz człowieka,
który przeżył więcej, niż inni w jego latach, ale w jego oczach był
jakiś blask budzący nadzieję. Odznaczał się przy tym bystrością umysłu,
wiedzą, zdolnościami i wyjątkowym talentem wymowy. „Z pomocą
Bożą zdobywał wiedzę, pisał mowy, tworzył dzieła literackie, układał
wiersze; tak wnikliwie rozprawiał, że dzięki sławie swych zdolności
nie byłby nawet wśród bogatych gorzej ceniony, a raczej bardziej,
niż z racji bogactwa”150. Ale najbardziej wyróżniały go przymioty du-
cha: był młodzieńcem głęboko religijnym, zdolnym do umartwień, roz-
miłowanym w modlitwie151.

Kiedy Jan Papczyński wrócił po studiach do Podegrodzia –
w czerwcu 1654 r. – zastał tam już tylko matkę. Ojciec zmarł ok.
1651 r., gdy Janek uczył się we Lwowie152. Można wyobrazić sobie
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chodzi tu jednak o rzekę Odrę, odległą od Podegrodzia o ok. 170 km na zachód, lecz o Dunajec,
co zdaje się sugerować wzmianka w Procesie: „Puer septennis mirabiliter Donaiescium trans-
natavit, Secreta Con. c. 3”. W takim przypadku staje się bardziej zrozumiałe wezwanie na pomoc
bł. Kunegundy, czczonej w pobliskim Starym Sączu; Positio 635, przyp. 16.

149 Sydry 33.
150 „Colligebat cum auxilio Divino literas, componebat Orationis partes, periodos faciebat,

versus fundebat, ita disserebat, speculabatur, ut inter divites non postremus esset ingenii laude
qua magis, quam opibus commendabatur”. VF § 15, Positio 636.

151 „Erat in victu modicus, in Oratione assiduus, in solitariis latitando recessibus, a Deo in
benedictionibus dulcedinis praeventus, supernarum rerum contemplationi, attento sic animo
adhaerere caepit, patrocinante S. Petro Alcantara, ut in Deo totus absorptus, altioris perfectionis
flamma succensus, soli Deo, ejusque Sacratissimae Matri servire disponens, evidentius id pro-
cessu temporis opere declaravit”. VF § 17, Positio 636.



radość, z jaką matka przywitała syna, powracającego po studiach do
domu. Była dumna z niego, cieszyła się jego sukcesami. Dobry syn
dzielił z nią tę radość, ale niedługo pozostał w domu. Myślał poważ-
nie o całkowitym poświęceniu się Bogu i Jego Przenajświętszej Mat-
ce153. Dlatego, kiedy „wyszukano mu pannę posażną” – jak pisze Sy-
dry154 – i chciano zatrzymać w Podegrodziu, już pod koniec czerwca
1654 r. postanowił opuścić gniazdo rodzinne i udać się do Podolińca,
aby rozpocząć życie zakonne u pijarów155. Podjął ten krok jakby z po-
śpiechem, ale łaska Ducha Świętego nie uznaje odkładania ważnych
spraw na później. Chciał być wierny tej łasce. Kochał Boga i był
już na takim poziomie duchowym, że nie lękał się podjęcia ostatecz-
nej decyzji.

Boże wezwanie

Nie znamy wszystkich motywów, którymi kierował się Papczyń-
ski, wybierając zakon pijarów. Wiemy, że zetknął się z nim, kiedy
w roku szkolnym 1649-1650 studiował syntaksę w kolegium pijarów
w Podolińcu156. Chyba już wtedy postanowił iść drogą życia zakonn-
ego w tym właśnie zakonie. Wielki wpływ wywarł na niego wów-
czas kleryk Wacław od Najświętszego Sakramentu Opatowski, rodem
z Moraw157. W każdym razie nazwał go później sprawcą swego po-
wołania158.
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152 PP, art. 4-5, VW § 22, Positio 672.
153 VF § 17, Positio 636.
154 Sydry 33.
155 PP ff. 108v, 131v, 170r; „Ne castitatem amitteret, quam ab omni sceleris afflatu custo-

divit immunem, Adolescens, oblatam sibi cum divite patrimonio uxorem recusavit”. VF § 16,
Positio, 636; „ne castitatem amitteret, quam ab omni sceleris afflatu custodivit immunem, ad-
olescens oblatam sibi cum divite patrimonio sponsam recusavit”. VW § 22, Positio 672.

156 VW § 19, Positio 670.
157 Jerzy Opatowski – urodzony w 1627 r. (lub w 1628) w Nicolsburgu (Mikulov) na Mo-

rawach, wstąpił do pijarów w Leipniku – jako 13-letni chłopiec – 18 września 1640 r., przybie-
rając imię Wacław od Najświętszego Sakramentu. W 1642 r. przeniósł się wraz z całym nowi-
cjatem do Podolińca, a w rok później złożył tam śluby uroczyste na ręce o. Jana Franco, rektora
domu i mistrza nowicjatu. W 1647 r. otrzymał święcenia niższe i w roku następnym rozpoczął
prowadzenie wykładów w klasie poetyki (humaniora), otwartej wówczas w Podolińcu. W 1651
r. otrzymał święcenia wyższe. AGP, Prov. Pol., in gen., nn. 2, 12a, 25.

158 „Pater Provincialis erat is Venceslaus a SS.mo Sacramento, auctor vocationis meae”.
Apologia § 12, Positio 258.



Gdy Papczyński studiował w Podolińcu syntaksę, miał okazję spo-
tykać się z młodym nauczycielem poetyki. Opatowski zaimponował
mu swoją znajomością sztuki wymowy, tak później drogiej Papczyń-
skiemu159. Mogli też wpłynąć na niego inni pijarzy w Podolińcu, jak
choćby świątobliwy o. Jan Franco czy o. Kazimierz Bogatko160. W każ-
dym razie Jan Papczyński miał wówczas możliwość poznać bliżej pi-
jarów i związać się z nimi duchowo. Nie wstąpił jednak wtedy jeszcze
do tej wspólnoty, bo Stolica Apostolska zakazała pijarom, znajdującym
się od 1646 r. w stanie poważnego kryzysu, przyjmowania kandydatów
do nowicjatu. Mogli być oni przyjmowani tylko jako stowarzyszeni
(aggregati), czyli jako członkowie instytutu bez prawa składania ślubów
zakonnych. Widocznie taka perspektywa nie odpowiadała Papczyńs-
kiemu, dlatego postanowił kontynuować studia poza zakonem pijarów
i odłożyć wstąpienie do nich na czas, kiedy znów będą mieli pełne
prawa zakonne161. Gdy w 1653 r. władze kościelne udzieliły zezwolenia
na przyjmowanie ślubów zakonnych od nowicjuszy w Podolińcu, Pa-
pczyński mógł już zrealizować swoje młodzieńcze marzenia o zwią-
zaniu się ślubami zakonnymi i oddać się na służbę Bogu u pijarów.
Był jednak wtedy jeszcze na studiach w Rawie Mazowieckiej i po-
stanowił skończyć rozpoczęty kurs filozofii. Ale niebawem, w czasie
krótkiego pobytu w domu rodzinnym, podjął ostateczną decyzję co
do swojej przyszłości162.
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159 Kraus 534-536; Friedreich 102-103; Positio 25.
160 Templum 74-75; Orator Crucifixus, Verb. VI, sub fine; Friedreich 62-63; Positio 25.
161 Choynacki 20 (A. D. 1650); Positio 26.
162 AGP, Reg. Prov. 55, Dom. Privid., n. 4. Familia Domus Ressoviensis; Reg. Prov. 56,

Prov. Pol., Dom. Ressov., nn. 19, 22; Positio 25.





Pijarzy szybko rozprzestrzenili się na terenie Włoch, a już po 1631 r.
otworzyli swoje placówki w innych krajach Europy, jak Morawy, Cze-
chy, Austria, Węgry i Polska. W 1646 r. liczyli ok. 500 członków
pracujących w 40 domach4. Szybko rozwijający się instytut, przeży-
wający różne trudności organizacyjne i często zagrożony z zewnątrz,
popadł wkrótce w ostry kryzys wewnętrzny, co doprowadziło do in-
terwencji Innocentego X. Papież w dniu 16 marca 1646 r. pozbawił
pijarów prawa noszenia habitu i składania ślubów zakonnych, spro-
wadzając ich do stanu stowarzyszenia na wzór instytutu św. Filipa
Nereusza, z możliwością swobodnego opuszczania tej wspólnoty i wy-
bierania dowolnie innego instytutu zakonnego5. Pijarzy nie mieli prawa
przyjmowania nowych kandydatów6. Każdy dom rządził się samodziel-
nie, podlegając we wszystkim miejscowym biskupom7.

Decyzje papieskie zagroziły dalszej egzystencji instytutu św. Józefa
Kalasantego, jednak nie były wprowadzane tak rygorystycznie w życie,
jak to zostało określone w breve papieskim. Niemniej jednak nastąpił
rozpad zgromadzenia; w ciągu dziesięciu lat po ukazaniu się dokumentu
papieskiego wspólnotę zakonną opuściło około trzystu członków. Wsku-
tek tego zmniejszyła się liczba nauczycieli w prowadzonych przez pi-
jarów szkołach i należało z konieczności redukować liczbę klas i ucz-
niów. Ponieważ w instytucie pozostali prawdopodobnie sami najlepsi
członkowie, biskupi diecezjalni, którym wówczas podlegały poszcze-
gólne domy, odnosili się do nich z uprzejmością i szacunkiem, zez-
walając wspólnocie każdego domu na wybieranie przełożonego, za-
twierdzając go na tym urzędzie8. W 1648 r. otrzymano z Rzymu upo-
ważnienie do przyjmowania kandydatów do nowicjatu w charakterze
„przyłączonych” (aggregati). Nie byli oni w pełni członkami zgroma-
dzenia, ale tworzyli z nim wspólnotę rodzinną i uczestniczyli w jego
dobrach duchowych. W tym samym roku zmarł św. Józef Kalasanty,
przepowiedziawszy odrodzenie jego dzieła, co też nastąpiło częściowo
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4 Positio 20.
5 L. Picanyol, Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie (Scolopi),

w: ECat, III, 1438-1439 (s. v. Chierici Regolari, P. III); Positio 20.
6 EphCal, An. 1966, n. 6, p. 230. 
7 Bull. Rom. 15 (1868) 459b-462a; Positio 20.
8 F. Giordano, dz. cyt., 318; Positio 21.



w 1656 r., gdy Aleksander VII przywrócił pijarom prawa zgromadzenia
o ślubach prostych, a ostatecznie w 1669 r., kiedy Klemens IX pod-
niósł ich do rangi zakonu o ślubach uroczystych9.

Korzenie polskie

Już w 1633 r. król Władysław IV i książę Stanisław Lubomirski
zaprosili pijarów do Polski. Zakon ten nie dysponował wówczas wy-
starczającą liczbą nauczycieli, aby móc założyć swoje placówki w na-
szym kraju. Jednak wypadki związane z wojną 30-letnią zmusiły pi-
jarów w 1642 r. do ucieczki z Moraw i schronienia się w Polsce.
Część ich udała się wówczas, na zaproszenie Władysława IV, do War-
szawy, a część, na zaproszenie księcia Lubomirskiego, do jego dzie-
dzicznych dóbr w Podolińcu na Spiszu. Właśnie Papczyński wstąpił
do pijarów w 1654 r., gdy już posiadali oni te dwie placówki na terenie
Polski10.

Pijarzy otworzyli szkołę w Warszawie przed 1648 r. Prowadzili tam
najpierw szkołę elementarną a później również gimnazjum. W 1656 r.,
w czasie walk ze Szwedami, szkoła, klasztor i kościół zostały spalone,
ale już w roku następnym rozpoczęto ich odbudowę, która została ukoń-
czona po traktacie pokojowym w 1660 r. Około 1663 r. otwarto nowe
kolegium11, w którym wykładał Stanisław Papczyński12.

Do Podolińca przyszli pijarzy w 1642 r. z domu nowicjackiego
w Leipniku i tu również otworzyli nowicjat, w którym przebywał w la-
tach 1654-1655 Stanisław Papczyński. W 1643 r. otwarto w Podolińcu
kolegium z dwiema pierwszymi klasami gramatyki (infima i media),
do których doszła później suprema czyli syntaksa, poetyka i retoryka13.
W roku szkolnym 1649-1650 wśród studentów syntaksy w Podolińcu
spotykamy naszego Papczyńskiego14.
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9 Positio 21.
10 Choynacki 9-14; Friedreich 21-28; Positio 21.
11 M. Buliński, Historya Kościoła Polskiego, t. III, Kraków 1873-74, 323; Positio 22.
12 Positio 22.
13 M. Gotkiewicz, Trzy wieki Kolegium Podolinieckiego (1642-1942), w: Nasza Prze-

szłość XV (1962) 83-112; Positio 22.
14 Positio 22.



Kolegium podolinieckie od początku doskonale się rozwijało i stało
się wkrótce ważnym centrum naukowym i religijnym; w ciągu pier-
wszych dwudziestu lat istnienia wydało pięćdziesięciu kapłanów, z któ-
rych czternastu wstąpiło do pijarów, a wśród nich Papczyński15. Wkrót-
ce zgromadzenie to otworzyło kilka dalszych placówek: w Rzeszowie
(1656), w Kazimierzu koło Krakowa (1664), w Chełmie (1667) i w Ło-
wiczu (1668)16.

Domy położone na Morawach, m.in. w Nicolsburgu (rezydencja
prowincjała) i w Czechach należały początkowo do prowincji zwanej
niemiecką. Potem włączono do niej oba domy założone na terenie Pol-
ski. Odtąd prowincja ta nosiła nazwę niemiecko-polskiej. Prowincjałem
był wówczas o. Onufry Conti od Najświętszego Sakramentu. Kiedy
w 1643 r. przeniósł się on do Rzymu, prowincją rządził dalej wicepro-
wincjał o. Ambroży Leailth a następnie od 7 lipca 1644 r. o. Aleksander
Novari – nowy wiceprowincjał niemiecko-polskiej prowincji17.

Kiedy pijarzy w 1646 r. stali się zgromadzeniem bez ślubów, pro-
wincjał Conti powrócił do prowincji. Po krótkim pobycie na Morawach
udał się do Polski i obrał na miejsce swej rezydencji dom warszawski18.
Jednak rządy prowincji niemiecko-polskiej spoczywały wówczas, za
pozwoleniem biskupa, w rękach o. Novari noszącego nadal miano wice-
prowincjała. Rezydował on wtedy częściej w Litomyślu niż w Nicols-
burgu19.

Gdy o. Conti wyjechał do Włoch, o. Novari nadal rządził prowincją.
W 1653 r. kard. Ernest d’Harrach z Pragi uznał go jako prowincjała
domów pijarskich na Morawach (wkrótce również pijarzy w Polsce
przyjęli go jako prowincjała) i zezwolił mu na dopuszczanie nowicju-
szy do ślubów po ukończeniu przez nich nowicjatu. Pierwsza taka
uroczystość (professio aggregatorum) odbyła się w Podolińcu 4 mar-
ca 1653 r.20. W tym samym roku o. Novari przeniósł się do Warsza-
wy, pozostawiając załatwianie spraw na Morawach swemu zastępcy
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15 J. M. Gozdawa, Pijarzy w Polsce, PEK, t. 31-32, 144; Friedreich 39-47.
16 Positio 22.
17 Tamże 22.
18 AGP, Reg. Prov. 56, Dom. Varsav., n. 9; Positio 23.
19 Positio 23.
20 Tamże 26.



o. Pessau. Wkrótce wziął w swoje ręce wszystkie sprawy domów na
terenie Polski, a domem warszawskim zarządzał też jako rektor21.

Kiedy pijarzy stali się zgromadzeniem o ślubach prostych (1656),
o. Conti znowu został wybrany na prowincjała niemiecko-polskiej pro-
wincji. Przeniósł się wtedy z Włoch na Morawy, jednak nie mógł oso-
biście rządzić domami polskimi, ponieważ kraj nasz był ogarnięty wojną
ze Szwedami i z Rakoczym. W tym okresie pijarzy w Polsce pozo-
stawali pod rządami o. Novari, noszącego aż do śmierci tytuł wice-
prowincjała Niemiec i Polski (Vice-Provincialis Germaniae et Polo-
niae), a nieco później wikariusza Polski (Vicarius Poloniae). Ten tak
bardzo zasłużony dla prowincji ojciec zmarł w Rzeszowie 28 maja
1657 r.22.

Ojciec Conti rządził prowincją niemiecko-polską do maja 1659 r.,
kiedy rządy nad nią objął o. Jan Dominik od św. Krzyża Franco. 18
stycznia 1662 r. wiceprowincja polska pijarów, licząca ponad 30 człon-
ków pracujących w trzech domach, stała się prowincją. Jej pierwszym
prowincjałem był o. Franco, zmarły tego samego roku23. Po nim pro-
wincją rządzili pijarzy pochodzenia niemieckiego: o. Jakub od św. Bar-
bary Wezyrka (nazywany także Weczirka lub Wieczorek), Ślązak
(1662-1665), i o. Wacław od Najświętszego Sakramentu Opatowski,
Morawianin (1665-1671)24.

Droga powołania

W czasie pobytu w domu rodzinnym, już po studiach w Rawie
Mazowieckiej, Papczyński postanowił wstąpić do pijarów. I oto przy-
szedł dzień, kiedy należało przygotować bagaż podróżny. Znalazły się
w nim rzeczy najbardziej potrzebne: dwa ubrania z lekkiego sukna,
dwie zmiany bielizny, buty i trzewiki, czapka, pas, czekan (framea)25
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21 Tamże 23.
22 AGP, Reg. Prov. 51, Nr. 4/17; Reg. Rel. 73, s. d. 12 e 13. V. 1657; Positio 23.
23 Friedreich 64-100, 107-108; Positio 23.
24 Choynacki 29-31, 33, 37, 89; L. Picanyol, Brevis Conspectus historico-statisticus Or-

dinis Scholarum Piarum, Roma 1932, 159; Positio 23.
25 Łacińskie framea (wyraz pochodzenia germańskiego, synonim terminu hasta) to: dzida,

oszczep, kopia, włócznia, lanca, pika, miecz, oręż. Tutaj prawdopodobnie oznacza «czekan», bo



oraz 27 florenów i trzy książki ulubionych autorów młodego uczonego
– Wergiliusza, Klaudiusza i Tomasza à Kempis „mową polską pisa-
ne”26. Żegnany przez matkę i liczne rodzeństwo opuścił Jan Papczyński
gniazdo rodzinne i skierował swoje kroki na południe. Na Spiszu, za
Starym Sączem, w odległości 50 km od Podegrodzia, była jego życiowa
przystań: Podoliniec. Strome górskie ścieżki prowadziły do tej przystani
poprzez zielone zbocza Beskidu Sądeckiego i poszarpany łańcuch Kar-
pat, nad malowniczym brzegiem Popradu. Zapewne nie udało mu się
pokonać całej drogi jednego dnia i musiał zrobić przerwę na nocleg.

Zmęczony podróżą, ale szczęśliwy, że poszedł za głosem z nieba,
zapukał Papczyński do furty domu nowicjackiego pijarów w Podolińcu.

W habicie nowicjusza

W Podolińcu powitał Jana Papczyńskiego mistrz nowicjatu o. Jan
Dominik Franco27. Przyjął on oficjalnie naszego młodzieńca do no-
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zwykle takim się posługiwali mieszkańcy gór. Wprawdzie według Encyklopedii Staropolskiej
używanie czekanów było od 1620 r. zabronione pod karą grzywny, ale znano dwa rodzaje
czekanów: jeden to broń obuchowo-sieczna w kształcie siekierki, osadzona na krótkim drzewcu,
używana w XIV-XVIII w. przez jazdę w Polsce i na Węgrzech; drugi to rodzaj laski ze stalową
głowicą zakończoną z jednej strony łopatką, z drugiej – kolcem, używany przez alpinistów do
rąbania stopni w stromym lodzie lub śniegu, także do asekuracji (por. Encyklopedia Powszechna
PWN). Przypuszcza się, że z taką laską młody Papaczyński udał się w drogę.

26 „... Fr. Stanislaus a Jesu Maria, qui haec infra scripta secum tulit. Vestem duplicem ex
panno leviori, caligas, par calceorum, cingulum, frameam, mitram, Virgilium, Claudianum,
Thomam à Kempis, idiomate Polonico, Subucularum duo paria, pecuniam florentinum 27”.
Dokument z obłóczyn Stanisława Papczyńskiego na rozpoczęcie nowicjatu, 2 lipca 1654. Posi-
tio 35.

27 Jan Franco urodził się w Rzymie w 1596 r. W dokumentach spotyka się formę zlatyni-
zowaną: „Francus”. Najprawdopodobniej odpowiada ona włoskiemu „Franco”. Jednak niektóre
źródła nazywają go „Franchi”. Wstąpił do pijarów w 1624 r. i miał możliwość korzystania
z kierownictwa samego założyciela św. Józefa Kalasantego. Pod koniec pierwszego roku nowi-
cjatu otrzymał święcenia kapłańskie (według niektórych Franco wstąpił do pijarów już jako
kapłan). W 1626 r. złożył uroczyste śluby zakonne. Potem sprawował różne funkcje w zakonie
– naukowe i administracyjne; był pierwszym prowincjałem założonej w 1639 r. prowincji sy-
cylijskiej; w 1641 r. został rektorem i mistrzem nowicjatu w Leipniku w Czechach; w 1642 r.
wypadki wojenne zmusiły go do przeniesienia się wraz z nowicjuszami do nowej fundacji
w Podolińcu, gdzie pracował aż do śmierci, naprzód jako rektor i mistrz nowicjatu (1642-1659),
następnie jako prowincjał Prowincji Niemiecko-Polskiej (maj 1659-1662), wreszcie jako pro-
wincjał nowoerygowanej Prowincji Polskiej (1662). Zmarł 29 lipca 1662 r. w opinii świętości.
Friedreich 4-108; Positio 27.



wicjatu 2 lipca 1654 r. Jan Papczyński przywdział habit zakonny i otrzy-
mał imię Stanisław od Jezusa Maryi28.

Konstytucje pijarów wymagały, aby mistrz nowicjatu był człowie-
kiem wielkiej cnoty i stał wysoko zarówno pod względem moralnym
jak i intelektualnym29. Ojciec Jan Dominik Franco reprezentował takie
właśnie wartości i okazał się znakomitym mistrzem życia wewnętrzne-
go dla Stanisława Papczyńskiego w pierwszym roku jego nowicjatu.

Ojciec Franco był – jak mówiono – religiosae paupertatis aman-
tissimus, co świadczy o jego rozmiłowaniu w cnocie ubóstwa. Odzna-
czał się przy tym wielką pracowitością oraz wyjątkową miłością do
zakonu, do współbraci. Był żarliwy w zachowywaniu reguły i w umi-
łowaniu ducha zakonnego założyciela pijarów30. Nic dziwnego, że o. Jan
Franco znajduje się w Katalogu Czcigodnych Sług Bożych Zakonu
Pijarów31 i że został zaliczony do grona członków tego instytutu od-
znaczających się sławą świętości i cnót32. Zresztą sam o. Papczyński
wystawił chlubne świadectwo swemu mistrzowi33.

Pierwszy rok nowicjatu był poświęcony na wdrażanie nowicjuszy
do życia duchowego za pomocą różnych ćwiczeń ascetycznych34. Szcze-
gólną wagę przykładano do rozmyślania odprawianego pod kierunkiem
mistrza. Cały dzień był podzielony na modlitwę, studium i prace rę-
czne35. W swoim czasie mistrz nowicjatu czytał i wyjaśniał podopie-
cznym konstytucje zgromadzenia. Dbał też o to, aby nowicjusze byli
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28 „Anno 1654 die 2 Julii. Indutus est habitu nostro a Patre Joanne Dominico e Cruce
domus huius Podolinensis Ministro et Novitiorum Magistro Fr Stanislaus a Jesu Maria...”. Do-
kument z obłóczyn na rozpoczęcie nowicjatu, 2 lipca 1654. Positio 35.

29 ConstSP, P. I, c. II, n. V; Positio 27.
30 Friedreich 38, 106, 108-110; Lib. Suffr. Podol., 3-7; Positio 28.
31 AGP, Reg. Serv., N. 60, n. 1: Cathalogus Venerabilium Servorum Dei Religionis Cle-

ricorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piaru. Ab eius Instituti primordio, Sci-
licet Anno MDXCVII, usque ad haec tempora An. Sal. MDCCX, Romae 1710; Positio 28.

32 Picanyol, dz. cyt., 295, 298 n. 20; Positio 28.
33 „Functus est ante non paucos annos vita haec mortali plurimis ac magnis virtutibus et

sanctimonia morum commendatus et amatus Pater Joannes Dominicus a Cruce Scholarum Pia-
rum in Provincia Polona decus insigne...”, Templum 54-55; Positio 28.

34 ConstSP, P. I, c. II, n. VII; Positio 28.
35 Regulae Novitiorum oraz Ammonimenti di S. Filippo Nerio; Fried 48; Regulae Novitio-

rum Religionis CC. RR. Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum, Recusae Colociae 1772,
97-123; Liber manuscriptus cuius titulus Instructio Regulae Novitiorum Pauperum Matris Dei
Scholarum Piarum in 8vo, APS, 5, f. 1r, 5to; Positio 26.



zawsze czymś zajęci. Kiedy odczuwali zmęczenie, pozwalał im na od-
poczynek i uzupełniający posiłek. Zawsze był z nimi, uczestnicząc nie
tylko w modlitwie, lecz także w ich pracach i rekreacji36.

Wyrzeczenie się siebie

Stanisław od Jezusa Maryi przyjąwszy habit zakonny, ćwiczył się
żarliwie w coraz surowszym umartwianiu się i w kontemplacji. „Od
początku nowicjatu odznaczał się tak wielką żarliwością w ćwiczeniu
się w cnotach, że w tym domu wyprzedzał również tych, którzy byli
już od dawna oddani pracy nad sobą, spełniając najniższe posługi,
jak sprzątanie pomieszczeń dla bydła, rąbanie drewna, noszenie go
na własnych ramionach, posługiwanie w kuchni, zmywanie naczyń,
wyciąganie wody ze studni w czasie ostrych mrozów, pomimo wiel-
kiego bólu, gdy ręce pokrywała zlodowaciała skorupa lub gdy zacinała
mroźna śnieżyca”37.

Gorliwość br. Stanisława w wypełnianiu obowiązków nowicjusza
w duchu posłuszeństwa i wyrzeczenia się siebie potwierdza trzykrotnie
przeprowadzone w pierwszym roku nowicjatu scrutinium, czyli ocena
postępowania nowicjusza przez domowników, wyrażona w głosowa-
niu38. Pierwsze takie głosowanie odbyło się 28 listopada 1654 r. Brało
w nim udział czterech ojców, czterech kleryków i jeden brat laik. Pod-
dano wówczas ocenie wspólnoty pięciu nowicjuszy. Jeden z nich otrzy-
mał osiem głosów pozytywnych i jeden negatywny; drugi pięć głosów
pozytywnych i cztery negatywne; pozostali, a wśród nich Papczyński,
po dziewięć głosów pozytywnych.

Drugie głosowanie odbyło się 19 marca 1655 r. i objęło już tylko
trzech nowicjuszy, którzy przedtem otrzymali wszystkie głosy pozy-
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36 Friedreich 48, 50-52; Positio 28.
37 „Novitiatus primordia tanto virtutis ardore arripuit, ut provectiores etiam hoc studii

genere, in ea domo anteiret, vilissima quaeque officia obeundo, stabula everrendo, ligna secando,
eaque propriis humeris asportando, culinae inserviendo, ejus vasa mundando; aquam frgidissimo
brumae tempore cum magna manuum a glacialibus crustis, et nivium algoribus dolores ex puteo
extrahere, portare pro more habebat”. VF § 19, Positio 637.

38 Do 1660 r. w scrutinium uczestniczyli wszyscy profesi, członkowie domu: kapłani,
klerycy i bracia laicy. Na kapitule generalnej w 1659 r. postanowiono, że w głosowaniu będą
brali udział tylko profesi mający święcenia wyższe. LibScr 25, A. D.ni 1660 die ultima Febru-
arij, Positio 36.



tywne; wynik głosowania był dla nich taki sam jak poprzednio. Trzecie
głosowanie miało miejsce 20 czerwca 1655 r. i znów wypadło iden-
tycznie: wszyscy nowicjusze – Jan od św. Apolonii, Albert od św.
Teresy i Stanisław od Jezusa Maryi – otrzymali po dziewięć głosów
pozytywnych39.

Studia teologiczne

Zgodnie z konstytucjami pijarów nowicjat miał trwać dwa lata40.
Ponieważ br. Stanisław wykazał się dobrymi postępami w życiu we-
wnętrznym, wiceprowincjał pijarów o. Aleksander Novari wyraził zgodę
na podjęcie przez niego studiów w czasie drugiego roku nowicjatu,
na co zresztą pozwalały ustawy zakonne41. W związku z tym Papczyń-
ski 17 lipca 1655 r. opuścił Podoliniec i przeniósł się do Warszawy
na studia teologiczne. Mógł je od razu rozpocząć, ponieważ miał już
za sobą kursy poetyki i retoryki oraz filozofię. Pijarzy mieli wówczas
swój dom w stolicy przy ul. Długiej, ale z braku własnego studium,
wysyłali kleryków na wykłady do klasztoru Braci Mniejszych Obser-
wantów pod wezwaniem św. Antoniego przy ul. Senatorskiej. Razem
z Papczyńskim uczęszczał na te wykłady również br. Józef Starck od
św. Katarzyny Sieneńskiej, zakonnik pochodzenia niemieckiego, który
w 1653 r. złożył profesję jako aggregatus42.

Papczyński przybył do Warszawy tuż przed słynnym „potopem”
szwedzkim. Zatrzymajmy się nieco nad genezą tej wojny i jej po-
czątkowym przebiegiem, aby lepiej zrozumieć to, co przeżywał nasz
bohater w czasie swoich studiów teologicznych.

Pierwsze starcia ze szwedzkim najeźdźcą

W 1652 r. wydarzyła się rzecz groźna dla dalszych dziejów Rze-
czypospolitej: poseł Siciński zerwał sejm i sam jeden udaremnił dalsze
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39 Scrutinia oceniające zachowanie Papczyńskiego w czasie nowicjatu, 1654-1655, Posi-
tio 37, 38, 39.

40 ConstSP, P. I, c. II, nn. VI, XII; Positio 28.
41 Tamże, n. XII.
42 Kraus 152, Positio 286; VF § 20, Positio 637.



jego obrady. Ten pierwszy wypadek zastosowania liberum veto był
zapowiedzią przyszłego rozprzężenia w państwie polskim. Podobnie
było na sejmie 1654 r., który również został zerwany, pomimo zbli-
żającej się wojny z Moskwą43. Tak więc do kłopotów ze wschodnimi
sąsiadami doszło zagrożenie wewnętrzne.

Za północną granicą Rzeczypospolitej dojrzewało nowe niebezpie-
czeństwo, bo Szwecja przygotowywała się do inwazji i to poważniejszej
niż kiedykolwiek przedtem. Jej wojska wkrótce wtargnęły do Polski
i zalały ziemie Rzeczpospolitej. I oto wkroczyliśmy w dzieje opisy-
wane przez Henryka Sienkiewicza w „Potopie”...

Dlaczego Szwedzi napadli wówczas na Polskę? Czy zostali spro-
wokowani, czy może był to jakiś odwet?

W 1655 r. minęło siedem lat od zakończenia wojny trzydziesto-
letniej i wydawałoby się, że Szwedzi, którzy brali w niej udział, na
dłuższy czas będą mieli dosyć wojennych zmagań. Ale tamte zmagania
przyniosły im niemałe korzyści – jak zajęcie niemieckich wybrzeży
u ujścia Odry i Łaby – i do ich zachowania należało utrzymać odpo-
wiednio silną armię. Jednak utrzymanie bezczynnej armii było źle wi-
dziane w kraju. Tymczasem Moskwa parła na zachód i zagrażała szwe-
dzkim posiadłościom w Inflantach. Dlatego też nowy władca Szwecji,
Karol X Gustaw, zamierzał obrócić się przede wszystkim ku Moskwie,
początkowo nawet przy współdziałaniu z Polską. Postawił jednak Pol-
sce warunki trudne do przyjęcia, żądał bowiem ziem leżących nad
Morzem Bałtyckim, które chciał zamienić w wewnętrzne morze szwe-
dzkie, oraz przybrzeżnych miast handlowych i komór celnych. Żądał
także zrzeczenia się przez Jana Kazimierza wszelkich praw do korony
szwedzkiej. Kiedy Rzeczpospolita odmówiła spełnienia tych warunków,
postanowił naprzód na nią uderzyć, aby opanować polskie wybrzeże
Bałtyku i zabezpieczyć się od południa w dalszej rozprawie z Moskwą.
Pogwałcił w ten sposób rozejm, zawarty w Sztumskiej Wsi (Sztums-
dorf), na sześć lat przed upływem przyjętego terminu44.

Wojska Karola Gustawa liczyły około 40 000 żołnierzy i najechały
na Polskę z dwóch kierunków. Armia dowodzona przez Arvida Wit-
tenberga w towarzystwie zdrajcy Radziejowskiego, w sile 17 000 woj-
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43 W. Czapliński, dz. cyt., 283.
44 Tamże 283-284.



ska przekroczyła granicę Rzeczypospolitej 21 lipca 1655 r. pod Siem-
czynem i uderzyła na Wielkopolskę, gdzie obrona załamała się już
pod koniec lipca, wskutek zdrady Krzysztofa Opalińskiego, wojewody
poznańskiego i Andrzeja Grudzińskiego, wojewody kaliskiego, którzy
skłonili wielkopolskie pospolite ruszenie do kapitulacji pod Ujściem.
Przekonali je, że „Lwem jest Karolus i zaszczyt mu służyć” i że na-
stępuje jedynie zamiana mało popularnego monarchy na pana mężnego
i o szerokim geście45.

Drugie uderzenie poszło z Inflant na Litwę pod dowództwem Mag-
nusa de la Gardie. Tam 18 sierpnia hetman Janusz i koniuszy Bogusław
Radziwiłłowie poddali się Szwedom w Kiejdanach. Za nimi poszli inni
magnaci, część episkopatu i tłumy szlachty. Radziwiłłowie, popierając
Szwedów, planowali utworzenie na Litwie udzielnego państewka. Na
stronę Szwedów przeszedł również, nieco później, w 1656 r., wiaro-
łomny lennik polski książę pruski i elektor brandenburski w jednej
osobie, Fryderyk Wilhelm46.

Polacy skierowali przeciw najeźdźcom ok. 52 000 żołnierzy, ale
znaczną część tej liczby stanowiły źle wyćwiczone oddziały chłopskie.
Ponadto mobilizacja przebiegała niezbyt sprawnie i siły armii polskiej
były rozproszone. W tym samym czasie trzeba było posłać jeszcze
dodatkowo 14 000 wojska przeciw Moskwie i Kozakom47.

Już po pierwszych starciach armia polska kapitulowała i Szwedzi
zajmowali błyskawicznie coraz to nowe tereny, a więc Wielkopolskę
z Poznaniem, Warszawę, Kraków. Stolica poddała się – bez jednego
wystrzału – 8 września. W obliczu powszechnej klęski Jan Kazimierz
opuścił Warszawę 17 czy 18 sierpnia 1655 r. i wraz z małżonką i dwo-
rem udał się do Krakowa. Ale już w nocy z 24 na 25 września opuścił
gród podwawelski, którego nadal twardo bronił Stefan Czarniecki. Przy-
gotowując się do walki zza murów, kazał podpalić przedmieścia, aby
oczyścić przedpole. Pożar ów oglądał król z zachowanej do dzisiaj
kamiennej altany w klasztorze kamedułów na Bielanach. Po jakimś
czasie bezczynnego wyczekiwania na Podgórzu Jan Kazimierz opuścił
kraj i uszedł na Śląsk, zatrzymując się najpierw w Głogówku, a potem
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45 M. Bogucka, dz. cyt., 308.
46 Tamże 309 n.; W. Konopczyński, dz. cyt., t. II, 17.
47 W. Czpliński. dz. cyt., 285.



w Opolu. Uciekając przed najeźdźcą, zabrał ze sobą polskie insygnia
koronacyjne, a także korony – szwedzką i moskiewską. Kraków ska-
pitulował 19 października, ale Czarniecki opuścił go z rozwiniętymi
sztandarami i bronią, obdarowany przez króla szwedzkiego pięknym
wierzchowcem. Mieli dawni monarchowie gest! Układ przewidywał,
że Czarniecki uda się wraz ze swym wojskiem nad granicę cesarską
i przez miesiąc zachowa neutralność, a potem zdecyduje, jakiemu kró-
lowi ma służyć. Po jego odejściu Karol Gustaw udał się na Wawel
i zwiedził go, oprowadzany przez kanonika Szymona Starowolskiego.
To wtedy mądry kanonik wypowiedział do króla słynne słowa o nie-
zmienności Boga i kaprysach fortuny (Fortuna variabilis, Deus mi-
rabilis – los zmienny, Bóg przedziwny). Zabrano wówczas z katedry
wszystkie naczynia liturgiczne, ale nie ruszono ornatów48.

W tym samym czasie Krzysztof Grodzicki zdołał obronić Lwów
przed Moskwą i Kozakami, którzy cofając się na wschód, spalili jednak
Lublin49.

Gotowość na męczeństwo

Kiedy 8 września 1655 r. Szwedzi opanowali Warszawę, z wielkim
trudem można było kontynuować naukę. Nie zaniechali jej dwaj klerycy
pijarscy i uczęszczali na wykłady50. Należy przypuszczać, że nasz Sta-
nisław studiował w tym trudnym roku około ośmiu miesięcy, czyli
do początku maja 1656 r.51.

Protestanccy żołnierze szwedzcy bardzo różnie zachowywali się
w stosunku do Polaków katolików. Początkowo pijarzy w Warszawie
cieszyli się względnym spokojem i korzystali w jakimś stopniu z opie-
ki władz szwedzkich. Uczyli nawet w swoich szkołach ich synów52.
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48 P. Jasienica. dz. cyt., Cz. II, 149-151.
49 W. Konopczyński, dz. cyt., t. II, 18.
50 Inventarium totius Archivi Conventus Ad S. Antonium Padv. Varsaviensis conscriptum

(...) 1806, 173, ARK; Świadectwo Leporiniego: „Expleto Novitiatus Anno subtilitatem illi in
Theologicis Religio sacra Ordinis Minorum Reformatorum in Conventu Varsaviensi ad Sanc-
tum Antonium subministravit”, VF § 20, Positio 637.

51 Positio 30.
52 „Nam adeo nihil hostilitatis in nostros exercuerunt Sueci, ut etiam filios suos... ad

scholas nostras mitterent, literis, arithmetica, scribendi charactere eruditos”. Kraus 152, Positio
286.



Bywało jednak, że najeźdźcy dopuszczali się różnych nadużyć, obelg
i zniewag wobec mieszkańców stolicy. Ze szczególną nienawiścią od-
nosili się do duchownych53.

Pewnego dnia Stanisław Papczyński wracał z miasta do domu wraz
z Józefem Starckiem. W pobliżu kościoła dominikanów natknęli się
na żołnierza szwedzkiego, z którym Stanisław podjął dyskusję na temat
wiary. Ten nie mogąc znieść napomnień do nawrócenia, rzucił się
z mieczem na zakonników54. O tym zdarzeniu pisał później Papczyński:
„Socjusz (chociaż był Niemcem) zbiegł, a ja padłem na kolana i nad-
stawiłem kark do ścięcia, ale Opatrzność Boża zrządziła, że nie od-
niosłem żadnej rany, chociaż trzykrotnie zostałem bardzo mocno ude-
rzony, co sprawiło mi wielki ból, który odczuwałem przez prawie pół-
torej godziny”55. Brat Stanisław gotowy był na męczeństwo i oddanie
życia za wiarę.

Obrona przed potopem

Polska magnateria oraz duża część szlachty widziała w Karolu X
Gustawie przyszłego króla Polski lepiej zabezpieczającego posiadłości
w południowo-wschodniej części kraju oraz przed niebezpieczeństwem
ze strony Moskwy. Tymczasem Szwedzi nie wszędzie odnosili sukcesy.
Nie zdołali opanować Gdańska, Zamościa, części Podlasia, pograni-
cza polsko-śląskiego, a zwłaszcza twierdzy jasnogórskiej, a więc sa-
mego serca Polski. Wiodło się im zresztą coraz gorzej od czasu, gdy
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53 J. Wegner, Warszawa w latach Potopu Szwedzkiego 1655-1657, Wrocław 1957, 47-62;
tenże, Szwedzi w Warszawie (1655-1657), Warszawa 1936, 77 nr 82.

54 O.Taudta zeznał w Procesie Informacyjnym: „... a Patre Wyszyński nostri Ordinis ali-
quoties audivi, qualiter quidam Svecus haereticus aegre ferens exhortationes Servi Dei pro
conversione ejusdem haeretici ad Fidem Orthodoxam factas gladio evaginato Servum Dei Sta-
nislaum interficere conabatur, cui Servus Dei collum porrexit, Dei tamen opera haereticus idem
a suis conatibus destitit”. PP 316v. Zeznanie to opiera się na ustnej tradycji przekazanej przez
o. Wyszyńskiego; on sam jednak nie wspomina o tym w biografii o. Papczyńskiego, wzmian-
kując jedynie: „...in odium Sanctae fidei, gladio aggressus”, VW § 25; Positio 31, przyp. 54.
Por. także PP 58r-v, 109v, 132v,174r, 261r.

55 „... Socio (licet fuerit Germanus) aufugiente, ego genibus flexis cervicem secandam
exhibui, sed Divina providentia factum est, quod nullum vulnus acceperim, licet fuerim ter
fortissime ictus, dolorem tamen ingentem fere per horam et dimidiam sustinui”. Testamentum II,
§ 1, Scripta 133-134; VF § 23, Positio 638.



zaczęli dopuszczać się bezwzględnego rabunku mienia oraz profanacji
kościołów56.

Grabieże wzbudziły nienawiść szlachty i chłopów, co w konse-
kwencji doprowadziło do powszechnego powstania przeciw najeźdź-
com. Pierwsza ruszyła Wielkopolska, bo ona najwcześniej zetknęła się
ze Szwedami. Opór przeciw nim dał się zauważyć już w dwa miesiące
po inwazji. Powstaniem dowodził, w okolicy Wschowy i Kościana,
starosta Krzysztof Żegocki. Ruszyła też Litwa i pod bokiem Radzi-
wiłłów wzmagał się stale ruch powstańczy. Tam i na Podlasiu dowodził
nim Paweł Sapieha, wojewoda witebski, mianowany przez króla het-
manem. Nękał on Radziwiłłów tak skutecznie, że zmusił Janusza do
zamknięcia się w Tykocinie, gdzie zdrajca ten skonał 31 grudnia „wśród
strasznych mąk duszy i ciała”. Odszedł lekceważony przez Szwedów,
bezsilny, bo obezwładniony fizycznie; przykuty do łoża przez chorobę
powodującą straszne bóle w stawach. Nie zaznał spokoju nawet po
śmierci, bo gdy w 1657 r. Tykocin został zdobyty, żołnierze szwedzcy
wysadzili w powietrze wieżę zamkową, a razem z nią samych siebie
oraz trumnę z nieboszczykiem Radziwiłłem57.

Źle też skończył zdrajca Wielkoposki Krzysztof Opaliński, bo zmarł
jeszcze przed Radziwiłłem w nocy z 4 na 5 grudnia. Odeszli obaj
w takiej kolejności, w jakiej zdradzili Ojczyznę58.

Słynna stała się w tym czasie obrona Jasnej Góry, atakowanej przez
Szwedów pod wodzą B. Müllera, od połowy listopada do 26 grudnia.
To szczególnie wydarzenie poruszyło serca polskie, bo przecież ude-
rzono na gród Matki Bożej, czczonej tam w cudownym obrazie jas-
nogórskiego klasztoru paulinów, z dzielnym o. Kordeckim na czele.
Jakże pięknie opisuje Sienkiewicz w Potopie zmagania tamtejszej za-
łogi, odpierającej kolejne szturmy bezbożnego najeźdźcy. Polacy prze-
konali się wtedy, że jest on do pokonania59.
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56 W. Łoziński, Życie polskie w dawnych wiekach, Warszawa 1958, 34.
57 P. Jasienica, dz. cyt., cz. II, 151 n.
58 W. Konopczyński, dz. cyt., t. II, 19.
59 W. Czapliński, dz. cyt., 285 nn. Oto fragment konfederacji tyszowieckiej mówiący

o oblężeniu Częstochowy przez generała Müllera: „Kościół nawet częstochowski, miejsce naj-
znaczniejsze nie tylko w Rzeczypospolitej, ale i orbi christiano do nabożeństwa i do wot róż-
nych, dla tychże łupów skarbów Bogu oddanych oblegszy w kilka tysięcy ludzi, sacrilega manu
szturmem dobywać kazał, aby ten fundament devotionum inkwirowawszy, bezpieczniej wytra-



Ojciec Kordecki okazał się wzorowym dowódcą, bo doskonale przy-
gotował klasztor jasnogórski do obrony, obsadził go dobrymi żołnie-
rzami, a jego artyleria górowała nad działami Szwedów. Stracił tylko
dwóch żołnierzy – jeden zginął w walce, a drugiego nieszczęśliwym
przypadkiem zabili swoi60.

W czasie oblężenia Jasnej Góry coś się w narodzie przełamało.
Poruszyły się masy chłopskie i mieszczańskie, ruch powstańczy ogarnął
Podkarpacie, podjęli walkę partyzancką górale Żywiecczyzny. Do po-
wstania przyłączyli się mieszczanie Pilzna, Biecza, Krosna i Nowego
Targu. Kilkutysięczny zastęp chłopów odbił z rąk Szwedów Nowy
Sącz61, tak więc i ziomkowie Papczyńskiego nie siedzieli bezczynnie.

Wojsko, które nie tak dawno przeszło na stronę wroga, pod koniec
grudnia 1655 r. pod wodzą hetmanów koronnych Stanisława Potockiego
i Stanisława Lanckorońskiego zawiązało konfederację w Tyszowcach
przeciw Szwedom i zadeklarowało wierność Janowi Kazimierzowi, któ-
ry w styczniu 1656 r. mógł już wrócić do Polski. Wracał prowadzony
przez Jerzego Lubomirskiego drogą przez Lubowlę, Duklę i Krosno
do Łańcuta, gdzie 22 stycznia połączył się z konfedertami. Potem udał
się do nie zajętego przez Szwedów Lwowa i wtedy skupiły się już
przy nim znaczne siły. Na ich czele stanął dzielny wódz Stefan Czarnie-
cki, prowadząc dotkliwą dla Szwedów wojnę podjazdową. W tym sa-
mym czasie Karol X Gustaw przeciągnął na swoją stronę, jak już
wspomnieliśmy, elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma i wy-
prawił się w styczniu l656 r. na czele znacznej armii przeciw Janowi
Kazimierzowi. Kraj jednak był już ogarnięty powstaniem i losy wojny
się odwróciły62. Król szwedzki znalazł się w odwrocie, a ścigały go woj-
ska Stefana Czarnieckiego oraz Jerzego Lubomirskiego, tak że z trudem
wydobył się z częścią armii z ich pułapki w widłach Wisły i Sanu63.

Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 r. złożył we Lwowie swoje słynne
śluby. Ogłosił on wtedy Matkę Boską Patronką i Królową Korony
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cał dalszymi procederami wiarę Świętą Katolicką, a na to miejsce cudzoziemską diversam sec-
tam do Królestwa sprowadzi...”. P. Jasienica, dz, cyt., cz. II, 164.

60 Tamże 164.
61 M. Bogucka, dz. cyt., 310-311.
62 Tamże 311.
63 W. Konopczyński, Dzieje Polski Nowożytnej, Warszawa 1986, II, 20.



Polskiej i przyrzekł w imieniu narodu, że po zwycięstwie będzie wszy-
stkimi siłami szerzył Jej kult. Przyrzekł też uroczyście, że po przy-
wróceniu pokoju postara się wraz ze wszystkimi stanami, aby chłopów
w jego królestwie uwolnić od wszelkich obciążeń i niesprawiedliwego
ucisku64.

Po akcie ślubowania Jan Kazimierz na czele swoich wojsk wyruszył
w kierunku Warszawy. Dnia 6 maja 1656 r. wojska polsko-litewskie
rozpoczęły atak o uwolnienie stolicy i zmusiły dowódcę szwedzkiego
Wittenberga do opuszczenia murów Starego Miasta65. W ferworze wal-
ki pijarzy ratowali się ucieczką, pozostał jedynie o. Józef Marci, pil-
nował klasztoru. Ale i on tego samego dnia musiał uciekać, ponieważ
Szwedzi, chcąc przygotować się do lepszego wypadu poza staromiej-
skie mury, podpalili wiele domów, a wśród nich i klasztor pijarów
przy ul. Długiej66.

Ślubowanie

Nie wiemy dokładnie, gdzie zatrzymał się w maju i czerwcu 1656 r.
wikariusz prowincjalny o. Aleksander Novari, wraz z Papczyńskim i je-
szcze dwoma lub trzema pijarami, po opuszczeniu klasztoru. Nasz br.
Stanisław nie mając możliwości kontynuowania studiów teologicznych,
zaczął tym gorliwiej przygotowywać się do złożenia ślubów. Mijały
właśnie dwa lata jego nowicjatu i już mógł złożyć swoją profesję67.
Konstytucje pijarów wymagają, aby złożenie profesji przez kandydata
poprzedziła spowiedź z całego życia68. Przypuszcza się, że wtedy –
w czerwcu 1656 r. – Papczyński napisał swoją książeczkę pt. Secreta
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64 W. J. Rudawski, Historia polska, t. II, opr. W. Spasowicz, Petersburg-Mohylew 1855, 99.
65 W. Konopczyński, dz. cyt., t. II, 21.
66 J. Wegner, Warszawa w latach Potopu Szwedzkiego, 75; Friedreich 89; Wspomniany

o. Marci zmarł wkrótce – 11 maja 1656 r. „post exustam Domum nostram a Suecis apud Fratres
Misericordiae in fine Suburbij Lesmensis”, AGP, Reg. Rel., 36, «A »: „Memoria eorum qui nos
praecesserunt cum signo pacis”, 45; Reg. Gen. 8: Reg. Congr. Gen. 1656-1657, notatka o zmar-
łych z Polski, n. 44; Positio 31-32.

67 Positio 31.
68 ConstSP, P. I, c. III, n. I; Positio 32.



Conscientiae, w której wyznał, jakby na spowiedzi, błędy i grzechy
swej młodości69.

Ze wspomnianej książeczki zachowały się tylko dwa następujące
fragmenty, które zacytował o. Wyszyński w napisanej przez siebie bio-
grafii o. Papczyńskiego:

„Błogosławiony bądź, Panie, na wieki i spraw, abym po tylu złych
czynach, spełniał w moim powołaniu czyny dobre, gdyż w istocie sam
ze siebie nie jestem do tego zdolny. Ty zaś, który to czytasz, nie
dziw się, że o tym opowiedziałem; uznałem jednak, że nie godzi się
ukrywać Bożych dobrodziejstw. Pragnę też i ciebie zachęcić do uwiel-
biania wszechmocy Boga i troski o nas. Niech będzie Mu cześć, uwiel-
bienie i chwała na wieki. Amen”70.

„Dziękuję przeto Bogu, że z Jego woli byłem wtedy zobowiązany
przez rodziców paść trzodę, ponieważ (dotąd dobrze to pamiętam) pod-
czas chodzenia po polach za stadem, zachowuje się czyste i święte
sumienie. Oby, mój Panie, o co Cię pokornie proszę, Opatrzność Twego
Majestatu kierowała mną do końca mego życia – ufam i wierzę, że
tak będzie – abyś był uwielbiony we wszystkich moich czynach, my-
ślach i słowach. Amen”71.

Książeczka Secreta Conscientiae była adresowana do kierownika
duchowego, a więc do o. Novari, który zastępował prowincjała Conti
w zarządzaniu domami pijarów na terenie Polski. Pod jego kierunkiem
Stanisław od Jezusa Maryi przygotowywał się właśnie do złożenia ślu-
bów zakonnych. Ojciec Novari był mężem pełnym ducha apostolskie-
go, rozmiłowanym w cnotach, kochającym swój zakon i gorliwym
w zachowaniu karności – zgodnie z duchem założyciela. Dla Papczyń-
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69 DSE, n. 6; RLD, n. 17; Positio 32. Pełny tytuł książeczki brzmi: Secreta Conscientiae
ad Reverendum Patrem N.N. Poloniae Vicarium meum in Spiritualibus Magistrum.

70 „Sis tu in aeternum Domine benedictus, et fac me pos[t] tot mala in vocatione mea bona
operari, cum revera, ex me, ad nihil boni aptum me esse adinvenio. Tu vero qui haec legis, ne
mireris, quod a me relata sunt, nam beneficia Dei abscondere nefas esse duxi, teque volui incitare
ad laudandam Dei omnipotentiam et circa nos curam. Cui sit laus, honor, gloria in sempiternum.
Amen”. VW § 18, Positio 669-670.

71 „Gratias itaque Deo ago, quod illius nutu tunc custodienda pecora a Parentibus meis
obligabar, quia (adeo bona conscientia referre) dum in campis inter pecora versor puram con-
scientiam gero, et sanctam? Utinam Domine mi, quod supplex a te peto, eiusmodi Tuae Maye-
statis providentia, quod spero futurum et credo, in finem usque vitae meae me dirigat, ut tu
benedictus sis in omnibus operibus cogitationibus et sermonibus meis. Amen”, VW § 20, Positio
671.



skiego był godnym następcą o. Franco z pierwszego roku nowicjatu72.
Nic dziwnego, że obydwaj zostali wpisani do Katalogu Czcigodnych
Sług Bożych zakonu pijarów, opublikowanego w Rzymie w 1710 r.73.

Nadszedł wieczór i br. Stanisław od Jezusa Maryi przygotowywał
się bezpośrednio do złożenia Bogu swej całkowitej ofiary przez profesję
rad ewangelicznych w zakonie pijarów. A potem nastał ów dzień...

W wyzwolonej na krótki czas stolicy, w obliczu jej ponownego
zagrożenia ze strony Szwedów, 22 lipca 1656 r. Stanisław od Jezusa
Maryi Papczyński złożył swoje śluby zakonne74. Były to śluby proste,
na które zezwalało breve Aleksandra VII Dudum felicis recordationis
z 24 stycznia 1656 r. Profes składał jednocześnie przysięgę wytrwania
w zgromadzeniu do końca życia75. Wspomniane breve zostało ogło-
szone w Rzymie 12 marca 1656 r.76, ale nową formułę profesji opra-
cowała kuria generalna pijarów dopiero 18 lipca tegoż roku77. Tak
więc 2 lipca, kiedy br. Stanisław kończył nowicjat, wspomniana formuła
nie została jeszcze ani oficjalnie przyjęta w Polsce, ani też ustalona
w Rzymie. Złożył on zatem śluby zanim dostarczono urzędowy tekst
formuły78. Być może, na skutek nalegania Papczyńskiego, wikariusz
prowincjalny o. Novari pozwolił mu na złożenie ślubów przy użyciu
formuły pierwotnej (sprzed 1646 r.) przystosowanej do ślubów prostych.
Nie można było ich odkładać z powodu wydarzeń zaistniałych w War-
szawie. Stolica została wprawdzie wyzwolona przez siły polsko-lite-
wskie, po prawie dwumiesięcznym oblężeniu79, ale istniała obawa, że
Szwedzi będą usiłowali znowu ją zająć.
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72 „vir simplex..., ac timens Deum”, „vir magnae charitatis et patientiae, singularis gratiae
in loquendo et in agendo dexteritatis, miraculorum etiam aliquorum patrator”. Choynacki 15,
20, 21, 23. 24; AGP, Reg. Rel. 36. „A”, 47, n. 20; V., Talenti, dz. cyt., 390, 392-393, 425; Positio
32 n.

73 AGP, Reg. Serv., N. 60, n. 1; Positio 33.
74 Professio votorum simplicium, Varsaviae, 22 VII 1656, Scripta 5-9.
75 Bull. Rom. XVI (1869) 119 b.
76 G. Sántha SP., P. Joannes Garzia de Castellino (1586-1659), Antiquus S. Josephi Ca-

lasanctii Socius et Secundus Ordinis Scholarum Piarum Praepositus Generalis, P. II, EphCal
XXX (1961) n. 3, 97. P. III; tamże, n. 4, 146.

77 Tamże, P. III, EphCal XXX (1961), n. 4, 142, n. 131.
78 AGP, Prov. Pol. in gen., n. 12 c, „P. Stanislaus a Jesu Maria”.
79 J. Wegner, dz. cyt., 101.



W tym czasie Papczyński i inni pijarzy warszawscy przebywali
na Starym Mieście, lub gdzieś poza Warszawą, gdyż ich klasztor przy
ul. Długiej został spalony (6 maja 1656) i w tym nieznanym nam
bliżej miejscu odbyła się uroczystość profesji. Były to śluby złożone
zgodnie z ówczesną praktyką – na zawsze. Posłużono się starą formułą
przystosowaną do złożenia ślubów prostych wraz z przysięgą wytrwa-
nia w zgromadzeniu aż do śmierci. Takie najprawdopodobniej decyzje
w stosunku do naszego nowicjusza podjął samodzielnie wikariusz pro-
wincjalny o. Aleksander Novari, gdyż kontakt z przełożonymi w Rzy-
mie w czasie działań wojennych był bardzo utrudniony, a ewentualna
wymiana korespondencji trwałaby wiele miesięcy80. Zachował się spo-
rządzony własnoręcznie przez Papczyńskiego w języku łacińskim do-
kument profesji, zredagowany zgodnie z przepisami zakonu pijarów.
Oto jego treść:

„Ja, Stanisław od Jezusa Maryi, w świecie Jan Papczyński, mający
lat dwadzieścia pięć, składam moją profesję w Zgromadzeniu Szkół
Pobożnych Ubogich Matki Bożej i ślubuję Bogu Wszechmogącemu,
Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu jak też Bogurodzicy zawsze
Dziewicy Maryi i tobie, Czcigodny Ojcze Aleksandrze od św. Bernarda,
zastępującemu miejsce Boga w imieniu Najczcigodniejszego Ojca Ge-
nerała Jana od Jezusa Maryi, oraz wszystkim jego legalnym następcom,
trzy śluby proste – ubóstwa, czystości, posłuszeństwa – i zgodnie z ni-
mi szczególne staranie wokół wychowania młodzieży, według formy
nakazanej przez breve Pawła V, zawartej w naszych konstytucjach”81.

Stanisław od Jezusa Maryi Papczyński był pierwszym profesem
Polakiem po wznowieniu zgromadzenia.
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80 Positio 40-41.
81 „Ego Stanislaus a Jesu Maria in saeculo Joannes Papczyński annorum viginti quinque

facio meam professionem in Congregatione Pauperum Matris DEI Scholarum Piarum, et voveo
Omnipotenti DEO, Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, ac Deiparae semper Virgini Mariae, et tibi
R.P. Alexandro a S. Bernardo locum DEI tenenti pro. A.R.P. Generali Joanne a Jesu Maria, et
omnibus Successoribus eius legitime eligendis tria Vota Simplicia, Paupertatem, Castitatem,
Obedientiam, et iuxta eam Peculiarem curam circa Puerorum eruditionem, secundum formam
Brevis Pauli V in nostris Constitutionibus contentam”. Scripta 8.
000Przy imieniu i nazwisku profesa (Joannes Papczyński) dopisano później na wspomnianym
dokumencie następujące słowa: Podgrodio Sandecensis – Dioecesis Cracoviensis.
000Świadectwo profesji zostało po raz pierwszy opublikowane w 1960 r. przez Navikevičiusa.
Navikeričius, Append., 3* 4*.



Święcenia niższe i subdiakonat

Ostatnia dekada lipca 1656 r. była ważna dla Papczyńskiego nie
tylko dlatego, że złożył on wtedy Bogu swoje śluby. Zrobił również
następny krok w kierunku kapłaństwa. Zmierzał ku niemu od dawna,
pielęgnując w sobie odpowiednie zalety intelektualne i moralne. W do-
kumentach zakonnych był określany jako clericus novitius, a więc jako
kandydat do kapłaństwa82. Dlatego właśnie już po pierwszym roku no-
wicjatu został skierowany przez przełożonych na studia teologiczne.
Po złożeniu ślubów, przyjął w ostatnim tygodniu lipca 1656 r. święcenia
niższe i subdiakonat83. Nie znamy dokładnej daty tych święceń, po-
nieważ nie posiadamy ich dokumentu; mamy jedynie świadectwa po-
średnie. Są to dokumenty z przeprowadzanych w latach 1658-1660
głosowań (scrutinia) nad postępowaniem nowicjuszy pijarskich w Pod-
olińcu. Brał w nich także udział Stanisław Papczyński i wymieniany
jest jako subdiakon84. Podobne świadectwo stanowi głosowanie prze-
prowadzone w związku z profesją zakonną w Rzeszowie85.

Jedynym dokumentem, który wspomina o miejscu święceń niższych
i subdiakonatu Papczyńskiego (Warszawa) oraz o dacie święceń (1656)
jest spis (elenchus), w którym o. Wacław Opatowski wymienia pod
datą 8 listopada 1661 r. tych pijarów, którzy w latach 1642-1661 byli
związani z domem w Podolińcu. Opatowski podaje w swym spisie
główne daty związane z życiem wymienionych pijarów, jakie mógł
znaleźć w archiwum domowym86. Ponieważ w archiwum tym nie było
pełnej dokumentacji87, autor nie był w stanie podać przy nazwisku
Papczyńskiego imienia biskupa, który udzielił mu święceń oraz do-
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82 Dokument obłóczyn Sługi Bożego, 2 lipca 1654 r., Positio 35.
83 Positio 44, 47.
84 Scrutinium odbywało się w następujących terminach: 12 stycznia 1658; 18 lipca 1659;

6 lipca 1660; Księga skrutiniów nowicjuszy i profesów..., 24-25, ACP, For. O -6. Nr. 31. Na 81
stronicy tej księgi Papczyński umieścił następującą inskrypcję na świadectwie ślubów Franci-
szka od św. Wacława Hanaciusa z dnia 4 października 1659 r.: „Ego Stanislaus a Jesu Maria
Subdiaconus interfui et subscripsi mp.”; Positio 46-45.

85 AGP, Reg. Rel. 73, d. 8 Dec. 1660.
86 Tytuł wspomnianego spisu jest następujący: Polonia. Catalogus subiectorum Provin-

ciae Poloniae ab origine Provinciae usque ad Annum 1660; AGP, Reg. Prov. 56, Prov. Pol. in
gen., n. 12; Positio 46.

87 Autor pisze: „non extant multorum anni, patria, et horum similia... non meae negligen-
tiae, sed praeteritorum archivistarum, attribuendum erit”. Positio 46.



kładnej ich daty. Na trzeciej stronicy wspomnianego spisu umieścił
jedynie wzmiankę, że Stanisław od Jezusa Maryi został obłóczony
w Podolińcu 2 lipca 1654 r., że złożył profesję w Warszawie na ręce
o. Aleksandra i że otrzymał święcenia niższe oraz subdiakonat w War-
szawie w 1656 r.88.

Kim był biskup udzielający święceń niższych i subdiakonatu na-
szemu neoprofesowi? W XVII w. archidiakonat warszawski należał
do diecezji poznańskiej, której ordynariuszem w latach 1655-1663 był
bp Albert Tholibowski89. W czerwcu 1656 r. znajdował się on wraz
z królem Janem Kazimierzem w obozie wojskowym polsko-litewskim
za murami oblężonej przez Szwedów Warszawy90. Nie wiemy, czy po
kapitulacji Szwedów bp Tholibowski pozostał w Warszawie do końca
lipca. Jest jednak pewne, że przebywał tam do 29 lipca 1656 r. nuncjusz
apostolski Piotr Vidoni (1652-1660)91, należący do świty króla Jana
Kazimierza92. Któryś z tych dwóch biskupów udzielił Papczyńskiemu
święceń niższych i subdiakonatu. Z pewnością fakt ten został odno-
towany w odpowiedniej księdze archidiakonatu warszawskiego, jednak
nie zachowała się ona do dzisiaj; była zapewne przechowywana w ar-
chiwum diecezji warszawskiej, które zostało zniszczone w 1944 r. Dziś
zatem niemożliwe jest uzyskanie z Kurii Metropolitalnej Warszawskiej
urzędowego świadectwa święceń Stanisława Papczyńskiego, przyjętych
w Warszawie w 1656 r.93. Nie dały również rezultatu poszukiwania
w tajnym archiwum watykańskim94 a także w archiwach diecezjalnych
w Poznaniu, w Gnieźnie, Płocku i Włocławku95. Z całą pewnością
przyjęcie święceń niższych i subdiakonatu przez Papczyńskiego mu-
siało być udokumentowane przed jego dalszymi święceniami96.
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88 Positio 47.
89 HierCat, vol. IV, 213, 287; J. Nowacki, Dzieje Archidiecezji Poznańskiej, t. II, Poznań

1964, 107.
90 J. Wegner, dz. cyt., 84.
91 Arch. Secr. Vatic., Arch. Nunz. Vars. vol. 170.
92 J. Wegner. dz. cyt., 86, 113.
93 List do Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z 26 maja 1966, APostMIC, Inquis. Doc.,

n. 3.
94 Arch. Nunz. Vars., vol. 170, gdzie w księdze „Expeditiones Petri Vidoni” brak adnotacji

od 25 marca 1656 do 2 lipca 1657.
95 J. Bukowicz, MIC, Wicepostulator w Polsce, Relatio z 18 czerwca 1967, APostMIC.
96 Positio 45-46.



Wojenna tułaczka

Powiedzieliśmy już, że po ślubach lwowskich Jan Kazimierz na
czele swoich wojsk poszedł na Warszawę i łatwo ją zdobył. Kapitulacja
Szwedów w stolicy – z Wittenbergiem na czele – nastąpiła 1 lipca
l656 r., po której feldmarszałka wraz z innymi osobistościami ze szwe-
dzkiej załogi odesłano do Zamościa. Kiedy jednak bezczynne wojs-
ko zaczęło się rozjeżdżać, Karol Gustaw wraz z Fryderykiem Wil-
helmem zmobilizował 20 000 żołnierzy, sforsował o północy linię Na-
rwi i w trzydniowej walce (w dniach 28-30 lipca l656 r.) pod War-
szawą na brzegu praskim zmusił dwukrotnie silniejszą armię Jana Ka-
zimierza do odwrotu. W czasie tej bitwy jeden z husarzy litewskich
podczas brawurowej ich szarży omal nie zabił króla szwedzkiego; ude-
rzywszy kopią, zranił go, lecz sam padł od strzału z pistoletu oddanego
podobno przez Bogusława Radziwiłła. Tak więc znów stolica nasza
wpadła w ręce Szwedów. Wprawdzie na krótko (do 26 sierpnia), ale
wystarczyło im czasu, aby ją złupić. Dwór polski znów musiał opuścić
Warszawę, tym razem udając się do Lublina97.

Chociaż bitwa warszawska zakończyła się zwycięstwem Szwedów,
to jednak nie odwróciła ich klęski. Nie pomogły im ani układy z księ-
ciem Bogusławem Radziwiłłem, ani z księciem siedmiogrodzkim Je-
rzym Rakoczym, którego wojska w 1657 r. wkroczyły do południowej
części Rzeczypospolitej, zostawiając za sobą zgliszcza.

Polska już w listopadzie l656 r. zawarła traktat wileński z Moskwą,
a w grudniu z Austrią, potwierdzony i poszerzony 27 maja l657 r.;
mając rozwiązane ręce ze wschodu – oraz pomoc z południa – mogła
coraz śmielej poczynać sobie ze Szwedami. Kilkunastotysięczny kon-
tyngent wojskowy austriacki pomógł Polakom w oswobodzeniu Kra-
kowa, a następnie Torunia. Potem doszła jeszcze pomoc Danii, która
w czerwcu l657 r. wypowiedziała wojnę Szwecji i pod koniec lipca
zawarła przymierze z Polską, co zmusiło króla szwedzkiego do prze-
niesienia znacznych sił do Danii, a co bardzo odciążyło Polskę. W takim
układzie sił łatwo już było rozprawić się z Rakoczym, któremu Lu-
bomirski w odwecie najechał Siedmiogród. Decydującą klęskę zadano
Rakoczemu w lipcu 1657 r. pod Czarnym Ostrowiem na Podolu.
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97 W. Konopczyński, dz. cyt., t. II, 21.



19 września zawarto w Welawie traktat z wiarołomnym Frydery-
kiem Wilhelmem, potwierdzony 6 listopada przymierzem w Bydgo-
szczy, niezbyt korzystnym dla Polski, ale potrzebnym do ostatecznej
rozprawy ze Szwedami. W traktacie welawsko-bydgoskim Polska zre-
zygnowała, niestety, z utrzymania stosunku lennego z Prusami, co bę-
dzie miało w przyszłości fatalne dla niej następstwa. Tymczasem jednak
zyskiwała znaczną pomoc w walce ze szwedzkim najeźdźcą. Dzięki
wspomnianemu traktatowi wojska brandenburskie w l658 r. walczyły
wspólnie z austriackimi i polskimi w Jutlandii, wspomagając króla
duńskiego ponownie zaatakowanego przez Szwedów. Polskim korpu-
sem dowodził Stefan Czarniecki, natomiast elektor brandenburski był
naczelnym dowódcą całej wyprawy. Wsławiła się wówczas w Jutlandii
dywizja Czarnieckiego, biorąc udział w przeprawie na wyspę Alsen
i zdobywając samodzielnie zamek Koldyngę, co barwnie opisuje
w swych pamiętnikach Jan Chryzostom Pasek – uczestnik tej wyprawy.
Pamięć o niej wciąż żyje w naszym hymnie narodowym, bo to właśnie
wtedy Czarniecki „dla Ojczyzny ratowania rzucił się przez morze”98.
W istocie wąską cieśninę morską oddzielającą wyspę Alsen od pół-
wyspu Jutlandzkiego przebyto łodziami, obok których płynęły konie99.

Wróćmy teraz do naszego subdiakona. Kiedy po trzydniowej bitwie
pod murami Warszawy (28-30 lipca) wojska Rzeczypospolitej zostały
pokonane przez zjednoczone siły szwedzko-brandenburskie100, nowo
wyświęcony subdiakon Papczyński, z polecenia przełożonych opuścił
stolicę z jednym lub dwoma współbraćmi i w pierwszych dniach sierp-
nia udał się przez Rzeszów do Podolińca101. Inni pijarzy, którzy opuścili
Warszawę wraz z wikariuszem prowincjalnym o. Novari102, przybyli
wkrótce do nowej placówki pijarskiej w Rzeszowie103. Pod koniec
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98 W. Czapliński, dz. cyt., 287.
99 M. Bogucka, dz. cyt., 313.
100 J. Tazbir, Panowanie Wazów i epoka baroku, w: Zarys historii Polski, red. J. Tazbir,

Warszawa 1979, 279-281.
101 AGP, Reg. Rel. 73, f. 19.
102 AGP, Reg. Prov. 57, Prov.Pol., Dom. Ressov., n. 3.
103 Rzeszów, miasto położone nad Wisłokiem, otrzymał prawa miejskie przed 1354 r.

i obecnie liczy przeszło sto tysięcy mieszkańców. Dawny kościół pijarów i budynek ich kole-
gium znajduje się w centrum miasta przy ul. 3 Maja. Napis na budynku, w którym mieści się
dziś muzeum, wskazuje, że został on wzniesiony w latach 1612-1649 dla zakonu klarysek, a od
1654 r. należał do pijarów. Kościół – pod wezwaniem Świętego Krzyża – zbudowany w stylu



września został tam również wysłany nasz subdiakon wraz z dwoma
innymi pijarami104.

Papczyński niedługo zabawił w Rzeszowie. Wkrótce miastu zagro-
ziły wojska Rakoczego z Siedmiogrodu, bo znalazły się już na przed-
mieściach Lwowa i szły w kierunku Krakowa105. W obliczu takiego
zagrożenia o. Novari polecił Papczyńskiemu i innym pijarom z Rze-
szowa, aby schronili się na Spiszu106. Tak więc w pierwszych dniach
marca 1657 r. Stanisław Papczyński znowu znalazł się w Podolińcu107.
Powierzono mu tu wkrótce wykłady z retoryki w kolegium pijarskim.
Prowadził je od 1658 r.108 do 31 lipca 1660 r.109, po czym znów został
przeniesiony do Rzeszowa110. Był to ważny okres dla Papczyńskiego,
bo otrzymał wtedy święcenia diakonatu i prezbiteratu. Dopowiedzmy
jednak jeszcze, co działo się w Rzeczypospolitej w okresie poprze-
dzającym święcenia kapłańskie Stanisława Papczyńskiego i jak zakoń-
czył się słynny „potop”, który miał wielki wpływ również na losy
Papczyńskiego.

Pokój w Oliwie 

Szwedzi po wszystkich porażkach poniesionych w Polsce i w Da-
nii, zwłaszcza po klęsce pod Nyborgiem, mieli już dosyć wojny i rozpo-
częli rokowania pokojowe z Polakami. Przewodził im poseł francuski
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późnego renesansu, w latach 1702-1707 otrzymał fasadę barokową. Wnętrze jego ma wystrój
rokokowy z połowy XVIII w., sklepienie zdobione dekoracją stiukową wykonaną w XVII w.

104 Kraus 6, Positio 287.
105 J. Sygański SJ, Historya Nowego Sącza, t. I, Lwów 1901, 123; W. Konopczyński, Dzieje

Polski Nowożytnej t. II, Londyn 19592, 32-33.
106 Kraus 174.
107 Positio 48.
108 Prawdopodobnie Papczyński uczył już od początku 1658 r., ponieważ poprzedni na-

uczyciel retoryki w Podolińcu, Michał Kraus, po powrocie z Węgier 9 stycznia 1658 r., nastę-
pnego dnia wyruszył do Rzeszowa, gdzie w marcu tego roku rozpoczął wykłady z retoryki
i poezji w nowo otwartym kolegium pijarów. Kraus, 177, 180; PP f. 364r., gdzie odnotowany
jest tytuł jego książki (dziś nie istniejącej): Stanislai a Jesu Maria [...] Regina Artium seu
Rhetoricorum Libri Sex traditi Podolinii in Lubomirsciano Collegio Anno Verbi Incarnati 1658vo

etc.
109 Był tam jeszcze 6 lipca 1660 (LibScr 25), lecz nie było go już na pewno 4 sierpnia 1660.

Tamże 85.
110 Positio 48.



Antoni de Lambres. Rokowania te ułatwiał fakt, że po nagłej śmierci
wojowniczego Karola Gustawa, jego następcą został Karol XI i roz-
mowy ze Szwedami stały się łatwiejsze. Zakończyły się one zawarciem
w dniu 3 maja 1660 r. tzw. Pokoju Oliwskiego, miały bowiem miejsce
w Oliwie pod Gdańskiem. Do dziś można oglądać w tamtejszym kla-
sztorze cystersów (obecnie w posiadaniu biskupa diecezji gdańskiej)
stół, na którym podpisano ów traktat. Polska zrezygnowała wtedy z wię-
kszej części Inflant, zajmowanej zresztą od dawna przez Szwedów,
zachowując jedynie ich południowowschodnią część za Dźwiną z Dy-
neburgiem, zwaną odtąd Inflantami Polskimi. Król, choć „z płaczem”,
zrzekł się pretensji do korony szwedzkiej, zachowując tylko do śmierci
tytuł króla Szwedów, Gotów i Wandalów111. Zatem, z takim trudem
wywalczone zwycięstwo nie najlepiej zostało wykorzystane, ale trzeba
było się na nie zgodzić, bo należało jeszcze w tym samym roku pokonać
nowe zagrożenie nadciągające ze strony Kozaków i Moskwy.

Cofnijmy się jednak nieco w czasie. W 1657 r. zmarł hetman Bohdan
Chmielnicki i w roku 1658 Rzeczpospolita doszła do porozumienia
z jego następcą Janem Wyhowskim, na podstawie którego oba narody,
polski i ruski, miały odtąd być „jak równy z równym, wolny z wol-
nym, zacny z zacnym”. W myśl tej unii zawartej w Hadziaczu miało
powstać księstwo ruskie równouprawnione z Litwą i Koroną, z włas-
nymi urzędnikami i trybunałem, a tylko ze wspólnym sejmem. Ale
ten rozsądny akt był mocno spóźniony, niechęć zaś Kozaków do Polski
była już tak wielka, że Wyhowski złożył buławę, a jego miejsce zajął
syn Chmielnickiego, Juraszko, i przeszedł na stronę Moskwy112.

Właśnie kiedy toczyły się rokowania oliwskie, Aleksy Michajło-
wicz, po zhołdowaniu Juraszka Chmielnickiego, przygotował dwie wy-
prawy w głąb Rzeczypospolitej. Iwana Chowańskiego, Jurija Dołho-
ruskiego i Wasyla Zołotarenko wysłał na podbój Litwy, a Wasyla Sze-
remietiewa z Chmielnickim skierował na Kraków. Wtedy Paweł Sa-
pieha wraz z Czarnieckim pobili 27 czerwca 1660 r. Chowańskiego
pod Połonką i zwrócili się przeciw Dołhoruskiemu. Natomiast na Wo-
łyniu Stanisław Potocki i Jerzy Lubomirski pokonali pod Cudnowem
„Szeremieta”. Wojsko polskie liczyło 20 000 żołnierzy i tyle samo
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111 M. Bogucka, dz. cyt., 315-316.
112 W. Czapliński, dz. cyt., 289.



było Tatarów, natomiast armia moskiewska składała się z 60 000 wy-
borowego żołnierza. Ci jednak popełnili poważny błąd strategiczny
i zamknęli się w obozie, daremnie oczekując na odsiecz Chmielnic-
kiego, którego Lubomirski pobił pod Słobodyszczami i skłonił do uz-
nania się za poddanego króla polskiego. Zrozpaczony i wygłodzony
Szeremietiew oddał się wówczas w niewolę wraz z całym wojskiem113.
Warto zapamiętać te wydarzenia, gdyż Papczyński sławi męstwo pol-
skich bohaterów poległych w bitwie pod Cudnowem114.

Kapłaństwo Chrystusowe

Upłynęły ponad cztery lata od przyjęcia subdiakonatu, a Stanisław
Papczyński jeszcze nie miał dalszych święceń. Dlaczego tak długo
nie udzielano mu święceń diakonatu i kapłaństwa?

Powodem praktykowanego u pijarów opóźniania święceń bywały
studia teologiczne, przewidziane dla niektórych, bardziej zdolnych alu-
mnów115. Do takich niewątpliwie należał Papczyński, a także Kraus,
któremu również opóźniono święcenia116. Natomiast współbrat Papczyń-
skiego z pierwszego roku nowicjatu, Wojciech Siewierkowicz, który
był mniej zdolny, złożywszy śluby 10 września 1656 r., już 28 grudnia
1658 r. w czasie pobytu w Podolińcu otrzymał święcenia kapłańskie117.
Poza studiami teologicznymi racją odłożenia święceń było dla Papczyń-
skiego również jego przygotowywanie się do pracy dydaktycznej, po-
nieważ w tym czasie wykładał retorykę i opracowywał do niej pod-
ręcznik118.
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113 W. Konopczyński, dz. cyt., t. II, 23.
114 E. Jarra, Myśl społeczna o. Stanisława Papczyńskiego Założyciela Marianów, Stock-

bridge Ma. 1962, 44-45, 57.
115 Informatio (1990), 260-262, łącznie z notą 75.
116 Kraus wstąpił do nowicjatu pijarów w 1650 r., już po ukończeniu kursu filozofii, i po

profesji czekał prawie pięć lat na święcenia wyższe, gdy został przeniesiony z Podolińca do
Rzeszowa. AGP, Prov. Pol. in gen., n. 12 b; n. 25; Kraus 177; LibScr 19-23; Friedrich 39; Positio
50.

117 AGP, Prov. Pol. in gen., n. 25; Positio 50.
118 Apologia § 51; Positio 275.



Święcenia diakonatu i kapłańskie w Brzozowie

Przyszedł wreszcie dzień – tak bardzo upragniony przez każdego
alumna. Nasz bohater miał otrzymać święcenia diakonatu i kapłaństwa.
Nie wiemy jak przygotowywał się do tego dnia, ale wiemy jak później
kochał swoje kapłaństwo, jakim był duszpasterzem. Musiał więc przy-
gotowywać się na swoje spotkaniem z Chrystusem-Kapłanem niezwy-
kle żarliwie, a potem stanął przed ołtarzem pełen radości i uniesienia.

Stanisław od Jezusa Maryi przyjął diakonat w przeddzień święceń
kapłańskich, a więc 11 marca, natomiast kapłaństwo 12 marca 1661 r.
Trzeba było uzyskać dyspensę od wymaganej prawem kościelnym prze-
rwy pomiędzy święceniami diakonatu i kapłaństwa. Dyspensy tej udzie-
lił ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce Antoni Pignatelli (1660-
-1668). W prowadzonej przez niego wówczas księdze, w której były
zanotowane gratiae et expeditiones faciendae brak jednak adnotacji
z lat 1661-1665119.

Ponieważ Papczyński przebywał w tym czasie w klasztorze w Rze-
szowie, a miasto to należało do diecezji przemyskiej, święcił go miej-
scowy ordynariusz rytu łacińskiego bp Stanisław Sarnowski (1658-
1677)120, który rezydował na wzór swoich poprzedników, nie w pałacu
biskupim w Przemyślu, lecz w swojej rezydencji w Brzozowie, gdzie
znajdowała się kolegiata i piękny kościół121. Tam właśnie – w Brzo-
zowie – Stanisław od Jezusa Maryi Papczyński został wyświęcony
na kapłana. Bez wątpienia fakt obu jego święceń – diakonatu i ka-
płaństwa – został odnotowany w księgach kurii biskupiej w Przemyślu.
Niestety nie można tego potwierdzić, ponieważ już od XVIII w. brakuje
ksiąg z zapisami święceń z lat 1661-1667122. Niemniej w dokumentach
zakonu pijarów zachowały się świadectwa pośrednio potwierdzające
ów fakt. Pierwsze świadectwo (w porządku chronologicznym) o świę-
ceniach Papczyńskiego widnieje na dokumencie profesji zakonnej Igna-
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119 Arch. Secr. Vat., Arch. Nunc. Vars. vol. 172.
120 HierCat, vol. IV, 288; vol. V, 418.
121 W. Sarna, Biskupi Przemyscy obrządku łacińskiego, Przemyśl 1910, P. II, 360-362;

M. Buliński, dz. cyt., t. III, 275; M. Bartynowski, Przemyska dyecezya łacińska, PEK, t. 33-34
(1914), 55a.

122 List archiwisty z Kurii Biskupiej w Przemyślu, z 20 listopada 1964, APostMIC, Inquis.
Doc., n. 2.



cego od św. Franciszka Krzyskiewicza, która miała miejsce w Rze-
szowie 1 maja 1661 r. Wśród świadków tego wydarzenia figuruje Pa-
pczyński, który podpisał się na dokumencie profesji jako Stanislaus
a Jesu Maria Sacerdos123. Dokument ten jest przechowywany w Rzy-
mie – w archiwum generalnym pijarów124. Analogiczne świadectwo
mamy na dokumencie profesji Kazimierza od Zwiastowania Najświęt-
szej Maryi Panny Paczyńskiego, która miała miejsce w Rzeszowie 21
września 1661 r.125. Spis domu Rzeszowskiego pod datą: październik
1661, wymienia wśród członków domu mających święcenia kapłań-
skie również Stanisława od Jezusa Maryi. Spis jest przechowywany
w Rzymie126.

Mamy jeszcze jeden dokument, w którym jest wzmianka o udzie-
leniu święceń diakonatu Papczyńskiemu i jest to jedyna wzmianka,
jaką posiadamy na ten temat. Wspomniany dokument stwierdza, że
o. Stanisław od Jezusa Maryi w czasie pobytu w Rzeszowie przyjął
diakonat i kapłaństwo z rąk biskupa przemyskiego Stanisława Sarno-
wskiego w 1661 r.127. Jest to wyciąg ze spisu sporządzonego przez
o. Wacława Opatowskiego 8 listopada 1661 r.128.

Po raz pierwszy wzmiankę o miejscu i dacie święceń Papczyń-
skiego znajdujemy w spisie członków domu Rzeszowskiego, sporzą-
dzonym 19 marca 1662 r.129. Jest on przechowywany w rzymskim ar-
chiwum pijarów130. Analogiczna adnotacja o święceniach kapłańskich
o. Papczyńskiego znajduje się w innym spisie członków tego samego
domu z 1662 r.131. Jest to zapis późniejszy, bo o. Stanisław ma już
wtedy 32 lata.
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123 Dokument profesji Ignacego od św. Franciszka Krzyskiewicza z 1 maja 1661 r. w Rze-
szowie, Positio 52-53.

124 AGP, Reg. Rel. 73, s. d.
125 Tamże.
126 AGP, Reg. Prov. 57, Prov. Pol., Dom. Ressov., n. 11, c; Familia Domus Rsesoviensis

1661. [ca m. Oct.], Positio 54.
127 Positio 55, C. 
128 Tamże 52.
129 Familia Domus Ressoviens[is] conscripta Anno Dni 1662. Die 19. Martij, Positio 55, D.
130 AGP, Reg. Prov. 57, Prov. Pol., Dom. Ressov., n. 11, a.
131 Tamże n. 11, b.



Należy wspomnieć jeszcze o wyciągu ze spisu pijarów polskiej
prowincji z 1663 r., gdzie o. Papczyński jest wspomniany jako kapłan,
nie tylko z imienia zakonnego, ale także z imienia i nazwiska, jakie
nosił w świecie132. Analogiczne świadectwa, co do święceń kapłańskich
Papczyńskiego, znajdują się i w późniejszych spisach133.

Nauczanie retoryki

Po święceniach kapłańskich o. Papczyński nadal wykładał retorykę,
choć niebawem poszerzył się zakres jego obowiązków, bo do pracy
profesorskiej doszła kapłańska. Retoryki uczył według własnego pod-
ręcznika pt. Regina Artium134. Podręcznik ten nie został wydrukowany
i nie zachował się do dziś (29 maja 1769 r. został przedstawiany w Pro-
cesie Informacyjnym). Była w nim umieszczona inskrypcja następu-
jącej treści: Stanislaus a Jesu Maria ex Pauperibus Matris Dei Scho-
larum Piarum Regina Artium seu Rhetoricorum Libri Sex traditi Pod-
olinii in Lubomirsciano Collegio Anno Verbi Incarnati Millesimo Sex-
centesimo Quinquagesimo octavo etc.135. Jest to jedyny dokument, który
mówi wyraźnie o nauczaniu retoryki przez Papczyńskiego w Podolińcu
w 1658 r. Prowadził tam wykłady także w roku następnym, gdyż nadal
przebywał w Podolińcu136.

W sierpniu 1660 r. Papczyński został przeniesiony do Rzeszowa137,
gdzie też uczył retoryki. Przebywał tam w latach 1660-1661138. Po zwy-
cięstwie wojsk polskich pod Cudnowem – 3 listopada 1660 r., pod
wodzą Stanisława Potockiego i Jerzego Lubomirskiego – nad kozakami
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132 Nomina et Cognomina Frum in Polona Provincia degentium ut reperiuntur Die 11.
Octobris Anni Mill.mi Sexcen.mi Sexag.mi Tertij, Positio 565, E.

133 AGP, Reg. Prov. 57, Prov. Pol. Dom. Varsav., n. 15: Familia Domus Varsaviensis 1665;
Reg. Prov. 55, Prov. Hung., Dom. Privid., n. 4, a: Familia Domus Varsaviensis Anno 1666. 7
Decembris.

134 Positio 582.
135 PP f. 364r.
136 LibScr 24-25, 81, 83, gdzie jest zaznaczona obecność Papczyńskiego w Podolińcu w

następujących dniach: 12 stycznia, 21 marca 1658; 12 lutego, 18 lipca, 27 września, 4 paździer-
nika 1659; 2 lutego, 6 lipca 1660.

137 Positio 48, 58-59.
138 Tamże 47-49.



dowodzonymi przez Szeremetiewa139, książę Lubomirski powrócił do
Rzeszowa, gdzie w styczniu 1661 r. – na uroczystości w kolegium
pijarów140 – został powitany mową pochwalną przez swoich dwóch
synów Hieronima i Aleksandra (uczniów kolegium od jego otwarcia
w 1658 r.)141. Wspomnianą mowę zamieścił Papczyński w swoim pod-
ręczniku retoryki i znamy ją w wersji skróconej, która wyszła drukiem
w 1663 r.142 – należy więc przypuszczać, że została ona napisana pod
jego kierunkiem. Wiemy skądinąd, że Papczyński uczył retoryki Hie-
ronima i Aleksandra Lubomirskich143. Lubomirscy ułożyli wspomnianą
mowę pochwalną, gdy uczęszczali na kurs retoryki w latach 1660-
-1661144. Wiemy też z całą pewnością, że Papczyński nauczał retory-
ki w Rzeszowie w roku szkolnym 1661-1662. W spisie członków tam-
tejszego domu figuruje pod datą październik 1661145 jako magister rhe-
torices146.

Sława podręcznika wymowy

Wspomnieliśmy, że Papczyński napisał podręcznik wymowy,
w okresie prowadzenia wykładów w Podolińcu, pt. Regina Artium i że
manuskrypt tego podręcznika nie zachował się do dziś, chociaż był
prezentowany na Procesie Informacyjnym w 1769 r. Powiedzieliśmy
również, że nasz wykładowca sporządził później w Rzeszowie skróco-
ną wersję tego podręcznika wymowy. Otóż został on wydany w War-
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139 H. Łowmiański, wyd., Historia Polski, t. I, vol. I, Warszawa 19582, 696; W. Sobieski,
Polska pod rządami królów elekcyjnych do Stanisława Augusta, w: Polska, Jej Dzieje i Kultura,
Warszawa s. d., t. II, 105.

140 Kraus 191-192, gdzie jednak wydarzenia z 1660 i 1661 zostały podane błędnie pod datą
1659 i 1660.

141 Tamże 180.
142 Prodromus, Ed. I -ma, Varsaviae 1663, Corollarium, 11-17.
143 Prodromus, Ed. II-a, Varsaviae 1664, Dedykacja: „Illustrissimis et Exc.mis Dominis,

I. D. Hieronymo Abbati Tynecen. et I. D. Alexandro Praefecto Pereiaslavien. Comitibus in
Wiśnicz, et Iarosław, Lubomirsciis, [...]. Secundam mei Prodromi editionem Vestro nimini
inscribo: [...] Pridem Vestrum fecistis hunc Prodromum, cum eum diligenti studio scriberetis,
diligentiore perdisceretis, diligentissimo ad praxim deduceretis. Ergo notum Vobis, et natum
apud Vos admittite in sinus Vestros, [...]”.

144 Positio 60.
145 Tamże 52.
146 Familia Domus Rsesoviensis 1661. [ca m. Oct.], Positio 54.



szawie jesienią 1663 r. pt. Prodromus Reginae Artium (Poprzednik
Królowej Sztuk). Była to skrócona wersja pierwszego podręcznika wy-
mowy połączona w jedną całość z dawnych sześciu ksiąg147.

Papczyński w swoim podręczniku nazywa retorykę, za Wernuliu-
szem, „królową sztuk”. Podaje w niej obok wiadomości teoretycznych
także liczne wzory pięknego wysławiania się, przy czym korzysta z dzieł
wielu pisarzy starożytnych, takich jak Arystoteles, Cycero, Kwintylian,
Alfoniusz148 czy Herodot. Zna również mówców współczesnych, jak
jezuita Kojałowicz (1609-1677), poeta z XV w. Voelius czy jezuita
Michał Radau (1615-1687)149. Ten ostatni był nie tylko nauczycielem
wymowy, ale też filozofem i wybitnym mówcą150.

Dzieło Papczyńskiego mogło stanąć w szranki z istniejącymi już
podręcznikami wymowy; musiał – jak pisze – w pracę tę włożyć wiele
wysiłku, aby na podstawie dawniejszych i późniejszych mistrzów przy-
stosować ją do współczesnych czasów, aby była użyteczna151. Wyjaśnia
we wstępie, że jego podręcznik nie zawiera nic szczególnie wyśmie-
nitego, dlatego przeznacza go nie dla mistrzów, lecz dla uczniów wy-
mowy, by pomóc im w ćwiczeniach i w przyswojeniu odpowiedniej
wiedzy. A dołączenie swojej pracy do licznych autorów retoryki tłu-
maczy tym, że uczniowie mogą uznać ją za bardziej im odpowiadającą
niż inne podręczniki152. W podręczniku Papczyńskiego na szczególną
uwagę zasługuje troska o wychowanie młodzieży na dobrych katolików
i obywateli. To przede wszystkim autor miał na względzie przy wy-
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147 Positio 576. W przekł. pol. E. Jarry (z wyd. 4) pt. Wstęp do królowej sztuk, czyli zarys
wiadomości dla początkujących w krasomówstwie, Rzym 1960. W zamyśle o. Papczyńskiego
ten skrócony podręcznik wymowy miał poprzedzać pełne dzieło zatytułowane Regina Artium.
(„Prodromum ipsa Regina sequi merito debebat”, Apologia § 52). Nie doszło do jego wydania
z powodu braku pomocy ze strony przełożonych. Stąd w tłumaczeniu polskim termin Prodro-
mus najlepiej jest oddać przez słowo Poprzednik.

148 Żyjący w IV w. po Chrystusie autor dzieła Progymnasta rhetorica. Używano go jako
podręcznika jeszcze w XVII w.

149 Napisał głośny wówczas Orator extemporaneus seu artis oratoriae breviarum bipar-
titum, Wilno 1640.

150 Sydry 46.
151 PP f. 385: Prodromus Reginae Artium sive Informatio Tyronum Eloquentiae authore

P. Stanislao a Jesu Maria Schol. Piar. Editio quarta Cracoviae (bez roku); Apologia § 51, Positio
275.

152 Prodromus, de IIa „Candido Lectori”.



borze przykładów, bo uczeń powinien być nie tylko dobrym mówcą,
ale też odznaczać się wzorem życiem153.

Podręcznik wymowy Stanisława Papczyńskiego okazał się wów-
czas bardzo potrzebny, bo w ciągu niespełna dziewięciu lat wydano
go cztery razy. Pierwsze wydanie, jak wyżej wspomniano, miało miejsce
w Warszawie w 1663 r.154; drugie, również w Warszawie, w 1664 r.155;
trzecie także w Warszawie w 1665 r.156 – oraz czwarte na przełomie
lat 1669/70 w Krakowie157.

Jeszcze w sto lat później z dużym uznaniem wspominano o pod-
ręczniku wymowy Stanisława Papczyńskiego. W Procesie Informacyj-
nym stwierdzono, że pozycja ta była ceniona, stale używana i to nie
tylko przez studiującą młodzież, ale także przez „najznakomitszych
mężów” oraz przez senatorów Królestwa i posłów na sejmy158.

Sława podręcznika wymowy Papczyńskiego sięgała również poza
granice kraju. Bratanek papieża Aleksandra VII, o. Karol od św. An-
toniego, uczcił dzieło naszego uczonego specjalnym epigramatem na-
pisanym piękną łaciną, zamieszczonym w zbiorze utworów tego autora
pt. Musae Anconitanae159. Jeszcze w 150 lat później o. Bielski, pijar,
chwalił o. Stanisława za osiągnięcia na polu nauczania160. Również
w Procesie Informacyjnym świadkowie twierdzą, że uczniowie Pa-
pczyńskiego wspominali o nim z wdzięcznością jako o dobrym pe-
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153 Wyraz tej trosce dał już na początku swego dzieła w słowach dedykacji skierowanych
do Matki Bożej: „Doceas o purissima Sapientiae Genitrix et bene vivere et bene dicere” (p. [III]).
Positio 591-592. Także w przedmowie „Amice Lectori” do IV wydania.

154 Wydano go pt. Prodromus Reginae Artium sive Informatio Tyronum Eloquentiae Auc-
tore Stanislao a Jesu Maria ex Scholis Piis, Superiorum Permissu. Editio prima, Varsaviae 1663,
in-8vo, IV-204 pp. (ponadto 24 pp. Corollarium na końcu), „apud Viduam et Haered. Petri Elert.
S.R.M. Typographi”. Estreicher, op. cit., XXIV, 54; L. Picanyol SP, Rerum Latinarum Scrip-
tores ex Ordine Scholarum Piarum, Romae 1956, 196.

155 Editio secunda „Auctior”, Varsaviae 1664, Typ. Elert. (jak I – e), in-16o, VI-230 pp.
plus 24 pp. Corollarium; Picanyol, dz. cyt., tamże.

156 To wydanie miało już zmieniony tytuł na: Prodromus Rhetoricus sive Institutiones
Rhetoricae, Varsaviae 1665, in-8vo.

157 Czwarte wydanie (”Typis Balthasari Smieszkowic S.R.M. Typ.”, in-8vo, IV-192 pp.
plus 65 pp. Appendix et Corollarium) wydane pod tytułem pierwszego i drugiego wydania. Estr,
loc. cit.; Positio 147.

158 PP, art. 6. z. «C», 9. z. «F», 12.
159 Musae Anconitae sive Epigrammaton libri IV Authore Carolo a S. Antonio Patavino,

Romae 1674. Epigramm. Lib. III. „Heroicorum”, 245.
160 Vita et Scripta Quorundam e Congr. Clerie. Reg. Scholarum, Piar, 210.



dagogu i świątobliwym zakonniku161. Jeden z nich, Franciszek Grzy-
bowski, wydając drukiem kazanie o. Papczyńskiego pt. Doctor An-
gelicus, umieścił we wstępie następującą pochwałę: cuius ego in Elo-
quentia Discipulum me esse profiteor et glorior (wyznaję, chlubiąc
się tym, że jestem jego uczniem wymowy)162.

Warto wspomnieć, że bardzo cenili sobie Papczyńskiego jako pe-
dagoga wspomniani wyżej synowie księcia Lubomirskiego – Hieronim,
który był opatem tynieckim, i Aleksander, który był komendantem Pe-
rejasławia. Im to Papczyński zadedykował drugie wydanie swego pod-
ręcznika163. W tej dedykacji wyrażał pragnienie, aby tak jak nauczyli
się z jego podręcznika sztuki dobrego mówienia, tak samo nauczyli
się na przykładach swoich „Prześwietnych Przodków” sztuki dobrego
i świątobliwego życia; aby postępując w latach, w mądrości i cnocie,
stali się wielką ozdobą Rzeczypospolitej164.

W czwartym wydaniu swego podręcznika o. Papczyński przekonuje
słuchaczy, że jeśli będą szczerze pobożni, Bóg obdarzy ich wiedzą165.
Sam zresztą był przykładem pobożności i to najbardziej zachęcało słu-
chaczy do pracy nad sobą. Przemawiał przy tym z wielkim zapałem,
mówił żywym i pięknym językiem. Poruszał w swych mowach za-
gadnienia moralne, społeczne i patriotyczne, czerpiąc przykłady z życia
codziennego i z historii. Znał doskonale dzieje ojczyzny i narodów
sąsiednich, ale i historię starożytną. Jego płomienny entuzjazm udzielał
się słuchaczom.

Popularność kaznodziei

W spisie członków domu rzeszowskiego, sporządzonym w pier-
wszych miesiącach roku szkolnego 1662/63, o. Papczyński nie figuruje
już jako nauczyciel retoryki, lecz po raz pierwszy jako kaznodzieja

U Pijarów 101

161 PP ff. 189v-191v.
162 Doctor Angelicus laudatus a P. Stanislao a Jesu Maria Clericorum Paup. Matris Dei

Schol. Piarum Sacerdote 1664 die 7 martii. Varsovia Typis Elertianis.
163 Sydry 48.
164 Prodromus, Dedykacja.
165 Prodromus, ed IVa, Appendix.



(contionator). Trzeba zaznaczyć, że o. Mikołaj od Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny Hausenka był wobec tego jedynym nauczycielem retoryki
w roku szkolnym 1662/63 w Rzeszowie, podczas gdy w roku poprze-
dnim wymieniany był razem ze Stanisławem Papczyńskim166. Zatem
Papczyński przerwał wykłady z retoryki i oddawał się innym zajęciom.
Pod koniec roku szkolnego 1661/62167 o. Michał Kraus został prze-
niesiony z Rzeszowa do Podolińca168, a był on jedynym wówczas ka-
znodzieją w domu rzeszowskim169 i należało na rok następny mianować
kogoś innego na jego miejsce. Stanowisko to powierzono właśnie Pa-
pczyńskiemu i w ten sposób po raz pierwszy oficjalnie przyjął urząd
kaznodziei. Nic dziwnego, był przecież utalentowanym mówcą, dobrze
przygotowywanym do pełnienia tej funkcji. Nie był to jedyny powód
zwolnienia go z wykładów z retoryki. Chciano dać mu również czas
na przygotowanie do druku podręcznika wymowy pt. Prodromus Re-
ginae Artium170.

Był taki zwyczaj w różnych zgromadzeniach zakonnych, także u pi-
jarów, że nowo wyświęcony kapłan, zanim dopuszczono go do pub-
licznego wygłaszania kazań, musiał najpierw przećwiczyć swój występ
wobec wspólnoty zakonnej w refektarzu171. Również o. Stanisław za-
pewne musiał przejść przez to ćwiczenie wkrótce po otrzymaniu świę-
ceń kapłańskich. Szybko zorientowano się, że ma talent kaznodziejski
i zaznaczono to w spisie członków domu pijarów ok. października
1661 r. Chociaż o. Stanisław nie był jeszcze mianowany oficjalnie
kaznodzieją w roku szkolnym 1661/62, już miał wiele okazji do wy-
głaszania kazań172. Obowiązek ten pełnił zresztą znakomicie. Miał teraz
sposobność do wyrażenia wszystkiego, co zdobył na studiach i na mod-
litwie. Nie ma racji znany historyk tego okresu, twierdząc, że kazno-
dziejstwo drugiej połowy XVII w. miało tylko jednego wybitnego przed-
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166 Familia Domus Rsesoviensis 1661 (ca m. Oct.), Positio 54.
167 LibScr, p. 27, pod datą 7 lipca 1662.
168 Kraus 207-208.
169 Tamże, przyp. 170.
170 Positio 60.
171 „... privatis declamationibus inter communem refectionem”. ConstSP, P. III, C. VII, n. I.
172 Prodromus 49-57, gdzie znajduje się jego kazanie wygłoszone „Rzeszoviae ad Sodales

Marianos” w 1661; tamże 48.



stawiciela w osobie Tomasza Młodzianowskiego (†1686)173. Fakty bo-
wiem potwierdzają, że znakomitym przedstawicielem ówczesnego ka-
znodziejstwa był również Stanisław Papczyński. Zachowało się jedno
z pierwszych jego kazań, wygłoszone w Rzeszowie do sodalisów ma-
riańskich, pt. Laus Deiparae Mariae Virginis (Pochwała Bogarodzicy
Maryi Dziewicy), będące nie tylko przykładem tego rodzaju twórczości
w XVII w., ale i głębi ujęcia od strony teologicznej174. Obowiązki ka-
znodziei spełniał Papczyński w Rzeszowie od początku roku szkolnego
1662/63 aż do wyjazdu do Warszawy175.

Możliwości pedagoga

Pełnię swoich możliwości – pedagogicznych, kaznodziejskich i du-
szpasterskich – Papczyński rozwinął dopiero w Warszawie, dokąd zo-
stał przeniesiony w 1663 r. Było to w połowie maja, ponieważ w Rze-
szowie brał jeszcze udział w głosowaniu nad dopuszczeniem do ślubów
br. Szymona od św. Franciszka, który złożył je 3 czerwca 1663 r.176,
a data ta nie mogła być odległa od dnia ślubów. Jednak już 16 maja
1663 r. został umieszczony w spisie członków domu warszawskiego
jako spowiednik, kaznodzieja i nauczyciel współbraci177. Do jego ucz-
niów należeli wówczas dwaj subdiakoni z domu warszawskiego. Spra-
wował obowiązki ich nauczyciela do początku roku szkolnego 1663/64,
kiedy to zaczął wykładać retorykę w kolegium warszawskim178.

Udając się do Warszawy, o. Papczyński żywił nadzieję, że posunie
naprzód sprawę wydania swego podręcznika retoryki; że będzie mógł
uzyskać aprobatę przełożonych oraz kurii biskupiej do wydania książki,
a także łatwiej znajdzie sponsora, który zechce sfinansować to wy-
danie179. Ale właściwy powód powrotu do Warszawy był znacznie po-

U Pijarów 103

173 J. Tazbir, dz. cyt., 282.
174 Laus Deiparae Mariae Virginis, an. 1661, Prodromus, ed. IV, 62-70; Positio 593-599.
175 Familia Domus Rzessoviensis conscripta Anno Domini 1662, Positio 76.
176 AGP, Reg. Rel. 73, d. Junii 1663.
177 „Confessarius, Concionator, et Nostrorum Magister”. Nomina, Status, Officia Domus

Varsaviensis, 16 Maij 1663, Positio 77; AGP, Prov. Pol. Dom. Varsav., n. 14.
178 Positio 62.
179 Prodromus, Zezwolenie; Aprobata; Dedykacja.



ważniejszy. Odbudowane już wiosną 1663 r., po zniszczeniach wo-
jennych, stołeczne kolegium pijarów potrzebowało pilnie wybitnych
nauczycieli, bo w stolicy przebywała śmietanka polskiego społeczeń-
stwa180. W roku szkolnym 1663/64 zamierzano wprowadzić wykłady
z retoryki181 i w tym celu sprowadzono z Rzeszowa Stanisława Pa-
pczyńskiego, który miał objąć wykłady jako pierwszy nauczyciel re-
toryki w kolegium warszawskim182.

O pracy nauczycielskiej Papczyńskiego w Warszawie wspominał
później Franciszek Grzybowski, kiedy 7 marca 1664 r. pisał, że był
uczniem o. Stanisława183. Fakt ten potwierdzają również inne doku-
menty. W jednym z nich pod datą 1 października 1667 r. czytamy,
że Papczyński był nauczycielem wymowy w Warszawie przez cztery
lata184. Jesienią 1667 Papczyński udał się do Rzymu, a do Warszawy
powrócił pod koniec maja 1668 r.185. Wiemy, że przebywał w War-
szawie w roku szkolnym 1668/69 i był to ostatni rok jego pobytu
w stolicy186. Wydaje się, że również w tym roku wykładał retorykę,
choć nie mamy dokumentów potwierdzających to przypuszczenie, ale
nasze przekonanie potwierdza wiadomość z 1671 r. co do lat (9-10)
spędzonych przez Papczyńskiego na stanowisku nauczyciela retoryki,
a bez lat 1668-1669 byłoby ich co najwyżej osiem i pół187.
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180 Choynacki 29, gdzie odnotowano, że w Warszawie ok. listopada 1662 r. „iam post
flagrationem pars magna Collegii perfecta est”.

181 W roku szkolnym 1662/63 nie było tam wykładów z tej dyscypliny z powodu braku
nauczyciela (Magister Rhetorices); funkcja ta nie figuruje w spisie pijarów warszawskich z 16
maja 1663 r.; Positio 77.

182 Prawo nauczania retoryki w kolegium pijarów w Warszawie otrzymano już 25 lipca
1655 r. AGP, Reg. Prov. 57, Prov. Pol., Dom. Varsav., n. 11, lecz okupacja Warszawy przez
Szwedów (wrzesień 1655) i spalenie kolegium (maj 1656) uniemożliwiły otwarcie tej klasy aż
do 1663 r.

183 „... cuius [P. Stanislai] ego in Eloquentia Discipulum me esse profiteor et glorior”.
Positio 78.

184 Literae commendatoriae Ordinis Eremitarum Sancti Augustini, Octobris 1667, Positio
122.

185 Positio 102.
186 Tamże 104-118.
187 Tamże 62.



Talent mówcy

Zaraz po przybyciu do Warszawy w 1663 r., Papczyński otrzy-
mał, poza innymi obowiązkami, również urząd kaznodziei188. Słynne
były wówczas jego kazania, wygłaszane w kościele pijarów, a także
w świątyniach innych zakonów, z okazji większych uroczystości, zwła-
szcza ku czci św. Tomasza u ojców dominikanów, z których jedno
(7 marca 1664 r.) się zachowało – wydane drukiem pt. Doctor Angelicus
(Doktor Anielski) w tymże roku189.

Ojciec Stanisław szybko dał się poznać jako znakomity kazno-
dzieja190. Pijarzy, zgodnie ze swymi konstytucjami, nie mogli zasadniczo
wygłaszać kazań poza swoimi kościołami, w czasie Adwentu i Wiel-
kiego Postu191, ale z ograniczenia tego zwolniono naszego złotoustnego
kaznodzieję.

Według tradycji, przypomnianej w Procesie Informacyjnym, o. Pa-
pczyński przez cztery lata przemawiał z ambon kościołów warsza-
wskich w obecności króla Jana III Sobieskiego192. Otóż Jan Sobieski,
który został królem Polski w 1674 r., w ciągu czterech lat (1663-1667)
mógł słuchać Papczyńskiego, ponieważ często wtedy bywał w War-
szawie, naprzód jako wielki chorąży królestwa, a następnie jako senator
hetman wielki koronny. Tradycję tę potwierdził książę Stanisław Jan
Jabłonowski (1634-1702), od którego o. Stanisław otrzymał 8 maja
1666 r. list wnoszący prośbę o beatyfikację sługi Bożego Józefa Ka-
lasantego193. Jeśli zaś rzeczywiście Jan Sobieski także jako król słuchał
kazań o. Papczyńskiego, to należałoby przypuścić, że ten ostatni był
zapraszany do Warszawy ze słowem Bożym z pobliskiej Nowej Je-
rozolimy, gdzie mieszkał od 1677 r. Wzmianka o tym w Procesie po-
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188 Nomina, Status, Officia Domus Varsaviensis, 16 Maij 1663, Positio 77.
189 Positio 63-65; S. Papczyński, Doctor Angelicus, Varsaviae [1664?]; Positio 78 n, 3.

577, 586; Listy polecające [1667], Positio 124 n.; Puncta circa PP. Piarum Scholarum [1669],
n. 10, Positio 139.

190 Positio 123, 125.
191 ConstSP, P. III, c. VII, n. I.
192 „... ex suggestibus Ecclesiarum Varsaviensium... coram Rege Poloniae Joanne Tertio

[Sobieski]”. PP f. 165.
193 Positio 72; AGP, Reg. Cal. 25, Sect. 1:Lettere postulatorie... nn. 3. 4. 6; Sect. 4, p. 201.



chodzi od Kajetana Jabłonowskiego (1669-1731), syna Stanisława Jab-
łonowskiego194.

W 1670 r. bp Oborski z Krakowa określił Papczyńskiego jako pi-
jara, który wyróżnił się tym, że był „godny głoszenia słowa Bożego
w wielu miejscach”195. Bóg błogosławił tę aktywność pastoralną o. Sta-
nisława, przynoszącą liczne zbawienne owoce dla życia duchowego
wiernych196. Wspominał o tym w 1687 r. bp Stefan Wierzbowski, pi-
sząc, że o. Papczyński, będąc w zakonie pijarów, głosił ludziom słowo
Boże, zapalając ich do miłości Boga197.

Również w ostatnim roku swego pobytu w Warszawie (1668/69)
o. Stanisław sprawował urząd kaznodziei198. Należy przypuszczać, że
właśnie wtedy pisał i wygłaszał kazania wielkopostne, które w 1670 r.
opublikował w formie pobożnych rozważań i dialogów w książce zaty-
tułowanej Orator Crucifixus199.

Pomimo zmiennych losów, jakie stały się udziałem o. Papczyń-
skiego w ostatnich latach jego pobytu u pijarów, należy zaznaczyć,
że pełnił on do końca funkcję kaznodziei, co przynosi mu chwałę,
ponieważ konstytucje tego zgromadzenia pozwalały na zatrudnianie na
tym urzędzie jedynie zakonników odznaczających się wielkimi uzdol-
nieniami i cnotą200.

Nieprzeciętne było kaznodziejstwo o. Stanisława Papczyńskiego
i nieprzeciętni byli jego słuchacze; wśród nich byli najznakomitsi mę-
żowie. Przepowiadanie słowa Bożego o. Stanisław uważał za wzniosłe
powołanie kapłana, który jest duchowym wodzem wiernych. Jego ka-
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194 Positio 64.
195 „Divini Verbi multis in locis condigna praedicatione”. Positio 169.
196 Positio 420-421.
197 „... in Scholis Piis existens magnos fructus in [...] populo Divini verbi continua praedi-

catione ad amorem Dei accendendo protulit”. PP ff. 132v. 173v; Caputi, dz. cyt., vol. II, P. § 2,
f. 17r, gdzie jest mowa o wielkich sukcesach o. Papczyńskiego w nawracaniu ludzi do prawdzi-
wej wiary, poprzez katechizację w każde święto.

198 Positio 139.
199 S. Papczyński OIC, Orator Crucifixus sive ultima septem verba Domini Nostri Jesu

Christi per R. P. Joannem Papczyński Presbyterum Polonum, Cracoviae 1670; Orator Crucifi-
xus sive ultima septem verba Domini Nostri Iesu Christi, ed. C. Krzyżanowski MIC, Varsaviae
1998.

200 „Evangelicae praedicationis officium iis solummodo, qui bonae indolis et praeclarae
virtutis specimen dederint”. ConstSP, P. III, c.VII, n. I.



zania posiadają wiele takich cech, jakich wymaga dzisiejsza homiletyka.
Są stosunkowo krótkie, ale bogate w treść teologicznomoralną. Nasz
kaznodzieja liczy się przy tym z potrzebami duchowymi słuchaczy.
Aby ich nie znużyć, lecz zaciekawić, mówi obrazowo, nawiązuje do
życia codziennego, używa licznych porównań, stawia pytania, podsuwa
wnioski. Zdumiewa przy tym bogactwem pomysłów i form retorycz-
nych, znajomością dzieł najwybitniejszych teologów i pisarzy kościel-
nych, a także wydarzeń historycznych. Ojciec Stanisław „porywa słu-
chaczy potęgą głoszonego słowa i zapala ogniem własnych przeżyć”.
Jego wymowa jest sugestywna, ale wolna od sztucznego patosu. Ten
wspaniały retor nie czyni wyrzutów słuchaczom, przeciwnie, jest dla
nich litościwy, współczujący; budzi ufność i nadzieję. Pamięta przy
tym, że nie może bazować jedynie na uczuciu, lecz stara się prze-
konywać i skłaniać do przemiany życia201.

Długo pamiętano słynnego kaznodzieję pijarskiego z Rzeszowa
i Warszawy. Na początku naszego stulecia o działalności kaznodziej-
skiej o. Stanisława Papczyńskiego pisał z entuzjazmem dr Kazimierz
Lubecki202.

Wrażliwość kierownika dusz

Według spisu pijarów warszawskich z 15 maja 1663 r.203 nasz ka-
znodzieja po przybyciu do stolicy został wyznaczony również na urząd
spowiednika. Był to także obowiązek pozostałych pięciu kapłanów z do-
mu warszawskiego. Spowiednicy dzielili się na tych, którzy słuchali
spowiedzi jedynie pijarów przebywających w domu; tych, którzy spo-
wiadali uczniów miejscowego kolegium oraz spowiadających osoby
zarówno spoza domu zakonnego jak i spoza kolegium. Wydaje się
mało prawdopodobne, by o. Papczyński był wówczas spowiednikiem
uczniów kolegium, bo na urząd ten wyznaczano najczęściej kapłana
w starszym wieku204, a Papczyński miał dopiero 32 lata. Mógł być
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201 Sydry 50-51.
202 K. Lubecki, Głos o Maryi. Z dziejów Maryologii polskiej, Ateneum Kapłańskie, 1912

(VIII) 41-48.
203 Positio 77.
204 „... provectioris aetatis, etsi fieri potest senex”. ConstSP, Regulae Confessariorum, n. 9.



natomiast spowiednikiem ogólnym, bo zgodnie z przepisami zakonnymi
do spełniania tego urzędu wystarczało mieć 30 lat205.

W 1663 r. Papczyński został na trzy lata prefektem szkoły206, a pó-
źniej ponownie mianowano go spowiednikiem207.

Wielcy przed konfesjonałem

Pierwszy biograf o. Papczyńskiego twierdzi, że wśród jego peni-
tentów byli senatorowie oraz inne wybitne osobistości obojga płci, które
obrały go za swego ojca duchowego. Wszystkich przyciągała do o. Pa-
pczyńskiego jego dogłębna znajomość Pisma Świętego i zagadnień teo-
logicznych oraz duszpasterska wrażliwość. Płonął w nim jakiś wewnę-
trzny ogień, który zapalał innych do pobożności, i to tłumaczy ów
niezwykły wpływ młodego kapłana na dusze ludzkie. Qui non ardet
non incendit – on płonął, dlatego zapalał. Najznakomitszym jego pe-
nitentem był nuncjusz apostolski Antoni Pignatelli, późniejszy papież
Innocenty XII208.

Powstaje pytanie, ile lat o. Stanisław był spowiednikiem nuncjusza
apostolskiego? Wiemy, że w połowie maja 1663 r. przybył do War-
szawy, gdzie z zasady rezydował nuncjusz papieski na Polskę. Pig-
natelli od zimy 1662/63 r. do jesieni 1663 r. był przy królu Janie
Kazimierzu we Lwowie209. Zapewne został zaproszony na uroczystość
św. Tomasza w dniu 7 marca 1664 r. do kościoła dominikanów w War-
szawie i zwrócił uwagę na o. Papczyńskiego, gdy usłyszał wygłoszone
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205 Tamże, P. I, c. VII, n. III, a.
206 Positio 72.
207 Tamże 68.
208 Positio 85; Positio 638, § 26. Antoni Pignatelli był nuncjuszem w Polsce od 29 maja

1660 do końca maja 1668 r. Urodził się w 1615 r. Po studiach w rzymskim kolegium jezuitów
został prałatem rzymskim za Urbana VIII. Jesienią 1652 r. przyjął, wraz z tytułem arcybiskupa
Larissa, nuncjaturę we Francji, gdzie przebywał do 1660 r. Następnie spełniał przez osiem lat
obowiązki nuncjusza apostolskiego w Warszawie, po czym został przeniesiony przez Klemensa
IX na dwór cesarski w Wiedniu. W 1673 r. został sekretarzem Kongregacji dla Biskupów i Za-
konników. Mianowany w 1675 r. Maestro di Camera został w 1681 kardynałem i nieco później
arcybiskupem Neapolu. 12 lipca 1691 r. wybrano go na Stolicę Piotrową jako Innocentego XII.
V. Meysztowicz, De Archivio Nunzjaturae Varsaviensis, Vaticani 1944, Tabl. I; L. von Pastor,
Storia dei Papi della fine del Medio Evo, vol. XIV, P. II, Romae 1932, 419-422; ECat VII, 2526.

209 Elementa ad Fontium Editiones, VII, Romae 1962, nn. 439, 461, 468, 470, 471, 478;
W. Konopczyński, dz. cyt., t. II, 51, 53.



tam wówczas przez niego słynne kazanie210. Nuncjusz obrał o. Sta-
nisława na swego spowiednika być może latem 1664 r. i był jego
penitentem do momentu opuszczenia przez Papczyńskiego Warszawy,
z powodu podróży do Rzymu jesienią 1667 r.211.

Zaskakujące może wydać się to, że książę Kościoła, 49-letni nun-
cjusz apostolski Pignatelli, obrał sobie za spowiednika stosunkowo mło-
dego kapłana, bo 33-letniego wówczas o. Stanisława. Zapewne na ten
wybór wpłynął fakt, że był on już wtedy znakomitym kaznodzieją212

i uważano go za wzorowego zakonnika213. W latach 1664-1667 Pa-
pczyński rzeczywiście cieszył się wielkim poważaniem – zarówno
wśród duchownych, jak i wśród osobistości świeckich stolicy – dzięki
erudycji, elokwencji i cnocie...214. W świetle tych faktów zrozumiałe
jest, że nuncjusz obrał na swego powiernika duchowego tego świą-
tobliwego zakonnika, nie zwracając uwagi na jego stosunkowo młody
wiek215.

Na potwierdzenie tej wiadomości zawartej w biografii Leporiniego
mamy cenne świadectwo w postaci listu, w którym biskup Przemyśla
Jerzy Denhoff, pisząc 2 sierpnia 1699 r. do kardynała Marescottiego,
czyni wzmiankę o Papczyńskim jako o tym, który kiedyś był na usłu-
gach (in servitiis) obecnego papieża Innocentego XII, a nie wiadomo
nam o żadnych innych „usługach”, jakie by miał świadczyć o. Pa-
pczyński przyszłemu papieżowi Innocentemu XII216. To samo potwier-
dzają świadkowie w Procesie Informacyjnym217. Fijałkowski zeznał, że
czytał listy pisane do o. Papczyńskiego, zarówno przez króla Sobie-
skiego jak i przez nuncjusza Pignatelli’ego218.
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210 Positio 78.
211 Tamże 67.
212 Tamże 63.
213 Kraus 5, Positio 290.
214 Positio 84; tamże 119-126.
215 „Theologicam Doctrinam tam bene collebat, ut [...] Dignissimus Praesul Pignatelli, qui

eo tempore Nuntii Apostolici munere fungebatur, et postea ad Summum Pontificatum sub No-
mine Innocentii XII sublimari promeruerit, eundem in suum Confessarium, cui mirum in modum
deferebat, elegerit”. PP f. 58r.

216 „... in servitiis moderni Sanctissimi Innocentii duodecimi Pontificis Optimi Maximi,
olim versato”. Positio 527. 

217 PP f. 109v, 132r-v, 173v, 316r-v.
218 „Haec per me relata audivi a nostris Patribus, tum ab Illustri Magnifico Vladislao Trzciń-



Antoni Pignatelli odznaczał się późniejszym okresie gorliwością
w praktykach religijnych. Znany był również z dobroczynności wobec
potrzebujących, dlatego uważano go za „ubogiego” kardynała. Jako
biskup Neapolu przeznaczał dużą część swoich zasobów materialnych
na działalność charytatywną. Po wyborze na papieża zajmował się gor-
liwie służbą na rzecz ubogich; był całkowicie im oddany w wymiarze
moralnym i materialnym. Między innymi przyczynił się do wielkiego
rozwoju Hospicjum di S. Michele a Ripa Grande, gdzie znajdowała
schronienie i możliwość nauki najuboższa młodzież. Przeznaczył też
część pałacu laterańskiego na przytułek dla osób dotkniętych kalectwem.
Dobra materialne, rozdzielane zazwyczaj przez innych papieży krew-
nym, Innocenty XII rozdawał nędzarzom, których nazywał swoimi
krewnymi. W tym samym czasie ograniczał wydatki papieskiego dwo-
ru219. Dzięki takiej postawie zasłużył sobie na miano ojca ubogich,
bezinteresownego włodarza dóbr kościelnych oraz pobożnego i spra-
wiedliwego kapłana220. Być może także o. Papczyński, jako jego spo-
wiednik, wywarł nań dobroczynny wpływ, skoro przymioty duchowe
tego słynnego penitenta były także jemu samemu bliskie i drogie.

Funkcja powiernika

Jeżeli wśród penitentów o. Papczyńskiego byli biskupi, jak twierdzi
Leporini, powstaje pytanie, którzy z ówczesnych następców Apostołów
korzystali z jego kapłańskiej posługi w konfesjonale? Jednym z nich
był Jan Gembicki, biskup Płocka (1655-1674)221, któremu o. Papczyński
dedykował swój panegiryk w 1666 r. pt. Panegyris Lyrica222. On to
w 1670 r. zapraszał Papczyńskiego – rezydującego wówczas w Kra-
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ski Castellano Ravensi, qui novit in Vita Servum Dei, atque Epistolas a dicto Rege, et Nuntio
scriptas ad Servum Dei ego ipse legi”. PP 132r-v.

219 Positio 67-68.
220 L. Pastor, dz. cyt., XIV, 2, 423-425, 428-429, 507.
221 HierCat IV, 283; V, 418; PSB VII, 376 378; PEK, t. 13-14, 73. Jest tam podane, że

biskup Płocki Gembicki z zasady rezydował w Warszawie; Elementa, VII, nn. 474, 505, 771,
852.

222 Positio 586.



kowie – do Warszawy, aby został jego osobistym spowiednikiem223,
bo z jego kierownictwa w konfesjonale korzystał już w latach 1663-
1667 i 1668-1669224.

Wśród penitentów o. Papczyńskiego wymienia się też późniejszego
króla Jana III Sobieskiego (1674-1696). Będąc wcześniej senatorem
spowiadał się u o. Stanisława w czasie jego pobytu w Warszawie,
a także później, gdy już został królem, korzystał przy nadarzającej
się okazji z posługi o. Papczyńskiego. Taką okazją były częste wizyty
króla w Nowej Jerozolimie (przede wszystkim przyjeżdżał na kon-
sultacje z bp. Wierzbowskim)225. Według tradycji Jan III Sobieski wy-
brał o. Papczyńskiego na swego teologa, jednak na pewno nie oficjalnie,
bo wówczas zostałoby to potwierdzone w dokumentach. Wybór ten
oznaczałby, że o. Stanisław był zarówno spowiednikiem, doradcą i kie-
rownikiem duchowym króla226.

Moderator Bractwa Matki Boskiej Łaskawej

W czasie pobytu w Warszawie o. Papczyński kierował również
Bractwem Matki Boskiej Łaskawej. Wśród licznych zajęć znalazł i na
to czas.

Kult Madonny delle Grazie, zapoczątkowany przez św. Augustyna,
rozwinął się we Włoszech na początku XV w. Wierni wzywali Matkę
Niebieską pod tym tytułem w czasie szerzącej się wówczas epidemii.
Zwłaszcza położona w północnej Italii Faenza (ok. 30 km od Rawenny)
doświadczyła opieki Matki Najświętszej; za Jej przyczyną został uwol-
niony tamtejszy lud od zarazy; dlatego wielką czcią otaczał obraz Matki
Boskiej delle Grazie z Faenzy; jego sława sięgnęła poza granice Italii.

Kult Matki Boskiej Łaskawej przeniósł do Polski o. Jacek Orselli,
pierwszy w Warszawie rektor pijarów, rodem z Brisighelli koło Fa-
enzy. Postanowił inaugurować działalność pijarów w Warszawie pod
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223 Tamże 189.
224 VW § 57, Positio 684.
225 VW § 27. Wyszyński pisze: „... tum Rex Joannes III. eum in suum Theologum praele-

gerat et in multis consilio eius utebatur”. Positio 672.
226 Tamże, przyp. 41; DeVen 4to, w: APS f. 30r.; tamże, 11mo, f. 30v; ZS („Znaki świątob-

liwości”), [8], DW, Ann. 3, f. 18r.; Positio 692, § 76, przyp. 152.



opieką „swojej” Madonny delle Grazie, którą czcił od najwcześniej-
szych lat, a którą w Warszawie nazwano Łaskawą. Stała się Ona pa-
tronką kolegium pijarów, a później i patronką stolicy227.

Kiedy w 1651 r. wybuchła epidemia w Warszawie, szukano ra-
tunku u Maryi. Namalowany został Jej obraz na wzór cudownego wi-
zerunku z Faenzy. Kopię obrazu wykonał nieznany artysta szkoły we-
neckiej okresu baroku. Przedstawił Maryję w różowej sukni przepasaną
złotym sznurem, w niebieskim płaszczu spiętym pod szyją i spływa-
jącym fałdami na Jej rozłożone szeroko ręce. Najświętsza Panna trzyma
w dłoniach połamane strzały gniewu Bożego. Koronę nad aureolą pod-
trzymują dwaj aniołowie. Z głowy Matki Bożej spływają na ramiona
długie włosy. Stosunkowo duży obraz (132x104 cm) został umieszczony
w pozłacanej owalnej ramie, otoczonej promienną złocistą glorią. 

Obraz ten przywiózł w 1651 r. z Rzymu do Warszawy nuncjusz
papieski, arcybiskup Jan de Torres, jako dar papieża Innocentego X
dla króla Jana Kazimierza. Ponieważ pijarzy szerzyli kult Matki Bos-
kiej Łaskawej, król przekazał obraz do ich kościoła przy ul. Długiej.
Zbudowano tam wspaniały ołtarz, na którym 24 marca 1651 r. umie-
szczono poświęcony wizerunek. Wspomniany nuncjusz papieski uro-
czyście przyozdobił wówczas obraz złotą koroną wysadzaną perłami,
które były darem mieszkańców stolicy. W tej niezwykłej uroczystości
wzięła udział para królewska i tłumnie zgromadzona, rozmodlona lud-
ność miasta. Wtedy właśnie tak bardzo znękana epidemią Warszawa,
doświadczyła opieki Maryi: zaraza w mieście ustała228. Tego samego
roku przy kościele pijarów założono Bractwo Matki Boskiej Łaskawej,
którego członkowie wzywali pomocy Maryi przeciw chorobom i wszel-
kim nieszczęściom229.

Gdy wskutek działań wojennych spłonął drewniany kościół pijarów,
nowy rektor, przybyły z Rzeszowa o. Jakub Wezyrka, położył – za
zgodą prowincjała o. Jana Franco i biskupa poznańskiego Alberta Tho-
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227 J. Buba, Patronka Warszawy, w: Pijarzy w kulturze dawnej Polski, pr. zbior., Kraków
1982, 41.

228 A. Riccardi, Storia dei Santuari più celebri di Maria Santissima sparsi nel mondo
cristiano, Milano 1840, 314-318; S. M. Grażyna od Wszechpośrednictwa M.B., S. M. Gizela
od Niepokalanego Serca Maryi, Roman Szymczak, Z dawna Polski Tyś Królową. Koronowane
wizerunki Matki Bożej 1717-1990, Szymanów 1990, 365-368.

229 J. Buba, Pijarzy w Polsce, Nasza Przeszłość XV (1962) 17-18; Malej-Ziella, Polonia
Mariana, La Madre di Dio 33 (1966) n. 6, 16-18.



libowskiego – kamień węgielny pod nową świątynię. Ceremonii doko-
nał biskup płocki Jan Gębicki w dniu 18 lipca 1660 r. z udziałem
króla Jana Kazimierza. Monarcha pragnął, aby kościół ten był jego
wotum za zwycięstwo pod Cudnowem, a Matka Boska Łaskawa miała
być odtąd nazywana – Zwycięską. Powoli wznoszono świątynię Matki
Boskiej Łaskawej vel Zwycięskiej, w której wśród dziewięciu ołtarzy
czwarty zbudowano dla Madonny Łaskawej. Wiele lat później na zwień-
czeniu fasady kościoła umieszczono kamienną figurę Madonny Ła-
skawej ze złamanymi strzałami w dłoniach230.

Kiedy w 1664 r. wybuchła znowu zaraza w stolicy, magistrat mia-
sta stołecznego zarządził specjalne modły przebłagalne przed wize-
runkiem Matki Boskiej Łaskawej. Urządzono wtedy uroczystą procesję
z obrazem do murów miasta i do Bramy Nowomiejskiej. Gdy epidemia
ustała, obwołano Matkę Boską Łaskawą z kościoła pijarów Patronką
Warszawy, a potem często Jej obraz – przenoszony procesjonalnie –
umieszczano nad Bramą Nowomiejską, chcąc niejako zagrodzić epi-
demii wstęp do miasta231.

Po upadku powstania Kościuszkowskiego w 1794 r. gen. Suworow
zamienił sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej przy ul. Długiej na po-
lową cerkiew prawosławną, a w budynkach pijarskich zakwaterował
część swego wojska. Ustały wówczas słynne procesje majowe ku czci
Matki Boskiej Łaskawej, tak wspaniale uwiecznione na obrazach przez
Canalettiego. Wychodziły zaś procesje nad Wisłę w dzień „Kreszcze-
nija Gospodnija” – w celu święcenia wody. A po powstaniu listopa-
dowym gen. Paskiewicz za aprobatą cesarza podjął decyzję przebudowy
kościoła przy ul. Długiej na katedrę prawosławną. Jej poświęcenie na-
stąpiło 30 lipca 1837 r. Odtąd nad dawnym sanktuarium Matki Boskiej
Łaskawej lśniły w słońcu kopuły soboru (było ich pięć). Śpiewano
wówczas na ulicach miasta:

„Poczekajcie no kopułki,
Przyjdą jeszcze z Francji pułki,
My nie chcemy obcej wiary,
Wróci nasza i pijary”.
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230 J. Buba, Patronka Warszawy, dz. cyt., 43.
231 F. K. Kurowski, Pamiętniki miasta Warszawy, II, 116; J. Buba, Patronka Warszawy,

dz. cyt., 44.



I chociaż wiara później wróciła232, pijarzy już nie powrócili do
tego kościoła. W 1834 r. władze carskie przekazały im pojezuicki ko-
ściół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Świę-
tojańskiej, będący wówczas składem wełny, do którego przeniesiono
cudowny wizerunek. Nie było tam ołtarza, posadzki i okien, ale władze
pozwoliły pijarom zabrać z ich kościoła ołtarze i inne przedmioty sa-
kralne, z zastrzeżeniem, „iż wszystko, co bez naruszenia murów odjęte
być nie może, tak w kościele jak w zabudowaniach przy ul. Długiej,
ma być nie tykane” i że „zegar na wieży pijarskiej uważa się za rzecz
nieruchomą”. Nowe sanktuarium Matki Boskiej Łaskawej otwarto uro-
czyście 19 marca 1836 r., ale nie można już było urządzać tradycyjnych
procesji, ani wznowić działalności Bractwa Matki Boskiej Łaskawej,
choć obchodzono to tradycyjne święto w drugą niedzielę maja233.

Po 1866 r., kiedy nastąpiła kasata zakonu pijarów za udział w po-
wstaniu styczniowym, kult Matki Boskiej Łaskawej zaczął podupadać.
Jego ożywienie nastąpiło dopiero po I wojnie światowej, gdy pieczę
nad kościołem i obrazem objęli jezuici. W czasie powstania warsza-
wskiego cudowny wizerunek ukryto w podziemiach kościoła, dzięki
czemu ocalał, choć świątynia legła w gruzach. Kult Patronki Warszawy
uroczyście zatwierdziła Stolica Apostolska w 1970 r., a 7 października
1973 r. prymas Polski Stefan kard. Wyszyński dokonał ponownej ko-
ronacji obrazu. Modlił się przed nim dwukrotnie papież Jan Paweł
II: 2 czerwca 1979 r. i 16 czerwca 1983 r.234. Obecnie Matka Boska
Łaskawa patronuje stolicy znad głównego ołtarza kościoła, doznając
wielkiej czci od wiernych. „Wizerunek Madonny ustawiony przed trze-
ma przeszło wiekami w lichej kapliczce drewnianej, w sercu starej
Warszawy, przetrwał pożary, epidemie, wojny, zaborcze ekspropriacje,
ruiny, dzieląc jej losy i... jej życie”235.
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232 „W 1916 r. pruskie władze zaborcze zezwoliły na powrót świątyni przy ul. Długiej do
kultu katolickiego. Od stycznia następnego roku zaczęto usuwać bizantyjskie narzuty i przy-
wracać dawną architekturę pod kierunkiem arch. Oskara Sosnowskiego. Konsekrował kościół
z przeznaczeniem go na katedrę biskupa polowego bp Gall 12 marca 1933 r. Kościół-męczennik
został zbombardowany w centrum działań powstańczych 1944 r. Ocalałe mury zabezpieczono
i staraniem kurii polowej znów świątynię przywrócono do użytku”. Tamże 46.

233 Tamże 45-46.
234 S. M. Grażyna i in., dz. cyt., 367.
235 J. Buba, Patronka Warszawy, dz. cyt., 46.



Wiadomość o kierowaniu przez o. Stanisława Bractwem Matki Bo-
skiej Łaskawej znajdujemy w książce o. Wyszyńskiego z 1751 r. Pisze
on, że dzięki trosce i zapobiegliwości o. Papczyńskiego Bractwo u pi-
jarów powiększyło się236. W tym samym 1751 r. adwokat Alegiani,
w oparciu o informację zaczerpniętą od o. Wyszyńskiego, pisał, że
o. Stanisław bardzo przyczynił się do rozwoju Bractwa Matki Bożej
przy warszawskim kościele pijarów237.

Pamiętamy, że kościół pijarów po spaleniu w 1656 r. został później
odbudowany. Prace rekonstrukcyjne rozpoczęto w 1660 r. Być może
po przybyciu o. Papczyńskiego do Warszawy (1663) przy kościele
już częściowo odbudowanym238 wznowiło działalność Bractwo Matki
Boskiej Łaskawej, nie wykluczone, że z jego inicjatywy; mógł więc
być restauratorem, jeśli już nie fundatorem Bractwa. Taka hipoteza
jest prawdopodobna, jeśli się weźmie pod uwagę fakt, że w latach
1660-1663 ponownie panowała zaraza w Warszawie239. Można przy-
puścić, że o. Stanisław w związku z epidemią zorganizował na nowo
działalność Bractwa w 1663 r. Ojciec Wyszyński twierdzi, że dzięki
modlitwom członków Bractwa zaraza ustała240.

Gdy w 1664 r. Matka Boska Łaskawa została ogłoszona Patronką
Warszawy, na scenie kolegium pijarów odbyło się przedstawienie pt.
„Maryja Łaskawa Gwiazda Zbawienna”241. Wolno nam żywić przeko-
nanie, że o. Stanisław uczynił wiele dla realizacji obu tych inicjatyw242.

U Pijarów 115

236 C. Wyszyński, Quaedam Annotationes..., w: DW Annal. 3, f. 15r.
237 Alegiani, Posnan. [...] Positiones et Articulos, w: APS 5, f. 6v.; Positio 69, przyp. 5.
238 Prace budowlane trwały około dziesięciu lat. Buliński, dz. cyt., t. III, 324.
239 F. Giedroyć, Mór w Polsce w wiekach ubiegłych, w: Kronika lekarska, Warszawa 1899,

rozdz. 1650-1663; Kraus 203, 205, 225; AGP, Reg. Rel. 36, «A », 52, nn. 1-3; 53, n. 2, gdzie
wspomniano: «obiit peste» o czterech pijarach w Warszawie, w 1661 i 1662 („in Autumno”).

240 VW § 111, 2-a Imago, Positio 711.
241 „Maria de Gratis stella salutaris”. Buba, dz. cyt., Nasza Przeszłość XV (1962) 17-18;

W. Hahn, Pijarski teatr szkolny w Polsce, tamże 200.
242 Positio 71.



Doświadczenie rektora i prefekta

Gdy o. Wacław Opatowski, od 1664 r. rektor domu pijarów w War-
szawie243, wyjechał na początku lutego 1665 r. do Rzymu244, aby wziąć
udział w kapitule generalnej, należało wyznaczyć czasowo rektora tego
domu, bo wybrany na wicerektora o. Franciszek Haligowski, przełożony
nowej placówki pijarów w Kazimierzu koło Krakowa, nie mógł na
czas przybyć do Warszawy. Prowincjał pijarów, o. Jakub Wezyrka,
powierzył wówczas urząd rektora o. Papczyńskiemu, ponieważ był on
wtedy w klasztorze w Warszawie najstarszy profesją245. Urząd ten spra-
wował Papczyński ok. sześciu tygodni – do przyjazdu o. Haligowskiego
z Krakowa, co nastąpiło 16 marca 1665 r.246.

Później jeszcze raz był rektorem czasowym – w 1667 r. – kiedy
rektor o. Jakub Wezyrka ciężko zachorował; o. Stanisław zastępował
go przez jakiś czas w zarządzaniu domem warszawskim247.

Ze spisu pijarów tego domu z 1665 r. wynika, że w roku szkolnym
1664/65 o. Papczyński – kaznodzieja i nauczyciel retoryki – był również
prefektem kolegium248, nazywanym także wychowawcą249. Sprawował
ten urząd prawdopodobnie od września 1663 r.250.

Listy wicepostulatora

Już w 1650 r., a więc w dwa lata po śmierci założyciela pijarów,
rozpoczęto jego proces beatyfikacyjny. W 1653 r. zakończono Proces
Informacyjny. Proces, wznowiony w 1659 r., przybrał nowy obrót
w 1662 r. wraz z nominacją o. Wincentego Berro na postulatora. On
to w 1664 r. otrzymał wiele listów z prośbą o beatyfikację Józefa
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243 Tamże 80.
244 Wiemy, że o. Wacław wyruszył z Krakowa do Rzymu 18 lutego 1665 (Kraus, 261).

Przypuszczamy, że jego podróż z Warszawy do Krakowa trwała około 10 dni i że zatrzymał się
w Krakowie tylko przez kilka dni.

245 Kraus 5, Positio 290.
246 Tamże.
247 Protestatio § 2, 3, Positio 129.
248 Positio 72, także przyp. 1.
249 ConstSP, P. II, n. II, no. 130; p. 94: „Regulae Praefecti Scholarum”.
250 Positio 72, także przyp. 3.



Kalasantego, wśród nich był również list od Marii Ludwiki, królowej
Polski. Od tego czasu sprawa coraz szybciej posuwała się naprzód,
a wyznaczony na postulatora w dniu 9 października 1665 r. o. G. Ca-
puti nadał jej wielki rozmach251. Wkrótce po swej nominacji o. Caputi
napisał do o. Opatowskiego, prowincjała polskiego (1665-1671), aby,
z okazji zbliżającego się posiedzenia Sejmu Królestwa, powziąć wszel-
kie kroki potrzebne do uzyskania od tego zgromadzenia narodowego
listu postulacyjnego w sprawie beatyfikacji Józefa Kalasantego. Na pro-
śbę prowincjała książę Jerzy Lubomirski zgodził się być promotorem
tej sprawy wobec króla, prymasa i hetmana wojsk polskich, lecz sa-
mym pijarom pozostawił troskę o promocję tego Procesu wśród do-
stojników Królestwa252. Zadanie to powierzył prowincjał Opatowski
w 1666 r. o. Stanisławowi Papczyńskiemu. Cieszący się wielkim po-
ważaniem zarówno u osobistości kościelnych jak i świeckich, dzięki
swej erudycji i cnocie, o. Stanisław uzyskał od nich przyrzeczenie po-
parcia listu postulacyjnego na forum Sejmu Generalnego253. Przyrze-
czenie zostało dotrzymane: na sejmikach wniosek został przegłosowany
pozytywnie i następnie otrzymał aprobatę Sejmu (obradującego od 17
marca do 4 maja 1666 r.)254. W związku z tą sprawą o. Caputi daje
piękne świadectwo o o. Stanisławie:

„Prowincjał zlecił obowiązek zajęcia się tą sprawą ojcu o imieniu
Stanisław, Polakowi, człowiekowi bardzo przedsiębiorczemu i dużej
wiedzy, który dzięki swym sposobom podchodzenia do ludzi, zdobył
sobie prawie wszystkich możnych, zarówno ze środowisk kościelnych,
jaki i świeckich; był w stanie przekonać ich do tego, czego chciał
dopiąć, bo widzieli w nim człowieka skromnego i bardzo pobożnego
[...]. Ojciec ten zaczął prowadzić rozmowy z owymi panami i skłonił
ich do tego, o co prosił, tak że obiecali mu, że gdy tylko to zostanie
zaproponowane przez przełożonych stanów na sejmikach, oddadzą swo-
je głosy, aby zostały wystosowane petycje do papieża z prośbą o be-
atyfikację o. Józefa, założyciela pijarów”255.
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251 G. Sántha, P. Camillus Scassellati, Rector Collegii Nazareni et Tertius Ordinis Scho-
larum Piarum Generalis (1610-1678), EphCal 30 (1961) 254-255.

252 Caputi III, 7 (2), f. 88r-v (AGP, Hist. Bibl. 5); Positio 73, przyp. 2.
253 Positio 84.
254 Tamże 73.
255 Caputi, AGP, Hist. Bibl., 5, t. III, pars 7 (2), ff. 88v-89r., Positio 84.



Po otrzymaniu od Sejmu wspólnego listu postulacyjnego256 Papczyń-
ski uzyskał również liczne indywidualne listy od wielu wybitnych oso-
bistości kościelnych i świeckich, popierające sprawę beatyfikacji Józefa
Kalasantego257. Papież Aleksander VII, pod wrażeniem tak wielkiej li-
czby tych listów, powiedział pewnego dnia do kard. Rospiegliosiego,
że cały świat poruszył się dla poparcia sprawy beatyfikacji założyciela
pijarów258. I była to niewątpliwie również zasługa o. Stanisława Pa-
pczyńskiego. 7 października 1667 r. był już gotowy dekret o prowa-
dzeniu sprawy beatyfikacji Józefa Kalasantego259.

Kiedy Leporini pisze, że wśród różnych zajęć podejmowanych przez
o. Stanisława w zakonie pijarów było również sprawowanie funkcji
prokuratora260, bez wątpienia ma na myśli prowadzenie przez niego
sprawy beatyfikacyjnej Józefa Kalasantego, nie zaś sprawowanie funkcji
ekonoma domu, jak sądzi Navikevičius261. W archiwum generalnym pi-
jarów w Rzymie są przechowywane liczne listy postulacyjne (orygi-
nalne lub ich kopie) wysyłane z Polski do Rzymu od 22 grudnia 1665 r.
do 10 maja 1666 r.262 i należy sądzić, że o wszystkie te listy postarał
się o. Stanisław Papczyński w odpowiedzi na oczekiwanie o. Capu-
tiego263, który zresztą rejestrując w swoim diariuszu nadejście poszcze-
gólnych listów postulacyjnych z Polski, przy niektórych z nich umie-
szcza notatkę, że były dołączone do listu od o. Stanisława264.
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256 Należy zaznaczyć, że ta prośba nie otrzymała rangi oficjalnego dokumentu, ponieważ
sejm w 1666 został przerwany i żadne jego akty prawne nie zostały opublikowane. Stąd nie
znajdują się w drukowanym zbiorze ustaw Królestwa Polskiego, nie ma też w nich interesują-
cego nas dokumentu.

257 Caputi, dz. cyt., III, 7 (2), f. 89.
258 Tamże f. 89v.
259 Positio 74.
260 VF § 21, Positio 637. Leporini pisze: „Per decennium circiter in assiduis laboribus

Religiosis, et Scholasticis, multorum simul Officialium Concionatoris, Professoris, Procuratoris
curam, ac Personam gerens, indefesso animo bono communi incumbebat”.

261 Navikevičius 77.
262 AGP, Reg. Cal. 25: „Letterae Postulatoriae dei Principi per la Causa del Santo. – S.

J[osephus] C[alasanctius] N. 1 a 77”, nn. 2, 3, 4, 6, 10, 38; Sect. 4, 191. 198-201; Reg. Cal. 32.
263 Giovanni Carlo Caputi, Notizie Historiche, rps., ca 1675, AGP, Hist. Bibl., 5, t. III, pars

7 (2), ff. 88v-89r; Positio 84.
264 AGP, Reg. Cal. 25, Sect. 4, p. 64: „Ad 29 Gennaro 1666 venne una lettera da Varsavia

dal Padre Stanislao di Gesu Maria al P. Gio. Carlo [Caputi] di S. Barbara con una lettera de
Principe Lubomirski al Papa [...]”.



Dysponujemy listem o. Papczyńskiego z dnia 16 stycznia 1666 r.
do postulatora Caputiego, który jest bezpośrednim dowodem na to,
że o. Papczyński wysyłał z Warszawy listy postulacyjne w sprawie
beatyfikacji o. Józefa Kalasantego – otrzymane od ważnych osób z Kró-
lestwa Polskiego. List ten zachował się dzięki temu, że większa jego
część stanowiła kopię listu postulacyjnego265.
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265 Fragment listu o. S. Papczyńskiego z 16 stycznia 1666 r. do postulatora pijarów. o. Ca-
putiego, Positio 81.



ROZDZIAŁ III

NA ROZDROŻU

Nieporozumienia

Różnorodna działalność o. Stanisława Papczyńskiego w zakonie pi-
jarów wskazuje na jego nieprzeciętną osobowość. Wydawałoby się,
że tak utalentowany zakonnik, służący swemu zgromadzeniu na wielu
jego ważnych odcinkach życia, prowadzący jednocześnie głębokie życie
wewnętrzne, będzie ceniony i akceptowany przez wszystkich członków
wspólnoty. Tymczasem w okresie największej aktywności Papczyń-
skiego zaczął narastać konflikt między nim a niektórymi współbraćmi.
Doświadczył on od nich wielu przykrości. Cierpienie związane jest
nierozerwalnie z ludzkim losem, a często jest jedynym kluczem do
zrozumienia spraw istotnych, dlaczego więc miałoby go ominąć? Nie-
porozumienia rozpoczęły się w 1664 r. na tle sporu o obserwancję
zakonną.

W obronie obserwancji

Obniżenie poziomu życia zakonnego pojawia się zwykle na tle
ogólnego upadku życia religijnego. W owym czasie nie było ono do-
skonałe. Polska przechodziła okres przemian religijnych i politycznych.
Był to czas burzliwych wydarzeń, nędzy materialnej dotykającej lud-
ność, niszczenia kościołów i klasztorów. Ten bezład odbijał się na
duchowym życiu wiernych, także zakonników. Kryzys nie ominął rów-
nież pijarów. Pewnym jego usprawiedliwieniem był fakt, że zakon był
dopiero w stadium formowania się i jego duch nie zdołał się jeszcze
w pełni rozwinąć, co dało się zauważyć zwłaszcza w Polsce. Przez
dziesięć lat (1646-1656) pijarzy nie mieli praw zakonnych i egzystowali
jako społeczność, w której członkowie prowadzili życie odmienne od



tego, jakie przewidywały konstytucje zakonne. Świeżo ustanowiona Wi-
ceprowincja Polska (1662) potrzebowała dyrektyw zarówno od Pro-
wincji Niemieckiej, jak i od kurii pijarów w Rzymie. Wzajemne za-
cieśnianie stosunków między domami rozwijało się powoli, gdyż utrud-
niała to odległość i niespokojne czasy. Potrzeba było wówczas około
trzech tygodni, aby korespondencja z Warszawy mogła dojść do Rzy-
mu. Poczta między tymi miastami była wysyłana tylko dwa razy w mie-
siącu1. Należy uwzględnić te wszystkie uwarunkowania, jeśli chce się
zrozumieć trudności, jakie zaistniały w zakonie pijarów w okresie po-
bytu w nim o. Papczyńskiego.

Ojciec Stanisław był przejęty duchem założyciela o. Józefa Ka-
lasantego i miał z nim wiele cech wspólnych. Pozostawał pod urokiem
jego ducha pobożności i pokuty, poświęcenia się najbiedniejszym i du-
chowo zaniedbanym. Pod wpływem świątobliwego założyciela żywił
wielkie nabożeństwo do Boskiej Opatrzności, do Męki Pańskiej, do
Najświętszego Sakramentu i do Najświętszej Maryi Panny. Naśladował
go też w życiu według ścisłej obserwancji zakonnej i ideału skrajnego
ubóstwa2. Ożywiał go duch właściwy reformatorom życia zakonnego.
Papczyński pozostawał nie tylko pod wpływem założyciela pijarów,
ale także św. Piotra z Alkantary3, reformatora franciszkanów, niedawno
wówczas beatyfikowanego, oraz św. Teresy od Jezusa, kanonizowanej
w 1622 r. Charakteryzowało ich duże umartwienie osobiste i dążenie
do odnowy religijnej, większej surowości i ascezy we własnych za-
konach4.

W dążeniu do większej obserwancji zakonnej o. Stanisław nie był
odosobniony. Podobnym duchem byli ożywieni także inni członkowie
polskiej prowincji pijarów5 i zachowali go również po odejściu o. Pa-
pczyńskiego z ich zakonu6.

Kiedy o Papczyński mówi w Apologii o rozluźnieniu dawnej ob-
serwancji zakonnej pijarów, akcentuje przede wszystkim rozluźnienie
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1 Navikevičius 80-81.
2 G. Cianfrocca, Giuseppe Calasanzio, w: Dizionario deglo instituti di perfezione I -VIII,

Roma 1974-1978, 1343-1351.
3 VF § 17, Positio 636.
4 M. Tarnawska, dz. cyt., 3-4.
5 Kraus 279, Positio 296.
6 PP ff. 315v-316r.



dotyczące zachowywania ścisłego ubóstwa. Tak był w nim rozmiło-
wany, że napisał w jego obronie specjalną apologię7. A gdy w 1671 r.
prosił o ponowne przyjęcie do pijarów to wśród warunków, które wtedy
postawił, dwa dotyczyły ideału ubóstwa8.

Należałoby tu zaznaczyć, że wiele danych dotyczących tego okresu
życia o. Stanisława, pochodzi z historii polskiej prowincji pijarów na-
pisanej przez Krausa. Nie możemy jednak przyjmować bezkrytycznie
wszystkiego, co Kraus napisał na temat o. Papczyńskiego, bo był on
jego przeciwnikiem i dlatego trudno mu było pisać o nim obiektywnie.
Stąd dużo u niego złośliwych uwag, ironii i nie sprawdzonych oskarżeń
pod adresem o. Stanisława. Zwolenników o. Papczyńskiego w obronie
obserwancji zakonnej Kraus nazywa „stronnictwem stanisławitów”,
a jego sposób działania „machinacją” i „sprzysiężeniem”. Tymczasem
nie było żadnego sprzysiężenia, lecz tylko postawa i usiłowanie za-
prowadzenia obserwancji zakonnej, przy zachowaniu legalnych środ-
ków9. Nie tworzyła także żadnej formalnej organizacji strona druga,
do której należał M. Kraus, W. Opatowski, F. Haligowski i może jacyś
inni jeszcze pijarzy – zwolennicy stylu życia o pewnym rozluźnieniu
pierwotnej obserwancji zakonnej. Istniał zatem nurt obserwantów i nurt
laksistów. Bolał nad takim stanem o. Papczyński, gdy pisał w Apologii:

„Antypatia i sympatia, szczególnie zabroniona, bardzo szerzyła się
w Szkołach Pobożnych, tak że często słyszało się: Ja jestem zwo-
lennikiem Piotra, ja zaś Pawła. Rzeczy oceniano nie z punktu widzenia
sprawiedliwości, lecz na podstawie afektu, i to do tego stopnia, że
ludzie najbardziej zasłużeni byli honorowani jedynie prześladowaniami
z tej racji, że swoimi słusznie surowszymi obyczajami nie przykla-
skiwali lekkomyślności innych, a także – niech wolno będzie powie-
dzieć – ich pysze”10.
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7 Apologia pro summa paupertate, ok. 1663-1669. Nie zachowała się ona do naszych
czasów. Jest o niej mowa w dekrecie Świętej Kongregacji Rytu z 1775 r. Por. Krzyżanowski
146.

8 Kraus 336, Positio 329-330.
9 Protestatio § 3, Scripta 17.
10 „Antipathia, et simpathia maxime prohibita, summopere se in Scholas Pias insinuaverat,

ut iam sepius audiretur: Ego Petri, ego Pauli. Neque res pro iustitia, sed pro affectu iudicabantur
adeo, ut meritissimi viri, solis persecutionibus honorarentur ideo, quod moribus suis merito
gravioribus, aliorum levitati, dicere liceat, etiam insolentiae, non arrideant”. Apologia § 39,
Scripta 64.



Mówiąc o konflikcie pomiędzy o. Papczyńskim i niektórymi jego
współbraćmi zakonnymi, należy unikać przesady, bo konflikt ten był
krótkotrwały i ograniczał się do kilku osób. Poza sporem o obserwancję
zakonną ujawniły się także nieporozumienia w dziedzinie zarządzania.

Wybór przełożonych

Przełożony generalny pijarów o. Kamil od św. Hieronima Scassellati
(1659-1665)11 upoważnił o. Jakuba Wezyrkę, prowincjała polskiej pro-
wincji (1664-1665)12, do zwołania kapituły prowincjalnej w celu wy-
brania przede wszystkim – zgodnie z konstytucjami – dwóch delegatów
na kapitułę generalną, która miała odbyć się w Rzymie. W liście z
datą 10 maja 1664 r. przysłał również wskazówki, jak powinna odbywać
się kapituła prowincjalna oraz kapituły lokalne, podczas których na-
leżało wybrać delegatów na kapitułę prowincjalną13. Zgodnie z prawem
obowiązującym w zakonie pijarów, co trzy lata powinna odbywać się
kapituła prowincjalna w celu wybrania delegatów prowincji na naj-
bliższą kapitułę generalną, jak również dla przedyskutowania i sfor-
mułowania dekretów i propozycji, odnoszących się do spraw spornych
wewnątrz prowincji14.

W tym czasie polska prowincja pijarów (erygowana w 1662 r.)
obejmowała trzy domy: w Warszawie, w Podolińcu i w Rzeszowie15.
Każdy dom miał prawo wyboru jednego delegata, który by go repre-
zentował wraz z rektorem na kapitule prowincjalnej16.

Ojciec Wezyrka listem urzędowym, wysłanym w połowie czerwca
1664 r. do domów pijarskich w Polsce, zwołał kapitułę prowincjalną
na sierpień 1664 r. w Podolińcu. Kapituły lokalne odbyły się na po-
czątku lipca. Na kapitule w Warszawie został wybrany jako delegat
na kapitułę prowincjalną o. Stanisław Papczyński17.
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11 Sántha, P. Camillus Scassellati, Romae 1961.
12 Picanyol, Brevis Conspectus, 159.
13 AGP, Prov. Pol. in gen., n. 15, c.
14 „circa res dubias et difficiles illius Provinciae”. ConstSP, P. III, c. IV, n. VIII.
15 Rezydencja pijarów założona pod koniec 1663 r. w Kazimierzu koło Krakowa nie miała

jeszcze prawnego statusu wystarczającego do reprezentowania na kapitule.
16 ConstSP, P. III, c. IV, n. IX.
17 AGP, Prov. Pol. in gen., n. 15, b.



Ponieważ prawo zobowiązywało delegata do przedstawienia wnio-
sków członków domu na kapitule prowincjalnej, o. Stanisław zwołał
zebranie, na którym pijarzy z domu warszawskiego podpisali jeden
z takich wniosków. Była to propozycja dotycząca wyboru przełożonych
prowincji na jej terenie, nie zaś w Rzymie. Była ona zgodna z ka-
nonami Soboru Trydenckiego oraz z breve Aleksandra VII18. Według
Soboru Trydenckiego przełożonych instytutów zakonnych powinno się
wybierać przez tajne głosowanie19. Natomiast breve Aleksandra VII,
skierowane do pijarów 24 stycznia 1656 r.20 uprawniało do wyboru
przełożonych przez same prowincje21.

Aby uzyskać szersze poparcie dla propozycji domu warszawskiego,
o. Papczyński wysłał listy w tej sprawie do innych domów polskiej
prowincji. Wywołało to niezadowolenie rektora domu warszawskiego,
o. Wacława Opatowskiego, który później na kapitule prowincjalnej za-
rzucił Papczyńskiemu, że urządza potajemnie zebrania i rozsyła „pod-
burzające” listy. Stało się to przyczyną wielu przykrości, jakie spotkały
o. Stanisława w czasie kapituły, która odbyła się w Podolińcu w dniach
24-31 sierpnia 1664 r. Widoczny był tam wpływ o. Opatowskiego,
który miał dar przekonywania także do spraw niesłusznych. Jednak
w konsekwencji zabiegów o. Stanisława kapituła przyjęła jednogłośnie
wniosek pijarów domu warszawskiego i wystosowała petycję w tej
sprawie do kapituły generalnej22.

Obecność o. Papczyńskiego na wspomnianej kapitule potwierdzają
akta kapituły, w których wymieniony jest wśród jej uczestników Sta-
nisław od Jezusa Maryi23. Jego podpis wraz z podpisami innych człon-
ków kapituły widnieje na końcu protokółu24.
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18 Protestatio § 2, Scripta 15.
19 „per vota secreta”. Sessio XXV: „De Regularibus et Monialibus”, c. VI: „Ratio eligendi

superiores”.
20 Dudum felicis recordationis. Bull. Rom. 16 (1869) 118a-122b.
21 Apologia § 40, Scripta 64.
22 AGP, Prov. Pol. in gen., n. 15, e, gdzie wśród punktów („Puncta”) zaproponowanych

na kapitułę generalną znajdujemy na pierwszym miejscu następujący: „Supplicatur Venerabili
Capitulo Generali ob ingens in Provinciam Nostram emolumentum conferendum, locorumque
distantiam, ut Provinciales eiusque Assistentes, Rectores Domorum et Magistros Novitiorum
seu quoscumque Superiores in Provincia per Capitulum Provinciale eligi possint”; Positio 88.

23 AGP, Prov. Pol. in gen., n. 15, d. Positio 88.
24 „Stanislaus a J. M. Dominus [?] Vocalis Varsaviensis mp.”, tamże, g.



Wniosek w sprawie wyboru wszystkich przełożonych na terenie
polskiej prowincji został przesłany do Rzymu i przedyskutowany na
jednej z pierwszych sesji nowego zarządu generalnego pod przewod-
nictwem generała Kosmy Chiara (1665-1671) oraz zaaprobowany przez
generała przy sprzeciwie jego radnych. Z powodu braku zgody rady
generalnej wspomniany wniosek nie miał dalszego biegu25. Niezależnie
od tego generał dał ustną odpowiedź polskim delegatom na kapitułę
generalną: oznajmił, że na przyszłej kapitule prowincjalnej w Polsce
pijarzy mogą wybrać wszystkich przełożonych dla prowincji, natomiast
prawo ich zatwierdzania zostałoby zarezerwowane zarządowi general-
nemu. Jeśli chodzi o wybór samego prowincjała, delegaci będą mogli
przedstawić trzech kandydatów, spośród których zarząd generalny wy-
bierze przełożonego prowincjalnego. W takiej formie odpowiedź ge-
nerała została dołączona do dekretów polskiej kapituły prowincjalnej
w 1664 r.26.

Możemy sobie wyobrazić zaskoczenie o. Papczyńskiego, kiedy po
kapitule generalnej znowu został wybrany w Rzymie prowincjał dla
polskiej prowincji. Właśnie 21 maja 1665 r. zarząd generalny pijarów,
pod przewodnictwem generała Kosmy Chiara, wyznaczył na stanowisko
prowincjała dla polskiej prowincji o. Wacława Opatowskiego27. Wy-
wołało to nowe napięcie, które zakończyło się napomnieniem o. Sta-
nisława28. Być może dał się on wówczas przekonać, że jeszcze nie
nadszedł czas na dokonywanie wyboru przełożonych w prowincji i na
blisko półtora roku nastał okres względnego spokoju.
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25 Decreta Capituli Provincialis primi in Polonia Anno 1664, Mense Augusto cum sua, ut
iacet approbatione, n. 4, „N.B. Hoc punctum Pr Generalis approbavit: contradicentibus suis
Assistentibus, itaque hucusque nullum habet effectum”. APK, Decreta Capitulorum Provincia-
lium Ab Anno Dni 1659.

26 AGP, Prov. Pol. in gen., n. 15, et „1mo”.
27 AGP, Reg. Gen., 10, f. 1v, n. 8.
28 Positio 95-96.



Ciernisty szlak

Uniki prowincjała Opatowskiego

Drugą kwestią sporną pomiędzy Papczyńskim i jego przełożonymi
była sprawa przyszłej kapituły prowincjalnej. Kapituła ta powinna była
się odbyć, zgodnie z wymogami konstytucji pijarskich, latem 1667 r.29.
Jednak prowincjał Opatowski wraz ze swymi radnymi zwrócił się w ma-
ju tegoż roku do generała z prośbą o dyspensę od jej zwołania. W uza-
sadnieniu swej prośby o przesunięcie kapituły na termin późniejszy
powoływał się na niepokoje panujące w Królestwie Polskim, a w związ-
ku z tym na niebezpieczeństwa grożące podróżnym30. Był to zwykły
wybieg, bo w rzeczywistości dopiero pod koniec sierpnia 1667 r. groziła
Rzeczpospolitej inwazja, kiedy ok. 100 tysięcy Turków sprzymierzo-
nych z Tatarami i Kozakami pod dowództwem Doroszenki rozpoczęło
marsz poprzez Ukrainę w kierunku Polski. Wspomniana inwazja spo-
wodowała pewne zakłócenia na terenie kraju we wrześniu; właśnie
20 września rozpoczęła się ucieczka mieszkańców Rzeszowa31.

Według Krausa obawa przed wspomnianą inwazją była głównym
powodem prośby o dyspensę od zwołania kapituły32. Wydaje się to
jednak dziwne, ponieważ prośba ta została wystosowana już w kwietniu
1667 r., gdy inwazja mogła być dopiero przewidywana, ale jeszcze
nikomu nie zagrażała. W lecie sytuacja się nie zmieniła, a jednak „nie-
pokoje” i „niebezpieczeństwa” nie przeszkodziły prowincjałowi Opa-
towskiemu w zwizytowaniu wszystkich domów prowincji w sierpniu
1667 r.33. Oczywiste jest zatem, iż rzekome niepokoje w Królestwie
były jedynie pretekstem do zaniechania zwołania kapituły prowincjalnej
na sierpień tegoż roku34. Dlatego Papczyński miał prawo podejrzewać,
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29 Capitulum Provinciale de licentia Generalis tertio quoque Anno [...] convocabit [Pro-
vincialis]. ConstSP, P. III, c. IV, n. VIII.

30 Protestatio § 2, Scripta 15; Acta Capituli Provinciae Polonae Anni 1667, die 7. Novem-
bris Podolinii celebrati a Clericis Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum: Facultas Patris No-
stri Generalis celebrandi Capitulum Provinciale data per litteras ad Patrem Nostrum Provincia-
lem Venceslaum a SS. Sacramento. AGP, Reg. Prov. 56, n. 16, Positio 132; Kraus 6, Positio
295.

31 Kraus 6, Positio 299.
32 Tamże § 3.
33 Tamże § 4.
34 Positio 97.



że przełożeni w Polsce, starając się o dyspensę od kapituły, chcieli
przedłużyć po prostu swoje kadencje35. Uzasadnione było zatem nie-
zadowolenie wywołane faktem, że przełożonymi są zawsze ci sami
zakonnicy. Ich zachowania nie można było dłużej tolerować36. Prze-
szkadzali bowiem w dokonaniu aktu legalnego, to jest w zwołaniu
kapituły prowincjalnej, powodowani najwyraźniej własną ambicją37.

Pod wpływem takiej krytyki prowincjał Opatowski pod koniec lipca
[?] wysłał list okólny do poszczególnych domów, w którym powia-
damiał swoich podwładnych, że obrady kapituły prowincjalnej nie są
przewidziane w 1667 r., jednak jeśliby ktoś jej pragnął, powinien na-
pisać do generała i poprosić o odpowiednie uprawnienia do jej zwo-
łania38.

List prowincjała został przeczytany również przez pijarów war-
szawskich, którzy po ożywionej dyskusji postanowili wysłać zbiorowy
list do generała z prośbą o pozwolenie na zwołanie kapituły prowin-
cjalnej39.

List pijarów warszawskich, wysłany ok. 20 lipca, spowodował, że
generał o. Kosma Chiara 20 sierpnia 1667 r. dał prawo zwołania kapituły
prowincjalnej w Polsce40. W tym czasie o. Papczyński zastępował cięż-
ko chorego o. Wezyrkę, rektora pijarów w Warszawie.

Pod koniec lipca 1667 r. prowincjał Opatowski przybył do War-
szawy, wraz ze swoim radnym o. Michałem Krausem, by przeprowa-
dzić wizytację kanoniczną. Według późniejszego oświadczenia kapituły
wśród pijarów warszawskich panował zamęt, lecz trwali przy swoich
poglądach mimo perswazji i ostrzeżeń Opatowskiego41. Pod koniec wi-
zytacji, w pierwszym tygodniu sierpnia 1667 r.42, prowincjał wysto-
sował pismo do generała z listą kandydatów na prowincjała oraz na
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35 „forte volebant ab electione supersedere, ut ipsi diutius praeessent”. Protestatio § 2,
Scripta 15.

36 „intolerabilis... Tyrannis”. Apologia, § 43, Scripta 65.
37 „rem legitimam [...] quasi aperta ambitione stimulati impediebant”. Protestatio § 3,

Scripta 17.
38 Protestatio § 2, Scripta 15.
39 „petendo Capituli Provincialis celebrandi licentiam”. Protestatio § 3, Scripta 17.
40 Positio 132; Protestatio § 5, Scripta 20; Kraus 6, Positio 299.
41 „omnia plena confusionis [...] ullis persuasionibus, monitis, aliisque remediis excutere

[...] praeconceptas a Patribus illis opiniones”. Positio 134, 8 nov., mane, 4.
42 Kraus 6, Positio 297.



stanowiska rektorów, aby mógł na podstawie tej informacji wyznaczyć
nowych przełożonych na następne trzy lata lub zatwierdzić dotych-
czasowych43. Napisał również o trudnej sytuacji zaistniałej z powodu
o. Stanisława44, który niebawem został wezwany do Rzymu.

Wezwanie do Rzymu

Ojciec Stanisław został wezwany do Wiecznego Miasta przez ge-
nerała Kosmę Chiara dwoma listami wysłanymi do prowincjała Wac-
ława Opatowskiego45. Pierwszy z nich był spowodowany listem pijarów
warszawskich z ok. 20 lipca 1667 r. Generał napisał list 20 sierpnia
1667 r. – tego samego dnia dał Opatowskiemu uprawnienie do zwołania
kapituły w polskiej prowincji – a dotarł on do rąk prowincjała 20
września, tak że pierwsze wezwanie o. Papczyńskiego do Rzymu, za-
warte w tym liście, mogło być zaanonsowane mu przez Opatowskiego
27 września46, kiedy ten przybył do Warszawy, żeby ustalić wraz ze
swoim radnym o. Wezyrką datę najbliższej kapituły prowincjalnej. Na-
stępnego dnia wystosował z Warszawy do rektorów domów powia-
domienie o zwołaniu kapituły prowincjalnej47.

Drugi list, którym generał Chiara wzywał o. Papczyńskiego do
Rzymu, został napisany do prowincjała Opatowskiego w połowie
września 1667 r. w odpowiedzi na wiadomości dotyczące o. Papczyń-
skiego przekazane z Warszawy do Rzymu ok. 9 sierpnia. List od ge-
nerała otrzymał Opatowski w połowie października i w kilka dni póź-
niej przekazał wiadomość Papczyńskiemu, tak że ten, pisząc swoją
Protestatio, tuż przed wyruszeniem z Warszawy do Rzymu – pod ko-
niec października 1667 r. – mógł wspomnieć w tym piśmie o jednym
i drugim wezwaniu do Wiecznego Miasta48.
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43 „ut ita certior factus elapso dein triennio Superiores vel novos creare, vel iam ante
creatos confirmare possit”. Tamże 299.

44 „tragica quoque cum patre Stanislao, et adhaerentibus suis transactio”, tamże.
45 Protestatio § 1, Scripta 14.
46 Tamże.
47 Positio 133.
48 Tamże 100.



Trzeba jasno stwierdzić, że wezwanie o. Papczyńskiego do Wie-
cznego Miasta wymógł na generale prowincjał Opatowski, bo chciał
zapobiec jego uczestnictwu w najbliższej kapitule prowincjalnej w Pol-
sce. Jest niemal pewne, że o. Stanisław znów zostałby wybrany na
kapitułę jako delegat domu warszawskiego. Jednak nakaz udania się
do Rzymu przed terminem kapituły domowej (na której wybierany
był delegat), wykluczał go automatycznie z listy kandydatów na de-
legata i w ten sposób odbierał mu wszelką możliwość uczestniczenia
w kapitule prowincjalnej. W Protestatio pisał z goryczą, że przełożeni
kazali mu udać się do Rzymu, bo obawiali się, iż na kapitule stanie
się rzecznikiem „najsłuszniejszej rzeczy”: żeby „zdali sprawę z ich
włodarstwa”; bali się też, „by nie wyjawił pewnych sprzysiężeń”49.

Rozkaz udania się do Rzymu przyjął o. Stanisław w duchu do-
skonałego posłuszeństwa oraz zaparcia się siebie50. Przed wyruszeniem
w drogę postarał się o listy polecające51 oraz, jak wyżej wspomniano,
napisał swoją Protestatio Romam abeuntis. To uroczyste oświadczenie
o. Papczyński rozpoczął tymi słowami:

„Ja grzesznik, zwący się Stanisław od Jezusa Maryi (Najświętszych
Imion), rodem z Podegrodzia w Sądeczyźnie, narodowości polskiej,
z Opatrzności Bożej dwukrotnie listami, pisanymi do naszego Ojca
Prowincjała Wacława od Najświętszego Sakramentu, przez naszego Oj-
ca Przełożonego Generalnego Kosmę od Jezusa Maryi wezwany do
Rzymu, przyjmuję ten rozkaz z największą czcią, pokorą, ochotą i re-
zygnacją jedynie dla miłości mego Boga i Pana Jezusa Chrystusa, dla
honoru Najświętszej Dziewicy i Pani mej jak też Patronów moich,
Aniołów opiekuńczych oraz całej kurii niebieskiej.

Dane mi 27 września 1667 r. polecenie zamierzam wykonać jak
najdoskonalej, zgodnie z wolą Bożą. Ofiaruję Panu Bogu memu w zjed-
noczeniu z posłuszeństwem i zasługami Pana Naszego Jezusa Chry-
stusa, jak też Najświętszej Panny i innych Świętych zmęczenie całej
podróży, trudy, niewygody, ciężary, myśli, modlitwy, słowa, rozmowy,
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49 „Sed quia forte verebantur mei Superiores, ne ego in eo promoverem rem plane iustis-
simam, ut saltem villicationis suae rationem redderent, neve quasdam factiones detegerem,
Romam obligare me [...] decreverunt”. Protestatio § 5, Scripta 20.

50 Tamże.
51 Positio 119-126.



czyny i prace, nieszczęścia (i samą śmierć, jeśliby się zdarzyła), za
otrzymane przeze mnie dobrodziejstwa, za moje grzechy, o odwrócenie
nieszczęść od mej Ojczyzny, za prześladowców mego instytutu i moich,
za dobrodziejów, zwłaszcza żyjących, za przyjaciół i nieprzyjaciół. Pra-
gnę jedynie, aby Pan Bóg był tak wsławiony przez moją podróż podję-
tą z posłuszeństwa, jak był wsławiony przez podróże i wędrówki Ab-
rahama, Jakuba i Józefa, przez posłuszeństwo wszystkich swych stwo-
rzeń, przez prace, znużenia, nauczanie, prześladowania i Mękę Pana
mego Jezusa Chrystusa oraz przez boleści Najświętszej Dziewicy Maryi,
przez posłuszeństwo Apostołów i sług swoich”52.

Nie wiemy dokładnie, kiedy o. Papczyński wyruszył do Rzymu.
Kraus pisze, że wyruszywszy w drogę z Warszawy, na cały czas ka-
pituły prowincjalnej (7-12 listopada 1667) zatrzymał się w Krakowie53.
Wyruszył więc chyba z Warszawy pod koniec października, a nastę-
pnie z Krakowa w połowie listopada 1667 r.

W Krakowie o. Stanisław zatrzymał się w placówce swego zakonu
w Kazimierzu. Nie stanowił on wówczas jeszcze części Krakowa, lecz
był oddzielnym miastem. Pijarzy założyli w nim rezydencję w 1664
r. dzięki ofiarności kanonika krakowskiego Jana Markiewicza, profesora
obojga praw w Akademii Krakowskiej, który podarował im swoją ka-
mienicę zwaną Sipiorowską, stojącą w pobliżu kościoła parafialnego
św. Jakuba i bramy Skawińskiej przy ul. św. Jakuba. Dzisiaj już nie
ma tego kościoła, a ulica nazywa się Skawińska. Dobrodziej pijarów
musiał ukryć się pod obcym nazwiskiem, aby się nie narazić kolegom
uniwersyteckim za ułatwianie pijarom przemieszczenia się do Krakowa.
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52 „... datam mihi obedientiam die 27 Septembris 1667. Eam propono exequi perfectissime
iuxta Dei beneplacitum: offerendo Domino Deo meo in unione obedientiae, et meritorum Do-
mini nostri Jesu Christi, tum Virginis Sanctissimae caeterorumque Sanctorum, totius itineris
fatigationes, labores, incommoda, molestias, cogitationes, orationes, verba, colloquia, actiones
et opera, casus, pro Beneficiis in me collatis (et ipsam etiam mortem si acciderit), pro peccatis
meis, pro avertendis plagis a mea Patria, pro Persecutoribus Instituti mei et meis, pro Benefac-
toribus, praesertim vivis, pro amicis et inimicis. Cupioque unice ut Dominus Deus glorificetur,
ita in meo itinere ex obedientia suscepto, sicut glorificatus est in itinere, et peregrinatione
Abraham, Jacob, et Joseph, in obedientia omnium creaturarum suarum, in laboribus, fatigatio-
nibus, praedicationibus, persecutionibus, et passione Domini mei Jesu Christi, in Dolorobis
Beatissimae Virginis Mariae, in obedientia omnium Apostolorum et servorum suorum”. Prote-
statio § 1, 14.

53 „iter suum Varsaviae ingressus toto Capituli tempore substitit Cracoviae”. Kraus 6,
Positio 300.



W Kazimierzu pijarzy nie mieli swojego kościoła. Było tam jedynie
hospicjum, stanowiące później zaczątek studiów spekulatywnych
w prowincji. Nie posiadali też własnego studium, lecz uczęszczali na
wykłady teologiczne do dominikanów, karmelitów i paulinów. Pod ko-
niec 1673 r. lub na początku 1674 przenieśli się częściowo do Krakowa,
gdzie nabyli kamienicę przy ul. św. Jana pomiędzy bramą Floriańską
i Sławkowską. Wkrótce przenieśli się tam całkowicie, rezygnując z re-
zydencji w Kazimierzu. Obecny kościół pijarów krakowskich został
zbudowany w latach 1718-172854.

Oskarżenia na kapitule prowincjalnej

Generał pijarów upoważnił prowincjała Opatowskiego do zwoła-
nia kapituły prowincjalnej w Polsce w 1667 r. Opatowski wystosował
w dniu 28 września 1667 r. list okólny do wszystkich rektorów domów
pijarskich w prowincji, zwołujący kapitułę na 7 listopada 1667 r. w Po-
dolińcu i polecający zwoływanie kapituł lokalnych, na których zostaliby
wybrani delegaci poszczególnych domów. W liście prowincjał zazna-
czył, że wybrany na kapitułę delegat powinien mieć co najmniej 7
lat profesji i 3 lata kapłaństwa. Poza rektorem domu i delegatem nikt
inny nie mógł zjawić się na kapitule prowincjalnej pod karą karceru
i innych represji, które prowincjał mógłby ewentualnie zastosować (jak-
że łatwo rozdzielano wówczas kary!)55. Można jednak było przekazać
kapitule jakieś wnioski – na piśmie lub ustnie przez rektora domu
lub delegata56.

Przełożony generalny w liście z 20 sierpnia 1667 r. upominał pro-
wincjała Opatowskiego, aby na zbliżającej się kapitule nie rozpatrywa-
no spraw nie przewidzianych przez konstytucje; ostrzegał również, że
jeśli ojcowie kapitulni będą omawiać sprawy, które do nich nie należą,
ich ewentualne decyzje nie zostaną zaaprobowane przez zarząd ge-
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54 A. Pitala, Kolegium Pijarów w Krakowie, w: Nasza Przeszłość XV, Kraków 1962,
65-70.

55 Prowincjał Opatowski pisał do rektorów: „Praeter Paternitatem Vestram et suum Vo-
calem nulli ad dictum Capitulum liceat accedere sub paena carceris, et aliis ad arbitrium nostrum
imponendis”. Acta Capituli Provinciae Polonae Anni 1667 [...]: Imitatio Capituli Provincialis
ad Rectores Domorum, Positio 133; Kraus 6, Positio 299.

56 Imitatio Capituli Provincialis, Positio 133.



neralny57. Upomnienie to generał wystosował do pijarów polskiej pro-
wincji, aby przypadkiem nie ośmielili się wybierać przełożonych na
najbliższej kapitule, zgodnie z prośbą wyrażoną na poprzedniej kapitule
i przez niego zaaprobowaną. Być może obawiał się konsekwencji tam-
tej decyzji58. Wiemy od Krausa, który jako rektor domu rzeszowskiego
brał udział w kapitule i był jej sekretarzem, że to upomnienie generała
zignorowano i skierowano do niego petycję o potwierdzenie wyboru
Opatowskiego na prowincjała na najbliższe trzechlecie, dokonanego
większością głosów59. Respektując taką decyzję kapituły prowincjalnej
zarząd generalny w dniu 20 marca 1668 r. dokonał wyboru o. Wacława
Opatowskiego na prowincjała polskiej prowincji60.

Podróż do Rzymu

Wspomnieliśmy wyżej, że o. Papczyński przed wyruszeniem do
Rzymu postarał się o listy polecające. Są to ważne świadectwa o jego
świętości w tym okresie, które posiadają walor dokumentów61.

Ojciec Stanisław Hipolit Bugaisky, przełożony klasztoru augustia-
nów, w liście polecającym z 1 października 1667 r. donosił, że o. Sta-
nisław Papczyński cieszy się miłością, życzliwością i przychylnością
ich zakonu oraz odznacza się świętością życia62. Z kolei o. Franciszek
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57 Facultas Patris Nostri Generalis celebrandi Capitulum Provinciale data per litteras ad
Patrem Nostrum Provincialem Venceslaum a SS. Sacramento, Positio 132; Kraus 6, Positio 300.

58 Positio 101.
59 Kraus 6, Positio 301.
60 Propositus est in Provincialem Provinciae Polonae p. Venceslaus a SS. Sacramento et

electus est suffragiis quattuor favorabilibus, et uno contrario etc. ad nostrum beneplacitum. etc.
AGP, Reg. Gen. 10, f. 23v.

61 Oryginały listów nie zachowały się. Trzy z nich zginęły w 1730/31 r. w nurtach Wisły
wraz z o. Joachimem od św. Anny Kozłowskim (APS 5, f. 56r. E; PP ff. 133v, 175r, 317v). List
od franciszkanów, istniejący jeszcze w 1769 r. (Exhibitio Documentorum, PP f. 360v-361r;
tamże, ff. 110r, 133v, 175r-v, 317v) zaginął wraz z dokumentami archiwum marianów klasztoru
korabiewskiego. Nie posiadamy też pierwszej kopii listów sporządzonej w księdze protokółów
ok. 1706 r. (Exhibitio Documentorum, PP ff. 360-361r). Natomiast dysponujemy dzisiaj dwiema
wtórnymi kopiami: jedna z nich została sporządzona w 1773 r. przez notariusza apostolskiego
Feliksa Strzybiskiego (APS 5, f. 63r), drugą natomiast wykonano ok. 1742 (Prot pp. 122-125;
tamże. 155: Acta Cap. Gen. 1741; Resp. ad AFP, § 15, APS 9; Positio 119 n.).

62 „Proinde quem praesentem amavimus, eidem abeunti, pro nostra in eum benevolentia,
et constanti propensione comites literas Religiosae vitae ac Sanctae Conversationis testes exhi-
bemus”. Literae Commendatoriae Ordinis Eremitarum Sancti Augustini, Positio 122.



Mielżyński, gwardian klasztoru franciszkanów w Warszawie, pisał w li-
ście z 1 października 1667 r., że o. Stanisław jest w swoim zakonie
wzorem doskonałości63. Również o. Albert Grabiecki z klasztoru do-
minikanów w Warszawie, były przełożony klasztoru, doktor teologii
(magister), w liście z 3 października 1667 r. wystawił chlubne świa-
dectwo o życiu zakonnym i świętości o. Stanisława. Wraz z nim go-
rąco go polecali inni dominikanie: o. Jan Jangulewski, wikariusz kla-
sztoru, o. Jacek Włoszynowski, magister i kaznodzieja, o. Sebastian
Łosiecki, lektor świętej teologii i o. Kasper Klonowski, pierwszy pro-
fesor filozofii64. W szczególny sposób jednak polecił o. Papczyńskiego
przełożony klasztoru kamedułów na Górze Królewskiej w Warszawie
(dziś Bielany) – o. Franciszek Wilga; w liście z 6 października 1667 r.
pisał o nieoddzielnej jak cień od człowieka cnocie o. Stanisława i życiu
godnym zakonnika. Nazwał go niezachwianą kolumną swego zakonu
i jego szczególną ozdobą. Polecał go jako zakonnika pełnego ducha
swego założyciela65.

Duża jest wartość dokumentalna świadectw zawartych w tych li-
stach polecających, bo ze wspomnianymi zakonami w Warszawie o. Pa-
pczyński utrzymywał liczne kontakty; był zapraszany z posługą słowa
do ich świątyń, znali go zatem dobrze ich przełożeni; szczególne więzy
przyjaźni łączyły go z o. Wilgą. W jego klasztorze o. Stanisław szukał
skupienia i odosobnienia66.
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63 „Qui in Sanctissimo suae Professionis Instituto sublimioris exemplar factus perfectionis
Varsaviae in officio Ordinarii Concionatoris, una et Eloquentiae Professoris, transacto quadrien-
ni dignissime Curriculo, plus quam meritissime a nobis has Fraternas, et affectuosas meruit
literas”. Literae Commendatoriae Ordinis Minorum Conventualium S. Francisci, Positio 123.

64 „Quapropter iure merito a nobis debuit his testimonialibus Religiosae vitae ipsius, et
Sanctae Conversationis literis communiri”. Literae Commendatoriae Ordinis Praedicatorum
Sancti Dominici, Positio 124.

65 „Inseparabilis hominem quocunque ierit sequitur umbra, sic virum Religiosum Reve-
rendum Patrem Stanislaum a Iesu Maria Pauperum Matris Dei Piarum Scholarum Sacerdotem,
Varsavia Romam proficiscentem, ipsa indivisa sequitur virtus, ac vita Religioso digna, minus
indi[g]ens aliorum commendatione, cum virtus sublimis commendare valeat virum[...] Ideo
eundem Reverendum Patrem sequitur una cum virtute claritas veritatis nostrae, testificans illum
fuisse in hac Regali Civitate Ordinarium Sui Ordinis Scholastici Concionatorem famosum, imo
sui Ordinis in Polonia extitisse Columnam immobilem, et decus singulare, nec non Eloquentiae
Professorem in sui Collegio egisse laudabilem[...] Eum favori, gratiae, ac Protectioni Singulari
(uti Religiosum Spiritu sui Fundatoris plenum) Praelatorum Sui Ordinis commendamus [...]”.
Literae Commendatoriae Ordinis Camaldulensium S. Romualdi, Positio 125.

66 Kraus 6, Positio 298.



Zaopatrzony w listy polecające, o. Papczyński wyruszył z War-
szawy do Rzymu pod koniec października 1667 r. Zatrzymał się jednak
na krótki postój w Kazimierzu w Krakowie. Do Wiecznego Miasta
udał się w połowie listopada 1667 r.

Kilka tygodni w Wiecznym Mieście

Po długiej i męczącej podróży w niedogodnej porze roku, nasz
pielgrzym przybył do Rzymu około Bożego Narodzenia 1667 r. Tam
długo czekał pod bramą miasta, ale o zmroku pewien żołnierz za-
prowadził go do siedziby pijarów w domu św. Pantaleona67. Tu miał
drugi postój, bo generał, powiadomiony o jego przybyciu, kazał go
zatrzymać przez kwadrans pod drzwiami. Zdaniem o. Papczyńskiego
generał naradzał się w tym czasie ze swymi radnymi, jak przyjąć kło-
potliwego pielgrzyma68. On sam, zaskoczony takim traktowaniem, był
już gotów udać się na nocleg do jakiejś gospody. W końcu jednak
został przyjęty życzliwie i przez kilka tygodni zatrzymał się w kla-
sztorze, otoczony miłością współbraci. Gdy zaczął dopytywać się
o przyczynę swego wezwania do Rzymu, powiedziano mu, że został
zadenuncjowany do generała jako „wichrzyciel prowincji”. Wyłożył
wtedy powody swej walki o obserwancję zakonną w Polsce. Generał
przyjął je ze zrozumieniem i po konsultacji ze swymi radnymi, dał
mu zezwolenie na powrót do własnej prowincji69.

Caputi wspomina, że generał pijarów zdecydował się odesłać o. Pa-
pczyńskiego do Polski z tego powodu, iż ten chciał odwołać się do
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67 „Ivi ego Romam incommodissimo anni tempore, exhaustisque multis aerumnis et pe-
riculis vitae, sola obediendi Maioribus armatus voluntate per tela, per ignes in Urbem illam
Sanctam perrupi, subsistere coactus eram in porta, credo Flaminia, diuque vexatus, ac detentus,
sub primam noctis umbram, ad Pantaleonis, dato militi pretio sum deductus”. Apologia § 3,
Scripta 40.

68 „Hic altera statio, nam repente edoctus de meo Generalis adventu, mandavit prope
quadrantem me detine[ri] in ianua, consilium opinor prius cum suis Assistentibus facturus, [qua]
ratione hominem nudum et miserum excipere deberet, donec ego [motu]s rei novitate, generose
dixerim, me ad aliquod hospitium diversurum, nisi alia mei admissio fieret, utpote cum Generalis
ipsius mandato venientis”. Apologia § 4, Scripta 41.

69 „Relata haec puto fuisse eidem; proinde benevole susceptus, summaque tandem chari-
tate aliquot septimanis habitus, dum causas evocationis meae ex Provincia inquiro, audio me
pro turbatore Provinciae a Superioribus eidem delatum. Petii Tribunal, etiam Sacram inquisi-
tionem audire volens, ni daretur datum; dixi causam, absolutus, in Provinciam remeare sum
iussus”. Apologia § 5, Scripta 41.



Stolicy Apostolskiej z prośbą o uporządkowanie licznych spraw w kon-
stytucjach pijarskich, a obawiano się, że takie odwołanie mogłoby
wprowadzić niepokój w zakonie70. Jednakże kiedy o. Stanisław zaczął
się przygotowywać do podróży powrotnej do Polski, w połowie sty-
cznia 1668 r. dotarły stamtąd akta kapituły prowincjalnej z 1667 r.
i list, w którym żądano, aby o. Stanisław został surowo ukarany przez
generała i jego radę jako burzyciel spokoju w polskiej prowincji71. Ge-
nerał poczuł się wówczas moralnie zmuszony do zmiany swej decyzji,
tak że nie wydało mu się właściwe, przynajmniej na razie, odesła-
nie o. Papczyńskiego do Polski. Według Krausa Papczyński tylko dla-
tego uniknął wówczas karceru, galer lub wygnania, że zapewnił sobie
przychylność Polaków cieszących się wielkim autorytetem, a wówczas
przebywających w Rzymie72. Dzięki ich wstawiennictwu generał po-
stanowił wysłać na pewien czas Papczyńskiego do siedziby niemiec-
kiej prowincji pijarów w Nikolsburgu na Morawach73. Jednym z ob-
rońców Papczyńskiego przed generałem był kanonik Hieronim Ruszocki
z Krakowa74. Ojciec Stanisław pisze, że generał w obecności Ruszoc-
kiego obiecał wysłać wizytatora do Polski i że w Nikolsburgu otrzy-
ma zezwolenie generała na powrót do własnej prowincji75. Ojciec Pa-
pczyński z goryczą nadmienia, że generał nie dopełnił żadnej z tych
dwu obietnic.

Nasz bohater wyruszył z Rzymu do Nikolsburga pod koniec sty-
cznia 1668 r. i po kilku tygodniach podróży przybył na wyznaczone
miejsce76.
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70 Caputi, Positio 137.
71 Acta Capituli Provinciae Polonae Anni 1667, c, Die 9 Nov., P. M.; Die 11. Nov., P.

M./1o, Positio 134-135.
72 „[...] pater Stanislaus [...] iam aut carcerem, aut triremes, aut exilium evasisset minime,

nisi magnae authoritatis viris Polonis tunc Romae agentibus patronis sibi consuluisset”. Kraus 7,
Positio 302.

73 Apologia § 5, Scripta 41. Nikolsburg to do 1918 r. niemiecka nazwa dzisiejszego Mi-
kulova. Leży on na południe od Brna i liczy 5,3 tys. mieszkańców (1958). Nie ma tam obecnie
pijarów, a w dawnym ich klasztorze znajduje się muzeum.

74 Apologia § 6, Scripta 42.
75 „Cum autem promisisset se fuisse missurum in Poloniam Visitatorem, et me reperturum

fuisse in Germania mandatum redeundi in Provinciam, idque praesente Adm. Reverendissimo
Domino Ruszocki Canonico Cracoviensi, neutrum implevit”. Apologia § 6, Scripta 42.

76 Sántha określił tę datę na grudzień 1667 r., lecz swoją hipotezę oparł na błędnym
przypuszczeniu, że Papczyński wyszedł z Polski ok. połowy października 1667 r. Nie miał in-



Powrót do Warszawy

Minęły trzy miesiące pobytu o. Stanisława w Nikolsburgu, a obie-
cane w Rzymie zezwolenie generała na powrót do Polski nie nad-
chodziło. Wówczas o. Papczyński poprosił o. Karola od św. Marii
Pessau, prowincjała niemieckiego77, o pozwolenie na udanie się do Pol-
ski w celu zebrania własnych pism pozostawionych w klasztorze war-
szawskim78. W tej sytuacji o. Pessau pozwolił o. Stanisławowi na tę
podróż. Opierając się na Krausie i na pewnych wyrażeniach samego
Papczyńskiego należy przypuszczać, że było to pozwolenie „na jakiś
czas”, a nie na stałe. Ojciec Stanisław wyruszył do Polski na początku
maja 1668 r. obiecując, że po załatwieniu swoich spraw jak najszybciej
powróci do Nikolsburga79. Pisał potem w Apologii, że gdyby nie zez-
wolenie prowincjała niemieckiego dane mu za zrządzeniem Bożym,
nigdy by nie ujrzał Polski, jak to przewidywali niektórzy, drwiąc sobie
z niego w czasie jego nieobecności80.

W połowie maja 1668 r. Papczyński pokonawszy ok. 320 km, przy-
był do Krakowa, gdzie zatrzymał się w Kazimierzu, skąd powiadomił
prowincjała Opatowskiego, rezydującego w Podolińcu, o swoim przy-
byciu i o zamiarze udania się do Warszawy na czas jednego miesiąca
lub na tyle miesięcy, ile Bogu będzie się podobało81. Już 26 maja
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formacji (pochodzącej od Krausa), że zatrzymał się w Krakowie przez cały czas trwania kapituły
prowincjalnej 1667 r.

77 Ojciec Karol Passau był prowincjałem niemieckim od 1662 r. do 20 marca 1668. Rzą-
dził tą prowincją do końca kwietnia 1668 r., kiedy to nadeszła z Rzymu wiadomość o wyborze
nowego prowincjała, o. Pawła Eder od św. Filipa Nereusza. Zezwolenie dane o. Papczyńskiemu
było jednym z ostatnich aktów jego urzędowania. W 1671 r. został ponownie wybrany na pro-
wincjała Niemiec. Picanyol. Br. Consp., p. 146; AGP, Reg. Gen. 10, f. 24v; Kraus 7, Positio
302.

78 Prawdopodobnie chodzi tu o jego podręcznik wymowy, a więc wygląda na to, że chcia-
no zatrudnić go w Niemczech jako wykładowcę retoryki.

79 Positio 104, 303 przyp. 118; Kraus 4, Positio 302.
80 „Nisi enim Deus ipse disposuisset, ut Pater Provincialis Germaniae Carolus a Sancta

Maria mihi facultatem daret abeundi, ego in Polonia nunquam comparuissem, prout insultando
aliqui dixere in absentia mea. Sed non est potentia, non est consilium contra Dominum”. Apo-
logia § 6, Scripta 42.

81 „At inquietus Stanislaus noster interea etiam in Poloniam venit, et Cracoviam appulsus
patrem provincialem tunc exsistentem Podolinii brevibus de adventu suo certiorem fecit; se
nimirum adesse, ac in negotiis certis proficisci Varsaviam, mansurum in quiete mensem unum,
vel quamdiu placuerit Deo”. Kraus 7, Positio 303.



przybył do Warszawy. Pokonał w okresie krótszym niż tydzień ok.
300 km i dotarł do siedziby pijarów – podczas celebry ku czci św. Filipa
Nereusza – około godziny ósmej rano. Następnego dnia dla skupienia
ducha rozproszonego trudami podróży, o. Stanisław udał się do Ło-
wicza (odległego od Warszawy o ok. 80 km), gdzie 10 maja 1668 r.
pijarzy otworzyli nową placówkę82. 

Kiedy prowincjał Opatowski otrzymał list od o. Papczyńskiego
z wiadomością o jego powrocie do Polski, udał się natychmiast w dro-
gę w nadziei, że zastanie go jeszcze w Krakowie lub ubiegnie jego
przybycie do Warszawy. Towarzyszył mu w tej podróży o. Franciszek
Haligowski, dotychczasowy wicerektor w Podolińcu, który miał być
następcą na stanowisku rektora warszawskiego, zmarłego 23 kwietnia
1668 r. o. Jakuba Wezyrki. Ponieważ generał w liście, w którym przy-
słał decyzję o ponownym wyborze Opatowskiego na prowincjała wydał
zarządzenie, że jeśli o. Stanisław samowolnie opuści dom pijarów w Ni-
kolsburgu i przybędzie do Polski, należy go zamknąć w karcerze, Opa-
towski chciał jak najszybciej wykonać owo polecenie83. Uporczywie
ścigając o. Papczyńskiego, przybył do Warszawy 2 czerwca 1668 r.
Spotkał o. Stanisława w trzy dni później, po jego powrocie z Łowicza.
Burzliwe było spotkanie tych dwóch przeciwników.

W reakcji na wyjątkową agresję Opatowskiego Papczyński oświad-
czył, że nie uznaje go za prowincjała. Miał jednak ku temu nie tylko
osobiste powody. Powiadomił, że pod przysięgą zeznał wobec generała
i jego radnych, iż prowincjał Opatowski dopuścił się przestępstwa, które
czyni go niezdolnym do piastowania tego urzędu i dlatego dziwi się,
jak generał mógł ponownie go wyznaczyć na prowincjała84.

Jakiego przestępstwa dopuścił się prownicjał Opatowski? Chodziło
o naruszenie breve Pawła V z 1 września 1606 r. i Aleksandra VII
z 8 lipca 1660. Wina Opatowskiego polegała na tym, że nie powiadomił
Świętego Oficjum, iż brat Augustyn od św. Wojciecha sprawował urząd
kapłański bez święceń85. Ponieważ według wspomnianych dokumentów
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82 „...specie colligendi spiritum itineraria defatigatione dispersum, discessit Lovitium”.
Kraus 7, Positio 304; Kraus 6, Positio 298.

83 Kraus 7, Positio 304.
84 Kraus 7, Positio 305.
85 Brat Augustyn ok. 1667 r., będąc klerykiem pijarskim niższych święceń, uciekł pew-

nego dnia z klasztoru w Podolińcu i wędrując po różnych miejscach udawał kapłana, celebrował
Mszę św., słuchał spowiedzi, udzielał Komunii św. i innych sakramentów, nawiązywał kontakty



papieskich przez takie zaniedbanie wpada się ipso facto w karę po-
zbawienia wszelkich godności kościelnych, urzędów zakonnych oraz
głosu czynnego i biernego i zostaje się uznanym na zawsze za nie-
zdolnego do tego na przyszłość86, było sprawą oczywistą dla Papczyń-
skiego, że Opatowski sprawuje urząd prowincjała nieprawnie87. Według
niego zarówno wybór dokonany na kapitule prowincjalnej w 1667 r.
jak i w Rzymie w marcu 1668 r. był nieważny.

Prowincjał Opatowski nie ustosunkował się do zarzutów podnie-
sionych przez Papczyńskiego i kazał mu opuścić prowincję polską
w ciągu dwudziestu czterech dni88. Ojciec Stanisław był gotów wy-
konać polecenie prowincjała „przez zamiłowanie do pokoju”, jednak
zatrzymali go, jak pisze, kapłani z domu warszawskiego, gotowi odejść
razem z nim89.

Po dalszych dramatycznych epizodach nastąpiło pomiędzy Papczyń-
skim i prowincjałem Opatowskim swego rodzaju zawieszenie broni.
Papczyński przyrzekł okazywać mu tylko zewnętrzne posłuszeństwo,
to znaczy z wewnętrznym sprzeciwem wobec niego jako przełożonego
wybranego nielegalnie. 

Opatowski zgadzając się na takie „posłuszeństwo”, w nadziei, że
w ten sposób zapanuje pokój w domu warszawskim, obiecał zdać spra-
wę ze swej „nielegalności” i pozwolił Papczyńskiemu pozostać w War-
szawie90.
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z heretykami i popełniał inne różne przestępstwa. Został schwytany, przekazany do Podoliń-
ca i tam zamknięty w karcerze. Potem na polecenie generała, w czasie kapituły prowincjalnej
1667 r., przeprowadzono dochodzenie i przekazano mu sprawozdanie w tej sprawie.

86 „... privationis quarumqumque dignitatum, seu Praelaturarum, vel officiorum suarum
Ordinum, ac vocis activae et passivae perpetuaeque inhabilitatis ad eosdem”. AGP, Prov. Pol.
in gen., n. 19.

87 Apologia § 16, 18, Scripta 4-49.
88 Apologia § 15, Scripta 48. Z Warszawy miał się oddalić w ciągu 24 godzin.
89 „Iturus tamen eram pacis amore, et manda[ti] reverentia licet illegitimi Superioris, nisi

me cara pectora Sacerdo[tum] Polonorum Domus Varsaviensis, una exire parantium vi prope
reti[nui]ssent. Mansi igitur Varsaviae prostrata oppugnatione mei, etia[m in] lectum”. Apologia
§ 16, Scripta 48.

90 Positio 106.



Wzajemne oskarżenia

Atmosfera w polskiej prowincji pijarów pozostawała nadal napięta.
Wynikała z braku wzajemnego zaufania. Łatwo dochodziło do zatar-
gów, konfliktów, wydawania pochopnych osądów i oskarżeń91. Jednym
z takich przypadków było oskarżenie o. Papczyńskiego o otwarcie listu
skierowanego do generała.

Latem 1668 r. o. Stanisław miał otworzyć list, w którym o. Zy-
gmunt od św. Józefa Baranowski, pijar z Warszawy92, przekazywał
generałowi o. Chiara pewną sumę dukatów93. Owe dukaty miały znaj-
dować się wewnątrz zapieczętowanego listu do br. Hieronima od św.
Piotra i Pawła Wolskiego94 w osobnej kopercie zaadresowanej do ge-
nerała. W tym samym czasie przesłał list do br. Wolskiego również
o. Stanisław i w tym właśnie liście miała być wzmianka o tym, że
br Hieronim otrzymał wspomniane pieniądze. Nie dziwi, oczywiście,
fakt wymiany korespondencji pomiędzy o. Stanisławem i br. Hiero-
nimem. Spędzili oni ze sobą dwa lata w Rzeszowie, gdzie Wolski
był uczniem Papczyńskiego i tam odbywał później pierwszy rok swego
nowicjatu. Spotkali się też podczas pobytu o. Papczyńskiego w Rzymie.

W konsekwencji wspomnianego oskarżenia rada generalna pijarów
w dniu 23 sierpnia 1668 r. wydała zarządzenie, aby o. Stanisława za-
mknięto w karcerze95. Zdumiewa fakt, że dokonano tego bez udowod-
nienia winy, nie czekając nawet na wyniki zarządzonego w tymże de-
krecie zbadania sprawy. Ostatecznie okazało się, że o. Stanisław był
niewinny, bo żadne źródła nie mówią, iż zarządzone badanie zostało
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91 Positio 107.
92 Ojciec Zygmunt od św. Józefa Baranowski (ok. 1638-1674) złożył śluby 2 czerwca

1663 r. i został wyświęcony na kapłana w Warszawie 28 marca 1666 r. Przeniesiony do Pod-
olińca w latach 1666-1667 wykładał retorykę i poezję. Następnie w 1668 r. został przeniesiony
do Warszawy, aby zastąpić tam o. Antoniego Kruszynę od Ducha Świętego. AGP, Dom. Var-
sav., n. 14; Reg. Rel. 3, p. 66; Reg. Rel. 73, d. 2.VI.1663; AGP, Prov. Hung., Dom. Priv., n. 4,
b; AGP, Reg. Rel. 73, d. 13 Jan. 1670; Prov. Pol., Dom. Varsav., n. 17.

93 Ówczesny dukat to złota moneta bita na Węgrzech („ungaro”), nazywany później rów-
nież dukatem polskim. Dukat węgierski był w powszechnym użyciu w Polsce od końca XIV w.

94 Br. Hieronim Wolski od św. Piotra i Pawła (1643-1712) złożył śluby w 1663 r. Był od
września 1664 r. studentem filozofii w Kazimierzu pod Krakowem, a następnie w Rzeszowie –
od grudnia 1664 r. Jesienią 1666 r. został przeniesiony do Rzymu, gdzie kontynuował studia
teologiczne i został wyświęcony na kapłana 15 czerwca 1669 r. Positio 138, przyp. 2.

95 Dokument Kongregacji Generalnej z 23 sierpnia 1668, Positio, 138; AGP, Reg. Gen.
10. f. 26v.



wykonane i że nałożoną na niego karę za rzekome przewinienie wyeg-
zekwowano. Widocznie donosy okazały się fałszywe.

Jeszcze inne wydarzenie zakłóciło wówczas spokój warszawskiego
domu pijarów. Tym razem chodziło o konflikt pomiędzy Stanisławem
Papczyńskim i Franciszkiem Haligowskim.

Ojciec Haligowski, rektor domu warszawskiego, był najbardziej nie-
przyjaznym przeciwnikiem o. Papczyńskiego i autorem całej jego tra-
gedii, to jest wyjścia od pijarów96. To on był najprawdopodobniej jed-
nym z tych, którzy „deptali prawa natury”97. Kiedy o. Stanisław nie
przystał na jakieś wysunięte przez niego propozycje, zaczął go szy-
kanować98. Konflikt się nasilił, kiedy Papczyński w czasie roku szkol-
nego 1668-1669 wystąpił przeciwko rektorowi z zarzutem, że zezwolił
na zamieszkanie w domu zakonnym pewnemu młodzieńcowi, co było
sprzeczne ze statutami pijarów99. Papczyński zdecydował się zabrać
głos w tej sprawie, chociaż wiedział, że w ten sposób naraża dobre
stosunki z rektorem Haligowskim100.

Konstytucje pijarów zabraniały uczniom przebywania w szkole po
zakończeniu lekcji101. Ponieważ jednak dochodziło do nadużyć, kapituła
generalna z 1637 r. zakazała rezydencji w domach pijarskich wszy-
stkim osobom świeckim102. Natomiast kapituła z 1659 r. zezwalała na
pobyt w klasztorze świeckim dobrodziejom – za wiedzą przełożonych
rzymskich103. Nie wydaje się, żeby to zezwolenie obejmowało ludzi
młodych, ponieważ kiedy w 1661 r. powstała kwestia udzielenia świec-
kim młodzieńcom mieszkania i utrzymania w domu warszawskim, kon-
gregacja generalna stanowczo się temu sprzeciwiła104. Ojciec Franciszek
musiał być o tym dobrze poinformowany, jako że został przeniesiony
do Warszawy na początku 1661 r.
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96 Apologia § 21, Scripta 51.
97 Apologia § 41, Scripta 65.
98 Apologia § 21, Scripta 52.
99 Apologia § 22, Scripta 53.
100 „Hic bonus Pater, vi Rector impositus Varsaviensibus, initio videbatur me amare, sed

ubi suis contrarius inventis reperit, graviter coepit odisse”. Apologia § 21, Scripta 52.
101 ConstSP, P. II, c. III, n. II.
102 Statuta Ordinis Scholarum Piarum, p. 149, n. 4; p. [154], n. 10.
103 ConstSP, P. II, c. IV, n. IX, n. 93; AGP, Reg. Gen. 4, p. 22, Die 23 Maij 1659 Mane, 1o.
104 AGP, Reg. Gen. 9, f. 4v, Acta Congr. Gener., 15.VII. 1661, 2o.



Protest o. Stanisława wobec rektora był bezskuteczny i wywołał
jedynie jego gniew; kiedy Papczyński udał się z upomnieniem do celi
o. Haligowskiego, został siłą wyrzucony za drzwi. Jednak gdy odniósł
się z tą sprawą do generała, ten w specjalnym liście zakazał dopu-
szczania młodych osób świeckich do zamieszkiwania w klasztorach
pijarskich. Prawdopodobnie chodziło o klasztory w Polsce105. Sprawa
ta miała dalszy jeszcze bieg, gdyż prowincjał Opatowski w czasie wi-
zytacji kanonicznej domu w Podolińcu (19 września 1669) zakazał
przyjmowania obcych, pod jakimkolwiek pozorem, bez zezwolenia ge-
nerała106. Był to niewątpliwie skutek walki o. Stanisława o zachowanie
obserwancji zakonnej w dziedzinie życia wspólnego.

Inną okazją do ujawnienia konfliktu pomiędzy Papczyńskim a Ha-
ligowskim był wybór Michała Korybuta Wiśniowieckiego na króla (19
czerwca 1669). Rektor warszawski był wyraźnie poirytowany, kiedy
Papczyński, po otrzymaniu wiadomości o wyborze, bez porozumienia
z nim dał znak dzwonkiem do wspólnego odśpiewania hymnu Te Deum
laudamus107. Mimo to zlecił o  Stanisławowi napisanie panegiryku na
cześć króla, chcąc przez to zyskać przychylność władcy dla pijarów.
Papczyński był zresztą jedynym wówczas pijarem w domu warsza-
wskim, który mógł się tego podjąć. Ojciec Stanisław zabrał się z za-
pałem do zleconej pracy i wkrótce panegiryk był gotowy do druku.
Ale rektor Haligowski nie chciał, by utwór został wydrukowany pod
nazwiskiem Papczyńskiego. Nasz panegirysta poddał się decyzji prze-
łożonego i jego utwór został opublikowany anonimowo. W pięć dni
po elekcji ofiarowano go królowi Michałowi w imieniu kolegium pi-
jarów w Warszawie jako wyraz ich hołdu108.

Papczyński uważał, że rektor Haligowski nakazując wydrukowanie
panegiryku anonimowo, naruszył obowiązujące wówczas konstytucje
pijarów, które polecały umieszczanie imienia autora na drukowanych
publikacjach; zabraniały wręcz upowszechniania publikacji anonimo-
wych lub podpisywanych pseudonimami109. Poprzednie utwory Pa-
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105 Apologia § 22, Scripta 53.
106 Decreta Visitationis, n. II, AGP, Lib. III, p. 29.
107 Kraus 8, Positio 311.
108 Apologia § 23, Scripta 53; tamże § 53, 72.
109 Odnośny przepis konstytucji brzmiał: „... nihilque in Congregatione typis mandetur si-

ne approbatione et consensu Generalis ideoque [!] raro fiat et sub nomine proprio Authoris sine



pczyńskiego zostały opublikowane pod jego własnym imieniem: Pro-
dromus w 1663 r., Doctor Angelicus w 1664 r. i Panegyris Lyrica
w 1666 r.110. Zatem znowu dały o sobie znać niechęć i zawiść, łatwo
ujawniające się w atmosferze konfliktu.

Konflikt z jezuitami

W czasie pobytu o. Stanisława Papczyńskiego w domu warsza-
wskim toczył się, rozpoczęty już wcześniej, spór pomiędzy jezuitami
i pijarami. Jezuici podejmowali wysiłki zmierzające do otwarcia ko-
legium w Warszawie, ale na przeszkodzie stał przywilej udzielony
w 1642 r. przez króla Władysława IV pijarom, który zabraniał za-
kładania w Warszawie jakiegokolwiek innego kolegium oprócz pijar-
skiego111. Przywilej ten potwierdził również król Jan Kazimierz
w 1655 r.112. Plan założenia kolegium przez jezuitów w Warszawie
stanowiłby dla pijarów poważną konkurencję, dlatego sprzeciwiali się
mu na wszelki sposób. Broniąc swego przywileju, pijarzy weszli na
drogę prawną i wyznaczyli o. Papczyńskiego, by działał w ich imieniu.

Było to trudne i delikatne zadanie dla o. Stanisława. Łączyło go
przecież wiele z jezuitami. Przez kilka lat uczył się w ich szkołach:
najpierw w Jarosławiu, następnie we Lwowie, wreszcie w Rawie Ma-
zowieckiej113. Cenił sobie ten zakon i utrzymywał przyjazne kontakty
z jego członkami114. Jednak dobre stosunki z jezuitami nie powstrzy-
mały o. Stanisława od występowania przeciwko tym z ich grona, którzy
działali na niekorzyść pijarów. Bronił zatem przywilejów swego zakonu
uzyskanych w Warszawie, zresztą na polecenie swoich przełożonych115.
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fuco, ut omnis aditus ambitioni tollatur”. [Statuta Ordinis Scholarum Piarum], p. 97, P. II, c.
VII. Termin sine fuco należy tutaj rozumieć jako aperte, sub nomine proprio, bez pseudonimu,
nie anonimowo. Positio 116.

110 Positio 116-117.
111 S. Załęski, Jezuici w Polsce, Kraków 1904, t. III, 725; t. IV (2), 854; Caputi, dz. cyt.,

vol. II, P. V (2), 15v-16r.
112 AGP, Prov. Pol., Dom. Varsav., n. 11, a b; Caputi, dz. cyt., f. 16.
113 Positio 13-14.
114 Litterae ad P. Alexium Armini SP, 23 Martii 1688, § 6, Scripta 103.
115 Positio 111-112.



Kiedy zbliżał się dzień otwarcia kolegium przez jezuitów, Papczyń-
ski złożył w imieniu swego instytutu protest u nuncjusza apostolskiego,
a gdy ten odesłał go z tą sprawą do bp. Wierzbowskiego, uzyskał
od niego w dniu 3 września 1668 r. pismo zabraniające jezuitom otwie-
rania szkoły w Warszawie116. Jednak jezuici pozostali nieugięci i –
wykorzystując interregnum spowodowane abdykacją króla Jana Ka-
zimierza (16.09.1668) – otworzyli szkołę, wysyłając jednocześnie swój
własny protest zarówno do ordynariusza jak i do nuncjusza apostol-
skiego oraz do kurii generalnej pijarów. Z kolei pijarzy złożyli protest
do władz państwowych, ale nie udało się im uzyskać decyzji o za-
mknięciu jezuickiego kolegium. Spór pomiędzy dwoma zakonami na-
silał się, co znajdowało swój wyraz w licznych publikacjach. Na tym
właśnie polu był zaangażowany – po stronie pijarów – o. Papczyński,
choć nie tylko on jeden117.

Spór zaostrzył się, kiedy pijarzy warszawscy na początku 1669 r.
dowiedzieli się, że jezuici zdobyli od Stolicy Apostolskiej zakaz po-
dejmowania jakichkolwiek akcji przeciw nim w Warszawie; były też
pogłoski, że Inibizione zabraniało pijarom prowadzić tam szkoły. Potem
władze obu zakonów szukały sposobu rozwiązania sporu przy pomocy
bp. Wierzbowskiego i nuncjusza Marescottiego118. Ostatecznie pijarzy
warszawscy zostali wezwani do zaprzestania konfrontacji119. Spór trwał
nadal, choć oba zakony były już nim zmęczone i starały się go za-
kończyć. W tym czasie generał jezuitów o. Oliva otrzymał od swych
współbraci z Polski relację pt. Puncta circa PP. Piarum Scholarum,
w której w dziesięciu punktach było zawarte to wszystko, co podjęli
pijarzy przeciw kolegium jezuitów w Warszawie120. W pierwszych
dziewięciu punktach oskarżano pijarów warszawskich, choć bez podania
faktów i imion, o podejmowanie różnych antyjezuickich akcji ofen-
sywnych. W niektóre z nich był zaangażowany również o. Papczyński.
Natomiast zupełnie otwarcie i imiennie o. Stanisław został zaatakowa-
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116 AGP, Prov. Pol., Dom. Varsav., n. 16; Caputi, f. 17v-18r.
117 Caputi, t. III, P. VII (2), f. 89r; t. II, P.V. (2), ff. 15v. 16; Sántha, P. Cosmus, EphCal

XXXI (1962), p. 11.
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119 B. Barlik (Bartlicus) di S. Philippo Nerio, Chronologia Historica seu Annales Religio-

nis Cler. Reg. Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum, AGP, Hist.Bibl., N. 2, ff. 521v-522r.
120 AJR, Pol 53, „Polonia Histor. 1648, 1669, 1671 II”, Nr. 53, f. 250r-251r.



ny w punkcie dziesiątym121. Generał Oliva uskarżał się, w rozmowie
z o. Janem Karolem od św. Barbary Caputim – przedstawicielem ge-
nerała pijarów – że szczególnie o. Stanisław usiłuje zdyskredytować
w mowie i piśmie poczynania jezuitów warszawskich. Ojciec Caputi
wyjaśniał, że o. Stanisław został do tych „szkodliwych ekscesów” spro-
wokowany przez pewnego jezuitę, Polaka, rozprowadzającego wśród
szlachty pisma, w których twierdził, że pijarzy nie są zakonnikami,
lecz kapłanami świeckimi i że wspomagając ich, nie należy im dawać
jałmużny; że można im użyczać jedynie trochę chleba122.

Spór trwał i obie kurie generalne – jezuitów i pijarów – otrzymy-
wały listy z Polski z nowymi pismami polemicznymi. Potem rozpo-
częły się rokowania. 22 lutego 1669 r. na kongregacji generalnej pijarów
podjęto decyzję, by napisać do prowincjała w Polsce i jego podwład-
nych, aby unikali wszelkich kontrowersji w związku z otwieraniem
szkół w Warszawie przez jezuitów123. Tego samego dnia generał Kosma
Chiara wystosował dekret do pijarów w Polsce, aby w omawianej spra-
wie powstrzymali się od wszelkich działań przeciw jezuitom124. Roko-
wania trwały do początku marca 1669 r. i zakończyły się dwoma dekreta-
mi wydanymi równocześnie przez generałów obu zakonów, ustanawia-
jącymi zgodę pomiędzy nimi125. Przyjmując zarządzenia i dekrety rzym-
skie o. Franciszek Haligowski przestał występować przeciw kolegium
jezuitów w Warszawie, co zwalniało także o. Stanisława z dalszego
działania w tej sprawie. Później jezuici z Polski zebrani w Rzymie na
kapitule prowincjalnej powiadomili o. Caputiego, że dekrety przysłane
z Rzymu do Polski przez generałów Oliwę i Chiarę są zachowywane
przez obie strony, że jezuici z pijarami w Warszawie całkowicie się
pogodzili, wybaczyli sobie nawzajem wszystko i żyją w pokoju126.
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121 Puncta circa Piarum Scholarum, 1669, Positio 139-141.
122 Caputi, t. II, P. V/2, ff. 15v, 16, 19v-20r.
123 AGP, Reg. Gen. 10, f. 29r.
124 B. Bartlik, dz. cyt., loc. cit.
125 AGP, Prov. Pol., Dom. Vars., n. 16, Relazione; Caputi, t. II, P. V/2, ff. 19v-26.
126 Caputi, t. II, P. V/2, f. 26. Caputi mówi o jezuitach, którzy przybyli z Polski w 1669 r.

na kapitułę generalną (jezuici nazywali ją kongregacją generalną). W rzeczywistości pomiędzy
rokiem 1661 a 1682 nie odbyła się w Rzymie żadna kapituła generalna. Natomiast 16 listopada
1669 r. rozpoczęła się w Rzymie kapituła prowincjalna jezuitów, w której uczestniczył właści-
wie tylko jeden jezuita z Polski, prokurator o. Stanisław Wapowski, wybrany na ten urząd 21
maja 1669 r. AJR, Congr. 77, f. 121r-122v; Hist. Soc. 25, f. 20r.



Uwolnienie od zarzutów

Chociaż o. Papczyński wspierał rektora domu warszawskiego w spo-
rze z jezuitami, konflikt pomiędzy nim a o. Haligowskim trwał nadal.
Nie znajdując innego sposobu o. Stanisław pod koniec czerwca 1669
r., zaapelował do nuncjusza apostolskiego Marescottiego, aby swym
autorytetem pomógł rozwiązać problemy warszawskiego domu pijarów.
Nuncjusz obiecał zarządzić wizytację apostolską w związku z zacho-
waniem się rektora Haligowskiego, ale nie doszła ona do skutku. Nie-
mniej polecił prowincjałowi Opatowskiemu zbadanie tej sprawy. W od-
powiedzi na to żądanie Opatowski przybył w lipcu 1669 r. do War-
szawy, przeprowadził wizytację i na jej zakończenie w dniu 20 lipca
1669 r. wydał świadectwo, w którym oświadczył, że o. Stanisław nie
powinien być uważany za wichrzyciela prowincji, ponieważ w swoim
postępowaniu kierował się przede wszystkim gorliwością w słusznej
sprawie. W końcu zagroził, że każdy, kto by ośmielił się nazywać
Papczyńskiego wichrzycielem, zostanie ukarany127.

Świadectwo sporządzone przez prowincjała zostało podpisane przez
niego oraz przez dwóch jego asystentów – o. Franciszka Haligowskiego
i o. Wojciecha Siewierkiewicza. Trzeba dodać, że zostało ono wydane
nie na prośbę Papczyńskiego, lecz na polecenie nuncjusza, co jest za-
znaczone w jego tytule i co wynika z oświadczenia samego o. Pa-
pczyńskiego w Apologii128. W ten sposób została podważona oficjal-
nym świadectwem decyzja kapituły prowincjalnej z 1667 r., oskarżająca
o. Stanisława Papczyńskiego przed generałem o „wichrzycielstwo”. Że
świadectwo to nie było poparte szczerym wewnętrznym przekonaniem
prowincjała o słuszności postawy Papczyńskiego w całym zatargu
z przełożonymi, to już inna sprawa. Papczyński był zresztą tego świa-
domy, sam jednak żywił przekonanie, że nikt nie może w spokoju
sumienia go obwiniać ani mu udowodnić działania na szkodę zakonu.
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127 „Ego auditis, atque bene examinatis rationibus, Zeli potius cuiusdam speciem, quam
Turbationem fuisse animadverti. Ideo his stantibus declaro Praedictum Patrem Stanislaum a Iesu
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ob praeterita ausus fuerit appellare”. Testimonium Provincialis et Assistentium Clericorum
Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum, 20 Julij Anno 1669, Positio 143.

128 Apologia § 47, Scripta 67.



Świadectwo prowincjała i jego asystentów dawało o. Stanisławowi
pewną wewnętrzną satysfakcję i było rodzajem rehabilitacji po tak dłu-
gim i bolesnym zmaganiu o słuszną ostatecznie sprawę.

Polecenie prowincjała Opatowskiego, by nikt nie ośmielał się więcej
nazywać o. Papczyńskiego „wichrzycielem, podżegaczem, zdrajcą zgro-
madzenia”, choć może i było w prowincji zachowywane, to jednak
w przyszłości miało niewielkie znaczenie i niewiele się przyczyniło
do polepszenia stosunków o. Papczyńskiego z jego przełożonymi129.

Odejście od pijarów

Starania o zwolnienie ze ślubów

Wystawione przez prowincjała pijarów świadectwo nie usunęło na-
gromadzonej wobec o. Papczyńskiego wrogości. Co więcej, nie przy-
niosło oczekiwanego pokoju w prowincji, bo wbrew intencjom samego
Papczyńskiego nadal powstawały spory między dwoma przeciwstaw-
nymi obozami pijarów. I chociaż o. Stanisław nic nie robił, by je
wywoływać, to jednak jako rzecznik obserwancji zakonnej mimowolnie
inicjował starcia między tymi, którzy go atakowali i tymi, którzy go
brali w obronę. Widząc, jaką to przynosi szkodę jego wspólnocie, Pa-
pczyński w końcu postanowił wystąpić ze zgromadzenia, aby zapewnić
spokój w prowincji. W związku z tym ok. 15 sierpnia 1669 r. wysłał
na ręce generała Kosmy Chiara prośbę o zwolnienie ze ślubów i przy-
rzeczenia wytrwania w zgromadzeniu pijarów. Jednocześnie zwrócił
się do nuncjusza Marescottiego o poparcie jego sprawy u generała.
Nie znamy reakcji nuncjusza na tę prośbę130.

Kiedy o zamiarze opuszczenia zgromadzenia przez Papczyńskiego
dowiedzieli się pijarzy polskiego pochodzenia, zwłaszcza z Rzeszowa,
pisali do niego gorące prośby, aby pozostał w zakonie, obiecując sta-
nowczo bronić jego dobrego imienia131.
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129 Positio 119.
130 Positio 146.
131 Listy te nie zachowały się do dzisiaj, ale w 1671 r. Papczyński był gotów je pokazać.

Apologia 49, Scripta 69.



Generał Chiara otrzymał prośbę Papczyńskiego w połowie września
1669 r. Nie mając władzy dyspensowania swoich podwładnych od ślu-
bów prostych, w dniu 4 października wysłał podanie Papczyńskiego,
wraz z ośmioma czy dziesięcioma innymi podobnymi, do Kongregacji
dla Biskupów i Zakonników, oczekując na odpowiednie uprawnienia132.

W Kazimierzu

W połowie września 1669 r. o. Stanisław udał się z Warszawy do
Kazimierza pod Krakowem. Chciał wziąć udział w uroczystościach
koronacyjnych króla Michała, które miały się tam odbyć 29 września,
ale celem zasadniczym mogło być dopilnowanie czwartego wydania pod-
ręcznika Prodromus Reginae Artium, które faktycznie wyszło w Kra-
kowie i wygląda na to, że zostało wydrukowane zimą 1669/1670 r.133.
Wydaje się, że ten wyjazd o. Stanisława był na rękę zarówno pro-
wincjałowi Opatowskiemu jak i rektorowi Haligowskiemu, bo dawał
okazję do pozbycia się o. Papczyńskiegogo z domu warszawskiego134.
Zresztą prowincjał zamierzał przenieść go do Rzeszowa, a na razie po-
zwolił mu po koronacji króla pozostać w Krakowie, aby mógł do-
pilnować druku podręcznika wymowy135. Tymczasem o. Stanisław ocze-
kiwał odpowiedzi z Rzymu; ponieważ wciąż nie nadchodziła, napisał
w połowie października następną prośbę do generała.

Breve papieskie

W tym samym czasie ukazał się ważny akt prawny, który miał
duże znaczenie dla przyszłości pijarów i dla samego Papczyńskiego.
Papież Klemens IX w breve Ex iniuncto nobis z 23 października 1669 r.
przywrócił pijarom dawne prawa i przywileje oraz podniósł ich do
rangi zakonu o ślubach uroczystych136. Nikt jednak nie mógł być zmu-
szony do przejścia ze ślubów prostych na uroczyste i ci, którzy nie
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132 G. Sántha, P. Cosmus Chiara, EphCal XXX (1961), 428, n. 71.
133 Positio 147, 576-577.
134 Apologia § 19, 24, Scripta 50, 53.
135 Kraus 8, Positio 312; Apologia 19, Scripta 50.
136 Bull. Rom. 17 (1882), 827a-830b. ConstSP 119.



chcieli pozostać w zakonie pijarów, mogli go opuścić. Jednak papież
w swoim breve nie określił, jaka ma być odnośna procedura i od kogo
mieli zależeć pod względem jurysdykcji członkowie o ślubach prostych,
czekający na zwolnienie z instytutu. Po tym akcie każdy z członków
wspólnoty był zobowiązany do ponownego złożenia ślubów, jeżeli nadal
chciał do niej należeć. Wkrótce zmarł papież Klemens IX (9 grudnia
1669 r.) i nie udało się już tej sprawy wyjaśnić.

Jeśli chodzi o Papczyńskiego, to nie miał on zastrzeżeń co do ślu-
bów uroczystych, ale zamierzając opuścić pijarów, postanowił skorzy-
stać z nadarzającej się okazji i 20 grudnia 1669 r. ponownie wysłał
prośbę na ręce generała o zwolnienie ze zobowiązań zaciągniętych
przez śluby proste137. Z odpowiedzi na tę prośbę, jaką otrzymał z kurii
generalnej pijarów, dowiadujemy się, że o. Stanisław pisał do generała,
iż nie chce należeć do instytutu, który określił jako „nowy zakon o ślu-
bach uroczystych”, że nie zamierza składać ślubów uroczystych i nie
chce pozostać u pijarów, zachowując śluby proste, i że wobec tego
podtrzymuje swą prośbę o zwolnienie od pijarów, przez które stanie
się księdzem diecezjalnym podległym miejscowemu biskupowi. Wy-
gląda na to, że w Rzymie nie zrozumiano, iż już wtedy o. Papczyński
zamierzał poddać się pod jurysdykcję ordynariusza krakowskiego, za-
nim jeszcze otrzyma dyspensę od ślubów i przysięgi wytrwania w zgro-
madzeniu. Pragnienie to zresztą wyjawił w liście z 11 grudnia 1669 r.
do prowincjała Opatowskiego138.

Odpowiedź w imieniu zarządu generalnego datowaną 8 lutego
1670 r. dał Papczyńskiemu o. Angelo od św. Dominika Morelli – pier-
wszy asystent generała. Pisał, że w celu otrzymania dyspensy od ślubów
i przyrzeczenia wytrwania w zgromadzeniu Papczyński powinien prze-
słać za pośrednictwem kurii generalnej prośbę do Stolicy Apostolskiej,
ale że nie zostanie ona rozpatrzona zanim nie nastąpi wybór następcy
papieża Klemensa IX139.

Oczekując na odpowiedź z Rzymu o. Stanisław, upewniony przez
znawców prawa kościelnego, że jako profes ślubów prostych nie pod-
lega już dalej przełożonym pijarów, przeszedł pod koniec grudnia
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137 ProtBals 199, n. IV.
138 ProtBals 199, n. VII, b. List ten nie zachował się.
139 Odpowiedź z Rzymu na trzecią prośbę Papczyńskiego, 8 lutego 1670, Positio 150-151.



1669 r. pod jurysdykcję ordynariusza krakowskiego bp. Andrzeja Trze-
bickiego (†1679); na terenie jego diecezji przebywał zresztą już od
września 1669 r.

Pod jurysdykcją biskupa

Kraus pisze, że – wkrótce po promulgacji breve papieskiego Ex
iniuncto Nobis (z 23 października 1669) w polskiej prowincji140 – Pa-
pczyński złożył oświadczenie przed notariuszem publicznym, że nie
jest już dłużej zobowiązany do posłuszeństwa wobec przełożonych pi-
jarskich i do zachowywania przepisów tego instytutu, lecz że chce
podlegać ordynariuszowi miejscowemu i być zależnym tylko od nie-
go141. Decyzję taką podjął o. Stanisław dlatego, by móc w spokoju
oczekiwać na dyspensę od ślubów i przysięgi wytrwania142. Uważał,
że wobec faktu iż dotychczasowe zgromadzenie pijarów o ślubach pro-
stych zostało przekształcone w zakon o ślubach uroczystych, nie pod-
lega dalej przełożonym tego zakonu i przechodzi pod jurysdykcję bi-
skupa ordynariusza143. Tymczasem kongregacja generalna pijarów de-
kretem z 8 listopada 1669 r. oświadczyła, że profesi ślubów prostych
nadal podlegają jurysdykcji dotychczasowych przełożonych pijarów,
pomimo że zgromadzenie to zostało przekształcone w zakon o ślubach
uroczystych144. Niemniej późniejsze breve papieskie (z 18 października
1670) jasno wskazuje na to, że o. Papczyński prawidłowo interpretował
swoją sytuację prawną, twierdząc, że nie podlega już przełożonym za-
konnym i że miał wszelkie prawo przejść pod jurysdykcję miejscowego
ordynariusza.

Papczyński w swoich poglądach na to zagadnienie nie był odo-
sobniony i miał za sobą poważne autorytety. Zanim podjął decyzję,
radził się niektórych jezuitów, dominikanów, karmelitów bosych oraz
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140 Breve dotarło do Polski około 15 grudnia 1669 r. i zostało ogłoszone w prowincji listem
okólnym z 19 grudnia 1669. Kraus 8, Positio 313; ProtBals 199, n. VII, c.

141 „Quia vero nuper post brevis apostolici recitationem pater Stanislaus protestatus fuerat,
se iam non teneri obedire Scholarum piarum Superioribus, nec ad instituti nostri praescriptum
obligari vivere, sed ordinario loci subiacere velle, ab huius nutu et ordinatione pendere; prote-
status, inquam, coram Notario publico”. Kraus 9, Positio 316.

142 Apologia 19, Scripta 50.
143 Apologia 29, Scripta 56.
144 AGP, Reg Gen. 10, f. 26v, Congr. Gen. dell’8 nov. 1669; ProtBals 199, n. VII, [c]. V;

Kraus 9, n. 172, Positio 315.



ekspertów, zarówno spośród duchowieństwa diecezjalnego, jak i za-
konnego. Oni to wyrażali pełne uzasadnienie prawne dla jego zamiaru
poddania się pod jurysdykcję ordynariusza145. Tak więc ok. Bożego
Narodzenia 1669 r. o. Stanisław złożył pismo na ręce bp. Andrzeja
Trzebickiego, ordynariusza krakowskiego, w którym prosił o przyjęcie
pod jego opiekę i jurysdykcję146. W ostatnich dniach grudnia otrzymał
od biskupa to, o co prosił. Biskup wystawił dokument, w którym zo-
stały określone okoliczności i warunki prawne, pod jakimi przyjmował
o. Papczyńskiego pod swą opiekę i jurysdykcję. Razem z o. Stani-
sławem przeszli pod jurysdykcję biskupa krakowskiego dwaj klerycy
pijarscy rezydujący w Kazimierzu: Kazimierz od Aniołów Paszakowicz
i Bernard od Męki Pańskiej Krupski. W tym czasie było trzech kle-
ryków pijarskich w Kazimierzu, którzy chcieli przejść pod jurysdykcję
biskupa krakowskiego, nie znamy jednak imienia tego trzeciego. Wie-
my, że wtedy przebywał w Kazimierzu kleryk Anioł Czechnic od Anio-
łów, nie wiemy jednak, czy i on przeszedł wówczas pod protekcję
ordynariusza. W każdym razie nie był pod jego jurysdykcją w kwiet-
niu 1670 r.147. Papczyński odrzucił później zarzut Krausa, jakoby miał
skłonić kleryków pijarskich do opuszczenia zgromadzenia. Twierdził,
iż było przeciwnie, że właśnie skłaniał ich do złożenia ślubów uro-
czystych148.

Porwanie

Nowy rok 1670 zaczął się dramatycznie dla o. Stanisława Papczyń-
skiego. Prowincjał Wacław Opatowski, nie uznając ważności prawnej
przejścia Papczyńskiego pod jurysdykcję biskupa, postanowił przemocą
podporządkować go swojemu zwierzchnictwu. Całą akcję przygotował
bardzo starannie, przy czym zwrócił się o pomoc do władzy świeckiej.
Zaangażował mianowicie wiceprefekta Jana Tworzyianskiego z zamku

150 Stanisław Papczyński

145 Apologia 26, Scripta 54.
146 „Supplicatio V. Pris Stanislai ac trium Clericorum ad Celsissimum Principem Episco-

pum Cracov.” (bez podania daty). ProtBals 199, n. XIII.
147 ProtBals 199, nn. I. XIII; AGP,Prov. Pol., Dom. Ressov., nn. 15, b. 19; Prov. Hung.,

Dom. Priv., nn. 4, b. 4, c; RegRel 3, pp. 8, 112; „Conservatio inhabitationis contra Patres Piarum
Scholarum”, 28 aprile 1670, § 2, Positio 175; Kraus 9, Positio 321; Kraus 9, Positio 315.

148 Kraus 9, Positio 326.



Lublo (dziś St. L’ubovňa, z gruzami zamku, odległa od Podolińca o 16
km). Opatowski postanowił zaproponować naprzód Papczyńskiemu
przeniesienie się z Kazimierza do Podolińca, Rzeszowa lub któregoś
z domów pijarskich w prowincji niemieckiej. Jeśli ten odmówi, zde-
cydował się na umieszczenie go w karcerze zakonnym, co mało być
karą za nieposłuszeństwo. Do wykonania tego planu otrzymał z zamku
wóz i dwóch strażników. Ok. 8 stycznia 1670 r. przybył do Kazimierza
odległego od Podolińca ok. 150 km. Pozostawiwszy w jakimś zajeździe
strażników, udał się pustym wozem do rezydencji pijarów, jakby w innej
sprawie i po jakimś czasie przywołał do siebie o. Stanisława. W dłuż-
szej rozmowie skłaniał go do zaniechania dotychczasowej postawy oraz
do przeniesienia się do Rzeszowa lub Podolińca. Gdy ten oświadczył,
że pragnie pozostać w Kazimierzu i że nie jest zobowiązany do po-
słuszeństwa wobec obecnych przełożonych pijarskich, ponieważ nie
złożył ślubów uroczystych, podlega natomiast władzy miejscowego or-
dynariusza, prowincjał polecił mu opuścić dotychczasową rezydencję.
Kiedy Papczyński odpowiedział, że przebywa właśnie w diecezji swego
biskupa i jemu jedynie będzie posłuszny, Opatowski przywołał straż-
ników, porwał o. Stanisława i związanego przewiózł do Podolińca149.

W swoim późniejszym opowiadaniu o. Papczyński, wspominając
to wydarzenie, podkreślał szczególne okrucieństwo, z jakim potrakto-
wał go wówczas prowincjał Opatowski. Wydarzyło się to 9 stycznia
w dzień śnieżny i mroźny150. Opatowski porwał o. Stanisława niespo-
dziewanie, niedostatecznie ubranego. Przy pomocy dwóch prawosław-
nych żandarmów zamknął go w przykrytym pojeździe i powiózł do
Podolińca odległego o ponad sto kilometrów od Krakowa, drogą wio-
dącą przez góry. Według o. Stanisława były to sanie nakryte, natomiast
bp Oborski twierdzi, że był to pojazd niezadaszony. Sprzeczność tę
wyjaśnia Kraus pisząc, że buda pojazdu była naprzód zamknięta, potem
jednak na drodze za Krakowem została otwarta, aby delikwent mógł
swobodniej siedzieć151. Była to wątpliwa życzliwość wobec porwanego,
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149 Kraus 9, Positio 317; Testimonium II bp. Mikołaja Oborskiego, sufragana krakowskie-
go, 17 lipca 1670, n. 3, Positio 179.

150 ProtBals, XVII, 199.
151 „Acceptum Stanislaum penuario vectabulo violenter impositum devehunt Podolinium.

Clausum erat corio vectabulum; postea tamen extra Cracoviam in via aperetum, ut is liberius
sedere posset”. Kraus 3, Positio 318.



bo przemarznięty o. Stanisław omal nie postradał wówczas życia, tym
bardziej, że podczas podróży uderzono go dyszlem w kark i ciężko
zraniono. O tym porwaniu o. Stanisław pisał m.in.: Prowincjał zamknął
mnie w zadaszonym pojeździe (...) i na wpół ubranego podczas surowej
zimy wiózł przez około dwadzieścia mil i podczas drogi uderzeniem
dyszla w moją szyję o mało nie zabił. W Podolińcu też chorego trzy-
mał w zamkniętytm pomieszczeniu, a proszącemu zabronił udzielić Sa-
kramentu Ostatniego Namaszczenia, i do prawie konającego nikomu
nie pozwolił przystępować152.

W czasie gdy nastąpiło porwanie o. Stanisława, br. Kazimierz był
u dominikanów na wykładach z filozofii. Drugi brat – Bernard – był
świadkiem porwania. Nie mogąc wyjść przez drzwi, przeskoczył mur
obok studni i pobiegł do dominikanów, aby powiadomić br. Kazimierza
i tamtejszych ojców, że o. Stanisław został porwany; brutalnie skrę-
powany jak złoczyńca i uprowadzony. Powtórzył to wszystko w kurii
biskupiej153.

W karcerze w Podolińcu

Okrutne traktowanie o. Stanisława w czasie porwania i transportu
do Podolińca przyprawiło go o ciężką chorobę i w takim stanie został
wtrącony do karceru domowego. Ojciec Papczyński o tych bolesnych
wydarzeniach pisał później, że czuł się wtedy tak źle, iż prosił o sa-
krament chorych, ale Opatowski odmówił udzielenia mu Sakramentu
i zabronił wszystkim odwiedzać więźnia. Jemu samemu nie pozwolił
też na napisanie listu do generała i do kardynała protektora. Potraktował
go tak, jak nie traktują swoich ofiar nawet tyrani154.

Po zamknięciu o. Stanisława w karcerze, Opatowski napisał w po-
łowie stycznia 1670 r. list do generała Kosmy Chiara, w którym po-
informował go o całym zajściu. Nie podał jednak prawdziwych mo-
tywów porwania o. Papczyńskiego, tzn. jego odwołania się do jurys-
dykcji biskupa i odmowy przeniesienia się z Kazimierza do innego

152 Stanisław Papczyński

152 Apologia 19, Scripta 50.
153 Kraus 9, Positio 318.
154 Apologia § 19, Scripta 50; Testimoniumm II bp. Mikołaja Oborskiego, 17 lipca 1670,

n. 3, Positio 179.



domu. Podał natomiast następujące racje: 1o podtrzymywanie przez
Papczyńskiego odmowy uznania legalności jego wyboru na prowincjała,
dokonanego przez radę generalną, która nie ma prawa wyboru prze-
łożonych dla prowincji; 2o głoszenie poglądu, że zgodnie z breve Ex
iniuncto nobis każdy profes po ślubach prostych może opuścić dom
zakonny, przenosząc się do domu rodzinnego; 3o twierdzenie, że domy
pijarów podlegają jurysdykcji ordynariusza; 4o szerzenie innych zgub-
nych poglądów.

Zarzuty wysunięte przez Opatowskiego przeciw Papczyńskiemu by-
ły albo zmyślone, albo ujęte tendencyjnie. Sprawa legalności przeło-
żonych i ich wyboru została dostatecznie omówiona uprzednio. Co
do drugiego zarzutu żaden dokument nie mówi, że tak właśnie o. Sta-
nisław interpretował breve papieskie. Sam zresztą po jego promulgacji
nie odszedł ze swego domu zakonnego ani nie radził tego zrobić współ-
braciom klerykom w Kazimierzu. Przypisywanie Papczyńskiemu po-
glądu, że domy pijarów podlegają jurysdykcji biskupa też jest nieścisłe.
Mógł twierdzić jedynie, że zgodnie z konstytucją Urbana VIII z 21
czerwca 1625 r. jurysdykcji biskupa podlegają te domy zakonne, które
liczą mniej niż dwunastu członków; takim właśnie domem była re-
zydencja pijarów w Kazimierzu, bo na początku 1670 r. przebywało
w niej tylko sześciu zakonników. Co do ostatniego zarzutu, że Pa-
pczyński naucza innych zgubnych rzeczy, to, po pierwsze, nie wiemy,
o jakie sprawy chodziło, a po drugie, należy uwzględnić fakt, że w tym
czasie rzucano różne kalumnie na o. Stanisława i on sam mówi o nich
ogólnie, nie wymieniając jakie155.

List prowincjała Opatowskiego do generała z informacją o uwię-
zieniu Papczyńskiego dotarł do Rzymu ok. 20 lutego 1670 r. Stał się
on zaraz przedmiotem dyskusji na sesji rady generalnej 22 lutego 1670
r., na której sformułowano dekret aprobujący zamknięcie o. Stanisława
w karcerze, w oparciu o zawarte w liście zarzuty (o których była mo-
wa wyżej) i polecono prowincjałowi, by ze względu na te i inne wy-
kroczenia wytoczył mu proces. W drugiej części dekretu mianowano
o. Karola od św. Marii Pessau wizytatorem generalnym dla polskiej
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prowincji, zwłaszcza dla rozpatrzenia sprawy o. Stanisława156. Wspo-
mniana wizytacja odbyła się dopiero latem 1670 r.

Bolesne przeżycia o. Papczyńskiego z tego okresu ujawniły jego
wielką cnotę i hart ducha, co widoczne jest w zakończeniu jego Apo-
logii: „Nie mówię, najmilsi, że mają się wstydzić (ponieważ nie pragnę
czyjegokolwiek zawstydzenia) takiej przeciwko mnie nienawiści ani
takiego łamania praw i tylu powodów (z których liczne i cięższe prze-
milczę), które przyczyniły się do mego odejścia z waszej wspólnoty,
lecz modlę się, by pokutowali. Ja wprawdzie słusznie cierpię za moje
grzechy, a czegóż wy macie się spodziewać? Z mojej strony – pra-
wdziwej miłości, którą pragnę być ożywiony. Sądu jednak ze strony
Boga, który bada wnętrzności i serca. Przed Jego dobrocią w pokorze
zginam kolana, błagając za Wasze Miłoście. To samo i wy czyńcie
za mnie, aby wybaczył przynajmniej wzajemnie proszącym o prze-
baczenie, a gdyby miał ukarać, gdyż jest sprawiedliwy, by to czynił
tutaj, a nie gdzie indziej”157.

W karcerze w Prievidzy

Wiadomość o porwaniu o. Papczyńskiego dotarła do kurii biskupiej
krakowskiej tego samego dnia158. Być może, wkrótce potem br. Bernard
Krupski, świadek naoczny porwania, sporządził pisemną relację o ca-
łym wydarzeniu, a później doręczył jej brulion o. Papczyńskiemu159.
Kiedy wiadomość z rezydencji pijarów dotarła do kurii, ordynariusz
bp Andrzej Trzebicki był prawdopodobnie nieobecny, bo dopiero 16
lutego 1670 r. napisał list do prowincjała Opatowskiego, broniąc nie-

154 Stanisław Papczyński

156 Dekret kongregacji generalnej szkół pobożnych, 22 lutego 1670, Positio 162.
157 „Non dico, ut illos pudeat dilectissimi (quia confusionem nulli opto) huius in me tanti

odii, tantae oppugnationis legum, tot tantarumque causarum, (nam plures, et forte graviores
tacitus praetereo[)] mihi ad egressum e vestro Consortio daturum[s]; sed oro ut paeniteat. Ego
quidem iuste pro peccatis meis patior. Vos autem quid expectat? Ex parte mea, vera charitas,
cui volo immori; attamen ex parte Dei iudicium, qui scrutabitur renes, et corda. Cuius tamen
bonitati ego pro vestris charitatibus humillime flecto genua. Vos pariter pro me facite, ut saltem
mutuo deprecantibus ignoscat, aut hic non alibi, quia iustus, castiget”. Apologia § 54, Scripta
73.

158 Kraus 9, Positio 318.
159 W archiwum mariańskim znajduje się pismo „cum delatione injustae incarcerationis

Venerabilis P. Stanislai in litteris Scholarum Piarum”. DeVen 18vo, APS 5, f. 31r.



winności o. Papczyńskiego, dając wyraz oburzeniu z powodu zlekce-
ważenia autorytetu biskupa i domagając się powrotu o. Stanisława do
Krakowa, jako tego, który się poddał jurysdykcji miejscowego ordy-
nariusza160.

Opatowski, który podjął tyle zachodów, by unieszkodliwić o. Pa-
pczyńskiego, nie zamierzał spełnić żądania biskupa i w celu zapew-
nienia sobie większej swobody w działaniu (przez usunięcie go z terenu
jurysdykcji biskupa krakowskiego) wysłał o. Stanisława do klasztoru
pijarów w Prievidzy na Węgrzech. Powtórzył się podobny scenariusz
co przedtem – znowu dwóch żołnierzy konwojowało więźnia w za-
mkniętym wozie. Ojciec Stanisław miał pozostać w Prievidzy, dopóki
nie przyjdzie odpowiedź od generała zwalniająca go z zakonu. Tym-
czasem Opatowski oskarżał go w różnych domach, aby wzbudzić do
niego niechęć współbraci161.

Klasztor pijarów w Prievidzy był nową ich fundacją, podległą wów-
czas polskiej prowincji162, znajdował się jednak już poza granicami
diecezji krakowskiej163.

Pomimo wywiezienia o. Stanisława poza obręb jurysdykcji ordy-
nariusza krakowskiego, prowincjał Opatowski nie zlekceważył całko-
wicie osoby bp. Trzebickiego. W styczniu 1670 r. napisał do niego
list wyjaśniający, który doręczył przez swoich przedstawicieli – o. Fran-
ciszka Haligowskiego i o. Joachima Goralevica164. Wysłannicy prowin-
cjała pijarów poinformowali pasterza diecezji o całym wydarzeniu i Ha-
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160 „vindicatus innocentem Patrem Stanislaum tamquam eum, qui ordinarii loci iurisdic-
tioni subiecisset”. Epistolae etc., n. VIII, ProtBals 199. List ten nie zachował się.

161 Apologia § 20, Scripta 51; Testimonium II bp. Mikołaja Oborskiego, 17 lipca 1670,
n. 3, Positio 180.

162 Picanyol, Brevis Conspectus, 253; Choynacki 35.
163 PEK t. XXIII-XXIV (1911), 1-2. Dzisiejsza Prievidza to miasto położone w środkowej

Słowacji nad Nitrą (dopływ Wagu), liczące ok. 36 tys. mieszkańców (1977). W klasztorze
pijarów mieści się muzeum, a pijarzy zajmują tylko kilka pomieszczeń. Kościół jest pod wez-
waniem Trójcy Świętej, ma 8 ołtarzy z wielkimi obrazami z XVIII w. Na suficie bogata poli-
chromia – iluzjonistyczny widok nieba pełnego aniołów i świętych. Z lewej strony znajduje się
obraz Matki Boskiej pod nazwą Mater Bonorum Studiorum i św. Józefa Kalasantego z dziećmi.
Pijarzy są w Prievidzy od niedawna, przedtem był tam przez 15 lat redemptorysta. W całej
Słowacji mają cztery placówki. Tablica na klasztorze mówi, że został on założony w 1666 r.
i że w latach 1672-1919 mieściło się tu rzymsko-katolickie gimnazjum. Do tego właśnie miejsca
został uprowadzony kiedyś jako więzień – założyciel marianów.

164 AGP, Prov. Pol., Dom. Vars., 17 (gdzie znajdują się dane personalne Goralevica).



ligowski napisał potem list do prowincjała, dając sprawozdanie z po-
wierzonej mu misji165.

Zabiegi te nie przekonały ordynariusza i nadal żądał odesłania o.
Stanisława do Krakowa. Kiedy to nowe żądanie nie odniosło skutku166,
biskup odniósł się do generała, ale otrzymał od niego odmowę na
swoje żądanie, pełną oskarżeń i pomówień pod adresem o. Papczyń-
skiego167.

Ojciec Papczyński po przejechaniu ok. 240 km w wozie pilno-
wanym przez dwóch żołnierzy168, przybył do Prievidzy 28 stycznia
1670 r. i znów został wtrącony do karceru169. Rektorem klasztoru w tym
czasie był o. Paweł od Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Frankovič,
z pochodzenia Chorwat z Węgier, starszy o ok. osiem lat od o. Sta-
nisława170. Wydaje się, że obaj współbracia, Frankovič i Papczyński,
nie mieli dotąd okazji poznać się dobrze i tym się tłumaczy fakt, że
Frankovič nie był wciągnięty w walkę Papczyńskiego o obserwancję
zakonną. Tak czy inaczej o. Haligowski po przybyciu Papczyńskiego
do Prievidzy, napisał do o. Frankoviča list, w którym po kłamliwych
oskarżeniach pod adresem o. Stanisława, prosił rektora w Prievidzy,
aby nie dopuścił do złożenia ślubów uroczystych, gdyby Stanisław
Papczyński o nie zabiegał171.

Nie wydaje się jednak, by o. Papczyński w czasie długiego pobytu
w karcerze brał pod uwagę możliwość pozostania u pijarów i złożenia
ślubów uroczystych. Wiemy tylko tyle, że był wówczas ciężko chory
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165 ProtBals 199, n. XII.
166 Kraus 9, Positio 318.
167 Apologia § 9, Scripta 44.
168 Apologia § 20, Scripta 51.
169 AGP, Hist. Bibl. 23: „Chronica Collegii Konin-Palssiani Prividensis Sch. P. in Regno

Hungariae...”, 22 (AD 1670), „Venerat Prividiam 28. Januarii ex Polonia P. Stanislaus a Jesu
Maria”.

170 Ojciec Frankovič był jednym z kleryków nowicjuszy, którzy w 1642 r. przenieśli się
z Leipniku w Czechach do Podolińca, gdzie w rok poźniej złożył śluby, a następnie kontynuo-
wał studia humanistyczne i filozoficzne. Wyświęcony na kapłana (1653), kontynuował studia
teologiczne (1655-1657), a następnie nauczał w Podolińcu. Od 1661 r. był rektorem, naprzód
w Rzeszowie (gdzie przez jeden rok Papczyński był jego podwładnym), a potem w Prievidzy
(1666-1671). Po odejściu Papczyńskiego od pijarów został prowincjałem polskiej prowincji
(1671-1677). AGP, Reg. Prov. 51 (Prov. Germ.), n. 23; Prov. Pol. in gen., nn. 13. 14; Prov. Pol.,
Dom. Ressov., nn. 11a. 11b. 12. 15a. 19; Choynacki 13; Picanyol, dz. cyt., 159; Friedreich
101-102.

171 Apologia § 27, Scripta 55.



i przeżył pewnego rodzaju kryzys wewnętrzny... Można to wywnio-
skować z faktu, że – stojąc w obliczu śmierci – napisał list do generała
Chiary, w którym zadeklarował gotowość proszenia o przebaczenie172.

W lutym 1670 r. również klerycy z Kazimierza (Kazimierz i Ber-
nard) napisali do generała o wielkiej niesprawiedliwości, jakiej się do-
puszczono wobec o. Papczyńskiego173.

Pobyt o. Stanisława w karcerze w Prievidzy skończył się 22 marca
1670 r.174 Jak do tego doszło?

Uwolnienie

Ojciec Papczyński został uwolniony z karceru w Prievidzy na oso-
bistą interwencję bp. Mikołaja Oborskiego, sufragana krakowskiego,
u rektora Frankoviča. Biskup Oborski pisał o tym później ze skro-
mnością, że o. Stanisław został uwolniony z niewoli przez Opatrzność
Bożą175. Świadkowie w Procesie Informacyjnym zeznali, na podstawie
informacji otrzymanych od osób znających osobiście o. Papczyńskiego,
że bp Oborski doprowadził do uwolnienia go z karceru pijarów jako
niewinnego176.

Nie wiemy w jaki sposób udało się biskupowi to osiągnąć. Napisał
chyba wprost do rektora Frankoviča, powołując się na swoją jurysdykcję
nad Papczyńskim. Ten doszedł do przekonania, że naruszenie praw
jurysdykcji biskupa krakowskiego przez porwanie o. Papczyńskiego
było wynikiem jakiegoś nieporozumienia i wobec tego ze spokojnym
sumieniem pozwolił mu wrócić do Krakowa.

Na wieść o uwolnieniu o. Papczyńskiego bardzo ostro zareagował
generał Chiara. Powiadomiony tendencyjnie, że Papczyński uciekł
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172 „Epistolae... ad probandam innocentiam V. P. Stanislai Institutoris”, n. XIV, a, ProtBals
199.

173 „Epistolae...”, n. XVII, a, ProtBals, 199. Jest tam zaznaczone, że list został napisany 8
lutego 1670 r.

174 AGP, Hist. Bibl., 23, p. 22: „Chronica Collegii...” (AD 160), „qui [= P. Stanislaus a Jesu
Maria] postea 22. Martii in Poloniam redux”.

175 Testimonium II bp. Mikołaja Oborskiego, 17 lipca 1670, n. 4.
176 PP ff. 133r. 174v, 317r. Oczywiście, bp Oborski interweniował w imieniu ordynariusza

bp. Andrzeja Trzebickiego. Możliwe zatem, że pismo dziękczynne o. Papczyńskiego z 2 kwiet-
nia 1670 r. „pro Eliberatione ad Episcopum Cracoviensem” (ProtBals 199, n. XVIII) było
skierowane do bp. Trzebickiego a nie do Oborskiego.



z Prievidzy („fugam arripuisti”)177, nakazał mu (10 maja 1670 r.) na-
tychmiast wracać do Prievidzy i zagroził ekskomuniką w razie nie-
posłuszeństwa. Gdy później dowiedział się w jaki sposób (tzn. legalnie)
doszło do tego, zażądał od prowincjała Opatowskiego, aby zamknął
z kolei w karcerze o. Pawła Frankoviča za to, że na własną rękę uwol-
nił o. Stanisława. Prowincjał jednak nie wykonał tego polecenia, po-
nieważ miał wielki szacunek dla rektora w Prievidzy178. 

U benedyktynów w Tyńcu

W czasie powrotu z Prievidzy do Polski o. Papczyński zatrzymał
się na krótko w opactwie benedyktynów w Tyńcu, odległym o 9 km
od Krakowa179. Stamtąd napisał list do dwóch współbraci kleryków
z Kazimierza, zapowiadając swoje bliskie przybycie180. Przekazując list
posłańcowi, polecił mu doręczyć go do rąk własnych obu adresatów.
Nie udało się jednak tego zrobić i list został przechwycony przez o. Jó-
zefa Warzechę, prezydenta domu w Kazimierzu. Ten, kierując się uprze-
dzeniem, doszedł do fałszywej konkluzji, że więzień po prostu uciekł
z karceru, skoro zjawia się tak niespodziewanie, w tajemnicy, z zacho-
waniem ostrożności. Zaraz więc powiadomił o tym prowincjała Opa-
towskiego. Ten z kolei natychmiast przekazał wiadomość generałowi.
Generał zaś przekonany, że przekazana mu wiadomość jest prawdziwa,
zarządził natychmiastowe ponowne zamknięcie o. Stanisława w karce-
rze, grożąc karami przewidzianymi dla zakonników zbiegów. W związ-
ku z tą sprawą sporządził dwa listy. W pierwszym nakazał o. Pa-
pczyńskiemu powrót do karceru w Prievidzy najpóźniej w ciągu dwu-
nastu dni, pod karą ekskomuniki (ipso facto) i pod innymi karami
ustanowionymi przeciw zbiegom odszczepieńcom i buntownikom181.
W drugim liście generał oświadczył: ponieważ o. Papczyński nie za-
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177 Positio 166.
178 Kraus 9, Positio 322. List generała nakazujący zamknięcie o. Frankoviča w karcerze

został napisany po 10 maja 1670 r.
179 Dziś nie można znaleźć żadnych śladów tego krótkiego pobytu Papczyńskiego w Tyń-

cu, ponieważ archiwum klasztorne zostało całkowicie zniszczone w 1848 r. APostMIC, Inquis.
Docum., n. 4, e.

180 Kraus 9, Positio 320.
181 „contra fugitivos schismaticos, ac rebelles”. ConstSP, c. II, nn. X-XI.



stosował się do wydanych poprzednio zarządzeń, „popada w karę eks-
komuniki jemu zarezerwowanej”182.

Przed trybunałem kościelnym

Po czterodniowym pobycie w Tyńcu o. Papczyński przybył do Kra-
kowa. Było to 2 kwietnia, w środę Wielkiego Tygodnia183. Ordynariusz
krakowski bp Trzebicki, nie czekając na uwolnienie o. Stanisława, już
wcześniej pozwał przed trybunał diecezjalny sprawców jego uwięzienia,
a więc prowincjała Opatowskiego oraz współdziałającego z nim w po-
rwaniu prezydenta rezydencji w Kazimierzu o. Józefa Warzechę. Zo-
stali oni wezwani przed sąd kościelny za to, że bezprawnie pozbawili
wolności o. Stanisława, ponieważ, jako profes ślubów prostych, nie
podlegał już wtedy jurysdykcji przełożonych pijarów, którzy stali się
zakonem o ślubach uroczystych, natomiast pozostawał pod protekcją
swego nowego przełożonego kościelnego, ordynariusza Krakowa, któ-
remu podlegała również rezydencja pijarska w Kazimierzu. Także sam
o. Papczyński, po uwolnieniu, oskarżył prowincjała Opatowskiego
o okrucieństwo i udręki, jakie ten mu zgotował w czasie uprowadzenia
z Kazimierza i uwięzienia w Podolińcu. Wspomniany proces odbywał
się na czterech posiedzeniach sądowych i trwał prawie pięć miesięcy,
tzn. od połowy stycznia do początku czerwca 1670 r.

Na ostatnim posiedzeniu sądu delegaci biskupa zdecydowali się
całą sprawę przekazać Stolicy Apostolskiej i czekać na roztrzygającą
decyzję Świętej Kongregacji184. Potem ordynariusz krakowski przesłał
do Stolicy Świętej prośbę o roztrzygnięcie sporu. Natomiast o. Pa-
pczyński w dniu 7 czerwca 1670 r. wysłał do generała Chiary memoriał
skierowany do Świętej Kongregacji Kardynałów, który – zgodnie z in-
strukcją o. Angelo Morelliego – miał posłużyć jako podstawa do uzy-
skania od Stolicy Apostolskiej zwolnienia z zakonu pijarów185.

Na rozdrożu 159

182 Listy generała Kosmy Chiara, 10 maja 1670, Positio 165-166.
183 Kraus 9, Positio 319.
184 Apologia § 30, 57.
185 Positio 171.



Świadectwo biskupa

Już po zakończeniu ostatniego posiedzenia sądu diecezjalnego o. Pa-
pczyński poprosił bp. Mikołaja Oborskiego o sporządzenie świadectwa,
które byłoby jakby podsumowaniem całego procesu. Biskup takie pismo
sporządził i jest ono ważnym świadectwem niewinności o. Stanisława.
Czcigodny autor przekazał w nim wnioski, do których doszedł sąd po
rozpatrzeniu całego materiału dowodowego, jakim dysponował i dał
wyraz swemu przekonaniu, że o. Papczyński, znany z wzorowego życia
i zachowania przepisów zakonnych, z długoletniego spełniania obowią-
zków profesora wymowy, z gorliwego głoszenia słowa Bożego i z in-
nych prac dokonanych w zakonie pijarów, został niesłusznie, okrutnie
i gorsząco uwięziony, a jedynym motywem, którym kierował się wtedy
prowincjał, była zawiść. Biskup z całą mocą stwierdził, że o. Papczyń-
ski „był i jest jak najniewinniej prześladowany”186.

Ze świadectwem tym powinni byli zapoznać się wszyscy, którzy
kiedykolwiek krytycznie oceniali pijarski okres życia założyciela ma-
rianów, bądź to potępiając go, bądź też podtrzymując wątpliwości, czy
taki zakonnik może być kandydatem na ołtarze187. Świadectwo przed-
stawiciela hierarchii kościelnej jest tu jednoznaczne i nie może obalić
go jakikolwiek późniejszy paszkwil napisany przeciw o. Stanisławowi,
który – podkreślmy to raz jeszcze – „był i jest całkowicie niewinny”
(innocentissimum fuisse, et esse).

Wizytacja generalna

Już 22 lutego 1670 r. o. Karol Pessau, rektor Hornej w Austrii,
został wyznaczony do przeprowadzenia wizytacji generalnej w Polsce,
a także do rozsądzenia sprawy o. Papczyńskiego. Dotarł on z Niemiec
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186 „Nos mutare pensatis praemissorum circumstantiis, dum causam tam dirae captivationis
et scandalosae [incarcerationis?] praefati Patris Stanislai, alias probitate vitae, et conversationis
Religiosae, ac bonarum literarum diuturna professione, Diviniquae Verbi multis in locis con-
digna praedicatione, tum aliis praeclaris in dicta Congregatione exantlatis laboribus conspicui,
inquisivimus, nullamque aliam praemissorum occasionem, aut rationem, nisi ipsum Admodum
Reverendi Provincialis livorem a viris Religiosis procul removendum contra Praefatum Reli-
giosum Stanislaum occasione praetacti dissensus praeconceptum agnovimus. Proinde Nos fide
indubitata recognoscimus eundem Relogiosum Stanislaum innocentissimum fuisse, et esse cen-
semus praesentibus literis manu, et sigillo nostro subscriptis et communitis ad praemissa me-
dianda”. Testimonium II bp. Mikołaja Oborskiego, 17 lipca 1670, n. 6-7, Positio 180-181.

187 Dodajmy, że dekret o heroiczności cnót o. Papczyńskiego obejmuje także okres pijarski.



do Krakowa ok. 10 czerwca 1670 r.188. Przybył z pewnym uprzedzeniem
do o. Stanisława, bo inaczej nie potępiałby go w rozmowie z pewnym
„znakomitym mężem”, podczas pobytu w Krakowie, jeszcze przed roz-
poczęciem wizytacji, nie wysłuchawszy przedtem oskarżonego189.

Kiedy wizytator spotkał się z bp. Trzebickim, aby przedstawić po-
wód swego przybycia do Polski, ten przyjął go uprzejmie i zachęcił do
zapoznania się ze sprawą przyjętego pod swą protekcję o. Stanisława190.

Pod koniec czerwca o. Pessau rozpoczął oficjalnie wizytację w to-
warzystwie prowincjała w domach pijarów w Warszawie, w Łowiczu,
w Chełmie, w Rzeszowie i w Podolińcu191. Ojciec Stanisław wątpił
w celowość tak rozległych wywiadów, ponieważ przez całe sześciolecie
konfliktu przebywał w Warszawie, a w niektórych domach nie był od
wielu lat: w Podolińcu od dziesięciu, w Rzeszowie od sześciu, w Cheł-
mie nie był wcale. Skąd zatem zapytywani mogli wiedzieć, co robił
w Warszawie? Natomiast sam chętnie towarzyszyłby wizytatorowi pod-
czas wizytacji poszczególnych domów, aby wskazać na to, co naprawdę
należy w nich poprawić i zmienić192. Wyszło na to, że o. Pessau, za-
miast przeprowadzania wizytacji kanonicznej, zbierał w istocie dowody
przeciwko o. Papczyńskiemu.

W czasie trwania wizytacji generalnej, pijarzy polskiej prowincji
zebrali się 1 sierpnia 1670 r. na kapitułę prowincjalną w Podolińcu.
Na tej kapitule wizytator przeprowadził dochodzenie w sprawie o. Sta-
nisława i dwóch kleryków z Kazimierza, po czym w dniu 2 sierpnia
wyznaczył im termin, w którym mieli stawić się przed jego sądem
w Podolińcu dla rozpatrzenia zarzutów193.

Kiedy o. Papczyński otrzymał wezwanie sądowe, potraktował je
jako nowy podstęp ze strony prowincjała Opatowskiego i był pewien,
że w Podolińcu czekają go jedynie represje ze strony wizytatora194.
Obaj bowiem byli przyjaciółmi i Papczyński wiedział, że o. Pesssau
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188 Apologia § 31, Scripta 57.
189 Tamże.
190 Kraus 9, Positio 322.
191 Apologia § 31, Scripta 57.
192 Apologia § 31-32, Scripta 57-58.
193 Kraus 8, Positio 324.
194 Apologia § 33, Scripta 58.



nie zrobi niczego przeciw Opatowskiemu, choć to właśnie jego i innych
przełożonych należałoby napomnieć. Wizytator powinien był zająć się
rozpatrzeniem przyczyn uwięzienia Papczyńskiego, zamiast podtrzy-
mywać niechęć prowincjała wobec niewinnego195. Mimo to o. Stanisław
chciał udać się do Podolińca, bp Trzebicki zachęcił go do pozostania
w Krakowie, do oczekiwania na decyzję Świętej Kongregacji196.

Dwaj klerycy, Kazimierz Paszakowicz i Bernard Krupski, po otrzy-
maniu wezwania wizytatora napisali list197, w którym poinformowali,
że bp. Trzebicki zakazał im udania się do Podolińca. Chyba taką samą
odpowiedź przesłał wizytatorowi o. Papczyński. Ostatecznie żaden
z nich nie spełnił żądania o. Pessau i nie zgłosił się na jego wezwanie.
Nie odpowiedzieli oni również na drugi pozew. W tej sytuacji wizytator
poczekał jeszcze kilka dni ponad czas uprzednio wyznaczony i rozesłał
do wszystkich domów prowincji zawiadomienie, że nakłada cenzurę
kościelną na „krnąbrnych”, polecając, by została ona przekazana do
wiadomości o. Stanisława oraz braci Kazimierza i Bernarda, po czym
28 sierpnia wyruszył z Podolińca do Krakowa. W rezydencji pijarów
w Kazimierzu nie zastał on już swoich podsądnych, ponieważ ci, do-
wiedziawszy się od kogoś z Podolińca o rychłym przybyciu wizytatora
i obawiając się porwania, procesu oraz uwięzienia w karcerze, schronili
się w pałacu bp. Trzebickiego198. Tego samego dnia lub dzień później
o. Papczyński i jeden z kleryków, złożyli wobec notariusza apostol-
skiego oświadczenie w związku z przejściem z rezydencji pijarskiej
w Kazimierzu do pałacu biskupiego w Krakowie. Zainteresowani wy-
jaśnili, że nie kierowali się chęcią odstępstwa od ich instytutu, lecz
pragnęli uniknąć represji podyktowanych złośliwą opinią i niesprawied-
liwą oceną niektórych przełożonych oraz innych osób199.

Ojciec Papczyński i dwaj klerycy nie czuli się związani wspo-
mnianą wyżej cenzurą, bo twierdzili, że wizytator nie był uprawniony
do nakładania tego rodzaju kary. Byli przekonani, że pozostając pod
jurysdykcją ordynariusza Krakowa, nie podlegali już zwierzchnictwu
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195 Tamże § 45-46, Scripta 66-67.
196 Tamże § 33, Scripta 58.
197 ProtBals 199, „Epistolae...”, n. VII, [e].
198 Kraus 9, Positio 324.
199 „Protestatio per Patres Piarum Scholarum”, 26 sierpnia 1670, Positio 186.



przełożonych zakonnych pijarów, a zatem ci nie mieli prawa nakładania
na nich żadnych cenzur. Tę opinię podzielał najwidoczniej bp Trzebicki,
skoro udzielił im gościny i zezwalał na przystępowanie do sakramentów
świętych200.

Po przybyciu do Kazimierza, wizytator generalny podjął jeszcze
jedną próbę przywołania przed swój sąd pozwanych, ale i tym razem
bezskutecznie201. Po czterodniowym oczekiwaniu, nie mając już nadziei
na skontaktowanie się z o. Stanisławem i jego towarzyszami, udał się
w drogę do Niemiec.

Kraus z goryczą konkluduje, że wizytacja generalna przeprowa-
dzona przez o. Karola Pessau nic nie osiągnęła, a jedynie obciążyła
prowincję niepotrzebnym wydatkiem oraz okryła ją wstydem i nie-
sławą. Z właściwą sobie ironią Kraus dodaje, że o. Stanisław i obaj
klerycy wystawili tę prowincję na pośmiewisko i wzgardę202. Są to
bardzo mocne słowa i autor Historii Polskiej Prowincji Pijarów używa
ich często. Znając o. Papczyńskiego wiemy, że szyderstwo nie było
w jego stylu, a już na pewno nie mógł wyśmiewać zakonu, który tak
bardzo kochał. A że wizytacja nic nie osiągnęła, to już inna sprawa.
Została po prostu źle przeprowadzona. Wizytator nie był bezstronnym
sędzią; kierował się uprzedzeniami i nie starał się dojść prawdy. Założył
z góry, że jego wizyta ma pognębić ostatecznie o. Stanisława i dać
satysfakcję jego przeciwnikom. Należy także podkreślić, że nie zapoznał
się on z przebiegiem czterech rozpraw przed sądem biskupim i osta-
teczną ich konkluzją. Nie liczył się absolutnie z faktem, że obaj biskupi
krakowscy z taką przychylnością odnosili się do o. Stanisława, że za-
wsze brali go w obronę i wystawiali mu chlubne świadectwo. Na-
prawdę trudno przyjąć, że robili to bezpodstawnie. Jednak nie wziął
tego pod uwagę wizytator generalny.

Atmosfera niepewności

W miesiąc po opuszczeniu Krakowa przez wizytatora generalnego,
o. Papczyński w dniu 14 października 1670 r. złożył przeciwko niemu
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200 Kraus 9, Positio 183, 324.
201 „Protestatio per Patres Piarum Scholarum”, 14 października 1670, Positio 186-188.
202 Kraus 9, Positio 324.



oświadczenie wobec notariusza apostolskiego203. Nie wiemy, co mogło
go skłonić do tego. Wydawałoby się, że sprawa pomiędzy nimi została
już zamknięta wraz z zakończeniem wizytacji i powrotem o. Pessau
do Niemiec. Tymczasem o. Papczyński w połowie października za-
protestował przeciwko temu, co wizytator i zarazem sędzia generalny
podjął przeciw niemu i jego towarzyszom, podczas swego pobytu na
początku września w Kazimierzu. Nie należy się temu dziwić, bo nę-
kany ma prawo się bronić. Być może o. Stanisław pragnął legalnym
aktem zabezpieczyć się przed oskarżeniami przełożonych pijarów
i ewentualną ich apelacją do wyższej instancji kościelnej. Chciał wy-
kazać, że czynności podjęte przez wizytatora w domu podlegającym
jurysdykcji ordynariusza są nieważne i nie mogą być podstawą do
takich oskarżeń i apelacji.

Oświadczenie o. Papczyńskiego z 14 października nie miało dal-
szego biegu, posiada jednak wartość informacyjną, bo pokrywa się
z relacją Krausa o działaniach podjętych przez o. Pessau w Kazimierzu
i pomaga lepiej je wyjaśnić.

Decydującym wydarzeniem na drodze do zwolnienia o. Stanisława
Papczyńskiego z zakonu pijarów był list generała Kosmy Chiary, da-
towany 24 października 1670 r., do bp. Andrzeja Trzebickiego, zwalnia-
jący o. Stanisława ze ślubów prostych i przysięgi wytrwania (w oparciu
o breve Klemensa X Cum felicis recordationis z 18 października
1670)204. Zanim do tego doszło, o. Stanisław był przez pewien czas
mylnie przekonany, że na podstawie breve papieskiego z 5 sierpnia
1670 r. jest już uwolniony z zakonu pijarów i prosił wiceprowincjała
polskiej prowincji o. Michała Krausa, aby oficjalnie odebrał od niego
habit zakonny. Kiedy ten odmówił, nie czując się upoważnionym przez
generała do dokonania takiego aktu, Papczyński zdecydował się za-
apelować do nuncjusza apostolskiego w Warszawie. Postarał się w tym
celu o list polecający od bp. Oborskiego, wystawiony 28 października
1670 r.205. Nie znamy dalszego biegu tej sprawy, wiemy jednak, że
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203 „Protestatio per Patres Piarum Scholarum”, 14 października 1670, Positio 186.
204 List o. Kosmy Chiara, przełożonego generalnego pijarów do bp. Andrzeja Trzebickie-

go, ordynariuszaa Krakowa, 24 października 1670, Positio 203.
205 List polecający bp. Mikołaja Oborskiego, sufragana krakowskiego, wystawiony Pa-

pczyńskiemu, 28 października 1670, Positio 206.



jeszcze na początku grudnia o. Stanisław nadal chodził w habicie pi-
jarskim.

Ponieważ o. Papczyński wciąż nic nie wiedział o liście generała
do ordynariusza krakowskiego, wysłał w dniu 22 listopada 1670 r.
swoją ostatnią prośbę do o. Chiary o zwolnienie. Tego samego dnia
również dwaj klerycy Kazimierz Paszakowicz i Bernard Krupski na-
pisali swoje prośby o zwolnienie od pijarów206.

W liście do generała o. Papczyński dał wyraz swemu przekonaniu,
że papież Klemens X już przez swą deklarację z 5 sierpnia 1670 r.
uwolnił od ślubów prostych i przysięgi wytrwania tych, którzy na to
czekali i nie chcą przyjąć ślubów uroczystych; dowiedziawszy się teraz,
że Ojciec Święty udzielił o. Chiarze w tej sprawie specjalnych upraw-
nień, zwraca się do niego z prośbą o takie zwolnienie, zaznaczając,
że ma zapewnione odpowiednie utrzymanie, czego żądał dekret apo-
stolski207.

Tymczasem generał pijarów delegował wiceprowincjała o. Michała
Krausa, rektora domu w Rzeszowie, aby w jego imieniu zwolnił o. Pa-
pczyńskiego z ich instytutu. Kraus ze względu na pewne sprawy zwią-
zane ze swym urzędem przybył z Rzeszowa do Kazimierza ok. 3 grud-
nia 1670 r., i tu 6 grudnia otrzymał list generała z odnośnym upowa-
żnieniem i z załączonym breve papieskim208. W ciągu paru dni doszło
kilkakrotnie do kontaktów o. Stanisława, mieszkającego w kurii bi-
skupiej, z delegatem generała. Ojciec Stanisław wysłał naprzód do Ka-
zimierza list, w którym pisał, że chce osobiście porozmawiać z o. Mi-
chałem na temat swego zwolnienia ze zgromadzenia. Według relacji
Krausa dał w nim również wyraz obawom, że mogą go spotkać dalsze
represje ze strony pijarów, podobne do tych, których doświadczył przed-
tem. Obawy te nie były tym razem uzasadnione, bo o. Stanisław został
wyjęty spod jurysdykcji pijarów i pozostawał pod opieką ordynariusza
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206 AGP, Reg. Gen. 203, Memoriae diversae, APostMIC, Doc. AGP, fot. 106-107.
207 Litterae ad P. Cosmum Chiara, S.P, Cracoviae, 22 XI 1670, Scripta 20-23.
208 L. Górski, Krótka wiadomość Historyczna o założeniu Zakonu Księży w Polsce i o ży-

ciu księdza Stanisława Papczyńskiego, w: Pamiętnik Religijno-Moralny, t. IV, Warszawa 1843,
312, n. 4, gdzie została opublikowana kopia breve, sporządzona przez o. Michała Krausa z no-
tatką, że jest zgodna z oryginałem, który otrzymał w Kazimierzu koło Krakowa w rezydencji
pijarskiej 6 grudnia 1670 r.



krakowskiego, niemniej odzwierciedlają atmosferę lęku, w jakim nadal
żył o. Papczyński.

W odpowiedzi na list o. Stanisława, o. Kraus oświadczył, że może
przyjść do Kazimierza na osobistą rozmowę, ale że nie od niego zależy
zwolnienie go ze zgromadzenia, lecz od wyższych przełożonych. Z ko-
lei o. Stanisław wysłał następny list z podziękowaniem za życzliwość
i z zapowiedzią swego rychłego przybycia. Również dwaj klerycy na-
pisali do wiceprowincjała wspólny list w sprawie swego zwolnienia,
ale było to jeszcze przed nadejściem breve papieskiego do Kazimierza
i o. Kraus odpowiedział, że muszą zwrócić się z tym do wyższych
przełożonych209.

Pertraktacje

W tym czasie papieskie breve, o zwolnieniu tych, którzy nie chcieli
składać ślubów uroczystych, znano już w Warszawie i Prievidzy. Na
jego podstawie rektor w Prievidzy, o. Paweł od Narodzenia Najświęt-
szej Panny Maryi, zwolnił ze zgromadzenia o. Mateusza od św. Fran-
ciszka i brata Wacława od Przenajświętszej Trójcy. Natomiast próba
zwolnienia zakonników ze ślubów w Warszawie miała aspekt nieco
komiczny. Mianowicie do rektora warszawskiego zwrócili się trzej pi-
jarzy z prośbą o zwolnienie: o. Bonifacy od św. Aleksego, o. Paweł
od Chrystusa i br. Anzelm od Świętych Męczenników. Spodziewali
się jednak, że współbracia będą ich prosić o pozostanie, przekonani,
że ich działalność w zakonie jest bardzo ważna. Kiedy zorientowali
się, że miano ich za nic i rektor okazał się chętny do ich zwolnienia,
zmienili zdanie i złożyli śluby uroczyste210.

W dzień po wysłaniu listu o. Stanisław przybył do Kazimierza.
Kraus pisze, że towarzyszył mu strażnik z kurii biskupiej, wysłany
przez sufragana krakowskiego pod nieobecność ordynariusza. Ostroż-
ność ta nie dziwi. Pamiętamy, co spotkało kiedyś w tym domu o. Pa-
pczyńskiego. Strażnik zaanonsował Krausowi przybycie Papczyńskie-
go i przekazał zastrzeżenie ze strony biskupa, aby nie stała się mu
jakaś krzywda. Potem odbyła się rozmowa o. Stanisława z o. Krausem.
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209 Kraus 9, Positio 325.
210 Tamże 325-326.



W czasie tej rozmowy o. Papczyński żalił się, że przyczyną jego ode-
jścia jest postawa prowincjała Opatowskiego i asystenta Haligowskie-
go. W odpowiedzi na zarzuty Krausa, że daje zły przykład dwom kle-
rykom, wyjaśnił, że odradza im odejście i zachęca do złożenia ślubów
uroczystych. W odpowiedzi zaś na przestrogi Krausa, że sumienie bę-
dzie mu wyrzucało narażanie się na porzucenie pierwszego powołania,
dodał iż w tych wszystkich trudnych sprawach idzie za radą wybitnych
teologów. Potem odszedł w towarzystwie swego strażnika211.

Następnego dnia przyszedł do Kazimierza list generała pijarów wraz
z papieskim breve. Zawierał on specjalne upoważnienie dla o. Michała
dotyczące zwolnienia o. Stanisława oraz braci Kazimierza i Bernarda.
Na wiadomość o tym Papczyński wyraził życzenie, aby jego zwolnienie
odbyło się publicznie w krakowskim kościele katedralnym, jednak
o. Michał odpowiedział, że wydarzenie to nie zasługuje na tak wielkie
uszanowanie i zaprosił o. Stanisława oraz jego towarzyszy do siedziby
zakonnej w Kazimierzu. Kiedy wszyscy trzej tam przybyli (8 grudnia
1670 r.?) Kraus odmówił dokonania ceremonii, ponieważ nie mieli
przygotowanych ubrań świeckich, i nie ustąpił nawet wobec zapewnień,
że postarają się wkrótce o takie ubrania. Szukali następnie wstawien-
nictwa u bp. Oborskiego212. Ten w dniu 10 grudnia wezwał o. Michała
i długo przekonywał, że powinien się zgodzić, aby zwalniani chwilowo
pozostali w habitach. Kiedy zobowiązali się wobec biskupa na piśmie,
że do 14 grudnia zdejmą habit pijarski, Kraus zgodził się ostatecznie
na dokonanie ceremonii.

Ostateczne rozstanie

Tak długo oczekiwany i przygotowywany akt zwolnienia o. Sta-
nisława Papczyńskiego z zakonu pijarów miał miejsce w rezydencji
pijarskiej w Kazimierzu 11 grudnia 1670 r.213 zgodnie z formułą prze-
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211 Tamże.
212 Protokół sądowy „Patres Piarum Scholarum cum Paczynski” [!], 13 lutego 167l, n. 2,

Positio 223. W tekście nie ma mowy o tym, że rozmowa biskupa z o. Krausem miała miejsce
tego dnia, jest tylko informacja o dacie pisma, którym się zobowiązali do zdjęcia habitów, więc
jest możliwe, że spotkanie biskupa z Krausem było dnia poprzedniego.

213 Kraus 11, Positio 327.



pisaną przez generała. Przy końcu ceremonii o. Stanisław złożył na-
stępujące uroczyste oświadczenie (oblatio):

„W Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego. Amen.
Ja Stanisław od Jezusa Maryi Papczyński... ofiarowuję i poświęcam
Bogu Ojcu Wszechmogącemu, Synowi i Duchowi Świętemu oraz Bo-
garodzicy zawsze Dziewicy Maryi bez zmazy Pierworodnej Poczętej,
serce moje, duszę moją... ciało moje, nic sobie absolutnie nie zosta-
wiając, tak bym odtąd był w zupełności sługą tegoż Wszechmogącego
oraz Najświętszej Maryi Dziewicy. Dlatego przyrzekam, że do końca
mego życia będę służył Im w czystości i gorliwości w Stowarzysze-
niu Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia (które za łaską Bożą
chcę założyć)”214.

Dalej przyrzekał posłuszeństwo i ubóstwo zakonne oraz uczynił
wyznanie wiary i tzw. „ślub krwi”, przez który obiecał szerzyć cześć
Niepokalanie Poczętej Maryi i bronić Jej „nawet kosztem własnego
życia”. Zakończył słowami: „Niech mnie w tym Bóg wspomaga i ta
święta Boża Ewangelia”215. Wówczas o. Kraus powiedział do o. Sta-
nisława: „Niech Bóg utwierdzi to, co sprawił w tobie”216.

Ojciec Stanisław miał odtąd utrzymywać się z beneficjum kościel-
nego przyrzeczonego przez biskupa, klerycy natomiast z własnej oj-
cowizny217.

Datę 11 grudnia 1670 r. podaną przez Krausa – dzień, w którym
o. Stanisław Papczyński odszedł ostatecznie od pijarów – przyjmuje
się jako dzień ostatecznego rozstania o. Stanisława Papczyńskiego z pi-
jarami218. Kraus w swej relacji opierał się zapewne nie tylko na swej

168 Stanisław Papczyński

214 „In Nomine Domini Nostri Jesu Christi Crucifixi. Amen. Ego Stanislaus a Jesu Maria
Papczyński... offero, ac dedico Omnipotenti Deo Patri et Filio et Spiritui Sancto, ac Deiparae
semper Virgini Mariae, sine macula Originali Conceptae, Cor meum, animam meam... et corpus
meum, nihil mihi penitus relinquendo ut sic deinceps sim totus eiusdem Omnipotentis, ac B.V.
Mariae Servus. Quapropter Iisdem promitto me in finem vitae meae caste ac ferventer famula-
turum in hac (quam condere Dei gratia volo) Societate Clericorum Marianorum Immaculatae
Conceptionis...”. Scripta 29.

215 „Sic me Deus adjuvet et haec Sancta Evangelia Dei”. Tamże 30.
216 „Confirmet hoc Deus, quod operatus est in Te”. Fundatio § 4, Scripta 82.
217 Kraus 9, Positio 326-327.
218 Protokół sądowy „Patres Piarum Scholarum cum Paczynski” [!], 13 lutego 1671, n. 2,

Positio 223; tamże 192-193. Należy zaznaczyć, że w Protocollum, w ramach Fundatio Domus
Recollectionis jest podana data „die 2da Decembris”. Najprawdopodobniej o. Papczyński umie-
ścił w Oblatio datę „11 grudnia”, a błąd pojawił się przy sporządzaniu kopii dokumentu, którą



pamięci, ale również na własnych zapiskach, a zwłaszcza na odpo-
wiednich dokumentach przechowywanych wówczas w archiwum pro-
wincjalnym w Podolińcu219.

Beneficjum przyrzeczone przez biskupa krakowskiego, z którego
miał się utrzymywać o. Papczyński po odejściu od pijarów, to sta-
nowisko kapelana Arcybractwa Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny przy kościele św. Jakuba w Kazimierzu. W lutym 1671 r.
o. Stanisław został wymieniony jako kapelan tego właśnie bractwa220.
Otwierały się wówczas przed nim także inne możliwości, mianowicie
stanowisko ofiarowane przez biskupa płockiego listem z 1 października
1670 r.221.

Biskup Jan Gembicki (†1675) ordynariusz płocki (1655-1674) za-
praszał o. Papczyńskiego we wspomnianym liście do swojej diecezji,
chcąc mieć w nim swego spowiednika i kierownika duchowego. Poznał
on osobiście o. Stanisława po jego przybyciu do Warszawy w 1663 r.
Również sam o. Papczyński wysoko cenił sobie biskupa płockiego
jako wybitnego męża Kościoła i Rzeczypospolitej. Spotkał go odwie-
dzając niejakiego Jana Papczyńskiego, swego krewnego lub przyjacie-
la, który był kamerdynerem biskupa. Jest możliwe, że przez kilka lat
(w okresie 1664-1669) o. Stanisław był spowiednikiem biskupa222. Ten
miał w wielkim poważaniu o. Papczyńskiego nie tylko jako gorliwego
kaznodzieję, ale również jako teologa i pisarza, ponieważ chciał poddać
jego osądowi przed oddaniem do druku opracowaną przez siebie bio-
grafię swego stryja Wawrzyńca Gembickiego, arcybiskupa gnieźnień-
skiego i prymasa Polski (†1624)223.

Ojciec Stanisław, mając inne plany co do swojej przyszłości, nie
dał pozytywnej odpowiedzi na powyższe zaproszenie biskupa płockie-
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dziś dysponujemy. Przypuszczalnie w oryginale data została napisana cyframi arabskimi: „11”,
natomiast przy przepisywaniu odczytano ją w cyfrach rzymskich: „II” i dlatego napisano „2
grudnia” zamiast „11 grudnia”. Positio 212-213.

219 Positio 281.
220 Bp Mikołaj Oborski, Testimonium III, 23 lutego 1671, Positio 229.
221 Literae Vocatoriae cum postulatione ad latus Illustrissimi Episcopi Plocensis, 1 paź-

dziernika 1670, Positio 197.
222 Panegyris Lyrica, Positio 586.
223 Literae Vocatoriae cum posatulatione ad latus Illistrissimi Episcopi Plocensis, 1 paź-

dziernika 1670, Positio 195, 197.



go, jak również i na następne skierowane do niego w 1671 r., kiedy
opuścił już definitywnie zakon pijarów224.

Warto przy okazji powiedzieć kilka słów o wspomnianym wyżej
kamerdynerze biskupa Janie Papczyńskim. Najwidoczniej łączyła go
pewna zażyłość i przyjaźń z o. Stanisławem, skoro zlecił mu wykona-
nie swego testamentu. Pamiętamy, że o. Stanisław urodzony w 1631 r.
jako Papka, albo Papiec, przyjął później (ok. 1646-1649 r.) nazwisko
Papczyński. Nie mamy pewności, że ci dwaj Papczyńscy byli krewnymi
w ścisłym tego słowa znaczeniu. Ponieważ, jak się wydaje, ojciec Jana
Alberta Papczyńskiego mieszkał w Podegrodziu, można przypuszczać,
że ich znajomość sięgała czasów dzieciństwa i być może obie rodziny
łączyły więzy przyjaźni. Ponieważ o. Stanisław pozostawał w ścisłych
związkach z bp. Gembickim, jest możliwe, że jeden z Papczyńskich
pomógł drugiemu poznać biskupa. Chociaż o. Papczyński w 1674 r.
miał liczne i trudne problemy z fundacją w Korabiewie oraz z za-
kładanym przez siebie instytutem, poświęcił jednak trochę czasu na
to, aby wypełnić obowiązek powierzony mu z zaufaniem przez Jana
Papczyńskiego i to z pełną satysfakcją jego sukcesorów225. Najwido-
czniej nasz wykonawca testamentu Jana Papczyńskiego napotkał na
jakieś trudności odnośnie do własności zmarłego. Aby je rozwiązać
przygotował specjalne oświadczenia226. Wiemy z deklaracji złożonej
z tej okazji przez Saletrę, że o. Stanisław wykonał zlecone mu zadanie
solidnie i że został uwolniony od wszelkiej odpowiedzialności wobec
sukcesorów zmarłego. Jest to dowód uznania dla jego wierności, ucz-
ciwości i sprawiedliwości, której dał przykład przy wypełnianiu oma-
wianego testamentu.
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224 Wprowadzenie notarialne do wyciągu dokumentów, APS 5, f.56r. Oryginał listu bp.
Gembickiego do o. Papczyńskiego zaginął w nurtach Wisły w 1730/31 r.

225 Świadectwo złożone przez Lochmona (= Lachmana) na prośbę Papczyńskiego, 19
września 1674, AGM, DocHist, TrDM I, 55. Dawniej: Arch. Consist. Archidioc. in Varsavia,
t. XXVII, f. 600, Positio 560.

226 Deklaracja złożona przez Saletrę dotycząca wykonania obowiązku nałożonego na Pa-
pczyńskiego, 15 październik 1674, AGM, DocHist, TrDM I, 56-57 Dawniej: Arch. Consist.
Archidioc. in Varsavia, t. XXVII, f. 624. Positio 561-562. Wspomniane świadectwo zostało
umieszczone w 1674 r. w księgach Konsystorza w Warszawie, a dzisiaj jest znane jedynie z od-
pisu dokonanego przez ks. Sydrego, ponieważ inne akta zostały zniszczone w 1944 r.



Uroczyste oblatio

Po akcie sekularyzacji z dnia 11 grudnia 1670 r. dokonanym przez
wiceprowncjała Krausa, o. Papczyński został kanonicznie zwolniony
ze ślubów prostych i przysięgi wytrwania w zakonie pijarów, prze-
chodząc w ten sposób do kleru diecezjalnego. Ale o. Stanisław bardzo
kochał życie zakonne i chciał nadal w nim trwać. Od pewnego bowiem
czasu – możliwe że od czasu uwięzienia w Podolińcu i Prievidzy,
gdzie mógł otrzymać specjalne natchnienie, zastanawiając się co będzie
robił po wystąpieniu od pijarów – nosił się z zamiarem założenia „Sto-
warzyszenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia”227. Dlatego też
po ceremonii dokonał „ofiarowania się” na nowy etap służby Bogu
i Najświętszej Maryi Pannie w życiu zakonnym228.

Pierwszy biograf o. Papczyńskiego i świadkowie w Procesie In-
formacyjnym będą błędnie mniemali, że wystąpił on od pijarów w celu
założenia nowego zgromadzenia229. Powody wystąpienia, jak już wiemy,
były inne230. Teraz jednak o. Stanisław postanowił powołać do istnienia
nowy instytut poświęcony Bogu i Jego Niepokalanej Matce, który to
zamiar nosił w sercu już wcześniej.

Dokonane przez o. Papczyńskiego oblatio zawiera w sobie główną
ideę przyszłego instytutu zakonnego. Ma charakter zgoła mariański,
bo członkowie przyszłego instytutu zostali nazwani księżmi marianami,
a sam instytut ma być pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia. Jego
założyciel nazywa siebie „sługą” Najświętszej Maryi Panny, wyznaje
wiarę w Jej Niepokalane Poczęcie i deklaruje gotowość do obrony
Jej czci, wynikającej z tego wyjątkowego przywileju, nawet kosztem
własnego życia231. Był to tzw. „ślub krwi”, składany już od ok. 1617 r.
przez „immakulistów” (zwolenników Niepokalanego Poczęcia Naj-
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227 Oblatio; Fundatio § 3, Scripta 82.
228 VF § 31-32, Positio 639; PP ff. 109v-110r, 174r-v, 175v, 316v-317r, 317v-318r.
229 Fundatio § 4, Scripta 82.
230 W Apologii o. Papczyński wymienia cztery takie powody: odium, veteris observantiae

relaxatio, charitas, impedimenta ingenii. Autor je podaje, aby sprostować błędne opinie krążące
zarówno wśród pijarów jak i wśród osób postronnych, co do przyczyn jego występienia z zako-
nu. Apologia, Scripta 37-73.

231 Oblatio, Scripta 29.



świętszej Maryi Panny) w różnych krajach Europy232. Ojciec Papczyń-
ski poszedł za ich przykładem. Świadkami ceremonii mającej miejsce
w Kazimierzu 11 grudnia 1670 r. byli, oprócz o. Michała Krausa,
wiceprowincjała polskiej prowincji, także o. Józef od Matki Bożej,
prezydent tamtejszej rezydencji oraz klerycy Kazimierz od Aniołów
i Bernard od Męki Pańskiej233.

Po akcie sekularyzacji o. Stanisław Papczyński stał się kapłanem
diecezjalnym i sprawował tymczasowo obowiązki kapelana Arcybrac-
twa Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy kościele
św. Jakuba w Kazimierzu234.

Spór o habit

Po odejściu o. Papczyńskiego od pijarów nie od razu doszło do
pełnego wyciszenia istniejących dotąd kontrowersji, gdyż przez jakiś
czas toczył się jeszcze spór o habit. Trwał on około pół roku w okresie
przejściowym pomiędzy odejściem o. Papczyńskiego od pijarów, a po-
czątkami nowego zgromadzenia.

Wiemy, że o. Stanisław zobowiązał się – przed aktem zwolnienia
z 11 grudnia – do zdjęcia habitu do dnia 14 grudnia. Kiedy jednak
nadszedł ten dzień nie wypełnił złożonej obietnicy. Co więcej, 19 grud-
nia złożył oświadczenie przed notariuszem235, w którym podał, że nie
musi zdejmować habitu, chociaż przedtem zobowiązał się do tego na
piśmie. Takie postępowanie wydaje się dość zaskakujące, ponieważ
już po ogłoszeniu deklaracji papieskiej z dnia 5 sierpnia 1670 r. o.
Stanisław prosił wiceprowincjała Krausa o przyjęcie od niego habitu.
Pamiętamy, że ten wówczas nie zgodził się na to, powołując się na
brak potrzebnych uprawnień. Tymczasem w półtora miesiąca później,
kiedy o. Kraus posiadał już wymagane uprawnienia do dokonania tej
czynności, o. Stanisław, nie tylko że z nich nie skorzystał, ale nawet
odmówił wykonania tego, czego należało się spodziewać od wystę-
pujących z zakonu.
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232 S. De Fiores, Immacolata, w: Nuovo Dizionario di Mariologia, 683.
233 Oblatio, Scripta 29; Testes de Visu, nn. 15 18, APS 5, 4 f. 29r.
234 Testimonium III bp. Mikołaja Oborskiego, 23 lutego 1671, Positio 229.
235 Protestatio per Papczyński, 19 grudnia 1670, Positio 218.



Główną przyczyną przedłużania się tego dziwnego sporu było żą-
danie o. Papczyńskiego, aby pijarzy, zgodnie z przyjętą wówczas pra-
ktyką, wystawili mu świadectwo o jego dotychczasowym życiu za-
konnym w ich instytucie, podczas gdy ci odmawiali mu tego. Zatrzy-
manie habitu dawało o. Stanisławowi jedyną możliwość dochodzenia
u przełożonych pijarskich prawa do wspomnianego świadectwa. Uwa-
żał zatem, że ich odmowa zwalnia go z obowiązku dotrzymania zło-
żonej obietnicy.

Był jeszcze inny powód skłaniający o. Papczyńskiego do zatrzy-
mania pijarskiego habitu. Chciał zamienić go bezpośrednio na biały
habit instytutu, który zamierzał założyć i prosił bp. Oborskiego o po-
trzebne zezwolenie. Ceremonii obłóczyn miał dokonać oficjalnie 14
grudnia pewien prałat z kurii w pałacu biskupim, ale została ona od-
wołana236. Jednak Papczyński był tak przywiązany do życia zakonnego
i do stroju mu właściwego, że nie chciał go zamieniać na świecki
nawet na jeden dzień. Dlatego szukał litery prawa, która uzasadniałaby
noszenie habitu pijarskiego do czasu obłóczyn w biały habit mariański;
tym się właśnie tłumaczy wysunięcie przez niego argumentu, że breve
papieskie nie zobowiązywało zwolnionych z instytutu pijarów do zdję-
cia noszonego w nim habitu, choć niewątpliwie wiedział, że taka jest
kolej rzeczy i że dokument papieski nie musiał tego nakazywać. Prze-
widując jednak, że przełożeni pijarscy będą protestowali przeciw no-
szeniu przez niego habitu i mogą pozwać go przed sąd, przygotowywał
się do ewentualnej rozprawy przez sporządzenie urzędowego oświad-
czenia wobec notariusza, w którym dowodził, że nie mógł złożyć habitu
pijarskiego, i że do tego nie był zobowiązany237.

Minął miesiąc od złożenia powyższego oświadczenia, a Papczyński
nadal chodził w habicie pijarskim i nie zanosiło się na to, że go prędko
zdejmie. Tym bardziej, że w tym czasie nękały go wątpliwości, czy
nie powinien wrócić do pijarów... Rozpoczął nawet starania w tym
kierunku. Trudno jest nam zrozumieć, jak mogło do tego dojść, kie-
dy sobie przypomnimy, z jaką niecierpliwością przeszło rok zabiegał
o zwolnienie z tego zakonu, jak o to starał jeszcze w pierwszej połowie
grudnia 1670 r. Aby zrozumieć tę niespodziewaną zmianę jego postawy,
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musimy wziąć pod uwagę, że pod koniec 1670 r. nawiedziły go –
jak to później sam wyzna – niepokoje z powodu przejścia ze stanu
zakonnego do stanu świeckiego, w którym nie potrafił się odnaleźć238.
Wątpliwości te pogłębił fakt, że życzliwy mu dotąd bp Oborski odmówił
pomocy w zakładaniu nowego zgromadzenia, co na razie uniemożliwiło
przywdzianie przez niego innego habitu239.

W tej rozterce wewnętrznej o. Stanisław na początku 1671 r. napisał
list do generała, a kiedy w połowie stycznia przybył do Kazimierza
w drodze do Rzymu o. Michał Kraus, prosił go o ponowne, uwa-
runkowane zgodą generała, przyjęcie do pijarów240. Kraus odmówił speł-
nienia tej prośby i odparł, że nie może przyjąć go do zakonu, ponieważ
właśnie otrzymał od ojca generała polecenie, aby go zeń usunąć. Zatem,
skoro tak postanowiono, nie chce się temu przeciwstawiać241.

Nieprzejednany o. Michał udał się następnie do sufragana Obor-
skiego i nalegał, aby ten swoim autorytetem zmusił o. Stanisława, jako
poddanego już jurysdykcji ordynariusza, do zdjęcia habitu pijarskiego.
Biskup wezwał Papczyńskiego i przypomniał mu o danej w swoim
czasie obietnicy, a także o poręczeniu biskupim autorytetem, że sprawa
ta zostanie definitywnie załatwiona. Wciąż nieżyczliwy o. Stanisławowi
wiceprowincjał pijarów napisał, iż ten zwlekał z oddaniem habitu
w nadziei, że może zostanie przyjęty z powrotem, jeśli żadne inne
zgromadzenie nie zechce go przyjąć. A miał podobno prosić o przy-
jęcie do benedyktynów, dominikanów, franciszkanów oraz karmelitów
bosych i wszędzie spotkał się z odmową242. Wiemy, że było inaczej,
bo sam o. Papczyński pisze, iż w tym czasie różne zakony zapraszały
go w swoje szeregi, lecz odmawiał im, ponieważ głos Boży wzywał go
do założenia nowego zgromadzenia243.
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238 Fundatio § 3, Scripta 82.
239 Tamże § 5, Scripta 83.
240 Kraus 10, Positio 328.
241 Tamże.
242 Tamże 329. Relacji tej nie potwierdzają badania przeprowadzone w archiwach tych

zakonów na przełomie 1966/67 r. APostMIC, Inquis. Docum., n. 4.
243 Fundatio § 6, Scripta 83. Wyszyński w 1754 r. wspominał, że Papczyński starał się

o przyjęcie do dominikanów, nie wiemy jednak na jakich dokumentach oparł swą relację. VW
§ 76, Positio 692.



Wydaje się, że wiceprowincjał Kraus zdecydował się wtedy na
przekazanie sprawy habitu noszonego przez o. Papczyńskiego do sądu
diecezjalnego. Przewidując, że zostanie wkrótce wezwany przed ten
sąd, o. Stanisław napisał 15 stycznia 1671 r. list do proboszcza Siecie-
chowa, doktora obojga praw244, prosząc go o radę i pomoc. Następnie
26 stycznia wyznaczył notarialnie swego pełnomocnika, który w razie
konieczności mógłby reprezentować go w sądzie biskupim245. Sam za-
mierzał udać się w tym czasie do Warszawy na wezwanie bp. Gem-
bickiego246.

Rozprawa została wyznaczona na dzień 13 lutego 1671 r. Papczyń-
ski nie skorzystał z pośrednictwa swego pełnomocnika i przybył na
nią osobiście, będąc już chyba po wizycie w Warszawie lub odkładając
ją na później. Posiedzeniu sądu przewodniczył kanonik Hieronim Rus-
socki. Z dekretu wydanego na zakończenie rozprawy wynika, że sędzia
Russocki uznał prawo Papczyńskiego do otrzymania świadectwa o ucz-
ciwości i nieskazitelności jego postępowania w okresie życia zakon-
nego u pijarów i polecił takie świadectwo wydać pozwanemu, co było
zgodne nie tylko z wymogami miłości zakonnej, ale i z przyjętą po-
wszechnie praktyką247.

Pijarzy spodziewali się, że wyrok wydany na posiedzeniu sądu
13 lutego 1671 r. zmusi o. Papczyńskiego do zdjęcia przez niego habitu.
Stało się jednak inaczej, bo sędzia polecił naprzód wydać świadectwo
o dobrym zachowaniu Papczyńskiego w zakonie. Taki dekret sądowy
nie podobał się pijarom i natychmiast wnieśli sprzeciw. Kiedy sprzeciw
został przez sędziego odrzucony, wnieśli apelację do wyższej instancji,
to jest do Stolicy Apostolskiej248. Ponieważ reprezentował ją nuncjusz
w Warszawie, sprawa pomiędzy o. Papczyńskim i pijarami została tam
właśnie przekazana. W tej sytuacji o. Stanisław zaczął się przygoto-
wywać w drogę do stolicy, by bronić się przed zarzutami pijarów wo-
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244 Epistolae, n. XV, ProtBals 199.
245 Constitutio Procuratoris per Papczyński, 26 stycznia 1671, Positio, 220. Ks. Sebastian

Mitrzynski, ustanowiony przez Papczyńskiego pełnomocnikiem, posiadał stopień bakalaureatu
z filozofii.

246 Fundatio § 5-6, Scripta 83.
247 Protokół sądowy: „Patres Piarum Scholarum cum Papczynski [!]”, 13 lutego 1671, §

11, Positio 225.
248 „Interpositio Appellationis per Patres Piarum Scholarum”, 20 lutego 1671, Positio 227.



bec nuncjusza i otrzymać od niego potwierdzenie dekretu sądu die-
cezjalnego.

Tego samego dnia, w którym pijarzy wnieśli apel do Stolicy Apo-
stolskiej przed konsystorzem biskupim w Krakowie, to jest 20 lutego
1671 r., Papczyński zaopatrzył się w kopię dekretu sądowego z 13
lutego249, a w trzy dni później, to jest 23 lutego, uzyskał od bp. Obor-
skiego dwa listy. W pierwszym z nich biskup twierdzi, że jeśli chodzi
o wytoczoną o. Stanisławowi przed trybunałem biskupim sprawę
o zdjęcie habitu pijarskiego, to rzecz została osądzona w ten sposób,
że zgodnie z jego słusznymi racjami najpierw ma być mu dane przez
pijarów świadectwo „dobrego życia”. Ponieważ ci się odwołali od tego
dekretu, biskup udziela o. Stanisławowi pozwolenia na udanie się w ha-
bicie pijarskim nawet poza diecezję. 

Ojciec Papczyński otrzymał kapelanię Arcybractwa Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy kościele św. Jakuba w Ka-
zimierzu. Nie wiemy, od jak dawna miał to beneficjum, nie posiadał
go jednak z pewnością jeszcze w dniu 11 grudnia 1670 r. Biskup
Oborski zaświadczył w swoim pierwszym liście, że o. Stanisław przez
półtora roku swego pobytu w Krakowie pod protekcją miejscowego
biskupa, zachowywał się nienagannie i w sposób godny zakonnika,
że nie podlegał żadnym przeszkodom kanonicznym, że może być do-
puszczony do spełniania funkcji sakralnych i że jest zdolny do otrzy-
mywania urzędów250.

Drugi list uzyskany przez o. Papczyńskiego od bp. Oborskiego
był skierowany do nuncjusza apostolskiego w Polsce, rezydującego
w Warszawie od pierwszych dni marca. Był nim wówczas (od września
1670 r.) abp Franciszek Nerli. Ponieważ arcybiskup pod koniec lutego
1671 r. wyjechał z Warszawy do Wiednia, gdzie został nuncjuszem
nadzwyczajnym przy dworze cesarskim, w Warszawie w pierwszych
dniach marca zastępował go internuncjusz Karol Grappi; nowy nuncjusz
na Polskę, Angelo Ranuzzi, przybył do stolicy dopiero w połowie lipca
1671 r.251. Jest zatem pewne, że sprawę o. Papczyńskiego rozpatrzył
internuncjusz Grappi.
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249 „Cathalogus”, n. 15, APS 5, f. 1r.
250 List wystawiony Papczyńskiemu przez bp. Mikołaja Oborskiego, sufragana krako-

wskiego, 23 lutego 1671, Positio 229.
251 W. Meysztowicz, dz. cyt., 85; L. Pastor, dz. cyt., t. XIV/1, 566-567, 661-662.



Biskup Oborski w liście do nuncjusza pisał, że o. Stanisław Pa-
pczyński jest mężem wielkich zasług w zakonie pijarów i godzien jest,
aby go polecić łaskawości nuncjusza. Wspomniał też, że nie z własnej
winy odstąpił on od swego pierwszego powołania, lecz opuścił zakon
pijarów z powodu ciężkich prześladowań, których autor listu sam był
świadkiem. Był tam niestrudzonym pracownikiem Winnicy Pańskiej
i zasługuje na to, aby pijarzy wystawili mu wobec wszystkich dobre
świadectwo, i dziwne jest, że dotychczas mu tego odmawiają252.

Rozprawa przeciw o. Papczyńskiemu odbyła się w nuncjaturze pod
koniec kwietnia 1671 r., nie wiemy jednak, jaki był ostateczny wyrok
tego sądu i czy o. Stanisław otrzymał świadectwo dobrego życia od
pijarów. Wiemy tylko, że na skutek orzeczenia tego sądu ostatecznie
zdjął habit pijarski. Na początku września 1671 r. skarżył się jednak,
że jego spór z pijarami zakończył się w sposób dla niego krzywdzą-
cy253. Może to oznaczać, że otrzymał wprawdzie świadectwo, którego
tak bardzo się domagał, lecz nie oddawało mu ono sprawiedliwości
i nie było tym, czego oczekiwał254.

Myśl o powrocie

W okresie przejściowym, trwającym około pół roku po oficjalnym
odejściu od pijarów, o. Stanisław poważnie myślał o powrocie do za-
konu, a nawet nalegał o ponowne do niego przyjęcie255. Prośba jego
została przekazana listownie kapitule rzymskiej i zapoznało się z nią
całe zebrane tam gremium z prowincjałem i delegatami z Polski włą-
cznie. Ale w swoim piśmie o. Stanisław postawił trzy warunki: 1o aby
w ich zgromadzeniu nie wolno było nigdy posiadać dóbr stałych; 2o aby
nazywane było zgromadzeniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny, by sodalicje w kolegiach pijarskich zostały oznaczone
tym wezwaniem i żeby oficjum Niepokalanego Poczęcia było odma-
wiane przez wszystkich; 3o aby w formule profesji pijarskiej umie-

Na rozdrożu 177

252 List polecający bp. Mikołaja Oborskiego, sufragana krakowskiego, wystawiony Pa-
pczyńskiemu i skierowany do nuncjusza apostolskiego w Polsce, 23 lutego 1671 r. [Literae
Commendatoriae ad Nuntium Apostolicum Ejusdem Suffraganei Cracoviensis], Positio 232.

253 „non sine iniuria mea aliqua tandem transacta”. Fundatio § 7, Scripta 84.
254 Positio 231.
255 Kraus 10, Positio 328.



szczono ponownie wzmiankę o „skrajnym ubóstwie” (summa pauper-
tas), która została zarzucona po przywróceniu pijarów do stanu kon-
gregacji256.

Kraus relacjonuje, że co do pierwszej sprawy to i tak w ich zgro-
madzeniu nie wolno było nigdy posiadać dóbr stałych i że Papczyński
podjął problem, który już jest zabezpieczony w konstytucjach i przez
nikogo w zgromadzeniu nie jest kwestionowany, ale właśnie kwestio-
nował go o. Stanisław, bo według niego nastąpiło w instytucie pijarów
rozluźnienie pierwotnego ubóstwa. W Apologii pisał:

„Ubóstwo bowiem pijarów jest tak samo ścisłe jak i kapucynów,
z wyjątkiem tego, że mogą zaopatrywać się w prowiant na rok. A więc
nie wolno im posiadać żadnych dóbr stałych ani tytułem dziedziczenia,
ani z darowizny, ani też dochodów rocznych... Sprzęty kościelne po-
winny odpowiadać najściślejszemu ubóstwu; nic z jedwabiu, nic ze
złota i srebra, z wyjątkiem czaszy kielicha”257.

Jeśli idzie o drugi punkt, to według Krausa zawarte w nim zalecenie
nie jest konieczne, skoro zgromadzenie pijarów od lat trwało i trwa
pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Papczyńskiemu chodziło
jednak o kult Niepokalanego Poczęcia wyrażony również w tytule za-
konu, a Kraus to pomija.

Trzecia propozycja, jakkolwiek pełna ducha obserwancji zakonnej
zgodnie z dawną tradycją – mówi złośliwie Kraus – została przed-
stawiona przez zakonnika, który sam dysponował dowolnie pieniędzmi
i przejął swoją ojcowiznę bez zezwolenia i wiedzy przełożonych, prze-
znaczając ją na swój użytek. Kraus jednak nie zaznaczył, że miało
to miejsce w okresie, kiedy Papczyński nie podlegał już przełożonym
zakonnym, lecz pozostawał pod jurysdykcją biskupa. Kraus drwi z o.
Stanisława, pisząc: „Wspaniały Reformator!”258 i z oburzeniem kon-
kluduje, że ostatecznie Papczyński nie tyle prosi o możliwość powrotu
do pijarów, co chce ustanawiać dla nich prawa, jakby zgromadzenie
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256 Kraus 7, Positio 329.
257 „Scholarum namque piarum paupertas aeque stricta est, atque Capucinorum, excepto

eo, quod pro anno victualia comparari possint. At certe nulla bona stabilia admittere licet Scholis
Piis, neque titulo haereditario, neque titulo donationis, immo nec Census annuos admittere
poterant... supellex quoque ecclesiastica, summae paupertati consona, nihil sericei, nihil aurei,
vel argentei, excepta cuppa calicis pati deberet”. Apologia § 35, Scripta 61-62.

258 „Egregius Reformator!” Kraus 10, Positio 330.



go potrzebowało i prosiło o powrót. Oczywiście żądanie to nie tylko
pozostało niespełnione, ale potraktowano je wręcz jako niegodne od-
powiedzi259.

Ironiczne uwagi Krausa mogą się wydać słuszne, jeśli się nie weź-
mie pod uwagę motywów, jakimi kierował się o. Papczyński, stawiając
wspomniane wyżej warunki. Można się zastanawiać, co skłoniło o. Sta-
nisława do postawienia takich a nie innych warunków. Znalazł się
wówczas w trudnej sytuacji i wahał się, czy powinien był opuścić
pijarów260. Trudność powiększała chwilowa utrata poparcia bp. Obor-
skiego, co mógł tłumaczyć w ten sposób, że może jednak źle zrozumiał
wolę Bożą i że Pan Bóg nie chce nowego zakonu; może chce, aby
mimo wszystko pozostał u pijarów. Z drugiej strony miał świadomość
misji otrzymanej od Boga: szerzenie kultu Niepokalanego Poczęcia
i jego obrona przed atakami „makulistów”. Było dla niego jasne, że
nie może sprzeciwić się tej misji, więc nurtowała go myśl, że może
Pan Bóg chciał, by tę misję zrealizował nie w nowym zakonie, ale
w ramach zakonu pijarów. Aby to sprawdzić, postawił jako pierwszy
i naczelny warunek (Kraus pomieszał kolejność): rozwijanie kultu Nie-
pokalanego Poczęcia, a inne warunki dołączył, by przy okazji prze-
forsować coś z idei, o które w duchu założyciela walczył uprzednio.
Sądził, że jeśli pijarzy przyjmą warunki i zgodzą się na jego powrót,
będzie znaczyło to, że się pomylił opuszczając zakon i że ma wypełnić
ową misję u pijarów. Jeśli jednak odrzucą i nie zgodzą się na jego
powrót, będzie to oznaczało, że Pan Bóg chce spełnienia jego misji
w nowym zgromadzeniu i pragnie, by mimo początkowych niepowo-
dzeń, szedł dalej w tym kierunku261.
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259 Wyciąg z aktów kapituły prowincjalnej, 3 sierpnia 1676 i z jej zatwierdzenia z 18 maja
1677, Positio 237; Fundatio § 6, Scripta 83.

260 „Novere non pauci, qui fuerim in mihi vita mea carioribus Scholis Piis in illa Pauperum
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tificium traditum est, Sanctissimi Iesu Christi Vicarius, atque legitimus Divi Petri Successor
Clemens Papa Decimus. Tametsi ad hoc pro! quali crucis via perventum est.
000„Affligebant me praeterea et prope torquebant ingentes perplexitates, scrupuli, dubia, ango-
res, timores. Quis enim fuisset tam profusae conscientiae, qui sine his, a statu votorum licet
simplicium, ad merum saecularem transiret?”. Fundatio § 2-3, Scripta 81-82.
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Trzeba powiedzieć, że konflikt między o. Stanisławem a przeło-
żonymi pijarskimi trwał przez stosunkowo krótki czas i ograniczał się
tylko do kilku osób. Nie było nieporozumień od początku nowicjatu
w 1654 r. aż do 1664 r. Pierwsze napięcie powstało w kontekście
kapituły prowincjalnej w 1664 r. i w toku dalszych zdarzeń po kapi-
tule. Kryzys zaostrzył się w 1670 r. po porwaniu o. Stanisława i osa-
dzeniu go w więzieniu. Pomiędzy tymi wydarzeniami, w okresie trwa-
jącym od lata 1668 do stycznia 1670 r. panował względny spokój
i atmosfera wytężonej pracy. Trzeba też pamiętać, że o. Papczyński
czynił zarzuty tylko generałowi o. Kosmie Chiarze, prowincjałowi o. Wac-
ławowi Opatowskiemu i przełożonemu domu warszawskiego o. Fran-
ciszkowi Haligowskiemu. Natomiast nie było otwartego konfliktu nawet
z o. Michałem Krausem, choć ten nie podzielał idei o. Stanisława262.
Tak charakteryzuje on przełożonych pijarskich z tego okresu:

„Mam szacunek dla Przełożonych Szkół Pobożnych, ale nie dla
wszystkich; poważam tych, którzy zasługują na to, żeby być nimi,
lecz nie tych, którzy są intruzami i poprzez deptanie praw natury, Ko-
ścioła oraz grzbietów podwładnych – wdrapali się na szczyty prze-
łożeństw”263.

Ci przełożeni nawet nie przypuszczali, że zwalczają przyszłego kan-
dydata na ołtarze i nie byli świadomi, że tacy ludzie jak o. Stanisław
– umiejący z godnością, pokorą i miłością sprzeciwiać się ludzkim
autorytetom w imię wspólnego dobra – są w Kościele na wagę złota.

Niewygasła miłość

Pomimo przeżytych cierpień w ostatnich latach pobytu u pijarów
nie wygasła w sercu o. Stanisława miłość do nich. W 1675 r. wspo-
minał ich w Fundatio z nostalgią264. Potem w krytycznym momencie
organizowania nowej społeczności zakonnej, miłość do pijarów skła-
niała o. Papczyńskiego do podjęcia starań o ponowne przyjęcie do
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262 Makoś 118-120.
263 „Revereor ego Superiores Scholarum [P]iarum, sed non omnes, illos revereor, qui me-

rentur esse tales; non [il]los, qui sunt intrusi et per calcatas leges naturae, Ecclesiae, subdito-
rumque terga, ad fastigia Praeleturarum conscenderunt”. Apologia § 41, Scripta 65.

264 Fundatio § 2, Scripta 81.



ich wspólnoty265. Po 1677 r., po przeniesieniu się z Puszczy Kora-
biewskiej do Wieczernika w Nowej Jerozolimie, o. Stanisław miał moż-
ność korzystania z kierownictwa duchowego pijarów266 i sam wygłaszał
do nich konferencje – zawarte w Inspectio cordis. W 1688 r., w mo-
mencie powtórnego kryzysu, radził się o. Arminiego, przełożonego ge-
neralnego pijarów, czy ma kontynuować rozpoczęte dzieło, czy też
wrócić do nich267. W 1696 r. o. Papczyński wobec o. Francesco Focie-
go, następcy o. Arminiego, z okazji jego wizytacji w Polsce, wyraził
swoje przywiązanie do pijarów268. Przy okazji prosił wówczas o afiliację
do ich instytutu. W liście dziękczynnym za nią dał wyraz miłości i bra-
terstwa. Obiecał być „in perpetuum cor unum et anima una” z zakonem
pijarów269. Akta konwentu pijarskiego w Górze z 9 lutego 1696 r. mó-
wią, że o. Stanisław ofiarował wówczas generałowi krucyfiks270. 16
lutego tego samego roku generał pijarów spotkał się z o. Stanisławem
i grupą marianów i o. Papczyński miał wówczas zawołać w obecności
swoich współbraci: „Filii, si Deus O. M. non dederit semini meo du-
rationem, quaecumque nostra sunt ad PP. meos Scholarum Piarum spec-
tant”. Następnie mówił o swojej niewygasłej miłości do pijarów i o dłu-
gich latach apostolstwa wśród nich271.

W swoim przywiązaniu do pijarów o. Stanisław ofiarował kon-
wentom w Warszawie, w Górze i w Łowiczu pewne sumy pieniędzy
na ich potrzeby, a ich bibliotekom podarował napisane przez siebie
książki i pisma272.

Ojciec Papczyński zachował również dobre relacje ze swymi daw-
nymi współbraćmi. Wyrazem tego może być dedykacja umieszczona
na książce, którą w 1690 r. o. Józef Warzecha od Matki Bożej, pro-
wincjał pijarów w Polsce w latach 1689-1692, ofiarował o. Papczyń-
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265 „Patris Stanislai a Jesu Maria quondam ex Religione Nostra dimissi supplicatio pro sui
receptione suscepta est, in quantum Pater Generalis cum Capitulo seu etiam cum Definitorio
suo consentiet”. Wyciąg z aktów kapituły prowincjalnej, 3 sierpnia 1676 r., Positio 237.

266 Litterae ad P. Alexium Armini, S.P., Neo-Jerosolymae, 23 Martii 1688, § 4, Scripta 102.
267 Tamże.
268 Wyciąg z Aktów Wizytacyjnych o. Jana Franciszka Foci, Przełożonego Generalnego

Szkół Pobożnych, w Polsce, 9 i 16 lutego 1696, Positio 244.
269 Litterae ad P. Ioannem Foci, S.P., Neo-Jerosolymae, 17 Februarii 1696, Scripta 129.
270 Navikevičius 153.
271 EphCal 1-2 (Roma 1945) 28; Navikevičius 154.
272 VF § 33, Positio 640.



skiemu. Nazwał on o. Stanisława swoim byłym ojcem duchownym273.
Warto przypomnieć, że był to ten sam o. Warzecha, który w zastępstwie
wiceprowincjała Krausa w 1671 r. pozwał Papczyńskiego przed sąd
biskupi w Krakowie. Nie pozostało więc nic z dawnych urazów.

Niesnaski w Rzeczypospolitej

Wydarzenia, które miały miejsce u pijarów w ostatnim okresie po-
bytu o. Papczyńskiego w tym zakonie, odzwierciedlają poniekąd to,
co działo się wówczas w Rzeczpospolitej...

Podczas elekcji w 1669 r. szlachta polska wybrała na króla Polski
Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Zawdzięczał on swoją popularność
męstwu swego ojca Jeremiego Wiśniowieckiego, bohatera walk na
Ukrainie.

Następca Jana Kazimierza był od samego początku zwalczany przez
stronnictwo francuskie, prowadzone przez prymasa Mikołaja Prażmo-
wskiego, które chciało obsadzić na polskim tronie księcia francuskiego.
Szukając oparcia w tej walce, król Michał zwrócił się do cesarza Leo-
polda I i pojął za żonę jego siostrę, młodziutką arcyksiężniczkę Eleo-
norę.

Ślub pary królewskiej odbył się w Częstochowie 27 lutego 1670 r.,
natomiast uroczysta koronacja królowej miała miejsce dopiero 19 paź-
dziernika. Przymierze z Austrią miało duże znaczenie wobec ciągłego
zagrożenia ze strony Turków274.

Przednią straż Turków stanowili Tatarzy, którzy już w 1667 r. zor-
ganizowali wielką wyprawę wspomaganą przez Kozaków, powstrzy-
maną jednak pod Podhajcami przez hetmana koronnego Jana Sobie-
skiego, mającego wówczas zaledwie 3 000 żołnierzy.

Kozacy pod wodzą Doroszenki oddali się w tym czasie pod pro-
tekcję turecką. Turcja w 1672 r. wypowiedziała wojnę Polsce, jednak
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273 Chodzi o książkę, którą napisał Nicola „Avancinus” SJ pt. Vita et Doctrina Jesu Christi,
Coloniae Agrippinae 1678. Umieszczona na niej dedykacja brzmi: „A.R.P. Josephus a Matre
Dei Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Piarum Scholarum per Poloniam et Hunga-
riam Provincialis obtulit ad usum Stanislao a J.M. Congregationis Immaculatae Conceptionis
Clericorum Marianorum Praeposito, suo quondam Patri Spirituali 1690, 12 Aprilis”. Ojciec
Stanisław był ojcem duchownym Warzechy w Warszawie ok. 1664-1665 r; AGP, Prov. Pol.,
Varsav., n. 15.

274 W. Konopczyński, dz. cyt., t. II, 47-49.



Rzeczpospolita była wówczas niezdolna do obrony wskutek niesnasek
wewnętrznych, bo dwa sejmy w tym roku zostały zerwane, a stron-
nictwo francuskie z prymasem Prażmowskim i hetmanem Sobieskim
żądało abdykacji króla, co groziło nawet wybuchem wojny domowej.
Zebrane wtedy pospolite ruszenie zawiązało konfederację przy królu
pod Gołębiem, wojsko natomiast zawiązało inną konfederację przy het-
manie Sobieskim w Szczebrzeszynie. W czasie tych niesnasek Turcy
pod wodzą samego sułtana Mohameda IV zdobyli 26 sierpnia 1672 r.
kluczową twierdzę graniczną Kamieniec Podolski i posuwali się na
Lwów. Należało rozpocząć z nimi jak najszybciej rokowania pokojowe.
Sukcesy odniesione przez Sobieskiego nad licznymi czambułami ta-
tarskimi w tej wojnie nie były na tyle znaczące, żeby Rzeczpospolita
nie musiała zgodzić się na haniebny traktat zawarty z Turkami 18
października 1672 r. w Buczaczu. Polska odstąpiła wówczas imperium
ottomańskiemu Podole, województwo bracławskie i południową część
Kijowszczyzny oraz zobowiązała się do płacenia sułtanowi haraczu
w wysokości 22 000 czerwonych złotych dukatów rocznie. I tak wiel-
ka Rzeczpospolita stała się wówczas wasalem Wielkiej Porty275. Był
to skutek obrony dawnych swobód wewnętrznych i stałego osłabiania
władzy królewskiej. Tak zaowocowała rywalizacja przeciwnych sobie
stronnictw, ścieranie się wzajemnych ambicji i staropolskie pieniac-
two. Wiemy, jak z tymi niebezpiecznymi dla ojczyzny tendencjami
zmagał się w swoich wystąpieniach patriotycznych o. Stanisław Pa-
pczyński.
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275 W. Czapliński, dz. cyt., 299-300; J. Tazbir, red., Zarys Historii Polski, Warszawa 1979,
271.





pijarskiej wspólnoty, choć zastrzegł sobie warunki6, dzięki którym mó-
głby spełnić misję, do której Bóg go powołał (zwłaszcza promotio
cultus Immaculatae Conceptionis, jak też observantia summae pau-
pertatis). W ten sposób o. Papczyński (jak i w pozostałych później-
szych dwóch wypadkach) chciał upewnić się, czy jest wolą Bożą za-
łożenie Zgromadzenia Księży Marianów. Pan Bóg działa przecież w Ko-
ściele przez swych przedstawicieli, więc usunięcie poparcia ze strony
władz diecezji krakowskiej mogło nasunąć myśl, że mylnie zinterpre-
tował divinam visionem, co do założenia nowego zakonu. Jedyną więc
alternatywą był powrót do pijarów, bo nie wyobrażał sobie życia poza
stanem zakonnym. Odmowa przyjęcia przez nich oznaczałaby, że ma
kontynuować zakładanie nowego zgromadzenia – w oparciu o władze
innej diecezji7.

Pijarzy nie mieli wątpliwości, że jedyną możliwą odpowiedzią na
petycję o. Papczyńskiego była odpowiedź negatywna. Mogli powołać
się zresztą na uchwałę jednej z kapituł generalnych ich zakonu, która
wydała dekret de non re-admittendis egressis, tzn. że nie należy przyj-
mować tych, którzy od nich wystąpili. Odpowiedź taka została o. Sta-
nisławowi przekazana ustnie przez delegatów polskiej prowincji po
ich powrocie z kapituły pod koniec czerwca 1671 r.8.

U Karskich w Luboczy

Ojciec Stanisław po otrzymaniu negatywnej odpowiedzi na podanie
o powrót do pijarów, nie miał wątpliwości co do swego powołania
na założyciela nowego zakonu i postanowił zdecydowanie je realizo-
wać. Nie widząc jednak możliwości realizacji tego planu w diecezji
krakowskiej, powziął postanowienie przeniesienia się na Mazowsze (la-
tem 1671 r.) pod opiekę biskupa poznańskiego Stefana Wierzbowskiego
(1663-1687)9, który obiecał mu pomoc. Przejściowo zatrzymał się wów-
czas w Warszawie prawdopodobnie w domu biskupa płockiego Jana
Gembickiego, który ofiarowywał mu kanonię w katedrze płockiej, po-
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6 Kraus 10, Positio 329.
7 Positio 219, 332-333.
8 Choynacki 38, 43.
9 HierCat IV, 287.



wołując go na swego spowiednika. Różne zakony zapraszały go także
w swoje szeregi. Nie skorzystał z tych propozycji, ogarnięty był jedną
myślą – założenia zakonu ku czci Matki Bożej Niepokalanie Poczętej10.

Spotkanie z bp. Wierzbowskim odbyło się w Warszawie, gdzie
ordynariusz poznański miał swoją stałą rezydencję, stolica bowiem na-
leżała wówczas do diecezji poznańskiej. Idąc natomiast za radą spo-
wiedników, przeniósł się z początkiem września 1671 r. na dwór szla-
chcica Jakuba Karskiego w Luboczy nad Pilicą11, również położonej
na terenie diecezji poznańskiej, i objął tam funkcję kapelana12.

W czasie spotkania z bp. Wierzbowskim o. Papczyński uzyskał
od niego pozwolenie na noszenie nowego habitu. O fakcie tym została
również powiadomiona Nuncjatura Apostolska13. Po załatwieniu tych
formalności o. Stanisław przywdział w kaplicy Karskich biały habit,
podobny do pijarskiego, różniący się od niego prawie wyłącznie ko-
lorem. Podczas gdy pijarzy nosili habit czarny, o. Stanisław wybrał
dla siebie i dla przyszłych marianów habit koloru białego, gdyż uważał,
że kolor ten jest najwłaściwszym strojem członków „Towarzystwa Nie-
pokalanego Poczęcia” i żaden inny nie uzmysławia tak dobrze jak ten
nieskazitelności Dziewicy Niepokalanie Poczętej. Noszony przez ma-
rianów miał być w rozumieniu o. Papczyńskiego naturalną pomocą
w szerzeniu kultu Niepokalanego Poczęcia, jako zasadniczego celu no-
wego zgromadzenia14.

Ceremonia obłóczyn miała miejsce w czasie oktawy Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny ok. 8 września 1671 r. i odbyła się bardzo
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10 List bp. Gembickiego do o. Papczyńskiego, 1 października 1670, Positio 197-201;
Fundatio § 6, Scripta 83-84; Testamentum II § 3, Scripta 134-135; List bp. Hieronima Wierz-
bowskiego do Stolicy Świętej, 20 marca 1699, Positio 523.

11 Dawna Lubocza to dziś niewielka wioska o nazwie Lubocz, położona na płaskim terenie
nad Pilicą, w odległości ok. 15 km od Nowego Miasta i ok. 80 km od Warszawy. Nie ma tam
już dziś dworu potomków Jakuba Karskiego. Przebiega tędy drugorzędna droga z Tomaszowa
Mazowieckiego do Nowego Miasta, przy której po lewej stronie stoi stara kapliczka z drewnianą
figurą św. Jana Nepomucena. Po prawej stronie drogi jest kapliczka z figurą Matki Boskiej
Niepokalanej z napisem: „O Matko nie opuszczaj nas – 1957 – Ofiara wsi Lubocz”. Wieś ta nie
ma własnego kościoła i należy do parafii Rzeczyca.

12 Fundatio § 7, Scripta 85; PP ff. 199r, 141v, 136r; Navikevičius 158.
13 Fundatio § 7, Scripta 84.
14 Fundatio § 7, Scripta 84; Litterae ad Ordinem Fratrum Minorum, [Romae, III/IV ?

1691], Scripta 115-116; Przyłączenie marianów do zakonu serafickiego pod regułą Dziesięciu
cnót Najświętszej Maryi Panny, 21 września 1699, w: Regula Ordinis Beatae Virginis Mariae,
Varsaviae 1723, 36-40, Positio 542; Testamentum II § 3, Scripta 135.



uroczyście przed ołtarzem, w którym czczono obraz Matki Boskiej
Niepokalanie Poczętej, przywieziony z Rzymu przez Adama Karskiego
– uczestnika oficjalnego poselstwa Rzeczypospolitej do Stolicy Świętej
w 1633 r. – jako dar papieża Urbana VIII (1624-1644)15. Zebrani na
uroczystości obłóczyn zdawali sobie sprawę, że był to moment, gdy
zaczęła kiełkować nowa rodzina zakonna – pierwszy zakon klerycki
założony na ziemi polskiej.

Zaraz po tej uroczystości o. Papczyński udał się do Warszawy,
do nuncjusza apostolskiego Angelo Ranucciego (1671-1673), aby oka-
zać mu uległość, powiadomić o swoich planach i prosić o błogosła-
wieństwo. Nuncjusz przyjął go i udzielił swego błogosławieństwa16.

Ku chwale Niepokalanie Poczętej Dziewicy

Ideą przewodnią, która przyświecała o. Papczyńskiemu przy two-
rzeniu Zgromadzenia Księży Marianów, było szerzenie kultu Niepoka-
lanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Idea ta od samego początku
stanowiła zarazem cel szczegółowy zgromadzenia.

Miłość do Matki Najświętszej Niepokalanie Poczętej zawsze była
treścią życia założyciela marianów. Miłował Ją całym sercem od naj-
wcześniejszego dzieciństwa, potem wybrał zakon, w którym synowie
św. Józefa Kalasantego pod sztandarem Matki Bożej służyli sprawie
bliźnich, a gdy został kapłanem, korzystał z każdej okazji, aby szerzyć
Jej kult. Jej też w hołdzie złożył swoje pierwsze dzieło pisarskie –
Prodromus Reginae Artium. Opatrzył je podniosłą dedykacją:

„Słowa Przedwiecznego Rodzicielce, Pobożnie Wymownej Dziewi-
cy Maryi bez jakiejkolwiek zmazy Poczętej w ofierze składa tego Poprze-
dnika Królowej Sztuk – Jej ślubem ubogi Stanisław. Naucz, o Najczys-
tsza Mądrości Rodzicielko, zarówno dobrze żyć, jak i dobrze mówić”17.
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15 VW § 32, Positio 673; VW § 111, Positio 711-712.
16 Fundatio § 7-8, Scripta 84-85.
17            „Aeterni

00                    00Verbi
0                   000Parenti
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0000xxxxsine labe ulla Conceptae
0000Hunc Reginae Artium Prodromum



Ojciec Papczyński w wyjątkowym przywileju Matki Bożej – jakim
jest Niepokalane Poczęcie – pokładał zawsze nadzieję na uzyskanie
dóbr niebieskich i często powtarzał: „Niepokalane Poczęcie Dziewicy
Maryi, niech będzie dla nas ocaleniem i obroną”18. Wezwanie to polecał
braciom powtarzać w chórze i poza nim, także po dziękczynieniu w re-
fektarzu, po odmówieniu różańca, koronki lub innej praktyki pobożnej19.

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
w czasach o. Papczyńskiego nie dla wszystkich wiernych była oczy-
wista. Dogmatyczne jej określenie nastąpiło dopiero w 1854 r., choć
już była głoszona znacznie wcześniej w zwyczajnym nauczaniu Ko-
ścioła. Szerzyli ją jezuici i franciszkanie; oni też przenieśli ten kult
do Polski, natomiast liczni teologowie i pisarze Rzeczypospolitej byli
obrońcami tego wyjątkowego przywileju Matki Bożej. Postylle20 Wujka
głosiły ten przywilej jako artykuł wiary, podczas gdy na Zachodzie
trwały jeszcze na ten temat spory. Akademia Jagiellońska w XVI i XVII
w. broniła prawdy o Niepokalanym Poczęciu, budowano kościoły i oł-
tarze pod tym wezwaniem, rycerze mieli wyciśnięty na pancerzach
wizerunek Niepokalanej, powstawały bractwa, które śpiewały Godzinki
o Niepokalanym Poczęciu. Prymas Łaski na synodzie piotrkowskim
w 1511 r. rozciągnął święto Niepokalanego Poczęcia na całą prowincję
gnieźnieńską, a król Władysław IV ustanowił order Niepokalanego Po-
częcia21.
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0   000Suus Pauper ex Voto Stanislaus
000                     0D. D. D.
0000Doceas o purissima Sapientiae Genitrix
00                          i00et
00                   i00bene vivere
00                           00et
00                    00bene dicere”.
Prodromus p. [III], Positio 592.

18 „Immaculata Virginis Mariae Conceptio, sit nobis salus et protectio”. VW § 45, Positio
678; Congregatio de Causis Sanctorum. Decretum Posnanien. Canonizationis Servi Dei Stanis-
lai a Jesu Maria Papczyński... SUPER DUBIO An constet de virtutibus... Datum Romae, die 13
mensis Iunii A . D. 1992, 4.

19 VW § 45, Positio 678; PP ff. 64 (Art. 25), 215r-v,331r-v; Horologium Marianum
(1732), c.II, n. 9; Annot., 6o, in: DW, Ann. 3, f. 15r.

20 Postylla – komentarz lub zbiór komentarzy do Biblii, Ewangelii; objaśnienie perykopy.
Od łac. postilla – post illa (verba textus), po tych (słowach tekstu).

21 Z . Proczek MIC, Kult Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w: Maria-
nie, Rzym 1975, 319.



Prawdę tę potwierdzali także papieże w XVII w. – Paweł V w 1617 r,
Grzegorz XV w 1622 r., a przede wszystkim Aleksander VII w kon-
stytucji Sollicitudo omnium Ecclesiarum w 1661 r. Wciąż jednak trwały
spory pomiędzy „makulistami” i „immakulistami”22. Do przedstawicieli
tych ostatnich należał właśnie nasz założyciel. Wyrazem jego poglądów
na ten temat był wiersz opublikowany w 1663 r. w Prodromus Reginae
Artium, w którym zawarł ciekawą próbę uzasadnienia przywileju Nie-
pokalanego Poczęcia ex consequentibus, czyli z braku widocznych
u wszystkich pozostałych ludzi (z wyjątkiem Pana Jezusa) następstw
grzechu pierworodnego w życiu Najświętszej Maryi Panny, co dowo-
dzi, że nie było w Niej też samego grzechu pierworodnego: nie była
nim ani na chwilę nawet w swym poczęciu skażona; była więc Nie-
pokalanie Poczęta23.

Tej samej tajemnicy poświęcił wiersz pt. Triumphus, zamieszczony
w książce o. Dominika Korwina Kochanowskiego OFM pt. Novus as-
serendae Immaculatae Conceptionis Deiparae Virginis modus, wydanej
w 1669 r. i zawierającej, zdaniem Papczyńskiego, nowy i przekony-
wający dowód na Niepokalane Poczęcie. Głosił w nim triumf Dziewicy
bez zmazy poczętej, która gniecie stopą łeb piekielnego węża. Mógł
on swoją trucizną zatruć pierwszych rodziców, ale nie zdołał skazić
swym tchnieniem Wielkiej Bogarodzicy Dziewicy. Wszyscy zrodzeni
z Adama rodzą się jako synowie gniewu, ale wina, która skalała cały
rodzaj ludzki, daleka jest od Dziewicy Łaski. Została Ona poczęta
wbrew porządkowi natury, tak jak i sama poczęła Boga24. Prawdę tę
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22 J. Stricher, Le Voeu du Sang en faveur de l’Immacolatée Conception: Histoire et Bilan
Theologique d’une Controverse, Romae 1959, I, 1, 5.

23 Prodromus, P. II, c. 10, n. 7-9 in ed. II a, 178– 179, Positio 601.
24 „Io triumphe! Mariano sub pede

0000Draconis infesti caput
0000Gemit: canamus absque labe conditae.
0000Io triumphe! VIRGINI.
0000Potuit cerastes stygius inficere suo
0000Primos Parentes toxico:
0000Non potuit afflavisse Magnam VIRGINEM,
0000Dei Parentem VIRGINEM;
0000Nascuntur omnes, quotquot ex lumbis Adae
0000Nascuntur, irae filii:
0000Ex matre nata gratiosi nominis
0000Est Nata, VIRGO Gratiae.
0000Quae culpa totum polluit hominum genus,



poruszał także w kazaniach z okresu pijarskiego; mówił „o wyjątko-
wym a wolnym od skazy pierworodnej poczęciu Najświętszej Maryi
Panny”. Wygłaszał i publikował te kazania, ale niestety nie zachowały
się one do naszych czasów25. Pozostały po nim w rękopisach – pra-
wdopodobnie z okresu mariańskiego – także modlitwy i pieśni o Nie-
pokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, te jednak również za-
ginęły26.

Głoszeniu prawdy o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi
Panny w czasach o. Papczyńskiego sprzyjała ogólna atmosfera i otwar-
cie się serc wiernych na tę tajemnicę. Wyrazem tego była niewątpliwie
inicjatywa, jaką podjął król Władysław IV, kiedy w 1637 r. próbował
stworzyć kadry organizacyjne w formie Kawalerii Orderu Niepoka-
lanego Poczęcia. Według statutu owego „zakonu” miało być 72 braci
(kawalerów) krajowych i 24 zagranicznych z królem jako mistrzem
na czele. Podobne zakony orderowe istniały w tym czasie w Hiszpanii.
Bracia mieli ślubować służbę w obronie czci Boga, Najświętszej Maryi
Panny i Kościoła Rzymskiego, a także „w obronie Królestwa Polskie-
go i jego pożytku”. Projekt ten nie został zrealizowany, bo potępili
go innowiercy i szlachta, bojąc się zagrożeń. Odrzucił go także sejm
w 1638 r. uważając, że kraj bardziej potrzebuje myśli politycznej niż
elity orderowej27. I choć królowi przyświecały wówczas cele polityczne,
bo monarcha nie odznaczał się zbyt głębokim duchem religijnym, to
z tej jego niedoszłej idei widać, jak prawda o Niepokalanym Poczęciu
była wówczas żywa i obecna w polskim społeczeństwie.

190 Stanisław Papczyński

0000Abest abest a VIRGINE.
0000Concepta naturae ordinem contra fuit;
0000Ut ipsa concepit DEUM.
0000Posterius ergo quando creditur, prius
0000Cur non sit aptum creditu?” (...).
0000Triumphus Sine originali macula conceptae Magnae Virgini, nova methodo, celeberrime
adornatae, 1669, in: D. C. Kochanowski, Novus Asserendae Immaculatae Conceptionis Deipa-
rae Virginis Modus, pp. [XVIII-XIX], Casimiriae ad Cracoviam2, 1669, [XVIII-XIX], Positio
602.

25 A. Horanyi, Scriptores Piarum Scholarum, P. II, Budae 1809, 460.
26 PP f. 113r: „Servus Dei Stanislaus sedulissimus fuerit Promotor cultus Immaculatae

Conceptionis B. V. Mariae, et de Ea Orationes et Cantilenas pias reliquit, et nobis porrexit”.
Positio 585.

27 W. Konopczyński, dz. cyt., t. I, 258.



Działalność duszpasterska

Wysiłki związane z tworzeniem Zgromadzenia Księży Marianów
łączył Papczyński z zajęciami duszpasterskimi w domu Karskich. Za-
prowadził tam między innymi zwyczaj śpiewania różańca wspólnie
przez członków rodziny i służbę. Zwyczaj ten przetrwał wiele dzie-
siątków lat. W sto lat później zastał go ówczesny kapelan marianin
o. Cyprian Fijałkowski28.

W czasie pobytu w Luboczy o. Papczyński cieszył się opinią wiel-
kiej świętości. Anna Karska pokazywała o. Wyszyńskiemu koronkę,
przechowywaną jak relikwię, po o. Stanisławie oświadczając, że uz-
drowiła nią wielu chorych i samą siebie29.

Służąc rodzinie Karskich jako kapelan, o. Stanisław poświęcał także
sporo czasu na osobistą modlitwę w kaplicy domowej. Niekiedy jednak
usuwał się od życia dworskiego w samotność i pogrążał się całkowicie
w Bogu. Chciał być może ukryć przed innymi łaski i znaki szczególne,
którymi go Bóg obdarzał na modlitwie. O jednym z takich znaków
dowiadujemy się ze świadectwa przekazanego na piśmie przez Kata-
rzynę Żebrowską z Karskich: „Wielebny w Bogu Stanisław często po
kryiomu uchodząc od konwersacyi dworskiey na pobożne swoie mod-
litwy aż do gumien, częto widziany był od posłańców, czy do obiadów,
czy na kolacye [wysłanych] na proszenie Jego do stołów, od ziemi
więcej niż na łokieć, przez długi czas trwaiąc podniesiony”30.

Nic dziwnego, że po śmierci o. Papczyńskiego wspominano go
w domu Karskich, jako „Świętego Ojca Stanisława” lub „Świętego
Stanisława”. Pierwszy biograf o. Papczyńskiego mówi nawet o cu-
downym uzdrowieniu dokonanym przez o. Stanisława w tym domu.
Swoimi modlitwami przywrócił on zdrowie synowi Karskich, Józefowi,
choć ten był już umierający. Wpadł pod koła wozu i leżał bez sił
na wpół żywy. Wówczas o. Stanisław rzekł do niego: „Józefie, wstawaj
i pośpiesz się posłużyć mi do Mszy św.!” W tym momencie Józef
wstał natychmiast z łóżka i udał się z o. Stanisławem do kaplicy31.
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28 PP f. 156v.
29 VW § 70, Positio 689; także przyp. 133 i 134.
30 APS f. 32r.
31 VF § 81, Positio 647; tamże 7; Świadectwo Katarzyny Żebrowskiej z 28 sierpnia 1768 r.,

Positio 758, 3o; Świadectwo o. Cypriana Fijałkowskiego, PP Ad art. 16, f. 135v-136r, Positio
815.



Leporini wspomina również o innym wydarzeniu w domu Kar-
skich. Mianowicie Anna Karska miała pieska, którego bardzo lubiła
i rozpieszczała. Była wtedy w stanie błogosławionym i o. Stanisław
wielokrotnie ją napominał, aby zaprzestała czułości wobec zwierzęcia.
Ponieważ napomnienia te nie były respektowane, o. Stanisław które-
goś dnia uśmiercił czworonożnego ulubieńca pani Karskiej32.

Także Wyszyński przytacza to wydarzenie. Pisze, że gdy pani Kar-
ska nie chciała posłuchać o. Stanisława, ten polecił pieskowi zejść
z jej rąk na ziemię i ku zdziwieniu wszystkich obecnych uśmiercił
go słowami: „Piesku zdechnij”33. Wyszyński przytacza opowiadanie
samej Karskiej, która wskazuje na motywy, jakimi kierował się o. Sta-
nisław, kiedy ją upominał. Miała ona owego „słodkiego” zwierzaka
jeszcze z czasów młodości i tak bardzo go kochała, że nawet z tej
samej miski z nim jadła. Często go całowała, a on lizał ją po twarzy.
Strofował ją o. Stanisław z tego powodu i przekonywał, że nie wypada,
aby z tej samej miski jadało zwierzę i człowiek, który przecież stwo-
rzony jest na obraz Boży. Nie wypada również, aby osoba często przyj-
mująca Komunię świętą całowała psa. Ostrzegał też, że jako ciężarna
nosi w swym łonie dziecko, któremu Bóg błogosławi i że te psie pie-
szczoty mogą, nie daj Boże, spowodować, że wyda na świat jakieś
monstrum, co zdarza się nieraz kobietom34. Historię z pieskiem usły-
szał o. Wyszyński kiedy ok. 1730 r. odwiedził dom Karskich; żyła
jeszcze wówczas już prawie stuletnia Anna Karska, która mu ją opo-
wiedziała35.

Historia ta miała jeszcze dalszy ciąg. Anna Karska w obawie, że
może spotkać ją kara za nieposłuszeństwo, upadłszy do nóg o. Sta-
nisława, prosiła go, by nic złego jej nie czynił36. Od tego czasu cała
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32 VF § 82, Positio 647; PP 221r-222r.
33 VW § 70, Positio 688-689.
34 R, 3 c-e, APS 5, f. 36r-v; Positio 688, przyp. 130. 
35 VW § 70, Positio 689; DeVen, 6to, 10mo, APS 5, f. 30r (orig., APS 6, f. 21r, n. 8), f. 30v;

R, 3, b, APS 5, f. 36r; R, 3, f, gdzie ta sama Karska opowiada, że gdy piesek na rozkaz o.
Stanisława zszedł z jej rąk na ziemię, spojrzał jemu w oczy, choć nie byli dla siebie „przyjaciół-
mi”, jakby czekał na dalsze rozkazy. Wtedy o. Stanisław zawołał: „Piesku zdechnij!” i piesek
natychmiast upadł martwy. Tamże, f. 36v; PP ff. D 65v-66r (Art. 29). 113v. 143r. 269v-270v.
333r-v.

36 VW § 70, Positio 689.



jej rodzina miała w jeszcze większym poważaniu o. Stanisława, uwa-
żała go za świętego danego od Boga37.

Praca pisarska

Wiele czasu o. Stanisław poświęcał studium, którego owocem były
dwie pozycje napisane w Luboczy: Templum Dei Mysticum (Mistyczna
Świątynia Boża) i Norma vitae (Reguła życia).

Pierwsza jest podręcznikiem ascetycznym, jednym z pierwszych
w Kościele, napisanym przede wszystkim dla ludzi świeckich. Książka
ta należy do najwybitniejszych pozycji wśród pism o. Papczyńskiego;
w druku obejmuje 240 stronic małego formatu. Miała trzy wydania:
pierwsze w 1675 r. w Krakowie, drugie już po śmierci autora w 1741 r.
w Warszawie, trzecie w 1747 r. Jest to dzieło z zakresu duchowości,
świadczące o dużej znajomości życia wewnętrznego. Uderza w nim
również plastyczność ujęcia zarówno podstaw teologicznych życia
chrześcijańskiego, jak i obowiązku dążenia do świętości. Autor w opar-
ciu o źródła Objawienia i dzieła pisarzy kościelnych, zwłaszcza Do-
ktorów Kościoła, przekonywająco przedstawia sam ideał doskonałości
chrześcijańskiej, środki do jej osiągnięcia oraz etapy jej rozwoju. Kon-
ferencyjny styl dzieła świadczy o tym, że Papczyński pisał je także
z myślą o kaznodziejach. Mogło też służyć pobożnemu czytelnikowi
– jako pomoc do rozmyślań. Pragnąc przemówić do wyobraźni, przed-
stawia duszę ludzką jako świątynię Bożą, w której różne przedmioty
i czynności liturgiczne mają swoje odpowiedniki w organizmie du-
chowym chrześcijanina. Poprzez liczne obrazy alegoryczne Papczyński
omawia władze duchowe człowieka, źródła łaski i pomoce w realizacji
celu życia chrześcijańskiego, jakim jest osiągnięcie zjednoczenia z Bo-
giem. Przykłady zaczerpnięte z Pisma Świętego, z historii Kościoła,
z dziejów powszechnych i z żywotów świętych, miały służyć zrozu-
mieniu podawanej treści. Templum Dei Mysticum jest jedynym z za-
chowanych dzieł o. Stanisława, które szeroko traktuje o zagadnieniach
życia wewnętrznego.
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37 R 3, g; PP f. 66r, Art. 29.



Norma vitae – to reguła zakonna38. W dziewięciu rozdziałach autor
podaje przepisy życia przyszłych marianów. Znajdujemy w niej pod-
stawowe idee zakładanego przez o. Papczyńskiego instytutu zakonnego.
Pierwszą wersję Reguły życia sporządził on ok. 1672 r. Na jej zre-
dagowanie miały wpływ takie źródła jak dokumenty papieża Klemensa
VIII i konstytucje pijarów. Papczyński czerpał też obficie ze wspólnego
dla wszystkich zakonów źródła, jakim jest zdrowa tradycja Kościoła.
Jego dzieło jest oryginalne w treści i formie, zostało napisane w sposób
jasny i przekonywający.

Wszystko co wielkie rodzi się w bólu

Czas mijał, a o. Papczyński nie miał właściwych kandydatów do
zgromadzenia. Wprawdzie zgłaszali się zarówno świeccy jak i duchow-
ni, ale nie zostali przyjęci, bo nie wydawali się odpowiedni. Poza
tym o. Stanisław nie dysponował miejscem, gdzie mogliby wspólnie
przebywać39. Na domiar złego powtórzyła się sytuacja, której doświad-
czył w Krakowie. Tak jak bp Oborski początkowo życzliwy odmówił
mu później swego poparcia, tak również obecnie bp Wierzbowski miał
wątpliwości co do statusu prawnego zgromadzenia zakładanego w je-
go diecezji. Nie przekreślił jednak całkowicie nadziei o. Stanisława
i uzależnił swoją akceptację od zgody Stolicy Apostolskiej. W związku
z tym o. Papczyński rozpoczął starania w Rzymie o uzyskanie od-
powiedniego pozwolenia i powierzył swą prośbę jakiemuś pełnomoc-
nikowi. Ten jednak nie podjął należytych starań i w ciągu dwóch lat
sprawa nie posunęła się naprzód, a poniesione przez o. Stanisława
trudy i koszty poszły na marne40.

Był to bardzo trudny okres dla o. Stanisława, bo w tym samym
czasie doznawał prześladowań od ludzi mu niechętnych; pisali paszk-
wile, by poniżyć przyszłego zakonodawcę i przeszkodzić mu w re-
alizacji zamierzenia. Byli i tacy, którzy zachęcali zuchwałych wyro-
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38 W swym pierwotnym sformułowaniu nie zachowała się do naszych czasów i nie znamy
dokładnie treści Norma Vitae z 1672 r. Najwcześniejsze z zachowanych wydanie reguły pocho-
dzi z 1687 r. i na pewno nie jest identyczne z poprzednimi wersjami.

39 Fundatio § 9, Positio 361.
40 Fundatio § 10, Positio 361, przyp. 26 i 27.



stków do wznoszenia szyderczych okrzyków pod jego adresem w ro-
dzaju: „Kruk zmienił się nagle w łabędzia! O, jak prędko z kruka
stał się łabędź!”41. Była to wyraźna aluzja do zamiany czarnego habitu
na biały. Ojciec Papczyński przyjmował jednak to wszystko z pod-
daniem się woli Bożej, bo wiedział, że początki wielkiego dzieła wy-
magają wielkiej cierpliwości.

Nieprzyjaciele o. Stanisława wypaczali również prawdę o jego po-
bycie u pijarów i okolicznościach wystąpienia od nich. Należało od-
powiadać na te ataki, choćby tylko ze względu na przyszłych kan-
dydatów do zgromadzenia, których mogłaby odpychać nieprawdziwa
wersja wydarzeń związanych z odejściem o. Papczyńskiego. W tym
celu napisał Apologię, w której odsłonił rzeczywiste przyczyny, jakie
skłoniły go do opuszczenia pijarów42.

We wstępie do Apologii o. Papczyński wyjaśnia, że jego decyzja
odejścia od pijarów nie była podjęta lekkomyślnie i że nie został usu-
nięty, jak niektórzy sądzą, lecz sam prosił o zwolnienie z ważnych po-
wodów. W toku swoich wywodów używa nieraz słów mocnych i twar-
dych... Usprawiedliwieniem takiego stylu jest niewątpliwie wielkość
doznanych cierpień, a także obrana przez niego polemiczna forma li-
teracka. Warto jeszcze dodać, że omawiany dokument ma poważną
wartość źródłową, chociaż autor w swoim opowiadaniu nie trzyma się
porządku chronologicznego. Pisze swą Apologię przede wszystkim po
to, aby się bronić, a nie po to, żeby opowiedzieć historię swego życia.
Oto fragment wstępu:

„Ponieważ słyszę różne zdania ze strony różnych ludzi, a nawet
mężowie poważni różnie sądzą o moim odstąpieniu od pierwotnego
powołania, uważam za rzecz bardzo pożyteczną, dla wyprowadzenia
jednych z błędu, a uchronienia drugich od niego, wyłożyć całą rzecz
jawnie, jak się przedstawiała. Nie chodzi mi o obronę czci, bo jej
nie posiadam i mam ją za nic, nie chcę też nikogo prześladować ani
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41 „Ecce mox Cignus, qui ante corvus erat”. Wyszyński, § 32., Positio 673; „Tam subito
Cygnus qui modo corvus erat”. Fundatio § 8, Scripta 86; VF § 35, Positio 640.

42 Positio 252-276. W 1963 r. Krzyżanowski zatytułował ją Apologia pro Egressu ex
Scholis Piis (Krzyżanowski 131) dla odróżnienia jej od innej Apologii napisanej przez o. Sta-
nisława, a zatytułowanej Apologia pro Summa Paupertate, Positio 252. Ta pierwsza została
zredagowana w 1671 r., ale oryginał jej nie zachował się do dziś, jak również nie zachowała
się pierwsza kopia sporządzona ok. 1705 r. Zachowały się natomiast trzy późniejsze kopie:
z 1744 r., z 1773 r. i z 1775 r.



zniesławiać, jeśli odsłaniam rzeczywiste zewnętrzne przyczyny tego
kroku, lecz by każdy wiedział, żem nie z lekkomyślności wystąpił od
pijarów, anim był usunięty z jakiejś racji, ale dla poważnych racji
sam prosiłem o zwolnienie mnie”43.

Ojciec Papczyński wiedział, że wszystko, co wielkie, rodzi się w bó-
lu, toteż trwał w swoich postanowieniach, chociaż bywał nieraz znie-
chęcony aż do dna serca. Pomimo piętrzących się trudności nie od-
stępował od swego zamiaru i chciał zakwitnąć tam, gdzie Bóg przy-
gotował mu glebę. Miał też wielu przyjaciół, którzy podtrzymywali
go na duchu i utwierdzali w przekonaniu, że nad tym, co zamierzył,
czuwa Opatrzność. Do najbardziej wypróbowanych przyjaciół o. Sta-
nisława należał o. Franciszek Wilga, przełożony klasztoru kamedułów
na Górze Królewskiej pod Warszawą (dzisiaj Bielany)44.

Ojciec Stanisław udał się do o. Wilgi jesienią 1672 r., aby zasięgnąć
rady. Kontaktował się z nim już nieraz, ale tym razem chodziło o spra-
wę najwyższej wagi45. Poinformowany o piętrzących się trudnościach
o. Wilga doradził Papczyńskiemu, aby najpierw starał się znaleźć ja-
kiegoś towarzysza, z którym mógłby rozpocząć życie zakonne. Za-
chęcał też do rozejrzenia się za odpowiednim na to miejscem. Dopiero
po ich znalezieniu radził rozpocząć starania o aprobatę Stolicy Apo-
stolskiej46. Nasz zakonodawca przyjął te rady z wdzięcznością, bo słowa
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43 „Quoniam varias variorum hominum, et prudentum etiam virorum sententias de mea
a prima vocatione corpore excedenti audio et expendo simul ultissimum ese, ad errorem humani
iudicii, aut detegendum aut avertendum, etsi veritas ipsa producatur in publicum, idcirco non
aviditate honoris propugnandi, quem nullum habeo, et contemno, non aliquem insectandi studio,
aut infamandi, causas genuinas externas huius rei affero, sed ut quisque sciat optime, me nec
animi levitate motum ex Scholis Piis, nec ob aliquam causam dimissum, sed gravibus rationibus
permotum etiam postulasse dimissionem”. Apologia, Intr., Scripta 37.

44 Ojciec Franciszek Wilga wstąpił do kamedułów w 1643 r. W 1653 r. został mianowany
naprzód przeorem pustelni na Górze Królewskiej pod Warszawą, a w 1657 na Górze Srebrnej
pod Krakowem. W 1667 r. został znowu przeorem na Górze Królewskiej pod Warszawą. Kiedy
o. Papczyński odwiedził go w początkach sierpnia 1667 r. i zatrzymał się tam przez kilka dni,
było to prawdopodobnie jego pierwsze spotkanie z o. Wilgą (Kraus 6, Positio 298). W dniu 6
października tego samego roku otrzymał od niego list polecający przed podróżą do Rzymu.
W maju 1668 r. o. Wilga udał się do miejscowości Wigry koło Suwałk, jako pierwszy rektor
tamtejszej nowej fundacji kamedulskiej. Gdy w 1671 r. ogień zniszczył pałac, w którym mie-
szkali pustelnicy, opuścili oni Wigry i nie powrócili tam aż do 1678 r. W tym czasie o. Wilga
znowu przebywał na Górze Królewskiej pod Warszawą i pewnego dnia odwiedził go o. Stani-
sław. L. Zarewicz, Zakon Kamedułów w Polsce i na Litwie, Kraków 1871, 36, 47-48, 62, 75,
79, 80, 98, 108-110; Fundatio § 19, Scripta 92; Positio 363, przyp. 30. 

45 Kraus 6, Positio 298. 



jego wielkiego przyjaciela były dlań jak powracająca do arki gołębica,
która zwiastowała opadanie wód.

Pierwszy klasztor marianów

Idąc za radą o. Wilgi, o. Papczyński zwrócił uwagę na pustelnię
znajdującą się w Puszczy Korabiewskiej47, ok. 70 km od Luboczy,
gdzie od dwunastu lat prowadził życie pustelnicze pewien weteran wo-
jenny, 39-letni Stanisław Krajewski, kleryk święceń niższych. Osie-
dlił się on na terenie ofiarowanym mu przez Łukasza Opalińskiego
i w 1670 r. otrzymał od króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego pra-
wo własności oraz zgodę na zbudowanie pustelni. Sporządzony wte-
dy dokument ma wielkie znaczenie dla marianów, ponieważ jest je-
dynym, który podaje szczegóły z życia Krajewskiego, pierwszego to-
warzysza o. Stanisława, oraz wiadomości o pustelni będącej kolebką
zgromadzenia48.

Królewskie nadanie z 2 października 1670 r. chwali Stanisława
Krajewskiego za jego liczne usługi oddane w czasie długiej i wiernej
służby poprzednikom króla Michała i całej Rzeczypospolitej. Brał
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46 Fundatio § 10, Scripta 87.
47 Puszcza Korabiewska bierze swą nazwę od wsi Korabiewice, które należą do starszych

miejscowości na Mazowszu. Obszary puszczy rozciągały się ongiś między Mszczonowem,
Skierniewicami oraz Rawą Mazowiecką i łączyły się od północy z Puszczą Bolimowską. Naj-
bogatsza historia Korabiewic przypada na wiek XVII-XIX, kiedy wieś ta cieszyła się rangą
starostwa niegrodzkiego, a później gminy. W 1827 r. było w Korabiewicach 15 domów i 165
mieszkańców. Do 1957 r. nie było tu kościoła i dopiero wtedy zbudowano niewielką drewnianą
kaplicę. Prace przy wznoszeniu obecnej świątyni rozpoczęto w lipcu 1958 r. i podjął je przybyły
do Korabiewic w listopadzie tego roku ks. Tadeusz Seget. Kościół w stanie surowym oddano
do użytku w 1959 r. Parafię w Korabiewicach pod wezwaniem Matki Boskiej Anielskiej ery-
gował kard. Stefan Wyszyński w 1974 r. W jej skład weszło 9 niewielkich wiosek i liczy ona
mniej niż 800 niezamożnych mieszkańców. W 1969 r. kard. Wyszyński dokonał konsekracji
świątyni.

48 Oryginał dokumentu, przechowywany w archiwum korabiewskim aż do 1865 r., dziś
nie istnieje. Ale Ludwik Górski w 1843 r. opublikował kopię wspomnianego przywileju w no-
tach załączonych do jego artykułu o Zgromadzeniu Księży Marianów i o jego założycielu (L.
Górski, dz. cyt., w: Pamiętnik..., t. V, Warszawa 1843, 309, nr 2; 293-315; 313-314, nr, 5).
W 1830 r. marianie sporządzili urzędową kopię oryginalnego dokumentu (TrAAS 6, na końcu;
Sydry 82, nr 1), uległa ona jednak zniszczeniu w 1944 r. wraz z archiwum skarbowym warsza-
wskim, w którym była przechowywana. Istnieje kopia drugorzędna, sporządzona przez Sydrego
ok. 1930 r. (TrAAS 7-8). Kopia została opublikowana w 1937 r. przez Sydrego w tłumaczeniu
polskim, nieco zmieniona. Sydry 81-82.



udział w różnych wyprawach wojennych, m.in. w moskiewskiej
i szwedzkiej. Potem obrał życie skromne, wybudował dla siebie i swo-
ich towarzyszy cztery małe cele oraz kaplicę pod wezwaniem św. Mi-
chała Archanioła. Dla zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa w pro-
wadzeniu życia pustelniczego przez niego i jego towarzyszy król Mi-
chał podarował mu na zawsze część puszczy wraz z prawem do wyrębu
drzew, zarówno na budowę jak i na opał. Wystawiony przez króla
dokument miał zachować moc prawną w przyszłości tak długo, jak
pustelnicy korabiewscy będą przebywać w puszczy49.

Jesienią 1672 r. o. Papczyński udał się do Puszczy Korabiewskiej
i wyjawił swój zamiar założenia pierwszego klasztoru mariańskiego
w pustelni Krajewskiego. Ten chętnie przyjął propozycję, zgłosił go-
towość ofiarowania o. Stanisławowi swej posiadłości i zadeklarował
chęć poddania się jego zwierzchnictwu. Skłonił również do tego jedne-
go ze swych towarzyszy. Zadeklarował też gotowość ułożenia swe-
go życia według przedstawionej mu przez o. Stanisława Reguły życia.
Potem kilkakrotnie go przynaglał, aby zechciał przyśpieszyć realizację
swoich zamierzeń. Jednak o. Papczyński był ostrożny i zwlekał z osta-
teczną decyzją. Niepokoiły go pewne cechy Krajewskiego, wskazujące
na to, że nie jest on właściwym kandydatem na zakonnika. Miał zbyt
wielkie zamiłowanie do swobody, co nie rokowało nadziei, że potrafi
znieść rygory posłuszeństwa. Był ambitny, ale zmienny i krnąbrny50.
Ojciec Papczyński prosił Boga o światło, bo zdawało mu się, że nie
powinien łączyć się z Krajewskim. Postanowił jeszcze zasięgnąć rady
światłych mężów. Gdy zapytał pewnego franciszkanina, co robić, ten
bynajmniej nie odradzał realizacji zamierzenia. W roku 1672, jak należy
sądzić, udał się do Studzianny z okazji uroczystości Niepokalanego
Poczęcia i tam przystąpiwszy do sakramentu pokuty, prosił spowiednika
o radę w tej sprawie. Ów zachęcił go, aby jednak udał się do puszczy
i zaczął z pomocą Bożą robić, co się da, a reszty dokona sam Bóg.
Był to ten sam kapłan, który uprzednio w Krakowie proszony o radę
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49 Przywilej udzielony przez króla Michała Stanisławowi Krajewskiemu, 2 października
1670 r., Positio 334-336; Kopia w języku polskim, Sydry 81-82.

50 Fundatio § 11-12, Scripta 88.



odnośnie do założenia „towarzystwa”, odpowiedział, że wolą Bożą jest
by o. Papczyński do tego dzieła przystąpił51.

Idąc za uzyskanym światłem, o. Papczyński zaprosił Krajewskiego
do Luboczy. Tam 4 lipca 1673 r. przyjął od niego akt ofiarowania
się do „Towarzystwa Niepokalanego Poczęcia”, przysięgę wytrwania
i podporządkowania regule. Krajewski przywdział wówczas biały habit
i przyjął imię Jana od Niepokalanego Poczęcia52.

W akcie ofiarowania Stanisław Krajewski, syn Bartłomieja Krajew-
skiego i Reginy Krasnopolskiej, z diecezji przemyskiej, liczący wów-
czas 39 lat, oddał Bogu Wszechmogącemu i Bogarodzicy zawsze Dzie-
wicy Maryi bez grzechu pierworodnego poczętej, swoje serce, rozum,
pamięć, wolę, uczucia, umysł, duszę całą, zmysły zewnętrzne i we-
wnętrzne, ciało, nic nie pozostawiając sobie; aby cały mógł stać się
sługą Boga Wszechmocnego i Błogosławionej Dziewicy Maryi. Pier-
wszy współbrat zakonny o. Papczyńskiego użył w tym akcie identy-
cznych słów, jakimi posłużył się sam zakonodawca w swoim oblatio
z 1670 r. według formuły, jaką przepisał dla pierwszych marianów53.

O zaistniałym akcie o. Papczyński powiadomił nuncjusza Franci-
szka Buonvisiego54 i uzyskał od niego pozwolenie na odprawianie Mszy
św. w kaplicy budowanej przez Krajewskiego, a uznawanej za pry-
watną, zaś od biskupa diecezjalnego otrzymał zezwolenie na odpra-
wienie rekolekcji w pustelni korabiewskiej55.

Nadszedł czas odjazdu z gościnnego domu Karskich. Po dwóch
latach wspólnego zamieszkania gospodarze pożegnali z żalem swego
świątobliwego kapelana i przyjaciela. Wozem, na który zabrał żywność
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51 Fundatio § 13, Scripta 89. Spotkanie o. Papczyńskiego z w /w spowiednikiem w Kra-
kowie mogło mieć miejsce w ostatnich miesiącach 1670 lub w pierwszych miesiącach 1671 r.
Positio 363, przyp. 36.

52 Ojciec Papczyński zachował – za przykładem pijarów i innych zakonów – zwyczaj
posługiwania się dodanym do imienia zakonnego imieniem jakiegoś świętego lub tajemnicy
wiary zamiast nazwiska. Później kapituła zebrana w Puszczy Korabiewskiej w 1734 r., pod
wpływem braci mniejszych postanowiła zaprzestać tego zwyczaju i zezwoliła na używanie rów-
nież własnego nazwiska. Zarządzenie to następnie ponawiano aż ustalił się ostatecznie zwyczaj
posługiwania się jedynie imieniem i nazwiskiem. Sydry 83, przyp. 2.

53 Fundatio § 15, Scripta 90; Oblatio, Scripta 25.
54 Franciszek Buonvisi znalazł się w Polsce 27 stycznia 1673 r. jako nuncjusz nadzwy-

czajny. Klemens X 15 lipca 1673 r. mianował go nuncjuszem zwyczajnym w tym kraju, w miej-
sce Ranuzz’ego. 

55 Fundatio § 14, Scripta 89.



i osobiste drobiazgi, opuścił o. Papczyński Luboczę i udał się w stronę
Puszczy Korabiewskiej. Podróż wypadła w sobotę przed dziewiętnastą
niedzielą po Zielonych Świątkach, 30 września 1673 r. w dniu św.
Hieronima56.

Nasz zakonodawca dotarł do Puszczy Korabiewskiej wieczorem,
nie zastał jednak Krajewskiego, ale powitali go dwaj pozostali towa-
rzysze gospodarza. Jednym z nich był Szymon Werbicki, tercjarz fran-
ciszkański, który przebywał przez jakiś czas w Italii, gdzie koło Subiaco
nad świętą jaskinią wiódł przez cztery lata życie pustelnicze. Nosił
habit pustelnika i był tutaj gościem. Miał jednak zamiar przyłączyć
się do „Towarzystwa” o. Papczyńskiego. Nazwisko jego (alias: Wie-
rzbicki) znamy z aktu wizytacyjnego bp. Święcickiego z 24 paździer-
nika tego samego roku. Drugim towarzyszem Krajewskiego był pewien
organista. Mieszkał też z nimi chłopak do posługi57.

Pozdrowiwszy według swego zwyczaju świętych patronów i opie-
kunów osób i miejsc, o. Papczyński udał się do wskazanej celi, którą
wybudował pewien żołnierz, Litwin Jan Nowosielski, i zamieszkiwał
w niej przez dwa lata dla odbycia pokuty. Wchodząc do swojej pustelni
o. Stanisław polecił się gorąco i najpokorniej opiece Najświętszej Panny
i w Jej matczyne ręce złożył losy zakładanego przez siebie zakonu.
Wezwał także na pomoc św. Hieronima, którego pamięć czczono w tym
właśnie dniu58.

Następnego dnia o. Papczyński od razu wszedł w rolę kierownika
pustelników korabiewskich, gdyż chciał wdrożyć ich do obserwancji
zakonnej. Wczesnym rankiem począł budzić ich na modlitwę59, im jed-
nak nie podobały się nowe porządki; nie przywykli do modlitewnego
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56 Fundatio § 16, Scripta 90. Ojciec Stanisław nie całkiem dobrze zapamiętał szczegóły
związane z datą wyjazdu, skoro pisał, że miał on miejsce w niedzielę i to w osiemnastą po
Zielonych Świątkach, ponieważ w 1673 r. osiemnasta niedziela przypadała 24 września. Skoro
jednak przybył do Puszczy Korabieskiej w dniu św. Hieronima (30 września), musiała to być
sobota przed dziewiętnastą niedzielą po Zielonych Świątkach. Positio 364, przyp. 42; T. Wie-
rzbowski, Vademecum. Podręcznik do studiów archiwalnych dla historyków i prawników pol-
skich, Warszawa 1908, 59.

57 Fundatio § 16, Scripta 90; Akt Wizytacyjny sporządzony przez bp. Stanisława Jacka
Święcickiego w Pustelni Korabiewskiej, 24 października 1673 r, Positio 341-345.

58 Fundatio § 17, Scripta 91.
59 „Mane summo surrexi, et illos Eremitas ad orationem excitavi venire...”. Tamże § 18,

Scripta 91.



i pokutniczego trybu życia. Ojciec Stanisław od razu się zorientował,
że ma do czynienia z ludźmi nie nawykłymi do posłuszeństwa i pokuty.
Ci z kolei skarżyli się na naszego zakonodawcę, gdy Krajewski wrócił
do pustelni. Narzekali, że zmuszani są do modlitwy, a oni woleliby
raczej pracować. W rzeczywistości chcieli żyć beztrosko z jałmużny
tych, którzy uważali ich za świątobliwych pustelników. Na ręce Kra-
jewskiego krążącego po okolicznych dworkach szlacheckich składano
hojne dary60. Nie tak jednak pojmował życie zakonne o. Stanisław;
chciał zarówno pracować jak i modlić się, bo człowiek jest w pełni
człowiekiem wtedy, gdy pracuje i się modli.

W takiej sytuacji o. Stanisław postanowił założyć pustelnię na włas-
nym terenie, pragnął jednak przedtem odprawić jeszcze miesięczne re-
kolekcje. Wiedział, że trzeba nauczyć się milczeć, aby mieć coś do
powiedzenia i należy wejść uprzednio w ten szczególny kontakt z Bo-
giem, który ułatwiają rekolekcje. Poprosił więc Krajewskiego, aby po-
darował mu kawałek terenu na swej posiadłości, gdzie chciał zbudować
dom i gromadzić w nim odpowiednich kandydatów, a Krajewskiemu
powierzyć urząd prokuratora zgromadzenia. Po kilku dniach namysłu
Krajewski zgodził się na propozycję o. Stanisława i 7 października
1673 r. wystawił dokument, wciągając go do akt grodzkich. Ojciec
Papczyński był zadowolony z takiego obrotu sprawy, mógł bowiem
rozpocząć organizowanie życia wspólnego z innymi, bardziej gorli-
wymi kandydatami, w pomieszczeniach „domu rekolekcyjnego”61.

W akcie darowizny Krajewski zadeklarował wolę przyłączenia się
do wspólnoty mariańskiej skupionej wokół o. Stanisława jako prze-
łożonego. Ponowił przy tym swoje uprzednie ofiarowanie (oblatio z 4
lipca), obiecując dożywotnio służyć na tym miejscu Bogu w dobro-
wolnym ubóstwie, czystości, posłuszeństwie, pokucie i „wszelkiej za-
konności”, a także pilnie, wiernie i statecznie wypełniać obowiązek
prokuratora domu. Aby nadać większą powagę temu aktowi, chciał,
by został on zaaprobowany przez miejscowego ordynariusza62.
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60 Tamże § 18, Scripta 91-92.
61 Tamże 92. Termin „dom rekolekcyjny” tu użyty to nie dom rekolekcyjny w dzisiej-

szym znaczeniu (dla gości), ale raczej „dom skupienia”, w którym przebywają za klauzurą
pustelnicy, dom ciszy i modlitwy.

62 Akt odstąpienia części pustelni korabiewskiej przez Stanisława Krajewskiego na rzecz
o. Papczyńskiego i jego przyszłej społeczności (Cessio Krajewsciana), 7 października 1673, Po-



Wzmiankowany dokument jest ważny z tego względu, że rzuca
światło na stosunki pomiędzy o. Papczyńskim a jego pierwszym to-
warzyszem. Krajewski jawi się tu jako człowiek szczodry i szlachetny,
całkowicie gotowy pójść surową drogą zaproponowaną przez o. Sta-
nisława. Wiemy jednak, że o. Papczyński nie ufał bez zastrzeżeń tej
deklaracji, ponieważ dotychczasowe zachowanie Krajewskiego budziło
poważną wątpliwość co do jego stałości. W każdym razie musiał bardzo
cierpieć, kiedy Krajewski później zaczął się zachowywać niezgodnie
ze swymi obietnicami63.

Wizytacja kanoniczna

W realizacji zamierzonego dzieła sam Bóg przyszedł z pomocą
o. Papczyńskiemu. Ostatecznie nie musiał zmieniać lokalizacji pier-
wszego domu zakonnego swego zgromadzenia. Pomoc Boża przyszła
za pośrednictwem bp. Stanisława Jacka Święcickiego64, archidiakona
i oficjała warszawskiego, męża „wybitnego, pobożnego, wykształco-
nego”, który wizytując swój archidiakonat, otrzymał polecenie biskupa
poznańskiego, aby dokonać wizytacji także pustelni korabiewskiej, bo
nie najlepsze wieści dochodziły stamtąd do ordynariusza. Tryb życia
pustelników był zbyt swobodny i wizytator miał zdecydować, czy na-
leży nałożyć im odpowiednie zobowiązania, czy też obłożyć pustelnię
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sitio 337-339. Autograf dokumentu nie zachował się. Poświadczony przez o. Stanisława w Kurii
Warszawskiej 27 października 1673 r. był przechowywany w archiwum korabiewskim aż do
momentu, kiedy wraz z innymi dokumentami tego archiwum mariańskiego zaginął po kasacie
zakonu w 1864 r. Ale istnieje kopia dołączona przez Papczyńskiego w ok. 1675 r. do wspomnie-
nia o fundacji. Około 1705 r., kiedy wspomnienie zostało przeniesione do Księgi Protokółu
Zakonu Księży Marianów, opisywany dokument został zatytułowany Cessio Kraiewsciana.
Chociaż oryginalny Protokół nie istnieje, tekst dokumentu jest znany z kopii Protokółu sporzą-
dzonego w 1744 r. Tekst ten, zgodnie ze zwyczajem panującym w Polsce w XVII w., jest mie-
szaniną języka polskiego i łaciny. W Positio obok niego zamieszczono tekst w pełnym brzmie-
niu łacińskim, gdzie wyrażenia polskie oryginału przetłumaczono na łacinę, istniejące zaś już
zwroty łacińskie wydrukowano kursywą.

63 Positio 337.
64 Stanisław Święcicki urodził się ok. 1630 r. i po otrzymaniu sakry biskupiej został mia-

nowany w 1663 r. archidiakonem, a wkrótce potem oficjałem warszawskim. Sprawował te urzę-
dy do 1677 r., kiedy został przeniesiony do diecezji chełmskiej (w 1675/76 został mianowany
jej ordynariuszem). J. Korytkowski, Prałaci i Kanonicy Metropolii Gnieźnieńskiej, t. IV, Gnie-
zno 1883, 46-48; PEK t. XXXVII, 248; HierCat V, 156.



interdyktem, ponieważ Stolica Apostolska nie zwykła tolerować wspól-
not zakonnych nie mających jej aprobaty. O wspomnianą wizytację
zabiegał u ordynariusza sam o. Papczyński i przybycie do pustelni
bp. Święcickiego było odpowiedzią także na jego oczekiwanie65.

Biskup wizytator przybył do pustelni 24 października 1673 r., po
zakończeniu wizytacji kościoła parafialnego w Jeruzalu, ale nie zastał
w niej Krajewskiego, co wywołało jego oburzenie. Już chciał wyklu-
czyć go z pustelni wraz z jego towarzyszami, jednak na prośbę o.
Stanisława pozwolił im zostać i pozostawił swoje statuty dotyczące
całej organizacji ich życia – w duchu pustelniczo-pokutnym.

Dekretem wizytacyjnym bp Święcicki aprobował instytut o. Sta-
nisława oraz ofiarowanie się Krajewskiego wraz z cesją miejsca i przy-
wileju królewskiego. Pozwolił na przeniesienie kaplicy budowanej przez
Krajewskiego z miejsca wilgotnego na suche, wyżej usytuowane. Zez-
wolił też na jej powiększenie oraz na odprawianie w niej nabożeństw.

Zarządził, aby oprócz Reguły życia – do zachowania której zo-
bowiązali się pod przysięgą – zachowywali również pozostawione przez
niego przepisy zawarte w dekrecie wizytacyjnym.

Nałożył na pustelników korabiewskich obowiązek przestrzegania
postu w środę i piątek; mieli posilać się jedynie jarzynami i wodą,
w inne zaś dni mogli używać napoju postnego zwanego cerevisia66.
Bezwzględnie zabronił używania gorzałki, miodu, wina jak i innych
napojów alkoholowych.

Nakazał, aby wszyscy zachowywali ścisłe milczenie w poniedzia-
łek, środę, piątek i sobotę.

Codziennie, z wyjątkiem niedziel i świąt, miało się odbywać pub-
liczne biczowanie zwane dyscypliną. Wszyscy mieli w każdą niedzielę
odbyć spowiedź sakramentalną przed własnym kapłanem i pobożnie
przystąpić do Stołu Pańskiego. Mieli też codziennie oddawać się mod-
litwie myślnej i ustnej, czynić rachunek sumienia i przestrzegać czytań
w czasie posiłku. Zobowiązani byli do wspólnego odmawiania godzinek
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65 Fundatio § 19, Scripta 92-93.
66 Nie była to cerevisia (piwo) w dzisiejszym tego słowa znaczeniu (napój alkoholowy),

ale postne słabe piwo lub „zdrowa, smaczna i posilna polewka piwna, t.j. piwo zgrzane z żół-
tkiem; zastępowała dzisiejszą kawę i herbatę na śniadanie”. Z Gloger, Encyklopedia Staropol-
ska IV, Warszawa 1958, 29-30.



o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny67, całego różańca,
oficjum za zmarłych oraz do nieustannego rozważania męki Pana Jezusa
i czytania książek duchownych.

Mieli oddawać się uczciwej pracy według nakazu przełożonego
i mieć wszystko wspólne. Powinni trwać w miłości wzajemnej i mil-
czeniu oraz unikać obcowania ze świeckimi. Mieli używać jednakowe-
go białego habitu i strzyc tonsurę klerycką; nie wolno im było za-
puszczać brody.

Wizytator zabronił pustelnikom wychodzenia poza klauzurę, przyj-
mowania ludzi świeckich w obrębie klauzury, knowania przeciwko prze-
łożonym, zatrzymywania pieniędzy bez pozwolenia przełożonych, przy-
właszczania rzeczy do użytku wspólnego i jałmużn.

Wszystkich pustelników zobowiązał do posłuszeństwa o. Papczyń-
skiemu, któremu polecił pozostać na miejscu po ukończeniu rekolekcji
i mianował go przełożonym, udzielając wszelkich potrzebnych upraw-
nień, z władzą karcenia, nakładania ekskomuniki i dyspensowania68.
Ojciec Stanisław tak pisał później o zaistniałym akcie:

„Mnie z pewnością przybycie wizytatora przypadło do serca i pra-
wa przez niego nadane – mimo że już miałem Regułę życia przepisaną
mi i zatwierdzoną przez ojców duchownych – przyjąłem z zadowo-
leniem i staram się zachowywać, jakkolwiek w jakiejś mierze wydają
się one bardzo surowe; jednakże do niczego innego nie dążę jak tylko
do zbawienia mej duszy, które każdy winien przedkładać ponad wszy-
stkie inne rzeczy i czynić dla niego nawet rzeczy najtrudniejsze. Niech
Dobroć Boża da nam dla swej chwały stałe staranie o to i wytrwanie
w nim, aby z odkupionych krwią Jego Przenajdroższą żaden nie zginął.
Amen”69.
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67 Te godzinki (officiolum Immaculatae Conceptionis B. V. M.) były przepisane marianom
też w Norma Vitae (VI, 1. 4). Odmawiania ich widocznie zaniechano w XVIII w., bo nie ma
o nich wzmianki w konstytucjach z 1787 r. Natomiast wprowadzono wówczas stałe odmawia-
nie litanii loretańskiej oraz inne praktyki ku czci Najświętszej Maryi Panny.

68 Akty wizytacji kanonicznej przeprowadzonej przez bp. Stanisława Jacka Święcickiego
w Pustelni Korabiewskiej, 24 października 1673, Positio 341, 345; Fundatio § 20, Scripta 93.

69 „Mihi certe et Visitatoris cordi adventus fuit, et Leges ab eo datas (quamvis iam habue-
rim vitae normam mihi praescriptam, a Patribus Spiritualibus probatam) laeto animo suscepi,
servareque intendo. Licet enim ex parte aliqua rigidissimae videantur, nihil tamen spirans, nisi
animae meae salutem, quam utique quilibet omnibus rebus anteponere debet, et nihil pro ea,
tametsi durissimum non agere. Det nobis Divina bonitas constans huius rei studium et in eo
perseverantiam pro gloria sua, quos pretiosissimo Sanguine suo redemit, non pereat ex eis
quisquam. Amen”. Fundatio § 24, Scripta 95.



Spisany w czasie tej wizytacji protokół ma dużą wartość, ponieważ
był aktem prawnej aprobaty wspólnoty eremickiej uznanej za instytut
o. Stanisława, którego pierwszą siedzibą był „dom rekolekcyjny” w Pu-
szczy Korabiewskiej. Dlatego 24 października 1673 r., dzień wydania
aktu wizytacji przez bp. Święcickiego, jest uważany przez marianów
za datę założenia ich rodziny zakonnej70.

Łatwo było przewidzieć, że „pustelnicy korabiewscy” nie przy-
zwyczajeni do rygorów pustelniczo-pokutniczych, nie przyjmą suro-
wych przepisów pozostawionych przez bp. Święcickiego i opuszczą
pustelnię. Rzeczywiście niebawem ją opuścili. Pozostali tylko o. Sta-
nisław i Krajewski.

Nie wydaje się, żeby o. Papczyński przeżył z tego powodu roz-
czarowanie. Zaistniałe okoliczności pomogły mu rozeznać, kto do jego
wspólnoty się nie nadaje, bo przecież Ewangelia powinna być raczej
widziana niż słyszana i tylko żarliwi jej świadkowie mogą być apo-
stołami. Z drugiej strony był gotów przyjąć do wspólnoty każdego,
kto prawdziwie szuka Boga.

Rozwój Zgromadzenia Niepokalanej

Wprowadzenie Reguły życia

Trudne były początki nowego zgromadzenia po założeniu klasztoru
w Puszczy Korabiewskiej. Jedyny towarzysz o. Stanisława, który po-
został po wizytacji kanonicznej, sprzeciwiał się zarówno Regule życia,
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70 Oryginał omawianego aktu nie zachował się. Został zamieszczony w księdze wizytacji
bp. Święcickiego z lat 1666-1678, przechowywanej początkowo w Archiwum Kurialnym War-
szawskim. Archiwum to znalazło się później w Archiwum Archidiecezjalnym Warszawskim
i w 1944 r. uległo całkowitemu zniszczeniu. Ale w 1930 r. o. Sydry sporządził ręczną kopię
oryginału. Chociaż i ta kopia się nie zachowała, to jednak posiadamy jej maszynowy odpis
z 1933 r. w zbiorze dokumentów mariańskich. Oprócz niej dysponujemy jeszcze inną kopią,
niezależną od niej, pochodzącą z Protokółu. Mianowicie o. Papczyński po wizycie bp. Święcic-
kiego sporządził kopię dekretu, która była przechowywana w archiwum korabiewskim aż do
1864 r., kiedy to wraz z całym archiwum zaginęła. Ale w 1744 r. sporządzono kopię Protokółu
oryginalnego Zakonu Kięży Marianów, w którym znalazł się dekret biskupa wizytatora, w roz-
dziale o początkach i zatwierdzeniu Zgromadzenia. Kopia sporządzona przez Sydrego wydaje
się jednak bardziej wierna oryginałowi i tę kopię zamieszczono w Positio. Positio 340-341.



jak i statutom biskupa; lekceważył je, nie dbał o ich zachowanie. Wy-
chodził poza dom, kiedy mu się podobało, był nieumiarkowany i nie-
posłuszny, niweczył wysiłki o. Papczyńskiego i oskarżał go przed wi-
zytatorem o zbytnią surowość i oddalanie się od pustelni. Odwoływał
się przy tym do swego krewnego, męża skądinąd poważnego, kanonika
gnieźnieńskiego71.

Pretekstem do oskarżenia o. Stanisława o wychodzenie poza pu-
stelnię była jego podróż do Krakowa, podjęta zresztą za zezwoleniem
władz kościelnych72. Udał się tam latem 1674 r., aby oddać do druku
swoje dziełko pt. Templum Dei Mysticum; zostało ono wydrukowane
w Krakowie w 1675 r. Ojciec Papczyński odwiedził wtedy również
swoje rodzinne Podegrodzie, aby wykonać testament pozostawiony przez
zmarłego Jana Papczyńskiego73. Tam został pouczony z nieba i uzdro-
wiony in visione z ciężkiej choroby przez św. Józefa Kalasantego. Już
w cztery godziny później opuścił dom swojej siostry i udał się w długą
podróż, liczącą ok. 300 km do pustelni korabiewskiej (odległość ta
w linii prostej wynosi ok. 270 km), do której dotarł w pełni sił74.

Wróćmy jednak jeszcze do Krajewskiego. Od początku o. Papczyń-
ski miał z nim same kłopoty. W końcu wezwawszy pomocy Boskiej
pozwał przed wizytatorem tego podstępnego i zmiennego człowieka,
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71 „Krajewscius solus permansit, et interea coram saecularibus me incusabat; Simulabat
praeterea observantiae studium, re ipsa Domi forisque vivebat ut volebat, intemperans, inobe-
diens, exlex, et mihi et Episcopo rebellis, carpebat ubique actiones meas, et tandem per illos
suos Conscios nimiae severitatis me accusavit apud eumdem Visitatorem et vagationis, cum ego
non sine debita facultate coactus fuerim Cracoviam, et alio progredi. Innitebatur etenim impro-
borum patrocinio, et sui Consanguinei viri alias gravis Canonici Gnesnensis”. (Fundatio § 21,
Scripta 94. Wspomniany kanonik to imiennik br. Jana od Niepokalanego Poczęcia, ks. Stanisław
Krajewski, odgrywający ważną rolę w kapitule gnieźnieńskiej. W późniejszym czasie został
wybrany przez kapitułę i naznaczony przez prymasa Radziejowskiego na administratora diecezji
gnieźnieńskiej na czas nieobecności kardynała. J. Korytkowski, Arcybiskupi gnieź- nieńscy
Prymasowie i Metropolici polscy od r. 1000 aż do r. 1821, Poznań, t. IV, 314.

72 Fundatio § 21, Scripta 94.
73 Jan Papczyński, krewny i przyjaciel o. Stanisława, kamerdyner bp. płockiego Jana

Gembickiego (†1675), uczynił o. Stanisława wykonawcą swego testamentu. Świadectwo spo-
rządzone przez Lochmona na żądanie o. Papczyńskiego, 19 września 1674, Positio 559-560.

74 „Et quidem haec omnia egi praemonitus in visione a V. P. Nostro Josepho Calasantio
a Matre Dei, qui me tum graviter aegrum repente sanum reddidit, ita ut ex domo Sororis meae,
post horas circiter ab illa visione quatuor, me itineri longissimo commiserim, et quadraginta
miliaria Germanica e Domo Paterna ad eremum confecerim sanus et integer”. Z listu Sługi
Bożego do o. Aleksego Armini, przełożonego generalnego pijarów, 23 marca 1688, § 6, Positio
241.



aby złożył przysięgę, że będzie żył według obowiązujących go praw75.
Gdy jednak Krajewski już szedł ucałować krzyż trzymany przez wi-
zytatora, o. Stanisław zawołał, aby tego nie czynił, bo znając jego
niestałość, chciał zapobiec krzywoprzysięstwu. Uważał, że lepiej będzie
wypróbować jego wytrwałość przez trzy tygodnie i wówczas przyjąć
przysięgę76. I słusznie uczynił, skoro obserwancja zakonna tego pier-
wszego towarzysza zakonodawcy marianów była w tym czasie tak zła,
że wstydził się nawet o niej opowiadać. Świadom własnych ułomności
z ciężkim sercem to odnotowywał; lękał się jednak minąć z prawdą,
gdyby bronił i usprawiedliwiał to, co najwidoczniej było złe77.

Założyciel marianów miał nie tylko kłopoty z kandydatami do zgro-
madzenia. Nie odpowiadała mu również ustawa narzucona „pustelnikom
mariańskim” przez wizytatora bp. Święcickiego. Ojciec Papczyński nie
chciał zakładać zgromadzenia o charakterze pokutniczo-kontemplacyj-
nym, w którym marianie byliby skrępowani w prowadzeniu przewi-
dzianej dla nich przez założyciela pracy duszpasterskiej poza klaszto-
rem. Jego „Towarzystwo Niepokalanej” miało być apostolskie, a po-
zostawione przez wizytatora normy nie uwzględniały tych zamierzeń.
Chcąc jednak być zakonnikoem posłusznym w pewnej mierze odszedł
od swojej pierwotnej koncepcji i dostosował Regułę życia do statutów
biskupa, zmieniając jej charakter apostolski na bardziej „pustelniczy”
– za wyjątkiem tych elementów, które wydawały mu się przesadne
i absolutnie nie do przyjęcia przez marianów. Dopiero po 1699 r. można
było wprowadzić do Reguły życia to, co już od pewnego czasu było
praktyką apostolską marianów. Wysiłki o. Papczyńskiego szły raczej
w kierunku permanentnego uzyskiwania pozwoleń na działalność apo-
stolską78, podczas gdy zmodyfikowana Reguła życia wskazywała pu-
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75 Wspomniane pozwanie miało miejsce w czasie biskupiej wizytacji kanonicznej w 1674 r.
76 „Verum ego fretus ope Divina hominem fraudulentum et versipellem citavi ad Visita-

torem, utque iuramentum emitteret vivendi iuxta leges datas adegi. Et iam ibat crucem adora-
turus, in manibus Visitatoris iuraturus. Ego tamen inconstantia hominis praevisa exclamavi ne
faceret, brevi periurium admissurus, probaret virtutem potius tres hebdomadas, tunc denique
iuraret”. Fundatio § 22, Scripta 94.

77 „O bonum Deum! quae illius erat hoc tempore observatio, pudet referre. Sum equidem
ipse fragilis et ingemisco haec adnotans; nescio an gratia, an odio sum dignus, tamen vereor
impingere, si palam deffendam vel excusem, quod palam male agitur. Dominus nos illuminet,
ignoscat, dirigat, deinceps in via mandatorum suorum”. Tamże, § 23, Scripta 95.

78 NB: te statuty nie obowiązywały innych domów. Por. dokument erekcyjny Zgroma-
dzenia.



stelniczo-pokutniczy styl życia; raczej nie zachęcała do pracy apostol-
skiej poza klasztorem. I tak przez jakiś czas musiało pozostać z tej
racji, że marianie uzyskali aprobatę zgromadzenia właśnie ze względu
na przyjęty przez nich status eremicki79.

Praca ewangelizacyjna

Ojciec Papczyński umiejętnie łączył pracę założyciela zakonu z po-
sługą duszpasterską. Za pozwoleniem biskupa od czasu do czasu opu-
szczał klasztor, aby nieść pomoc proboszczom w pobliskich parafiach,
m.in. w Wiskitkach, Mszczonowie, Rawie, Jeruzalu, Chojnacie, Stu-
dziannie, Lewiczynie, Jasieńcu i w wielu innych80. Wędrował do tych
miejscowości pieszo, głosił tam kazania, katechizował, słuchał spo-
wiedzi i odprawiał nabożeństwa ku wielkiemu pożytkowi duchowemu
wiernych81. Najchętniej chodził z posługą duszpasterską do ludzi pro-
stych. Przekonywał ich, że życie ludzkie, krótkie czy długie, ma wieczne
skutki. Skłaniał do zerwania z grzechem i zapalał do praktyki cnót
chrześcijańskich. Był wspaniałym przewodnikiem dusz. Wiedział, że
prawdziwą tragedią człowieka jest brak wiary w zbawienie duszy, a je-
go największą nędzą jest życie bez Boga i narażanie się na ryzyko
wiecznego potępienia. W jego gorących słowach słychać było łzy. To-
też uczył owych chrześcijan, często żyjących poza łaską, jak trzymać
niskie skłonności na smyczy, jak strzec się grzechu – źle użytej wolności
– jak przez modlitwę otwierać duszę na obecność Bożą i jak przez
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79 Fundatio § 25, Scripta 96.
80 Z czasów o. Papczyńskiego zachowały się do dziś kościoły, spośród wyżej wymienio-

nych, w następujących miejscowościach:
0000– w Wiskitkach pod wezwaniem św. Stanisława biskupa z 1585 r. W głównym ołtarzu
witraż św. Michała Archanioła. Proboszczem w latach 1670-1674 był tu ks. Mikołaj Duperoi,
a w 1674-1705 ks. Mikołaj Święcicki; 
0000– w Rawie Mazowieckiej pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny z 1613 r. Patronem parafii jest św. Stanisław biskup. W latach 1613-1773 byli tu jezuici;
0000– w Chojnacie z 1653 r., należący od XIV w. do klasztoru benedyktynów w Lubiniu;
0000– w Lewiczynie z 1608 r., znane sanktuarium Matki Boskiej Lewiczyńskiej;
0000– kościół w Mszczonowie pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela poświęcił w 1862 r. abp.
Zygmunt Szczęsny Feliński. Proboszczem w latach 1658-1694 był tu ks. Andrzej Mogielnicki,
a w latach 1694-1706 ks. Kazimierz Chodowski;

81 D. Kisieliński, Ad A 14, f. 202r-203r, Positio 818; Taudt, Ad A 14, f. 321r-322r, Po-
sitio 827.



pokutę korzystać z Miłosierdzia Bożego, za przyczyną Najświętszej
Maryi Panny.

Po ukończeniu rekolekcji o. Stanisław udał się do kościoła para-
fialnego w Chojnacie, gdzie w uroczystość św. Marcina (11 listopada
1673 r.) wygłosił kazanie odpustowe. Przed kazaniem pogrążył się
w głębokiej modlitwie. W ekstazie ujrzał zwycięstwo odniesione w tym
dniu przez rycerstwo polskie pod wodzą hetmana Sobieskiego nad Tur-
kami pod Chocimiem. W czasie kazania pod wpływem wewnętrznego
impulsu podzielił się natychmiast tą radosną wieścią ze słuchaczami
licznie zebranymi przed cudownym obrazem Matki Bożej. Pobudził
wiernych do zanoszenia błagań o pokonanie nieprzyjaciół świętej wiary
i wezwał do modlitwy dziękczynnej za tak chwalebne zwycięstwo82.
Jak doszło do tego wydarzenia, które oglądał w wizji o. Papczyński
przed kazaniem w Chojnacie?83

Haniebny traktat buczacki otrzeźwił nieco stronnictwa odpowie-
dzialne za losy Rzeczpospolitej. Porozumiały się one wreszcie na sejmie
w 1673 r. Zgromadzone stany uchwaliły nowe podatki, sprzedano część
arrasów i klejnotów ze zbiorów Zygmunta Augusta i można było wy-
stawić blisko 40-tysięczną armię, którą poprowadził na Turków „mężny

Założenie nowego zakonu 209

82 „Tempore Orationis in extasi vidit victoriam supra Turcas, a Poloniae Rege obtentam
ad Chocimum, et hoc habuit demandatum quantocius populo annunciare, quod fecit solemniter
in Ecclesia Choynacensi”. VF § 66, Positio 645; „Hanc victoriam de Turcis obtentam, eodem
die, quo successit, Venerabilis Servus Dei Pater Stanislaus a Jesu Maria, tempore orationis in
extasim raptus, totam vidit (distantia quasi Centum quinquaginta leucarum, existens) sibi reve-
latam, et mandatum habuit quantocicius [=quantocius] id populo anuntiare, quod obediens voci
Divinae executus est solemniter, magno concursu populi, existente in Ecclesia Choynatensi ad
miraculosam Imaginem Beatissimae Virginis Mariae tunc ibi Missiones faciendo, eo fine, ut
Fideles animaret ad supplicandum, pro obtenta victoria, et ab hac die, qua successit, et ei revelata
Divinitus erat gratiarum actionem Deo referendam pro hoste sanctae fidei prosterato [=prostrato]
gloriose, et contrito”. VW § 55.

83 Wieś Chojnata, w której o. Papczyński miał widzenie, jest odległa od Puszczy Kora-
biewskiej o ok. 23 km. Kościół parafialny od XIV w. należał do klasztoru benedyktynów w Lu-
biniu. W XVII w. benedyktyni dobudowali drewnianą nawę i obmurowali ją na zewnątrz i we-
wnątrz w 1653 r. W tej świątyni o. Papczyński wygłosił owo słynne kazanie, choć nie ze znaj-
dującej się tam dzisiaj ambony, gdyż pochodzi ona już z XVIII w. Jest w kształcie żaglowej
łodzi z rzeźbami czterech Ewangelistów, orła i kotwicy w kształcie krzyża. Pod żaglem znajduje
się tablica przykazań Bożych. Ta przepiękna w kształcie i kolorystyce ambona byłaby godna
takiego kaznodziei, jakim był wizjoner o. Stanisław Papczyński. W głównym ołtarzu znajduje
się obraz Matki Boskiej Dobrej Opieki z XVI-XVII w., zasłaniany obrazem przedstawiającym
św. Marcina. Warto zwrócić uwagę na tablicę pod chórem upamiętniającą Jana Adama Makla-
kiewicza, syna organisty w Chojnacie, kompozytora tam urodzonego 24 XI 1899 r., zmarłego
w Warszawie 7 II 1954 r.



jak lew” hetman Sobieski. Rozgromił on armię turecką 11 listopada
1673 r. i zdobył jej warowny obóz pod Chocimiem84.

Sprzymierzeńcem Sobieskiego okazała się wtedy noc poprzedzająca
bitwę. Turcy przyzwyczajeni do cieplejszego klimatu, pozostając w po-
gotowiu wojennym w śniegu przez całą noc, osłabli z powodu do-
tkliwego zimna. Kiedy rankiem rozpoczęła się bitwa, smagani wichrem
ledwie stawiali opór.

Wojska armii Husseina poszły w rozsypkę i tylko jej niedobitkom
udało się zbiec przez most pontonowy na północny brzeg Dniestru.
Ale gdy most się załamał pod ciężarem koni, reszta wojska zginęła
w nurtach rzeki. „Było tam co widzieć, jak ginęli, ze srogiej skały
w Dniestr skacząc...” – opowiadał uczestnik tej bitwy, Jan Florian Dro-
bysz Tuszyński85. Hussein ocalał wprawdzie z pogromu, ale po po-
wrocie do Konstantynopola otrzymał od sułtana jedwabny sznur, co
było równoznaczne z rozkazem odebrania sobie życia. Sobieski pisał
wtedy do podkanclerza Andrzeja Olszowskiego, że w tej bitwie zwy-
ciężyła „ekstraordynaryjna rezolucja (niezwykła odwaga) i sprawa do-
bra osobliwie husarskich chorągwi”. Warto nadmienić tutaj, że skrzyd-
lata husaria polska była naprawdę znakomita, bo skrzydła jej płoszyły
konie nieprzyjacielskie, jak również chroniły samego żołnierza, którego
trudno było bisurmanom „ułowić na arkan, gdy nad jego głową sterczały
najeżone lotkami dwa tak potężne przedmioty”. Ale oczywiście i w tej
bitwie największą rolę odegrał wyjątkowy talent strategiczny Sobie-
skiego oraz wyższość taktyki dowództwa polskiego nad tureckim86.

Dzieje klasztoru w Puszczy Korabiewskiej

Zaraz po wizytacji kanonicznej bp. Święcickiego o. Papczyński
zamierzał zabrać się do budowy domu rekolekcyjnego. Ponieważ wi-
zytator zezwolił jedynie na budowę kaplicy, należało uzyskać ponadto
zezwolenie na budowę owego domu. W tym celu o. Stanisław udał
się 26 października 1673 r. do Warszawy87, gdzie przy okazji sporządził

210 Stanisław Papczyński

84 W. Czapliński, dz. cyt., 300-301.
85 A. Przyboś, Dwa pamiętniki z XVII w., Wrocław 1954, 54.
86 M. Bogucka, dz. cyt., 321-322.
87 Wnosimy o tym z faktu, że uwierzytelniona kopia dokumentu Cessio Kraiewsciana

nosi datę 27 października 1673 r.



kopię dokumentu zwanego Cessio Kraiewsciana. Starania o dekret trwa-
ły ponad siedem miesięcy i 15 czerwca 1674 r. o. Papczyński otrzymał
taki dokument. Potwierdzał on udzielone poprzednio przez bp. Świę-
cickiego zezwolenie na budowę kaplicy pod wezwaniem Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła. Ponie-
waż Krajewski zaczął ją wznosić na podmokłym gruncie, Papczyński
postanowił przenieść rozpoczętą budowę na miejsce piaszczyste i wyżej
położone. Budowana kaplica miała być o wiele większa od poprzednio
zamierzonej88.

Uzyskane zezwolenie o. Papczyński nazwał decretum [...] erigendae
Domus Recollectionis i również sporządził jego kopię u notariusza
Groszkiewicza. Wprawdzie wspomniane zezwolenie odnosiło się zno-
wu do budowy kaplicy89, lecz należało ją rozumieć jako stanowiącą
jedną całość wraz z domem rekolekcyjnym90. W omawianym doku-
mencie znajdujemy ważne szczegóły, odnoszące się do początków Zgro-
madzenia Księży Marianów. Między innymi jest tam mowa o tym,
że pustelnia korabiewska znajdowała się na terenie parafii Jeruzal91,
której proboszczem był wtedy ks. Albert Zapszyński. Dokument zez-
walał na budowę kaplicy pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła, podczas gdy kaplica
budowana przedtem przez Krajewskiego miała być tylko pod wez-
waniem św. Michała Archanioła. Mogły się w niej teraz odprawiać
nabożeństwa, wolno było w niej przechowywać Najświętszy Sakra-
ment, administrować sakramenty pokuty i Eucharystii, zbierać jałmużnę
na wyżywienie i odzież. Dekret potwierdzał również władzę przeło-
żeńską o. Papczyńskiego nad pustelnią92.
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88 Fundatio § 26, Scripta 96; Zezwolenie dane przez Kurię Warszawską o. Papczyńskiemu
na budowę kaplicy i domu rekolekcyjnego w pustelni korabiewskiej (Facultas pro extruenda
capella in Eremo Korabieviensi Eremitis ibidem manentibus), 15 czerwca 1674, Positio 347-
350.

89 W aktach Kurii wspomniany dekret został zatytułowany: „Facultas pro extruenda ca-
pella in Eremo Korabievievnsi”, ale z jego tekstu wynika, że mowa jest nie tylko o kaplicy, lecz
i o domu rekolekcyjnym, który jest wymieniany na drugim miejscu z użyciem zwrotu una cum.

90 Fundatio § 25, Scripta 96.
91 Według innych źródeł historycznych Korabiewo należało do parafii w Mszczonowie.

J. Nowacki, Archidiec., Poznań., t. II, 772. W samym Korabiewie zbudowano kościół (pod
wezwaniem Matki Boskiej Anielskiej) dopiero w latach 1958-1959.

92 Facultas..., Positio, 347-350. Oryginał dekretu został zniszczony w 1944 r. wraz z ca-
łym Archiwum Kurialnym Archidiecezjalnym w Warszawie. Jednak ok. 1930 r. ks. Sydry spo-



Można sobie wyobrazić, z jakim zapałem zabrał się o. Stanisław
do wznoszenia nowych budynków tak bardzo potrzebnych jego wspól-
nocie. Pierwszą czynnością było wzniesienie krzyża, stopni wokół niego
i ogrodzenia. Rozpoczęto niwelowanie terenu pod świątynię i wyrąb
drzew na jej budowę. Ojciec Papczyński sam wykonywał ciężkie prace
fizyczne i nie wiadomo, kto mu w nich pomagał poza Krajewskim,
być może jacyś wynajęci robotnicy. Nie posiadamy żadnych wiado-
mości o ewentualnych innych członkach wspólnoty korabiewskiej z te-
go okresu. Zapewne pomagali w budowie ludzie pobudzeni sławą świę-
tości o. Stanisława, coraz liczniej odwiedzający jego pustelnię. Poza
budową należało założyć jakieś gospodarstwo oraz ogród warzywny,
co znów wymagało karczowania terenu. Była to zwykła ludzka praca
– zwykłe sprawy i kłopoty z nimi związane. A jednak budowniczy
pustelni budził podziw i uznanie. Później duchowi synowie o. Papczyń-
skiego z pietyzmem pokazywali nowicjuszom miejsca uświęcone jego
trudem93.

Modrzewiowa kaplica w Puszczy Korabiewskiej była pierwszym
widzialnym owocem pracy założyciela marianów. Dobudowano potem
do niej klasztor, a w 1755 r. staraniem książąt Sanguszków z Guzowa
kościół został powiększony o nawę, tak że pierwotna budowla stanowi-
ła odtąd prezbiterum nowego kościoła. Pod koniec XIX w. staraniem
ks. J. Łagodzińskiego wybudowano wieżę.

W głównym ołtarzu kościoła znalazł się obraz Niepokalanego Po-
częcia Najświętszej Maryi Panny, pochodzący z kaplicy w Luboczy,
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rządził ręczną kopię tego oryginału (która też zaginęła) i z niej w 1933 r. sporządzono kopię
w maszynopisie, którą dziś dysponujemy. AGM, DocHist, TrDM I, 53-54. W 1674 r. o. Pa-
pczyński sporządził kopię omawianego dokumentu, na końcu którego umieszczono następującą
formułę: „Ex protocollo Actorum Consistorii Varsaviensis fideliter extractum, et Sigillo Peril-
lustris et Reverendissimi Domini Officialis Varsaviensis, ac per Ducatum Masoviae Generalis
supra memorati communitum: Andreas Alexander Groszkiewicz Apostolicus et Actorum Con-
sistorii Varsaviensis Notarius. Locus Sigilli”. Prot 33. Kopia ta zaginęła po 1864 r. wraz z innymi
licznymi dokumentami przechowywanymi w archiwum korabiewskim. Nie istnieje również jej
pierwsza kopia w księdze Protokółu (ok. 1705). Dziś mamy jedynie kopię sporządzoną w 1744
r. w kopii Protokółu. Prot 31-33.

93 „... vitam mortificationibus, orationibus, jeiuniis, vigiliis, ac aliis afflictionibus accom-
modatam duxerat, opera manualia exercebat, videlicet in loco praefato Eremi Korabioviensis in
principio Crucem erexit, circa eam gradus et septa comparavit, tum hortum plantavit propriis
manibus”. PP f. 321v.



przekazany przez rodzinę Karskich. Ciekawa jest historia tego obrazu
podana przez o. Wyszyńskiego.

Obraz pochodził z Rzymu, gdzie zasłynął cudami – czczony przez
papieży, kardynałów i lud rzymski. Gdy przedstawiciel rodziny Kar-
skich przebywał w Wiecznym Mieście jako delegat Rzeczypospolitej94,
papież Urban VIII podarował mu ów wizerunek Matki Boskiej. Został
umieszczony w domowej kaplicy. Przed tym obrazem o. Stanisław
Papczyński zamienił czarny habit pijarski na biały mariański.

Pan Karski zobowiązał testamentalnie swoich następców, aby po
jego śmierci przekazano obraz do klasztoru założyciela marianów. Ale
po śmierci męża Anna Karska nie chciała rozstać się z obrazem za
swego życia. Ustanowiła jednak fundację na uroczyste przeniesienie
wizerunku do marianów po swojej śmierci i na odprawianie przed nim
perpetuis temporibus Mszy św. w każdą sobotę. Przygotowała także
sobie i swoim następcom grób przy klasztorze mariańskim, aby spo-
czywać wiecznie w pobliżu ukochanego wizerunku.

Po śmierci Anny Karskiej jej syn również nie chciał odstąpić obrazu
i prosił marianów, aby pozwolili zatrzymać go w domowej kaplicy
aż do jego śmierci. Pozostał przy tej decyzji pomimo nalegań marianów,
aby oddał obraz do pustelni. Wówczas Bóg doświadczył rodzinę Kar-
skich różnymi utrapieniami i chorobami; wszyscy byli przekonani, że
to z powodu nie wypełnienia testamentu i woli przodków. Pomimo
tego Karski, chociaż sam popadł w ciężką chorobę, nie przekazał ob-
razu, gdyż uważał go za wielki skarb rodzinny. Chorował obłożnie
przez ponad trzy lata i wolał umrzeć, niż stracić obraz. Jednak swoim
synom polecił, aby go przekazali marianom.

Jego następca Józef Karski także prosił marianów i samego o. Wy-
szyńskiego, aby pozwolili mu zatrzymać obraz aż do śmierci. Marianie
nie zgodzili się na to, ale i tak wizerunku nie oddał. Wyraził tylko
wolę, by po jego śmierci przewieziono obraz do Puszczy Korabiewskiej
wraz z jego ciałem. Wkrótce popadł w chorobę i zmarł w kwiecie
wieku. Jego żona wypełniając wolę zmarłego, pochowała go przy kla-
sztorze mariańskim, obraz jednak zatrzymali u siebie następcy Józefa
Karskiego. Wówczas prawie wszyscy popadli w chorobę i ostatecznie
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94 Chodzi o Adama Karskiego, który brał udział w poselstwie Jerzego Osolińskiego, wsła-
wionym uroczystym wejściem do Rzymu 27 listopada 1633 r.



postanowili przekazać obraz marianom. Na umieszczenie go w ich kla-
sztorze uzyskano pozwolenie miejscowego ordynariusza95. Obraz Matki
Boskiej przekazano bardzo uroczyście do klasztoru mariańskiego
i umieszczono w ołtarzu. Po tym akcie wszyscy w rodzinie Karskich
powrócili do zdrowia i doświadczyli szczególnego błogosławieństwa
Bożego. Wizerunek Matki Boskiej w Puszczy Korabiewskiej zasłynął
cudami, ściągając wielu pielgrzymów96.

Z zabytków mariańskiej przeszłości, poza obrazem Matki Boskiej,
przetrwał do naszych czasów nagrobek Juliana Turskiego (†2 kwietnia
1771), ozdobiony herbami (Grabie, Poraj, Nałęcz i Jelita). Przetrwała
również pamiątka po królu Janie III Sobieskim: wspaniała kapa zwana
turecką, wykonana ze zdobytego pod Wiedniem czapraka tureckiego97.
Zachował się także krucyfiks z XVII wieku, monstrancja z 1669 r.,
kaplica Dusz Czyśćcowych przy wiadukcie, a w klasztorze portret o. Pa-
pczyńskiego.

Przed kasatą klasztoru w 1864 r. było w Puszczy Korabiewskiej,
zwanej po 1782 r. Mariańską, ośmiu zakonników. Do 1870 r. zarządzał
kościołem jeden z pozostałych marianów, o. Piotr Komorowski, po
nim zaś duszpasterstwo objęli księża diecezjalni. Pod koniec XIX w. ko-
ściół należał do parafii w Mszczonowie98. W 1891 r. opiekę nad ko-
ściołem objął ks. Jozafat Łagodziński i dzięki jego staraniom w 1906 r.
utworzono tu parafię. W marcu 1957 r. parafię objęli księża marianie,
jednak po dwóch latach zostali zmuszeni przez władze komunistyczne
do jej opuszczenia. Od 24 marca 1955 r. obowiązki proboszcza spra-
wował tu ks. Antoni Siemiński, który opracował „Kronikę Parafii”,
stanowiącą ważne źródło informacji. Marianie powrócili do swego kla-
sztoru i parafii puszczańskiej w 1968 r.

Dzisiejsza Puszcza Mariańska, położona wśród lasów nad rzeką
Korabiewką, odległa 60 km od Warszawy i tyle samo od Łodzi, 17
km od Skierniewic i 10 od Żyrardowa, posiada nowy kościół pod wez-
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95 Kopia pozwolenia na wprowadzenie obrazu do klasztoru korabiewskiego marianów,
z 23 kwietnia 1744 r., znajduje się w Protokóle. Jest w niej informacja, że obraz został uboga-
cony „variis Indulgentiis a SS.mo Papa Urbano Septimo [!]”. Prot 264-265; Positio 713.

96 VW § 111, Positio 711-713.
97 Była ona wyrazem wdzięczności Jana Sobieskiego za modlitwy, którym król się polecił

przed wyprawą Wiedeńską.
98 SGKP 316; Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1967, 622.



waniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, nowy kla-
sztor Zgromadzenia Księży Marianów, zabytkowy kościół św. Micha-
ła, dom rekolekcyjny z kaplicą Wschodnią, dom zakonny Sióstr Imie-
nia Jezus, kapliczki przydrożne, kaplicę Dusz Czyśćcowych i św. Jana
Nepomucena (przy wiadukcie), pomniki Tadeusza Kościuszki i pow-
stańców z 1863 r. Na cmentarzu znajdują się groby żołnierzy poległych
w obronie ojczyzny i wysoki krzyż wzniesiony dla upamiętnienia ludzi
straconych w nieznanych okolicznościach i miejscach przez wrogów
narodu.

W granicach parafii, która liczy obecnie ok. 4000 wiernych, znaj-
duje się jeszcze kościół pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Stu-
dzieńcu, a przy nim zakład karny dla nieletnich i liceum zawodowe,
także kościół pod wezwaniem bł. Jerzego Matulewicza w Walerianach.
Jest kilka szkół podstawowych, a w samej Puszczy Mariańskiej dom
kultury, biblioteka publiczna, liceum ogólnokształcące, apteka, oddział
banku spółdzielczego, posterunek policji, poczta, sklepy, przystanek
kolejowy i autobusowy. Jest także sieć elektryczna, wodociągowa, ka-
nalizacyjna i telefoniczna99.

Piękna świątynia w Puszczy Mariańskiej, będąca zabytkiem pier-
wszej klasy, w niedzielę 2 maja 1993 r. ok. godziny 20.00 stanęła
w płomieniach. Ogień pokazał się najpierw w małej wieży i szybko
rozprzestrzenił się na całą budowlę. Zniszczył całkowicie rokokowe
ołtarze iluzjonistyczne wraz z umieszczonym w głównym ołtarzu ob-
razem Matki Boskiej, z którego uratowano jedynie złoconą ramę. Spło-
nęły stacje drogi krzyżowej reprezentujące malarstwo iluzjonistyczne.
Spaliły się także dwa siedemnastowieczne płótna – obraz św. Michała
Archanioła oraz obraz św. Anny i Joachima. Ocalało tabernakulum
wraz z Najświętszym Sakramentem i zabytkowa kapa turecka znajdu-
jąca się w zakrystii. Spłonął dach, a wnętrze zostało wypalone w dzie-
więćdziesięciu procentach.

W ciągu kilkunastu minut na miejscu pożaru pojawiły się pierwsze
jednostki straży pożarnej. Walka z żywiołem trwała całą noc100. Straża-
cy uratowali nowy klasztor w budowie oraz zabudowania gospodarcze.
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99 W. Makoś MIC, Puszcza Mariańska. Kolebka Zgromadzenia Księży Marianów, War-
szawa 2000, 8-9.

100 Miejscowy dziennik donosił: „Gdy przyjechaliśmy na miejsce, dach płonął jak pochod-
nia – powiedział «Dziennikowi» młodszy kapitan Romuald Rataj z jednostki ratowniczo-gaś-



Pożar powstał niewątpliwie w wyniku podpalenia. W kilka dni póź-
niej niewprawna ręka napisała węglem na ścianie kościoła obok głów-
nego wejścia: „To jest kościół, który nie zapanuje”. A więc był ktoś,
komu ten kościół przeszkadzał.

Pożar kościoła w Puszczy Mariańskiej był nieodżałowaną stratą
dla całego Zgromadzenia Księży Marianów. Najbardziej bolesna była
strata cudownego obrazu, przed którym o. Stanisław Papczyński we
wrześniu 1671 r. przywdział biały habit zakonny i który przez tyle
lat patronował pierwszemu klasztorowi marianów.

Zabytkowy kościół w Puszczy Mariańskiej został latach 1985-1988
gruntownie odrestaurowany przez zasłużonego proboszcza parafii ks.
Lucjana Ładę. Zaraz po pożarze zabrał się on do odbudowy tej części
spalonego kościoła, którą zbudował o. Papczyński i do wznoszenia
nowej świątyni. Odbudowę najstarszej nadpalonej części kościoła za-
kończono w 1995 r. W zakrystii urządzono izbę pamięci o. Papczyń-
skiego. Jej inicjatorem był ks. prowincjał Jan Rokosz – wraz z utworzo-
nym przez niego zespołem – a wykonawcą przełożony domu w Pu-
szczy Mariańskiej ks. Wacław Makoś.

Nowy murowany kościół zlokalizowano na placu za klasztorem
w pobliżu prezbiterium kościoła zabytkowego. Uroczystość wmuro-
wania aktu erekcyjnego i kamienia węgielnego w ścianę kościoła miała
miejsce w sobotę 21 października 1995 r. Przewodniczył jej ordynariusz
diecezji łowickiej bp Alojzy Orszulik. Wmurowano potrójny kamień
węgielny: z podziemi bazyliki watykańskiej, gdzie znajduje się grób
św. Piotra, poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II; z groty
Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Nazarecie i z ziemi ro-
dzimej. Msza św. została odprawiona w odbudowanej na ten dzień
najstarszej części zabytkowej świątyni.
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niczej w Skierniewicach. W akcji uczestniczyło 29 sekcji straży – 26 strażaków zawodowych
i 86 ochotników. Nie mogliśmy wjechać samochodami przez bramę kościelną, ponieważ była
za wąska. Dostęp z drugiej strony uniemożliwiała stojąca koparka. Sporo czasu upłynęło zanim
udało się ją usunąć. Wodę trzeba było czerpać z przepływającej przez Puszczę rzeki, tankowano
zaś w jednostce wojskowej”. Dziennik Skierniewicki, 4 maja 1993.
0000Zniszczony przez pożar kościół był zarejestrowany jako zabytek 29 grudnia 1967 r. pod
nr. 208. Jego powierzchnia wynosiła 265 m2, a kubatura 1690 m3. Opinię techniczną spalonego
kościoła opracowała w maju 1993 Fundacja Ochrony Zabytków w Warszawie.



W następnym roku Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich przy
mariańskiej Prowincji św. Stanisława Kostki w Ameryce ufundowało
obraz do nowej świątyni. Dzieło to wykonała w 1996 r. włoska „pisarka
ikon” Lia Galdiolo z Santa Maria di Camisamo koło Padwy. Nawiązuje
on do Reguły Naśladowania Dziesięciu Cnót Najświętszej Maryi Panny,
które zostały wpisane dookoła ikony Madonny, ma więc charakter wy-
bitnie mariański. Greckie litery nad postacią Matki Najświętszej po
prawej i po lewej stronie: MP Y wyrażają Jej tytuł: MITIP EY, to
znaczy MATKA BOŻA. Po odebraniu obrazu od autorki, ks. Serafin
Michalenko MIC i br. Andrzej Mączyński MIC zawieźli go do Rzymu,
gdzie 3 marca 1996 r. Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił go z prze-
znaczeniem do Puszczy Mariańskiej101. W czerwcu tego roku obraz
został uroczyście umieszczony w odbudowanej świątyni. Oficjalne jej
otwarcie dla wiernych nastąpiło w 1998 r.

Również do odbudowanego kościoła św. Michała Archanioła ufun-
dowano nowy obraz Matki Boskiej. Jest on wiernie odtworzoną kopią
(mal. Jan Piechura z Warszawy) dawnego obrazu z domu Karskich
– zasłaniany nowym obrazem (mal. Jolanta Czarska z Warszawy) św.
Michała Archanioła. Obraz Matki Boskiej został uroczyście poświęco-
ny w dniu 22 lipca 2000 r. Podczas tej samej uroczystości poświęco-
no na placu kościelnym także trzy nowe figury: Matki Bożej Niepo-
kalanej (art. plast. Tomasz Rogala) z napisem: O MARYJO BEZ ZMAZY
PIERWORODNEJ POCZĘTA MÓDL SIĘ ZA NAMI; o. Stanisława Pa-
pczyńskiego (art. plast. Witold Czepowik) z napisem: OJCIEC STANI-
SŁAW OD JEZUSA MARYI PAPCZYŃSKI 1631-1701 ZAŁOŻYCIEL ZGRO-
MADZENIA KSIĘŻY MARIANÓW; Jana III Sobieskiego (art. plast. Ed-
ward Jeliński), z napisem: JAN III SOBIESKI 1629-1096 KRÓL POLSKI.

W lipcu 2000 r. odrestaurowano kaplicę Dusz Czyśćcowych. Nową
polichromię jej wnętrza wykonali dwaj kapłani obrządku wschodniego,
Rosjanie, postulanci mariańscy. Na ścianie głównej znajduje się wi-
zerunek Matki Boskiej Szkaplerznej; po lewej stronie o. Papczyński
orędujący za duszami czyśćcowymi; przy wejściu wizerunki świętych
Archaniołów: po prawej Michała, po lewej Gabriela.
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101 W. Makoś MIC, Puszcza Mariańska... 24.



Konsekrację nowego kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Po-
częcia Najświętszej Maryi Panny w Puszczy Mariańskiej przygotował
ks. proboszcz Piotr Marchewka wraz z przełożonym domu ks. Wac-
ławem Makosiem, przy współpracy ekonoma prowincji, ks. Tadeusza
Byczkowskiego. Aktu konsekracji dokonał ordynariusz diecezji łowic-
kiej bp Alojzy Orszulik w dniu 28 października 2000 r. przy licznym
udziale wiernych. Był obecny generał Zgromadzenia Księży Marianów
ks. Mark Garrow, wicegenerał ks. Jan Rokosz, prowincjał Polskiej Pro-
wincji Zgromadzenia Księży Marianów ks. Andrzej Pakuła, prowincjał
brazylijskiej prowincji ks. Marek Szczepaniak, prowincjał litewskiej
prowincji ks. Brilius Vytautas, przełożony wikariatu ukraińskiego ks.
Paweł Ostrowski, delegat prowincji św. Stanisława Kostki w Stanach
Zjednoczonych br. Albin Milewski, budowniczy kościoła ks. Lucjan
Łada, proboszcz z Podegrodzia ks. Józef Wałaszek i inni zaproszeni
goście duchowni i świeccy, wśród nich profesorowie i klerycy Se-
minarium Zgromadzenia Księży Marianów z Lublina i nowicjat z Gó-
ry Kalwarii. Słoneczny sobotni dzień poświęcenia świątyni w koleb-
ce mariańskiej tonął w barwach polskiej jesieni, a podniosła uroczy-
stość napełniła serca obecnych radością, tak niedawno jeszcze zasmu-
cone tragicznym pożarem zabytkowej świątyni. Puszcza Mariańska prze-
żywała swoją chwałę... Do jej walorów należy także zaliczyć mikro-
klimat. Stwarzają go piaszczyste gleby porośnięte lasem sosnowym
lub mieszanym, nadrzeczne łąki i zarośla pełne ptactwa i różnych zwie-
rząt. Tutejsze swoiste warunki zdrowotne ściągały do pobliskiej Ol-
szanki wielu naukowców, artystów i działaczy patriotycznych102. Kro-
nika miejscowa wymienia m.in. nazwiska Wróblewskich, Rapackich,
Tańskich, Popowiskich i wielu innych zasłużonych dla tego regionu
i całego kraju103.

Kryzys

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę domu rekolekcyjnego o. Sta-
nisław rozpoczął pod koniec 1674 r. starania o aprobatę Stolicy Świętej
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102 W. Makoś MIC, Puszcza Mariańska... 9.
103 Olszanka i jej pionierzy, 1979 r. Kronika zawiera wiele dokumentalnych zdjęć i ilu-

stracji.



dla zakładanego mariańskiego zgromadzenia. Skierował wówczas pe-
tycję do papieża Klemensa X (1670-1676), który przekazał ją do za-
opiniowania Świętej Kongregacji dla Spraw Biskupów i Zakonników.
Kongregacja przesłała kopię petycji, zgodnie z przyjętą procedurą, do
nuncjusza apostolskiego w Polsce Franciszka Buonvisiego (1673-1675),
a ten przekazał ją bp. Wierzbowskiemu wraz z własnym listem, w któ-
rym zapewne prosił o bliższe informacje dotyczące o. Papczyńskiego
i jego zamierzenia104.

O dalszym biegu tej sprawy nie mamy wiadomości. Biskup Wie-
rzbowski chyba nie przesłał nuncjuszowi żadnej informacji i prośba
o. Papczyńskiego utkwiła w kancelarii ordynariusza poznańskiego. Mo-
że dowiedział się o kryzysie, który przeżył o. Stanisław w 1676 r.
i uważał, że sprawa jest nieaktualna? Bo już w 1675 r. Krajewski
uciekł z pustelni korabiewskiej i o. Papczyński został w niej sam, a mo-
że jedynie z bratem Janem od św. Maryi105, który też odszedł wiosną
1676 r., ponieważ żaden z późniejszych dokumentów o nim nie wspo-
mina.

Wzmiankowny kryzys musiał być poważny, skoro latem 1676 r.
o. Stanisław złożył prośbę o ponowne przyjęcie go do pijarów. To
miał być dla niego sposób sprawdzenia, czy jest wolą Bożą zakładanie
zgromadzenia marianów, czy też – jakby wskazywał na to kryzys –
odstąpienie od tego dzieła i powrót do pierwszego powołania zakon-
nego. Prośbę o. Stanisława poparła wprawdzie kapituła prowincjalna
pijarów zebrana w Podolińcu na początku sierpnia 1676 r., ale od-
rzuciła rada generalna 18 maja 1677 r., powołując się na poprzed-
nie kapituły zabraniające przyjmowania tych, którzy opuścili zakon
pijarów106. Zanim jednak przyszła odpowiedź z Rzymu, już pod ko-
niec 1676 r. zgłosiło się do o. Stanisława kilku kandydatów o dużych
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104 Powtórne zatwierdzenie Zgromadzenia Księży Marianów przez bp. Stefana Wierzbo-
wskiego, 21 luty 1687, Positio 423.

105 Memoriale donorum..., Donum A. 1675, w: Protocollum Ordini Mariani [...] Consc-
riptum a P. Fr. Alexio de S. Octaviano Fischer [...] in Balsamo A. D. 1758, Arch. della Camra
Municipal, Vila Real, Portugalia, 200. Na podstawie podanego tam tekstu można przypuszczać,
że od lutego 1676 r. o. Papczyński pozostał w Puszczy tylko z br. Janem od św. Maryi.

106 Akta Kapituły Prowincjalnej Szkół Pobożnych w Polsce (3 III 1676), z adnotacjami
decyzji Kongregacji Generalnej odnośnie do dekretów (18 V 1677), Positio 237; tamże, przyp. 2.



walorach duchowych i intelektualnych, co pomogło mu przełamać kry-
zys107.

Pierwsi marianie

 Wiadomości o pierwszych towarzyszach o. Papczyńskiego w po-
wołaniu mariańskim są bardzo skąpe. Członkowie wspólnoty korabie-
wskiej opuścili pustelnię zaraz po wizytacji biskupiej. Tylko Krajewski
pozostał nieco dłużej, ale wkrótce okazało się, że nie rokuje on żadnych
nadziei jako przyszły marianin. Z całą bezwzględnością przeciwstawiał
się o. Papczyńskiemu i pod koniec 1675 r. stosunki między nimi były
bardzo złe. Któregoś dnia Krajewski zelżył o. Stanisława, pobił go
dotkliwie i uciekł w nocy z pustelni, łamiąc złożoną przez siebie przy-
sięgę wytrwania108.

Wkrótce potem – występując być może jako prokurator marianów
na fundacji uzyskanej od bp. Wierzbowskiego – Krajewski założył
instytut „Pustelników św. Onufrego” przy kościele św. Marcina w No-
wej Jerozolimie. Zbierał tam wraz ze swoimi towarzyszami ofiary na
„pustelników marianów”, choć już do nich nie należał; wałęsał się
po okolicy udając marianina (być może jako rzekomy marianin zdobył
sobie przychylność biskupa). Poza tym wciąż rościł sobie pretensje
do fundacji w Puszczy Korabiewskiej, której kiedyś się zrzekł. W ten
sposób wytworzyła się kłopotliwa sytuacja i dlatego o. Stanisław po-
zwał Krajewskiego przed sąd kościelny, aby zmienić ten stan rzeczy.
W wyniku rozprawy Krajewski zrzekł się praw do fundacji zarówno
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107 „Eius Sanctitatis fama commoti nonnulli piissimi ac doctissimi viri in dictum Eremum
ad pedes Servi Dei convolarunt, sese illius Regimini atque Instituto submittendo, eoque Duce
adeo in via spiritus profecerunt, ut omnes ferme primi huius Congregationis Patres cum Sanc-
titatis fama decesserint...” PP f. 60v, Positio 807; „Viri optime morati, exemplares in vita sua,
omnique perfectione virtutum praediti, qui Patres huiusmodi exemplaritate a Servo Dei Stanis-
lao, cum sub eius gubernio viverent, imbuti erant”. PP ff. 135; f. 203r-v; „optime novi Patres
istos... fuisse vitae exemplaris viros, et in hac Religione Marianorum sancte occubuisse”. f.
262v-263r; „Servi Dei autem fama sanctitatis longe lateque diffusa permoti multi devoti ad eum
convolarunt Institutum eiusmodi am plectendo salutemque suam directioni eius com[m]ittendo,
habitum susceperunt, quibus ille exemplo praelucens, paenitentiae admirabile portentum appa-
ruit”. VW § 37, Positio 675.

108 Decretum inter Eremitas Korabievienses dissensionum, 30 kwietnia 1677, § 2, Positio
370-373. Dokładnie nie wiemy kiedy miała miejsce ucieczka Krajewskiego z Puszczy. Wydaje
się, że nie było go już tam 11 lutego 1676 r. Memoriale: ProtBals 200. Najprawdopodobniej
opuścił ją w ostatnich miesiącach 1675 r.; Positio 371, przyp 7.



w Nowej Jerozolimie jak i w Puszczy Korabiewskiej, otrzymując za-
pewne jakąś rekompensatę pieniężną. I tak nastąpił pokój pomiędzy
obu mężami oraz ich wspólnotami109.

Potem za pozwoleniem bp. Święcickiego Krajewski osiedlił się ze
swym instytutem we wsi Wygnanka koło Lutkowa (dziś Lutkówka),
w nowej fundacji podarowanej mu przez Joachima Wygnańskiego. De-
kret sądowy zobowiązał o. Papczyńskiego do wypłacenia mu 30 flo-
renów polskich, tytułem poniesionych przez Krajewskiego kosztów przy
wznoszeniu budynków w Puszczy Korabiewskiej, jako pomoc na op-
łacenie drwali przy budowie dwóch domków w Wygnance110.

Nie wiemy jak długo trwała podjęta przez Krajewskiego próba za-
kładania nowego instytutu w Wygnance. Wiemy natomiast, że nic z je-
go zamiarów nie wyszło, bo wrócił do o. Papczyńskiego, złożył śluby,
sporządził testament w celu zadysponowania swoimi dobrami dziedzi-
cznymi111, a o. Stanisława ustanowił pierwszym i głównym wykonawcą
testamentu oraz spadkobiercą praw do 1500 zł na dobrach Krasne,
położonych w województwie ruskim, ziemi przemyskiej. Aby go zre-
alizować o. Papczyński powinien był udać się do Trybunału Cywilnego
w Lublinie, odległego o 120 km od Nowej Jerozolimy. Przypuszcza
się, że trudno mu było wybrać się tam osobiście, dlatego spisał urzę-
dowy dokument i przesłał go do Lublina przez swego prokuratora112.
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109 Decretum inter Eremitas..., Positio, 369. Oryginał dekretu wydanego na zakończenie
rozprawy nie zachował się, ponieważ spłonął wraz z innymi dokumentami Archiwum Archi-
diecezjalnego Warszawskiego w 1944 r. Ale ok. 1930 r. Sydry sporządził ręczną kopię wspo-
mnianego dekretu, z której potem zrobiono kopię maszynową i ta kopia jest jedynym źródłem
dla tekstu omawianego dokumentu sądowego.

110 Decretum inter Eremitas..., § 4, 8, 9, 11, Positio 373-374. Wygnankę zamieszkuje obe-
cnie ok. 250 ludzi. Należy ona w większości do parafii Osuchów, nieliczne domki zaś do Lut-
kówki. Zaczyna się w odległości 1 km od Osuchowa i rozciąga się na przestrzeni 2-3 km. Sam
Osuchów liczy 2600 parafian. Jest to najwyższe miejsce na Mazowszu – ok. 1000 m npm. Od
Puszczy jest odległy o ponad 20 km.

111 „Patrimonium autem, et si quae bona habuerit in saeculo, ante professionem dispo-
nat, nisi aliqua causa fuerit impeditus, tum id professione facta quam citissime expediat”. NV
c. III, n. 2.

112 Constitutio Procuratoris per A. R. P. Stanislaum a Jesu Maria Congregationis Immacu-
latae Conceptionis BVM Clericorum Recollectorum Praepositum, anno 1685, Positio 375-376.
Losy tego dokumentu były identyczne z losami innych dokumentów, które spłonęły w 1944 r.
i są znane z kopii maszynowej z 1933 r. Z dokumentu wiemy, że ustanowionym przez o. Pa-
pczyńskiego prokuratorem do wykonania testamentu Krajewskiego był Piotr Michałowski i że
przedmiot testamentu stanowiła suma 1500 florenów polskich w dobrach Krasne, położonych
w województwie Ruskim, w ziemi Przemyskiej.



Jest to ważny dokument, ponieważ dzięki niemu wiemy, że Krajewski
powrócił do wspólnoty marianów, że złożył śluby i wytrwał w po-
wołaniu mariańskim. Wydaje się, iż przełamał ostatecznie trudne cechy
swego charakteru, które były przyczyną tylu nieporozumień z o. Sta-
nisławem, że „nawrócił się” i zzuł z siebie „starego człowieka”. Prze-
miana ta świadczy również na korzyść o. Papczyńskiego, który nie
żywił urazy do swego trudnego współbrata i zachował się jak dobry
ojciec z przypowieści ewangelicznej, przyjmujący z radością swego
marnotrawnego syna. Krajewski umarł pobożnie w Puszczy Korabie-
wskiej jako członek zgromadzenia (przed 1685 r.)113.

Wspólnota korabiewska rozwijała się powoli, a przyczynę tego wi-
dział o. Wyszyński w specjalnym działaniu złego ducha. Szatan zdawał
sobie sprawę z tego, że powstał klasztor, który przyczyni się do po-
ważnego ukrócenia jego działania, dlatego zaczął podburzać umysły
wielu osób, a nawet niektórych braci, nie mających prawdziwego po-
wołania, aby niszczyli powstające zgromadzenie. Chwilowo udało się
burzycielowi pokoju osiągnąć ten cel. Był taki okres, że wszyscy bracia
porzucili swoje powołanie i wrócili do świata. Sam o. Papczyński twier-
dzi, że miałby już ofiarowanych sobie „siedemdziesiąt fundacji” (przy-
słowiowo, tzn. wiele), gdyby całe piekło nie sprzysięgło się przeciw
niemu, posługując się braćmi nie mającymi powołania, którzy weszli
do klauzury, aby gorszyć tych prawdziwie powołanych przez opusz-
czenie Instytutu Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej114.

Wśród pierwszych podopiecznych o. Papczyńskiego115, poza Kra-
jewskim, wymienia się o. Stanisława od św. Anny116, o. Józefa od
Wszystkich Świętych117, o. Cypriana od św. Stanisława118, o. Piotra
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113 Decretum inter Eremitas..., Positio 370-373; Constitutio Procuratoris per A. R. P. Sta-
nislaum a J. M. (1685), Positio 375-376.

114 VW § 35, Positio 673.
115 PP f. 135r.
116 Zmarł w 1719 r.; Album Zmarłych, sierpień, nr 1. Nie wiemy jednak kiedy wstąpił do

zgromadzenia i nie posiadamy żadnych dokumentów potwierdzających przypuszczenie, że był
on współczesny o. Papczyńskiemu.

117 Chodzi o o. Józefa Nowakowicza od Wszystkich Świętych; Protokół z drugiego posie-
dzenia sądowego w związku z erekcją kanoniczną Zgromadzenia Księży Marianów, 16 listopa-
da 1678, przyp. 8, na końcu, Positio 389-390; VF § 89, Positio 649-650; PP ff. 166r, 240r.

118 Zmarł w 1706 r.; Testament II o. Papczyńskiego, 1699/1701, § 10, 12, 17, 18, Positio
493-499; List Stefana Wierzbowskiego do o. Papczyńskiego, 4 sierpnia 1699, § 5, Positio 566-
-567; Prot 166-167, 174.



od św. Marii Magdaleny119, o. Konstantego od św. Kazimierza120 i brata
Antoniego od św. Marcina121. Najbardziej wyróżnili się świętością życia
o. Józef – pierwszy wyświęcony w zgromadzeniu kapłan – oraz brat
Antoni.

Z wielką troskliwością zajmował się o. Papczyński pierwszymi ma-
rianami i wdrażał ich do życia zakonnego. Sam też kierował studiami
współbraci przeznaczonych do kapłaństwa. W pracy formacyjnej kładł
duży nacisk na posłuszeństwo, zdając sobie sprawę, jak ta cnota jest
ważna przy organizowaniu wspólnoty zakonnej. Widząc natomiast jak
wielkie spustoszenie w narodzie powoduje pijaństwo, nakazał maria-
nom abstynencję od napojów alkoholowych.

Apostolstwo trzeźwości

W rozdziale o umartwieniu w Regule życia, założyciel marianów
kategorycznie zakazał picia gorzałki (crematum)122; był to rodzaj upa-
jającego napoju, który powodował wiele chorób i różnych dolegliwości,
a często bywał także przyczyną śmierci123. Już w akcie wizytacyjnym
z 1673 r. znajdował się zakaz jej używania124. Potem o. Papczyński
potwierdził tę swoją wolę w napisanych dla klasztorów mariańskich
Zaleceniach: „Używanie gorzałki poza domem i w domu jest – dla
uczczenia pragnienia Chrystusa Pana i naszego Zbawiciela na krzyżu
– zabronione pod groźbą utraty błogosławieństwa Pańskiego”125.
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119 Chodzi o o. Piotra Truskolaskiego od św. Marii Magdaleny; cesja testamentalna Wie-
czernika, 30 października 1690, § 3, Positio 434-436; PP ff. 148v-149r. 153r.

120 Zmarł w 1710 r.; Praecepta pro Patribus Marianis Patris Stanislai, (1701?), § 17, Positio
501-503; Świadectwo profesji ślubów uroczystych o. Papczyńskiego, 6 stycznia 1701, podpis
na końcu, Positio, 553-554; Prot 174, 180, 183.

121 Brat Antoni od św. Marcina Ciński (albo Cieński) zmarł w 1728 r.; VF, § 85, Positio
648; Annot, 11. 1, w: DW, Ann. 3, f. 15r; PP ff. 148v-149r, 153r, 210r, 224v, 231r, 234r; Album
Zmarłych, wrzesień, n. 4.

122 „Potus vester ordinarius aquae deberet esse latex, alium pro Superioris arbitrio, si ha-
bueritis, parce bibetis, excepto cremato, quod Vobis interdictum esto”. NV c. IV, 2, Positio 469.

123 „crematum est quodam genus potionis cito inebrians et multas infirmitates et varia
infortunia ac ipsas mortes multoties causans”. VW § 38, Positio 675.

124 „cremati, mulsi, vini, aliorumque liquorum usum penitus domi forisque interdixit”.
Akty wizytacji kanonicznej przeprowadzonej przez bp. Stanisława Jacka Święcickiego w Pu-
stelni Korabiewskiej, 24 października 1673, Positio 343.

125 „Cremati usus tam foris, quam Domi sub amissione Divinae benedictionsi inhibetur ob
honorem Christi Domini ac Salvatoris Nostri in Cruce sitientis, [quod utique hactenus ab omni-



W swoim testamencie pisał: „Jeżeli o. Joachim ponownie za zgodą
ojców będzie zatwierdzony na koadiutora, to zobowiązuję go pod groźbą
strasznego sądu Bożego, by mi nic nie zmieniał... Tak samo co do
wprowadzenia użycia gorzałki, niech wie, że ten napój jest zabroniony
jemu i wszystkim, bo jest on obcy naszemu zgromadzeniu dla taje-
mnego zmiłowania Bożego”126.

Sam o. Papczyński – zgodnie ze świadectwem Wyszyńskiego –
„unikał jak grzechu wszelkich napojów alkoholowych”127. Potwierdzają
to zgodnie świadkowie w Procesie Informacyjnym: „Sługa Boży Sta-
nisław zachowywał abstynencję od napojów alkoholowych”; „napojów
alkoholowych nie używał”; „do napojów alkoholowych, jak wino, miód
i gorzałka czuł wstręt”128.

Ojciec Papczyński był świadomy zgubnych skutków alkoholizmu
dla życia społecznego, dlatego wybrał drogę abstynencji dla siebie
i swoich współbraci. Zakazał picia przede wszystkim „gorzałki”, a na-
pój ten pito zwłaszcza na wsi, bo szlachta i magnaci pijali raczej wino.
Zatem widzimy, że o. Stanisław myślał przede wszystkim o działalności
wśród ludu wiejskiego. Powodowała nim miłość ojczyzny, zagrożonej
przez szerzącą się w sposób zastraszający w polskim społeczeństwie
plagę pijaństwa129. Walkę z tą plagą rozumiał szerzej, bo wiedział, że
pragnienie alkoholu jest łaknieniem jakiegoś środka znieczulającego,
mogącego przytępić potrzeby duchowe. Dlatego przez szeroko rozu-
miane duszpasterstwo starał się wzbudzić w duszach wiernych inne
głody i pragnienia.
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bus nostris pietati et sobrietati addictis observaturum est”]. Praecepta pro Fratribus Marianis,
5tum, Positio 502.

126 „Quod si Pater Joachimus iterum de consensu Patrum fuerit confirmatus Coadiutor,
tunc eum tremendo iudicio Dei adstringo ne mihi quidquam innovet... Idem de usu Cremati
introducendi sentiat sibi et omnibus interdictum, quia hic potus arcana Dei miseratione a Nostro
Caetu alienus est”. Testamentum II, § 15, Scripta 140. 

127 „... a potu callido [=calido], tamquam a fomite peccati fugiebat, suisque usum cremati
prohibuit”. VW § 38, Positio 675.

128 PP ff. 118r; 148r; 230v-231r; 275r; 339r.
129 H. Kulesza MIC, Abstynencja od napojów alkoholowych, w: Marianie 1673-1973, red.

J. Bukowicz, T. Górski, Rzym 1975, 339.



Kierownictwo duchowe

Wnet pustelnia korabiewska stała się znana w całej okolicy. Jej
mieszkańcy pobudzeni sławą świętości o. Stanisława i chęcią korzy-
stania z jego zbawiennych rad, zaczęli coraz częściej przybywać do
Puszczy Korabiewskiej130. Byli i tacy, którzy pragnęli korzystać z jego
kierownictwa duchowego. Do tych gorliwych dusz należały Zofia Po-
tkańska z córką Kolumbą. Mąż jej wstąpił do Braci Mniejszych Ob-
serwantów, ona natomiast zamierzała założyć przy pomocy o. Stani-
sława, w pobliżu jego pustelni, klasztor mniszek Niepokalanego Po-
częcia Najświętszej Maryi Panny. Ojciec Papczyński nie przyjął tej
oferty, ponieważ nie przewidywał gałęzi żeńskiej swego zgromadzenia.
Miało ono za cel wspomagać dusze w czyśćcu cierpiące, prowadzić
misje ludowe, spełniać posługi duchowe właściwe tylko kapłanom, a nie
zakonnicom. Uważał też, być może, iż roztropność nakazuje nie przyj-
mować tak bliskiego sąsiedztwa pobożnych niewiast, choćby ze względu
na ewentualność ludzkich posądzeń o jakieś niewłaściwe powiązania.
Dlatego skłonił Zofię Potkańską do ufundowania klasztoru dla swej
wspólnoty pod regułą dominikańską w Nowej Jerozolimie131.

Widząc rozwijającą się swoją wspólnotę zakonną, o. Stanisław po-
stanowił zabezpieczyć ją od strony prawnej. W tym celu rozpoczął
starania o aprobatę zgromadzenia przez Sejm Rzeczypospolitej i wy-
stosował odpowiednią prośbę do króla i do członków Sejmu Królestwa
Polskiego. W rezultacie tych starań na jednej z sesji Sejmu obradu-
jącego w Warszawie w dniach od 14 stycznia do 27 kwietnia 1677 r.132,
uzyskał potrzebną aprobatę posłów, potwierdzającą prawa zgromadze-
nia do gruntu, na którym znajdował się klasztor i do pobliskiej łąki.
Datę 27 kwietnia 1677 r. przyjmuje się jako datę wystawienia opi-
sywanego dokumentu, wydaje się bowiem, że nabrał on wówczas mocy
prawnej133. Odtąd mógł nasz zakonodawca w razie potrzeby bronić praw
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130 PP, Art. 16, Positio 807-808.
131 VW § 77, Positio 693; Świadectwo s. Otolii dominikanki, 3tio, APS 5, f. 32r.
132 W. Konopczyński, dz. cyt., t. II, 88; Volumina Legum, t. V, 220.
133 Wystawiono wtedy dokument następującej treści: „APROBACYA FUNDACYI PU-

STELNIKOW W PUSZCZY KORABIOWSKIEY. Fundacyą Domus Recollectionis Clerico-
rum B. V. M. sine macula conceptae dla większej chwały Bożey pomnożenia y dusz zmarłych
ratunku, w puszczy Korabiowskiey erygowaną approbuiemy, fundum gdzie klasztor subsistit



swej wspólnoty w sądach świeckich. W dniu 6 maja 1677 r. postarał
się o autentyczny wyciąg aprobaty sejmowej w wersji łacińskiej z fra-
zami polskimi134.

Pomoc dla zmarłych

Marianie od samego początku byli przejęci troską o los zmarłych,
co już im polecał dokument wizytacyjny z 1673 r. Wyrazem tej troski
był obowiązek codziennego odmawiania oficjum żałobnego. Obowiązek
ten bp Święcicki przepisał nie jako cechę charyzmatu marianów (to
przyszło nieco później), ale jako cechę charakterystyczną życia pu-
stelniczego i pokutniczego. Obowiązek ten jest także podkreślony
w przywileju sejmowym z 1677 r.

Pobudką do nabożeństwa za zmarłych stały się dla o. Papczyńskiego
jego osobiste mistyczne przeżycia. Także sytuacja społeczno-polityczna
w Polsce XVII w. pobudzała go do modlitwy za zmarłych. Nieustanne
wojny z Moskwą, Kozakami, Turkami, Tatarami i Szwecją, również
zamieszki wewnętrzne – przynosiły obfite żniwo śmierci. Z powodu
klęsk żywiołowych, głodu i epidemii ludzie tysiącami umierali i jakże
często szli nie przygotowani na sąd Boży. Miłość chrześcijańska kazała
o. Stanisławowi myśleć o tych więźniach czyśćca i śpieszyć im z po-
mocą. Wiedział, że większość ochrzczonych, jeśli chodzi o oczysz-
czenie duszy, skazana była na kurację ogniową po śmierci. Był tego
świadomy, bo w swoich długich modlitwach, trwających nieraz całą
noc, schodził w duchu do czyśćca i obcował z przebywającymi tam
duszami.
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z łąką ecclesiasticae immunitati inkorporuiemy, y to zgromadzenie pod naszę y Rzeczpospolitey
protekcyę wiecznie przyimuiemy”. Approbatio fundationis eremitarum in eremo Korabieviensi,
27 kwietnia 1677, w: Volumina Legum – Przedruk Zbioru Praw Staraniem XX. Pijarów w War-
szawie od r. 1732 do r. 1782 wydanego, vol. V, Petersburg 1860, 241a, n. 118; Positio 378.

134 Świadectwo zostało poprzedzone następującą notą oficjalną: „Actum in Curia Regia
Varsiviensi Feria Quinta post Dominicam Misericordiae [= 2a Niedziela po Wielkanocy, z pier-
wszymi słowami Introitu: Misericordia Domini; A. Capelli, dz. cyt., 27] proxima Anno Domini
Millesimo Sexcentesimo Septuagesimo Septimo”; Positio 377. Omawiany dokument nie zacho-
wał się do dzisiaj, ale w czasie Procesu Informacyjnego znajdował się w archiwum mariańskim
i został przedstawiony 29 maja 1769 r., a następnie znalazł się w aktach Procesu.



Szczególne ożywienie nabożeństwa do dusz czyśćcowych nastąpiło
u o. Papczyńskiego wiosną 1675 r., kiedy znalazł się jako kapelan
w obozie wojska polskiego walczącego pod dowództwem króla Jana III
Sobieskiego z Turkami na Ukrainie135. Ojciec Stanisław poczuwał się
do obowiązku objęcia duszpasterską troską szczególnie dusz żołnierzy
poległych na polach bitew i modlił się na ich grobach. Podobno wtedy
na Ukrainie ukazało mu się wiele dusz zmarłych i prosiło o wsta-
wiennictwo u Boga. Pod wpływem tych przeżyć i głębokich przemy-
śleń założyciel marianów uznał niesienie pomocy zmarłym, zwłaszcza
poległym na wojnie i wskutek zarazy (która zawsze w owych czasach
towarzyszyła wojnom), za drugi cel szczegółowy zgromadzenia, a po
powrocie do Puszczy Korabiewskiej zachęcał swych współbraci do
modlitwy, pokuty i podejmowania wszelkich dzieł miłosierdzia w in-
tencji dusz w czyśćcu cierpiących136.

Tradycja przekazała jeszcze inne opowiadanie o kontaktach o. Pa-
pczyńskiego z czyśćcem. W czasie pobytu w Luboczy z okazji ro-
cznicy śmierci rodziców pana Karskiego, po nabożeństwie w kościele
parafialnym, o. Stanisław przed rozpoczęciem posiłku wpadł w ekstazę,
podczas której, jak później wyznał, oglądał męki dusz czyśćcowych.
Gdy po pewnym czasie przyszedł do siebie, wstał od stołu i bez słowa
skierował się do wyjścia. Ponieważ trudno było mu wydostać się spo-
śród gęsto siedzących pod ścianą gości – duchownych i świeckich –
przeszedł po gęsto zastawionym stole, nie dotykając niczego nogami
czy habitem. W jednej chwili znalazł się przy drzwiach jadalni i wraz
z woźnicą udał się pośpiesznie do puszczańskiego klasztoru. Zasko-
czonym jego rychłym powrotem domownikom powiedział z wielkim
wzruszeniem: „Bracia, błagam was, módlcie się za zmarłych, bo nie-
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135 VW § 50, Positio 680-681, także przyp. 88. Nowo wybrany król Sobieski wyruszył
z Warszawy 22 sierpnia 1674 r. ku wschodniej granicy Rzeczpospolitej do walki z Turkami.
Wojna trwała się przez całą zimę 1674/75. Polska starała się wówczas odzyskać utracone tery-
toria na Ukrainie, gdzie król zaangażował swoje wojska, w celu utrzymania zdobytych terenów,
zanim powrócił w rejony centralne (12 kwietnia 1675). Potem wojna została wznowiona jesienią
1675 r. na Podolu i zakończyła się zwycięstwem w listopadzie tegoż roku. O. Laskowski, Jan
III Sobieski, Lwów 1933, 135, 137, 141-152.

136 VW § 50, Positio 680-681; Memoriale donorum..., wyjątki i skrót w: ProtBals 200,
gdzie czytamy między innymi: „Donum A. 1675. ingentem devotionem [Servus Dei Stanislaus]
erga animas purgatorii concepit, finemque peculiarem Congregationis cum officio incoepit di-
cere 11 febr. 1676...”; DeVen 4to, APS 5, f. 30r (orig., APS 6, f. 21r, Ad Prot n. 6); NV c. I, 2.
Positio 463.



znośne męki cierpią!”137. Potem zamknął się na kilka dni w celi, nic
nie jedząc ani nie pijąc; modlił się wówczas gorąco za dusze w czyśćcu
cierpiące.

Pan Karski, chcąc wyjaśnić co się stało z o. Papczyńskim przy
stole w Luboczy, zaprosił go później listownie do siebie. Gdy przybył,
prosił go, aby opowiedział, co zostało mu objawione. Po długiej per-
swazji o. Stanisław wyjawił, że w chwili, gdy popadł w zachwycenie
przy stole, został przeniesiony w duchu do czyśćca, gdzie oglądał su-
rowe kary, jakie ponoszą tam niezliczone dusze. Przejęty głębokim
współczuciem dla nich, powrócił do zmysłów i pośpiesznie, nie widząc
przed sobą ani stołu, ani żadnej osoby, wyszedł i udał się do swoich
braci zakonnych, by wspólnie z nimi ratować dusze w czyśćcu cier-
piące138. Współbracia o. Stanisława oraz inni jemu współcześni byli
przekonani, że ilekroć wpadał w ekstazę, zawsze miewał wizje czyśćca.
W każdym razie bardzo często w swoich napomnieniach kierowanych
do współbraci, także w kazaniach wygłaszanych do ludu, jak najusilniej
i ze łzami w oczach prosił o niesienie pomocy zmarłym, twierdząc,
że o wiele większa ich liczba znajduje się w czyśćcu niż ludzi na
świecie i że ogromnie cierpią, wypłacając się tam sprawiedliwości Bo-
żej. Dlatego wszystkie swoje choroby, bóle, prace, prześladowania,
których tak wiele znosił, posty, umartwienia i wszelkie inne dzieła
pobożne składał w ofierze za dusze czyśćcowe, a swoim braciom po-
lecał, aby zawsze pamiętali o tym obowiązku miłosierdzia wobec zmar-
łych i polecali ich Błogosławionej Dziewicy Maryi Niepokalanie Poczę-
tej, jako najłaskawszej Matce i najlitościwszej Protektorce Dusz Czyść-
cowych139.

W 1676 r. o. Papczyński pielgrzymował do sanktuarium Matki Bo-
skiej w Studziannej, odległej od Puszczy Korabiewskiej w linii prostej
o ok. 50 km. Zachorował wówczas ciężko i prosił o zawiezienie go
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137 „Fratres, obsecro vos, orate pro Defunctis, quoniam intollerabiles paenas patiuntur”.
VW § 51, Positio 681.

138 VW § 51, Positio 682.
139 VW § 52, Positio 682. Ojciec Wyszyński pisze tam, że o. Papczyński twierdził, iż „Pan

Bóg wzbudził przez niego w Kościele [...] ten swój zakon w celu wspomagania wszelkim wy-
siłkiem dusz czyśćcowych, pod tytułem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny,
jako najczulszej Matki i najłaskawszej Protektorki Dusz Czyśćcowych”. I mieli obowiązek za-
chęcać wiernych do tego dzieła miłosierdzia. Positio 683.



do tamtejszego słynącego cudami wizerunku Świętej Rodziny140. W kla-
sztorze filipinów w Studziannej był wówczas przełożonym o. Jan Li-
gęza, bliski przyjaciel i spowiednik o. Stanisława. Po spowiedzi, po
Mszy św. o. Stanisław udał się do celi zakonnej. Tam poczuł, że traci
zupełnie siły i zmysły. Na wpół umarły po raz kolejny w ekstazie
doświadczył tajemnicy cierpień dusz czyśćcowych. Widząc niezmierne
ich cierpienia poczuł, że Matka Najświętsza wraz z nimi prosi Wszech-
mocnego Boga, aby wrócił do pełni życia dla wspomagania zmarłych.
W czasie tej ekstazy mieszkańcy klasztoru po spożyciu obiadu przyszli
do celi o. Stanisława, aby zobaczyć, co się z nim dzieje. Myśleli, że
już nie żyje i powiadomili o tym o. Ligenzę. Naradzali się już w spra-
wie pogrzebu o. Stanisława. Ale przełożony nie przejął się tą wia-
domością i zapewnił ich, że o. Stanisław nie umarł i że on wie gdzie
się znajduje. Zaraz też o. Papczyński powrócił do życia i otrzymawszy
błogosławieństwo przełożonego, wycieńczony przez gorączkę, udał się
do kościoła i dla rzeszy wiernych wygłosił długie kazanie o potrzebie
niesienia pomocy duszom w czyśćcu cierpiącym. Potem udał się do
swego klasztoru, gdzie nakazał współbraciom odmawiać codziennie
oficjum i różaniec za zmarłych oraz ofiarowywać za nich wszelkie
zasługi, prace, posty, umartwienia i inne dzieła pobożne, aby zostali
uwolnieni od nieznośnych kar141.

Współcześni często opowiadali, że o. Papczyński zamykał się w celi
na modlitwę i w ekstazie zstępował do czyśćca. W czasie ekstaz do-
znawał cierpień dusz czyśćcowych. Prosił wtedy Ojca Niebieskiego:
„O Boże nieskończonego Miłosierdzia, przymnóż mi cierpień, a im
racz zmniejszyć karę” (O Clementissime Deus, auge mihi dolores, et
ipsis poenas minue). W tym samym duchu formował też swoich współ-
braci. Wspominali później ze wzruszeniem, jak kiedyś w czasie ciężkiej
choroby, rozważając cierpienia dusz czyśćcowych, przypomniał sobie,
że ma złotą monetę węgierską. Prosił wtedy o. Józefa od Wszystkich
Świętych, aby jak najszybciej ten ostatni pieniądz dał kapłanom na
odprawienie Mszy św. za dusze w czyśćcu cierpiące142.

Założenie nowego zakonu 229

140 VW § 48, Positio 679.
141 Tamże § 48, Positio 679-680, także przyp. 84 i 85; VF § 62, Positio 644; ProtBals 200.
142 VF § 63, Positio 645; PP 1, f. 130v; 2, f. 164v; 3, f. 251r; 4, f. 294r; 6, f. 359v-360r.



Miłosierny Bóg odsłaniał czasem temu miłośnikowi dusz w czyśćcu
cierpiących szczególne tajemnice swej Boskiej Opatrzności. Pewnego
razu, gdy był z braćmi na modlitwie w chórze, widział jedną z dusz
surowo sądzoną za swoje winy i drżącą z bojaźni przed wiecznym
potępieniem. Ogarnięty litością nad tą duszą, przerwał milczenie i rzekł
do braci: „Módlmy się wspólnie za duszę, która w tej chwili jest są-
dzona” (Oremus ad invicem pro anima, quae modo iudicatur). Chociaż
wówczas nie wyjawił nikomu, kim była ta dusza, przypuszczano, że
był to król Jan III Sobieski, który w tym samym czasie skonał w War-
szawie143.

Pobudzony miłością do dusz w czyśćcu cierpiących o. Papczyński
ofiarowywał za nie wszystkie swoje choroby, cierpienia, trudy, prze-
śladowania, posty, umartwienia, pokuty, dobre uczynki i zasługi. Ten
sam obowiązek nałożył na swoich współbraci zakonnych144. Dla zachęty
napisał w swoim testamencie w 1692 r., że ktokolwiek wykona ten
akt heroicznej miłości, otrzyma od Boga podwójną nagrodę: „Przy-
rzekam – pisał – podwójną nagrodę z rąk Boga wszystkim, którzy
obiorą sobie i wspierać będą to małe Zgromadzenie Niepokalanego
Poczęcia wzbudzone przez Boga dla wspomagania zmarłych”145.

Jak skuteczna jest pomoc niesiona duszom w czyśćcu cierpiącym
ilustruje wydarzenie opisane przez o. Wyszyńskiego.

Pewien świątobliwy zakonnik zniewolony ciężką chorobą, prze-
czuwał nadchodzącą śmierć. Mając pełną świadomość, odbył spowiedź
przed własnym przełożonym. Kiedy ją skończył i otrzymał rozgrze-
szenie, lękał się kar oczekujących go w czyśćcu, a nie miał już czasu
na odpokutowanie swoich grzechów. Spowiednik pocieszył go, że bę-
dzie pokutował tylko tyle czasu, ile będzie trwała Msza św. za jego
duszę. Wkrótce też umarł, a przełożony przystąpił bez zwłoki do oł-
tarza, by odprawić Mszę św. za duszę konfratra. Zaledwie skończył
Mszę i odmówił słowa: Et Verbum caro factum est, ukazał mu się
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zmarły brat i głosem pełnym smutku zawołał: „Co za okrutna pokuta!”
A przecież w tak niedługim czasie znosił czyśćcowe katusze146.

Przyjęte w zakonie praktyki pobożne za zmarłych wkrótce uległy
zmianom. Po śmierci założyciela ograniczono odmawianie różańca do
jednej części, a z oficjum za zmarłych odmawiano tylko jeden nokturn.
Jednak rozszerzono inne nabożeństwa. Kapituła w 1737 r. postanowiła,
aby w każdym klasztorze przez oktawę dnia zadusznego, oprócz nie-
dzieli, wystawiano katafalk z trumną i odprawiano nabożeństwo ża-
łobne złożone z trzech nokturnów i Mszy św. śpiewanej za zmarłych.
Kapituła w 1750 r. zatwierdziła zwyczaj uderzania dziewięć razy
w wielki dzwon po wieczornym rozmyślaniu dla zachęcenia wiernych
do modlitwy za zmarłych147.

Generał Nowicki w rozporządzeniu z 1782 r. podał szczegółowe
przepisy do ceremonii dnia zadusznego. Zalecił, aby kapłani w tym
dniu odprawiali Msze św. jeden po drugim, by w ten sposób wierni
mogli wziąć udział w kilku Mszach. Nakazał zachęcanie i ułatwianie
ludowi przystępowania do spowiedzi św. Po ostatniej Mszy św. od-
bywała się półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu. Lud śpie-
wał wówczas pieśni i odmawiał litanię. Na koniec udzielano błogo-
sławieństwa bez śpiewu Tantum ergo, podczas gdy wierni odmawiali
przyciszonym głosem „Wieczny odpoczynek racz im dać Panie”148.

Korab Noego

Życie orędownika dusz czyśćcowych było nacechowane ofiarą. Aby
bardziej podobać się Bogu, nakładał na siebie różne pokuty: przedłużał
swoje modlitwy, często na całą noc, zachowywał surowe posty, bi-
czował się, podejmował ciężkie prace fizyczne, odbywał długie piesze
podróże. Do tego dochodziły ciągłe prześladowania ze strony nieprzy-
jaciół i różne przeciwności losu. Przepowiadał współbraciom, że rów-
nież ich czekają w przyszłości trudne chwile. Według Wyszyńskiego
miejsce, na którym stał klasztor, nazywało się Arką Noego149. Nazwa
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wywodzi się od eremu Korabiew, od miejscowości Korabiewice. W na-
zwie tej zawarte jest staroplskie słowo „korab”, oznaczające łódź, albo
też właśnie Arkę Noego150. Zakonodawca marianów zachęcał, aby
współbracia chronili się przed utrapieniami w tej łodzi pod opiekę Ma-
ryi Niepokalanie Poczętej. Przepowiadał, że wody oszczerstw i prze-
śladowań otoczą jego łódź, jak woda podczas potopu Arkę Noego.
Gdy jednak póżniej woda opadnie, korab będzie płynął dalej bezpiecz-
nie. Tę nadzieję o. Stanisław wyraził w pieczęci zakonu, w której kazał
umieścić rysunek gołębicy trzymającej w dziobie gałązkę oliwną –
symbol ostatecznego wyzwolenia.

Drugi klasztor marianów

Świętość o. Papczyńskiego wciąż przyciągała wielu ludzi do Pu-
szczy i pojawiały się coraz to nowe powołania. Wkrótce liczba ma-
rianów tak wzrosła, że można było już myśleć o założeniu drugiego
domu zakonnego. Nadarzyła się dobra okazja do realizacji tego za-
mierzenia, gdyż założyciel Nowej Jerozolimy bp Stefan Wierzbowski
sprowadzał wówczas różne zakony, aby zapewnić tamtejszym wiernym
opiekę duszpasterską. Ponieważ odegrał on decydującą rolę w powsta-
niu i rozwoju Zgromadzenia Księży Marianów i przez ostatnie dziesięć
lat swego życia był szczególnie związany z o. Stanisławem Papczyń-
skim, wskazane jest bliższe zapoznanie się z tą postacią.

Biskup Stefan z Wielkiego Chrząstowa Wierzbowski herbu Jastrzę-
biec (1620-1687) urodził się jako piąty i najmłodszy syn kasztelana
inowłodzkiego Mikołaja Wierzbowskiego. Trzej jego bracia zasiadali
w Senacie. Jeden z nich był kasztelanem, drugi wojewodą brzesko-ku-
jawskim a trzeci wojewodą sieradzkim. Stefan studiował w Krakowie
i Rzymie, pracował w administracji kościelnej i królewskiej w Łucku,
Krakowie, Paradyżu i Warszawie. Był w bliskich kontaktach z królem
Michałem Korybutem i z Janem III Sobieskim. Król Sobieski miał
mu początkowo za złe popieranie jego poprzednika, ale później poznał
się na jego szlachetności i darzył go wielką przyjaźnią. W 1663 r.
Stefan Wierzbowski został biskupem poznańskim, ale osiadł na stałe
w Warszawie i stąd rządził diecezją. Przez ostatnie dziewięć lat życia
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przebywał głównie w Nowej Jerozolimie i rezydował w dworku nad
Wisłą, zbudowanym na terenie pijarów, a odkupionym zapewne od
Górskich, poprzednich właścicieli Góry. Na rok przed śmiercią otrzymał
nominację króla Jana III na stolicę prymasowską w Gnieźnie, po ode-
jściu Jana Stefana Wydżgi, ale nie doczekał jej zatwierdzenia przez
Stolicę Apostolską. Przez całe życie odznaczał się wielką pilnością
w wypełnianiu obowiązków swego stanu oraz szczerą i pełną prostoty
pobożnością. Nawet w podeszłym wieku przewodniczył chętnie wier-
nemu ludowi w nabożeństwach. Kilka razy w roku udawał się do za-
cisza księży filipinów przy parafii, aby odprawiać rekolekcje. Po śmierci
jego ciało złożono w kościele na wzgórzu kalwaryjskim w murowanym
grobie przykrytym kamienną płytą, na której jeszcze za życia kazał
wyryć słowa: „Boże, któryś łotrowi z Tobą wiszącemu odpuścił i mnie
odpuść tu pogrzebionemu”. W sto lat później szczątki biskupa prze-
niesiono do kaplicy U Piłata i złożono w krypcie pod wielkim ołta-
rzem, a w 1918 r. przełożono je do nowej metalowej trumny ze szkla-
nym wiekiem151.

Ta pozytywna charakterystyka bp. Wierzbowskiego domaga się
pewnego uzupełnienia. Miał on także swoje wady, a u ich podstaw
leżała wygórowana ambicja oraz prowadzona przez niego polityka. Zro-
bił wielką karierę: osiągnął godność biskupią, senatorską, a nawet otrzy-
mał nominajcę królewską na arcybiskupa gnieźnieńskiego i tym samym
na prymasa. Jego otoczenie zarzucało mu jednak nepotyzm w mate-
rialnym wspieraniu rodziny. Kapituła poznańska miała mu za złe wspie-
ranie licznych pobożnych fundacji, a zaniedbanie prac budowlanych
w katedrze. Zarzucała mu, że jako pierwszy z biskupów poznańskich
przeniósł się na stałe do Warszawy, aby być bliżej dworu królewskiego
i Senatu; że wbrew jej protestom przybrał tytuł biskupa poznańskiego
i warszawskiego oraz że wyróżnił szczególnymi przywilejami kapitułę
kolegiaty św. Jana w Warszawie, jakby miał zamiar utworzyć sobie
drugi kościół katedralny w obrębie jednej diecezji152.
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Nowa Jerozolima

Założona przez bp. Wierzbowskiego Nowa Jerozolima powstała
na miejscu wsi Góra w odległości pół mili (dawna mila polska wynosiła
7146 m) od Czerska, prastarej siedziby książąt mazowieckich, na wy-
niosłym lewym brzegu Wisły w odległości 5 mil (ok. 36 km) od War-
szawy. Już w 1252 r. istniał tu kościół parafialny, jak świadczy o tym
dokument wystawiony przez biskupa poznańskiego Boguchwała II.
W 1649 r. stał tu kościół drewniany pod wezwaniem Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny. W 1657 r. wieś i kościół zniszczyli Kozacy
i Węgrzy pod wodzą Jerzego II Rakoczego, sojusznika króla szwe-
dzkiego Karola X Gustawa, a reszty dokonało morowe powietrze. Spu-
stoszoną Górę wraz z przyległymi posiadłościami nabył w 1666 r. –
po części od braci Mikołaja i Konstantego Górskich, a po części od
Anny z Cieciszewskich Niemierzyny – właśnie biskup poznański Stefan
Wierzbowski153.

Od króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego uzyskał – 26 lutego
1670 r. – dla nowej fundacji prawa miejskie. Król nadał miastu prawo
magdeburskie i pozwolił osiedlać się w nim kupcom i rzemieślnikom,
a także zbudować ratusz i postawić kramy. W czynnościach urzędo-
wych pozwolił używać pieczęci z wyobrażeniem krzyża. Przyznał także
prawo do odbywania jarmarków i targów oraz zwolnił miasto – na
50 lat – od rożnych świadczeń. Jego następca Jan III Sobieski w latach
1676 i 1680 rozszerzył poprzednie przywileje i nadał Nowej Jerozo-
limie wszelkie prawa przysługujące miastom królewskim154.

Gdy bp Wierzbowski zaczął sprowadzać do Nowej Jerozolimy różne
zakony, zwrócił także uwagę na marianów. Ojciec Papczyński chętnie
odpowiedział na wezwanie biskupa i 30 kwietnia 1677 r. przejął dla
swego zgromadzenia kaplicę św. Marcina w Nowej Jerozolimie (60 km
od Puszczy Korabiewskiej), którą już przedtem otrzymał od Kraje-
wskiego jako prokurator zakonu155. Wkrótce na życzenie bp. Wierz-
bowskiego sam przeniósł się do tego miasta.
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Biskup Wierzbowski postanowił przekształcić uzyskaną fundację
w sanktuarium na wzór Kalwarii Zebrzydowskiej pod Krakowem, aby
i ziemia mazowiecka miała swoją Kalwarię. Zdobył mapę Jerozolimy
i według niej pobudował kościoły i kaplice, które były jednocześnie
stacjami Drogi Krzyżowej. Skopiował przy tym plany i wymiary od-
powiednich budowli w Ziemi Świętej156. Nazwa „Nowa Jerozolima”
nie przyjęła się na dłużej i w praktyce przetrwała nazwa „Góra” z póź-
niejszym uzupełnieniem „Kalwaria”, od głównej wyniosłości, na któ-
rej wznosił się kościół św. Krzyża. W herbie miasto otrzymało krzyż
z przebitym sercem, słońcem – symbolem Chrystusa – i półksiężycem
– symbolem Matki Bożej. Do czasu rozbiorów miasto należało do
diecezji poznańskiej, a od 1798 r. do diecezji warszawskiej157.

Nowe sanktuarium pasyjne zostało zbudowane na planie krzyża
rzymskiego, którego ramiona stanowiły dwie przecinające się ulice.
U ich wylotu zostały zbudowane cztery świątynie wraz z klasztorami:
kościół św. Krzyża na Kalwarii, kościół Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny na przeciwległym krańcu ulicy, kościół Narodzenia Pań-
skiego u wylotu ulicy poprzecznej i kościół Dominikanów Obserwan-
tów po stronie przeciwnej. Przy skrzyżowaniu wspomnianych ulic zbu-
dowano w 1668 r. na tak zwanej Górce kaplicę U Piłata, rozbudowaną
w latach 1791-1879158. Stąd wzdłuż dzisiejszej ulicy Kalwaryjskiej (bie-
gnącej do kościoła św. Krzyża), po obu jej stronach wzniesiono mu-
rowane kaplice. Kalwaria w Nowej Jerozolimie liczyła ponad 40 stacji,
w tym 38 kaplic, 4 bramy i inne obiekty na wzór świętych miejsc
w Jerozolimie159.

Biskupowi Wierzbowskiemu bardzo zależało, aby w nowo wznie-
sionym przez niego sanktuarium przebywali właściwi ludzie, dlatego
w przywileju fundacyjnym z 1 stycznia 1672 r. oświadczył: „Ludzi
podejrzanych ani inszej wiary oprócz św. katolickiej żadną miarą prze-
chowywać nie będą (mieszczanie), owszem (będą) wszelaką mieć
ostrożność, aby takowi ze swej woli się nie sadowili, także wszelkich
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biesiad, muzyk karczemnych nade wszystko wystrzegać się będą, po-
nieważ tu znajduje się Grobowiec Odkupiciela i Matki Jego Przenaj-
świętszej, wyjąwszy jednak wesela, które jak najskromniej odprawować
powinni”. Obowiązywał tu szczególnie zakaz osiedlania się Żydów.
Obywatelom miasta przyznano place na budowę domów i na ogrody,
nie przydzielono jednak pól na uprawę, ponieważ mieli żyć z handlu
i rzemiosła160. Biskupią fundację pod nazwą Nowa Jerozolima zatwier-
dził Sejm w 1673 r. oraz prymas Czartoryski 4 kwietnia 1674 r.

Jak już wspomnieliśmy bp Wierzbowski sprowadził do Nowej Je-
rozolimy różne zakony i powierzył im tutejsze kościoły i kaplice. Księ-
ża filipini objęli w 1671 r. murowany kościół św. Krzyża wraz z pa-
rafią. Ponieważ musieli wkrótce odejść z powodu braku powołań, już
w 1683 r. biskup powierzył tę placówkę żyjącym wspólnie Księżom
Komunistom161, którzy zostali sprowadzeni tu z Bawarii. Księża Ko-
muniści prowadzili także seminarium dla sześciu alumnów i dom eme-
rytów. Z czasem budynki kościoła i klasztoru uległy zniszczeniu; opu-
szczono je w 1791 r. a następnie w 1797 r. rozebrano. Dziś znajduje
się tam cmentarz, powiększony na początku XIX w.162.

Bracia Mniejsi Regularnej Obserwancji, zwani w Polsce bernar-
dynami, otrzymali drewniany kościół parafialny Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny, odbudowany przez biskupa, oraz mały kla-
sztorek murowany. Zostali tu uroczyście wprowadzeni w Niedzielę Pal-
mową 1670 r. W 1679 r. biskup zmienił tytuł tego kościoła na Ofia-
rowania Najświętszej Maryi Panny. W latach 1756-1760 zbudowano
obok niego kościół w stylu barokowym (pod tym samym tytułem co
poprzedni), ufundowany przez marszałka koronnego Franciszka Bie-
lińskiego (1683-1766), według projektu architekta włoskiego Jakuba
Fontany (1710-1773), z obrazami Szymona Czechowicza (1698-1775)
w bocznych ołtarzach. W latach 1760-1766 rozbudowano klasztor,
w którym bernardyni przebywali do kasaty 1864 r. Około 1879 r. na-
dano kościołowi tytuł Niepokalanego Poczęcia – po przeniesieniu do
niego siedziby parafii z kościoła na Górce. We wspomnianym kościele
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znajduje się cudowny obraz Najświętszej Maryi Panny Górskiej, Ła-
skawej Matki Pocieszenia, pochodzący z pocz. XVII w.; w XVIII w.
miał on liczne wota. Są tu również sprowadzone przez bp. Wierzbo-
wskiego relikwie św. Waleriana męczennika, związanego z postacią
św. Cecylii. Stał się on „patronem ziemi Czerskiej od morowej zarazy”.
W pobliżu kościoła parafialnego, na stoku wzniesienia od strony Wisły,
zbudowano barokową kaplicę z cudowną figurą św. Antoniego Pade-
wskiego. Figura pochodzi z końca XVII w. a kaplica z drugiej połowy
XVIII w.; zbudowano ją na miejscu pierwotnej kaplicy z końca XVII w.
Schodzi się do niej po 70-stopniowych schodach z początku XX w.,
przebudowanych w 1985 r. Tarasy na zboczu urządzono w 1965 r.
Przy kaplicy jest źródełko163.

Pijarzy otrzymali w 1675 r. we wsi Lubkowie drewniany kościół
Narodzenia Pańskiego, zwany Betlejem, wraz z klasztorem. Według
inwentarza z 1745 r. była już w tym miejscu murowana kaplica, a od
samego początku znajdował się w świątyni obraz Matki Boskiej
z Dzieciątkiem, Graeci ritus, dar bp. Wierzbowskiego. W 1944 r. obraz
został dołączony do zabytków kościoła parafialnego. Do 1808 r. pijarzy
prowadzili kolegium, wzniesione przez Szymanowskich dla młodzieży
szlacheckiej. W kolegium tym uczył się o. Kazimierz Wyszyński.
W 1819 r. budynki klasztorne zamieniono na koszary dla wojska ro-
syjskiego, a w 1840 na przytułek dla starców; zostały rozbudowane
według projektu Henryka Marconiego w 1860 r. Resztki dawnej bu-
dowli pijarskiej można dostrzec w podziemiach dwóch pawilonów.
Dziś mieści się tam Państwowy Dom Pomocy Społecznej, zwany po-
pularnie Zakładem, z kaplicą Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
z wystrojem neogotyckim, zbudowaną w 1862 r.164.

Dominikanie Obserwanci (bertrandyści) otrzymali w 1671 r. kościół
i klasztor położony w południowej części miasta od strony Czerska
na górze Syjon. Biskup zlecił im niesienie pomocy duchowieństwu
parafialnemu, zwłaszcza w czasie odpustów. Mieli też własne studium.
Kongregacja obserwancka została zniesiona w 1819 r.165.
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W roku 1677 dominikanki otrzymały kościół Wieczerzy Pańskiej,
a marianie kaplicę św. Marcina z domem i kawałkiem gruntu166. W tym
samym roku nastąpiły z inicjatywy i na prośbę dominikanów pewne
zmiany w zarządzaniu kościołami w tym mieście. Dominikanie mieli
trudności w promocji nabożeństwa różańcowego na górze Syjon,
w miejscu odległym od miasta, i prosili o zmianę miejsca. Po poro-
zumieniu się z biskupem i marianami objęli kaplicę św. Marcina, zmie-
niając jej tytuł na Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Domi-
nikanki przeniosły się wówczas na górę Syjon, a marianie otrzymali
Wieczernik.

Dominikanki przybyły z Kamieńca Podolskiego, który 26 sierpnia
1672 r. dostał się w ręce Turków. Przyłączyła się do nich, skierowana
przez o. Papczyńskiego, Zofia Potkańska wraz z córką Kolumbą. Do-
minikanki zajmowały się wychowaniem szlachcianek. Ich klasztor znaj-
dował się w kierunku południowo-zachodnim od Wieczernika na górze
Syjon; został zniszczony przez pożar i opuszczony w 1794 r. W 1808 r.
siostry tu powróciły i do 1830 r. mieszkały w częściowo odbudowa-
nym klasztorze z drewnianą kaplicą, a następnie przeniosły się do Pio-
trkowa167.

Ojciec Wyszyński podaje, że po odzyskaniu przez Polskę Kamieńca
Podolskiego, co miało miejsce 22 września 1699 r., dominikanki po-
wróciły do swego klasztoru w tym mieście. Ponieważ Turcy umieścili
na kościołach i wieżach fortecy swój półksiężyc, Polacy umieścili teraz
na nim figurę Niepokalanie Poczętej Dziewicy Maryi. Mahometanie
nie mogąc znieść tak wielkiej profanacji swego znaku, prosili i ofia-
rowywali znaczne sumy, aby Polacy usunęli postać Bogarodzicy lub
ich półksiężyc. Nie uzyskali ani jednego, ani drugiego; przechodzący
tędy Turcy musieli oglądać z wielkim zawstydzeniem swój znak pod
Jej stopami168.
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166 [L. Tripplin], Góra Kalwaria czyli Nowa Jerozolima, Warszawa 1854, 9-24; VW §
43-44, Positio 677; Vinea Christi sive Jura et Privilegia Antiquitus Gora nunc vero Neo Jero-
solimitana..., Warszawa 1678; Sydry 150.

167 M. Pisarzak, Religijne dzieje..., 231-232.
168 VW § 84, Positio 700. 



Do sióstr powracających do Kamieńca Podolskiego nie przyłączyły
się panie Potkańskie i wraz z innymi siostrami pozostały w fundacji
na górze Syjon, pod kierownictwem duchowym o. Papczyńskiego.
Z woli biskupa sprawował on do końca życia jurysdykcję nad tym
klasztorem jako ojciec duchowny sióstr, ćwicząc je w cnotach zakon-
nych. Pod takim kierownictwem wiele z nich, zbudowanych jego przy-
kładem, żyło święcie i dożyło szczęśliwie swoich dni169. Szczególną
miłością do Boskiego Oblubieńca odznaczyła się siostra Kolumba, córka
fundatorki. W ciągu kilku lat życia przeszła drogę świętości, pozo-
stawiając wspaniały wzór doskonałości. Miała opinię niewiasty świą-
tobliwej. Po jej śmierci zaczął się szerzyć jej kult. Ojciec Wyszyński
stwierdziła, że po sześćdziesięciu latach od śmierci za jej przyczyną
zdarzały się cuda170. Jej relikwie znajdują się u dominikanów w Kra-
kowie.

Obie panie Potkańskie – matka i córka – chociaż przywdziały habit
dominikański, zawsze twierdziły, że należą do Zakonnic Niepokalanego
Poczęcia Dziewicy Maryi. Z tym przekonaniem zeszły z tego świata,
jak poświadczył o. Stanisław, ich spowiednik, w swoim rękopisie prze-
chowywanym w archiwum klasztoru. Z tej racji biskup wyznaczał
później zakonników ze Zgromadzenia Księży Marianów na spowied-
ników i ojców duchownych sióstr tego wzorowego klasztoru171.

Służba Boża w Wieczerniku

Kościół Wieczerzy Pańskiej pod koniec listopada 1677 r. objęli
marianie. Według o. Wyszyńskiego o. Papczyński miał możliwość in-
nego wyboru, ale wybrał właśnie Wieczernik, ponieważ to święte miej-
sce w Jerozolimie było ściśle związane z osobą Matki Bożej. Ojciec
Wyszyński pisze również, że o. Stanisław, jako spowiednik i teolog
bp. Wierzbowskiego, słyszał od swego czcigodnego penitenta, iż często
widywał jasną gwiazdę zjawiającą się nad Wieczernikiem Pańskim.
Wybrał więc to miejsce dlatego, aby nie tylko naśladować w swym
życiu ewangeliczne cnoty Maryi, ale poprzez zamieszkanie przy Wie-
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169 VW § 94, Positio 700.
170 VW § 77; PP f. 123v, 155r-v, 229v-230r, 284v-288r, 319r, 347r-v.
171 Tamże.



czerniku aż do śmierci być podobnym do Bogarodzicy, która pozostała
w Wieczerniku w Ziemi Świętej po śmierci Chrystusa i tam zasnęła172.

Kościół Wieczerzy Pańskiej sprzyjał też rozwijaniu nabożeństwa
do Najświętszego Sakramentu. Ojciec Papczyński pragnął, aby Jezus
w Eucharystii doznawał należnej czci. Polecał braciom, aby zawsze
płonęło światło przed tabernakulum i żeby wszyscy codziennie rano
odmawiali wspólnie, głośno i dobitnie, hymn Tantum ergo Sacramen-
tum. Nakazał, aby ilekroć Pan Jezus był wystawiany, adorowało Go
bez przerwy na klęczkach dwóch zakonników ubranych w komże. Po-
stanowił także, aby uroczystość Bożego Ciała była celebrowana z jak
największym splendorem. W Konstytucjach postanowił, aby podczas
czytania przy stole, ilekroć lektor wymieni imię Najświętszego Sa-
kramentu, jeden z braci klękał na środku refektarza i po ucałowaniu
ziemi wymawiał słowa: „Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy
Sakrament”, na które wszyscy obecni mieli z pobożnością odpowiadać
„Amen”. Ceremonia ta miała powtarzać się nawet trzy razy, jeśli lektor
tyle razy wspominał Chrystusa Eucharystycznego. Z podobną troskli-
wością o. Stanisław zalecił braciom, aby w kościołach, w których prze-
chowywano Najświętszy Sakrament, przestrzegali ścisłego milczenia
i nie rozmawiali z obcymi173.

Ojciec Papczyński pałał takim płomieniem miłości do Chrystusa
w Eucharystii, że sprawował Najświętszą Ofiarę codziennie, nawet gdy
był ciężko chory. Pewnego dnia, w chwili gdy dzielił nad kielichem
Hostię na trzy części, otrzymał dar poznania wielkiej tajemnicy Trójcy
Przenajświętszej – Jedynego Boga istniejącego w Trzech Osobach174.

Biskup Wierzbowski nałożył na marianów obowiązek przewodni-
czenia pątnikom na Drodze Krzyżowej175. Pielgrzymi zbierali się w Wie-
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172 „Venerabilis vero Servus Dei P. Stanislaus a J. M., pro tunc assistendo Episcopo in
promovendi devotionibus ad loca sacra Novaejerosolimae, existens eiusdem Episcopi Confes-
sarius et Theologus, saepe audiebat ab illo Sancto Episcopo quae saepissime solet ei apparere
stella lucidissima super illud Caenaculo Domini, quapropter Ven. Servus Dei P. Stanislaus a J.
M., cupiens Dei Genitricem Virginem Mariam imitari non solum in vita eius evangelicas virtutes
sequando, verum etiam usque ad mortem residentiam illius Caenaculi Domini eligendo, ad
imitationem eiusdem Dei Genitricis, quae in Caenaculo in Terra Sancta post Christi Domini
mortem mansit et ibidem obdormivit, petiit ab illo Sancto Episcopo donari sibi et suo Instituto
illud Caenaculum Domini in Novajerusalem...” VW § 84, Positio 700.

173 VW § 42, Positio 676.
174 Tamże.



czerniku dla rozważania tajemnic Ostatniej Wieczerzy, którą przypo-
minał stojący na środku kościoła stół i stąd rozpoczynali obchodzenie
poszczególnych stacji Męki Pańskiej. Naprzód szli na Górę Oliwną
nad Cedronem (dziś teren za koszarami), potem ulicą Dominikańską
wyruszali do kaplicy U Piłata, następnie od kościoła na Górce ulicą
Kalwaryjską z kaplicami stacyjnymi – na wzgórze Ukrzyżowania Pana
Jezusa, w pobliżu kościoła parafialnego. I tak działo się prawie aż
do rozbiorów Polski, kiedy to ustały pielgrzymki, a sanktuarium pod-
upadło176.

Dokument fundacyjny z 22 listopada 1677 r.177 dawał marianom
prawo własności zarówno do kościoła Wieczerzy Pańskiej jak i do
zabudowań gospodarczych oraz otaczających je gruntów. Kościół został
zbudowany w 1674 r. na południowym zachodzie przedmieścia Nowej
Jerozolimy, według rozmiarów i projektu Wieczernika na górze Syjon
w Ziemi Świętej. Był murowany, o rozmiarach 14 x 14 m, miał pułap
drewniany, dach kryty gontem z wieżyczką na sygnaturkę na środku,
jedenaście małych okien, drzwi główne duże i drugie mniejsze boczne
wiodące do klasztoru. Wewnątrz miał trzy ubogie ołtarzyki, małe organy
i wielką płytę marmurową na podobieństwo tej, na której Pan Jezus
ustanowił Najświętszy Sakrament. Cały kościół był udekorowany fi-
gurami i malowidłami Ostatniej Wieczerzy178. Z tyłu kościoła od lewej
i południowej jego strony zbudowano z czasem klasztor z pruskiego
muru i pokryto go gontem; znajdowało się w nim dziesięć cel dla
zakonników179.
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175 Fundacja Wieczernika Pańskiego, Positio 381-382.
176 M. Pisarzak, Religijne dzieje..., 229-231; J. Ptak, M. Wrzeszcz, Góra Kalwaria, EKL

t. 5, szp. 1370-1371.
177 Oryginał wspomnianego dokumentu, okazany w Procesie Informacyjnym, nie zacho-

wał się. Ocalała jednak jego kopia w Aktach Procesu. APS 10, f. 425v-426v. Zachowały się
również dwie inne kopie: jedna sporządzona w 1744 r. w kopii Protokołu Zgromadzenia Księ-
ży Marianów (Prot 55, 56) i druga z ok. 1930 r. TrAAS 75-76, APostMIC, micr. 15; Positio
379-380.

178 VW § 44, Positio 677.
179 Opis kościołów i kaplic w mieście Górze Kalwarji, Arch. Warsz. Dz. Arcybiskupstwo,

II, e, 1. vol. II. Tytuł III: Kościół i cmentarz, c; Lustracja z ramienia Abp. Warszawskiego z 4
30 I 1822, Arch. I, 4c; Sydry 151, 154.



Po kasacie marianów w XIX w. kościół i klasztor popadły w ruinę
i miały być zlikwidowane. Sam kościół został jednak uratowany przez
o. Bernarda Pielasińskiego180, który przez ostatnich 37 lat swego życia
rezydował w Górze Kalwarii jako kapelan przytułku dla starców i ka-
lek. Troszczył się bardzo o Wieczernik przede wszystkim ze względu
na grób o. Papczyńskiego. W latach 1890-1891 gruntownie go odre-
montował przy pomocy miejscowej ludności, a zwłaszcza dzięki ofiar-
ności hrabiny Potockiej z Wilanowa. W 1891 r. otrzymał od miej-
scowego ordynariusza, abp. Wincentego Popiela181, pozwolenie na po-
święcenie odrestaurowanego kościoła182.

Kapitalny remont i zmiana wystroju jego wnętrza według projektu
inż. Mariana Szymanowskiego, nastąpiły w roku 1962. W następnych
latach kościół otrzymał trzy dzwony (ostatni w 1965 r.) oraz wielki
obraz Ostatniej Wieczerzy pędzla Marii Neuman Hiszpańskiej (1968),
stanowiący arcydzieło malarstwa europejskiego, nagrodzony na wy-
stawie w Paryżu i w Wenecji.

W 1985 r. przed Wieczernikiem stanął trzymetrowej wysokości
kamienny pomnik o. Stanisława Papczyńskiego dłuta Andrzeja Kossa
z Warszawy.

Na terenie przykościelnym powstał obszerny plac nabożeństw
(1966), dom dla kustosza (1973), ołtarz polowy na Jubileusz 300-lecia
Zgromadzenia Księży Marianów (1973), stacje Drogi Krzyżowej wy-
konane przez Hannę Grocholską (1985-1998).

W Wieczerniku znajdują się zabytkowe dzieła sztuki religijnej;
m.in. obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, będący kopią ikony maryjnej
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180 Ojciec Bernard Pielasiński wstąpił do Zgromadzenia Księży Marianów mając 20 lat,
po czteroletnim pobycie u Misjonarzy w Warszawie. Po sześciu latach otrzymał święcenia ka-
płańskie. Przez kilka lat podczas kasaty przebywał w Mariampolu, następnie pracował w die-
cezji sejneńskiej. Od 1876 r. był kapelanem zakładu dla starców w Górze Kalwarii. Do śmierci
chodził w białym habicie mariańskim. Zmarł 19 kwietnia 1914 r. w wieku 82 lat i został pocho-
wany na cmentarzu parafialnym w Górze Kalwarii. Po objęciu parafii przez Zgromadzenie
Księży Marianów przeniesiony na część mariańską cmentarza. Album Zmarłych, 19 kwietnia;
Sydry 285.

181 Wincenty Popiel (1825-1913), od 1862 r. rektor akademii duchownej w Warszawie; od
1863 biskup płocki; w latach 1869-1875 na zesłaniu w Nowogrodzie; od 1875 biskup kujawsko-
kaliski; od 1883 arcybiskup metropolita warszawski.

182 Pozwolenie na poświęcenie odrestaurowanego Wieczernika, dane o. Bernardowi Pie-
lasińskiemu przez abp. Wincentego Popiela, metropolitę warszawskiego, 24 czerwca 1891.
Positio 886.



pijarów z końca XVII w., malowany na blasze rozklepywanej ręcznie
oraz obrazy: Opatrzności Bożej, pochodzący z połowy XVIII w.; Nie-
pokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, malowany przez ma-
rianina o. Jana Niezabitowskiego ok. 1770 r. i o. Papczyńskiego, jako
orędownika dusz czyśćcowych z poł. XVIII w., prawdopodobnie tego
samego autora. W Wieczerniku są też rzeźby drewniane: Chrystus na
Krzyżu, Dobry Pasterz, Niepokalana, św. Józef z Dzieciątkiem, św.
Ludwik król francuski – wszystkie wykonane w stylu baroku ludowego
z połowy XVIII w.

Przy zewnętrznej ścianie kościoła znajduje się rzeźba Chrystusa w gro-
bie, wykonana w piaskowcu na polecenie bp. Wierzbowskiego (ok.
1675 r.), umieszczona w kościele Ukrzyżowania i Grobu Pańskiego.

W odrestaurowanym kościele odbyła się w 1964 r. konsekracja no-
wego ołtarza, dokonana przez bp. Bronisława Dąbrowskiego. W 1965 r.
– w Roku Wierności Maryi – tenże biskup konsekrował nowe dzwony
(zawieszone na dzwonnicy o żelaznej konstrukcji), otrzymały imiona:
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny głównej patronki
Zgromadzenia Księży Marianów, Stanisława założyciela zgromadzenia
oraz św. Pawła, patrona prac apostolskich prowadzonych przez ma-
rianów na cześć papieża Pawła VI.

Za kościołem w parku, na placu nabożeństw, stoi figura ukoro-
nowanej Matki Bożej z Dzieciątkiem, wykonana z piaskowca w dru-
giej połowie XIX w. W parku znajduje się też częściowo zrekonstruo-
wana rzeźba Chrystusa upadającego pod krzyżem, a Chrystus ukoro-
nowany cierniem znajduje się za absydą kościoła na Górce. Te trzy
rzeźby z piaskowca stanowią pozostałość dawnej Drogi Krzyżowej.

W latach 1980-1982 odremontowano gruntownie Wieczernik, wy-
mieniono deski sufitu, dach dotychczas gontowy pokryto blachą mie-
dzianą. Cały teren został ogrodzony metalowym płotem.

Fundator Wieczernika zapisał marianom również pobliskie grunty.
Ciągnęły się one od Wieczernika do góry Świętokrzyskiej, z „jezio-
rem”, folwarczkiem, browarem, włościanami, polami, drzewami owo-
cowymi, lasami, łąkami i pastwiskami183. Wykaz z 1818 r. podaje, że
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183 Fundacja „Wieczernika Pańskiego” przez bp. Stefana Wierzbowskiego na rzecz o. Pa-
pczyńskiego, 22 listopada 1677, Positio 381-282; Druga Aprobata Zgromadzenia Księży Ma-
rianów przez bp. Stefana Wierzbowskiego, 21 lutego 1687, § 16, Positio 422-430; Sydry 152.



do marianów w Nowej Jerozolimie należała włóka chełmińska184 i 10
morgów ziemi. Była to bardzo licha ziemia, bo jedynie 2 morgi za-
liczano do gruntów III klasy, 8 mórg do IV, a 22 do V, aż 18 do
najlichszych pastwisk185.

Grunty przyznane marianom tworzyły bagniste zagłębienia zalane
w większości wodą, a „jezioro” wymienione w dokumencie fundacyj-
nym w istocie było dużym trzęsawiskiem. Ojciec Stanisław postanowił
osuszyć przydzielone mu bagna. W tym celu wykopał stawy, nadające
się nawet do hodowli ryb, odprowadził wodę z bagnisk, przez co pod-
niósł poziom uprawy gruntów, „jezioro” zaś zamienił w łąkę. Dokonał
tego wraz z garstką współbraci zakonnych, bez środków finansowych
i pośród niechętnych mu ludzi z sąsiedztwa, którzy uważali, że ma-
rianie mieli jedynie prawo do posiadania nieużytków, a skoro tzw.
jezioro zostało osuszone i zamienione w uprawne pole, to mają do
niego prawo również inni186. Zaiste osobliwa logika!

Prześladowania

Sąsiedzi marianów nie poprzestawali jedynie na kwestionowaniu
ich praw do fundacji, ale posuwali się jeszcze dalej. Odnosili się
nieprzyjaźnie do nowych przybyszów, a niektórzy nie uznawali ich
nawet za zakonników, kwestionując tym samym ich prawo do ko-
rzystania z dochodów od sum fundacyjnych. Również stawiano zarzut
biskupowi, że przy zatwierdzaniu nowego instytutu nie pytał ich o zda-
nie, do czego rzekomo był zobowiązany. Toteż zakłócali spokój o. Pa-
pczyńskiemu i jego towarzyszom; prześladowali ich z uporem godnym
lepszej sprawy; nasyłali na nich różnych nicponiów, a nawet doko-
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184 Włóka to dawna jednostka powierzchni gruntów rolnych. Włóka magdeburska wyno-
siła 7,66 ha. Włóka chełmińska, używana w Polsce, wynosiła 17,955 ha.

185 Spis funduszów i przychodów rocznych do Zgromadzenia Księży Marjanów w Górze
należących, sporządzony dn. 14 XI 1818 r. z ramienia Komisji Rządowej Wyzn. Rel. i Ośw.
Publ. Arch. Warsz. Dz. Arcybiskuipstwo, I, 4c; Sydry 152.

186 Druga Aprobata Zgromadzenia, § 16– 17, Positio 428. Sydry podaje, że po śmierci
o. Papczyńskiego wody ponownie zalały grunty wskutek zaniedbania późniejszych gospodarzy,
tak że z miasta do Wieczernika trzeba było przeprawiać się czółnem. Dopiero o. Wyszyński
zajął się ponownym uporządkowaniem terenu, chociaż ludzie z sąsiedztwa uważali to za nie-
wykonalne. Jednak o. Wyszyński dokonał tego dzieła, przypisując to cudownej pomocy świą-
tobliwego ojca założyciela. Sydry 154.



nywali bandyckich napadów. O jednym z nich, 20 sierpnia 1678 r.,
wspomina protokół sporządzony w kurii warszawskiej.

Niejaki Grzegorz Dziak, jego syn i inni mieszkańcy wsi Chynów
wdarli się przemocą na teren Wieczernika i wyrządzili duże szkody
w drzewostanie, używając przy tym obelżywych słów, znieważając stan
zakonny i grożąc zakonnikom zamordowaniem. W ogólnym tumulcie,
nie mając żadnego względu na osobę duchowną, bardzo silnie uderzyli
kilkakrotnie o. Stanisława, pozostawiając nabiegłe krwią sińce na jego
ciele. I gdyby inni obecni nie pośpieszyli na pomoc, niechybnie zabiliby
wówczas sługę klasztornego187.

Godny wspomnienia jest incydent związany z pewnym mieszkań-
cem Nowej Jerozolimy. Procesował się on z o. Stanisławem, chcąc
zagarnąć część pola należącego do klasztoru. Ojciec Papczyński na-
kłaniał go w rozmowie do zakończenia roszczeń, tłumacząc, że nie
godzi się pożądać cudzej rzeczy, a zwłaszcza kościelnej. Ale ów czło-
wiek zapomniał o bojaźni Bożej i w gniewie nie tylko znieważył sło-
wami o. Stanisława, ale ośmielił się go uderzyć. Złośliwego napastnika
natychmiast dotknęła śmiertelna choroba. Wówczas uznał swoją winę,
odstąpił od złego zamiaru i prosił o. Papczyńskiego, by mu przebaczył.
Kierowany miłością Boga i bliźniego o. Stanisław przebaczył zniewagę,
wstawił się za nim do Boga i wyprosił mu życie i zdrowie. Żył później
jeszcze kilka lat uczciwie, ceniąc wysoko o. Papczyńskiego i uznając
go za świętego188.

Innym razem służący mieszkańca Góry – niejakiego Skarzewskiego,
który w swoim czasie był uczniem o. Papczyńskiego w szkołach pi-
jarskich w Warszawie – bez pytania o pozwolenie wypasał bydło na
łąkach należących do marianów. Kiedy o. Stanisław zabraniał mu tego,
został uderzony i znieważony. Zniewagę tę zniósł cierpliwie, ale wi-
nowajca zapadł wkrótce na ciężką chorobę. Wówczas zwrócił się przez
swego pana do o. Papczyńskiego z prośbą o przebaczenie. Wtedy o.
Stanisław udał się do niego osobiście i wypowiedział słowa: „Niech
ci Bóg wybaczy”. Wkrótce winowajca powrócił do zdrowia189.
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187 Protestatur P. Stanislaus a J. M., Arch. Warsz., t. 29, f. 602.
188 VW § 81, Positio 697; VF § 74, Positio 646.
189 PP 3, f. 230r-v, Positio 821; Acto digna scitu, 8vo, APS 5, f. 29v.



Ojciec Papczyński doświadczał prześladowań także od swoich. Pe-
wien ksiądz o nazwisku Grotowski, marianin, niechętnie usposobiony
do o. Stanisława, opuścił zgromadzenie i objął probostwo przy kościele
w Ostrołęce. Prześladował z wielką zaciętością o. Papczyńskiego i je-
go instytut, zniesławiając słowem i czynem zakonników Niepokalanego
Poczęcia; podżegał także innych, aby za jego przykładem porzucili
zgromadzenie. Pewnego razu Grotowski podróżował ze służącym, nie-
jakiego Staniszewskiego, którego zniesławił w procesie o dziesięciny.
Wdał się w sprzeczkę ze służącym i doszło do rękoczynów. Służący
jako silniejszy, przemógł kapłana i wydłubał mu oczy. Kapłan ten za-
niechał odtąd prześladowań o. Papczyńskiego i jego instytutu. Potem
przymuszony głodem pukał do mariańskich klasztorów i prosił o jał-
mużnę. Wobec zakonników, których przedtem prześladował, wyznawał
publicznie, że Pan Bóg ukarał go tak ciężko za to, iż porzucił zakon
i prześladował jego założyciela190.

Wśród prześladowców o. Papczyńskiego przeważali ludzie niższego
stanu, zamieszkujący Nową Jerozolimę191. Był względem nich bardzo
cierpliwy; na szyderstwa i obelgi zwykł był – jak podaje Wyszyński
– odpowiadać za św. Jadwigą Królową Polski: „Niech ci Bóg prze-
baczy” (Parcat tibi Deus)192. Bolesne przeżycia bardzo wzbogaciły go
duchowo, bo lata cierpień liczą się podwójnie, jak służba wojskowa
w czasie wojny.
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190 VW § 82, Positio 698; DW 3, f. 17r; APS 5, f. 38v,; PP f. 68r-v; 147v; 274v.
191 W Archiwum Generalnym Zgromadzenia Księży Marianów w Rzymie znajdują się

wypisy z Akt Kurii Archidiecezjalnej Warszawskiej, które rejestrują różne procesy między
marianami, a mieszkańcami Nowej Jerozolimy. Oto niektóre z nich: Ojciec Stanisław przeciw-
ko Janowi Januszkiewiczowi, z 17 czerwca 1678 r.; o. Stanisław przeciw Grzegorzowi Dziak
i wspólnikowi, z 22 sierpnia 1678 r.; o. Stanisław i o. Józef od Wszystkich Świętych przeciw
Lesińskiemu i wspólnikowi, z 10 grudnia 1683 r.; Prażmowski contra Kongregacja Księży Ma-
rianów, z 20 lipca 1688 r. Navikevičius 178-179.

192 VW § 63-64.



Starania o zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej

Decyzja władzy diecezjalnej

W rok po założeniu klasztoru w Nowej Jerozolimie, o. Papczyński
rozpoczął starania o aprobatę władz kościelnych dla swego zgroma-
dzenia. Zresztą bp Wierzbowski w dokumencie fundacyjnym ponaglał,
aby marianie jak najszybciej wystarali się o potwierdzenia swego in-
stytutu przez Stolicę Apostolską. Pasterz chciał upewnić się, czy to
co sam robi dla tego instytutu, pochodzi z natchnienia Ducha Świętego
i czy nie przekracza przysługujących mu kompetencji przez swój pa-
tronat nad marianami193.

Biskup Wierzbowski bardzo cenił sobie o. Papczyńskiego i od czasu
do czasu odwiedzał go w Wieczerniku, aby zasięgnąć jego rady w róż-
nych sprawach. Żywo interesował się jego osobą i rozwojem zgro-
madzenia mariańskiego. Pewnego razu zastał o. Stanisława bardzo cięż-
ko chorego, tak że wydawało się, iż jest bliski śmierci. Podszedł wów-
czas do niego i dotykając jego ramienia rzekł: „Ojcze Stanisławie,
nie umrzesz, lecz będziesz żył” (Pater Stanislae non morieris, sed
vives). Po tych słowach świątobliwego pasterza o. Stanisław wstał z łóż-
ka całkowicie uzdrowiony. W dalszym ciągu wizyty mógł już towa-
rzyszyć dostojnemu gościowi, a po jej zakończeniu odprowadził bi-
skupa do wyjścia z Wieczernika194.

Pasterzowi poznańskiemu bardzo zależało na zabezpieczeniu pra-
wnym instytutu o. Stanisława, dlatego zachęcał go, by starał się o osta-
teczne zatwierdzenie zgromadzenia przez Stolicę Apostolską. Ponieważ
starania o. Papczyńskiego, rozpoczęte w 1674 r., utknęły w martwym
punkcie, należało nadać im nowy bieg. Chociaż nie było możliwości
uzyskania dla zgromadzenia aprobaty Stolicy Świętej w oparciu o Re-
gułę życia, ponieważ dekret soboru Laterańskiego IV z 1215 r. nie
przewidywał zatwierdzenia instytutów zakonnych z innymi regułami
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193 „Quos temen obligamus, ut Instituti sui Confirmationem quantocius a Sancta Sede
Apostolica postulent, quatenus, quod a Nobis agitur, a Spiritu Sancto profectum esse censeatur,
neque plus Nobis arrogasse, quam authoritas Nostra valeat, iudicemur”. Fundacja Wieczernika
Pańskiego, § 5, Positio 382.

194 Sydry 193. 



niż dotychczas istniejące195, można było jednak starać się o aprobatę
ordynariusza, który miał prawo erygować instytut o statusie prawnym
pustelników na swoim terytorium196. Na prośbę o. Papczyńskiego bp
Wierzbowski rozpoczął w 1678 r. procedurę prawną, zmierzającą do
aprobaty Zgromadzenia Księży Marianów w jego diecezji. Naprzód
odbyła się rozprawa sądowa 17 czerwca 1678 r.197, na którą wezwano
wszystkich zainteresowanych aprobatą tego zgromadzenia. Ponieważ
przewodniczył jej, pod nieobecność ordynariusza, życzliwy o. Papczyń-
skiemu bp Święcicki, przeciwnicy o. Stanisława zażądali odłożenia roz-
prawy do powrotu bp. Wierzbowskiego. Posiedzenie sądu z udziałem
ordynariusza odbyło się 16 listopada 1678 r., ale tym razem nie stawili
się przeciwnicy o. Stanisława i biskup znowu odroczył rozprawę198.
Ostatecznie odbyła się ona 21 kwietnia 1679 r. i chociaż oponenci
o. Papczyńskiego znów się nie stawili, wydano wyrok zaocznie i ery-
gowano Zgromadzenie Księży Marianów o ślubach prostych, na pra-
wach diecezjalnych199.

Biskup Wierzbowski w wydanym dokumencie określa marianów
jako „pustelników drugiego stopnia”. Oświadcza, że bierze ich pod
własną opiekę, jak również oddaje pod opiekę następców na biskupstwie
poznańskim, zatwierdza ich własne ustawy oraz mianuje o. Papczyń-
skiego dożywotnio zwierzchnikiem zgromadzenia200. Potwierdza rów-
nież aprobatę domów w Puszczy Korabiewskiej i w Nowej Jerozolimie
jako tworzących jedno zgromadzenie. Ze względu na status prawny
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195 „Ne nimia religionum diversitas gravem in Ecclesia Dei confusionem inducat, firmiter
prohibemus, ne quis de cetero novam religionem inveniat: sed quicumque voluerit ad religionem
converti, unam de approbatis assumat. Similiter qui voluerit religiosam domum fundare de novo,
regulam et institutionem accipiat de religionibus approbatis”. Dekret Soboru Laterańskiego IV
(1215), cap. XIII: „De novis religionibus prohibitis”. G. D. Mansi, SS. Conciliorum nova et
amplissima collectio, vol. XXII, Venetiis 1787, col. 1002, E.

196 Aprobata Zgromadzenia Marianów (1-a), § 5-6, Positio 396-397; NV, Praefatio Infor-
matoria, § 2, Possitio 460-461.

197 Protokół z pierwszego posiedzenia sądowego dotyczącego aprobaty kanonicznej zgro-
madzenia założonego przez o. Papczyńskiego, 17 czerwca 1678, Positio 386-388.

198 Protokół z drugiego posiedzenia sądowego dotyczącego aprobaty Zgromadzenia Księ-
ży Marianów, 16 listopada 1678, Positio 389-390.

199 Aprobata (pierwsza) Zgromadzenia Księży Marianów przez bp. Stefana Wierzbowskie-
go, 21 kwietnia 1679, Positio 394-400.

200 Według Reguły życia generał miał być wybierany co trzy lata, ale zważywszy niezwykłe
okoliczności, biskup uważał za konieczne „ex certis rationibus animum nostrum iuste permo-
ventibus” mianować fundatora dożywotnim przełożonym. NV c. VII, 1, Positio 476.



pustelników wyraźnie eksponuje jeden z celów szczegółowych zakonu,
jakim jest niesienie pomocy duszom w czyśćcu cierpiącym, a pomija
milczeniem działalność apostolską marianów. Biskup poleca również
specjalnej trosce duszpasterskiej marianów, jeśli w przyszłości będą
rezydować w większych miastach, ludzi skazanych na śmierć. Nakazuje
pocieszać skazańców, wspierać ich modlitwą i towarzyszyć im w miej-
scach kaźni201.

Wizjoner i cudotwórca

Ojciec Papczyński w czasie pobytu w Nowej Jerozolimie miał wie-
le okazji do pracy duszpasterskiej, do której zawsze rwało się jego
kapłańskie serce. Przewodniczył ludowi w obchodzeniu stacji Drogi
Krzyżowej, spowiadał, głosił kazania – u siebie w Wieczerniku Pań-
skim, u ojców dominikanów, u bernardynów i w innych miejscowych
kościołach. Często mury świątyni nie mogły pomieścić rzesz wiernych,
wówczas głosił słowo Boże pod otwartym niebem. O jednym z takich
kazań dochowały się szczegóły, o których długo potem opowiadano.

Mianowicie corocznie w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny odbywała się uroczysta procesja z kościoła dominikanów
do kościoła pijarów. Trasa procesji prowadziła koło kościoła Wieczerzy
Pańskiej, gdzie wierni słuchali okolicznościowego kazania. Wygłaszał
je zwykle o. Papczyński. Gdy jednego roku tam przemawiał, pojawiła
się czarna chmura i zanosiło się na ulewny deszcz. Zaniepokojeni słu-
chacze już chcieli się rozejść, ale powstrzymał ich zdecydowany głos
kaznodziei: „Nie bójcie się! Z tej chmury ani kropla deszczu na was
nie spadnie. Zostańcie, aby posłuchać kazania”. Przeżegnał wówczas
znakiem krzyża chmurę deszczową, która rozeszła się na oczach onie-
miałego ze zdziwienia tłumu, i dokończył kazanie, przelewając w serca
licznie zebranych wiernych całą swą miłość i cześć dla Niepokalanej
– Wniebowziętej Maryi202.
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201 Aprobata (pierwsza) Zgromadzenia Księży Marianów, 21 kwietnia 1679, Positio 394-
400. Nie mamy dowodów na to, by marianie kiedykolwiek zajmowali się skazańcami, jako że
przed odnowieniem zgromadzenia nie mieli domów „in civitatibus populosis”.

202 VF § 83, Positio 648; VW § 72, Positio 690-691; PP f. 63r, 140r, 209v-210r, 267r, 300r,
327r.



Ojciec Papczyński ogarniał swym wpływem apostolskim nie tylko
wiernych, którzy przybywali do Wieczernika, ale obchodził także oko-
liczne parafie, pomagając proboszczom w głoszeniu słowa Bożego,
w katechizacji, w słuchaniu spowiedzi i odprawianiu nabożeństw. Na
szczególną uwagę zasługują jego pielgrzymki do sanktuarium w Le-
wiczynie, gdzie od 1604 r. doznawał wielkiej czci obraz Matki Bożej,
namalowany na wzór wizerunku Matki Boskiej Śnieżnej z rzymskiej
bazyliki Sancta Maria Maggiore. W Księdze Cudów i Łask w Lewi-
czynie można jeszcze dziś znaleźć ślad obecności o. Stanisława w tym
sanktuarium; jest tam relacja o jego dwóch cudownych uzdrowieniach
za przyczyną Matki Najświętszej. W Księdze czytamy:

„Wielebny X. Stanisław Papczyński Pustelnik z Góry z Wieczer-
nika, chorował na gorączkę pięć dni, ból ciężki opanował mu wszytką
głowę, potym zemknął się wpół głowy i stąd wstąpiwszy woko, tak
bardzo, że mało nie wycisnął oka, lekarstwa nic nie pomogły, sen
odiął [chorobę]; ofiarował się we czwartek, chcąc być w Lewiczynie
w niedzielę, tedy usnął i śpiąc, choroba zginęła.

Tenże, nagle przy obiedzie zachorował na nogę, tak bardzo, że
go ledwie na łóżko zaprowadzono, i dał znać na Kalwarię, że kazania
mieć niemoże, ale X. Brodziński rzekł, ofiaruię go do Lewiczyna, będzie
zdrów, i tak [w tym momencie] ozdrowiał i poszedł kazać”203.

W Księdze Cudów i Łask jest także relacja o uzdrowieniu doko-
nanym za pośrednictwem o. Papczyńskiego:

„Młynarkę lewicką X. Stanisław Pustelnik w ciężkiey chorobie ofia-
rował, Mszę Ś. za nią maiąc, o którey iuż byli zwątpili, ale prętko
nad nadzieię przyszła do zdrowia”204.

Tak jak poprzednio w Puszczy Mariańskiej, o. Papczyński najchęt-
niej szedł z posługą duszpasterską do ludzi prostych, wdrażając ich
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203 Xsięga Cudów y Łask, których doznawali y podziśdzień doznaią tak wiele ludzi, którzy
się wróżnych utrapieniach, dolegliwościach, w chorobach cięszkich, y wróżnych nieszczęściach,
z wielką ufnością, y z zupełną wiarą uciekali, do Nayświętszey Boga Rodzicy MARIEI PANNY,
tu w kościele Lewiczeńskim zostaiącey, do oprawy podana przes Xiędza Iędrzeia Rykalskiego
kapellana y Sługi niegodnego teyże Matki Nayświętszey Roku 1706, nr 15, s. 9; Remigiusz Ma-
tyjas, Kult Matki Bożej Lewiczyńskiej (XVII-XVIII w.) cuda i wyznawcy, Warszawa 1992, 36;
pisownia została przystosowana do aktualnych norm, aby mogła być zrozumiana w pełni przez
czytających.

204 Xsięga Cudów y Łask..., nr 38, s. 32.



do życia zgodnego z Ewangelią. Pomagał także miejscowym probo-
szczom w innych sprawach, kiedy zachodziła potrzeba.

Przykładem takiej działalności było wybudowanie nowego kościoła
w Jasieńcu. Gdy o. Stanisław przybył tam po raz pierwszy, zastał ko-
ściół w zupełnej ruinie. Proboszcz tej biednej parafii nie czuł się na
siłach, by rozpocząć budowę nowej świątyni. Ojciec Papczyński zwrócił
się wówczas do parafian z gorącym apelem o rozpoczęcie budowy
i sam pierwszy złożył na ten cel ofiarę. Nie miał wiele, bo nikt kto
ma dobre serce, nie ma pieniędzy, ale dał to, co mógł. Taka zachęta
i przykład wywarły swój skutek i budowę rozpoczęto. Zapał wiernych
udzielił się także niezdecydowanemu dotąd proboszczowi, który widząc
zmianę w nastrojach parafian, sam zajął się budową świątyni. A gdy
brakowało funduszów, o. Papczyński osobiście zbierał ofiary na bu-
dowę. Wkrótce oddano do użytku parafii nowy kościół, a o. Papczyński
zaskarbił sobie u miejscowych parafian wdzięczność. Gdy w kilkadzie-
siąt lat później przejeżdżał tędy pewien marianin, ludzie ze czcią wspo-
minali o. Stanisława, nazywając go głównym fundatorem kościoła205.

Do dokonań o. Papczyńskiego w dziedzinie budownictwa należy
zaliczyć także ukończenie budowy domu starców w Nowej Jerozolimie.
Początek tej inwestycji dał, troskliwy przyjaciel ubogich, bp Wierz-
bowski. Kiedy jednak zmarł w 1687 r., została ona całkowicie za-
niechana, a wzniesiona już część zaczęła ulegać rabunkowej rozbiórce.
Wówczas o. Papczyński, wraz ze swymi towarzyszami, przejął budowę
i zabrał się do wykończenia zrujnowanego budynku. Nie wybaczyli
mu jednak tego niektórzy mieszczanie. Szykanowali go na każdym
kroku, pokpiwali sobie z niego, śpiewając szyderczo:

„Stanisławie w białym worze,
Cnych Parobków Fundatorze”.
Wkrótce budowa została ukończona i oddana do użytku najbied-

niejszym206. 
Szeroko zakrojoną działalność duszpasterską o. Papczyńskiego

wspierał Bóg nadzwyczajnymi łaskami, wśród których były liczne uz-
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205 VF § 76, Positio 645; PP f. 112r, 139v, 208v-209r, 362r-v; Wspomniany kościół w Ja-
sieńcu był prawdopodobnie drewniany i z czasem należało zastąpić go murowanym. Zbudował
go w 1747 r. Władysław Grzegorzewski, generał wojsk polskich, kasztelan ciechanowski.
W głównym ołtarzu znajduje się obraz zesłania Ducha Świętego.

206 PP f. 141r.



drowienia, a nawet wskrzeszenia oraz proroctwa. Kierując się miłością
do cierpiących o. Stanisław często ich odwiedzał. Leporini pisze, że
posiadał łaskę leczenia różnych chorób, gorączki i bólów głowy207. Uz-
drowień tych dokonywał, czyniąc ręką krzyż na czole, ustach i piersiach
chorego i odmawiając modlitwę: „Krzyż + i imię Pana mego Jezusa
Chrystusa + niech ci będzie zdrowiem duszy i ciała twego + Amen”.
Następnie błogosławił napój, który miano podać choremu, mówiąc:
„Bóg Ojciec jest życiem + Bóg Syn jest lekarstwem + Bóg Duch
Święty jest zdrowiem + Ta jest najwyższa i nierozdzielna Trójca, Ojciec
+ Syn + i Duch Święty + Amen”208.

W czasach o. Papczyńskiego była znana w niektórych okolicach
Polski pewna chorobliwa niemoc nazywana w języku ludowym „koł-
tunem”. Zgodnie z dzisiejszą wiedzą medyczną są to występujące na
głowie strupy ze zlepionych włosów, brudu i wysięku skórnego. Naj-
częstszą jego przyczyną jest wszawica. Skręconych włosów nie można
było w żaden sposób rozczesać, a jeżeli się je obcięło, to pojawiały
się nieznośne bóle w ciele i w kościach. Jeżeli natomiast się nie ob-
cięło, to obejmowały całą głowę chorego, pokrywając ją jakby koroną
włosianą i wywoływały konwulsje. Wiele osób, zwłaszcza na Rusi i Li-
twie, cierpiało na tę dziwną chorobę i ówczesna medycyna nie mogła
im przyjść z pomocą. Ale o. Stanisław obcinał chorym własną ręką
skołtuniałe włosy i spokojnie wracali do swoich domów209.

Jeszcze w czasie pobytu w klasztorze korabiewskim o. Papczyński
przywracał ludziom zdrowie. Jeden z takich cudów przypomina ewan-
geliczne uzdrowienie syna urzędnika królewskiego (J 4,43-54).

Pewnego razu o. Papczyński podróżował z klasztoru korabiewskie-
go do odległego o 7 km Jeruzala, aby z okazji wielkiej uroczystości
wygłosić tam słowo Boże. Kiedy przechodził przez wieś Staropol, na-
leżącą do posiadłości hrabiego Trzcińskiego, córka właściciela, chora
od pewnego czasu, była bliska śmierci. Służba hrabiego dostrzegłszy
przypadkiem o. Papczyńskiego, zawiadomiła o tym swego pana. Hrabia
uradowany wysłał za nim posłańców z prośbą, by raczył wstąpić do
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207 VF § 77, Positio 647.
208 „Crux, et Nomen Domini mei Jesu Christi + sit salus Animae, et corporis tui + Amen”.

– „Deus Pater vita + Deus Filius medicina + Deus Spiritus Sanctus sanitas +, haec est summa,
et individua Trinitas. Pater +, et Filius +, et Spiritus Sanctus + Amen”. VF § 77, Positio, 657. 

209 VF § 78, Positio 647; VW § 69; PP f. 209r-209v.



jego dworu i pocieszyć domowników zasmuconych spodziewaną śmier-
cią jego córki. Ojciec Stanisław powiedział, że nie może przerwać
podróży z powodu Mszy św., którą ma odprawić i słowa Bożego, które
ma wygłosić. Kazał jednak zapewnić hrabiego, że jego córka nie umrze,
lecz przeciwnie, będzie żyła długie lata, zostanie zakonnicą i dobrą
służebnicą Pańską. Natomiast jego młodsza córka, obecnie silna i zdro-
wa, wkrótce zachoruje i przejdzie do życia wiecznego w stanie dzie-
wiczej niewinności, aby królować z Chrystusem Panem. Wszystko speł-
niło się tak, jak przepowiedział o. Stanisław i długo w rodzinie hra-
biego o tym opowiadano, wysławiając świętość „Czcigodnego Ojca
Stanisława”. Zdrowa córka hrabiego rzeczywiście wkrótce zachorowała
i zmarła, chora natomiast, uratowana od śmierci, wstąpiła później do
dominikanek w Piotrkowie i była wielokrotnie obierana przełożoną kla-
sztoru. Siostry czciły ją i szanowały, ponieważ była wzorem prawdzi-
wej świętości210.

Także w Nowej Jerozolimie o. Papczyński dokonywał licznych uz-
drowień i wieść o nich rozchodziła się szybko, toteż ściągali zewsząd
do niego chorzy na duszy i ciele211. On tymczasem swymi modlitwami
wypraszał dla nich zdrowie i pociechę w strapieniach. Żeby ukryć
przed ludźmi swą moc cudotwórczą, przypisywał te uzdrowienia św.
Rafałowi Archaniołowi. Toteż wierni, wdzięczni za otrzymane łaski,
przynosili przed ołtarz św. Rafała w Wieczerniku liczne srebrne wota.
Niektóre z doznanych cudów były bardzo spektakularne i nie dało się
ich ukryć.

Właścicielka majątku Cedrowice, graniczącego z Nową Jerozolimą,
niechętnie nastawiona do marianów, zabraniała im zbierać w lesie ce-
drowskim chrust na potrzeby ich klasztoru, choć inni ubodzy ludzie to
czynili. Wkrótce jej córka o nazwisku Raciborska, zachorowała śmier-
telnie i zrozpaczona matka udała się do dominikanów z prośbą, aby
modlili się o życie dziecka. Odprawiono modły, lecz stan ciężko chorej
nie uległ poprawie. Wtedy dominikanie powiedzieli: „Idź do cudotwórcy
Stanisława, marianina”. Kiedy strapiona matka wchodziła do Wieczer-
nika, o. Papczyński powiedział: „Wiem, po coś tu przyszła. Wracaj
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210 VW § 58, Positio 685; DW 3, ff. 15r, § 9; 18v, § 3; PP ff. 66v-67r; f. 117r; ff. 145v-146r;
ff. 222r-223r; ff. 273r-273v; ff. 336r-336v.

211 VF § 78, Positio 647.



do domu, bo twoja córka już nie żyje”. Za chwilę jednak polecił zbola-
łej matce sprowadzić zwłoki córki do Wieczernika. Nazajutrz spro-
wadzono martwe ciało dziewczęcia i na polecenie o. Stanisława po-
łożono je na stole upamiętniającym Wieczerzę Pańską. Ojciec Papczyń-
ski polecił wtedy matce przystąpić do spowiedzi, sam zaś zaczął od-
prawiać Mszę św. przed ołtarzem św. Rafała Archanioła. Kiedy od-
mawiał Gloria in excelsis Deo, nagle dziewczynka ożyła, uniosła się
nieco na stole i wyciągnęła ręce w stronę ołtarza. Gdy po Mszy św.
rozradowana matka rzuciła się do stóp o. Stanisława z podziękowaniem,
ten odesłał ją do św. Rafała Archanioła. Opowiedział to świadek w Pro-
cesie Wojciech Magnuszewski, który słyszał o tym zdarzeniu od ge-
nerała gwardii pieszej Królestwa Polskiego niejakiego Cichockiego.
Ten z kolei powoływał się na świadectwo poważnej mieszkanki Góry
o nazwisku Belczyna, współczesnej o. Papczyńskiemu212.

Według relacji Wyszyńskiego o. Papczyński przywrócił również
życie synowi pewnej wdowy213 i jeszcze jakiemuś dziecku214.

Być może te trzy przypadki wskrzeszenia, o których mówili świad-
kowie, odnoszą się do jednego faktu.

Tradycja przekazała relacje także o innych samarytańskich posłu-
gach o. Papczyńskiego. Raz w uroczystość św. Stanisława biskupa i mę-
czennika, patrona Puszczy Korabiewskiej, gdy o. Papczyński odmówił
wraz z ludem litanię o Matce Bożej, wyprosił dar mowy dla człowieka
niemego. Przekazano także, że w Wieczerniku Pańskim mocą egzor-
cyzmów i swymi modłami uwolnił on od szatana wielu opętanych215.

Ojciec Papczyński przenikał i przepowiadał przyszłość. Mamy na
to wiele dowodów w przekazach potomnych. Przepowiedział przysz-
łość m.in. Otolii Cetlerównie i Jakubowi Wolskiemu.

Otolia Cetlerówna pochodziła ze szlachetnego rodu, wychowywana
w dostatku była bardzo delikatnej kondycji. Kiedy postanowiła po-
święcić się życiu zakonnemu i wstąpić do dominikanek na górze Syjon
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212 PP f. 282r-v, 298r. Według wersji zanotowanej przez o. Wyszyńskiego, wskrzeszenie
nastąpiło w czasie podniesienia.

213 VW § 80, Positio 696-697.
214 Post Scriptum, w liście do o. Norberta Kuleszy, z 18 listopada 1752 r., DW 3, f. 32v;

Brulion epist., 16; APS 5, f. 31r, § 17.
215 VF § 79-80, Positio 647; VW § 69.



w Nowej Jerozolomie, wydawało się, że nie jest odpowiednią kan-
dydatką do ich zreformowanego instytutu. Dlatego na jej prośbę o przy-
jęcie zakonnice odpowiedziały odmownie, uważając ją za niezdolną
do zachowania surowej reguły. Rodzice Otolii byli tego samego zdania.
Słowem, wszyscy stawali w poprzek jej heroicznemu postanowieniu.
Wówczas roztropna dziewczyna złożyła los swego powołania w ręce
o. Papczyńskiego i wszyscy na to przystali.

Ojciec Stanisław odpowiedział, że wątła na pozór panienka będzie
zadowolona ze swego powołania, wytrwa w surowym stanie zakonnym
do końca życia ze szczególnymi znakami świętości i będzie matką
wielu zakonnic. Natomiast inne jej współsiostry, silniejsze i na pozór
bardziej przydatne do życia zakonnego, porzucą habit ku wielkiemu
smutkowi siostry Otolii.

Wszystko spełniło się tak, jak przepowiedział o. Papczyński, a sio-
stra Otolia, zawsze gorliwa w naśladowaniu Chrystusa na drodze Jego
Krzyża, czy to jako wielokrotna przełożona, czy jako zwykła pod-
władna, w ciągu swego długiego życia świadczyła, że o. Stanisław
był prorokiem i z uszanowania dla jego cnót wymawiała zawsze jego
imię dodając tytuł: święty216.

W 1698 r. założyciel marianów brał udział w pogrzebie pana Kar-
czewskiego w Kołbieli, odległej od Nowej Jerozolimy o 20 km. W asy-
ście pogrzebowej znalazło się kilku kleryków z zakonu Braci Mniej-
szych Reformatów przybyłych z Warszawy. W ich liczbie znalazł się
student teologii Jakub Wolski. Nie znał on o. Stanisława, toteż wielkie
musiało być jego zdziwienie, kiedy o. Papczyński spotkawszy kleryka
na plebanii, ujął w swe ręce jego głowę i szepnął mu do ucha, że
w swoim czasie będzie prowincjałem. To samo powtórzył także jego
konfratrom, którzy potem pokpiwali sobie z niego. 21 lat później o. Ja-
kub Wolski rzeczywiście został prowincjałem wielkopolskiej prowincji
Zakonu Braci Mniejszych Reformatów217.
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216 VW § 59, Positio 685-686.; APS 5, ff. 32r-33r; 38r, § 4; DW 3, f. 18v, § 4; PP f. 67v;
ff. 146v-147r; f. 227v; ff. 337r-337v.

217 VW § 60; DW 3, f. 15r, § 9; APS 5 f. 38, § 2; PP f, 67r, 117r-v, f. 146r, ff. 223r-224v,
ff. 336v-337r.



Z proroctw o. Papczyńskiego należy jeszcze wymienić przepowied-
nie, że dwaj prałaci zostaną biskupami218 oraz odkrycie przyszłości
pięciu synom Trzcińskich219.

Ojciec Papczyński przewidział także kryzys założonego przez siebie
zgromadzenia i jego pozytywne zakończenie, co ilustrowała pieczęć
z wyobrażeniem korabia i gołębicy z gałązką oliwną220.

Dodajmy jeszcze wypowiedź o. Papczyńskiego zawartą w jego Te-
stamencie, odnoszącą się do dobrodziejów i prześladowców marianów;
prorokował, że pierwsi otrzymają podwójną nagrodę, a drudzy zostaną
przez Boga surowo ukarani221.

Kierownik duchowy

W swoim apostolskim zapale o. Stanisław nie zapominał o współ-
braciach zakonnych i z gorliwością wpajał w nich zasady życia za-
konnego. Wdrażał ich przede wszystkim do posłuszeństwa i nie do-
puszczał, aby ktokolwiek z jego podwładnych przedsiębrał jakąś pra-
cę, nawet dobrą, bez uprzedniego poddania swej woli przełożonemu222.
Pewnego razu dał lekcję posłuszeństwa jednemu z braci. Posłał br.
Franciszka od św. Antoniego Kuczewskiego do Czerska, odległego 2
km od Nowej Jerozolimy, aby załatwił jakąś sprawę. Brat ten jednak
nie wrócił na wyznaczoną godzinę, ponieważ zabrał się tam do kwesty.
Nie miał na to pozwolenia od przełożonego, ale sądził, że może sko-
rzystać z nadarzającej się okazji do zebrania jałmużny od znaczniej-
szych osób jadących z Nowej Jerozolimy do Warszawy. Kiedy po
powrocie tłumaczył się ze spóźnienia i oddał zebrane pieniądze o. Sta-
nisławowi, ten natychmiast wyrzucił je do stawu znajdującego się obok
klasztoru. Wówczas woda zaczęła się w tym miejscu gotować, jakby
rozpalono pod nią ogień. Do oniemiałego ze zdziwienia i strachu brata
rzekł wtedy o. Stanisław: „Tak dusza twoja gorzeć będzie w czyśćcu,
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218 VW § 58.
219 PP ff. 283r-v.
220 VW § 109, Positio 709; PP f. 68v; ff. 117v-118r; f. 147; ff. 229r-230r; f. 274v; ff.

338r-338v.
221 Testamentum I § 7, Scripta 120-121.
222 VW § 66, Positio 688.



jak wrzeć wydaje się ta oto woda”. W ten sposób dał mu poznać,
że podwładny nie powinien działać samowolnie, bez zgody przeło-
żonego223.

Podobnie jak nieposłuszeństwo o. Stanisław tępił kłamstwo. „Za-
rażonych” tą wadą napominał: „Niech każdy żyje Bogiem i prawdą”224.

Ojciec Papczyński odwiedzał także pijarów w Górze. Wygłaszał
do nich konferencje ascetyczne, których owocem jest obszerne dzieło
pt. Inspectio cordis (Wejrzenie serca). Do niedawna uznane za zagi-
nione, zostało odkryte w 1971 r. w Archiwum Wyższego Seminarium
Duchownego w Lublinie. Nie znamy dokładnie czasu jego powstania.
Ojciec Papczyński napisał je ok. 1677-1682 r. Jest to rękopis o wy-
miarze 18,5 x 14,5 cm, liczący 185 kart225. Należał do o. Ignacego
Krzyskiewicza od św. Franciszka SP226, który wręczył go osobiście
o. Papczyńskiemu podczas wizyty w klasztorze mariańskim w Górze
ok. 24 czerwca 1685 r., w celu uzupełnienia i naniesienia poprawek227.

Inspectio zawiera rozważania na niedziele (cz. I ), na uroczyste
święta (cz. II-III), na dni skupienia (cz. IV) oraz na poszczególne
dni tygodnia (cz. V). Każde rozważanie, podzielone na kilka punktów,
stanowi rodzaj komentarza do jakiegoś wybranego wiersza z Ewangelii
wziętego ze Mszy św. danego dnia, albo w oparciu o jakąś prawdę
wiary, ślub lub cnotę właściwą dla stanu zakonnego. W medytacjach
codziennych na poranek mamy rozważania o Męce Pańskiej, a na wie-
czór o sprawach ostatecznych. Na każdy dzień są przewidziane dwa
rozmyślania: jedno przed Komunią św., drugie po Komunii św. Pod-
stawowym źródłem, jakim posługiwał się o. Papczyński przy redago-
waniu Inspectio cordis było Pismo Święte, które wciąż cytuje, lub
na które się powołuje. Jak widać z notatki na stronie tytułowej autor
nasz pisał Inspectio naprędce i dlatego w komentarzach do urywków
z Pisma Świętego przeważnie ograniczał się do tego, co mógł przy-
wołać z pamięci lub – co nosił w swoim sercu. Ale dzięki temu In-
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spectio jest dziełem oryginalnym i zawiera owoc bogatej osobistej re-
fleksji autora nad słowem Bożym. Dzielił się nim z ulubionymi przez
siebie dawnymi współbraćmi, dla których do końca zachował szacunek
i miłość. Pisząc Inspectio miał na celu dopomóc braci pijarskiej w osią-
ganiu jak najobfitszych duchowych owoców z Komunii św.

Ten wyjątkowy kierownik dusz „nadawał się” do tego, by sprawo-
wać posługę duchową nie tylko wobec ludu wiernego i osób zakonnych,
ale także wobec dostojników, zarówno duchownych jak i świeckich.
Toteż nic dziwnego, że znalazł się wśród nich także król.

Kontakty ze zwycięzcą spod Wiednia

Ojca Papczyńskiego łączyły szczególne więzy z królem Janem III
Sobieskim. Był on człowiekiem wykształconym, jednak już nie młodym,
jak na ówczesne stosunki, bo w chwili wyboru miał 45 lat i nie cieszył
się zbyt dobrym zdrowiem. Był znakomitym wodzem, najwybitniejszym
chyba żołnierzem na polskim tronie; większą część swego panowania
poświęcił walce z Turcją. Z powodzeniem rozbijał wojska tatarskie
i zmusił do odwrotu armię turecką idącą na Lwów; zawarł rozejm
z Turkami w 1677 r. w obozie pod Żurawnem (Żórawno), uwalniając
się od upokarzającego haraczu wymuszonego przez nich w Buczaczu228.

Po uporządkowaniu spraw z Turkami, Jan Sobieski planował cał-
kowite podporządkowanie Polsce Prus Książęcych. W walce z elekto-
rem Fryderykiem Wilhelmem miał mu pomóc król francuski Ludwik
XIV (układ w Jaworowie w czerwcu 1675 r.) i szwedzki Karol XI
(na podstawie układu w Gdańsku w 1677 r.). Okazało się jednak, że
elektor brandenburski miał zbyt wielu zwolenników w Polsce, szlachta
była zmęczona wojnami, Szwecja zaś spóźniała się ze swoją pomocą,
dlatego też trzeba było tego planu zaniechać. Pojawiły się zresztą siły
zmierzające do obalenia Sobieskiego i zastąpienia go Karolem Lota-
ryńskim, a cesarz austriacki i Moskwa porozumieli się w sprawie nie-
dopuszczenia do zmian ustroju politycznego w Polsce i wzmocnienia
pozycji Sobieskich229. Już z tego widać jak daleko sięgały korzenie
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228 W. Czapliński, dz. cyt., 301-303.
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późniejszych rozbiorów Polski i jak dawno rozpoczęto działania umo-
żliwiające ich realizację.

Jan III Sobieski nieraz odwiedzał bp. Wierzbowskiego w Nowej
Jerozolimie. Spotykał się także z o. Papczyńskim. Tradycja mówi, że
kontakty te były ożywione. Podczas jednego z takich spotkań król wy-
stawił 2 czerwca 1679 r. dokument, mocą którego, pragnąc przyjść
z pomocą duszom w czyśćcu cierpiącym, które marianie wspierają na
wszelki sposób, potwierdził nadane im uprzednio przywileje królewskie,
dodał nowe, poszerzył ich posiadłość w Puszczy Korabiewskiej, przyjął
zgromadzenie pod swoją opiekę, zagwarantował mu spokój i niena-
ruszalność oraz wyraził życzenie, aby rozszerzyło się ono w innych
jeszcze miejscach jego królestwa230.

Należy przypuszczać, że jeszcze w czasie pobytu o. Stanisława
w Warszawie (1663-1669) Sobieski jako senator słuchał jego kazań,
korzystał z jego rad i kierownictwa duchowego w konfesjonale. Potem
w Nowej Jerozolimie czynił to samo już jako król. Jeden ze świadków
w Procesie Informacyjnym zeznaje, że czytał listy pisane przez króla
Sobieskiego do o. Papczyńskiego231.

Król chętnie polecał się modlitwom o. Stanisława. Tak było, kiedy
wyruszał na wojnę z Turcją, której wojska uderzyły na Polskę z ogro-
mną siłą i zaciętością, grożąc zagładą całemu chrześcijaństwu. Ale
dzielny monarcha, wsparty modlitwami o. Papczyńskiego, zagrodził
im wówczas drogę i ufając w opiekę Najświętszej Dziewicy Maryi
Niepokalanie Poczętej, odniósł wspaniałe zwycięstwo pod Chocimiem,
tak że całe Imperium Otomańskie zadrżało wówczas z trwogi na dźwięk
imienia Jana III i zawarło z Polską wieczysty pokój 17 października
1676 r.232. Po szczęśliwym powrocie z wojny Sobieski w 1677 r. ob-
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230 Przywilej udzielony przez króla Jana III Sobieskiego Instytutowi o. Papczyńskiego, 2
czerwca 1679, Positio 402-404.

231 PP f. 132r-v: „Epistolas a dicto Rege [Joanne III. Sobieski] scriptas ad Servum Dei ego
ipse legi”. Dziś listy te nie istnieją i nie znamy ich treści. Mogły pochodzić z okresu, kiedy
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kazań. PP f. 165r.

232 „Rex Joannes III. Sobieski multa bella continuo contra Turcas gerens, in eius orationi-
bus multum confidebat; semel contra Turcas cum magna multitudine et impetu in Poloniam
irruentes ultimamque ruinam Christianitati minantes, Rex cum suo exercitu inimico obviam
properans, se et suum exercitum eius praecibus[!] summopere com[m]endavit, quibus fultus,
sub auspiciis Immaculatae Conceptionis B. V.nis Mariae, magnam de Turcis a [= ad?] Choci-
mum victoriam obtinuit innumerabilemque multitudinem eorum prostravit, ita ut totum Impe-



darzył instytut o. Stanisława protekcją królewską. W 1679 r. znacznie
powiększył fundację w Puszczy Korabiewskiej o urodzajne grunty –
z lasami, łąkami, polami i rzeką przepływającą przez posiadłości ma-
riańskie233.

Zwycięzca spod Chocimia polecił się również modlitwom o. Sta-
nisława, kiedy ruszał pod Wiedeń. Wiedział, że jest to potrzeba wy-
jątkowa i chciał, aby wspierało go też wyjątkowe wstawiennictwo w ta-
kiej potrzebie. Dlatego o. Papczyński, widząc tak wielką wiarę króla,
rozpoczął natychmiast ze swymi współbraćmi misje ludowe; wzywał
wszystkich do publicznej pokuty i modlitw do Boga o pomoc dla mo-
narchy, o zwycięstwo polskiego oręża nad wrogiem, który groził pod-
bojem całemu katolickiemu imperium234.

Na sejmie 1678/1679 r. król Sobieski wystąpił z planem przygo-
towania się do wojny z Turcją. Chciał przez to zabezpieczyć Rzecz-
pospolitą od południa i odzyskać utracone niedawno tereny południo-
wo-wschodnie. Wiedział, że Polska sama jest za słaba, by móc roz-
prawić się z Turcją, toteż postanowił zbliżyć się do Austrii, której
Turcja tak samo zagrażała. W dniu 1 kwietnia 1682 r. Sobieski za
zgodą wszystkich stanów zawarł z posłem cesarskim Albrechtem Wald-
steinem przymierze zaczepno-odporne i gdy 14 lipca wielki wezyr tu-
recki Kara Mustafa z 90-tysięczną armią osaczył Wiedeń, pośpieszył
temu miastu na odsiecz na czele z przeszło 20-tysięczną armią drogą
przez Śląsk i Morawy, pokonując w ciągu ośmiu dni odległość od
Tarnowskich Gór do Nikolsburga (Mikulov). Tutaj połączył się z Au-
striakami Karola Lotaryńskiego oraz z posiłkami saskimi, bawarskimi
i anhalckimi, skupiając pod swoją komendą razem ok. 23 000 Polaków
i 46 000 Niemców235. Przed tą właśnie wyprawą Jan III Sobieski ser-
decznie polecił siebie i swe trudne przedsięwzięcie modlitwom i wsta-
wiennictwu o. Stanisława. Podczas gdy król zmierzał pod Wiedeń,
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rium Othomanicum ad nomen Joannis III, Sobieski tremeretur pacemque perpetuum cum Po-
lonia statuere et jurare cogeretur”. VW § 54, Positio 683.

233 Tamże; Przywilej udzielony przez króla Jana III Sobieskiego Instytutowi o. Papczyń-
skiego, 2 czerwca 1679, w: Pamiętnik Religijno-moralny V (1843) 314-315), Positio 402-404;
PP f. 276r: „... ad jugera duodecim in longum et latum sese extendentem....de praedicta auctione
dotis informatus sum ex tabulariis publicis, et transacionibus, nam prope eum locum habitabam”.

234 VW § 56, Positio 683.
235 W. Konopczyński, dz. cyt., t. II, 67-68.



o. Papczyński sam i przez swoich współbraci rozsyłał w różne miejsca
prośby, zachęcając wiernych do modlitwy i pokuty dla wyproszenia
zwycięstwa nad Turkami. Wierząc w skuteczność tych właśnie modlitw
i błagań wiernego ludu, Jan III Sobieski zmierzał ku cesarskiej stolicy
i ku zwycięstwu236.

W dniu 12 września doszło do słynnej bitwy pod Kahlenbergiem,
którą dowodził król polski przy współudziale księcia Karola Lotaryń-
skiego. W polskiej armii obok szlachty walczyli również chłopi i o nich
to pisał pamiętnikarz francuski, że odznaczali się „zaciętością niepo-
jętą”. Zanim doszło do bitwy, połączone wojska armii sojuszniczej
nad Dunajem musiały się przedzierać do Wiednia przez górzysty teren
Lasu Wiedeńskiego. O tej przeprawie pisał król do swojej żony: „Prze-
prawialiśmy się przez takie góry, żeśmy nie wchodzili albo nie wstę-
powali, aleśmy się wdrapywali. Począwszy tedy od piątku nie jemy
ani nie śpimy, ani konie nasze”. A przecież trzeba było przeciągać
również armaty po stromych zboczach i wąwozach, w czym Polacy
okazali się o wiele lepsi od Austriaków, których działa w czasie tej
przeprawy utknęły. Decydujące w tej bitwie było uderzenie husarii,
które rozerwało pierścień wojsk tureckich otaczających stolicę Austrii
i wtłoczyło muzułmanów między Dunaj i szańce Wiednia. W ten spo-
sób doszło do rozgromienia armii Kara Mustafy i świetnego zwycięstwa
wojsk sprzymierzonych. W najważniejszym momencie Sobieski na cze-
le husarii „sam skoczył rezolutnie... exemplo [przykładem] wszystkich
animując”. Tego uderzenia nie wytrzymała armia turecka i poszła
w rozsypkę, a o jego impecie i sile niech świadczy to, że z ponad
dwu tysięcy Polaków, którzy znaleźli się w pierwszych szeregach, tylko
dwudziestu zachowało swoje nie skruszone kopie. Dalej król Jan III
pisał do królowej Marysieńki: „Bóg i Pan nasz na wieki błogosławiony
dał zwycięstwo i sławę narodowi naszemu, o jakiej wieki przeszłe nig-
dy nie słyszały. Działa wszystkie, obóz wszystek, dostatki nieosza-
cowane dostały się w ręce nasze. Nieprzyjaciel zasławszy trupem apro-
sze (okopy), pola i obóz, ucieka w konfuzji”237.
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236 VW § 56, Positio 683-684.
237 J. Sobieski, Listy do Marysieńki, opr. L. Kukulski, Warszawa 1962, 520; W. Czapliński,

dz. cyt., 323-324.



Po zwycięstwie Wiedeń otworzył Sobieskiemu bramę i witał entu-
zjastycznym okrzykiem „swego dzielnego króla”. Natomiast zazdrosny
i pełen pychy cesarz Leopold I powitał go z rezerwą, chłodno238. Potem
król przesłał do papieża wiadomość o zwycięstwie w lapidarnym za-
wołaniu: Venimus, vidimus, Deus vicit (Przybyliśmy, zobaczyliśmy –
Bóg zwyciężył). Było to ostatnie wielkie zwycięstwo wojsk Rzeczypo-
spolitej, która nie zdobyła się już nigdy na podobny zryw aż do utraty
niepodległości. Jednocześnie klęska Turków pod Wiedniem dała po-
czątek załamaniu się potęgi państwa Osmanów239.

Po powrocie do kraju spod Wiednia król postanowił powiększyć
fundacje Instytutu Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Ma-
ryi Panny, naprzód jednak ufundował wielkim kosztem w Warszawie
kaplicę Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Maryi. Natomiast
o. Stanisław otrzymał od króla wiele łask i przywilejów dla swego
zgromadzenia240. Śladem tego królewskiego obdarowania jest wspo-
mniana wyżej kapa, zwana turecką, wykonana ze zdobytego pod Wied-
niem czapraka. Natomiast przekazana przez tradycję opowieść o wi-
zytach Jana III Sobieskiego w Puszczy Korabiewskiej u jego powier-
nika o. Stanisława Papczyńskiego została uwieczniona pomnikiem w po-
staci wielkiego głazu z granitu, postawionego w 1933 r. pod ulubioną
lipą króla. Na pomniku umieszczono napis:

KU CZCI
KRÓLA

JANA SOBIESKIEGO
OBROŃCY OJCZYZNY I WIARY

W 250 ROCZNICĘ
ODSIECZY WIEDEŃSKIEJ

KAMIEŃ TEN
POD JEGO ULUBIONĄ LIPĄ

POSTAWILI
MIESZKAŃCY

GM. KORABIEWICE
1683-1933
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238 W. Konopczyński, dz. cyt., t. II, 68.
239 W. Czapliński, d. cyt., 304-306.
240 VW § 56, Positio 684.



Obecnie nie ma już w Puszczy Mariańskiej owej „wspaniałej roz-
łożystej lipy, pod którą miał wypoczywać monarcha, udając się na
wyprawę wiedeńską”, jak pisał ks. Sydry241, ponieważ zniszczył ją ząb
czasu.

Dla dopełnienia obrazu o wzajemnych kontaktach pomiędzy o. Pa-
pczyńskim a królem Sobieskim należy jeszcze ustosunkować się do
pewnego przekazu, według którego o. Stanisław towarzyszył Janowi III
pod Wiedeń, tak jak był z nim podczas wyprawy na Dzikie Pola.
Niestety, rozpowszechnione podanie o rzekomym uczestnictwie o. Sta-
nisława w odsieczy wiedeńskiej opiera się na odosobnionym zeznaniu
jednego tylko świadka w Procesie Informacyjnym z 1769 r., o. Dio-
nizego Kisielińskiego242. Przekaz ten pochodził od księcia Jana Kajetana
Jabłonowskiego, który był synem hetmana Stanisława Jana Jabłono-
wskiego (1634-1702), uczestnika wyprawy wiedeńskiej243. Otóż książę
Jabłonowski dowiedział się od swego ojca, że o. Stanisław Papczyński
głosił przez cztery lata kazania w obecności króla Jana III244 i chyba
wydało mu się naturalne, iż towarzyszł królowi także pod Wiedeń.
Przekaz ten należy uznać jednak za błędny, gdyż nie ma on potwier-
dzenia w innych dokumentach historycznych. Pewne jest natomiast,
o czym wspomnieliśmy wyżej, że przed wyruszeniem pod Wiedeń Jan
Sobieski polecił się modlitwom o. Papczyńskiego. Fakty te świadczą,
że pokolenie rówieśne o. Papczyńskiemu było przekonane, iż łączyły
go bliskie stosunki ze zwycięzcą spod Wiednia.

Dodajmy jeszcze, że następne wyprawy po zwycięstwie wiedeńskim
przeciw Turkom podejmowane przez Sobieskiego kończyły się nie-
powodzeniami. Nie powiodła się próba zdobycia Kamieńca nagłym
atakiem i podejmowane w latach 1686 i 1691 wyprawy na uzależnioną
od Turcji Mołdawię. Starzejącego się króla najwyraźniej opuszczało
szczęście i na jego osobie sprawdziło się późniejsze powiedzenie Na-
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241 Sydry 171.
242 „Verum est, quod Servus Dei Stanislaus pro Theologo assumptus fuisset per Regem

Poloniae Ioannem Tertium, eidemque Regi ad Bellum Viennense contra Turcas assistebat, prout
ista rescivi a Celsissimo Principe Cajetano Jabłonowski Palatino Braclaviensi Fundatore Con-
ventus nostri Berezdoviensis in Volchinia, et a Patribus nostris Senioribus”. Kisieliński, ad art.
7, PP f. 173v.

243 Polski Słownik Biograficzny X, 234-235.
244 „coram Rege Poloniae Ioanne Tertio per annos quattuor”. Kisieliński, ad Inf. 14, PP f.

165r-v.



poleona, iż „Fortuna jest kobietą – sprzyja młodym, a odwraca się
od starych”245.

Wojna z Turcją zakończyła się ostatecznie po śmierci Sobieskie-
go – pokojem w Karłowicach zawartym w styczniu 1699 r. Na mocy
tego układu Polska odzyskała Podole z Kamieńcem oraz – stracone
po 1672 r. – obszary województwa kijowskiego i bracławskiego. Do-
piero wtedy zakończyły się wieloletnie zmagania między Polską i Tur-
cją. Pokój ten położył również kres napadom tatarskim na Rzeczpo-
spolitą246.

Przywileje biskupie

Następnym doniosłym aktem prawnym po erygowaniu kanonicz-
nym zgromadzenia na prawie diecezjalnym w 1679 r. i uzyskaniu przy-
wileju króla Sobieskiego, było breve Innocentego XI z 20 marca 1681 r.
Cum sicut accepimus. Dokument ten przyznawał marianom wiele przy-
wilejów: odpust zupełny w dniu wstąpienia do zgromadzenia w go-
dzinę śmierci i w Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny oraz różne odpusty cząstkowe, np. za udział we Mszy św. i in-
nych nabożeństwach, a także za uczynki miłosierdzia247.

Pasterzowi poznańskiemu leżała na sercu sprawa przyszłości ma-
rianów, dlatego zachęcał ich, aby starali się o aprobatę Stolicy Świętej.
Sam też podejmował odpowiednie zabiegi w tym kierunku. Początkowo
nie uzyskał całkowitej jeszcze aprobaty, ale breve Innocentego XI było
już w pewnym sensie uznaniem dzieła o. Papczyńskiego i dało pod-
stawę do zakładania bractw przy klasztorach mariańskich, jak to jest
wzmiankowane w dokumencie powtórnej aprobaty248. Radował się tym
nie tylko o. Stanisław, ale i jego potężny protektor bp Wierzbowski,
który z tej okazji wydał nawet specjalne pismo datowane 22 maja
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245 W. Czapliński, dz. cyt., 306.
246 Bogucka, dz. cyt., 325-326.
247 Breve Cum sicut accepimus, udzielone przez Innocentego XI Zgromadzeniu Ojców

Marianów, 20 marca 1681, Positio 406-409. 
248 S. Wierzbowski bp, Druga Aprobata Zgromadzenia Księży Marianów, 21 lutego 1687,

Positio 425. Przynajmniej taka jest interpretacja biskupa formuł użytych w dokumencie papie-
skim, bo samo breve nie daje expressis verbis prawa do zakładania takich bractw przy klaszto-
rach mariańskich. Positio 406, przyp. 10.



1681 r. W tym dokumencie biskup poznański dał wyraz przekonaniu
że breve papieskie stanowi pośrednio aprobatę zgromadzenia. Upew-
niony w ten sposób, że słusznie dotąd postępował erygując instytut
o. Papczyńskiego we własnej diecezji, zaczął z nową gorliwością po-
pierać marianów, udzielił im dalszych przywilejów oraz życzył szyb-
kiego rozwoju, umocnienia i wzrostu w zasługi249.

Później czuwał nad zgromadzeniem i usuwał wszelkie przeszkody
na drodze do jego rozwoju. A trudności wciąż się pojawiały i po-
chodziły nieraz od samych członków mariańskiej wspólnoty. Gdy
w 1685 r. doszło do pewnego sporu pomiędzy o. Stanisławem i jego
współbraćmi w Nowej Jerozolimie, bp Wierzbowski na prośbę o. Pa-
pczyńskiego przyszedł im z pomocą, zlecając tę sprawę do załatwienia
oficjałowi warszawskiemu, Mikołajowi Stanisławowi Święcickiemu,
który z kolei wyznaczył komisarzy do zbadania sprawy. Po zapoznaniu
się z sytuacją komisarze w dniu 11 czerwca 1685 r. wydali odpo-
wiednie zarządzenia. Wzmocnili autorytet przełożeński o. Papczyńskie-
go i potwierdzili słuszność stawianych przez niego wymagań, mających
na celu zachowanie obserwancji zakonnej. Ale też skłonili o. Stanisława
do pewnego ustępstwa i polecili, by zgodnie z życzeniem bp. Wie-
rzbowskiego, wyznaczył o. Jakuba od św. Tomasza na dożywotniego
przełożonego Wieczernika, dając mu zezwolenie na wspomaganie brata
rodzonego, żyjącego w świecie, który kiedyś przez kilka lat pracował
przy Wieczerniku250. Wydaje się, że o. Jakub niedługo był przełożonym
klasztoru, bo później faktycznie o. Papczyński przez pewien czas spra-
wował ten urząd, jednak chyba dopiero po opuszczeniu zgromadzenia
przez o. Jakuba od św. Tomasza.

W dniu 19 listopada 1685 r. bp Wierzbowski ponowił erygowanie
zgromadzenia z 1679 r. i wyjaśnił, że o. Stanisław ma być dożywotnio
przełożonym całego zgromadzenia, tzn. że jego władza jako przeło-
żonego generalnego rozciąga się i na Wieczernik, w którym o. Jakub
od św. Tomasza pozostaje jako przełożony domowy251. W takim sensie
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249 List bp. Stefana Wierzbowskiego do zgromadzenia założonego przez o. Papczyńskiego,
22 maja 1681, APPM, TrAAS 54-55.

250 Dekrety przekazane do domu marianów przy Wieczerniku przez bp. Stefana Wierzbo-
wskiego, 14 czerwca 1685, Positio 413-417.

251 Positio 419, przyp. 2.



o. Papczyński w 1679 r. został ustanowiony jako Praepositus Con-
gregationis ac eius Domorum252. Poza tym ordynariusz określił na nowo
granice fundacji należącej do Wieczernika. Chciał w ten sposób za-
pobiec wciąż wybuchającym sporom pomiędzy marianami i mieszkań-
cami Nowej Jerozolimy. Deklaracja biskupa poznańskiego miała rów-
nież na celu zaprowadzenie zgody i trwałego pokoju pomiędzy samymi
marianami253.

Nabożeństwo do Opatrzności Bożej

Deklaracja bp. Wierzbowskiego z listopada 1685 r. nie całkowicie
zabezpieczała wspólnotę o. Stanisława przed atakami nieprzyjaciół.
Wciąż wykorzystywali oni pewne nieścisłości i niedomówienia w do-
kumentach i zgłaszali pretensje do gruntów mariańskich. Nie kończące
się spory przed różnymi instancjami i inne trudności wewnętrzne skło-
niły bp. Wierzbowskiego do powtórnej aprobaty Zgromadzenia Księży
Marianów. W dokumencie z 21 lutego 1687 r. przypomniał, jak doszło
do powstania marianów, do założenia przez nich domu przy Wieczer-
niku i ustanowienia kanonicznego w 1679 r. Mając na uwadze dezercję
członków zakonu wyjaśniał, że nie wolno opierać się na opinii nie-
których teologów, którzy twierdzą, że marianie mogą otrzymać dys-
pensę ze ślubów i przysięgi wytrwania od jakiegokolwiek spowiednika,
gdyż chciał, aby to było zastrzeżone tylko Stolicy Apostolskiej254.

Powtórne ustanowienie kanoniczne miało również na celu zabez-
pieczenie prawa własności marianów w Nowej Jerozolimie. Biskup
przypomniał uroczyście, że o. Papczyński wraz ze swym zgromadze-
niem jest jedynym pełnoprawnym i wieczystym właścicielem Wieczer-
nika Pańskiego oraz wszystkich nieruchomości powierzonej mu fun-
dacji. Aby usunąć wszelkie wątpliwości biskup określił na nowo jej
granice. Wezwał wreszcie mieszkańców miasta, aby nie atakowali wię-
cej zgromadzenia i nie zakłócali jego spokoju, lecz by udzielali mu
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252 Positio 399, § 11.
253 Deklaracja bp. Stefana Wierzbowskiego dla marianów, zwłaszcza rezydujących przy

Wieczerniku w Nowej Jerozolimie, 19 listopada 1685, Positio 419-420.
254 Powtórne ustanowienie Zgromadzenia Księży Marianów przez bp. Stefana Wierzbo-

wskiego, 21 lutego 1687, 10, § 7, Positio 424. przyp. 21.



wszelkiego poparcia. Zaapelował również do swoich następców o opie-
kę i obronę marianów255.

Akt powtórnego ustanowienia wystawił pasterz poznański zaledwie
na dwa tygodnie przed śmiercią. Chorował już wtedy poważnie i pra-
gnął przed zgonem ostatecznie uregulować leżące mu na sercu sprawy
wspólnoty marianów. Można więc uważać ten dokument erekcyjny
za testament pozostawiony kongregacji Niepokalanego Poczęcia. Tego
samego dnia, w którym schorowany biskup dokonał powtórnego usta-
nowienia zgromadzenia, jest datowany również jego osobisty testament.
Z kart testamentu bije prostota i szczerość, wielka pokora, głęboka
wiara i miłość ku Bogu. Ojciec Stanisław odwiedzał dogorywającego
opiekuna i przyjaciela. Biskup Wierzbowski martwił się, że niewiele
może zostawić w spadku zgromadzeniu. W czasie jednej z ostatnich
wizyt o. Stanisław poprosił go o ojcowskie błogosławieństwo dla zgro-
madzenia i zapytał, co im zostawia w testamencie. Świątobliwy biskup
udzielił błogosławieństwa i powiedział, że zostawia im Opatrzność Bo-
żą. Ojciec Papczyński przyjął z wdzięcznością ten dar – „ucieszył się
ogromnie błogosławiąc Pana”. Odtąd zaczął odmawiać dwa razy dzien-
nie trzy „Ojcze nasz” i „Zdrowaś” na cześć Bożej Opatrzności i polecił
tę pobożną praktykę zachowywać w zgromadzeniu po wieczne czasy256.

Potem przy Wieczerniku Pańskim powstało za aprobatą Stolicy
Apostolskiej – obdarzone jej przywilejami – Bractwo Boskiej Opa-
trzności. Wstąpiło do niego wiele wybitnych osób, które cztery razy
w roku święciły z wielkim entuzjazmem uroczystość Boskiej Opatrz-
ności. Natomiast codzienne doświadczenie wykazało, że Opatrzność
Boża była najlepszą patronką klasztoru, bo gdy nieraz zabrakło do-
chodów innym klasztorom, lepiej uposażonym, Wieczernik Opatrzności
Bożej miał zawsze pod dostatkiem żywności, środków na budowę kla-
sztoru i innych rzeczy koniecznych do normalnego życia zakonnego257.
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255 Powtórne ustanowienie Zgromadzenia Księży Marianów przez bp. Stefana Wierzbo-
wskiego, 21 lutego 1687, Positio 422-430.

256 „Hinc ultimate visitans suum Benefactorem Episcopum Posnaniensem Stephanum
Wierzbowski petiit ab eo benedictionem paternam, et pro sua Congrgatione expostulando inquit:
«Quid enim nobis sua Celsitudo reliquit in testamento?» Cui Episcopus: «Divinam providen-
tiam». Ad quae verba vehementer exhilaratus benedixit Dominum, exinde bis de die ter «Pater,
et Ave» in honorem Divinae Providentiae incaepit dicere, et suis sequacibus perpetuo servare
mandavit”. VF § 55, Positio 643.

257 VW § 41, Positio 675.



Od tego wzruszającego testamentu świątobliwego biskupa datuje
się nabożeństwo marianów do Opatrzności Bożej, czego wyrazem jest
doroczny odpust w kościele Wieczerzy Pańskiej w Górze Kalwarii,
obchodzony po dziś dzień w szóstą niedzielę po Zielonych Świątkach,
a także tytuł Polskiej Prowincji.

Wieczorem 6 lub 7 marca 1687 r. bp Stefan Wierzbowski oddał
ducha Bogu, żegnany z wielkim żalem przez duchowieństwo i wier-
ny lud, ale przede wszystkim przez o. Papczyńskiego i jego zgroma-
dzenie. Ojciec Stanisław nie został osamotniony po zgonie swego opie-
kuna. W roku następnym zjechali do Nowej Jerozolimy krewni bp.
Wierzbowskiego i w oświadczeniu z 26 października 1688 r. potwier-
dzili fundację mariańską oraz przyjęli zgromadzenie pod swoją pro-
tekcję258.

Rozważania pasyjne z dedykacją

Tak jak za życia, podobnie i po śmierci założyciela Nowej Jero-
zolimy ściągały do tego sanktuarium liczne pielgrzymki. Wierni na-
wiedzali kaplice i wędrowali ścieżkami Drogi Krzyżowej, rozważając
tajemnice Męki Pańskiej. Często przewodniczył im o. Stanisław, głosił
kazania w swoim kościółku, jak również i w innych miejscowych
świątyniach lub pod gołym niebem. Solidne przygotowanie teologiczne,
głębokie życie wewnętrzne i zdolności pedagogiczne o. Papczyńskiego
wspaniale owocowały w konfesjonale. Przychodzili do niego ludzie
z różnych warstw społecznych dźwigający brzemię grzechów, wątpli-
wości czy skrupułów, a odchodzili podniesieni na duchu i pojednani
z Bogiem. Przygarniał ich z miłością, jakby byli jego krewnymi. Po-
magał im odnajdywać w duszy nieliczne czasem okruchy dobra i tak
formował, by nie brnęli dalej w przeciętności.

Wciąż jednak najważniejszą sprawą dla założyciela był rozwój je-
go zgromadzenia. Ojciec Stanisław postanowił wydać drukiem swoje
konstytucje. Przed śmiercią bp. Wierzbowskiego zdążył jeszcze uzys-
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258 Deklaracja domu Wierzbowskich dla fundacji marianów przy Wieczerniku (Nowa Je-
rozolima) i dla całego zgromadzenia założonego przez o. Papczyńskiego, 26 październik 1688,
Positio 432.



kać jego aprobatę i opublikował swoją Regułę Życia w Warszawie
w 1687 r.259.

W zatwierdzonych przez biskupa poznańskiego konstytucjach
członkowie wspólnoty o. Papczyńskiego są określani jako „Księża Re-
kolekci Najbłogosławieńszej Panny Maryi bez zmazy Poczętej”, choć
pojawia się również nazwa „marianie”. Zgromadzenie ma wciąż cha-
rakter pustelniczy o bardzo twardym, niemal pokutniczym stylu życia.
Istnieje jeszcze obowiązek biczowania się, nocnych czuwań na mod-
litwie i surowych postów. Wydawało się, że taka dyscyplina powinna
zapewnić zgromadzeniu trwałość i stabilizację. Tymczasem było ono
stale narażone na ataki wrogów. Pochodziły one także od zakonników,
którzy w marianach widzieli swych konkurentów, docierających coraz
częściej do szlacheckich dworów i uszczuplających im jałmużny, a tak-
że udających się z posługą duszpasterską do okolicznych parafii. Oskar-
żali więc marianów, że jako „pustelnicy” nie mają prawa tego robić
i nie powinni opuszczać bram swoich klasztorów.

Po śmierci bp. Wierzbowskiego największe zagrożenie przyszło
z najmniej spodziewanej strony – od jego następcy, bp. Jana Stanisła-
wa Witwickiego (1687-1698)260.

Ponieważ Zgromadzenie Niepokalanego Poczęcia, według ustano-
wienia kanonicznego z 1679 r., zostało erygowane na prawie diece-
zjalnym, jego istnienie zależało od woli ordynariusza miejsca. Dopóki
ordynariuszem diecezji poznańskiej był bp Stefan Wierzbowski, ma-
rianie nie musieli martwić się tą niepewną sytuacją prawną, gdyż arcy-
pasterz był ich wielkim przyjacielem i protektorem. Kiedy w pierw-
szych miesiącach 1687 r. ataki te wzmogły się, biskup zareagował
bardzo energicznie, biorąc zgromadzenie w obronę. Jednak po śmierci
bp. Wierzbowskiego przeciwnicy marianów wykorzystali dogodną dla
nich sytuację i na nowo podjęli walkę z młodym zakonem, oskarżając
go przed nowym biskupem poznańskim i domagając się likwidacji in-
stytutu. Do przeciwników zakonu należeli przede wszystkim niechętni
inicjatywom zmarłego biskupa członkowie kapituły poznańskiej, którzy
przenieśli swą niechęć także na instytut o. Papczyńskiego. Wkrótce
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259 Żaden oryginalny egzemplarz tego wydania nie zachował się do naszych czasów, mamy
natomiast jego odpis w Protokole klasztoru w Balsamão. ProtBals 210-222.

260 HierCat V, 322.



dołączyli do nich ze swymi oskarżeniami zewnętrzni i wewnętrzni mal-
kontenci. Nowy ordynariusz bp Stanisław Witwicki, który początkowo
uznawał racje tych oskarżeń, pomimo protekcji zadeklarowanej przez
ród Wierzbowskich, był gotów pod wpływem tych ataków rozwiązać
wspólnotę  marianów261.

W obliczu tak nieprzychylnej postawy bp. Witwickiego znowu na-
wiedziły o. Papczyńskiego wątpliwości, czy jest na dobrej drodze, zgod-
nej z wolą Bożą, którą starał się odczytywać w postawie władz ko-
ścielnych wobec zależnej od nich wspólnoty zakonnej. Dlatego jeszcze
raz zaczął rozważać możliwość powrotu do pijarów. W dniu 23 marca
1688 r. skierował list do ich generała, o. Aleksego Arminiego, z prośbą
o radę, poddając się z góry jego decyzji. W liście tym pisał jedynie
o własnych wątpliwościach, czy jest na dobrej drodze, nic natomiast
nie wspomniał o zagrożeniu dla zgromadzenia262. Chociaż nie znamy
odpowiedzi generała pijarów, była ona prawdopodobnie zachętą do
kontynuowania działalności zakonotwórczej, do czego też zabrał się
wkrótce o. Papczyński ze wzmożoną energią. Wiedział, że kto nie
kończy roboty, nie jest lepszy od tego, kto jej nie zaczyna. Postanowił
zatem kontynuować rozpoczęte dzieło.

Należało naprzód pokonać niechęć bp. Witwickiego i zdobyć jego
przychylność. Nie było to łatwe, albowiem nowy pasterz diecezji po-
znańskiej był zwierzchnikiem surowym i z wielką stanowczością wpro-
wadzał karność wśród duchowieństwa. Ponieważ oba klasztory ma-
riańskie znajdowały się na terenie administrowanym przez niego, były
całkowicie zależne od jego woli. Nowy ordynariusz mógł cofnąć apro-
batę swego poprzednika i zgromadzenie, nie mające jeszcze aprobaty
Stolicy Apostolskiej, rozwiązać. Na to właśnie liczyli nieprzyjaciele
o. Papczyńskiego.

Ojciec Stanisław na ataki swych przeciwników odpowiedział pra-
wdziwie po chrześcijańsku. Nie bronił się, nie usprawiedliwiał, tylko
zadedykował bp. Witwickiemu jedno ze swych najpiękniejszych dzieł:
wydane w 1690 r. w Warszawie rozważania pasyjne pt. Christus pa-
tiens (Chrystus cierpiący). Zawarł w nim siedem kazań wielkopostnych:
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261 VF § 40; VW § 35: „quo intentante tollere Institutum”.
262 Litterae ad P. Alexium Armini SP, Neo-Jerosolymae, 23 Martii 1688, § 4, Scripta 102.



Balneum Horti; Spontanea Vincula; Flagella Peccatoris; Spineum Dia-
dema; Onus Leve; Crux Gloriosa; Mors Mortis.

Książeczka ta była tryumfem o. Papczyńskiego nad jego krzyw-
dzicielami. Wspomniał o nich biskupowi w liście dedykacyjnym i od-
dał się mu w opiekę. Wyraził nadzieję, że nie spotka go nic złego
w ciemnościach nocy, ponieważ będą je rozpraszać gwiazdy znajdujące
się w herbie biskupa. Może więc zachować spokój na wzór księżyca,
zamieszczonego również w herbie, i nie bać się ujadania zgrai na-
padających go psów.

Ujęty taką dedykacją, a także głęboką treścią rozważań pasyjnych,
bp Witwicki nastawił się bardziej krytycznie do skarg na zgromadzenie
o. Papczyńskiego. Zbadawszy całą sprawę dokładniej i bez uprzedzeń
doszedł do wniosku, że wszystkie oskarżenia były bezpodstawne263.
I tak kolejny raz o. Stanisław przekonał się, że chmury nadchodzą,
chmury odpływają, niebo pozostaje.

Jeszcze raz dzieło o. Papczyńskiego zostało uratowane. Była to
jednak dla niego wielka przestroga i na przyszłość należało zabez-
pieczyć się przed podobną ewentualnością. Trzeba było stanowczo uzy-
skać aprobatę papieską, aby w swym istnieniu nie być zależnym od
zmiennej woli ordynariusza.

Ojciec Papczyński zamierzał starać się o tę aprobatę również dla-
tego, aby uzyskać prawo składania przez marianów ślubów uroczystych,
które mogłyby powstrzymać coraz częstsze odejścia ze zgromadzenia
o ślubach prostych, nie mających – przynajmniej w opinii pewnych
teologów moralistów – takiej siły wiążącej. Według tej interpretacji
śluby uroczyste uważano za absolutnie wiążące, tzn. na zawsze nie
podlegające dyspensie; składający je zakonnik był przekonany, że są
nieodwołalne. Natomiast ślubów prostych nie uważano za nieodwołalne,
lecz za zwykłą obietnicę, z której można było uzyskać zwolnienie264.

Ojciec Papczyński nie zgadzał się z taką interpretacją. Uważał,
że także przez śluby proste zakonnik wiąże się z zakonem wieczyście
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263 Proces Informacyjny, 1751/1769, Art. 45; PP f. 71r-v; Positio 809-810.
264 F. Suarez, De Religione, tract. 7, 1. 2, c. 11, n. 2, w: D. Bouix, Tractatus de Jure

Regularium, t. I, 85; tamże, 108. W tym sensie można mówić, że siła ślubów prostych jest
„dumtaxat relativa ad tempus, quo religiosus liber a votis non dimittatur”, gdy tymczasem przy
ślubach uroczystych jest ona „absoluta, i.e., ita perpetua et immutabilis, ut neque religiosus,
neque etiam religio vim illam suspendere aut tollere possit”. Tamże 115.



i nieodwołalnie, dlatego wprowadził obowiązek składania przysięgi wy-
trwania w zgromadzeniu. Rzeczywiście jego konstytucje z 1687 r. nie
dawały żadnej możliwości porzucenia powołania i odejścia ze zgro-
madzenia265. Pomimo tego w 1687 r. bp Wierzbowski pisał, że sam
diabeł podkusił niektórych członków tego zgromadzenia, aby je opuścili,
a idąc za opinią pewnych teologów, zwolnili się ze złożonych ślubów
i przysięgi wytrwania266. Mocno podkreślił, że dyspensowanie w jakimś
słusznym przypadku może należeć tylko do Stolicy Apostolskiej, i to
po wyrażeniu zgody przez najwyższego przełożonego zgromadzenia267.
Dlatego aprobata papieska, która by dała marianom prawo do składania
ślubów uroczystych, była w zamyśle założyciela właściwym środkiem
do rozwiązania tego wewnętrznego kryzysu w jego małej wspólnocie.

Przekonany, że nie ma innego sposobu na ratowanie instytutu ma-
riańskiego od różnych niebezpieczeństw, które mu zagrażały – tak
z zewnątrz jak i z wewnątrz – o. Papczyński podjął w 1690 r. wysiłki,
aby otrzymać aprobatę papieską dla swojej kongregacji. Pragnąc jak
najszybciej ją uzyskać, sam zaczął w 1690 r. przygotowywać się do
podróży do Wiecznego Miasta. Pomimo zaawansowanego wieku – miał
wtedy 60 lat – chciał osobiście zająć się tą sprawą, choć trzeba było
odbyć długą i niebezpieczną podróż. Ponieważ nie wiedział, czym ona
się skończy, przed jej rozpoczęciem – 30 października 1690 r. – dokonał
w grodzie czerskim zapisu testamentalnego fundacji przy Wieczerniku
Pańskim na rzecz członków swego zgromadzenia268.
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265 NV c. I, n. 5.
266 „diabolus [...] nonnullos istius Congregationis socios incitavit, ut [...] eam desererent,

et votis ac iuramento perseverantiae posthabitis, aliquorum Theologorum opinione delusi, apo-
statice ex ea excederent”. Drugie zatwierdzenie Zgromadzenia OO. Marianów przez bp. Stefana
Wierzbowskiego, 21 lutego 1687, 10, § 7, Positio 425. 

267 Tamże 426.
268 Zapis testamentalny Wieczernika Pańskiego na rzecz marianów, 30 października 1690,

APPM, TrAAS, 100-101; Positio 434-436.





Subdiakon Kozłowski doprowadził o. Stanisława do Rzymu w lu-
tym 1691 r.4. Włochy powitały ich żałobą, bo 1 lutego zmarł papież
Aleksander VIII i Stolica Piotrowa była osierocona.

Można sobie wyobrazić, jak zareagował o. Papczyński na śmierć
papieża, którego miał zamiar prosić o zatwierdzenie zakonu marianów
na podstawie ich własnych konstytucji. Ojciec Stanisław jednak nie
załamał się i postanowił w inny sposób załatwić tę sprawę. Najpierw
w bazylice św. Piotra wyspowiadał się przed penitencjarzem papieskim,
Polakiem o. Tomaszem Ignacym Duninem Szpotem TJ; otrzymał ofi-
cjalne świadectwo o odprawionej spowiedzi5. 

Po spowiedzi o. Stanisław uzyskał informację, że aprobata dla no-
wego zakonu na prawie papieskim ze ślubami uroczystymi jest nie-
możliwa w oparciu o nową regułę, ponieważ zakazuje jej dekret Soboru
Laterańskiego IV. Znał ten dekret i wiedział, że wyjątki od niego są
możliwe. Papieże, już po 1215 r., zatwierdzali nowe zakony i nowe
instytuty na prawie papieskim w oparciu o ich własne reguły. Jednak
wspomniany dekret nie został formalnie odwołany i w tym czasie miał
w Kurii Rzymskiej wielu zwolenników.

Istniała jeszcze inna droga do uzyskania aprobaty Stolicy Apo-
stolskiej dla zakonu, ale wymagała pewnej ofiary ze strony założyciela.
Musiał zgodzić się na przyjęcie reguły uprzednio zatwierdzonej przez
Stolicę Świętą, co wymagało różnych zmian i przystosowania własnych
ustaw, a więc zostawiało mniejszą swobodę w realizacji własnego cha-
ryzmatu. Ojciec Papczyński zdecydował się na szukanie zakonu z re-
gułą najbardziej dostosowaną do instytutu marianów. Już w marcu-
kwietniu 1691 r. wybrał taki instytut. Najodpowiedniejszym wydał mu
się Zakon Mniszek od Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny, tzw. koncepcjonistek6.
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4 VF § 42, Positio 641. Miało to miejsce tuż po śmierci Aleksandra VIII, a więc po 1
lutego 1691 r. Positio 506.

5 Zaświadczenie o spowiedzi odbytej przez o. Papczyńskiego w Rzymie 24 lutego 1691,
Positio 570-571. Oryginał owego świadectwa, okazany w 1769 r. w czasie procesu beatyfika-
cyjnego i przekazany do Rzymu w 1773 r., dzisiaj nie istnieje. Mamy jednak do dyspozycji kopię
pochodzącą z akt oryginalnych Procesu. 

6 Zakon koncepcjonistek został założony w 1484 r. w Toledo w Hiszpanii przez bł. Be-
atrix de Silva, zatwierdzony przez Innocentego VIII w 1489 r., a później przez Juliusza II w 1511
r. Positio super vita et virtutibus B. Beatricis de Silva Fundatricis Monialium Franciscalium
a Sanctissima Conceptione, Roma 1970.



Niewątpliwie momentem decydującym o tym wyborze był dla
o. Papczyńskiego sam tytuł zakonu. Przypuszczał, że Stolica Apostolska
łatwo udzieli zgody na przyłączenie prawne Zgromadzenia Niepoka-
lanego Poczęcia, czyli marianów, do reguły zakonu koncepcjonistek
i że ustawy marianów będzie można łatwo dostosować do tamtej reguły.

Ponieważ Zakon Niepokalanego Poczęcia był instytutem żeńskim
i prawnie zależał od Zakonu Braci Mniejszych Obserwantów, o. Sta-
nisław najpierw musiał otrzymać od nich zgodę na swój projekt. Zwrócił
się więc do nich w marcu 1691 r. z petycją, w której prosił o agre-
gację, czyli inkorporację prawną swego instytutu, do Zakonu Mniszek
od Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Prosił także
o udzielenie takich przywilejów, jakimi cieszyły się te mniszki7.

Prośba została zredagowana jako wspólna i podpisana: Clerici Ma-
riani Immaculatae Conceptionis. Jej autorem był oczywiście o. Pa-
pczyński, co wynika ze sposobu redagowania omawianego dokumentu.
Jako fundator i przełożony generalny instytutu miał pełne prawo skła-
dać swoje pismo w imieniu wszystkich współbraci8.

Wynikiem prośby o. Papczyńskiego był list polecający komisarza
generalnego Zakonu Braci Mniejszych, o. Karola Franciszka de Varese,
z 20 kwietnia 1691 r.9, w którym stwierdza, że marianie zostali przy-
jęci pod protekcję tegoż zakonu św. Franciszka i dlatego polecił ich
opiece przełożonych swego zakonu, zwłaszcza w Królestwie Polskim
i w Wielkim Księstwie Litewskim10. Wspomniany list jest błędnie zaty-
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7 Litterae ad Ordinem Fratrum Minorum [Romae, III/IV? 1691], Scripta 113-116. W tej
petycji jest zawarta prośba o dostosowanie Reguły życia marianów do zakonu Niepokalanego
Poczęcia, z wyjątkiem habitu, celu wspomagania dusz czyśćcowych i wolnego wyboru przeło-
żonego generalnego.

8 Znana nam dziś kopia prośby nie wskazuje ani miejsca, ani daty powstania. Miejscem
na pewno był Rzym, co wynika jasno z dokumentu. Jest również pewne, że data prośby była
wcześniejsza niż 20 kwietnia 1691 r., ponieważ w tym dniu mówi się o niej jako o fakcie już
dokonanym. Przypuszczając, że o. Stanisław przybył do Rzymu w końcu lutego 1691 r. i że
decyzja ta nie mogła być podjęta wcześniej niż po kilku tygodniach konsultacji i rozmów,
możemy przyjąć, że prośba została zredagowana w marcu-kwietniu 1691 r. Krzyżanowski 143-
144. Oryginał prośby nie zachował się, mamy natomiast streszczenie, które zostało złożone
w archiwum marianów. Zostało przepisane w 1705 r. w Protokole zakonu marianów pod tytu-
łem: Literae Suplicatoriae ad Ordinem Minorum. Dzisiaj tekst prośby znamy z kopii z 1744 r.
Prośba skierowana do Zakonu Braci Mniejszych (marzec-kwiecień 1691), Positio 507-508.

9 List polecający o. Karola Franciszka da Varese, Komisarza Generalnego OFMObs., 20
kwietnia 1691, Positio 510.

10 Polecenie o. Karola da Varese, komisarza generalnego Zakonu Braci Mniejszych, 20
kwietnia 1691, Positio 510-511.



tułowany w Protokóle jako „Odpowiedź i Inkorporacja”. Nie jest bo-
wiem skierowany do marianów, lecz do Braci Mniejszych. Z jego treści
wynika, że nie jest to formalna odpowiedź na prośbę, lecz pismo po-
lecające. Autor zwraca się w nim z apelem do członków zakonu fran-
ciszkańskiego.

Jeszcze w mniejszym stopniu powyższy dokument można uważać
za „inkorporację”, jak to sformułowano w Protokóle, ponieważ nie
mówi o inkorporacji prawnej marianów do zakonu Niepokalanego Po-
częcia lub do zakonu franciszkańskiego. Aby o tym się przekonać,
wystarczy porównać omawiane pismo z dokumentem prawdziwej in-
korporacji11.

Należy zwrócić uwagę, że o. Papczyński, otrzymując taką protekcję
od franciszkanów, otrzymał tylko część, i to nie najważniejszą, tego,
o co prosił w suplice. List nawet nie wspomina o ewentualnym wcie-
leniu instytutu marianów do zakonu koncepcjonistek, w razie przyjęcia
ich reguły. Na pewno zaistniała jakaś trudność w realizacji tej prośby.
Może zaważyło to, że reguła koncepcjonistek – zredagowana dla zako-
nu żeńskiego – nie była dotąd przystosowana do zakonu męskiego.
Dlatego w swej formie oryginalnej nie mogła być udzielona marianom
i na obecnym etapie nie było możliwości prawnego wcielenia ich do
zakonu koncepcjonistek.

Prośba o. Papczyńskiego została przedstawiona później na kapitule
generalnej braci mniejszych, która rozpoczęła się w konwencie Aracoeli
w Rzymie 2 czerwca 1691 r. Była tam rozpatrywana i efektem tego
był dekret kongregacji generalnej z 4 czerwca 1691 r., która potwier-
dziła protekcję udzieloną marianom przez franciszkanów, oraz wyraziła
gotowość przyjęcia ich pod kierownictwo, posłuszeństwo i jurysdykcję
zakonu serafickiego, pod warunkiem uzyskania na to zezwolenia Stolicy
Apostolskiej. Według jej dyspozycji marianie mają wybrać regułę, na
którą by mieli składać śluby uroczyste i według której franciszkanie
sprawowaliby nad nimi rządy12.
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11 Inkorporacja marianów do zakonu serafickiego pod Regułą Dziesięciu Cnót NMP, 21
września 1699, w: Regula Ordinis Beatae Virginis Mariae, Varsaviae 1723, 36-40, Positio
540-542.

12 „Salvo beneplacito Sedis Apostolicae”. Dekret Kongregacji Generalnej OFM, 4 czerw-
ca 1691, w: Chronologia Historico-Legalis Seraphici Ordinis, t. III (1633-1718), Romae 1752
P.I., 337. Positio 512.



Z kontekstu wynika, że chodzi o inną regułę niż reguła św. Fran-
ciszka. Ale dlaczego nie ma żadnej wzmianki o zakonie koncepcjo-
nistek i o ich regule? Jeszcze bowiem nie było pewności, czy uda
się przystosować regułę mniszek do instytutu męskiego i otrzymać zgo-
dę Stolicy Świętej na przyjęcie tej reguły przez marianów. Dlatego
właśnie bracia św. Franciszka chcieli dać możliwość wyboru jakiejś
innej reguły związanej z zakonem serafickim.

Odpowiedź kapituły generalnej na prośbę o. Papczyńskiego była
jednak pozytywna. Dlaczego więc jego projekt już wtedy nie został
zrealizowany? Brak jego realizacji spowodowany był tym, że o. Sta-
nisław nie był w stanie kontynuować osobiście dalszej procedury. Ze
względu na stan zdrowia musiał opuścić Rzym, zanim wybrano nowego
papieża.

Ojciec Papczyński uważał przyjęcie reguły koncepcjonistek za mo-
żliwe, gdyż widział w niej podobieństwo do jego Reguły życia. Mniszki
miały ten sam tytuł, nosiły biały habit i odmawiały oficjum o Nie-
pokalanym Poczęciu13. Tymczasem należało czekać na wybór nowego
papieża.

Najdłuższe konklawe

Konklawe, które rozpoczęło się 12 lutego 1691 r., przedłużało się;
było to najdłuższe konklawe w XVII w. Czekanie bardzo ciążyło o.
Stanisławowi. Mając dużo wolnego czasu, odbywał pobożne pielgrzym-
ki do licznych kościołów w Rzymie i okolicy; modlił się na grobach
świętych Apostołów i Męczenników. Raz – modląc się przy grobowcu
papieża Innocentego XI, który w 1681 r. udzielił marianom licznych
odpustów i stworzył możliwość zakładania przy swych kościołach
bractw Niepokalanego Poczęcia (przynajmniej taka była interpretacja
bp. Wierzbowskiego) – miał wewnętrzne objawienie, że w czasie odby-
wającego się konklawe zostanie wybrany na papieża kard. Antoni Pig-
natelli. I tak się stało: dawny penitent o. Stanisława z Warszawy został
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13 Positio super vita et virtutibus B. Beatricis de Silva Fundatricis Monialium Francisca-
lium a Sanctissima Conceptione, Roma 1970 (S. C. pro C. Sanct., Off. Hist., N. 6, 3-8. 55-69);
Prośba skierowana do Zakonu Braci Mniejszych, [marzec-kwiecień, 1691], Positio 507 n.; Po-
lecenie o. Karola da Varese, komisarza generalnego OFMObs., 20 kwietnia 1691, Positio 510 n.



wybrany na Stolicę Piotrową, 12 lipca 1691 r., i przybrał imię Innocen-
tego XII14.

W oczekiwaniu na ten wybór o. Papczyński przebywał u Braci
Mniejszych w klasztorze Aracoeli, ale zbliżające się upały letnie po-
garszały jego słabe zdrowie. Lekarze radzili mu, aby zmienił warunki
klimatyczne i wracał do kraju. Trudno też było czekać dłużej na wybór
papieża i na uzyskanie później audiencji, być może dopiero jesienią,
a potem narażać się na powrót do Polski w porze zimowej. Ojciec
Stanisław, trapiony dolegliwościami, musiał z polecenia lekarzy wracać
do Ojczyzny15.

Przed opuszczeniem Rzymu zwrócił się jeszcze do pewnych zako-
nów z prośbą o dopuszczenie marianów do wspólnoty ich dóbr ducho-
wych (tzw. confraternitas). Otrzymał je od kapucynów, od francisz-
kanów, od dominikanów, a także od generała pijarów, o. Aleksego od
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (z 27 maja 1691 r.)16,
co świadczy o tym, że pijarzy zmienili stosunek do o. Stanisława.
Co więcej, o. Aleksy wystawił mu dobre świadectwo za dotychczasową
pomoc, oddanie i życzliwość okazywaną pijarom w Polsce. Jako wyraz
wdzięczności, pijarzy chętnie dopuścili o. Stanisława i jego zgromadze-
nie do przywilejów udzielonych im przez Stolicę Apostolską, a szcze-
gólnie do uczestnictwa w łaskach17.

Kiedy, 12 lipca 1691 r., wybrano wreszcie Innocentego XII18, o. Sta-
nisława nie było już w Rzymie. Opuścił Wieczne Miasto, 10 lub 11
lipca, tuż przed samym wyborem papieża19. Przed powrotem do Polski
(jak należy sądzić) zostawił w Kongregacji dla Biskupów i Zakon-
ników (tak jak to zrobił u franciszkanów) swoją Regułę życia, gdyż
w 1694 r. otrzymał ją już poprawioną, a brak danych, że ją przesłał
później.

Wracając z Rzymu do Polski, przed dniem wyboru nowego papie-
ża, o. Papczyński pogodził się z tymczasowym fiaskiem swoich za-
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14 VF § 42, Positio 641.
15 VW § 36.
16 Positio 444-449.
17 Positio 447-448.
18 L. Pastor, dz. cyt., XIV/2, 413.
19 VF § 42-43, Positio 641-642.



mierzeń, mających na celu uzyskanie aprobaty papieskiej dla swego
instytutu. Przed opuszczeniem Rzymu uzyskał, 9 lipca 1691 r., list
polecający od o. Tirso Gonzalez de Santalla, przełożonego generalnego
Towarzystwa Jezusowego20.

W drodze powrotnej czekały go podobne trudy, jakich doświadczył
idąc do Rzymu. Wspierała go wówczas szczególna opieka św. Rafała
Archanioła, którego wizerunek niósł ze sobą, aby zgodnie ze złożonym
przedtem ślubem umieścić go w ołtarzu, jaki miał zamiar wznieść
w Wieczerniku Pańskim, co też zrobił po powrocie z Rzymu. Obraz
ten wkrótce zasłynął łaskami i cudami, jakich doznawali wszyscy, któ-
rzy udawali się do św. Rafała Archanioła z prośbą o wstawiennictwo
w potrzebach duchowych i materialnych21.

Po powrocie do kraju o. Papczyński wysłał – wiosną 1692 r. –
petycję do Stolicy Apostolskiej. Przedstawił w niej sprawy, jakie miał
przekazać papieżowi ustnie. Prosił w niej Kongregację dla Biskupów
i Zakonników, aby nakazała powrót do zgromadzenia dezerterom, któ-
rzy odeszli po uzyskaniu dyspensy ze ślubów od spowiedników czy
niektórych teologów. Oczekiwał na taki dekret, mocą którego śluby
proste składane w instytucie, miałyby siłę bardziej wiążącą, tak aby
tylko Stolica Apostolska mogła udzielić od nich dyspensy.

Interesujące jest, że w tej prośbie o. Stanisław nie kontynuował
negocjacji rozpoczętych rok wcześniej w Rzymie, aby uzyskać zgodę
na przyjęcie przez marianów reguły Zakonu Mniszek od Niepokalane-
go Poczęcia, a tym samym aprobatę papieską. To niewątpliwie po-
mogłoby rozwiązać kryzys wewnętrzny, którym tak był bardzo przejęty.
Po rozpatrzeniu petycji o. Papczyńskiego, Kongregacja odesłała ją do
nuncjusza w Polsce; chciała poznać jego stanowisko w tej sprawie22.

W sierpniu 1692 r., o. Papczyński wysłał do Rzymu drugą petycję,
w której znów prosił Kongregację o aprobatę apostolską dla swego
zgromadzenia i o jego włączenie do Zakonu Mniszek od Niepokala-
nego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, pod jurysdykcję Zakonu Bra-
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20 Prot 139; Positio 513, przyp. 1.
21 VW § 36; VF § 43. 
22 Prośba (pierwsza) skierowana do Świętej Kongregacji dla Biskupów i Zakonników, 20

czerwca 1692. Arch. Segr. Vatic., S. C. Episc. et Reg., Sezione Regolari, teczka: maj-czerwiec
1692, Positio 514-515.



ci Mniejszych. Jej treść została przedyskutowana na posiedzeniu ko-
misji Świętej Kongregacji dla Biskupów i Zakonników – 22 sierpnia
1692 r. – która poleciła o. Papczyńskiemu zwrócić się z tą sprawą
do samego papieża23.

Decyzja ta zdumiewa historyków. Dlaczego o. Papczyński miałby
zwracać się z tą prośbą bezpośrednio do Ojca Świętego? Dlaczego
Kongregacja dla Biskupów i Zakonników nie postępowała w tym wy-
padku według praktyki proceduralnej, według której takie supliki były
referowane Ojcu Świętemu przez samą Kongregację? Może prośba
o przyłączenie zakonu marianów do zakonnic Niepokalanego Poczęcia,
pod regułę jeszcze nie dostosowaną do instytutów męskich, wydawa-
ła się tak dziwna, że komisja nie chciała nawet przedstawiać bezpo-
średnio tej propozycji papieżowi?

W tym czasie (nie wiemy dokładnie kiedy i z jakiej racji) o. Sta-
nisław skierował prośbę do Innocentego XII. 5 września 1692 r., spe-
cjalna komisja Kongregacji rozważyła ją i zdecydowała odesłać pro
informatione et voto do nuncjusza w Polsce. A ponieważ prośba była
zaadresowana do Innocentego XII, więc – 13 września – przedstawiono
petycję założyciela marianów Ojcu Świętemu, który odesłał ją do Kon-
gregacji „pro voto”, tj. z poleceniem, by się do niej ustosunkowała24.
Aby wyrazić swoją opinię, Kongregacja musiała zaczekać na informację
od nuncjusza apostolskiego w Polsce, abp. Andrzeja od św. Krzyża
(27 lutego 1690 – maj 1696)25, który „badał sprawę” prawie rok. Gdy
odsyłał ją do Rzymu, o. Papczyński ciężko chorował. W rok po po-
wrocie z Rzymu był już tak bliski śmierci, że 9 grudnia 1692 r. spo-
rządził testament26. Dziękował w nim Bogu i Najświętszej Pannie za
łaskę urodzenia w wierze rzymsko-katolickiej i błagał o pomoc dla
zgromadzenia. Podpisując się jak zwykle „peccator”, prosił o miło-
sierdzie, wzywał współbraci, aby się modlili do Najświętszej Maryi
Panny – Matki i Opiekunki wszystkich ludzi na ziemi i dusz w czyśćcu
cierpiących. Testament jednocześnie jest pełnym pokory i miłości wy-
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23 Prośba (druga) skierowana do Świętej Kongregacji dla Biskupów i Zakonników, 22
sierpnia 1692. Arch. Segr. Vatic., S. C. Episc. et Regul., Sezione Regolari, teczka: sierpień-
wrzesień 1692, 5 września, Positio 516-517.

24 Prośba skierowana do papieża Innocentego XII, 13 września 1692, Positio 518-519.
25 W. Meysztowicz, De Arch. Nunt. Varsav., tab. I.
26 Testamentum I, Scripta 117-122.



znaniem, skierowanym do współbraci, których wzywał do zachowania
ustaw zakonnych. Ojciec Stanisław obiecał w nim pomoc Bożą i opiekę
Najchwalebniejszej Dziewicy Maryi dla tych, którzy pozostaną wierni
swemu powołaniu, a prześladowcom zapowiedział karę, przygotowaną
przez sprawiedliwość Boską. Dał wyraz najgłębszemu przekonaniu, że
Zgromadzenie Księży Marianów zostało wzbudzone przez Boga same-
go, ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Dziewicy i wspoma-
ganiu dusz w czyśćcu cierpiących. „Bracia moi ukochani – pisał w za-
kończeniu – pragnę, aby wśród was panował zawsze pokój, zgoda
i miłość wzajemna; jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie
prawo Chrystusowe. Bóg pokoju i miłości niechaj was strzeże, prowa-
dzi, umacnia i zbawi na wieki, któremu w Nierozdzielnej Trójcy niech
będzie wieczna chwała, cześć i uwielbienie, a w Niej samej, w Słowie
Wcielonym, we wszystkich wybranych najsłodsze upodobanie, a szcze-
gólniej w Najwybrańszej Dziewicy Maryi, Matce Miłosierdzia, jedynej
nadziei i ucieczce wszystkich grzeszników i mojej. Amen”27.

Ojciec Papczyński wiedział, że jest jeszcze bardzo potrzebny zgro-
madzeniu, które wciąż nie miało aprobaty papieskiej, dlatego modlił
się o zdrowie i ślubował, że uda się z pielgrzymką do Częstochowy,
jeśli Niepokalana Patronka zgromadzenia wyjedna mu zdrowie. Wy-
jednała niechybnie, bo po sporządzeniu testamentu poczuł się lepiej
i za przyczyną Dziewicy Maryi odzyskał zdrowie. Dlatego zapieczę-
tował swój testament i na wierzchu napisał, aby go otworzono i prze-
czytano dopiero po jego śmierci28. Latem następnego roku29 mógł do-
pełnić ślubu i pielgrzymował do Częstochowy.

W 1694 r. kard. Colloredo przesłał o. Papczyńskiemu odpowiedź
na jego suplikę i była to niestety odpowiedź negatywna. Oświadczył,
że nie udziela się jego instytutowi żadnej aprobaty papieskiej; wystar-
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27 „... ante omnia pacem, et concordiam, et mutuam dilectionem inter vos vigere, dilectis-
simi mei, volo; alter alterius onera portate, et sic adimplebitis legem Christi. Deus pacis, et
dilectionis vos custodiat, gubernet, muniat, salvet in aeternum, Cui in Trinitate uni, aeterna sit
gloria, honor, magnificatio, et in se ipso, ac Verbo Incarnato, ac in Electis omnibus suavissima
complacentia, ac maxime in Ejus Electissima Virgine Parente, Matre misericordiarum, unice
Spe, et refugio peccatorum omnium, et meo. Amen”. Tamże 121.

28 VW § 86, Positio 700.
29 List polecający bp. M. Pawłowskiego z 28 sierpnia 1693 r. Positio 564-566.



czy mu aprobata ordynariusza miejsca30. Odesłał także do Polski Regułę
Życia z poprawkami.

Odpowiedź ta nie zadowoliła o. Papczyńskiego, ale musiał się na
razie pogodzić z brakiem aprobaty zgromadzenia przez Stolicę Apo-
stolską i z faktem, że w dalszym ciągu miała mu wystarczyć aprobata
biskupa oraz poprawiona Reguła Życia31. Przygotował ją później do
druku i, 20 lutego 1698 r., uzyskał dla niej imprimi potest od bp.
Popławskiego32. Nie otrzymał od Stolicy Apostolskiej żadnej decyzji
w sprawie dezerterów, bo w Praefatio Informatoria do wspomnianej
Reguły zakaz opuszczania zgromadzenia bez dyspensy papieskiej uza-
sadnia deklaracją uzyskaną od Penitencjarii w Rzymie jeszcze w 1691 r.33.

Jedynym właściwie osiągnięciem długotrwałych starań o. Papczyń-
skiego było autorytatywne stwierdzenie Kongregacji, że marianom ja-
ko zgromadzeniu zakonnemu wystarczy aprobata biskupa. Powołuje
się na to o. Papczyński w Praefatio Informatoria do Reguły Życia
i dowodzi, że jego zgromadzenie nie musi mieć dla swego prawnego
istnienia (jak to twierdzili przeciwnicy Zgromadzenia Księży Marianów)
aprobaty Stolicy Apostolskiej. A jednak to go nie zadowalało. Wkrótce
podejmie jeszcze jedną próbę uzyskania aprobaty papieskiej.

Pokutnik i apostoł

Po odzyskaniu zdrowia o. Papczyński wrócił z nowym zapałem
do swoich dawnych zajęć. Nadal niezmordowanie głosił słowo Boże,
słuchał spowiedzi, pocieszał smutnych, wspomagał ubogich i potrze-
bujących, wdrażał do pobożności, do naśladowania Matki Bożej. Wy-
chodził często z Wieczernika sam lub z socjuszem, albo z ludem, by
nawiedzać miejsca święte Nowej Jerozolimy. Modlił się nieustannie
do Boga za Kościół, za dusze w czyśćcu cierpiące i własnym przy-
kładem oraz naukami wskazywał swoim towarzyszom prawdziwą drogę
do Niebieskiej Ojczyzny34.
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30 NV Praefatio Informatoria, § 4, Positio 462.
31 Tamże.
32 Zezwolenie (facultas) bp. Mikołaja Popławskiego, 20 lutego 1698, NV z 1694/1698,

Positio 457. 
33 NV Praefatio Informatoria, § 2, Positio 461.
34 VW § 86, Positio 701.



Chociaż o. Papczyński zawsze prowadził intensywne życie wewnę-
trzne, to po odzyskaniu sił oddawał się jeszcze bardziej praktykom
pobożnym i kontemplacji doskonałości Bożych. Jego pokora była tak
głęboka, że uważał siebie po prostu za nic – za wielkiego grzesznika.
W duchu pokuty zachowywał ścisłą wstrzemięźliwość w jedzeniu,
przyjmując za całe pożywienie – poza dniami dyspensy – chleb ję-
czmienny i wodę. Chcąc poddać ciało duchowi, umartwiał je, używając
żelaznych łańcuszków, nosił stale włosiennicę, a nadto biczował się
trzy razy dziennie. Spał tylko kilka godzin na ziemi z kawałkiem twar-
dego drewna pod głową. Używał koszuli z surowej tkaniny, nosił habit
z najtańszego płótna, białego koloru, zawsze czysty. W okresie Wiel-
kiego Postu przyjmował jedynie chleb i napój zwany cerevisia35. Uni-
kał, jak grzechu, wszelkich napojów alkoholowych i zabraniał pod-
władnym ich używania36.

Ten wielki pokutnik był także prawdziwym apostołem. Często uda-
wał się pieszo do kościołów parafialnych, gdzie nauczał prawd wiary
i słuchał spowiedzi. W sposób przystępny i z miłością odnosił się do
ludzi ubogich i bojaźliwych, gdyż wiedział, że w ten sposób łatwiej
pociągnie ich do Boga. Tę samą metodę apostolską zalecał usilnie
swoim podwładnym; aby głosząc słowo Boże we własnych kościołach
i na misjach, spełniali tę posługę miłości w podobny sposób jak on
i z taką samą troskliwością37.

Tak bardzo kochał ubogich, tak wzruszał się ich nędzą, że na wszelki
sposób starał się zaradzić ich potrzebom. Odwiedzał szpitale, rozdzielał
jałmużnę, wspomagał sieroty i wdowy; potrzebujących nigdy nie od-
prawiał z niczym. Ubogim dziewczętom wstępującym do klasztorów
zapewniał posag38.

Pierwsi biografowie o. Stanisława piszą, że także Bracia Mniejsi
Obserwanci doznawali miłości z jego strony. Gdy byli w potrzebie
dostarczał im żywność i drewno na opał. Nazywano go powszechnie
ojcem ubogich. On jednak, dając jałmużnę, mawiał, że daje ją Panu
Bogu na procent (in usuram Deo meo hoc do). Opatrzność Boża nigdy
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35 Por. R. IV, przyp. 58.
36 VW § 38, Positio 675.
37 VW § 39, Positio 675.
38 VW § 40.



go nie zawiodła, bo wiele razy, gdy najmniej się tego spodziewał,
zsyłał Bóg jałmużnę na jego potrzeby i współbraci39.

Ojciec Papczyński pomagał także bp. Wierzbowskiemu w urządza-
niu Nowej Jerozolimy. Służył mu przede wszystkim dobrą radą40.

Czciciel świętych

Zatroskany o zbawienie wiernych, o. Stanisław z pieczołowitością
obejmował swoim dobroczynnym wpływem także współbraci zakon-
nych. Sam zmierzał nieustannie do coraz wyższej doskonałości i wśród
swoich rozsiewał przykład cnót, które by utwierdzały ich w powołaniu
zakonnym oraz zachęcały do większych wysiłków dla zdobycia Kró-
lestwa Bożego. Wiedział, że dla osiągnięcia tego celu nie wystarczą
same tylko siły naturalne, lecz potrzebna jest łaska i pomoc z góry,
dlatego wskazywał im na nieodzowne wstawiennictwo Najświętszej
Maryi Dziewicy. Sam się przekonał, że za pośrednictwem Maryi Jezus
najłatwiej zbliża się do ludzi. Pogłębiał przede wszystkim wśród nich
cześć Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Dziewicy i dla jej pod-
trzymywania wprowadził oficjum o Niepokalanym Poczęciu, zobowią-
zując współbraci do jego codziennego odmawiania ku czci Matki Bożej,
nie tylko wspólnie, lecz i prywatnie. Oficjum to zostało zatwierdzone
przez papieża Innocentego XI41 i o. Papczyński zabiegał, aby współ-
bracia śpiewali je w dni świąteczne również z ludem42.

Dla szerzenia czci tej samej tajemnicy polecił w konstytucjach,
aby w klasztorach i kaplicach mariańskich zakładano Bractwa Nie-
pokalanego Poczęcia. Na każde z tych bractw nałożył obowiązek gor-
liwego wspomagania dusz w czyśćcu cierpiących43. Dla niesienia im
ratunku erygował, z upoważnienia Stolicy Apostolskiej, wiele ołtarzy
uprzywilejowanych. Jego troska o niesienie pomocy duszom w czyśćcu
była tak wielka, że nawet gdy zatrzymywał się na chwilę z ludźmi,
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39 Tamże.
40 VW § 43, Positio 677.
41 NV VI, 1, Positio 474. Ściśle biorąc nie była to aprobata, a tylko pozwolenie na jego

odmawianie. Por. tamże, przyp. 67.
42 VW § 45, Positio 678.
43 NV VII, 8, Positio 478.



odmawiał z nimi za cierpiących w czyśćcu Koronkę do Niepokalanego
Poczęcia44.

Ojciec Stanisław czcił także św. Michała, Księcia Zastępów Nie-
bieskich. Pragnął, aby to jego szczególne nabożeństwo praktykowano
wspólnie i obrał św. Michała Archanioła na opiekuna i obrońcę Zgro-
madzenia Księży Marianów. Czcił także innych Aniołów, bo ilekroć
przechodził przez jakąś wioskę lub miasto, pozdrawiał zawsze Anio-
łów Stróżów tych miejsc, odmawiając na ich cześć dziewięć Zdrowaś
Maryjo45.

Wielki czciciel i naśladowca Maryi, jakim był o. Stanisław, oddawał
codziennie cześć także Jej Oblubieńcowi św. Józefowi46. Podobną czcią
otaczał św. Apostołów Piotra i Pawła, św. Stanisława biskupa i mę-
czennika, św. Stanisława Kostkę i wielu innych świętych. Na ich cześć
układał specjalne hymny, które polecał śpiewać w kościołach swego
zgromadzenia w uroczystości im poświęcone, wygłaszając przy tym
kazania i mowy pochwalne, zarówno we własnych kościołach, jak i w
innych kościołach parafialnych podczas misji47.

W tym czasie, gdy o. Stanisław prowadził w klasztorze przy Wie-
czerniku tak świątobliwe życie i głosił chwałę Bożą w sąsiednich pa-
rafiach, w Rzeczpospolitej gotowało się jak w tyglu.

Za panowania Augusta II

17 czerwca 1696 r. zmarł król Jan III Sobieski. Następujące potem
bezkrólewie, to czas wielkich magnackich sporów, intryg i konfederacji.
Z powstałego zamętu wyłonił się, jako kandydat do tronu polskiego,
elektor saski Fryderyk August z rodu Wettynów, mający poparcie Mo-
skwy i Niemiec oraz elektora brandenburskiego. Chociaż większość
szlachty, na wiosennej elekcji 1697 r., opowiedziała się za księciem
francuskim Franciszkiem Ludwikiem de Bourbon Contim, Fryderyk
August, pomagając losowi, wkroczył na czele swych wojsk do Ma-
łopolski i zajął Kraków, gdzie 27 czerwca 1697 r. ogłosił go królem
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44 VW § 45, Positio 678.
45 VW § 46, Positio 678.
46 Dowody na to jego nabożeństwo do św. Józefa są wymienione w Informatio, 58.
47 VW § 47, Positio 678-679; Informatio 59.



Polski biskup kujawski Stanisław Kazimierz Dąmbski, koronując go
15 września na Wawelu jako Augusta II48. Żałosny był to wybór, jak
i żałosne było wówczas morale społeczeństwa polskiego, które do-
konując takiego wyboru, dało wyraz braku rozeznania ówczesnej rze-
czywistości.

Kiedy August II wracał w 1697 r. po koronacji z Krakowa do
Warszawy, zatrzymał się w Nowej Jerozolimie. Wówczas wśród szla-
chty i zakonników, udających się z hołdem do nowego króla, znalazł
się także o. Papczyński. Dopuszczony do ucałowania ręki królewskiej,
pozdrowił monarchę pięknym przemówieniem, a potem surowo na-
pomniał. Ojciec Wyszyński pisał m.in.:

„Na osobności o. Stanisław o coś króla strofował, bez mała nie
o tak wiele krwi rozlanie dla utrzymania jego na tronie, luboli też
o co innego. Dość, że króla poniekąd rozgniewał. Ale król, będąc upew-
niony o świątobliwości jego, nie śmiał mu się sprzeciwiać, admonicję
nolens volens przyjmując. I żeby mu więcej nie był molestus, chcąc
go prędzej zbyć, zawołał podskarbiego i kazał mu 30 plus minus wy-
liczyć czerwonych złotych, które Venerabilis Pater (Czcigodny Ojciec),
wziąwszy w rękę, wyszedł z nimi do sali, gdzie wielu panów i se-
natorów rozmawiało mówiąc:

– Tak, obraliśmy tego pana sobie na króla i dobrze, ale że on
nam długo nie pożyje, bo jest otyły.

Na te słowa ich wychodząc Venerabilis Pater i onych wysłucha-
wszy, rzecze:

– Ich Mości Panowie, mylicie się. Ten król długo żyć będzie, nie
krótko. Tyle lat bowiem żyć będzie, ile mi dał tych czerwonych złotych.

I otworzywszy rękę, one przed nimi liczył. A że ich było niemało
i kontenci byli z proroctwa onego, bo króla kochali i życzyli mu, aby
jak najdłużej żył, aby się za niego pokojem cieszyli. I liczbę sobie
onych złotych zanotowali. Jakoż się to proroctwo spełniło, bo tyle
lat król żył, jako mu Venerabilis Pater żyć przyobiecował”49.

Król wielokrotnie później znajdował się w wielkich niebezpieczeń-
stwach, lecz zawsze wychodził z nich zwycięsko i rządził państwem
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48 W. Czapliński, dz. cyt., 323-324.
49 DW 3, f. 18v; Sydry 218-219.



aż do czasu, jaki mu przepowiedział o. Stanisław. Panowałby jeszcze
dłużej, gdyby nie przypadek, że na polowaniu niedźwiedź zranił go
w nogę, po czym długi czas chorował i nie doznawszy polepszenia,
z pełną przytomnością zakończył swe życie50.

Przepowiednię o. Papczyńskiego potwierdza świadek w Procesie
Informacyjnym, o. Kisieliński, dodając, że dukatów było 37. Słyszał
on tę opowieść, jeszcze za życia króla, od br. Antoniego Cińskiego,
który towarzyszył o. Stanisławowi podczas audiencji u króla. To samo
potwierdził, już po śmierci króla, kasztelan rawski Wacław Trzciński,
który był naocznym świadkiem wydarzenia51.

Pomimo wielu braków, August II Mocny był sprytnym dyplomatą.
W styczniu 1699 r. przystąpił do pokoju karłowickiego z Turcją, od-
zyskując Podole i część Ukrainy. W tym samym roku zawarł przy-
mierze z Rosją i Danią, licząc na ich pomoc w odzyskaniu Inflant,
w razie rozprawy ze Szwecją. Tu jednak się przeliczył, bo się okazało,
że młodziutki król szwedzki Karol XII, który w momencie objęcia
rządów w 1697 r. liczył zaledwie 15 lat, już w 1700 r., kiedy August,
a potem Duńczycy, wypowiedzieli mu wojnę, pokazał, że jest groźnym
przeciwnikiem. Prędko zmusił Danię do zawarcia pokoju, pokonał woj-
ska rosyjskie w 1700 r. pod Narwą, a potem w 1701 r. rozprawił
się i z wojskami saskimi. Polskę chciał pozostawić w spokoju, ale
za cenę detronizacji Augusta II. Kiedy Rzeczpospolita nie chciała na
to się zgodzić, Karol XII w 1702 r. przekroczył jej granice i powtórzył
historię z „potopem”52.

 Na szczęście czasów tych nie doczekał wielki patriota, nieubłagany
przeciwnik liberum veto – o. Stanisław Papczyński; w 1701 r. oddał
ducha Bogu. Zanim jednak odszedł z tego świata, po raz ostatni podjął
starania o aprobatę papieską dla swego zgromadzenia.
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50 VW § 61, Positio 686-687; APS 5, f. 30, § 16; f. 37v. Faktycznie król żył jeszcze 35 lat
i 3 miesiące. Positio 687, przyp. 118.

51 Wyszyński podaje liczbę 35 złotych monet. VW § 61, Positio 687.
52 W. Czapliński, dz. cyt., 326.



Petycje władz kościelnych i wiernych

Wydaje się, że o. Papczyński, po otrzymaniu w 1694 r. od Stolicy
Apostolskiej negatywnej odpowiedzi na swoją prośbę o aprobatę pa-
pieską dla instytutu, zrezygnował z dalszych apelacji, ale przynajmniej
do 20 lutego 1698 r. starał się zapewnić lepszą sytuację prawną instytutu
– na podstawie aprobaty diecezjalnej. W pierwszych miesiącach 1698
r. zdecydował się jednak ponowić prośbę o uzyskanie aprobaty pa-
pieskiej dla marianów. Decyzja ta została podjęta dopiero po śmierci
ordynariusza poznańskiego, bp. Jana Stanisława Witwickiego, który
zmarł 4 marca 1698 r. Marianie mogli wtedy liczyć na poparcie nowego
bp. Hieronima Wierzbowskiego, bratanka zmarłego bp. Stefana Wie-
rzbowskiego, administratora diecezji podczas sede vacante (11 marca
1698 – 18 maja 1699)53. Owo poparcie założycielowi marianów stało
się wkrótce bardzo potrzebne.

Latem 1698 r. o. Papczyński zwołał kapitułę generalną, na której
wybrano o. Joachima od św. Anny Kozłowskiego na prokuratora ge-
neralnego, ze wszystkimi koniecznymi uprawnieniami, i posłano go
do Rzymu w celu podjęcia pertraktacji54. Jesienią tego roku udał się
do Wiecznego Miasta – w towarzystwie br. Antoniego Cińskiego –
zaopatrzony przez bp. Wierzbowskiego w list polecający.

Ojciec Joachim uzyskał audiencję u papieża Innocentego XII i zło-
żył na jego ręce petycję o zatwierdzenie Zgromadzenia Księży Ma-
rianów. Papież znał o. Papczyńskiego, był przecież jego penitentem,
kiedy przebywał w Warszawie jako nuncjusz. Kierowany życzliwością
dla swego dawnego spowiednika, miał zamiar zatwierdzić Zgroma-
dzenie Księży Marianów i ich Regułę życia, ale kardynałowie, których
prosił o radę, odradzili mu to, powołując się na dekret Soboru La-
terańskiego IV, zabraniający aprobaty dla zakonów o innej regule, niż
już zatwierdzone55.

Ojciec Kozłowski nie zraził się negatywną odpowiedzią. W styczniu
1699 r. napisał list do o. Papczyńskiego, w którym prosił o uzyskanie
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53 Prośba do Stolicy Apostolskiej skierowana przez bp. Hieronima Wierzbowskiego,
administratora diecezji poznańskiej, 20 marca 1699, § 1, Positio 522.

54 VF § 85, Positio 648.
55 VW § 91, Positio 701.



poparcia dla swoich zabiegów w Rzymie, od różnych dostojników ko-
ścielnych i świeckich w Polsce. Ojciec Stanisław wystarał się o listy
polecające56. Większość z nich miał już w marcu 1699 r., tak że o. Jo-
achim otrzymał je w maju. Jeden z nich, pochodzący od bp. Wierz-
bowskiego, z datą 20 marca, stanowi świadectwo cnót o. Stanisława
i jego towarzyszy w zgromadzeniu. Doradcy rzymscy o. Joachima mu-
sieli chyba uznać otrzymane listy za niewystarczające, skoro o. Ko-
złowski w czerwcu tego samego roku poprosił o dalsze pisma pole-
cające. W sierpniu nadeszły one na ręce o. Joachima57. 

Zachowane petycje można podzielić na te, które zostały uzyskane
od władz kościelnych i otrzymane od władz i osób cywilnych. Z tych
pierwszych zachowały się trzy: prośba administratora diecezji poznań-
skiej, bp. Hieronima Wierzbowskiego58 oraz dwie bp. Jerzego Denhof-
fa59. Z drugiej kategorii próśb zachowały się: od Jana Lasockiego, pod-
czaszego Ziemi Łukowskiej60, od Stanisława Grzybowskiego, chorążego
Ziemi Czerskiej61, dwie prośby Franciszka Grzybowskiego, kasztelana
Inowrocławia62 i trzy Aleksandra Załuskiego, wojewody rawskiego63.

Prośba bp. Hieronima Wierzbowskiego jest bodaj najważniejsza,
ponieważ pochodzi od najwyższej władzy kościelnej w diecezji, w któ-
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56 List o. Franciszka da Varese OFMObs. do o. Papczyńskiego, 14 sierpnia 1700, Positio
547-549; VW § 91, Positio 701; Positio 521-537.

57 Nie znamy dokładnej ich liczby, ponieważ ich oryginały nie istnieją, a zachowane kopie
mogą być zbiorem tylko niektórych próśb. Dzisiaj znamy je z kopii Protokołu z 1744 r. Prośba
bp. Wierzbowskiego jest znana z reskryptu notariusza z 1773 r. i jest jedyną, która była publi-
kowana.

58 Prośba do Stolicy Apostolskiej skierowana przez bp. Hieronima Wierzbowskiego,
Administratora Diecezji Poznańskiej, 20 marca 1699, § 1, Positio 522.

59 Prośba do Ojca św. od bp. Jerzego A. Denhoffa, ordynariusza diecezji przemyskiej, 2
sierpnia 1699, Positio 526. Prośba skierowana przez bp. Jerzego A. Denhoffa, ordynariusza
diecezji przemyskiej, do kardynała G. Marescotti, 2 sierpnia 1699, Positio 527. Jerzy A. Denhoff
(1640-1702) został w 1685 r. biskupem kamienieckim; w 1687 r. przeniesiony na biskupstwo
przemyskie, objął w nim w 1690 r. rządy; w 1688 r. uzyskał godność kancelerza wielkiego
koronnego; w 1700 r. został biskupem krakowskim. PEK 7-8 (1906), 401a; HierCat, vol. V,
138. 175. 324.

60 Prośba Jana Lasockiego, podczaszego Ziemi Łukowskiej, 25 lutego 1699, Positio 530.
61 Prośba Stanisława Grzybowskiego, chorążego Ziemi Czerskiej, 20 marca 1699, Positio

531.
62 Prośby Franciszka Grzybowskiego, kasztelana Inowrocławia, 20 marca 1699, Positio

533-534.
63 Prośby Aleksandra G. Załuskiego, wojewody rawskiego, 22 marca 1699, Positio 535-

537.



rej instytut mariański został ufundowany. Chociaż bp Wierzbowski był
administratorem diecezji poznańskiej zaledwie od kilku dni, ale bardzo
dobrze znał zarówno o. Stanisława, jak i innych marianów, ponieważ
od 1 stycznia 1677 r. był wikariuszem generalnym i oficjałem tej die-
cezji. Po śmierci zaś swego wuja, bp. Stefana Wierzbowskiego, również
był przez jakiś czas jej administratorem64. Dlatego bardzo cenna jest
zawarta w prośbie pochwała dla marianów i dla ich fundatora.

Gdy idzie o kontakty pomiędzy bp. Denhoffem a o. Papczyńskim,
to być może miały one początek w czasie wspólnych studiów w ko-
legium jezuitów w Rawie w latach 1651-1654. W każdym razie jest
pewne, że prośba ta została skierowana przez Denhoffa nie tyle jako
ordynariusza Diecezji Przemyskiej (marianie w tym czasie nie mieli
żadnej fundacji w tej diecezji), ile raczej jako naczelnego kanclerza
Królestwa Polskiego. Kopia tej prośby nie zawiera żadnej daty, jednak
wydaje się, że została ona napisana w tym samym dniu, w którym
została wysłana inna prośba przez tego samego biskupa, tj. 2 sierpnia
1699 r.

Ta druga petycja została skierowana przez bp. Denhoffa do kard.
Marescotti, chyba nie tylko dlatego, że był on przyjacielem jego krew-
nego, zmarłego kard. Denhoffa, ale również dlatego, że Marescotti
cieszył się dużym autorytetem w Kurii Rzymskiej65. Prośba jest cennym
świadectwem o świętości i sławie, jaką o. Stanisław cieszył się w tym
czasie. Znajduje się tam również bardzo ważne potwierdzenie tradycji
(wyrażone terminem in servitiis), według której o. Papczyński był spo-
wiednikiem papieża Innocentego XII, kiedy ten był nuncjuszem apo-
stolskim w Polsce.

Prośby skierowane do Stolicy Apostolskiej przez władze cywilne
miały też swoje znaczenie. W XVII wieku Kościół bardzo liczył się
z głosem magnatów i szlachty, która w tym czasie w Polsce odgry-
wała pierwszoplanową rolę w życiu publicznym, religijnym i kultu-
ralnym. Dlatego nie dziwi fakt, że przedstawicieli tej klasy proszono
o wspomaganie działań o. Kozłowskiego. Ich prośby są skierowane
do kardynałów Kurii Rzymskiej.
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64 J. Nowacki, Dzieje Archid. Pozn., t. II, 188.
65 L. Pastor, dz. cyt., XV, 5; PEK t. 25-26, 273.



Autorem pierwszej prośby w tej grupie był szlachcic Jan Lasocki,
który pół roku wcześniej ufundował placówkę marianom w swoich
dobrach w Goźlinie, ok. 20 km od Nowej Jerozolimy. W jego liście
zawarte są pochwały cnót apostolskich marianów, a także ich fundatora
i kierownika duchowego – o. Papczyńskiego, wówczas mającego re-
zydencję przy Wieczerniku. Świadectwo to bazuje na znajomości oso-
bistej, dlatego ma wielką wartość, chociaż nie miało najwyższej rangi
w ocenie Kurii Rzymskiej, bo pochodziło od osoby mało znanej.

Autor następnej prośby, szlachcic Stanisław Grzybowski, dążył do
ufundowania placówki marianów w Lewiczynie, gdzie swój apostolat
rozwijał o. Papczyński66. Prośba ta nie zawiera pochwał wprost, ale
pośrednio odnosi się do o. Stanisława, gdy jej autor pisze o intencji
ufundowania mariańskiej placówki w jego dobrach dziedzicznych.
Można przypuszczać, że marianie, a w szczególności o. Papczyński
zasłużyli na taką ofertę. Dla Grzybowskiego aprobata apostolska ma-
rianów stanowi conditio sine qua non fundacji. Jest to argument, który
mógł zrobić większe wrażenie w Kurii Rzymskiej, niż fakt, że autor
prośby był pułkownikiem wojsk królewskich i urzędnikiem królew-
skim.

Grzybowski często spotykał o. Stanisława i innych marianów; byli
oni w zażyłych stosunkach z rodziną Grzybowskich67. Jego świadec-
two, tak przychylne marianom, jest oparte na doświadczeniu osobistym
i ukazuje jakim szacunkiem marianie cieszyli się w miejscach, gdzie
prowadzili swój apostolat.

Grzybowski, jako kasztelan Inowrocławia, należał do tzw. kaszte-
lanów większych. W Polsce były 33 kasztelanie, a wśród nich inow-
rocławska zajmowała czternaste miejsce pod względem wielkości68.
Grzybowski był też senatorem Królestwa. Prośba ze strony tak ważnej
osobistości została przyjęta w Rzymie bardzo przychylnie i z dużym
szacunkiem.
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66 VF § 49.
67 Prośba Stanisława Grzybowskiego, chorążego Ziemi Czerskiej, 20 marca 1699, § 2,

Positio 531; Także zapis na sumę 1000 florenów polskich dokonany przez Teofilę Grzybowską
na rzecz fundacji mariańskiej w Nowej Jerozolimie (Wieczernik Pański), 20 lipca 1695, APPM,
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68 G., Księga Rzeczy Polskich, Lwów 1896, 154.



Aleksander Załuski, autor trzech próśb, był wojewodą województwa
rawskiego, na terenie którego znajdował się Korabiew – kolebka ma-
riańska. Z żadnego dokumentu nie wynika, że Załuski miał osobiste
relacje z o. Papczyńskim, albo z innymi marianami, lecz, oczywiście,
ze względu na swój urząd był dobrze poinformowany o ich życiu i gor-
liwości apostolskiej. Wydaje się więc, że te jego świadectwa są bardzo
wiarygodne. Pomimo że o. Stanisław nie jest w nich wymieniony
z imienia, to z treści wynika, że te pochwały dla zakonu są skierowane
również i pod jego adresem.

Należy zaznaczyć, że w XVII w. w Polsce urząd wojewody był
jednym z ważniejszych i autorytatywnych urzędów publicznych69, dla-
tego prośby Aleksandra Załuskiego miały duże znaczenie.

Inicjatywa prokuratora generalnego

Nie czekając na nowe pisma z Polski, już w maju 1699 r., o. Ko-
złowski złożył ponownie prośbę w urzędach Stolicy Apostolskiej o za-
twierdzenie zgromadzenia, lecz i tym razem nie uzyskał aprobaty
w oparciu o Regułę życia. Oprócz poprzednio stawianych zastrzeżeń
co do reguły, miały zaważyć również jakieś niepochlebne informacje
o marianach przesłane z kraju70. Jednak o. Joachim otrzymał wyjaś-
nienie, że Kongregacja Niepokalanego Poczęcia może uzyskać aprobatę,
jeśli wybierze dla siebie regułę już zatwierdzoną71. Do najsłynniejszych
spośród nich należały reguły św. Bazylego, św. Augustyna, św. Be-
nedykta i św. Franciszka.

Sugestia ta zadziwia, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że w Norma
vitae z 1694/98 jest już zobowiązanie do zachowania reguły św. Au-
gustyna72. Także bp Hieronim Wierzbowski, w swojej prośbie do Sto-
licy Świętej z 20 marca 1699 r., dwa razy wspominał, że konstytucje
mariańskie (Norma vitae) są zgodne z regułą św. Augustyna73. Wy-
dawałoby się zatem, że jakaś reguła aprobowana przez Kościół już
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69 Tamże 477-478.
70 List o. Karola Franciszka da Varese OFMObs do o. Papczyńskiego, 14 sierpnia 1700,

Positio 547-548.
71 „Regulam aliquam, de iam antiquitus approbatis”. VW § 91.
72 NV c. I, n. 1.
73 Prośba do Stolicy Apostolskiej skierowana przez bp. Hieronima Wierzbowskiego,

administratora diecezji poznańskiej, 20 marca 1699, Positio 522.



została wybrana przez marianów. Dlaczego więc żądano od nich tego,
co już wykonali?

Problem ten wyjaśnia wzmianka o. Wyszyńskiego, który pisze, że
o. Papczyński w 1699 r. nie wybrał żadnej reguły i pragnął aprobaty
zgromadzenia tylko w oparciu o Regułę życia74. Z tego wynika, że
Norma vitae przedstawiona Stolicy Świętej przez o. Joachima była
tą, która została wydrukowana w 1687 r., w której nie mówi się nic
o regule św. Augustyna. Ojciec Stanisław miał nadzieję, że prokurator
generalny otrzyma aprobatę papieską w oparciu o Regułę życia (przy-
jętą jako „Regula-Constitutiones”), a więc bez akceptacji jakiejś innej
reguły już aprobowanej przez Kościół i bez konieczności przyłączania
się do już istniejącego zakonu. Tak stało się z jezuitami i z pijarami.

Ojcu Kozłowskiemu nie udało się pójść tą drogą i aby wypełnić
cel swej misji, był zmuszony zdecydować się na jakąś regułę już apro-
bowaną i zadowolić się agregacją marianów do zakonu już istnieją-
cego75. Wybrał więc zakon seraficki, którego duchowość wydawała
się mu podobna do duchowości mariańskiej. Początkowo myślał nawet
o przyjęciu reguły św. Franciszka, lecz później, za radą franciszkanina
o. Franciszka Diaza, wybrał Regułę Dziesięciu Cnót Najświętszej Maryi
Panny, która była już dostosowana do instytutów męskich76. Reguła
ta została ułożona ok. 1501 r. przez bł. Gabrielę Marię dla zakonu
anuncjatek. Zatwierdził ją w 1502 r. Aleksander VI. Ponieważ reguła
ta pozostawała od 1517 r. pod jurysdykcją Zakonu Braci Mniejszych,
nie musiał zmieniać dokonanego już wyboru zakonu. Nie wiemy do-
kładnie kiedy, lecz wydaje się, że we wrześniu 1699 r. o. Kozłowski
wręczył generałowi Zakonu Braci Mniejszych, o. Mateuszowi od św.
Stefana, prośbę o agregację marianów do ich zakonu. Ojciec Mateusz
odpowiedział pozytywnie na tę prośbę i 21 września 1699 r. wydał
w klasztorze Aracoeli, oczekiwany przez wysłanników mariańskich,
dokument inkorporacji Zgromadzenia Księży Marianów do zakonu fran-
ciszkanów; dał marianom Regułę Dziesięciu Cnót Najświętszej Maryi
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74 „...nullam sibi Regulam pro tunc (tj. w 1699) elegerat, desiderans nisi sub suis Con-
stitutionibus [Norma vitae] Institutum Immaculatae Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae
habere”. VW § 91, na końcu.

75 „... imprimis requisitus fuerat, ut indicaret: quamnam Regulam Servus Dei [Stanisłaus
Papczyński] elegerit, verum quoniam nullam se habere retulit Regulam”. PP f. 343v. 

76 VW § 92.



Panny, prawo noszenia białego habitu z paskiem, polecił odnieść się
do Stolicy Apostolskiej o potwierdzenie profesji pod tą regułą i uzy-
skanie przywilejów regularnych77.

Oryginał agregacji do franciszkanów reformatów przedstawił o. Pa-
pczyński w 1701 r. nuncjuszowi apostolskiemu w Polsce78, a ten go
dołączył do innych dokumentów współczesnych, które zawierały dys-
pozycje papieskie na temat przyłączenia marianów do zakonu fran-
ciszkańskiego i pozwolenie na składanie ślubów uroczystych w oparciu
o Regułę Dziesięciu Cnót Najświętszej Maryi Panny.

Upragnione breve

Chociaż minister generalny zakonu serafickiego miał wszystkie po-
trzebne pozwolenia udzielone przez Stolicę Apostolską, aby przyłączyć
Zgromadzenie Niepokalanego Poczęcia do swego zakonu pod Regułą
Dziesięciu Cnót Najświętszej Maryi Panny, to mimo wszystko – według
dokumentu agregacji, wystawionego 21 września 1699 r. – marianie mu-
sieli jeszcze raz zwrócić się do Stolicy Apostolskiej, aby otrzymać wszy-
stkie przywileje, łaski, odpusty etc., którymi cieszyły się instytuty pod-
legające wspomnianej regule. Dlatego po załatwieniu formalności z Za-
konem Braci Mniejszych, o. Joachim, w październiku 1699 r., wy-
stosował prośbę do papieża Innocentgo XII i w odpowiedzi otrzymał
reskrypt Exponi nobis nuper, datowany dnia 24 listopada 1699 r. Był
to list skierowany do nuncjusza apostolskiego w Polsce, powiadamia-
jący, że marianie otrzymali Regułę Dziesięciu Cnót Najświętszej Maryi
Panny w braterskiej łączności z zakonem serafickim. List wspominał
o uzyskanych przez marianów przywilejach udzielonych dotąd insty-
tutom, które przyjęły powyższą regułę. Papież groził karami tym, którzy
podważaliby prawa nadane marianom i zobowiązał nuncjusza, aby do-
pilnował wykonania poleceń zawartych we wspomnianym liście79.
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77 Przyłączenie marianów do zakonu serafickiego pod Regułą Dziesięciu Cnót Najświęt-
szej Maryi Panny, 21 września 1699, w: Regula Ordinis Beatae Virginis Mariae, Varsaviae
1723, 36-40, Positio 540-542; VW § 91-92, Positio 701-702.

78 Świadectwo nuncjusza Franciszka Pignatelli, 6 czerwca 1701, § 2, w: Regula Ordinis
Beatae Virginis Mariae etc., 1723, 35-47; Positio 556.

79 Breve Exponi nobis nuper Innocentego XII, 24 listopada 1699, w: Regula Ordinis
Beatae Virginis Mariae, Varsaviae 1723, 40-44, Positio 544-546; T. Górski, Papczyński Jan,
w zakonie Stanisław od Jezusa Marii (1631-1701), pijar, potem założyciel zakonu marianów,
pisarz religijny, w: PSB, XXV, 159-161.



Breve papieskie nie udziela marianom czegokolwiek de iure, lecz
wyraża troskę, by otrzymali oni de facto wszystko, co im przysługuje
na mocy przyłączenia do Zakonu Braci Mniejszych; jest to bardzo
ważny dokument dla marianów, ponieważ potwierdza to wszystko, co
było skutkiem ich agregacji do zakonu serafickiego i wyklucza wszelką
wątpliwość co do mocy prawnej tamtego aktu.

Oryginał breve, który o. Kozłowski przywiózł do Polski80, został
wręczony później nuncjuszowi apostolskiemu w Warszawie, a ten ka-
zał je przepisać81 i dołączyć do dokumentu, w którym poświadczono
wykonanie aktu agregacji do zakonu serafickiego.

Ojciec Kozłowski po dokonaniu agregacji marianów do zakonu
serafickiego pod Regułą Dziesięciu Cnót Najświętszej Maryi Panny
i po otrzymaniu od papieża Innocentego XII dokumentów wykonaw-
czych tej agregacji, pozostał jeszcze w Rzymie przez ponad rok, tj.
do końca grudnia 1700 r. Należy przypuszczać, że rozpoczął przy-
gotowania do powrotu do Polski już w lipcu (pierwszy list polecający
nosi datę 27 lipca 1700 r.)82, jest jednak pewne, że był jeszcze w Rzymie
18 września 1700 r. (data ostatniego listu polecającego datowanego
w Rzymie).83 Zamierzał wkrótce opuścić Wieczne Miasto, lecz spo-
dziewając się śmierci Innocentego XII (27 września 1700 r.), najwi-
doczniej zdecydował się w nim pozostać, aby uzyskać od nowo wy-
branego papieża potwierdzenie breve Exponi nobis nuper z 24 listopa-
da 1699 r. Zaraz po elekcji Klemensa XI (23 listopada 1700 r.) o.
Joachim otrzymał od niego polecenie dla nuncjusza w Polsce, Fran-
ciszka Pignatelli, aby ten przyjął uroczystą profesję od o. Papczyńskie-
go84. W ostatnich dniach lipca i w pierwszych dniach sierpnia 1700 r.
otrzymał także listy od kardynałów Kurii Rzymskiej, w których pro-
tegowali zakon marianów i polecali życzliwości nuncjusza apostolskie-
go oraz prymasa w Polsce85. Wkrótce potem otrzymał też list od o. Fran-
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80 VW § 95. 
81 Jest to prawdopodobnie kopia, o której mówi Fijałkowski w Procesie Informacyjnym.

PP f. 151v.
82 Prot 154.
83 APS 7/C, f. 15r-v.
84 „Mandatum [...] ad Franciscum Pignatelli datum, ut suscipiat Professionem Solemnem

V. P. Stanislai”. RLD n. 9, APS 6, 20r; CLS n. 39, APS 5, f. 3r.
85 Prot 152-155. Joachim Kozłowski od św. Anny otrzymał także list polecający od prze-

łożonego generalnego pijarów. CLS n. 43, w: APS 5, f. 3v.



ciszka da Varese, który gratuluje o. Papczyńskiemu i jego towarzyszom
szczęśliwego zakończenia misji w Rzymie przez o. Joachima, jako pro-
kuratora generalnego, wyjaśnia jak została dokonana agregacja instytu-
tu marianów do zakonu serafickiego i co nowego przynosi ona ma-
rianom. Wreszcie przypomina, aby pamiętali o apostolacie pośród ludzi
prostych86.

Autor listu poznał o. Papczyńskiego osobiście w czasie jego wizyty
w Rzymie w 1691 r. Ojciec Varese w tym czasie był komisarzem
generalnym swego zakonu i niewątpliwie był wówczas w centrum
spraw dotyczących przyłączenia marianów do zakonu anuncjatek; był
na urzędzie komisarza w tym samym roku 1691 i wystawił wówczas
list polecający dla marianów. To pismo o. Varese ma charakter listu
prywatnego.

Możliwe jest, że prokurator generalny marianów wyruszył z Rzymu
do Polski wraz ze swoim towarzyszem, br. Cińskim, na początku grud-
nia 1700 r. Z powodu przeszkód związanych z podróżą w porze zi-
mowej, przybył do kraju dopiero na wiosnę 1701 r.

Trzecia placówka mariańska

Gdy prokurator generalny marianów był jeszcze w Rzymie, przy-
była zgromadzeniu nowa – trzecia z kolei – placówka. Cześnik łu-
kowski, Jan Lasocki, ufundował zakonowi kościół i klasztor w swoich
dziedzicznych dobrach w Goźlinie – po prawej stronie Wisły na terenie
parafii Wilga. Dokument fundacyjny sporządzono w Czersku 15 paź-
dziernika 1699 r., ale formalności z nim związane rozpoczęto już
w 1698 r., kiedy władze kościelne 11 września wyraziły zgodę na
zbudowanie kaplicy w Goźlinie i przejęcie jej przez marianów. For-
malne objęcie placówki nastąpiło w osiem dni po sporządzeniu aktu
darowizny w grodzie czerskim. W akcie darowizny fundator oświad-
czył, że „powodowany jedynie czystą intencją chwały Bożej i czci
Niepokalanie Poczętej Najświętszej Maryi Panny, dla zapewnienia po-
mocy duszom zmarłych, skądinąd jej pozbawionym, funduje... zakon-
ników Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny”. Wyzna-
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86 List o. Karola Franciszka da Varese OFMObs. do o. Papczyńskiego, 14 sierpnia 1700,
Positio 547.



czył im grunty, łąki, pastwiska, udzielił praw do wyrębu lasu i poło-
wu ryb. Z dokumentu wynika, że zadaniem marianów w Goźlinie mia-
ło być nie duszpasterstwo, bo znajdowali się poza strukturami para-
fialnymi, lecz realizacja celu specjalnego, wynikającego z ich chary-
zmatu87.

Przy zakładaniu klasztoru w Goźlinie powstały poważne trudności
i przeszkody. Wyszyński pisze, że niemal całe piekło wszczęło prze-
śladowania tej fundacji. Wśród przeciwników tego dzieła szczególną
zawziętością wyróżniał się proboszcz parafii Wilga88, na terenie której
znajdowała się planowana fundacja. Był to człowiek wykształcony,
lecz polegając zbytnio na doświadczeniu naukowym, był przeciwnikiem
prawdy o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

Wspomniany proboszcz występował nie tylko przeciw prawdzie
o Niepokalanym Poczęciu Maryi, ale zwalczał także Zgromadzenie
Księży Marianów i pozostawał z nim w konflikcie. Aby nie dopuścić
do powstania fundacji w Goźlinie, oczerniał nowy instytut mariański
nie tylko wobec miejscowego biskupa, lecz i wobec wielu innych wy-
bitnych osób. Twierdził, że w Kościele Bożym nie jest potrzebna Kon-
gregacja Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i przy-
taczał wiele racji, aby pozyskać zwolenników dla swoich zamierzeń.
Trwał uporczywie przy swoim zdaniu, głuchy na prośby i argumenty
fundatora hrabiego Lasockiego.

Ojciec Wyszyński wspomina, że samo niebo wkroczyło w ten kon-
flikt, bo gdy w nocy 31 czerwca 1699 r. proboszcz udał się na spo-
czynek, zanim zdążył jeszcze zasnąć, ukazali mu się dwaj szatani pod
postacią czarnych potworów z batami w ręku, gotowi go wysmagać.
Nie mogli jednak zrobić tego, ponieważ kapłan miał w swojej celi
obraz Matki Bożej, przed którym paliła się lampka. Pogrozili mu tylko
kijami i powiedzieli: „Masz szczęście, że płonie lampka przed tą Dzie-
wicą” – i znikli.

Proboszcz przerażony tym widzeniem, dokładał wszelkich starań,
aby lampka zawsze płonęła w jego pokoju przed obrazem. Jednak gdy
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87 Sydry 219.
88 Według jednych źródeł proboszcz ten nazywał się Jan Galewski, według innych Mate-

usz Broliński. Brak wystarczającej dokumentacji aby wyjaśnić, która z tych tradycji jest bardziej
wiarygodna. Prot 243-244; PP ff. 216r-v, 220v-221r; Positio 695, 791. 



pewnej nocy lampka zgasła, demony powróciły i boleśnie go obiły
kijami. Krzyczał wówczas wzywając pomocy śpiących, ale nikt mu
nie przybył na ratunek. Konając prawie z bólu, zaczął wołać do Boga
i wzywać pomocy Najświętszej Maryi Panny. Wówczas dom wypełniła
światłość, a czarne potwory znikły. Do celi weszła Piękna Postać odzia-
na w biały habit, taki sam jakiego używano w Zgromadzeniu Księży
Marianów. Postać zbliżyła się do łóżka kapłana i rzekła: „Czy wiesz
dlaczego zostałeś wysmagany?” – „Nie wiem, Panie”, odpowiedział
kapłan. – „Otóż wiedz – rzekła Postać – iż za to, że prześladujesz
towarzyszy Maryi”. I ciągnęła dalej: „Czy chcesz wyzdrowieć i żyć?”
– „Proszę, Panie” – odpowiedział kapłan. – „Zatem przysięgnij mi –
rzekła Postać – że nie będziesz więcej ich prześladował”. Odpowiedział:
„Przysięgam, Panie”. Wówczas Postać kazała mu powtórzyć tę przy-
sięgę trzy razy. Kapłan spełnił ją skwapliwie bez oporu. Po odebraniu
przysięgi Postać dotknęła go i rzekła: „Nie umrzesz”. Kiedy już od-
chodziła, kapłan poprosił, aby mu powiedziała, kim jest, gdyż pragnie
wiedzieć, komu winien podziękować za tak wielkie dobrodziejstwo.
Na to Postać odpowiedziała: „Jestem Posłem Maryi” – i znikła.

Czując się poraniony i obolały oraz wątpiąc, czy doczeka rana,
proboszcz zwołał domowników, aby przyszli mu z pomocą. Na wołanie
przybiegł jeden ze służących. Proboszcz kazał mu pośpieszyć do Goź-
lina i poprosić któregoś z mariańskich kapłanów, mieszkających w do-
mu fundatora, aby go przygotował na śmierć, ponieważ znajduje się
w wielkim niebezpieczeństwie. W domu tym przebywał wówczas tak-
że o. Stanisław. Ale fundator i inni zakonnicy obawiali się jakiegoś
podstępu ze strony proboszcza. Jednak o. Papczyński natchniony z nie-
ba, polecił swemu towarzyszowi, by udał się do chorego kapłana bez
żadnej obawy, ponieważ czuł, że trzeba mu rzeczywiście pomóc, bo
jest bardzo chory.

Wysłannik o. Stanisława wszedł do domu proboszcza i znalazł go
prawie konającego. Przygotował go więc do przyjęcia śmierci. Kapłan
wyspowiadał się ze swoich win, opowiedział także o całym wydarzeniu
i przyrzekł wspierać fundację klasztoru, jeśli tylko będzie żył. Po wy-
powiedzianych słowach skruchy wrócił do zdrowia, a potem pomagał
w zakładaniu mariańskiego klasztoru. Ponadto pragnął, aby to zdarzenie
stało się znane całemu ludowi, dlatego poprosił marianów, by pozwolili
mu wygłosić kazanie w goźlińskim kościele, gdy już będzie ukończony,
aby mógł w nim publicznie wyznać swój grzech.
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Kazanie odbyło się w dzień Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny. Kaznodzieja w słowach wymownych wyłożył słucha-
czom, jak niebezpieczną jest rzeczą prześladowanie i zwalczanie za-
konników Najświętszej Dziewicy Maryi. Opowiedział ludowi w naj-
mniejszych szczegółach całe zdarzenie, jakie go spotkało, podczas gdy
słuchacze płakali i bili się w piersi.

Ojciec Wyszyński przekazuje, że wspomniane kazanie, własnorę-
cznie napisane przez proboszcza, przechowuje się z wielkim pietyzmem
w archiwum klasztornym na pamiątkę owego zdarzenia. Ojciec Wy-
szyński czytał je wiele razy89.

Szatan, aby udaremnić budowę mariańskiego klasztoru w Goźlinie,
posłużył się miejscowym proboszczem. Gdy nie powiódł się plan, po-
nieważ proboszcz naprawił swój błąd i stał się promotorem sprawy
mariańskiej, demon żałował straty. Kiedy robotnicy zatrudnieni przy
budowie kościoła i klasztoru przerywali wieczorem pracę, ukazywał
się codziennie na ścianach budynków, w postaci czarnego psa i ża-
łosnym wyciem dawał znać, jak bardzo niezadowolony jest z budowy.
Jego wycie słyszała cała okolica. Ludzie wyśmiewali go mówiąc: „Oto
jak bestia piekielna płacze, jak dręczy go ta fundacja”.

Szatan miał powód do smutku, bo w tym miejscu stracił to, co
zyskał gdzie indziej. Wiedział, że ten klasztor będzie miejscem wielkiej
modlitwy, nauczania zasad chrześcijańskich, głoszenia słowa Bożego,
słuchania codziennej spowiedzi przez zakonników. A ponadto w tym
klasztorze miał być czczony słynący łaskami i cudami obraz Błogo-
sławionej Dziewicy Maryi.

Skarcenie i nawrócenie proboszcza oraz lament szatana przecho-
wały się w pamięci mieszkańców okolicy, a w czasach o. Wyszyń-
skiego żyli jeszcze niektórzy naoczni świadkowie tych wydarzeń, którzy
mu to opowiadali90.

Pomimo przeszkód fundacja mariańska w Goźlinie została zreali-
zowana, w 1700 r. ukończono budowę kościoła91. Tradycja mówi, że
umieszczono w nim obraz Matki Boskiej Bolesnej przywieziony przez
o. Papczyńskiego z rodzinnego domu w Podegrodziu. Założyciel ma-
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90 VW § 79, Positio 696.
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rianów przywiózł go latem 1699 r., kiedy pielgrzymował do diecezji
krakowskiej i nawiedzał miejsca święte92. Obraz ten – pod nazwą Matki
Boskiej Goźlińskiej – zasłynął cudami i ściągał wielu pątników, którzy
składali przed nim liczne wota93.

Przy obrazie Matki Boskiej Goźlińskiej prowadziło ożywioną dzia-
łalność Bractwo Pocieszenia Matki Boskiej. Zachowana druga Księga
Bractwa z 1775 r., prowadzona przez marianów do 1864 r., zawiera
spis 650 członków Bractwa wywodzących się nie tylko z parafii, ale
i z dalszych okolic. Także Bractwo Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Panny skupiało się wokół Matki Boskiej Goźlińskiej94.

Obraz jest namalowany przez nieznanego autora na początku
XVII w. Jest malowany na płótnie lnianym o wymiarach 132 x 107
cm. Pierwotnie przyklejony do drewnianego blatu, postać Maryi została
osłonięta srebrną sukienką, a Jej głowa ozdobiona pozłacaną koroną
podtrzymywaną przez dwa anioły. Jest także korona nad głową Dzie-
ciątka. Obraz podobny jest do wizerunku Matki Boskiej Częstocho-
wskiej. Przedstawia Najświętszą Maryję Pannę z Dzieciątkiem na lewej
ręce, jako Matkę Pana Jezusa i naszą, której wzrok skierowany jest
na lud Boży, a prawą ręką wskazuje na Syna Bożego. Pan Jezus dwo-
ma palcami prawej ręki wskazuje na Matkę, jakby chciał powiedzieć:
„Przychodźcie do Matki”. W lewej ręce trzyma księgę słowa Bożego.
Twarz Maryi jest poważna, zatroskana, zamyślona. Szaty Matki i Dzie-
ciątka są ozdobione łańcuchami, haftami, kamieniami i perłami. Między
ramą a kolumnami znajdują się dwa stojące anioły – jeden z gwoźdźmi
krzyża, drugi z cierniową koroną. Napis z prawej strony brzmi: Quo
Abiit Dilectus Tuus o Pulcherrima, z lewej: Dokąd odszedł, o naj-
piękniejsza, Ukochany Twój. Liczne wota u stóp Matki Boskiej Goź-
lińskiej, zwanej także Matką Boską Broniącą i Ratującą, świadczą o ła-
skach uzyskiwanych tutaj przez wiernych. Wśród ok. 150 wotów znaj-
dują się m.in. obrączki, korale, naszyjniki, dukaty, serduszka srebrne
i pozłacane sprzed I i II wojny światowej i współczesne. W „Księdze
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92 Świadectwo Stefana Wierzbowskiego, Oficjała Warszawskiego, dla o. Papczyńskiego,
4 sierpnia 1699, Positio 566-567; VW § 111, Positio 711.

93 Sydry 220.
94 Jan Karbasz MIC, Krótka Historia Obrazu Matki Boskiej Goźlińskiej, Goźlin 1986,

mps.



łask” znajdują się liczne podziękowania za otrzymane łaski, a zama-
wiający Msze św. proszą Matkę Boską Goźlińską o obronę przed po-
kusami, pożarami i klęskami żywiołowymi. Przed tym obrazem po-
święca się Jej osobiście wiele osób: dzieci w dniu Pierwszej Komunii
św. wraz z rodzicami, nowożeńcy, matki w stanie błogosławionym.
Tutaj dokonuje się zmiany tajemnic „Żywego Różańca”. W niedziele
i święta obraz jest uroczyście odsłaniany, a w trzecią niedzielę mie-
siąca odprawia się Nowennę do Matki Boskiej Goźlińskiej ze spe-
cjalnymi modlitwami i koronką Dziesięciu Cnót Najświętszej Maryi
Panny, odmawianą dawniej przez marianów. Ludzie też wierzą, że
dzięki Matce Boskiej Goźlińskiej kościół nie został uszkodzony podczas
I wojny światowej, a w czasie II wojny także ocalał, pomimo frontu
na Wiśle w latach 1944-1945. Nie spłonął również podczas pożaru
pobliskich domów w 1966 r.; był poważnie zagrożony, jednak – choć
ogień już muskał gonty – dzięki wstawiennictwu Matki Bożej zabyt-
kowa świątynia ocalała95.

Obecny kościół w Goźlinie jest już drugim obiektem, ponieważ
pierwszy spłonął w 1769 r. Miejsce jego istnienia upamiętnia przy-
drożny krzyż. Budowę nowego kościoła ukończono w 1776 r., o czym
zaświadcza napis wyryty na balustradzie chóru: Aedific. 1776. Ten
bazylikowy kościół zbudowany w kształcie krzyża w stylu barokowym,
na ceglanej podmurówce, konstrukcji zrębowej, trzynawowy, oszalo-
wany, z dwuwieżową fasadą, należy do unikatowych zabytków archi-
tektury drewnianej, naśladujący klasyczne formy sakralnej architektury
murowanej z XVIII w. Ściany nawy głównej wsparte są na dwóch
parach filarów toskańskich, okna są prostokątne, w nawach bocznych
zamknięte półkoliście. Drzwi główne i boczne zabezpieczone są stary-
mi okuciami i zamkami. Iluzjonistyczna, późnobarokowa polichromia
wnętrza kościoła z XVIII w. została zaprojektowana i w części wy-
konana przez marianina o. Jana Niezabitowskiego, a odrestaurowana
w 1933 r. przez Władysława Zycha. Wykonana temperą na płótnie
i na zagruntowanych belkach pokrywa całe wnętrze i jest jednolicie
z nim skomponowana. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki
Boskiej Niepokalanej, namalowany przez o. Niezabitowskiego w ostat-
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niej dekadzie XVIII w., odnowiony w 1984 r. Na bocznych ścianach
prezbiterium są postacie Dwunastu Apostołów, stojących parami na
konsolach, między kolumnami korynckimi, a pod nimi wersety z Apo-
stolskiego Wyznania Wiary. Ponad postaciami Apostołów jest sześć
niewielkich obrazów Najświętszej Maryi Panny z odpowiednimi wez-
waniami z Litanii Loretańskiej. Na stropie kościoła, w prezbiterium,
przedstawienie Trójcy Świętej urzeka swą kompozycją. Na skrzyżo-
waniu nawy głównej i transeptu widnieje Gwiazda Mariańska z na-
pisami dziesięciu cnót Najświętszej Maryi Panny – symbol pierwotnej
reguły zakonu marianów96.

Sanktuarium Matki Boskiej Goźlińskiej znajduje się w sercu Po-
wiśla w Mariańskim Porzeczu, pomiędzy osadami Sobienie-Jeziory
a Wilgą, nieopodal drogi biegnącej z Warszawy w kierunku Dęblina,
na zachodnim krańcu Diecezji Siedleckiej. Zabytkowa świątynia usy-
tuowana jest wśród akacji, kasztanów i lip. Obok stoi niewielki mu-
rowany klasztor-plebania, dalej zadrzewiony ogród, a za nim malow-
nicze łąki i stawy. W 1982 r. i w latach następnych poddano kon-
serwacji polichromię kościoła, jak również cały budynek z zewnątrz;
dokonano konserwacji i impregnacji ścian i gontów, dano nowe dę-
bowe podwaliny świątyni wraz z podmurówką, wieże pokryto blachą
miedzianą. W 1986 r., za zgodą wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków w Siedlcach, także cudowny obraz Matki Boskiej Goźlińskiej zo-
stał poddany gruntownej konserwacji i renowacji97. Teraz w pełnej kra-
sie widnieje w bocznym ołtarzu, po lewej stronie kościoła; zasłaniany
jest obrazem św. Mikołaja.

Czy za życia swego założyciela marianie posiadali inne jeszcze
placówki? Prawdopodobnie mieli jedną na Rusi a drugą na Litwie,
o czym możemy wnioskować z pisma Aleksandra Załuskiego, woje-
wody rawskiego, adresowanego do jednego z kardynałów Kurii Rzym-
skiej, w którym prosi o zatwierdzenie marianów, aby mogli się roz-
wijać na terenach zamieszkałych przez prawosławnych98.
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96 Tamże.
97 Tamże.
98 Prośba Aleksandra G. Załuskiego, wojewody Rawskiego, 22 marca 1699, Positio 535.



Uroczysta profesja

Trudny był dla o. Stanisława okres oczekiwania na zwiastunów dob-
rej nowiny z Rzymu. Był już w podeszłym wieku, chorował, a wysłan-
nicy nie wracali. W tym okresie, bardziej niż czegokolwiek na świecie,
potrzebował dobrych wieści. Wreszcie pod koniec marca 1701 r., wy-
słańcy przybyli do Nowej Jerozolimy i taką wieść mu przynieśli99.

Można sobie wyobrazić radość schorowanego założyciela, gdy zwia-
stuni łaski Stolicy Apostolskiej stanęli w progach klasztoru. Dzieło
jego życia zostało pomyślnie ukończone i mógł już ze spokojem przy-
gotowywać się do odejścia... Trzymając w rękach doręczone mu do-
kumenty i widząc Regułę Naśladowania Dziesięciu Cnót Błogosławio-
nej Dziewicy Maryi, przystosowaną do ustaw mariańskich, przejęty
ogromną radością dziękował Bogu i jego Przechwalebnej Matce za
tak wielką łaskę; że nie umarł, zanim nie zobaczył tej Reguły Maryi
Dziewicy. Ucałował ją z największą miłością i zawołał jak starzec Sy-
meon: „Teraz, o Panie, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według
Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie...” (Łk 2,29-30).

Ojciec Stanisław poczuł się w tym momencie lekki, „jak po wielkim
płaczu”. Był tak uradowany, że zdawało się, iż ktoś odebrał mu troski
do końca życia. Nadzwyczajna radość tak wzmocniła go na siłach,
że wyszedł ze swej celi i, w otoczeniu braci, skierował swe kroki
do kościoła Wieczerzy Pańskiej, śpiewając z przejęciem dziękczynne
Te Deum laudamus. Zwykle wielka radość, podobnie jak ból, wyraża
się w milczeniu. Ale jego radość była jeszcze większa, nic więc dziw-
nego, że chciał ją wyśpiewać. Po dokonaniu tego aktu religijnego po-
wrócił do celi, gdzie miał objawienie, że wkrótce umrze. Podzielił
się tą wiadomością z braćmi i uzupełnił swój drugi i ostatni testa-
ment100. Jest to gorące wyznanie wiary i miłości do Boga, do Matki
Najświętszej, do Kościoła i do mariańskiej wspólnoty. Przeplatają się
w nim akcenty pokutne z dziękczynieniem Bogu i ludziom za doznane
dobrodziejstwa.
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połowie roku 1699, ale nie mamy dowodu o chorobie, która go widocznie do tego skłoniła.
Scripta 131. W każdym razie napisał to uzupełnienie przed powrotem o. Joachima Kozłowskie-
go z Rzymu, bo wspomina że on „modo sit extra Provinciam”, tzn. poza granicami Polski.
Scripta 138, § 10.



W testamencie o. Papczyński złożył uroczyste wyznanie wiary rzym-
sko-katolickiej, za którą był gotów przelać krew, gdy został napadnięty
przez szwedzkiego żołdaka. Dziękował Opatrzności Bożej za męczeń-
stwo, jakim było dla niego prześladowanie w zakonie pijarów. Po
wzmiance o zwolnieniu go ze ślubów prostych w tym zakonie, wspo-
mniał o zrzeczeniu się dwóch prelatur ofiarowanych mu przez bp. Trze-
bickiego z Krakowa i bp. Gembickiego z Płocka. Potem pisał o tym,
jak za radą teologów, biskupów z Krakowa i Poznania, oraz za błogo-
sławieństwem nuncjusza apostolskiego w Polsce zapoczątkował Zgro-
madzenie Księży Marianów. Dalej napominał swoich współbraci, aby
byli wierni i ulegli Stolicy Apostolskiej, i wszystkim jej przedstawi-
cielom. Prosił o przebaczenie za ewentualne zgorszenia, jakie mógł
dać z powodu swojej niedoskonałości i dziękował wszystkim dobro-
dziejom zgromadzenia, a zwłaszcza rodzinie Wierzbowskich i kard.
Radziejowskiemu, prosząc o dalszą opiekę. Za zgodą biskupa mianował
o. Joachima od św. Anny swoim następcą, kładąc mu na sumienie,
by nie wprowadzał żadnych innowacji w zgromadzeniu. Zachęcał swo-
ich duchowych synów do posłuszeństwa wobec prawowitych przełożo-
nych, do zachowywania ślubów, do wykonywania woli dobroczyńców.
Przekazał o. Cyprianowi od św. Stanisława wszelkie swoje prawa do
domu w Puszczy Korabiewskiej i przy Wieczerniku, kopię autentyczną
Reguły Życia, wszystkie dokumenty oraz pieczęć zgromadzenia. Pisał
wzruszony:

„Tę maleńką kongregację, której jestem niegodnym prepozytem,
w duchu jak największej pobożności polecam na zawsze Panu memu
Jezusowi Chrystusowi i Najwybrańszej Dziewicy, Rodzicielce Jego Ma-
ryi, jako prawdziwym i jedynym Fundatorom, Kierownikom, Opieku-
nom i Patronom tej maleńkiej Kongregacji Niepokalanego Poczęcia,
wspomożycielki zmarłych... Odchodzę, by już nie wrócić. Módlcie się za
mnie do Boga, ja dostąpiwszy z waszą pomocą miłosierdzia Bożego, będę
się modlił za was. Pozostawiam obraz mojej osoby do oglądania cie-
kawym, zaś życie Pana mojego Jezusa Chrystusa do naśladowania...”101.
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101 „Congregatiunculam hanc, cuius indignus Praepositus Domino meo Jesu Christo, et
electissimae Virgini Genitrici Ejus Mariae, uti veris et solis huius Congregatiunculae Concep-
tionis Defunctorum Suffragatricis Fundatoribus, Directoribus, Protectoribus, Patronis devotis-
sime in aternum committo... Vado non rediturus, orate pro me et ego pro vobis misericordiam
Dei per vestra suffragia consecuturus. Imaginem Personae meae spectandam curiosis, vitae vero
Domini mei Jesu Christi imitandam relinquo”. Testamentum II § 5.9, Scripta 136-137.



Ojciec Stanisław nie całkiem był zadowolony ze spełnienia przez
o. Joachima misji, jaką mu powierzył, kiedy zapoznał się bliżej z treścią
przywiezionych przez niego z Rzymu dokumentów. Przygotowana
przez niego Norma vitae nie została zatwierdzona; zamiast niej musiał
przyjąć nową regułę i fakt włączenia zgromadzenia do Zakonu Braci
Mniejszych102. Przekonał się jednak, że Reguła Dziesięciu Cnót nie
jest sprzeczna z opracowanymi przez niego ustawami zgromadzenia
i odpowiada duchowi jego zamierzeń. Jest przecież gorącą zachętą do
naśladowania cnót Dziewicy Niepokalanie Poczętej, które przede wszy-
stkim marianie powinni praktykować. Mimo to o. Papczyński robił
wyrzuty o. Kozłowskiemu, że nie doprowadził do zatwierdzenia Reguły
życia jako konstytucji mariańskich, dostosowanych do wspomnianej
Reguły Dziesięciu Cnót103.

Niekiedy o. Stanisław Papczyński miał kłopoty z o. Joachimem
Kozłowskim. Tym razem nie tylko zgłaszał zastrzeżenie odnoścnie do
wykonania powierzonej mu misji w Wiecznym Mieście, ale strofował
go również za to, że chce zaprowadzać nowe zwyczaje w zgroma-
dzeniu. Zauważył właśnie, że o. Joachim i brat Antoni używali białych
kapeluszy przyniesionych z Rzymu, podczas gdy w całym zgroma-
dzeniu noszono kapelusze czarne. Kiedy zapytał ich o przyczynę tej
zmiany, o. Joachim odpowiedział, że jest rzeczą odpowiednią nosić
przy białym habicie również biały kapelusz. Ojciec Stanisław odrzekł
z pewnym niezadowoleniem, że kapelusz nie ma żadnego związku z ha-
bitem, ponieważ habit jest formą istotną i powinien być biały dla oz-
naczenia wewnętrznej czystości, jako zachęta dla siebie i innych do
naśladowania nieskazitelności Niepokalanie Poczętej Błogosławionej
Dziewicy Maryi, a kapelusz jest rzeczą dodatkową, której można uży-
wać lub nie. Dlatego prosił o. Joachima, aby nic nie zmieniał w zgro-
madzeniu, ponieważ to nie on, lecz sam Bóg wzbudził je w swoim
Kościele i wszystko powinno pozostać bez zmiany. Aby nie było wąt-
pliwości, że wszystko w zgromadzeniu jest rzeczywiście zgodne
z rozeznaną przez niego wolą Bożą, kazał pociąć w drobne kawałki
te białe kapelusze, przewidując w nich zapowiedź innych, znacznie

Schyłek życia 305
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Positio 549.

103 VW § 97, Positio 702-703.



większych odchyleń od pierwotnych założeń zgromadzenia za przy-
czyną o. Kozłowskiego104.

Ojciec Joachim był wielkim indywidualistą i człowiekiem o nie-
spokojnym duchu, choć należał do wielce zasłużonych członków zgro-
madzenia. Według świadectwa o. Wyszyńskiego dokuczał o. Papczyń-
skiemu, sprzeciwiał się jego zarządzeniom i wprowadzał własne zwy-
czaje. Ojciec Stanisław karcił go za to, lecz on trwał uporczywie w swo-
ich często lekkomyślnych sądach i nie przyjmował słusznych napo-
mnień. Wówczas o. Stanisław wygłosił mu przepowiednię, która miała
się spełnić w latach późniejszych: „Ojcze N: bardzo mi się w wielu
rzeczach sprzeciwiasz, a zarządzenia, które ci przepisałem, nie sam
z siebie, lecz pouczony ukrytą tajemnicą mądrości odwiecznej, ty ina-
czej niż należy wyjaśniasz i usiłujesz przekręcać. Przeto wiedz, jako
rzecz pewną, co ci przepowiadam: Gdy dosięgniesz lat starości, da ci
Bóg w tym zgromadzeniu grzebyczek (mówiąc zdrobniale), który do-
brze wyczesze ci głowę”105. Dał mu w ten sposób poznać, iż znajdzie
się w Zgromadzeniu Księży Marianów zakonnik gorliwy, który będzie
go korygował w każdym zaniedbaniu obserwancji zakonnej.

To wszystko się spełniło po śmierci założyciela. W dwadzieścia
trzy lata później, kiedy o. Joachim był przełożonym generalnym Zgro-
madzenia Księży Marianów, wstąpił do niego przepowiedziany mło-
dzieniec. Jako gorliwy zakonnik żądał od owego ojca, aby się odznaczał
doskonałym zachowaniem przepisów zakonnych. Powodowany gorli-
wością upominał go nieraz tak gwałtownie, że to prześladowanie, ja-
kie musiał znosić już postarzały ojciec przez żarliwego młodego za-
konnika, było większe niż to, które przez niego wycierpiał kiedyś o. Pa-
pczyński.

Młody zakonnik nie znał przepowiedni o. Stanisława i dowiedział
się o niej dopiero po śmierci tego, którego „czesał”. Tylko starsi za-
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104 VW § 97, Positio 703. Ojciec Wyszyński widzi w tej jego reakcji Dar Proroctwa, którym
o. Papczyński był obdarzony. Może miał na myśli Mojżesza, który spalił złotego cielca w ogniu
i starł na proch (Wj 32,20).

105 „Pater N: multum mihi in multis contravenis, et ordinationes, quas ego non ex me, sed
secreto arcano sapientiae aeternae edoctus praescripsi tibi, aliter quam convenit explicas, et
pervertere studes: quapropter scias hoc de certo, quod ego praedico tibi: Enimvero, quando ad
annos tuae senectutis devenies, dabit tibi Deus in hac Congregtione unum pectinem (diminutive
eum nominans) qui te pectinabit”. VW § 83, Positio 698.



konnicy, obserwując zachodzące wydarzenia, podziwiali jak dokład-
nie po tylu latach spełniło się proroctwo o. Papczyńskiego106.

Złożenie upragnionych ślubów

Posunięty w latach i owładnięty niemocą o. Papczyński spędzał
swoje dni, jakby już nie należał do tego świata, cały oddany był Bogu
w gorącej modlitwie i kontemplacji. Wyczekiwał ostatniej godziny,
kiedy będzie mógł oddać ducha Stwórcy. Nasilające się cierpienia za-
powiadały bliski koniec. Miał nadzieję, że wkrótce opuści ziemski pa-
dół, bo Bóg obiecał mu, jak twierdzi o. Wyszyński, że umrze zanim
wojska szwedzkie zaczną pustoszyć Polskę. Jednak nagle wyzdrowiał
ku wielkiemu zdziwieniu wszystkich. Pan Bóg zachował go jeszcze
na jakiś czas przy życiu, aby mógł złożyć profesję na ręce nuncjusza
apostolskiego107.

Kiedy doręczono Franciszkowi Pignatelli list Innocentego XII i po-
lecenie Klemensa XI dotyczące przyjęcia ślubów uroczystych od o. Pa-
pczyńskiego i jego duchowych synów, nuncjusz zażądał od nich –
zgodnie z zasadą prawną: Quod omnes tangit, debet ab omnibus ap-
probari – pisemnej zgody na złożenie uroczystych ślubów na Regułę
Dziesięciu Cnót. Ojciec Stanisław zwołał wtedy przedstawicieli domów
mariańskich na kapitułę w dniu 4 kwietnia 1701 r. w Nowej Jero-
zolimie, na której przeczytano nową regułę i wyrażono oczekiwaną
przez nuncjusza zgodę w formie pisemnej deklaracji108.

Memoriał podpisany przez sześciu ojców w imieniu wszystkich
marianów109 deklaruje chęć przyjęcia Reguły Dziesięciu Cnót i złożenia
profesji ślubów uroczystych. Petenci proszą nuncjusza, jako swego pro-
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106 VW § 83, Positio 698-699. Z akt Procesu Poznańskiego wynika, że nieposłusznym
synem założyciela był o. Joachim od św. Anny Kozłowski, a wiernym założycielowi synem o.
Kazimierz od św. Józefa Wyszyński, mający grabie w swym herbie.

107 VW § 98, Positio 704. Już przed wrześniem 1701 r. można było przewidzieć inwazję
Polski ze strony Szwedów, ze wszystkimi okropnościami jakich doświadczył Papczyński w la-
tach 1655-1656. Positio 615, przyp. 6.

108 Zgoda marianów na Regułę Dziesięciu Cnót Najświętszej Maryi Panny, 14 kwietnia
1701, w: Regula Ordinis Beatae Virginis Mariae (1723), 44-46, Positio 551-552.

109 Byli to następujący ojcowie: Stanisław od Jezusa Maryi, przełożony generalny; Józef
od Wszystkich Świętych, przełożony pustelni i asystent zgromadzenia; Joachim od św. Anny,
asystent i prokurator generalny; Cyprian od św. Stanisława, przełożony wieczernika i sekretarz
zakonu; Jakub od św. Anny, przełożony Goźlina; Konstanty od św. Kazimierza, kaznodzieja
generalny. VW § 99.



tektora, aby na podstawie skierowanego do niego breve apostolskiego
Innocentego XII wyraził zgodę na dopuszczenie ich do profesji i to
możliwie szybko. Pisali, że czas nagli ze względu na ciężką niemoc
ich przełożonego, który z wielkim utęsknieniem oczekuje tego samego
i prosi o to pokornie Najczcigodniejszego Ekscelencję110.

Dopiero 6 czerwca 1701 r., odzyskawszy nieco sił, o. Stanisław
udał się do Warszawy i złożył na ręce nuncjusza uroczyste śluby za-
konne. Obecni byli o. Kajetan Bellavita z klasztoru Teatynów w War-
szawie i o. Karol Vandera, kapelan pałacu111. W tym samym dniu został
sporządzony protokół z tekstem profesji. Założyciel marianów ślubo-
wał: „Ja, Stanisław od Jezusa Maryi, niegodny prepozyt zakonu pol-
skiego Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny od niesienia
pomocy zmarłym i proboszczom, przyrzekam i ślubuję Bogu i Naj-
świętszej Maryi Pannie... przez całe me życie zachowywać Regułę
Naśladowania Dziesięciu Cnót Najświętszej Maryi Panny na tyle, na
ile nie jest ona sprzeczna z zasadami naszego instytutu, żyjąc w czy-
stości, posłuszeństwie i świętym ubóstwie”112.

Potem nuncjusz polecił założycielowi marianów przyjąć śluby od
pozostałych członków zgromadzenia. Wystawił wówczas poświadczenie
odnośnie do całej procedury, związanej z przyłączeniem marianów do
zakonu serafickiego, i wykonania polecenia papieskiego. To poświad-
czenie zawiera wszystkie dokumenty związane z przejściem marianów
z instytutu na prawie diecezjalnym, do zakonu o prawie papieskim
i ślubach uroczystych113.

Wypełniając polecenie nuncjusza, o. Stanisław przyjął, w dniu 5
lipca 1701 r. w Wieczerniku, profesję od o. Józefa od Wszystkich
Świętych, a później i od pozostałych współbraci114. W ten sposób ma-
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110 VW § 99.
111 Navikevičius 216.
112 „Ego Stanislaus a Jesu Maria Ordinis Immaculatae Conceptionis Beatissimae Virginis

Mariae Congregationis Polonae Defunctorum, et Parochorum Suffragatricis indignus Praeposi-
tus promitto et voveo Deo ac Beatissimae Virgini Mariae... toto vitae meae tempore observare
Regulam Imitationis Decem Virtutum Beatissimae Virginis Mariae... vivendo in Castitate,
Obedientia, atque Paupertate sancta”. Poświadczenie profesji ślubów uroczystych o. Papczyń-
skiego, 6 czerwca 1701, Positio 553-554; VW § 100, Positio 704-705.

113 Poświadczenie nuncjusza Franciszka Pignatelli, 6 czerwca 1701, w: Regula Ordinis
Beatae Virginis Mariae etc., 1723, 35-57, Positio 557.

114 VW § 100, Positio 705.



rianie stali się zakonem na prawie papieskim, otrzymali prawa i przy-
wileje, przysługujące zakonom kleryckim o ślubach uroczystych. Do-
kument papieski z 24 listopada 1699 r. nie nazywa już ich pustelnikami
czy rekolektami. Oficjalna nazwa instytutu o. Papczyńskiego brzmiała
Clerici Mariani, natomiast dość powszechnie nazywano marianów zgro-
madzeniem „wspomagającym zmarłych i proboszczów”115.

Ostatnie chwile

Po złożeniu ślubów uroczystych i przyjęciu ich od swoich współ-
braci o. Papczyńskiemu niewiele już czasu pozostało... Przeżył 70 lat,
w tym 40 w kapłaństwie i 28 na urzędzie przełożonego generalnego.
Czując bliski koniec, zaczął przygotowywać się do śmierci. Szedł ku
niej ze spokojem, bo „śmierć jest posłaniem Boga, człowieczą siostrą”,
jak ją czule nazywał św. Franciszek z Asyżu. Doczekał się zresztą
spełnienia swych najgorętszych pragnień i mógł już teraz odejść. Oglą-
dając z wielką pociechą ducha dokonane dzieło, oddał się cały kon-
templacji dóbr wiekuistych, które wkrótce miał osiągnąć116.

Możemy sobie wyobrazić, jak w tych ostatnich miesiącach życia
budząc się o poranku, myślał o tym, czy Pan w ciągu dnia nie przerwie
jego pracy i nie rozpocznie swojej. W rzeczywistości nie czekał na
śmierć, lecz na Niego, bo życie czy śmierć jednakowo chętnie się
wita, jeśli żyjemy zgodnie z wolą Boga i odczuwamy stale Jego obe-
cność. Ojciec Stanisław tak właśnie żył. Czując zatem, że jego siły
słabną, przygotowywał się w pogodzie ducha na to jedyne spotkanie.

Już w 1695 r. przekazał część władzy przełożeńskiej o. Joachimowi
Kozłowskiemu, którego kapituła wybrała na jego wikariusza. W tym
samym roku 16 kwietnia o. Stanisław wezwał członków zgromadzenia
do okazywania posłuszeństwa o. Kozłowskiemu, widząc w nim swego
następcę117. Sam jednak, prawdopodobnie po wystąpieniu ze zgroma-
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115 Odstąpienie testamentalne Wieczernika, 30 października 1690, Positio, 434; Świadec-
two nuncjusza Franciszka Pignatelli, 6 czerwca 1701, w: Regula Ordinis Beatae Virginis Mariae
etc., 1723, 35-47, Positio 556.

116 VW § 101.
117 Litterae ad Marianos, Neo-Jerosolymae, 16 Aprilis 1695, Scripta 123-125.



dzenia o. Jakuba od św. Tomasza (mianowanego przełożonym Wie-
czernika w 1685 r.) objął przełożeństwo i sprawował nadal urząd prze-
łożonego klasztoru w Nowej Jerozolimie, aż do czasu kiedy przekazał
tę funkcję o. Cyprianowi od św. Stanisława118, zniewolony ciężką cho-
robą w zimie 1699 r. W tym samym roku sporządził swój drugi te-
stament i ogłosił o. Joachima swoim następcą.

Wspomniany testament potwierdził i uzupełnił 10 kwietnia 1701 r.,
gdy otrzymał wiadomość o aprobacie papieskiej swego instytutu i gdy
nowa choroba złożyła go na łożu boleści119. Jeszcze raz podźwignął
się z tej choroby, by udać się do nuncjusza w Warszawie, w celu
złożenia ślubów. Pochodzące z tego czasu Przestrogi (Praecepta) wska-
zują, że przeprowadził wówczas po raz ostatni wizytację kanoniczną
domu w Puszczy Korabiewskiej120.

W sierpniu 1701 r. o. Papczyński zachorował już śmiertelnie. Cho-
roba wyniszczała gwałtownie jego organizm. Założyciel marianów wie-
dział, że zbliża się do wrót wieczności. Trawiony gorączką do końca
zachował przytomność umysłu. Gdy cierpienia się wzmagały, powta-
rzał, jak to miał w zwyczaju: „Zwiększaj, Panie, cierpienia moje, byleś
zmniejszył kary dusz czyśćcowych”.

17 września 1701 r. u łoża gasnącego o. Stanisława zebrała się
gromadka obecnych przy Wieczerniku jego duchowych synów. W pełni
świadomości i z głęboką pokorą przyjął sakramenty święte z rąk pier-
wszego wyświęconego w zakonie kapłana, o. Józefa od Wszystkich
Świętych. W tym niezwykłym momencie oddajmy jednak głos o. Wy-
szyńskiemu:

„Nie mając już nic wspólnego z tym światem, wzdychał jedynie
do Niebieskiej Ojczyzny po niezasłużoną koronę, kiedy właśnie za-
kończył się wielki jubileusz, który w tym czasie obchodzono. Gdy
czuł zbliżającą się śmierć, po odbyciu spowiedzi prosił o Święty Wia-
tyk. Kiedy go przyjął z wielką pobożnością, poprosił o ostatnie na-
maszczenie, które przyjął także z wielką czcią. Pragnąc zostać roz-
wiązany z tym światem i być z Chrystusem, w obecności braci (któ-
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118 Decretum Commissionis ad revisionem fundorum ac Limitum Coenaculi, 8 marca
1697, Positio 438; Testamentum II, Scripta 138-139. Ojciec Cyprian od św. Stanisława był
przełożonym Wieczernika w 1699 r., ale nie wiemy dokladnie kiedy otrzymał tę funkcję.

119 Testamentum II § 14, Scripta 140.
120 Praecepta pro Eremo Corabievinesi, [In Eremo Corabieviensi?, 1701?], Scripta 145-149.



rym potem udzielił swego błogosławieństwa), w niewysłowionym po-
rywie serca i pobożności, wśród modlitewnych wzdychań, ciałem osła-
biony, lecz przy całkiem zdrowych zmysłach, obejmując Krzyż Pana,
najspokojniej oddał duszę Bogu”121.

Także Leporini pisze, że o. Stanisław od Jezusa Maryi Papczyński
oddał swą duszę Bogu, obejmując i całując Krzyż w Święto Stygmatów
św. Franciszka, 17 września 1701 r. wieczorem, gdy słońce znikło
za horyzontem122. 

Ostatnimi dosłyszalnymi słowami, jakie wypowiedział, były słowa
psalmu, którego treścią jest modlitwa człowieka nękanego długą cho-
robą i zwracającego się do Boga z prośbą o ratunek: „W ręce Twoje,
Panie, polecam ducha mego” (Ps 31,6)123.

Tak umilkła pieśń jego życia, a bracia, zgromadzeni przy łożu świą-
tobliwego ojca, długo wsłuchiwali się w ową szczególną ciszę – dro-
gocenniejszą od śpiewu. Odszedł cicho w mrok, ale w tym mroku
napotkał otwarte ramiona Ojca Niebieskiego.

Wyszyński dodaje: o. Stanisław przez całe swoje życie był wielkim
czcicielem Błogosławionej Dziewicy Maryi i żarliwym obrońcą Jej ho-
noru, dlatego Chrystus Pan obdarzył go podwójnym przywilejem; po
pierwsze zakończył życie po złożeniu profesji na Regułę Naśladowania
Dziesięciu Cnót naszej Pani; po drugie spoczął w miejscu podobnym
do tego, w którym Matka Boża dokonała swego żywota, to jest w Wie-
czerniku Pańskim w Jerozolimie124.
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121 „Cum hoc mundo nihil jam commune habens, nisi ad Patriam caelestem, pro immer-
cesibili corona suspirans, absoluto magno jubileo, quod eodem tempore celebrabatur, cum jam
mortem appropinquantem sibi videret, confessione facta, petijt sibi dari Sanctissimum Viaticum;
quo cum magna devotione sumpto, petijt et extremam unctionem, qua reverenter peracta; Ipse
enim frequentioribus desiderijs, ac suspirijs, cum hoc mundo cupiens dissolvi, et esse cum
Christo, adstantibus Fratribus (quibus postquam suam Benedictionem praestiterit) inenarrabili
cordis affectu et devotionis, cum gemebundae ortionis voce, corpore debilissimus, sed sensibus
sanissimus, in amplexu Crucifixi Domini, Animam Deo placatissime tradidit”. VW § 101.

122 „Plenus dierum, exhaustus laboribus pro Deo, et ejus Ecclesia voluntaria poenitentia,
ac febri calida ferme menstrua exiccatus, absoluto magno Jubileo, munitus omnibus Sacramentis
in frequentibus desideriis, ac suspiriis dissolvi cum mundo, et esse cum Christo, adstantibus
Fratribus, inennarrabili cordis affectu, et devotionis, seu gemebundae orationis voce, animam
Deo pacatissime tradidit in amplexibus Crucifixi Domini Anno Domini 1701. die 17. Septembris
post occasum Solis in festo Impressionis Sacrorum Stigmatum S. patris Francisci, cujus protec-
tioni in vita, et post mortem se cum tota sua Congregatione devoverat”. VF § 87, Positio 649.

123 PP f. 344v.
124 VW § 101.



Po śmierci

Wieść o śmierci o. Papczyńskiego rozeszła się szybko po Nowej
Jerozolimie i całej okolicy. Do Wieczernika zaczęli tłumnie napływać
wierni wszelkiego stanu, zwłaszcza kapłani i zakonnicy pociągnięci
sławą jego świętości. Wszyscy śpieszyli, aby oddać mu hołd i polecić
się jego wstawiennictwu. Ze łzami żegnali tego, którego uważali za
świętego. Boleli nad tym, że odszedł od nich „mąż święty, ojciec ubo-
gich i sierot, pocieszyciel strapionych; ten, który za życia służył im
radą”. Żywiąc przekonanie o jego wielkiej świętości, tym ufniej polecali
się teraz jego modlitwom, skoro za życia dzięki jego wstawiennictwu
doznawali pomocy w różnych uciskach i chorobach. Ogólny żal ła-
godziła jedynie myśl, że o. Stanisław obrał sobie najlepszą cząstkę,
która nie będzie nigdy mu odjęta125.

Pośród ogólnego wzruszenia ze czcią pochowano doczesne szczątki
o. Stanisława Papczyńskiego pod podłogą kościoła Wieczerzy Pańskiej
w pobliżu ołtarza św. Rafała. Zwłoki przenieśli i złożyli w grobie Bra-
cia Mniejsi Obserwanci oraz umiłowani duchowi synowie o. Stani-
sława126. Trumnę z jego ciałem złożono w płytkim grobie wykopanym
w podmokłym gruncie. Ściany grobu obłożono balami i przykryto trze-
ma belkami127.

Sława świętości o. Papczyńskiego rozeszła się szybko po Króle-
stwie. Ukazał się on po śmierci we śnie wielu marianom i osobom
świeckim, zaradzając potrzebom ich sumienia. Nawoływał do pokoju,
do poprawy życia, do zachowania reguły zakonnej i przykazań Bożych.
Raz upomniał surowo pewnego nieposłusznego brata; podczas jego
snu wezwał go do poprawy tak skutecznie, że ten starał się być co-
raz lepszym zakonnikiem; ćwiczył się gorliwie w pokorze i posłuszeń-
stwie, aby uniknąć powtórnej reprymendy o. Stanisława128.
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125 VW § 102, Positio 705.
126 VF § 88, Positio 649; VW § 102, Positio 705; Positio 609-621. „Noty” Procesu Infor-

macyjnego podają, że o. Alessio podobno słyszał od o. Justyna, który głosił kazanie w kościele
pijarów w Górze w święto św. Józefa, że o. Stanisław przez pokorę chciał być pochowany blisko
kościoła pijarów i że oni spierali się z marianami o jego doczesne szczątki. W aktach wizytacji
w Górze z 9 lutego 1696 r. jest wzmianka, że o. Papczyński prosił generała pijarów, aby mógł
być pogrzebany blisko nich. Navikevičius 217-218.

127 VF § 88, Positio 614; VW § 102, Positio 705; PP f. 153v, Positio 619-620; PP f. 73r-v.
Art. 52, tamże f. 74r-v, Positio 810.

128 VW § 103, Positio 706.



W podobny sposób ukazał się pewnemu młodemu i burzliwego
usposobienia kapłanowi diecezjalnemu, ks. Jakubowi Sasinowi, który
prześladował marianów i nieustannie ich spotwarzał. Ojciec Papczyński
trzymając krzyż w ręce, rzekł do niego: „I ty, młodzieńcze, jesteś prze-
ciwko mnie?”. Trącił go wówczas krzyżem w nos. Ten przerażony
widzeniem, drżący i oniemiały zerwał się ze snu i natychmiast pobiegł
do Wieczernika Pańskiego, aby pojednać się z marianami i prosić ich
o przebaczenie. Potem stał się wielkim czcicielem o. Papczyńskiego
i wiernym przyjacielem oraz dobroczyńcą Zgromadzenia Księży Ma-
rianów; będąc proboszczem składał im hojne jałmużny, a po śmierci
zostawił dla nich cenne zapisy129.

Raz przed wschodem słońca o. Stanisław ukazał się we śnie o.
Józefowi od Wszystkich Świętych i polecił mu, aby jego współbracia
odmawiali po godzinach kanonicznych w chórze następującą modlitwę:
„Święta Maryjo, Dziewico, Matko Niepojętego Boga, przyczyniaj się
za nami”130. Wspomnianą modlitwę odmawiali potem marianie w chó-
rze lub poza nim po modlitwie: Sacrosanctae et Individuae Trinitati....131

Po raz pierwszy otwarto grób o. Papczyńskiego, za pozwoleniem
na ekshumację, w 1705 r. Stwierdzono wówczas, że zwłoki pozostały
niezepsute i nie wydzielały przykrego zapachu, lecz przyjemny, choć
trumna, będąc w miejscu mokrym, całkowicie zgniła; jedynie twarz
koło nosa była nieco nadpsuta. Również habit o. Stanisława prawie
nie stracił swojego koloru. Trumnę i habit zmieniono132.

Po raz wtóry otwarto grób w czasie wizytacji kanonicznej Wie-
czernika przez biskupa łuckiego Adama Rostkowskiego133 ok. 1716134
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129 VW § 104, Positio 706.
130 „Sancta Maria, et incomprehensibilis Dei Genitrix Virgo, intercede pro nobis”. VW §

105.
131 Modlitwą Sacrosanctae et Individuae Trinitati... odmawianą na zakończenie brewiarza

uzyskiwało się przed reformą liturgiczną Rubricarum instructum Jana XXIII z 25 lipca 1960 r.
odpuszczenie win popełnionych z ułomności ludzkiej przy odmawianiu brewiarza. Od wymie-
nionej reformy odpust przywiązany został do końcowej antyfony do Matki Bożej.

132 VF § 90, Positio 650; PP f. 348r.
133 „Pro additionalib. artic.”, 11o, APS 5, f. 30r: „Per Visitatorem... inventum est cadaver

incorruptum”. Bp Adam Rostkowski (†1738) był sufraganem bp. Krzysztofa Szembeka (+1748)
ordynariusza poznańskiego (1716-1720).

134 PP f. 229; Fisher, Vita, § 5, ProtBals 92.



lub ok. 1721 r.135. Znowu stwierdzono, że ciało nie było zepsute. Uj-
rzawszy zwłoki nietknięte, jakby niedawno pogrzebane, biskup zawo-
łał do zakonników: „Teraz widzę, że będziecie mieli go za święte-
go”136. Następnie kazał zamknąć grób i odtąd był łaskawszy dla ma-
rianów137.

Ciało o. Papczyńskiego uległo rozpadowi dopiero w ciągu nastę-
pnych kilkunastu lat, gdy woda zalała grunty klasztorne i podłogę ko-
ścioła. Zalanie wodą utrzymywało się przez 15 lat i wówczas przegniłe
belki rozbiły trumnę, wgniatając w błoto ciało o. Stanisława. Po pew-
nym czasie pozostały już tylko kości. Ekshumował je w 1739/1740 r.,
z upoważnienia o. Antoniego Grzegorzewskiego, oficjała warszawskie-
go138, o. Kazimierz Wyszyński, który od 1737 r. był przełożonym ge-
neralnym zgromadzenia. Wydobył je wówczas z błota, obmył i prze-
łożył do innej trumny139. Następnie 15 lutego 1752 r. generał zakonu
o. Kajetan Wetycki sporządził nową trumnę i szczątki o. Stanisława
przeniósł do nowego grobu140.

Po raz ostatni otwierano trumnę o. Papczyńskiego, za pozwole-
niem biskupa chełmińskiego i zarazem sufragana warszawskiego Fe-
liksa Turskiego, w 1766 r. Wówczas, staraniem generała o. Hiacynta
Wasilewskiego, wymurowano sarkofag obok wielkiego ołtarza i złożo-
no w nim trumnę ze szczątkami o. Stanisława – bez żadnego napi-
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135 R § 2; VW § 106; PP f. 74 (Art. 52). Ojciec Wyszyński pisał: „O tym niezepsuciu się
(ciała) przez tyle lat nie tylko jest w Protokóle, ale i nasi ojcowie starzy nam opowiadali, jako,
gdy wizytator nasz, niegdyś ks. Rostkowski, sufragan w Łucku (oficjał warszawski), kazał grób
jego otworzyć (pierwej niż go wody zrujnowały) i zobaczywszy Czcigodnego Ojca niezepsu-
tego, te słowa wyrzekł: «A jużci oni go będą mieć taką rzeczą za świętego». Bo mu się ta
inkorupcja nie nadała, jako rozmyślającemu zniszczenie naszego zakonu”. Sydry przytaczając
ten tekst dodaje: „Podobnież i ciało odnowiciela zgromadzenia, o. Matulewicza, spoczywające
przez 8 prawie lat w podziemiach katedry w Kownie, zalewanych na wiosnę wodą, nie uległo
zepsuciu, jeno cokolwiek była uszkodzona twarz koło nosa”. Sydry 256.

136 „Jam nunc video, quod vos ipsum pro Sancto habebitis”. VW § 106, Positio 707.
137 Tamże. 
138 Pozwolenie na ekshumację i przeniesienie szczątków o. Papczyńskiego do nowego

grobu, 11 sierpnia 1739. Kopia autentyczna (1775), Arch. S.C.R. Proc. 1786.: Proc. Inf. Posn.
Wysz., ff. 406-407v, Positio 763; Relacja z ekshumacji i przeniesienia szczątków o. Papczyń-
skiego do nowego grobu, 18 czerwca 1740, Positio 765; Navikevičius 231.

139 DW, Ann. 2, 24 (10 kwietnia 1752).
140 Zezwolenie na ekshumację i przeniesienie doczesnych szczątków o. Papczyńskiego do

nowego grobu, 2 lutego 1752, Positio 767.



su141. Sarkofag ten znajduje się do dziś w kościele Wieczerzy Pańskiej
w Górze Kalwarii. W ostatnich latach XIX w. umieszczono na nim
tablicę z napisem:

Pamięć
STANISŁAWA

PAPCZYŃSKIEGO
Instytutora Zgromadzenia

XX Maryanów
zmarł w Ru 1701. dnia 17 7bris

żył lat 70

Schyłek życia 315

141 Dekrety kapituł w związku z troską o doczesne szczątki o. Papczyńskiego, 11 września
1757 i 10 sierpnia 1760. Kopia współczesna w ADL, B, 235, ProtGoslin ff. 66r, 71r. Positio
759-771.





Mąż głębokiej wiary

Świadkowie w Procesie Informacyjnym i biografowie zwracają
uwagę, że o. Papczyński od najwcześniejszej młodości odznaczał się
żywą wiarą. Urodzony i wzrastający wśród prostego ludu, który nie
tylko przyjmował prawdy wiary, ale żył według nich na co dzień, o.
Stanisław rozwijał w sobie ducha prawdziwej pobożności. Jej wyrazem
było gorliwe uczestnictwo w nabożeństwach religijnych w kościele pa-
rafialnym oraz zaufanie pokładane w Bogu i Najświętszej Dziewicy,
w różnych trudnościach i niebezpieczeństwach. Ducha wiary zachował
także w okresie trudnej młodości. W czasie studiów odznaczał się skro-
mnością i wieloma innymi duchowymi zaletami3.

Powodowany motywami nadprzyrodzonymi, zrodzonymi z wiary,
po ukończeniu studiów zrezygnował z proponowanego mu małżeństwa,
aby realizować ideał rad ewangelicznych w życiu zakonnym. Był prze-
konany, że obiera tę drogę pod specjalnym natchnieniem Bożym4. Wiara
ta stale się w nim pogłębiała, tak iż w okresie nowicjatu u pijarów
wyróżniał się gorliwością w pielęgnowaniu życia duchowego5. Już wte-
dy, w wieku 25 lat, dojrzał do męczeństwa, bo był gotów umrzeć
za wiarę, gdy został zaatakowany przez protestanckiego żołnierza szwe-
dzkiego na ulicach Warszawy6. Później również mówiono o nim, że
jest wzorowym zakonnikiem, gorliwie zmierzającym do doskonałości
chrześcijańskiej7.

Po odejściu od pijarów, w okresie poprzedzającym założenie Zgro-
madzenia Księży Marianów, o. Stanisław cieszył się u współczesnych
– często znakomitych mężów – opinią świętości8. Wiara pomogła mu
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3 „Maxime praeditus fuit virtute... fidei”. B. Hoenning, PP ff. 99v-120v, Positio 812; VW
§ 12, Positio 665; tamże § 16, Positio 668.

4 „Novere non pauci qui fuerim in mihi vita mea carioribus Scholis Pijs in illa Pauperum
Matris Dei suavissima Societate, quanti meam vocationem nonnisi a Deo provectam...”. Fun-
datio § 2, Positio 358.

5 VF § 19, Positio 637. 
6 „Flexit genua cupidus martytii, percussus, non tamen decollatus [est]”. VF § 23, Positio

638; Positio 31; Testament II, Scripta 134-134.
7 VF § 29, Positio 638.
8 List polecający bp. Mikołaja Oborskiego, sufragana krakowskiego, doręczony o. Pa-

pczyńskiemu, 28 października 1670, Positio 206; Świadectwo wydane o. Papczyńskiemu przez
bp. Mikołaja Oborskiego, sufragana krakowskiego, 23 lutego 1671, Positio 229.



pokonać ogromne trudności, związane z zakładaniem nowej rodziny
zakonnej. Zawsze je przezwyciężał ufając Opatrzności Bożej9.

Przejawem głębokiej, żarliwej wiary o. Papczyńskiego było jego
pielgrzymowanie do miejsc świętych. W Polsce w XVII w. pielgrzym-
ki do sanktuariów, a zwłaszcza maryjnych, były bardzo popularne i ce-
nione. Ten nurt pobożności bliski był także o. Stanisławowi. Wiemy,
że w młodości, zarażony chorobą, ślubował pielgrzymkę do Często-
chowy i został uzdrowiony10. Potem często pielgrzymował z wielką
pobożnością na Jasną Górę i do innych miejsc świętych11. W latach
1671-1677, i później, celem jego pielgrzymek było sanktuarium ma-
ryjne w Studziannej12. W 1699 r. o. Stanisław udał się do Starego
Sącza, aby uczcić relikwie bł. Kunegundy, które znajdowały się w kla-
sztorze św. Klary. Wykorzystał wtedy okazję, aby odwiedzić swój dom
rodzinny w Podegrodziu i zabrać stamtąd obraz Matki Boskiej Bolesnej
do nowej fundacji w Goźlinie. Urodził się przy tym obrazie i pragnął,
aby ten cudowny wizerunek został umieszczony w ołtarzu kościoła,
założonej przez niego trzeciej placówki mariańskiej13.

Wzór wszelkich cnót

Biograf o. Papczyńskiego, Kazimierz Wyszyński, oświadczył na
podstawie przeprowadzonych badań, że do dwunastego roku życia po-
stępował on w cnotach, a w wieku szesnastu lat odznaczał się skrom-
nością i innymi cnotami14.

Kiedy w nowicjacie u pijarów przeprowadzano formalne głosowa-
nia oceniające zachowanie nowicjuszy, dla Papczyńskiego wypadały
one zawsze w pełni pozytywnie. Za każdym razem jednogłośnie stwier-
dzano u niego stały postęp w nabywaniu cnót15. Jego pierwszy biograf,
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9 Positio XXIII.
10 VF § 8, Positio 635; VW § 74, Positio 691.
11 VW § 74-76, Positio 691.
12 Fundatio § 13, Scripta 89; VF § 62; VW § 48; PP ff.275r-v, 127r.
13 VW § 111; APS 5, f. 30r, n. 14: „Goźlinensis Imago de Podgurie [!] domo penes quam

natus est [Servus Dei] allata est miraculose”.
14 „melior in dies virtutibus proficiebat”. VW § 12, Positio 665; „modestia et aliis virtu-

tibus”. VW §16, Positio 668.
15 Głosowania, na których oceniano zachowanie Papczyńskiego w nowicjacie, 1654-

1655, Positio 35-39; Profesja ślubów prostych z przysięgą wytrwania u pijarów złożona przez
Papczyńskiego 22 lipca 1656, Positio 40-41.



Leporini, oświadcza, że Stanisław od początku z takim zapałem od-
dawał się praktykowaniu cnót, iż wyprzedzał nawet bardziej wyćwi-
czonych w tej umiejętności16.

Wyrazem życia cnotliwego było u o. Papczyńskiego pragnienie re-
alizacji rad ewangelicznych. Miłość do ślubów, jako środków nabywa-
nia doskonałości zakonnej, okazał nie tylko przez złożenie profesji
w 1656 r., ale i przez zobowiązanie się w Oblatio do życia w ślubach
zakonnych17.

W 1665 r. o. Hausenka, który przez kilka lat przebywał wraz z o. Pa-
pczyńskim w tym samym domu, pisał do o. Krausa, że o. Stanisław
jaśnieje przykładem wszelkich cnót zakonnych i że jest w tym podobny
do o. Franchi, zmarłego w 1662 r. w opinii świętości18.

W 1667 r. o. Papczyński otrzymał od różnych zakonów, z którymi
pozostawał w bliskich kontaktach, świadectwa chlubnego życia zakon-
nego i świętości. Według Braci Mniejszych Konwentualnych był w in-
stytucie pijarów przykładem najsubtelniejszej doskonałości19. Przeor ka-
medułów o. Wilga pisał, że był pełen ducha zakonnego swego zało-
życiela, że stał się niewzruszoną kolumną i wyjątkową ozdobą swojego
zakonu w Polsce. Wysławiał jasność i subtelność jego cnót i stwier-
dził, że życie o. Stanisława jest godne zakonnika20.

W 1670 r. bp Mikołaj Oborski zaświadczył, że Papczyński jako
członek instytutu pijarów, odznaczał się prawością życia i zachowania
zakonnego. Jako biskup Krakowa wziął o. Stanisława w opiekę, po-
nieważ prowadził wzorowe życie21. Ten sam biskup w 1671 r. za-
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16 VF § 19, Positio 637.
17 Oblatio, Scripta 29.
18 „virtutum religiosarum omnium elucet compendium et exemplum”. Kraus 261, Positio

291.
19 „sublimioris exemplar factus [est] perfectionis”. Polecenie Braci Mniejszych Konwe-

ntualnych dane o. Papczyńskiemu, 2 października 1667, Positio 123.
20 „Religiosum spiritu sui Fundtoris plenum”; „... sui Ordinis in Polonia... columnam

immobilem et decus singulare”. List polcający ojców kamedułów dany o. Papczyńskiemu,
6 października 1667, Positio 125.

21 „Patris Stanislai Papczyński... sibi optime a moribus et vita commendati patrocinium
suscepit”. Testimonium II bp. Mikołaja Oborskiego, sufragana krakowskiego, 17 lipca 1670,
Positio 181; List polecający bp. Mikołaja Oborskiego doręczony o. Papczyńskiemu, 28 paździer-
nika 1670, Positio 206. 



świadczył, że o. Papczyński sprawował się w Krakowie nienagannie
i w sposób godny zakonnika22.

Po wyjściu od pijarów o. Stanisław nie przyjął zaproszeń, otrzy-
manych z wielu zakonów, do wstąpienia w ich szeregi, ponieważ był
przekonany, że nie zrealizuje tam ideału wyższej doskonałości23. Głów-
nym jednak motywem odmowy była wierność powołaniu; miał założyć
nowy zakon.

Według świadków w Procesie Informacyjnym, o. Papczyński w okre-
sie życia mariańskiego cieszył się nie tylko wśród współbraci opinią
wielkiej świętości24. Gdy zamieszkał w Puszczy Korabiewskiej, roze-
szła się wieść o jego pobożności i świętości. Wiele osób przybywało
do tego miejsca jak do sanktuarium, aby prosić o. Papczyńskiego o po-
moc w utrapieniach. Jego świętość przyciągnęła pewną liczbę poboż-
nych i wykształconych kandydatów do instytutu, którzy pod kierow-
nictwem o. Stanisława czynili wielkie postępy w życiu duchowym i zmarli
w opinii świętości25.

Biskup Wierzbowski, podziwiając przykład ofiarnego i świątobli-
wego życia o. Stanisława, przekazał mu placówkę w Nowej Jerozo-
limie, aby mieć go bliżej siebie26. Ten sam biskup w 1687 r. zaświad-
czył, że o. Papczyński zachowywał się w jego diecezji skromnie i wzo-
rowo pod względem zakonnym przez prawie dwadzieścia lat27. Także
bp Hieronim Wierzbowski w 1699 r. stwierdził, że o. Stanisław był
przykładem kapłana oddanego pracy w Winnicy Chrystusa, męża wy-
kształconego i pełnego Ducha28.
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22 Świadectwo wydane o. Papczyńskiemu przez bp. Mikołaja Oborskiego, 23 lutego 1671,
Positio 229.

23 „perfectionis maioris”. Fundatio § 6, Scripta 84.
24 „in opinione et existimatione sanctitatis”. Proces Informacyjny, Positio 812, 822.
25 VW § 77, Positio 693; Proces Informacyjny, Positio 807, 814, 815, 818, 823, 828.
26 Druga aprobata Zgromadzenia Księży Marianów przez bp. Stefana Wierzbowskiego,

21 lutego 1687, Positio 422-423.
27 Świadectwo bp. Stefana Wierzbowskiego dane o. Papczyńskiemu, 17 lutego 1687,

Positio 564.
28 Prośba bp. Hieronima Wierzbowskiego do Stolicy Świętej, 20 marca 1699, Positio 523.



W 1699 r. bp Denhoff pisał do kard. Marescottiego, że instytut
marianów jest rządzony przez człowieka słynnego z wielkiej cnoty
i pobożności29.

Jako założyciel zgromadzenia zakonnego, o. Papczyński w Regule
życia, w listach okólnych i w partykularnych zarządzeniach przypo-
minał swoim współbraciom o obowiązku ciągłej formacji wewnętrznej
i o dążeniu do doskonałości zakonnej30.

Ojciec Wyszyński, podsumowując przebogatą sylwetkę duchową
o. Papczyńskiego, świadczy, że był on we wszystkim doskonały: nie-
strudzony w pracy, w prowadzeniu nabożeństw, w pisaniu książek re-
ligijnych. Uczył prawd wiary chrześcijańskiej, głosił słowo Boże, dawał
wskazówki i upomnienia konieczne do życia duchowego. W Nowej
Jerozolimie często procesjonalnie nawiedzał miejsca Męki Pańskiej,
wygłaszał kazania i śpiewał wraz z ludem pieśni kościelne. Odwiedzał
cierpiących i umierających, pobudzał grzeszników do poprawy życia,
słuchał licznych spowiedzi, posługiwał chorym w szpitalach, wspo-
magał ubogich i sieroty; polecał ich opiece osób zamożnych, zachęcając
własnym przykładem do dobroczynności. W ten sposób na wzór św.
Pawła stał się wszystkim dla wszystkich, aby wszystkich zdobyć dla
Chrystusa31.

Podsumowując te chlubne świadectwa, należy dodać, że według
opinii współczesnych, którzy byli świadkami życia o. Papczyńskiego
w Nowej Jerozolimie, żył on tam świątobliwie przez cały okres swego
pobytu aż do śmierci, dając przykład cnót w stopniu heroicznym32.

Miłośnik Niepokalanej Dziewicy

Cechą charakterystyczną duchowości o. Stanisława jest żarliwa mi-
łość do Matki Najświętszej Niepokalanie Poczętej. Od najwcześniej-
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29 „magnis virtutis et devotionis celebri”. Prośba bp. Jerzego A. Denhoffa, ordynariusza
przemyskiego, do kard. G. Marescotti, 2 sierpnia 1699, Positio 528.

30 NV, Positio 463, 472, 474-475, 482-483.; List o. Papczyńskiego do marianów w kla-
sztorze korabieskim, 19 kwietnia 1690, Positio 485-486; List o. Papczyńskiego do współbraci
marianów, 16 kwietnia 1695, 490-491; Testamentum II § 6, Scripta 136.

31 VW § 62, Positio 687-688.
32 Świadectwo Otolii Cetlerówny, dominikanki, ok. 1760?, Positio 754 n.; Proces Infor-

macyjny, 808, 826.



szego dzieciństwa wzrastał w atmosferze tej miłości. Miłość ta stale
pogłębiała się, umacniała i dojrzewała w okresie nauki w kolegiach
jezuickich i pijarskich. Jezuici szerzyli w tym czasie ideę „maryjnego
niewolnictwa”; propagowali także Sodalicję Mariańską. Pijarzy również
przyciągali do siebie jako zgromadzenie czcicieli Matki Bożej. Pra-
wdopodobnie dlatego młody Papczyński, pragnąc lepiej służyć Maryi,
wybrał ten właśnie zakon.

Kiedy w 1670 r. wyznał, że „wierzy we wszystko, w co wierzy
Święty Kościół Rzymski i co do wierzenia podaje”, specjalnym aktem
wiary objął prawdę o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Pan-
ny i zobowiązał się do szerzenia tej prawdy oraz jej obrony – nawet
za cenę własnego życia33.

Ideą przewodnią, która przyświecała o. Papczyńskiemu przy za-
kładaniu Zgromadzenia Księży Marianów, było szerzenie kultu Nie-
pokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Znalazła ona swój
wyraz w nazwie instytutu, którego gotowość powołania do życia za-
deklarował w Oblatio dnia 11 grudnia 1670 r. Miał to być instytut
Niepokalanego Poczęcia. Ofiarował wówczas „Bogarodzicy zawsze
Dziewicy, Maryi bez zmazy pierworodnej poczętej” swoje serce, duszę,
intelekt, pamięć, wolę, uczucia, umysł, zmysły wewnętrzne i zewnę-
trzne, oraz ciało swoje, nic sobie nie pozostawiając, aby w ten sposób
być sługą Błogosławionej Dziewicy Maryi34. Tę szczególną miłość do
Matki Najświętszej i oddanie przekazał potem założonemu przez siebie
zakonowi.

Wizję zakonu maryjnego o. Papczyński nosił w sobie już od dawna,
a kiedy po jego odejściu od pijarów biskup płocki Jan Gębicki pro-
ponował mu godność kanonika i zapraszał do współpracy, zdecydo-
wanie odmówił, aby móc realizować swoje zamierzenie35.

Gdy jeszcze starał się o powrót do pijarów, postawił warunek, aby
zakon ten m.in. poświęcił się szerzeniu czci Niepokalanego Poczęcia
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33 Oblatio § 4, Scripta 30.
34 „Ego Stanislaus a Iesu Maria Papczyński... offero, ac dedico Omnipotenti Deo Patri et

Filio et Spiritui Sancto, ac Deiparae semper Virgini Mariae, sine macula originali Conceptae,
Cor meum, animam meam, intellectum, memoriam, voluntatem, affectus, mentem totam, ani-
mum totum, sensus interiores et exteriores, et corpus meum, nihil mihi penitus relinquendo, ut
sie deinceps sim totus eiusdem Omnipotentis, ac B. V. Mariae Servus”. Oblatio, Scripta 29.

35 Fundatio § 6, Scripta 83.



Najświętszej Maryi Panny36. Gdy zrozumiał, że wolą Bożą jest, aby
nie wracał do pijarów, dał początek nowemu instytutowi zakonnemu
o charakterze maryjnym.

W regule zgromadzenia o. Papczyński polecił szerzyć – w miarę
sił – kult „Niepokalanego Poczęcia Najwybrańszej Bożej Matki Dzie-
wicy”37. Zalecał swoim współbraciom niezachwianą cześć dla „Dzie-
wicy bez zmazy poczętej” oraz pamięć o tym, co ślubowali „Bogu
i Najwybrańszej Dziewicy”. Chciał, aby Bóg znajdował „najsłodsze
upodobanie w Najwybrańszej Dziewicy Rodzicielce, Matce Miłosier-
dzia, jedynej Nadziei i Ucieczce wszystkich grzeszników”38.

W swoim testamencie o. Stanisław stanowczo polecił swemu na-
stępcy troskę o cześć oddawaną przez zgromadzenie Najświętszej Ma-
ryi Pannie, m.in. przez odmawianie małego oficjum o Niepokalanym
Poczęciu i całego Różańca39.

Ojciec Stanisław w wyjątkowym przywileju Matki Bożej, jakim
jest Niepokalane Poczęcie, pokładał zawsze nadzieję na uzyskanie dóbr
niebieskich. Tę prawdę poruszał w kazaniach „o wyjątkowym a wol-
nym od skazy pierworodnej poczęciu Najświętszej Maryi Panny”. Czę-
sto wygłaszał i publikował te kazania40. Układał także modlitwy i pieśni
o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny41. I chociaż za-
równo wspomniane kazania, jak i pieśni z modlitwami zaginęły, to
jednak przetrwała miłość do Maryi Niepokalanie Poczętej, którą za-
szczepił w sercach swoich duchowych synów.

Ta pierwsza cecha mariańskiego charyzmatu, jaką jest maryjność
w aspekcie Niepokalanego Poczęcia, została później formalnie posze-
rzona o naśladowanie cnót Maryi w ogólnym znaczeniu, gdy zgro-
madzenie przyjęło Regułę Dziesięciu Cnót Najświętszej Maryi Panny42.
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36 Kraus 336, Positio 329.
37 „Ne tamen otiosi stetis in Vinea Domini cultum Immaculatae Conceptionis Electissimae

DEI Matris Virginis pro modulo virium Vestrarum promovebitis”. NV c. I, n. 2, Positio 463.
38 Testamentum I §4, Scripta 119.
39 Testamentum II § 15, Scripta 140.
40 A. Horanyi, Scriptores Piarum Scholarum, P. II, Budae 1809, 460.
41 „Servus Dei Stanislaus sedulissimus fuerit Promotor cultus Immaculatae Conceptionis

B. V. Mariae, et de Ea Orationes et Cantilenas pias reliquit, et nobis porrexit”. PP f. 113r, Positio
585.

42 Makoś 292.



Pragnąc zachęcić czcicieli Maryi do naśladowania Jej cnót w całym
życiu, założyciel marianów wynosił z uwielbieniem wszelkie cnoty Naj-
świętszej Panny. Ona, „zaszczepiona w domu Bożym”, kierowana przez
Ducha Świętego, jawi się w wizji o. Stanisława jako naczynie wszy-
stkich cnót, „na wzór owocodajnej oliwki”43. Chwalił Najświętszą Dzie-
wicę jako tę, która była zawsze pełna Boga, wcale światu nie poddana,
wolna od niedoskonałości i bogata w cnoty. Zachwycony Jej postacią
mówił za św. Ambrożym: „Ileż rodzajów cnót ukazuje się w jednej
Dziewicy. Skromność, sztandar wiary, danina gorliwości w służbie Bo-
żej, dziewica w relacjach domowych, towarzysząca w usługach, matka
w obrębie świątyni”44.

Wspaniała jest wizja Niepokalanej Matki, którą przybliża nam o.
Stanisław. Tak ukazana postać Matki Bożej budzi zachwyt i skłania
do naśladowania. Założyciel marianów szedł pierwszy w szeregu tych,
którzy Maryję umiłowali ponad wszystko. Przygotowując się do ode-
jścia z tego świata, chylił się do stóp Najwybrańszej Dziewicy, Bożej
Rodzicielki, Maryi i wraz z całym zgromadzeniem oddawał się Jej
na całą wieczność, błagając ze łzami o łaskawość, wstawiennictwo,
kierownictwo i obronę45. Pragnął, aby sam Jezus Chrystus i Boża Ro-
dzicielka byli prawdziwymi i jedynymi Przewodnikami, Obrońcami
i Opiekunami tego Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia46.

Maryja była dla o. Stanisława Papczyńskiego przedmiotem uwiel-
bienia, zachwytu, kontemplacji, fascynacji. Stawiał Ją za wzór dla siebie,
dla swoich współbraci zakonnych i dla każdego chrześcijanina. Mówił
o Niej tak wspaniale, jak tylko może mówić poeta, teolog i święty.
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43 „Nec aliter factum esse Virgineus Panegyristes Damascenus, testatus: In domo Dei,
inquit, plantata atque per Spiritum saginata, instar olivae friguferae virtutum omnium domici-
lium efficitur”. Laus Deiparae Mariae Virginis, Prodromus, Positio 594-595.

44 „O puellam Deo plenam! mundo minime subiectam, imperfectionibus vacuam, virtu-
tibus refertam adeo, ut has eloquentissimus Ambrosius miratus, quasi raptus extra se clamet:
Quantae in una Virgine species virtutum emicant! Secretum verecundiae, Vexillum fidei, Devo-
tionis obsequium, Virgo intra domum, Comes ad ministerium, Mater ad Templum”. Tamże.

45 „Subterno me pedibus Electissimae Virginis Dei Genitricis Mariae cum tota Eius Im-
maculatae Conceptionis nostra Congregatiuncula tota aeternitate, implorans clementiam, inter-
cessionem, directionem, protectionem efficacissimam...”. Testamentum I § 4, Scripta 119.

46 „Congregatiunculam hanc, cuius indignus Praepositus Domino meo Iesu Christo, et
electissimae Virgini Genitrici Eius Mariae, ut veris et solis huius Congregatiunculae Immacu-
latae Conceptionis Defunctorum Suffragatricis Fundatoribus, Directoribus, Protectoribus, Pa-
tronis devotissime in aeternum committo”. Testamentum II § 5, Scripta 136.



Orędownik dusz czyśćcowych

Wielki czciciel Matki Najświętszej Niepokalanie Poczętej był także
żarliwym orędownikiem dusz w czyśćcu cierpiących. Ta cecha cha-
ryzmatu o. Papczyńskiego, choć nieobecna jeszcze w Oblatio, jest bar-
dzo dla jego duchowej postawy znamienna. W ówczesnej pobożności
maryjnej, wyrażającej się zwłaszcza w idei „niewolnictwa maryjnego”,
łączono ją z Niepokalanym Poczęciem. Wizje o. Stanisława w domu
Karskich w Luboczy, w Studziannie i gdzie indziej, przyczyniły się
do wprowadzenia jej do tytułu zgromadzenia.

Pielęgnowania idei niesienia pomocy zmarłym wymagały współ-
czesne o. Papczyńskiemu wydarzenia, jak nieustanne wojny Polski z są-
siednimi krajami, a także zamieszki wewnętrzne, które przynosiły obfite
żniwo śmierci. Z powodu klęsk żywiołowych, głodu i epidemii ludzie
przedwcześnie umierali i często szli nie przygotowani na sąd Boży.
Miłość chrześcijańska kazała o. Stanisławowi myśleć o nich i śpieszyć
im z pomocą. W swoich modlitwach schodził w duchu do czyśćca
i obcował z przebywającymi tam duszami.

Ojciec Stanisław przede wszystkim pragnął opiekować się duszami
żołnierzy poległych na polach bitew i modlił się na ich grobach. Uznał
też niesienie pomocy zmarłym, zwłaszcza poległym na wojnie i wsku-
tek zarazy (która w owych czasach towarzyszyła wojnom), za drugi
cel szczegółowy zgromadzenia. Wszystkich współbraci zakonnych za-
chęcał do modlitwy i podejmowania wszelkich dzieł miłosierdzia w in-
tencji dusz w czyśćcu cierpiących47. Mówił do nich: „Proszę was, bra-
cia, módlcie się za zmarłych, bo nieznośne męki cierpią”. Słuchający
jego kazań byli przekonani, że ilekroć popadał w ekstazę, zawsze mie-
wał wizję czyśćca. Bardzo często w swoich napomnieniach do współ-
braci i w kazaniach do ludu prosił ze łzami w oczach o niesienie po-
mocy zmarłym, twierdząc, że o wiele większa ich liczba znajduje się
w czyśćcu, niż ludzi na świecie; że ogromnie cierpią, wypłacając się
tam sprawiedliwości Bożej. Dlatego wszystkie swoje choroby, cier-
pienia, prześladowania, których tak wiele znosił, posty, umartwienia
i wszelkie inne dzieła pobożne składał w ofierze za dusze czyśćcowe,
a swoim braciom przypominał, aby zawsze pamiętali o obowiązku mi-
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47 VW § 50, Positio 680-681.



łosierdzia wobec zmarłych i polecali ich Błogosławionej Dziewicy Ma-
ryi Niepokalanie Poczętej, jako najłaskawszej Matce i najlitościwszej
Protektorce Dusz Czyśćcowych48.

W celu przyjścia z pomocą zmarłym o. Papczyński nakazał współ-
braciom odmawiać codziennie różaniec i oficjum za zmarłych oraz
ofiarowywać za nich wszelkie zasługi, prace, posty, umartwienia i inne
dzieła pobożne, aby zostali uwolnieni od nieznośnych kar czyśćco-
wych49.

Ojciec Stanisław chciał, aby szczególną troską modlitewną otaczano
przede wszystkim umierających i zmarłych współbraci zakonnych. Gdy
któryś z nich umierał, kazał wszystkim zbierać się przy nim na głos
dzwonu, aby wspierać go ze wszystkich sił modlitwami i polecać mi-
łosierdziu Bożemu. Przełożony powinien – zdaniem o. Stanisława –
zapewnić choremu nie tylko pomoc medyczną, ale i wsparcie w osią-
ganiu życia wiecznego. Służyć temu miała szczera spowiedź, pokuta,
wyznanie wiary, odpędzanie złych duchów, powierzenie siebie w ręce
Boga i spowiednika, pobożne przyjęcie Najświętszej Eucharystii i Na-
maszczenia Chorych, wzywanie pomocy niebian oraz położenie cał-
kowitej ufności w zasługach naszego Zbawiciela50. Należało też po-
bożnie odprawić zwyczajne modlitwy za konającego, polecając gorąco
Bogu jego duszę. Po śmierci ciało jego trzeba było starannie umyć
i pochować w ciągu trzech dni, zawiadamiając jak najszybciej o śmier-
ci inne domy zakonne, aby wszyscy mogli wesprzeć zmarłego Mszami
św., modlitwami i umartwieniami51.
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48 VW § 52, Positio 682.
49 VW § 48, Positio 679-680; VF § 62, Positio 644.
50 „Ultimo congregabuntur omnes communi signo campanae ad animam alicuius Socii

iuvandam ex hac mortalitate decedentis, piis monitis, orationibus, lachrymisque humilibus,
Divinae bonitati et misericordiae commendandam, totis viribus fraterne adnitentes, ne quis in
hoc supremo agone de salute sua periclitetur. Superior sane dabit operam, ut aegro non solum
remedia sanitatis tempestive summa charitate provideat, sed praecipue vitae aeternae; qualia
sunt, seria peccatorum confessio, et detestatio, fidei professio, contra machinationes Daemo-
nium protestatio, animae suae in Divinas et Confessarii manus resignatio, Sanctissimae Eucha-
ristiae devotissima susceptio, et Extremae Unctionis; invocatio auxiliorum Supernorum, in me-
ritis Nostri Salvatoris absoluta spes et fiducia”. NV c. IX, n. 5, Positio 483.

51 „Consuetae preces Ecclesiae circa agonizantem devote absolvantur, anima ferventer
DEO commendetur, Defuncti cadaver abluatur decenter, pie intra triduum tumuletur, obitus
quam citissime per alias domos divulgetur; ut iam missarum Sacrificiis, quam orationibus et
mortificationibus defunctus ab omnibus adiuvetur”. Tamże, n. 6.



Nabożeństwo do dusz w czyśćcu cierpiących, tak dobitnie uwy-
datnione przez założyciela, zostało przyjęte przez jego duchowych sy-
nów, stając się także specyficznym rysem wspólnoty mariańskiej.

Charyzmaty

Ojciec Papczyński, człowiek głębokiej wiary i pobożności, żył
w klimacie prawdziwie ewangelicznym i w stałej więzi z Bogiem. Był
związany serdecznymi więzami z Chrystusem i Jego Matką, z anio-
łami i świętymi, a także z duszami w czyśćcu cierpiącymi. Niebiescy
Orędownicy często śpieszyli mu z pomocą w trudnych chwilach życia.
Anioł Stróż pomógł mu podczas przeprawy przez Dunajec w okresie
dzieciństwa52. Św. Antoni wyciągnął go z błotnistej topieli podczas
podróży do Rymu53. Św. Rafał wspierał go w powrotnej drodze z Rzy-
mu do ojczyzny54. Św. Józef Kalasanty uzdrowił naszego zakonodawcę
z ciężkiej choroby podczas wizji, jaką miał w domu swojej siostry55.
Czcił więc serdecznie swoich niebiańskich opiekunów, a wśród nich
zwłaszcza św. Michała Archanioła, św. Józefa, świętych Piotra i Pawła,
św. Stanisława Męczennika, św. Stanisława Kostkę oraz świętych Anio-
łów Stróżów miejscowości, przez które przechodził podczas licznych
podróży56.

Życie tego wielkiego charyzmatyka wspierał Bóg nadzwyczajnymi
znakami, jak lewitacje i wizje, cuda i proroctwa. Doszukiwali się ich
i opisywali je pierwsi biografowie o. Papczyńskiego, i mówili o nich
w swych zeznaniach świadkowie w poznańskim Procesie Informacyj-
nym.
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52 VW § 11, Positio 665.
53 VW § 35, Positio 674.
54 VW § 36.
55 Litterae ad P. Alexium Armini, S.P., Neo-Jerosolymae, 23 Martii 1688, § 6, Scripta

103.
56 VF § 61, Positio 644; VW § 46-47, Positio 678-679.



Prognostyki

W historii wczesnych lat o. Papczyńskiego można dostrzec pro-
gnostyki zapowiadające jego przyszłe życie zakonne i kapłańskie. Jako
dziecko lubował się w świętych zabawach, którym oddawał się wraz
z rówieśnikami. Odznaczał się gorącym nabożeństwem do Matki Naj-
świętszej, do Niej się zwracał w codziennych praktykach pobożnych
i uciekał się z ufnością w potrzebach. Sam Papczyński w różnych zda-
rzeniach i okolicznościach swego życia dostrzegał wychowawcze dzia-
łanie Opatrzności Bożej. To jego przekonanie podzielali także bio-
grafowie i w swych opisach chętnie szukali analogii w postaciach bib-
lijnych. Widzieli w nim Lota uciekającego z Sodomy, gdy Bóg do-
puścił na niego pokusy ze strony zdemoralizowanego nauczyciela w No-
wym Sączu57. Pokuta Jana Papczyńskiego i wyznanie win w Secreta
conscientiae przypomina nawróconego Augustyna oraz jego Wyznania58;
Papczyński nigdy nie zapomniał o swych niewiernościach wobec Boga
i nazywał siebie „Stanisławem grzesznikiem”, choć w tym się zawiera
wyraz jego heroicznej pokory59. Ten jego wewnętrzny dramat przy-
gotował go do niesienia pomocy grzesznikom i uwalniania ich z mocy
szatana. Z kolei dramat lwowski, z przedłużającą się chorobą Papczyń-
skiego, przypomina los biblijnego Łazarza60; uformował on przyszłego
wielkiego orędownika dusz czyśćcowych, ale też i przygotował go do
okazywania miłosierdzia osobom chorym i ubogim. Pasanie owiec
w okresie trudnego dzieciństwa i znoszenie uciążliwych kaprysów po-
gody przez przyszłego zakonodawcę, przywodzi na myśl Dawida –
pasterza i króla61; Papczyński był prawdziwym pasterzem dusz.

Wymownym znakiem zapowiadającym przyszłego nauczyciela
i autora cennych publikacji o bardzo różnorodnej tematyce było cu-
downe ożywienie jego władz umysłowych. Choć od samego początku
nie miał zdolności do nauki i wydawał się opóźniony pod względem
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57 VW § 11, Positio 664-665.
58 L. Zapałkowicz, PP a. 44, f. 71r.
59 L. Zapałkowicz, PP a. 4, f. 56v-57r; B. Höennig, f. 108r-v; C. Fijałkowski pisze: „Ea-

demque omnia legi in Scripturis Servi Dei per ipsum confectis”, f. 13v; D. Kisieliński, f. 169v;
I. Taudt, 315r; VW § 6 n., 11, Positio 663-665.

60 VW § 17-18, Positio 668-669.
61 VW § 6, 20, Positio 663, 671.



intelektualnym w stosunku do swoich rówieśników, to jednak w pew-
nym momencie doznał intelektualnego przebudzenia, kiedy błagał Boga
i prosił Maryję o wstawiennictwo, by mu wyjednała dar pojętności.
Otrzymał taki dar, a jego zapowiedzią było opanowanie całego alfabetu
w ciągu jednego popołudnia62. Papczyński był przekonany, że doznał
wówczas cudu. Potwierdziło to jego zdecydowane wysunięcie się przed
rówieśników i dalsze osiągnięcia w nauce. Wiedział, że ten rezultat
nie był zależny tylko od niego, ale był szczególnym darem Bożym.

Zastanawiającym fenomenem historii życia o. Papczyńskiego jest
zbieżność wielu okoliczności towarzyszących także życiu założyciela
pijarów, św. Józefa Kalasantego. Jeden i drugi urodził się w pobliżu
gór: pierwszy w Podegrodziu w Beskidzie Sądeckim, drugi w Perlata
de la Sal w Pirenejach. Obaj mieli ojców kowali, sprawujących zarazem
urząd sołtysa i administratora dóbr kościelnych. Obaj mieli tyle samo
rodzeństwa: o. Stanisław miał sześć sióstr i jednego starszego brata,
Piotra, św. Józef Kalasanty – pięć sióstr (nie licząc zmarłych niemowląt)
i także starszego brata Piotra (Pedro po hiszpańsku). Matka jednego
i drugiego odznaczała się dobrocią i pobożnością, i obie przekazały
te cnoty swoim synom. Podobnie przebiegała formacja intelektualna
przyszłych zakonodawców – najpierw w dużej rodzinnej wiosce, na-
stępnie w oddalonym od niej miasteczku. Obaj kilkakrotnie w czasie
dalszych studiów przenosili się z miejsca na miejsce. Obaj po ukoń-
czeniu studiów musieli pokonać opory swoich krewnych w realizacji
drogi powołania do służby Bożej; rodziny nalegały, aby założyli własne
rodziny. Obaj zakonodawcy odrzucili na progu swego powołania za-
konnego proponowane im godności, obaj byli zwolennikami surowego
życia zakonnego i wzorowej obserwancji, cierpieli prześladowania od
współbraci w tym samym zakonie, z uwięzieniem włącznie. Przez te
wszystkie zbieżności stali się sobie bardzo bliscy duchowo, a o. Pa-
pczyński przejął wiele duchowych zalet założyciela pijarów i przekazał
je pierwszym marianom63.
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62 VW § 5, Positio 663; PP ff. 108r, 130v-131r, 169r-v, 257r-v, 314v-315r.
63 Makoś 249.



Lewitacje i ekstazy

Następnym znakiem duchowości o. Papczyńskiego są lewitacje i wi-
zje. Zawsze zjednoczony z Bogiem o. Stanisław często przekraczał
granicę widzialnego i niewidzialnego świata, tak że widywano go unie-
sionego nad ziemią podczas modlitwy, jak zeznała Katarzyna Zebro-
wska z Karskich64. Fenomen ten powtórzył się na oczach współbraci
w Nowej Jerozolimie, podczas modlitwy w chórze65.

Inny przykład lewitacji zanotowano podczas przyjęcia w domu Kar-
skich – z okazji rocznicy śmierci rodziców pana Karskiego – przy
licznym udziale gości. Gdy po nabożeństwie w kościele udano się do
stołu, o. Papczyński przed rozpoczęciem posiłku popadł w ekstazę,
podczas której oglądał męki dusz czyśćcowych. Przeszedł wówczas
przez gęsto zastawiony stół i ani nie dotykając żadnej z potraw, ani
nikogo nie potrącając, udał się do klasztoru w Puszczy Korabiewskiej66.

W życiu o. Papczyńskiego były jeszcze inne wizje, już nie połą-
czone z lewitacją. Do bardziej znanych należy wizja czyśćca w Stu-
dziannej, we wspólnocie filipinów, za czasów przełożeństwa o. Jana
S. Ligęzy. Ojciec Stanisław prosił o zawiezienie go do cudownego
obrazu Świętej Rodziny w tamtejszym sanktuarium; było to w 1693 r.,
gdy ciężko zachorował. Po odprawieniu spowiedzi i po Mszy św. udał
się do celi zakonnej i tam popadł w ekstazę, w której przeżył tajemnicę
cierpień dusz czyśćcowych. Kiedy bracia weszli do jego celi, byli prze-
konani, że o. Stanisław już nie żyje, ale o. Ligęza uspokoił ich i po-
wiedział, że Papczyński bynajmniej nie umarł i że on – jego przyjaciel
i spowiednik – wie gdzie się znajduje. Potem po ekstazie o. Stanisław
udał się do kościoła i wygłosił do wiernych kazanie o potrzebie nie-
sienia pomocy duszom w czyśćcu cierpiącym67.

Wymowna jest jego wizja, która zdarzyła się w 1675 r. na Ukrainie,
gdzie przebywał, jako kapelan w obozie wojska polskiego, walczącego
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64 APS f. 32r.
65 „Accessit ad id mira ejusdem Corporis elevatio, dum in choro orans, et in Dei contem-

platione absorptus, vidit ante Tribunal Christi qaumdam animam, prorupitque in haec verba:
«Oremus adinvicem pro anima, quae modo judicatur»”. VF § 65, Positio 645; VW § 49, f. 12v.

66 VW § 51, Positio 681-682; APS 5, ff. 37r-v; L. Zapłkowicz, PP f. 69v; C. Fijałkowski,
PP f. 148v; DW 3, f. 16v.

67 VF § 62, Positio 644; VW § 48, 679 n.; DW 3, f. 16v; PP ff. 275r-v.



pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego z Turkami. W czasie mod-
litwy za żołnierzy poległych w bitwach z tureckimi hordami objawiły
mu się liczne dusze czyśćcowe błagające, aby nigdy nie zaprzestał
niesienia im pomocy68.

Leporini wspomina o innej jeszcze wizji o. Papczyńskiego, już nie
związanej z czyśćcem. 11 listopada 1673 r., gdy o. Stanisław znalazł
się w kościele parafialnym w Chojnacie, by wygłosić kazanie odpu-
stowe ku czci św. Marcina, ujrzał w ekstazie zwycięstwo rycerstwa
polskiego nad Turkami pod Chocimiem i poinformował o tym słu-
chaczy licznie zebranych w kościele69.

Także godnym uwagi faktem jest to, że w czasie wizji św. Józefa
Kalasantego – jak możemy przypuszczać – zostały mu przekazane wska-
zówki w związku z jego działalnością jako założyciela nowego zakonu.
Został też wówczas uzdrowiony z ciężkiej choroby70.

Według świadectw współczesnych takich ekstaz i wizji miał więcej,
lecz nie wszystkie zanotowano, ponieważ nasz zakonodawca ukrywał
przed innymi występujące w jego życiu zdarzenia nadzwyczajne.

Podziękowania za otrzymane łaski

Świadkowie w Procesie Informacyjnym zeznawali, że o. Stanisław
posiadał dar czynienia cudów i cieszył się wśród ludzi sławą cudo-
twórcy. Byli to: Ludwik Zapałkowicz OIC, Cyprian Fijałkowski OIC,
Dionizy Kisieliński OIC, Benedykt Hoennig OIC, Izydor Taudt OIC
i Wojciech Magnuszewski. Według ich świadectw o. Papczyński leczył
chorych71, zwłaszcza chore dzieci72. Leczył m.in. chorych na kołtun73.
Uwalniał także opętanych przez szatana74.
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68 VW § 50, Positio 680-681; DW 3, f. 16v.
69 VF § 66, Positio 645; VW § 55, Positio 683.
70 Litterae ad P. Alexium Armini, S.P., Neo-Jerosolymae, 23 Martii 1688, § 6, Scripta

103.
71 VF § 77, Positio 647; VW § 68, f. 16v; DW 3, f. 16r; PP f. 61v-62v; ff. 139r-139v; ff.

204r, 208v-209v; ff. 263r-263v. 
72 VW § 73, Positio 691; DW 3, f. 18r; APS 5, ff. 29v, § 3; 37v, § 6.
73 VF § 78, Positio 647; VW § 69, f. 16v; PP f. 209r-209v.
74 VF § 79, Positio 647; VW § 69.



Według świadectwa rodziny z Luboczy o. Stanisław uzdrowił Kar-
skiego z choroby żołądka75. Przywrócił też zdrowie Józefowi Karskie-
mu po tragicznym wypadku (przejechał go wóz). Uleczył także Karską
z choroby nóg76. Uzdrowił Marcina Świdnickiego, o czym na piśmie
zaświadczył sam uzdrowiony77 i sługę Skarzewskiego78. Przywrócił wła-
dzę języka niemowie w Korabiewie – w święto św. Stanisława79. Ule-
czył Cetlerówną80 i przywrócił do życia Raciborską – córkę właścicielki
Cedrowic81.

Takich cudów było wiele, ale niektóre z nich poszły w niepamięć,
bo o. Papczyński starał się odwracać uwagę od siebie jako cudotwórcy.
„Dla tego celu wykorzystywał przywieziony z Rzymu do Góry i umie-
szczony w Wieczerniku obraz św. Rafała. Do tego Archanioła kierował
ludzi, każąc im dziękować za łaski uzdrowień. Natomiast z matkami,
którym uzdrawiał dzieci, przekomarzał się w taki sposób, że traciły
stuprocentową pewność, że ich dzieci były rzeczywiście chore. W ten
sposób osłabiał ich zapał ogłaszania go cudotwórcą”82.

Wspomnijmy jeszcze o innej kategorii cudów zdziałanych przez
o. Papczyńskiego. Według świadectwa współczesnych pewnego razu
rozpędził deszczową chmurę, która zagrażała wiernym słuchającym jego
kazania pod gołym niebem83. Mamy także relacje o gotującej się za
jego sprawą wodzie w sadzawce84. Znany jest też opis uśmiercenia
pieska Anny Karskiej (mamy w tej sprawie wyjątkowo dużo świa-
dectw)85 oraz przywrócenia życia psu myśliwskiemu Karskiego86.
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75 APS 5, f. 31v; VF § 81, Positio 641; VW § 70, Positio 688-689.
76 PP ff. 135v-136r.
77 APS 5, ff. 38v-39r.
78 VW § 81, Positio 697.
79 VF § 80, Positio 647; VW § 69, f. 16v.
80 PP f. 204r.
81 PP ff. 282r-v; f. 298r.
82 Makoś 258.
83 VF § 83, Positio 648; VW § 72, Positio 690-691; PP f. 63r; f. 140r; ff. 209v-210r; f.

267r; f. 300r; f. 327r.
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86 VW § 71, Positio 689690; APS 5, f. 36v; PP f. 66r; f. 114v; f. 143v; f. 270v.



Zachowały się również świadectwa przypisujące o. Papczyńskiemu
dar prorokowania. Przewidywał przyszłość niektórych osób oraz na-
stępstwa ich postępowania. Wśród jego proroctw znamienne jest prze-
powiedzenie królowi Augustowi II długiego życia, mimo że był bar-
dzo otyły, z czego powszechnie sądzono, że długo nie pożyje87. Ojciec
Stanisław przepowiedział dwom prałatom, że zostaną biskupami88, a kle-
rykowi Jakubowi Wolskiemu OFMRef, że będzie prowincjałem89. Prze-
kazał też proroczą informację Trzcińskim o losie dwóch ich córek,
mianowicie, że zdrowa zachoruje i umrze, a ciężko chora wyzdrowieje
i wstąpi do zakonu, w którym zostanie przełożoną90. Papczyński prze-
widział przyszłość pięciu synów Trzcińskich91 i pomyślną przyszłość
zakonną Otolii Cetlerówny, choć jako kandydatka w zakonie należała
do dziewcząt słabych, nie rokujących nadziei na wytrwanie92. Wiemy
też, że o. Papczyński przewidział kryzys swego zakonu i jego pozy-
tywne zakończenie93, natomiast w Testamencie zapowiedział, że do-
brodzieje marianów otrzymają podwójną nagrodę, a prześladowcy zo-
staną przez Boga surowo ukarani94. Późniejsza historia zgromadzenia
potwierdziła to proroctwo, a o. Wyszyński chętnie do niego wracał.

Leporini podkreśla, że o. Papczyński był także obdarzony łaską
rozeznawania duchów i pomagał penitentom – o lękliwym sumieniu
– w odzyskiwaniu spokoju i roztrzyganiu wątpliwości.

Złożone później liczne podziękowania za łaski otrzymane przez
jego wstawiennictwo u Boga zdają się świadczyć, że cudotwórcza moc
o. Stanisława przetrwała również i do naszych czasów.
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87 VW § 61, Positio 686-687; DW 3, f. 18v; APS 5, f. 30, § 16; f. 37v.
88 VW § 58.
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Sława świętości

Jeszcze przed śmiercią założyciela marianów szerzyła się jego cześć.
Tym bardziej zaraz po śmierci cieszył się „sławą świętości” i to nie
tylko w Nowej Jerozolimie i okolicy, ale nawet na Litwie i Podolu.
Marianie zanieśli ją również do Portugalii i Rzymu. Znane są świa-
dectwa ludzi mocno przekonanych o świętości o. Papczyńskiego95.

Siostra Otolia, dominikanka (†1761), zeznała ok. 1760 r., że o. Sta-
nisław był świętym mężem. Marcin Świdziński, który w 1698 r. został
uzdrowiony za pośrednictwem o. Papczyńskiego, zachował do 1774 r.
– kiedy to składał zeznanie – niegasnącą pamięć o jego pobożności.
Ojciec Jakub Wolski OFMRef, który spotkał o. Papczyńskiego w 1698 r.,
powiedział o nim w 1725 r., że już ze świętymi żyje w niebie i polecał
się jego modlitwom.

W XVIII w. za przyczyną o. Papczyńskiego miały miejsce liczne
uzdrowienia. W 1754 r. córka Mikołaja Twarowskiego, prawie już ko-
nająca, została uzdrowiona po wezwaniu pomocy o. Stanisława. W tym
samym roku za jego przyczyną odzyskało zdrowie dwóch ciężko cho-
rych Portugalczyków. Około 1766 r. Szymon Krasuski ze Skórca, kilka
tygodni złożony ciężką chorobą, bez żadnej nadziei na wyzdrowienie,
odzyskał zdrowie przez wezwanie pomocy o. Papczyńskiego. W 1767
r. za jego przyczyną odzyskała zdrowie opuszczona przez lekarzy Teo-
fila Morawska, bardzo cierpiąca z powodu komplikacji po porodzie.
Również w 1771 r. syn Andrzeja Kuszewskiego, którego męczyły przez
dwanaście dni i nocy konwulsje, został uzdrowiony za pośrednictwem
o. Stanisława.

W latach 1752-1769 marianie zebrali wiele świadectw potwierdza-
jących sławę świętości o. Papczyńskiego. Składali je ludzie, którzy
zostali za jego przyczyną uzdrowieni lub otrzymali inne łaski. W latach
1750-1752 sława świętości o. Stanisława była żywa wśród pijarów
na Litwie i w Rzymie.

W 1752 r. Adam Komorowski, arcybiskup gnieźnieński i prymas
Polski, pisał do Józefa Emanuela I, króla Portugalii, że pamięć o Sta-
nisławie Papczyńskim, którego się wychwala i błogosławi, jest wciąż
żywa w Polsce. Tak samo żywa była o nim pamięć w Lizbonie, gdzie
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uzyskiwano łaski za jego przyczyną. Ukazał się tam przekład jego
życiorysu i zostały wydrukowane obrazki z jego podobizną96.

Warto zaznaczyć, że marianie w rocznicę śmierci założyciela nie
odmawiali oficjum żałobnego. Nie odprawiali też Mszy św. za jego
duszę w przekonaniu, że już króluje w niebie, a więc nie potrzebuje
takiej pomocy. Śpiewali natomiast Te Deum97. W 1748 r. pojawiły
się drukowane wizerunki o. Papczyńskiego z napisem Venerabilis Dei
Servus (Czcigodny Sługa Boży).

O sławie świętości mówią trzy biografie o. Papczyńskiego, które
pojawiły się w XVIII w. Pierwszą napisał w Polsce ok. 1705 r. o.
Mansueto Leporini OFMRef, który wówczas był mistrzem nowicjatu
u marianów. Drugą napisał w 1754 r. w Rzymie o. Kazimierz Wy-
szyński. Trzecia biografia (dowolny przekład poprzedniej) jest pracą
o. Joao Teixeira; została opublikowana w 1757 r. w Portugalii98. Z bio-
grafii tych wyłania się obraz cnót heroicznych, które są świadectwem
pozostawionym dla potomnych. Jest to świadectwo niezwykłe, jakby
wydarte z żywego ciała ognistym rylcem. Ale też dzięki niemu wielu
zyskało świadomość, że warto żyć zgodnie ze swoim powołaniem,
że wiara jest nie dającą się zniweczyć obietnicą o świecie szczęśliwym,
który miłujący Bóg stworzył dla człowieka.

Oczekiwanie na beatyfikację

Sprawą wyniesienia na ołtarze założyciela marianów pierwszy zajął
się o. Kazimierz Wyszyński. Gdy wstąpił do zgromadzenia spotykał
współbraci i innych ludzi z zewnątrz wspólnoty, którzy znali osobiście
o. Papczyńskiego i uznawali go za świętego. Świadczyli o jego wzo-
rowym życiu zakonnym i kapłańskim, mówili o proroctwach i uzdro-
wieniach uzyskanych za jego przyczyną. Potem w Rzymie stawiał pier-
wsze kroki zmierzające do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego. Był
głęboko przekonany o świętości o. Stanisława. Twierdził, że po eks-
humacji jego szczątków doznał wyraźnego błogosławieństwa. Uważał,
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że zaniedbywanie starań o wyniesienie na ołtarze świętego założyciela
marianów sprowadza nieszczęście na członków zakonu mariańskiego99.
Do nich należał m.in. o. Joachim od św. Anny Kozłowski. Ojciec
Wyszyński pisał: „Nieboszczyk to ieszcze Joachim y inni Poprzednicy
powinni byli o to starać się, a że zaniedbali, więc y na Kongregacyą
różne trudności y na nich samych przygody spadały, więc aby nam
następcom Pan Bóg raczył lepiey błogosławić, «Wychwalajmy mężów
sławnych i Ojców naszych»”100.

Według świadectwa Wyszyńskiego, towarzysz o. Papczyńskiego
Joachim Kozłowski, pragnąc sam uchodzić za założyciela zgromadze-
nia, w żaden sposób nie godził się, aby rozpocząć starania o beaty-
fikację o. Stanisława. Tymczasem jego ciało, pochowane w grobie
w Wieczerniku Pańskim, przez dziesięć lat pływało w wodzie a o. Jo-
achim wcale nie troszczył się nawet o osuszenie grobu. Aż sam, prze-
prawiając się pod Warszawą przez Wisłę, utonął i w ten sposób umo-
żliwił prowadzenie procesu o. Papczyńskiego101.

Gwoli sprawiedliwości należy dodać, że o. Joachim miał także obie-
ktywne przeszkody do rozpoczęcia procesu o. Stanisława, i – choć
dał się powodować niezdrowej ambicji – sam był przekonany o jego
świętości. Świadkowie w Procesie Informacyjnym często powołują się
na o. Joachima, który zaangażował o. Leporiniego do napisania biogra-
fii założyciela i dostarczył mu potrzebne dokumenty oraz informacje
jako naoczny świadek. Sam o. Wyszyński daje piękne świadectwo
o przywiązaniu o. Joachima do o. Stanisława:

„Nasi też świadczyć mogą iako X. Joachim przybywszy iuż po
zmarłym, padł do nóg iego (z płaczem) wołaiąc: «A nas święty Oycze
komu zostawiłeś» etc., co wszystko musiało pochodzić z opinii o wiel-
kiej świętości”102.
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Przekonywanie chwiejnych

Ojciec Wyszyński chcąc przekonać innych do sprawy beatyfikacji
o. Papczyńskiego pisał:

„Jeżeli powątpiewanie iakie zachodzi około Naszego świętego In-
stytutora y stąd zaniedbanie, zapewne to nas gubi ieżeli tak wielkiemu
Słudze Bożemu y Kultorowi Matki Boskiey uwłaczać chcemy, nie pro-
mowując Czci Jego, którą sobie zasłużył od nas, staiąc się naszym
Oycem y wodzem”103.

Z Rzymu wciąż nadchodziły do Polski od o. Kazimierza ponaglenia
do przełożonych, aby jak najprędzej rozpoczęli przygotowania do roz-
poczęcia procesu beatyfikacyjnego. Bolał nad tym, że sprawa odwleka
się, a maleje liczba naocznych świadków życia i cnót założyciela ma-
rianów104. Pisał do generała, o. Wetyckiego:

„Wielce Czcigodnego Ojca uniżenie upraszam, abyś iako nayprę-
dzey chciał naprawić moją ignorancję i niedbalstwo, ponieważ to iuż
obowiązek Pan Bóg raczył włożyć na Osobę Jego, spodziewając się
wielkiey od Boga za przyczyną tego Oyca Świętego nagrody; a nam
pożądaną otuchę oznaymić, bo iuż dawno powinienby był nasz święty
Oyciec nie tylko rozpoczętą sprawę mieć, ale i na ołtarzu stanąć...”105.

W podobnym błagalnym tonie zwracał się w liście do swego brata:
„Obliguję Waszmość Pana y Dobrodzieia, aby im [marianom] pobudkę
do tego dawać; będzie to nagrodą niezmierną przez przyczynę Sługi
Bożego, który iak Świętym był, tak y Świętym iest, i króluje z Chry-
stusem w niebie, bo gdy sprawę Jego kiedykolwiek promowuiemy,
zaraz nam się zaczyna nie iedno darzyć, gdy ustaiemy, to nam się
odmiana czyni”106.

Żarliwy czciciel założyciela marianów dzieli się własnym doświad-
czeniem, kiedy mówi o błogosławieństwie, jakiego doznają miłośnicy
o. Papczyńskiego. Wyznaje:

„Nadziwić się nie mogę przedziwney Opatrzności Boskiey około
mnie, gdym się szczerze począł krzątać około promocyi procesu Czci-
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godnego Ojca Naszego Założyciela..., zaraz Pan Bóg zaczął nam udzie-
lać wyjątkowych łask”107.

Wśród łask szczególnych, o których o. Kazimierz wspomina, wy-
mienia takie, jak uzyskanie środków na dźwignięcie z ruin Wieczernika,
nowe fundacje w Rzeczypospolitej, szczęśliwe zakończenie sprawy
z ks. Stefanem Turczynowiczem, zaproszenie marianów do Portugalii.
Nawet otrzymanie lepszej celi na Aracoeli w Rzymie przypisuje opiece
o. Papczyńskiego108.

W liście do generała zakonu o. Kajetana Wetyckiego, z 18 paź-
dziernika 1751 r., o. Wyszyński pisał z Rzymu o tym, jakie cele przy-
świecają Kościołowi przy wynoszeniu świętych na ołtarze:

„Po pierwsze, cel dokonywanych przez Kościół święty beatyfikacji
i kanonizacji Sług Bożych jest podwójny, a mianowicie, aby Bóg był
wielbiony w swoich Sługach, a następnie, aby wierni naśladowali przy-
kład świętego życia prowadzonego przez Sługi Boże”109.

Wspomniany list, zawierający cytat z autorytatywnego wówczas
w tej sprawie autora, jest rodzajem instrukcji, jak należy postępować
w sprawach związanych z rozpoczęciem procesu beatyfikacyjnego.
Świadczy również o tym, że o. Wyszyńskiemu przyświecał właściwy
cel w jego staraniach o beatyfikację o. Papczyńskiego; taki, jaki ma
na uwadze Kościół, gdy wynosi swoich synów i córki do chwały oł-
tarzy. Niemniej zależało mu na tym, aby jego zakon pozyskał swego
szczególnego patrona, którego on sam uważał za świętego110.

Historia z portretem

Jako postulator procesu beatyfikacyjnego o. Papczyńskiego w Rzy-
mie o. Wyszyński w 1752 r. starał się o wymalowanie portretu o. Pa-
pczyńskiego. Miał go wykonać gratis, powodowany czcią wobec o. Pa-
pczyńskiego, słynny malarz Antonio Albertoni111. Ojciec Wyszyński
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107 DW 2, 23-24.
108 DW 2, 13, 14, 19.
109 „Primo, finis Sanctae Ecclesiae in promovendo Servis Dei ad Beatificationem et Cano-

nisationem duplex est: videlicet ut Deus honorificetur in Servis suis, deinde ut Fideles exemplo
Servorum Dei vitam Sancte [ab] eis peractam imitentur”. DW 3, f. 16r. 

110 DW 3, f. 22r.
111 Antonio Albertoni był utalentowanym malarzem. Urodzony po 1730 r., syn Franciszka,

Włocha rezydującego w Warszawie, został wysłany przez swego ojca do Rzymu na studia ma-



wręczył mu kopię oryginalnego portretu112, aby mógł z niej odtworzyć
postać założyciela marianów w ostatnich latach jego życia. Jednak ar-
tysta, nie dbając o podobieństwo do wizerunku o. Stanisława, przed-
stawił go w postaci młodzieńca, o bystrym wzroku i czerwonej twarzy,
pozbawionego wszelkich oznak skromności i świętości. Zwrócono ma-
larzowi uwagę, że w wykonanym przez niego portrecie nie ma żadnego
podobieństwa do wizerunku o. Papczyńskiego – podeszłego w latach,
wycieńczonego pokutą, oddanego kontemplacji, pochłoniętego rozmy-
ślaniem o wieczności, łagodnego w spojrzeniu i gestach, oderwanego
od rzeczy ziemskich. Proszono zatem artystę, aby poprawił obraz, bo
niezgodny był z oryginałem. Jednak malarz twierdził, że bardziej od-
powiada wymogom sztuki postać piękna i otyła niż wychudzona i po-
kutująca, i nie chciał go zmienić – wbrew naleganiom wielu kapłanów,
zakonników i innych osób. Ojciec Wyszyński prosił go po wielekroć,
aby poprawił obraz, on jednak odmawiał, bo uważał, że to wstyd po-
prawiać własne dzieło. 

W konsekwencji swego uporu portrecista zachorował i popadł w ja-
kieś szaleństwo. Prosił o pomoc wielu lekarzy, używał różnych lekarstw,
lecz nie doznawał polepszenia. Pozostawał w złym stanie kilka mie-
sięcy, aż wreszcie zrozumiał, że to cierpienie jest karą za to, że nie
chciał odtworzyć o. Papczyńskiego w postaci naturalnej. Po przykrych
doświadczeniach zgodził się na poprawienie obrazu. Nie mógł jednak
spełnić tego zadania z powodu choroby, dlatego inny znany malarz113

uczynił to za niego. Wówczas chory odzyskał zdrowie i powrócił z daw-
ną żywotnością do wykonywania swoich dzieł. Odtąd nabrał czci dla
o. Stanisława, podobnie jak wszyscy, którzy byli świadkami tego wy-
darzenia114.
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larskie. Po powrocie do Polski był jednym z nadwornych malarzy króla Stanisława Augusta
(pictor regius). Zmarł w 1795 r. Z. Batowski, Albertrandy Antoni, t. I, 44; Positio, 715-1716,
przyp. 253, 255.

112 Oryginalnym portretem o. Papczyńskiego jest obraz znajdujący się dzisiaj w klasztorze
mariańskim w Skórcu, starannie odrestaurowany w 1998 r. Nie wiemy natomiast, gdzie znajduje
się obecnie kopia portretu, który o. Wyszyński miał ze sobą w Rzymie.

113 Malarz księcia Czartoryskiego, Teodor, który również studiował malarstwo w Rzymie.
DW, List do ks. Władysława radnego, sierpień 1752 r.

114 VW § 113, 715-716. Wspomniany obraz jest dzisiaj nie do odnalezienia. Należy jed-
nak dodać, że portret o. Papczyńskiego, który znajduje się obecnie w klasztorze w Puszczy
Mariańskiej, ma inskrypcję bardzo podobną do tej, którą o. Wyszyński zaproponował dla kopii,
jaka miała być wykonana w Rzymie. Doc. f. c. Pap., Alb. I, fot. 9; DW, Ann. 3, f. [21a]v, list z 18



Tymczasem należało zabrać się energiczniej do sprawy procesu
beatyfikacyjnego o. Papczyńskiego.

Niezawiniona opieszałość

Rozpoczęcie procesu wciąż się odwlekało. Różne były tego przy-
czyny, m.in. nieznajomość procedury, utrudnione kontakty z Rzymem,
zbyt mała liczba członków zgromadzenia i stąd brak odpowiedniej oso-
by do prowadzenia sprawy. Marianie nie mieli też swego protektora115.
Na niektóre z tych przyczyn wskazuje o. Wyszyński po spotkaniu z rzym-
skim ekspertem – o. Andrzejem Budryoli TJ, zdziwionym opieszałością
marianów. Pisał wtedy do o. Wetyckiego: „Lecz gdym mu przełożył,
że do tego były przeszkody różne, y od różnych prześladowania Zakonu
naszego, musieliśmy się wprzód starać iakoby Zakon ustawić, y uwolnić
się od prześladowań, potym też zaś nastąpiło powietrze, y różne woyny,
więc czasuśmy sposobnego do zaczęcia procesu o święcie dokonanym
życiu naszego Założyciela nie mieli”116.

W następnym roku pisał:
„A żeśmy zaś tak nie rychło z tym się odetchnęli, tedy kazał przy-

czyny kłaść wobec Sędziów, iako to miało miejsce na skutek różnych
prześladowań Zakonu naszego przez wielu, także przez naszych, iako
iest y w Procesie Błogosławionego Józefa Kalasantego, tudzież woyny,
powietrza, także zaniedbanie naszych poprzedników, y w jaki sposób
z tego powodu zostali ukarani przez Pana, na koniec ubóstwo naszego
Zakonu, gdyż to się zaraz bezpośrednio po szlachetnej śmierci Czci-
godnego Ojca czynić miało”117.

Odnośnie do sprawy zaniedbań związanych z procesem, o. Kazi-
mierz doszukiwał się winy także u siebie; pisał do o. Wetyckiego:

„Pan Bóg ci sam iest świadkiem, że z mojej strony, iakem w tym
Zakonie iest, zawszem to naszym radził, y Przełożonym moim per-
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marca 1752 r. Analogiczna relacja o historii tego obrazu znajduje się w: DW/2, 8-9; Positio,
715, przyp. 254.

115 DW 4, 27-28.
116 List z 16 października 1751; DW 3, f. 20r.
117 List do generała Wetyckiego, z 29 lipca 1752; DW 3, ff. 29r-29v; List do tegoż generała,

z 19 sierpnia 1752; DW 3, f. 31v.



swadowałem, lecz się zawsze próżnymi tłumaczeniami z tego wyma-
wiali, dowodząc sobie, y mnie, że dopiero po stu latach takie sprawy
godzi się zaczynać, lecz gdym w Rzymie umyślnie w tym celu sta-
nąwszy Adwokatów się radził, wyrozumiawszy iż ta sprawa nie tylko
że się tak długo odwlekła, ale że bez zwłoki trzeba ią zaczynać, bardzo
mi żal, żem za czasu Prepozytury moiey o tym wiadomości nie miał,
więc Wielce Czcigodnego Ojca uniżenie upraszam, abyś iako nayprę-
dzey chciał naprawić moją ignorancję i niedbalstwo...”118.

Dramatyczne wezwania kierowane z Rzymu do Polski przez o.
Wyszyńskiego wkrótce poruszyły serca i marianie podjęli konkretne
kroki w sprawie beatyfikacji swego założyciela. W latach 1752-1757
generał Wetycki nakazał zbieranie świadectw o świętości życia o. Pa-
pczyńskiego i o cudach zdziałanych za jego pośrednictwem. Ten sam
przełożony generalny 25 stycznia 1753 r. wysłał okólnik do marianów,
polecając ich modlitwom sprawę fundatora. Nakazał też śpiewać co-
dziennie Veni Creator po jutrzni, prymie i nieszporach o jego beaty-
fikację119.

W niedługim czasie niektórzy biskupi, książęta i magnaci wysto-
sowali swe prośby do Rzymu o beatyfikację o. Papczyńskiego. Również
Sejm Polski zebrany z okazji koronacji króla Stanisława Poniatowskie-
go poparł tę sprawę uchwałą z 9 grudnia 1764 r. Proszono wówczas
Stolicę Apostolską o beatyfikację takich Polaków, jak Andrzeja Bobola
i innych, a w ich indeksie znalazł się także o. Papczyński. Wreszcie
na wniosek kapituły generalnej marianów, z 24 sierpnia 1766 r., ge-
nerał o. Jacek Wasilewski w dniu 1 stycznia 1767 r. mianował o. Lu-
dwika Zapałkowicza postulatorem generalnym, aby prowadził sprawę
beatyfikacyjną120.

W tym czasie za pozwoleniem biskupa chełmskiego Feliksa Tur-
skiego, oficjała generalnego Warszawy, dokonano rozpoznania prochów
o. Papczyńskiego i za zgodą bp. Antoniego Ostrowskiego z Kujaw
(1763-1773) przeniesiono je do innego grobu w kościele Wieczernika
w Górze (ok. 1766). W wyniku dalszych starań biskup Poznania i War-
szawy, Teodor Czartoryski, delegował w dniu 9 kwietnia 1767 r. bp.
Józefa Załuskiego z Kijowa (1759-1774) do rozpoczęcia Procesu In-
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118 DW 3, ff. 34r-34v.
119 Navikevičius 232.
120 Tamże.



formacyjnego. Ostatecznie sąd biskupi – z ramienia ordynariusza po-
znańskiego – rozpoczął 10 czerwca 1767 r. w rezydencji arcybiskupiej
w Warszawie tak długo oczekiwany Proces Informacyjny. Niestety nie
żyli już świadkowie naoczni („de visu”). Przesłuchano sześciu świad-
ków „ex auditu”, czterech marianów, tj. Benedykta Honnig’a, Cypria-
na Fijałkowskiego, Dionizego Kisielińskiego i Izydora Taudt’a oraz
o. Marcina Lubę i Wojciecha Magnuszewskiego. Proces trwał do 4 paź-
dziernika 1769 r. Akta Procesu, potwierdzone przez ordynariusza po-
znańskiego, bp. Andrzeja Stanisława Młodziejowskiego, wysłano przez
specjalnego posłańca Walentego Czubernatowicza do Świętej Kongre-
gacji Obrzędów w Rzymie. Tam na prośbę postulatora generalnego
13 czerwca 1771 r. została udzielona przez Stolicę Świętą dyspensa
„a non integro lapsu decenii a die praesentationis” Procesu. W 1772 r.
kard. Ponente przedstawił Stolicy Świętej spis dziewiętnasu listów do-
magających się Komisji Wprowadzającej. Były tam m.in. listy bisku-
pów, przełożonych zakonów, urzędników i innych osób. 18 stycznia
1774 r. w odpowiedzi na pismo z 23 maja 1772 r. bp Młodziejowski
wysłał do św. Kongregacji Obrzędów wszystkie rękopisy i inne do-
kumenty o. Stanisława. 22 lipca 1775 r. Kongregacja wydała dekret
podpisany przez kard. Marefoschi super scriptis o. Papczyńskiego. De-
kret poświadczył, że w pismach o. Papczyńskiego nie ma niczego nie-
zgodnego z wiarą i moralnością. W końcu Giovanni Alegiani, adwokat
procesu beatyfikacyjnego, po przygotowaniu i wydrukowaniu „Infor-
matio”121 i „Summarium”122 przepisał tezy „Animadversiones”123 Pro-
motara Wiary i na tym cała procedura została zakończona124.
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121 Posnanien. Beatificationis et Canonizationis Ven. Servi Dei Stanislai a Jesu Maria
Papczyński Fundatoris, ac primi Praepositi Congregationis Immaculatae Conceptionis B.M.V.
Animarum Suffragatricis. INFORMATIO super dubio an sit signanda Commissio Introductionis
Causae in casu, et ad effectum etc., [Romae 1772].

122 Posnanien. Servi Dei Stanislai a Jesu Maria Papczyński 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].

123 Posnanien. Beatificationis et Canonizationis Ven. Servi Dei Stanislai a Jesu Maria
Papczyński Fundatoris ac primi Praepositi Congregationis Immaculatae Conceptionis B.M.V.
Animarum Suffragatricis. Responsio Ad 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.

124 Navikevičius 232-234.



Przerwanie i wznowienie procesu

Szczęśliwie rozpoczęty proces beatyfikacyjny został w 1775 r. za-
trzymany, ponieważ nie zatroszczono się o zebranie dowodów na bez-
podstawność zarzutów przedstawionych w „Animadversiones” przez
promotora wiary. Adwokat Alegiani nie potrafił odpowiedzieć na te
zarzuty i sprawa beatyfikacji o. Papczyńskiego została przerwana. Tym-
czasem Alegiani kontynuował sprawę o. Kazimierza Wyszyńskiego aż
do 1798 r., kiedy marianie musieli opuścić ich Prokuraturę Generalną
przy kościele św. Wita i Modesta. Dokumenty procesu o. Papczyń-
skiego przeszły do Archiwum Watykańskiego. Wznowienie procesu
udaremniły klęski polityczne pod koniec XVIII w. i utrudnione w ich
następstwie kontakty ze Stolicą Apostolską125.

Chociaż proces o. Papczyńskiego został przerwany, nie ustały sta-
rania marianów o jego wznowienie. Odwoływali się przede wszystkim
do jego autorytetu moralnego. Nadal uroczyście obchodzili rocznicę
jego śmierci. Wciąż pojawiały się dowody licznych łask uzyskanych
za sprawą o. Stanisława126.

W XIX w. o Papczyńskim pisali m.in.: Ludwik Górski w 1843 r.,
Beniamin Szymański w 1848 r., Ludwik Tripplin w 1854 r., Franciszek
Sobieszczański w 1868 r., Ambroży Wadowski w 1880 r., Walerian
Mrowiński w 1898 r. W 1891 r. o. Bernard Pielasiński otrzymał zez-
wolenie na poświęcenie odbudowanego kościoła Wieczerzy Pańskiej,
w którym znajdują się doczesne szczątki o. Stanisława127.

Wiek XX przynosi bogaty dorobek bibliograficzny o założycielu
Zgromadzenia Księży Marianów. Liczni autorzy w swych artykułach
przedstawiają postulat wznowienia procesu beatyfikacyjnego, informują
o pielgrzymkach urządzanych do jego grobu i o łaskach uzyskanych
za jego wstawiennictwem. W 1964 r. komisja historyczna zebrała 353
listy pochodzące z różnych stron Polski z lat 1932-1964. Jest w nich
mowa o m.in. o powrocie do zdrowia, o skutecznej pomocy w trud-
nych sytuacjach materialnych i duchowych. Niektóre spośród listów
stanowią relacje o wydarzeniach, które można zaliczyć do cudów w ści-
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125 Tamże 235.
126 Positio LXXXVIII.
127 Positio LXXXVIII.



słym tego słowa znaczeniu128. Przywołamy tu jedno z najbardziej wy-
mownych wydarzeń.

W 1964 r. Paulina Ciechomska, lat 65, zamieszkała w Sokołowie,
oświadczyła, że od 1928 r. bardzo cierpiała z powodu żylaków. Nie
mogła skorzystać z pomocy lekarskiej, więc w 1953 r. prosiła o ra-
tunek o. Papczyńskiego. Gdy modliła się u jego grobu, została uz-
drowiona; od tego czasu żylaki nie pojawiły się i nie odczuwała już
więcej bólu129.

Zgromadzenie marianów z chwilą odzyskania przez Polskę nie-
podległości w 1918 r. rozpoczęło prace przygotowawcze do kontynu-
owania sprawy beatyfikacji o. Papczyńskiego. Gromadzono konieczne
materiały archiwalne, w czym odznaczyli się ojcowie Jan Totoraitis,
Stefan Sydry i Józef Vaisnora. Do grobu o. Stanisława przybywały
liczne pielgrzymki. Jednak dopiero po prawie dwóch stuleciach przerwy
Rada Generalna Zgromadzenia Księży Marianów na sesji w Rzymie
15 listopada 1952 wybrała o. Kazimierza Reklaitisa MIC na postulatora
generalnego dla podjęcia sprawy. Ojciec Reklaitis ułożył wkrótce ka-
talog wszystkich dokumentów dotyczących fundatora, przedłożył go
Sekcji Historycznej Świętej Kongregacji Obrzędów, która 7 listopada
1953 r. wznowiła proces beatyfikacyjny o. Papczyńskiego pod nr 161/53
w celu prowadzenia dalszych badań130.

Po zebraniu koniecznych dokumentów i przedstawieniu ich Świętej
Kongregacji do Spraw Świętych stało się jasne, że sprawa podlega
Sekcji Historycznej Kongregacji. Ówczesny relator tej sekcji, mons.
P. A. Frutaz, polecił powołanie Komisji Historycznej dla zebrania do-
kumentów potwierdzających ciągłość sławy świętości o. Papczyńskiego.
Komisja powołana przez ordynariusza warszawskiego, kard. Stefana
Wyszyńskiego, przeprowadziła potrzebną kwerendę i stwierdziła ową
nieprzerwaną ciągłość. Na podstawie tych dokumentów Sekcja Histo-
ryczna mogła przystąpić do opracowania Positio super introductione
Causae. Do tej pracy Sekcja Historyczna powołała marianina ks. Ka-
zimierza Krzyżanowskiego, który pod kierunkiem relatorów general-
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128 Positio XCII.
129 Uzdrowienie to, przedstawione Stolicy Apostolskiej, nie zostało uznane za cud jedynie

dlatego, że zabrakło dostatecznego udokumentowania medycznego.
130 Navikevičius 236.



nych opracował wspomnianą Pozycję. Pomocą w poszukiwaniu do-
kumentów służyli mu inni marianie, a przede wszystkim wicepostulator
w Polsce ks. Jan Bukowicz. Dzieło to ukazało się drukiem w 1977 r.

Wartość Pozycji ocenili, 23 listopada 1977 r., konsultorzy historycy
i na podstawie ich pozytywnej decyzji Kongregacja Generalna wydała
28 listopada 1980 r. opinię pozytywną. Jednak zaraz pojawiły się trud-
ności, ponieważ obecnie proces został wszczęty jako historyczny, na-
tomiast w XVIII w. był to proces zwyczajny z udziałem tylko jednego
promotora wiary. Teraz zwielokrotniono liczbę ekspertów (dwunastu
historyków i dziewięciu teologów) i pojawiła się także większa liczba
pytań a nawet zarzutów. Między innymi takie, że pierwsi biografowie
o. Papczyńskiego, M. Leporini i K. Wyszyński, to panegiryści i na-
pisane przez nich biografie to legendy zawierające fakty, które nie
znajdują potwierdzenia w innych źródłach. Konsultorzy sugerowali, że
opisywane wydarzenia miały miejsce w czasach baroku, kiedy bio-
grafowie lubowali się w tworzeniu legend. Eksperci popierali swoje
twierdzenia hipotezą, że marianie nie od razu byli przekonani o świę-
tości swego założyciela, ale zaczęli tworzyć wokół niego opinię świę-
tości w trosce o rozwój zakonu131.

Na postawione zarzuty konsultorzy otrzymali wyjaśnienie ekspertów
zgromadzenia: K. Krzyżanowskiego i W. Makosia132. Eksperci odpo-
wiedzieli, że nie doceniono istotnej wagi dokumentów, takich jak pro-
tokół zeznań świadków w informacyjnym procesie poznańskim, czy
orzeczeń sądowych i oświadczeń niektórych biskupów. Nie potrakto-
wano też poważnie wszystkich rozmów przeprowadzonych przez o. Wy-
szyńskiego z żyjącymi jeszcze w jego czasach naocznymi świadkami
życia o. Papczyńskiego, które zachowały się w sporządzonych przez
niego notatkach133.

Konsultorzy badając dokumenty, wyjmowali z kontekstu poszcze-
gólne zdania, bez uwzględnienia innych świadectw. Wynikały z tego
poważne pomyłki134. Nie liczyli się też z tłem historycznym i kultu-
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131 RVH II, 10, p. 2; III, 11-14; IV, 15 n., 19-21.
132 Informatio super dubio, Roma 1990; Explicationes ad adnotationes Congressus Spe-

cialis, Roma 1991.
133 Makoś 23-24.
134 Tamże 29.



rowym XVII w. Nie uwzględnili także w sposób wystarczający rodzaju
literackiego źródeł o charakterze polemicznym. Chodzi o Historię Pol-
skiej Prowincji Szkół Pobożnych, o pijarskie zarzuty zebrane przez je-
zuitów w Dziesięciu punktach, o Publiczne oświadczenie wyruszają-
cego do Rzymu o. Papczyńskiego i o jego Apologię.

Historia Krausa Provincia Poloniae CC. RR. Pauperum Matris Dei
Scholarum Piarum135 jest nieobiektywna, choć jednocześnie jest cennym
dokumentem historycznym, bo podaje wiele szczegółów pominiętych
w innych źródłach i pozwala ustalić dokładniej chronologię wydarzeń.
Należy ją zatem czytać przy zastosowaniu „filtra” pewnych elemen-
tarnych zasad. Relacja Krausa jest skażona ironią. Umie on przy pomocy
osobliwej sofistyki ukrywać pewne wydarzenia i okoliczności korzystne
dla o. Stanisława oraz przemycać różne fałszywe twierdzenia. Z tego
względu do zarzutów Krausa należy podchodzić ostrożnie, mamy bo-
wiem do czynienia z wypowiedziami demagogicznymi.

Również zarzuty zebrane przez jezuitów w „dziesięciu punktach”136

mają podobny charakter do tych w Historii Krausa. Mimo to niektórzy
konsultorzy uwierzyli w podane tam absurdalne twierdzenia, np. że
o. Stanisław przedkładał św. Franciszka nad Chrystusa137. Tymczasem
prawowierność jego pism została potwierdzona podczas procesu beaty-
fikacyjnego oficjalnym dekretem wydanym 15 lipca 1775 r.138.

Także pisma obronne o. Papczyńskiego – Protestatio Romam abe-
untis139 i Apologia pro egressu e Scholis Piis140 – spowodowały zamęt
wśród konsultorów. W pismach tych o. Stanisław podjął kroki w związ-
ku z kampanią wymierzoną przeciw niemu. Chodziło mu nie tyle o ob-
ronę samego siebie, ile raczej o obronę wartości, których był rzecz-
nikiem, m.in. o obserwancję zakonną. W przypadku Apologii – pisanej
przed założeniem nowej wspólnoty zakonnej – musiał także bronić
swego dobrego imienia jako przyszłego założyciela zgromadzenia. Tym-
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czasem niektórzy konsultorzy wysunęli zarzuty przeciwko niemu, nie
biorąc pod uwagę natury tego polemicznego pisma; w swym założeniu
powinno ono ukazywać bronione wartości i piętnować niesprawiedliwe
ataki przeciwników. Wskutek tego nieporozumienia Apologia stała się
kamieniem obrazy dla wielu konsultorów141. Gdyby jednak zajrzeli do
innych pism o. Papczyńskiego, nie należących do rodzaju apologe-
tycznego, dostrzegliby w nich obraz człowieka mądrego, umiarkowa-
nego i zrównoważonego. „W tych pismach, jak w zwierciadle, dostrze-
ga się jego tęsknotę za niebem, jego miłość do Boga i do bliźniego,
do Matki Najświętszej oraz uległość Duchowi Świętemu w pełnieniu
woli Bożej”142. Słowem, niektórzy konsultorzy pominęli pewne donios-
łe fakty z życia o. Papczyńskiego i ważne dokumenty, które zostały
zgromadzone w Pozycji. Przecież w okresie największego upokorzenia
o. Stanisława – po jego porwaniu i uwięzieniu – inne zakony chciały
go przyjąć do siebie. Cenili go także biskupi z Krakowa, Płocka, Po-
znania i Warszawy; bronili go i proponowali mu zaszczytne stano-
wiska. Tylko dwaj konsultorzy zauważyli te fakty143.

Zastrzeżenia do wiarygodności źródeł

Niektórzy konsultorzy kontestowali pewne fakty albo zaprzeczali
wiarygodności źródeł pod pretekstem, że brak ich potwierdzenia w in-
nych dokumentach. W ten sposób bez przeprowadzenia specjalnych
badań, uznali pierwsze biografie o. Papczyńskiego za zbiór opisów
fikcyjnych i za tendencyjne panegiryki144. Wcześniej uległ tej tendencji
nawet G. Navikevičius, marianin145, uważając wspomniane źródła i za-
leżne od nich późniejsze opracowania za legendy. Wprowadził przez
to wiele zamieszania zarówno wśród mariańskich autorów146, jak i nie-
których konsultorów. Tymczasem fakty opisane we wspomnianych bio-
grafiach potwierdzają inne źródła, choćby tak wiarygodne, jak protokół
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zeznań świadków z poznańskiego informacyjnego procesu beatyfika-
cyjnego, autobiografia o. Papczyńskiego pt. Secreta conscientiae oraz
Listy i Dziennik czynności o. Wyszyńskiego.

Wreszcie niektórzy konsultorzy w swojej ocenie postaci o. Pa-
pczyńskiego nie liczyli się z faktami i danymi historycznymi. Nie wzię-
li mianowicie pod uwagę tła historycznego pijarów i obrali drogę przy-
jętych z góry założeń, na przykład, że przełożeni pijarscy byli bez
zarzutu, a Papczyńskiego charakteryzowała postawa nieprzejednana.
Tymczasem o. Papczyński uważał, że jego powinnością jest troska
o obserwancję, a dezaprobata niesprawiedliwości i niemoralności; o to
chodziło w jego konflikcie z niektórymi przełożonym pijarskimi.

Dekret heroiczności cnót

W dalszym toku starań o beatyfikację o. Papczyńskiego, kiedy
trwały jeszcze spory i dyskusje wśród konsultorów historyków i teo-
logów, zostały przekazane Ojcu Świętemu listy polecające od Kon-
ferencji Plenarnej Episkopatu Polski oraz od Konsulty tak Męskich,
jak i Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce. 6 marca 1981 r.
decyzją papieża Jana Pawła II został ogłoszony dekret Kongregacji
do Spraw Świętych o wprowadzeniu sprawy o. Papczyńskiego przed
Trybunał Apostolski.

Odbyty w Warszawie w latach 1981-1982 proces w sprawie za-
chowania dekretów papieża Urbana VIII, odnoszących się do kultu
świętych, stwierdził, że zostały zachowane przepisy kościelne dotyczące
oddawania kultu publicznego o. Papczyńskiemu przy jego grobie.

Następnym zadaniem było udowodnienie w Kongregacji do Spraw
Świętych, na podstawie materiałów zebranych w Pozycji, heroiczności
cnót o. Papczyńskiego, zgodnie z nową procedurą obowiązującą od
1983 r.

Tymczasem w 1990 r. ogłoszono dekret super validitate dotyczący
dawnego Procesu. Potem na specjalnym spotkaniu 22 stycznia 1991 r.
pod przewodnictwem Generalnego Promotora Wiary, konsultorzy teo-
logowie potwierdzili, że o. Papczyński praktykował cnoty w stopniu
heroicznym. Wreszcie 17 marca 1992 r. kardynałowie i biskupi zebrani
na Kongregacji Generalnej orzekli, że o. Stanisław od Jezusa Maryi
Papczyński praktykował cnoty teologiczne, kardynalne i wszelkie inne
w stopniu heroicznym.
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Ukoronowaniem dotychczasowych wysiłków było przyjęcie przez
Ojca Świętego Jana Pawła II decyzji Kongregacji do Spraw Świętych
i polecenie wydania dekretu heroiczności cnót o. Papczyńskiego, co
nastąpiło 13 czerwca 1992 r.

Oto najważniejsze słowa dekretu: „Uznaje się za rzecz pewną, że
Sługa Boży Stanisław od Jezusa Maryi Papczyński praktykował cnoty
teologalne wiary, nadziei i miłości Boga i bliźniego, jak również cnoty
kardynalne roztropności, sprawiedliwości, umiarkowania i męstwa oraz
cnoty z nimi związane w stopniu heroicznym”147.

W ten sposób tak bardzo przedłużony w czasie proces beatyfika-
cyjny dobiegł końca. Wspomniany dekret jest więc oficjalnym uznaniem
przez Kościół świętości życia o. Stanisława Papczyńskiego. Jest to bar-
dzo ważny krok w jego drodze na ołtarze i teraz w przypadku jakiej-
kolwiek wątpliwości co do świętości założyciela marianów można po-
woływać się na autorytet Stolicy Apostolskiej, która nie publikuje tego
rodzaju dokumentów dopóty, dopóki nie zostaną wyjaśnione wszel-
kie problemy.

Świadectwa wiernych

Napływające wciąż relacje o łaskach i cudach uzyskanych za przy-
czyną o. Papczyńskiego skłoniły wicepostulatora w Polsce, ks. Jana
Kosmowskiego MIC, do zebrania i opublikowania wielu autentycznych
wypowiedzi ludzi różnych stanów i zawodów, prostych i uczonych,
księży i sióstr zakonnych. W ich świadectwach uwidoczniło się wy-
raźnie głębokie przekonanie, że łaski, o których donoszą, otrzymali
na skutek wstawiennictwa o. Papczyńskiego. Jest w nich mowa o zmia-
nie w sytuacji materialnej, duchowej, zdrowotnej i rodzinnej. Wspo-
mniany wybór pochodzi ze świadectw gromadzonych przez księży ma-
rianów po ostatniej wojnie światowej (niektóre z nich pochodzą sprzed
wojny) aż po dziś dzień. Są one pełne gorącej wiary i szczerej wdzię-
czności wobec tego wielkiego syna narodu i Kościoła, jakim był o. Sta-
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nisław Papczyński148. Przytaczamy tu kilka z najbardziej poruszających
świadectw, które mówią, jak bliskie są o. Stanisławowi wszelkie biedy
i potrzeby ludzkie.

★ ★ ★

„W mojej rodzinie istniał bardzo trudny problem. Zięć pił nało-
gowo. Przychodził do domu pijany, brudny, poobijany i zaczynał awan-
tury, bił swoją żonę a moją córkę. W domu była sodoma i gomora.
Nieustanny strach, niepokój, nerwy i bolesne oczekiwanie, w jakim
stanie dzisiaj wróci zięć. Ja i córka byłyśmy bezradne. Nasze upo-
minanie doprowadzało go do wściekłości. Trzeba było milczeć i płakać.
Modliłam się dużo. Moje modlitwy były obficie skrapiane łzami. W tym
czasie dowiedziałam się o Słudze Bożym Ojcu Stanisławie Papczyń-
skim. Ksiądz Stanisław Idziuk przez nasze dzieci przekazał nam o nim
książeczkę i zachęcał do modlitwy w różnych intencjach. Zaczęłam
odmawiać nowennę do Maryi Niepokalanej za wstawiennictwem Ojca
Stanisława i przez 9 dni przystępowałam do Komunii św. Głęboko
wierzę, że dopomógł nam czcigodny Ojciec Stanisław, bo czy to przy-
padek, że akurat po zakończeniu Nowenny zięć wrócił do domu trzeź-
wy, a następnie, ku naszej radości, przestał pić. Dziś zięć z córką
żyją bardzo przykładnie, zgodnie, po Bożemu. Dziękuję Ci, Ojcze Sta-
nisławie.

Często modlę się i proszę Ojca Stanisława o wstawiennictwo. Gdy
mój mąż bardzo poważnie zachorował – płuca przeziębione, wysoka
temperatura, komplikacje – i lekarz stwierdził konieczność hospitali-
zacji, zaczęłam odmawiać nowennę o wstawiennictwo Ojca Stanisława
i codziennie przystępować do Komunii św. Już piątego dnia mąż od-
zyskał nagle siły, opuściła go gorączka i bez szpitala całkowicie wy-
zdrowiał.

Zdarzyło się innym razem, że druga moja córka ucząca się w śred-
niej szkole w Warszawie, i już kończąca ostatnią klasę, porzuciła naukę
i zaczęła prowadzić niebezpieczne życie. Ogromnie martwiłam się i nie-
pokoiłam. Wiedziałam, co jej grozi, bo widziałam, na jaką drogę weszła,
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o czym tutaj wolę nie pisać. Czułam się bezsilna. Nawet nie wiedziałam,
gdzie jej szukać, jak jej pomóc. Wołałam jednak z nadzieją: «Ojcze
Stanisławie, czcigodny Sługo Boży, dopomóż mi». W nim widziałam
ratunek. Zaczęłam się modlić, odmawiać nowennę. Już nawet nie pro-
siłam, aby córka zdała maturę, ale by zeszła ze złej drogi i wróciła
do domu.

W tym czasie odbywały się u nas rekolekcje wielkopostne. W in-
tencji córki byłam więc u Komunii św. i modliłam się do Sługi Bożego
Ojca Stanisława. Drugiego dnia po rekolekcjach ktoś wieczorem cicho,
nieśmiało zapukał do naszych drzwi. We mnie serce zamarło. Tak,
to córka wróciła. Przyjęłam ją jak ewangeliczny ojciec marnotrawnego
syna.

Córka zerwała z przeszłością i całkowicie zerwała z Warszawą i ze
środowiskiem, w którym ostatnio przebywała. Znalazła na miejscu pra-
cę i stała się naprawdę wzorową dziewczyną i uczciwą katoliczką.

Wszystko to sprawił czcigodny Ojciec Stanisław. Dlatego jestem
przekonana o jego świętości i modlę się o jego beatyfikację. Bogu
niech będą dzięki. Bardzo wdzięczna L.”149.

★ ★ ★

„Przy ul. Wileńskiej w Warszawie mieszkał ciężko chory na gruź-
licę płuc wielki ateista z żoną, która była jeszcze bardziej zagorzałą
ateistką. Gdy sąsiedzi chcieli sprowadzić mu księdza, żona oświadczyła,
że «nigdy nie dopuści żadnego księdza do męża». Dla nich bogiem
była partia, komunizm.

Żal mi było duszy tego człowieka, by nie poszła na stracenie.
Postanowiłam wraz z moją siostrą gorąco modlić się. Każda z nas od-
dzielnie odmawiała nowennę do czcigodnego Sługi Bożego Ojca Sta-
nisława Papczyńskiego, aby stał się cud i aby chory sam poprosił o księ-
dza. Odmówiłyśmy nowennę trzy razy. Ani na chwilę nie straciłam
ufności w skuteczność naszej modlitwy. Za parę dni choremu pogor-
szyło się. Żona wezwała pogotowie. Zabrano go do szpitala przy ul.
Wolskiej, na oddział gruźliczy. O tym, aby się wyspowiadał, nie było
mowy, gdyż żona pilnowała go i zakazała personelowi wpuszczać księ-
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dza, a były to lata twardego komunizmu. Za każdym razem, gdy przy-
chodziła do szpitala, wypytywała chorych, czy nikt nie namawia jej
męża do spowiedzi w czasie jej nieobecności. Groziła nawet więzie-
niem, jeśli ktoś odważyłby się «uprawiać religijną propagandę wobec
męża». Choremu pogorszyło się, przenieśli go z ogólnej sali do se-
paratki, gdzie przebywało tylko dwóch chorych. Żona o tym nie wie-
działa, bo w tym czasie była w domu. Wcześnie rano chory sam po-
prosił o sprowadzenie księdza: «Chcę się wyspowiadać».

Przyszedł ksiądz kapelan z parafii. Chory wyspowiadał się. Świad-
kiem tego nawrócenia była pani Teresa, pielęgniarka, która choremu
dawała swój krzyżyk do pocałowania po spowiedzi. Na drugi dzień
chory spokojnie zmarł. Żony przy jego śmierci nie było.

Czcigodny Sługa Boży Ojciec Stanisław nigdy nie zawodzi tego,
kto mu ufa... Przekonana o świętości Ojca Stanisława Joanna”150.

★ ★ ★

„Oświadczam, że w 1957 r. zachorowałem na tyfus plamisty i jed-
nocześnie na tyfus brzuszny. Stan mój był bardzo ciężki. Miałem wtedy
zaledwie 9 lat. Przebywałem w szpitalu zakaźnym przy ul. Wolskiej.
Według opinii lekarzy mój stan był beznadziejny. Moja matka uzyskała
zgodę na pierwszą dla mnie spowiedź i Pierwszą Komunię św. w szpi-
talu. Gdy to się działo, byłem przytomny, bo zaznaczam, że bardzo
często traciłem przytomność. Jak potem się dowiedziałem od matki,
modliła się o moje zdrowie za przyczyną Ojca Stanisława Papczyń-
skego i jego wstawiennictwu przypisuje moje uzdrowienie. Włodek
z Warszawy”.

★ ★ ★

„Uzupełniając wypowiedź mego nieletniego syna, wyjaśniam, że
oprócz mnie, odmawiającej nowennę do Ojca Stanisława Papczyńskie-
go, modliły się wszystkie dzieci w dzień swojej Pierwszej Komunii
św., do której miał wspólnie z nimi przystąpić mój syn. Modlitwy
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te prowadził ks. proboszcz Bakalarz. Zwróciłam się do niego, gdy
lekarze odmówili już pomocy i stracili nadzieję na uratowanie syna.

Prośby nasze zostały wysłuchane i syn po przyjęciu w szpitalu
Pierwszej Komunii św. zaczął powracać do zdrowia. Zdarzyło się nawet
tak, że lekarze ze szpitala «Przemienienia Pańskiego», w którym wcześ-
niej również syn mój leżał, będący z wizytą w szpitalu «Wolskim»,
gdy weszli na salę, gdzie leżał mój syn, po przeczytaniu nazwiska
i stanu choroby wyrazili zdziwienie słowami: «To ten chory jeszcze
żyje?»

Za to wszystko, co Bóg mi zesłał przez ręce Ojca Stanisława Pa-
pczyńskiego, jestem wdzięczna i będę wdzięczna aż do śmierci. An-
tonina – matka”151.

★ ★ ★

Paul Claudel powiedział: „Jest człowiek, który otrzymał rano za-
danie i który utworzył jedno z nim – lekarz, poeta, żołnierz, rolnik
i budowniczy domów – ofiaruje on Bogu to dzieło, które wokół niego
i pod nim wznosi się zwolna jak ołtarz, który nosi jego imię”. Ojciec
Stanisław Papczyński był lekarzem dusz i poetą. Był także rolnikiem,
budowniczym domów i żołnierzem w służbie Chrystusa; zorganizował
Jego bojowników o Królestwo Boże na ziemi – w Zgromadzeniu Nie-
pokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, które po wieczne czasy
będzie nosiło także jego imię.

Słowami dedykacji o. Stanisława Papczyńskiego z podręcznika re-
toryki, wydanego po raz pierwszy drukiem w 1663 r., Matce Niepo-
kalanej pracę tę poświęcam:

Przedwiecznego Słowa Rodzicielce
Pobożnie Wymownej Dziewicy Maryi

Bez żadnej zmazy Poczętej.
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KALENDARIUM ŻYCIA
I PROCESU BEATYFIKACYJNEGO
STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO

I

18.05.1631 – przychodzi na świat w Podegrodziu
1640 – rozpoczyna szkołę elementarną w Podegrodziu
1643 – przenosi się do szkoły w Nowym Sączu
1646 – w maju wyjeżdża do szkoły w Jarosławiu, gdzie studiuje

od połowy maja do końca lipca
1646 – w sierpniu udaje się do Lwowa i stara się bezskutecznie

o przyjęcie do kolegium jezuitów
1649 – w kwietniu lub na początku maja udaje się do szkoły

pijarów w Podolińcu
1650 – w czerwcu udaje się do Lwowa i zostaje przyjęty w kole-

gium jezuitów
1651 – udaje się do kolegium jezuitów w Rawie Mazowieckiej,

gdzie kończy szkołę średnią i odbywa studia filozoficzne
02.07.1654 – przyjmuje habit pijarski i rozpoczyna nowicjat w Podo-

lińcu
1655 – jest drugi rok w nowicjacie w Warszawie

22.07.1656 – składa pierwsze śluby proste
1655-1656 – uczy się teologii przy Kolegium św. Antoniego Braci

Mniejszych w Warszawie
1658-1660 – naucza retoryki w Podolińcu
12.03.1661 – przyjmuje święcenia kapłańskie
1660-1662 – prowadzi wykłady retoryki w domu pijarów w Rzeszowie

1663 – zostaje przeniesiony do domu w Warszawie, gdzie przez
4 lata sprawuje obowiązki nauczyciela, spowiednika i ka-
znodziei



27.09.1667 – na polecenie przełożonego generalnego udaje się do Rzy-
mu

1668 – na polecenie przełożonego generalnego udaje się do Niko-
lsburga na Morawach

1668 – w maju wyrusza z Nikolsburga do Warszawy
1669 – w połowie września udaje się do rezydencji pijarów w Ka-

zimierzu pod Krakowem
1670 – w styczniu zostaje porwany w Kazimierzu przez przeło-

żonego prowincjalnego i przewieziony do karceru, naj-
pierw w Podolińcu a następnie w Prievidzy na Węgrzech

22.03.1670 – zostaje zwolniony z Prievidzy
02.04.1670 – wraca do Kazimierza i oddaje się pod opiekę biskupa

1670 – ok. 26 sierpnia zatrzymuje się w pałacu biskupa
11.12.1670 – zostaje oficjalnie zwolniony przez o. Michała Krausa,

wiceprowincjała w Polsce, ze ślubów prostych i z przy-
sięgi wytrwania w zakonie pijarow

1670 – po opuszczeniu pijarów rezyduje w Krakowie i prowadzi
Bractwo Niepokalanego Poczęcia w Kazimierzu (przy ko-
ściele św. Jakuba).

1671 – obejmuje funkcję kapelana w rodzinie Karskich w Lubo-
czy, w diecezji poznańskiej

1671 – we wrześniu przywdziewa w Luboczy biały habit
30.09.1673 – przybywa do pustelni korabiewskiej, aby rozpocząć zakła-

danie nowego zakonu
24.10.1673 – dekretem bp. S. Święcickiego zostaje założony pierwszy

dom Zakonu Zgromadzenia Marianów
22.11.1677 – obejmuje kościół Wieczerzy Pańskiej w Nowej Jerozoli-

mie i zakłada drugi dom zakonny
21.04.1679 – bp S. Wierzbowski kanonicznie eryguje Zgromadzenie

Księży Marianów
1684 – w czerwcu zwołuje w Puszczy Korabiewskiej pierwszą

kapitułę generalną
1690 – udaje się do Rzymu w celu uzyskania aprobaty papieskiej

dla mariańskiego instytutu, choruje i powraca do Polski
nie osiągnąwszy celu
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1698 – jesienią wysyła do Rzymu o. Joachima Kozłowskiego
w celu uzyskania aprobaty papieskiej dla mariańskiego
instytutu

15.10.1699 – obejmuje trzecią placówkę mariańską w Goźlinie
21.09.1699 – uzyskuje aprobatę papieską przez agregację do Zakonu

Braci Mniejszych pod Regułą Dziesięciu Cnót
24.11.1699 – Innocenty XII wysyła list (breve) do nuncjusza apostol-

skiego w Polsce nakazujący mu przyjęcie ślubów uro-
czystych od marianów

06.06.1701 – składa uroczyste śluby na ręce nuncjusza apostolskiego
Franciszka Pignatellego w Warszawie

05.07.1701 – przyjmuje profesję swoich współbraci w Wieczerniku
w Górze

17.09.1701 – w otoczeniu współbraci zasypia spokojnie w Panu w kla-
sztorze przy Wieczerniku

II

ok. 1705 – o. Mansueto Leporini OFMRef pisze pierwszą biografię
o. Stanisława Papczyńskiego, Życie Założyciela

30.04.1751 – o. Kazimierz Wyszyński jako prokurator zgromadzenia
udaje się do Rzymu i tam podejmuje pierwsze kroki zmie-
rzające do wszczęcia procesu beatyfikacyjnego o. Pap-
czyńskiego. Nawiązuje kontakt z adwokatem Alegianim,
który daje mu instrukcje, jak prowadzić proces; przygoto-
wują też obaj projekt interrogatoriów i artykułów procesu

1754 – o. Wyszyński pisze Życiorys o. Stanisława Papczyńskiego
01.01.1767 – generał zakonu mariańskiego Jacek Wasilewski mianuje

o. Ludwika Zapałkowicza prokuratorem do prowadzenia
sprawy

09.04.1767 – bp Teodor Czartoryski deleguje bp. Józefa Załuskiego do
prowadzenia procesu, dając mu do pomocy dwóch sę-
dziów i promotora fiskalnego

10.06.1767 – w Warszawie I sesja Poznańskiego Informacyjnego Pro-
cesu Beatyfikacyjnego o. Stanisława od Jezusa Maryi Pap-
czyńskiego
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26.09.1767 – następuje przerwanie procesu z powodu uwięzienia przez
Moskali bp. Józefa Załuskiego, przewodniczącego trybu-
nału

01.01.1768 – nominacja nowego przewodniczącego trybunału Antonie-
go Okęckiego i kontynuacja procesu

04.10.1769 – zakończenie procesu, przesłanie akt do kongregacji rzym-
skiej

1772 – opracowanie przez adwokata Informatio i Summarium
1775 – Animadversiones Fidei Promotoris (zarzuty Promotora

Wiary)
15.07.1775 – Kongregacja Rytów wydaje dekret aprobujący pisma

o. Papczyńskiego
1775 – odpowiedzi adwokata Alegiani na zarzuty Promotora

Wiary, które jednak okazały się niewystarczające
1952 – mianowanie postulatora przez Kapitułę Generalną Maria-

nów
1977 – opublikowanie w Rzymie nowego opracowania pt. Sta-

nislai a Iesu Maria Papczyński etc., Positio super intro-
ductione causae

23.11.1977 – opublikowanie Relatio et vota z posiedzenia konsultorów-
historyków

1990 – opublikowanie dodatkowych informacji i wyjaśnień pt.
Informatio

08.10.1990 – orzeczenie Kongregacji do Spraw Świętych dotyczące
regularności prowadzonego w XVIII w. procesu

22.01.1991 – opublikowanie Relatio et vota z zebrania konsultorów-
teologów

1991 – opublikowanie dodatkowych wyjaśnień Explicationes ad
adnotationes Congressus Peculiaris super Virtutibus dies
22 ianuarii habiti

13.06.1992 – ogłoszenie Aktu heroiczności cnót Ojca Stanisława od
Jezusa Maryi Papczyńskiego.

Kalendarium 357



KONGREGACJA  DO  SPRAW  ŚWIĘTYCH

DEKRET

W DIECEZJI POZNAŃSKIEJ
SPRAWA KANONIZACJI SŁUGI BOŻEGO

STANISŁAWA OD JEZUSA MARYI PAPCZYŃSKIEGO
Założyciela Zgromadzenia Księży Marianów

pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny

(1631-1701)

W odpowiedzi na pytanie:

Czy jest pewność, że istnieją w stopniu heroicznym u tego, kogo
ta sprawa dotyczy, cnoty teologalne wiary, nadziei i miłości, zarówno
względem Boga, jak i bliźniego, a także cnoty kardynalne roztropności,
sprawiedliwości, umiarkowania i męstwa oraz cnoty z nimi związane?

„Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu mo-
im, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem spra-
wiedliwości, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty” (Iz 61,10).

Powyższe słowa, wypowiedziane jakby ustami Bogarodzicy Dzie-
wicy Maryi na chwałę Boga, który – zachowując Ją wolną „od wszelkiej
zmazy winy pierworodnej” – uczynił Jej „wielkie rzeczy jako Wszech-
mocny”, stosuje Kościół we Mszy św. na uroczystość Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Sługa Boży Stanisław od Jezusa
Maryi Papczyński w tym szczególnym przywileju Matki Bożej zawsze
pokładał wielką nadzieję na osiągnięcie dóbr niebieskich, często wo-
łając: Immaculata Virginis Mariae Conceptio, sit nobis salus et protectio
[Niepokalane Poczęcie Dziewicy Maryi niech będzie dla nas ocaleniem
i obroną].



Dlatego też założył „Towarzystwo Niepokalanego Poczęcia”, które
miało szerzyć „kult Niepokalanego Poczęcia Najwybrańszej Bożej Ro-
dzicielki Dziewicy”, skoro – jak stwierdził Papież Jan Paweł II w dniu
święta Niepokalanego Poczęcia w roku 1986 – „wokół Niepokalanej
Matki Zbawiciela gromadzą się wszyscy, którzy położyli nadzieję
w Chrystusie” i „Ona – ocalenie ludu – nie przestaje być dla nas
pomocą” (Insegnamenti di Giovanni Paolo II, IX, 2, s. 1907). W sło-
wach skierowanych do Niepokalanej Dziewicy, wspominając Jej walkę
z szatanem, którego Ona przez swoje Niepokalane Poczęcie w pełni
pokonała, Papież powiedział: „Przez Twoje Niepokalane Poczęcie zo-
stała nam dana nadzieja zwycięstwa. Pod Twoją obronę uciekamy się...”
(L’Osservatore Romano, 9-10 dicembre, s. 5).

Maryja Niepokalana, „już uwielbiona w niebie co do ciała i duszy,
jest obrazem i początkiem Kościoła mającego osiągnąć pełnię w przy-
szłym wieku” (LG 68). Kościół zaś „w osobie Najświętszej Maryi
Panny już osiąga doskonałość, dzięki której istnieje nieskalany i bez
zmazy”. Pozostali zaś wierni chrześcijanie są wezwani do nabywania
doskonałości czyli świętości i w tym dążeniu „wznoszą oczy ku Maryi,
która świeci całej wspólnocie wybranych jako wzór cnót” (tamże 65).
Nic więc dziwnego, że „Maryja, wzniosła Córa Syjonu, pomaga wszy-
stkim swoim dzieciom bez względu na to, gdzie i w jakich warunkach
żyją, aby w Chrystusie znajdowali drogę prowadzącą do domu Ojca”
(Jan Paweł II, Redemptoris Mater, nr 47).

Prawda ta wyraźnie uwidacznia się w życiu Sługi Bożego Stani-
sława od Jezusa Maryi Papczyńskiego.

Sługa Boży Stanisław urodził się w Polsce we wsi Podegrodzie,
należącej dawniej do diecezji krakowskiej, 18 maja 1631 roku, jako
najmłodszy spośród ośmiorga rodzeństwa. Rodzicami jego byli Tomasz
Papka lub Papiec i Zofia z domu Tacikowska. Podczas chrztu, który
miał miejsce w dniu urodzenia, nadano mu imię Jan. Początkowe wy-
chowanie chrześcijańskie przekazali mu rodzice, dobrze uformowani
w wierze katolickiej.

Od swej ziemskiej matki, Zofii, nauczył się gorącej czci do Naj-
świętszej Maryi Panny i dzięki Jej pomocy zdołał pokonać początkowe
trudności w nauce. Po ukończeniu szkoły elementarnej, dalsze nauki
pobierał głównie w kolegiach jezuitów. Jednakże w roku szkolnym
1649-50 uczyli go ojcowie Zakonu Szkół Pobożnych, u których za
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zrządzeniem Boga i dzięki Jego pomocy otrzymał ziarno powołania
zakonnego i kapłańskiego. Według zwyczajów panujących w owych
czasach zmienił nazwisko na Papczyński i jeszcze przez cztery lata
pozostawał w świecie, kontynuując studia i oczekując na przywrócenie
prawa składania ślubów w Zakonie Szkół Pobożnych, co na razie było
rzeczą niemożliwą, gdyż w roku 1646 zakon ten został przekształcony
w stowarzyszenie bez prawa składania ślubów. Po ukończeniu dwu-
letniego kursu filozofii wstąpił 2 lipca 1654 r. do nowicjatu ojców
pijarów w Podolińcu, otrzymując imię zakonne Stanisław od Jezusa
Maryi.

W pierwszym roku nowicjatu poczynił takie postępy w życiu za-
konnym, iż z początkiem drugiego roku nowicjatu został skierowany
na studia teologiczne do Warszawy. Tam w roku 1656 złożył trzy
śluby proste – czystości, ubóstwa i posłuszeństwa – a także po czterech
święceniach niższych otrzymał subdiakonat.

W roku 1661 Sługa Boży Stanisław otrzymał święcenia diakonatu
i kapłaństwa. Już wcześniej jednak zaczął nauczać retoryki w kolegiach
swego instytutu. Posługując się napisanym przez siebie podręcznikiem,
starał się wpajać w swoich uczniów „sztukę zarówno dobrego prze-
mawiania, jak i dobrego życia”. Przebywając od 1663 r. w Warszawie,
w krótkim czasie stał się sławny nie tylko jako profesor retoryki, lecz
także jako kaznodzieja oraz spowiednik. Do jego penitentów należał
także nuncjusz apostolski Antoni Pignatelli, późniejszy papież Innocenty
XII. Sługa Boży Stanisław był niestrudzonym krzewicielem nabożeń-
stwa do Najświętszej Maryi Panny i przyczynił się do rozszerzenia
Jej bractwa w warszawskim kościele ojców pijarów.

Pomimo licznych i odpowiedzialnych zajęć związanych z naucza-
niem i duszpasterwtwem, Ojciec Stanisław był bardzo oddany życiu
zakonnemu swego instytutu. Przejęty duchem Założyciela gorliwie bro-
nił pierwotnej obserwancji Zakonu Szkół Pobożnych. Dążył też do
wprowadzenia prawa wyboru przełożonych w prowincji, jak również
go bronił. Wraz z tymi współbraćmi, którzy podzielali jego dążenia,
spotkał się z upartą i ostrą opozycją ze strony niektórych przełożonych
i tych wszystkich, którzy skłaniali się do laksyzmu. Kierując się pra-
wdziwą miłością, dla przywrócenia spokoju w prowincji, podzielonej
z powodu wspomnianej kontrowersji, poprosił w roku 1669 o pozwo-
lenie na odejście z zakonu ojców pijarów, co nastąpiło dnia 11 grudnia
1670 r., na podstawie breve apostolskiego.
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W tym samym czasie dzięki „Bożej wizji”, która odcisnęła się
w jego duszy, podał do publicznej wiadomości, że ma zamiar założyć
Towarzystwo Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia. Tę nową ro-
dzinę zakonną powołał do istnienia w 1673 r. w diecezji poznańskiej,
szczególnie w celu szerzenia kultu Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Panny. Ale już w roku 1676 do tego pierwotnego celu do-
łączył nowy, tj. wspomaganie dusz wiernych cierpiących w czyśćcu,
zwłaszcza żołnierzy i zmarłych wskutek zarazy. Cele te jasno zostały
podane w „Norma Vitae”, którą napisał dla swego instytutu (kano-
nicznie erygowanego w 1679 r.).

Sługa Boży Stanisław oraz jego współbracia marianie od początku
ochoczo pragnęli też pomagać proboszczom w pracy duszpasterskiej.
Stąd pojawiły się usilne starania o podjęcie działalności apostolskiej,
mimo że instytut przez niego założony, na skutek zaistniałych oko-
liczności, był założony na prawie właściwym dla eremitów. Po zła-
godzeniu przez biskupa rygoru klauzury w drugim klasztorze, Sługa
Boży łatwo mógł się oddawać gorliwej pracy duszpasterskiej, szcze-
gólnie wśród ludu prostego, żyjącego w ubóstwie i nie mającego opieki
innych duszpasterzy. Oddawał się także gorliwie innym dziełom mi-
łosierdzia zarówno co do ciała, jak i co do duszy. Osoby przychodzące
do niego uwalniał od różnych dolegliwości, a złożonym ciężką chorobą
pomagał – jak głosi tradycja – także w cudowny sposób. Z tych po-
wodów już za życia uchodził za świętego.

Odznaczając się pokorą, ubóstwem, duchem umartwienia i innymi
cnotami, troszczył się o to, aby prowadzić swoich współbraci słowem
i przykładem na szczyty doskonałości. Przedstawił też sposób dążenia
do świętości dla ludzi świeckich w książce „Mistyczna świątynia Boża”.

Pośród różnego rodzaju trudności rządził chwalebnie instytutem ma-
rianów jako przełożony generalny i ojciec duchowny najpierw w Pu-
szczy Korabiewskiej (obecnie Puszcza Mariańska), a od 1677 aż do
swej śmierci przebywając w małym klasztorze przyległym do kościółka
Wieczerzy Pańskiej w Nowej Jerozolimie (obecnie Góra Kalwaria).
Dla zabezpieczenia stałości prawnej swego Zgromadzenia Niepokala-
nego Poczęcia, uzyskał dla niego w roku 1699 aprobatę apostolską.
Jako pierwszy z marianów złożył uroczyste śluby na Regułę Dziesięciu
Cnót Najświętszej Maryi Panny. Wkrótce potem, na skutek wyczerpania
organizmu, które spowodowała gorliwa praca apostolska oraz ustawi-
czne umartwianie się, zmarł w opinii świętości 17 września 1701 r.
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Sprawa beatyfikacji Sługi Bożego Stanisława została podjęta w pro-
cesie prowadzonym w latach 1767-69 w Kurii Warszawskiej. Po roz-
patrzeniu dowodów zebranych w procesie, został wydany w 1775 r.
w Rzymie dekret super scriptis Sługi Bożego. Jednak ze względu na
brak pewnych dokumentów i wystarczającej wiedzy do wyświetlenia
niektórych okoliczności jego życia, sprawa w owym roku została za-
wieszona.

W następnych latach – mimo trwania sławy świętości Sługi Bożego
Stanisława – z powodu ciągłych wojen i prześladowań, zarówno Ko-
ścioła, jak i narodów polskiego i litewskiego, brak było warunków
sprzyjających wznowieniu sprawy. Po odzyskaniu niepodległości przez
Polskę i Litwę w 1918 r. – z powodu rozproszenia akt archiwalnych
i braku czasu na należyte przygotowanie – również przed II wojną
światową marianie nie byli w stanie doprowadzić do jej wznowienia.
Dopiero w 1953 r. przy coraz usilniejszych prośbach marianów oraz
wiernych, stało się możliwe ponowne rozpoczęcie sprawy, gdy zostały
podjęte prace nad przygotowaniem wydania Pozycji historycznej super
Introductione Causae et super virtutibus Sługi Bożego Stanisława.

W roku 1977 Positio została wydana drukiem i zbadana przez kon-
sultorów historyków, a 6 marca 1981 roku sprawa została wprowa-
dzona na forum Stolicy Apostolskiej. W latach 1981-1982 przepro-
wadzony został w Warszawie proces de non cultu. Dekret super va-
liditate Processus (co do ważności procesu diecezjalnego) został pro-
mulgowany w 1990 r. Zajęto się też zbadaniem Positio super Virtutibus.
Następnie 22 stycznia 1991 r., podczas Zwyczajnego Kongresu Kon-
gregacji, któremu przewodniczył Antonio Petti, generalny promotor wia-
ry, konsultorzy teolodzy stwierdzili, ż Sługa Boży praktykował cnoty
w stopniu heroicznym.

17 marca 1992 r. Kardynałowie i Biskupi zebrani na Kongregacji
Zwyczajnej, po usłyszeniu relacji wygłoszonej przez referenta Paulino
Limongi, arcybiskupa tytularnego Nicei w Hemimoncie, uznali, że Słu-
ga Boży Stanisław od Jezusa Maryi Papczyński praktykował w stopniu
heroicznym cnoty teologalne, kardynalne oraz cnoty z nimi związane.

Po przedstawieniu Papieżowi Janowi Pawłowi II wyników badań
przez niżej podpisanego kardynała prefekta, Ojciec Święty przyjął chęt-
nie decyzję Kongregacji do Spraw Świętych i polecił przygotować de-
kret heroiczności cnót Sługi Bożego.
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W dniu 13 czerwca 1992 r. Ojciec Święty zaprosił do siebie niżej
podpisanego kardynała prefekta i referentów sprawy, jak też niżej pod-
pisanego Sekretarza Kongregacji oraz pozostałe osoby, które zwykło
się wzywać w takich okolicznościach i w obecności zebranych,
w sprawie i co do rezultatu, o który chodziło, uroczyście ogłosił:

Uznaje się za rzecz pewną, że Sługa Boży Stanisław od Jezusa
Maryi Papczyński praktykował cnoty teologalne wiary, nadziei i miłości
Boga i bliźniego, jak również cnoty kardynalne roztropności, spra-
wiedliwości, umiarkowania i męstwa oraz cnoty z nimi związane w sto-
pniu heroicznym.

Dekret ten Papież polecił ogłosić publicznie i złożyć go w aktach
Kongregacji do Spraw Świętych.

Dano w Rzymie, dnia 13 czerwca Roku Pańskiego 1992.

Angelus kard. Felici, prefekt
L. – S.

Edward Nowak,
arcybiskup tytularny Lunen, sekretarz
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PISMA OJCA STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO

Pisma zachowane
(Positio 576-580)

1) Dwa wyciągi z Secreta Conscientiae ad Reverendum Patrem N.N Poloniae
V[icarium] meum in Spiritualibus Magistrum, 1656, w: Vita Venerabilis Servi
Dei Patris Stanislai a Jesu Maria [...] composita per Patrem Casimirum Wy-
szyński, 1754, § 18, 20, Positio 669, 671; Scripta 1.

2) Professio votorum simplicium, Varsaviae, 22 VII 1656, Scripta 5-9

3) Prodromus Reginae Artium sive informatio tyronum eloquentiae, Varsaviae
16631; Varsaviae 16642; 16653; Cracoviae [ok. 1669]4; W przekł. pol. E. Jarry
(z wyd. 4) pt. Wstęp do królowej sztuk, czyli zarys wiadomości dla początkujących
w krasomówstwie, Rzym 1960.

4) Doctor Angelicus, in sui Ordinis Varsaviensi Basilica, pro nostris laudatus
a P. Stanislao a Jesu Maria, Clericorum Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum
Sacerdote, Varsaviae ca 1664.

5) List do Prokuratora Generalnego Pijarów w Rzymie, 1666, Positio 81-82.

6) Panegyris Lyrica Illustrissimo et Reverendissimo Domino D. Joanni Gem-
bicki Dei et Sedis Apostolicae Gratia Episcopo Plocensi decantata per P. Sta-
nislaum a Jesu Maria Cler. Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum Anno 1666,
Varsaviae ca 1667.

7) Protestatio Romam abeuntis [Varsaviae, ca 20 X 1667], Scripta 11-20.

8) Panegyris Augustissimo Principi Michaeli Korybuth Divinitus Electo Regi
Poloniae, Lithuaniae, Russiae, [...] Magno Duci, debitae subiectionis et obser-
vantiae causa a Regio Collegio Varsaviensi Clericorum Pauperum Matris Dei
Scholarum Piarum Consecratus, Varsaviae 1669.

19) Triumphus Sine originali macula conceptae Magnae Virgini, nova met-
hodo, celeberrime adornatae, 1669, w: D. C. Kochanowski, Novus Asserendae
Immaculatae Conceptionis Deiparae Virginis Modus, Casimiriae ad Cracoviam
1669.



10) Orator Crucifixus sive Ultima Septem Verba Domini nostri Jesu Christi,
totidem piis discursibus exposita per R. P. Joannem [!]Papczyński, Presbyterum
Polonum, Cracoviae 1670, ed. C. Krzyżanowski MIC, Varsaviae 1998: Fontes
Historiae Marianorum 6.

11) Litterae ad P. Cosmum Chiara, SP, Cracoviae, 22 XI 1670, Scripta 21-24.

12)Oblatio, Casimiriae ad Cracoviam, 11 XII 1670 (?), Scripta 25-30.

13) Apologia pro egressu e Scholis Piis, [Cracoviae? Luboczae?, 1671?],
Scripta 31-73.

14) Templum Dei Mysticum quod in Homine Christiano demonstravit R. P.
Stanislaus a Jesu Maria Presbyter Polonus, Cracoviae 16751; Varsaviae 17412;
17473, , ed. C. Krzyżanowski MIC, Varsaviae 1998: Fontes Historiae Marianorum
5; W przekł. pol. E. Jarry pt. Mistyczny Kościół Boży, Stockbridge 1965.

15) Fundatio Domus Recollectionis, In Eremo Corabieviensi, versus finem
anni 1675 (?), Scripta 75-96.

16) Inspectio Cordis, Stanislai a Jesu Maria Congregationis Immaculatae
Conceptionis Clericorum Recollectorum, ex Scholis Pijs Praepositi – Recollec-
tiones pro Dominicis et Festis totius anni et Menstruis exercitijs tumulturaria
[! = tumultuaria?] opera consutatae [!] [ca 1677-1682], kopia 185 ff, Bibl.
Wyż. Sem. Duch. w Lublinie, rps, 523; ed. C. Krzyżanowski MIC, Varsaviae
2000: Fontes Historiae Marianorum 9.

17) Litterae ad P. Alexium Armini, S.P., Neo-Jerosolymae, 23 Martii 1688,
§ 4, Scripta 97-105.

18) Christus Patiens, Septem Discursibus Quadragesimali Paenitentiae ac-
comodatis, Devotae Piorum considerationi Propositus per Patrem Stanislaum a Je-
su Maria Sacerdotem Polonum, Varsaviae 1690, ed. C. Krzyżanowski MIC, Var-
saviae 1998: Fontes Historiae Marianorum 7.

19) Litterae ad Marianos in Eremo Corabieviensi, Neo-Jerosolymae, 19 Aprilis
1690, Scripta 107-111.

20) Litterae ad Ordinem Fratrum Minorum [Romae, III/IV ? 1691], Scripta
113-116.

21) Testamentum Primum, Neo-Jerosolymae, 9 Decembris 1692, Scripta 117-
122.

22) Dwie prośby do Kongregacji Biskupów i Zakonników, 1692, Positio 514-
515; 516-517.

23) Prośba do Papieża Innocentego XII, 1692, Positio 518-519.

24) Norma Vitae Religiosae Congregationi B.V.Mariae Sine labe Conceptae
Eremitarum Marianorum fidelibus defunctis praecipue militibus et peste sublatis
Suffragantium Proposita et ab Eminentissimo et Reverendissimo Domino Domino
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Lucio [! = Leonardo] Cardinali Colloredo ex Commissione Sacrae Congregationis
Regularium et Episcoporum Correcta Romae Anno Domini 1694-to, rps, 1694-98,
Positio 458-483.

25) Litterae ad Marianos, Neo-Jerosolymae, 16 Aprilis 1695, Scripta 123-125.

26) Litterae ad P. Ioannem Foci, S.P., Neo-Jerosolymae, 17 Februarii 1696,
Scripta 127-129.

27) Testamentum Alterum, Neo-Jerosolymae, [1699]/1701, Scripta 131-142.

28) Praecepta pro Eremo Corabieviensi, [In Eremo Corabieviensi ?, 1701
?], Scripta 145-149.

29) Professio votorum solemnium, Varsaviae, 6 Iunii 1701, Scripta 143-144.

Pisma  zaginione
(Positio 580-586)

Niektóre z zaginionych pism o. Stanisława Papczyńskiego istniały jeszcze
w 1775 r., w którym został wydany dekret Świętej Kongregacji Rytu super eorum
examine, revisione et approbatione. Z tego dekretu i z innych kilku dokumentów
z tamtego okresu czerpiemy dziś informacje o zaginionych pismach o. Papczyń-
skiego. Znamy ich tytuły, treść, słowa, od których się zaczynają i kończą, formę
literacką i czas powstania. Niekiedy ich opis nie obejmuje jednak wszystkich
tych elementów. (C. J. Krzyżanowski, Stanislaus a Jesu Maria Papczyński
O.IMM.CONC. (1631-1701): magister studii perfectionis, Romae 1963, 146).

1) Secreta Conscientiae ad Reverendum Patrem N.N. Poloniae V[icarium?]
meum in Spiritualibus Magistrum, 1656 (?); VW § 1-3, 5-8, 10-21. NB: znane
są nam 2 wyciągi z tego pisma.

2) Boleslaus, 1655 – opisane jako: „Gratulatio R.o P.i Wenceslao. 1655 ex
Programmate Boleslaus, Abel Solus”, lub jako: „Scriptum gratulatorium pro festo
Divi Venceslai cum titulo Boleslaus seu qui Fratris anagrammate”.

3) Natalis Hieronymi Lubomirski, 1660.

4) Regina Artium, 1658.

5) Piętnaście różnych pism z dziedziny wymowy.

6) Cztery pisma zatytułowane; Poesis sacra, Opuscula poetica, Poesis Lyrica,
Epigrammata.

7) Dziewięć zeszytów „in quibus agitur de doctrina Theologiae moralis”.

8) Sol Theologorum de S. Thoma, lub: Sol Theologorum, S. Thomas.

9) Reflexiones de Distracta Oratione, ok. 1666?.
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10) Apologia pro Summa Paupertate, ok. 1663-1669.

11) Pisma polemiczne przeciwko ojcom jezuitom w Warszawie, 1667/1669.

12) Obietnica „deponendi habitum”, 10 grudnia 1670.

13) Osiem listów do generała Szkół Pobożnych, 1667-1670.

14) Dwa listy do prowincjała Szkół Pobożnych, 1668-1669.

15) Cztery listy do o. Michała Krausa SP, 1665. 1670.

16) Listy do różnych ojców pijarów w Polsce.

17) Jeden list do br. Hieronima Wolskiego SP, 1668.

18) Dwa listy do kleryków pijarskich w Kazimierzu, ok. 1 lutego i ok. 1
kwietnia 1670.

19) Dwa listy do bp. krakowskiego, grudzień 1669 i kwiecień 1670.

20) Prośba do przełożonego generalnego Szkół Pobożnych, ok. 1 stycznia
1671.

21) Prośba do Kapituły Generalnej Szkół Pobożnych, 1671.

22) Prośba do Kapituły Prowincjalnej Szkół Pobożnych w Polsce, 1676.

23) List do proboszcza w Sieciechowicach, 15 stycznia 1671.

24) List do Stolicy Świętej (?), 16 lutego 1671.

25) Memoriale donorum, illuminationum etc. [..] Donum A . 1675 ingentem
devotionem erga animas purgatorij concepit, finemque peculiarem Congregationis
cum officio incoepit dicere 11 febr. 1676 cum Fratre Joanne a S. Maria.

26) Nauka życia duchownego, po 1677?.

27) Norma Vitae, Varsaviae 16871.

28) Mowy wygłoszone do księcia Lubomirskiego; Al. Horanyi, Scriptores
Piarum Scholarum, P. II (Budae 1809), 460.

29) Mowy „de singulari, eoque illibato ab originis labe conceptu B.V. Mariae”;
tamże.

30) Mandatum manu Servi Dei scriptum, et ad suos Religiosos pro servanda
paupertate directum, 12 stycznia 1694.

31) Literae missivae per Ve. Servum Dei datae ex Coenaculo Domini [...]
ad suos Confratres Coenobii Korabiovensis, 3 stycznia 1696.

32) Literae testimoniales per Servum Dei datae suis Religiosis Romam per-
gentibus, 1698?

33) Listy do Trzcińskich, 1677?

34) List do przełożonego klasztoru mariańskiego w Puszczy Korabiewskiej,
po 1677.
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35) List do adresatów nieznanych, 1673/1701?

36) „Nauki rozporządzenia czasu, godzin dnia całego”.

37) Institutiones beatae vitae.

38) MSS. continens materias spirituales.

39) Variae Theses principio et fine carentes in materia spirituali.

40) Documenta religiosa.

41) „Meditacye o męce Pańskiej”.

42) Sermones festivales.

43) Dispositio S. Adventus.

44) Binae Scripturae Concionum

45) Versiculi seu Cantilenae

46) Modlitwy do Błogosławionej Maryi Dziewicy w misterium Niepokalanego
Poczęcia.

47) Listy do Biskupów.

48) Listy do nieznanych adresatów.

49) Fasciculus quam plurium foliorum Polono idiomate exaratorum.

Dokumenty i akta zamieszczone w Positio
lub tam wykorzystane

(porządek dokumentów podano według daty powstania)

– Święcicki Stanisław Jacek bp, Akt Wizytacji kanonicznej przeprowadzonej
w Pustelni Korabiewskiej, 24 octobris 1673, Positio 341-345.

– Caputi Giovanni Carlo SP, Notizie Historiche, rps, ok. 1675, AGP, Hist.
bibl. 5.

– Wierzbowski Stefan bp, Fundacja Wieczernika Pańskiego na rzecz Sługi
Bożego, 22 listopada 1677, Positio 381-382.

 – Wierzbowski S. bp, Pierwsza Aprobata Zgromadzenia Księży Marianów,
21 kwietnia 1679, Positio 392-400.

– Wierzbowski S. bp, Druga Aprobata Zgromadzenia Księży Marianów, 21
lutego 1687, Positio 420-430.

– Wierzbowski Hieronim bp, Prośba do Stolicy Apostolskiej o aprobatę Ma-
rianów, 20 marzec 1699, Positio 522-525.
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– Nomina Discipulorum Podolinii Scholas Pias frequentantium ab Anno 1643,
rps, ACP Hung. (Budapest), For. 0-6, Nr. 77.

– [Kraus M. SP], Historia Polonae Scholarum Piarum Provinciae quam scri-
psit P. Michael a Visitatione BMV, ... ab Anno 1642 ad Annum 1686, 1692-1701?,
ACP, For. 0-6. Nr. 70; Positio 286-330; w: Informatio super dubio, Roma 1990,
284-288.

– [Leporini M. OFM Ref.], Vita Fundatoris Congregationis Polonae Ordinis
Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae Virginis, (ca 1705), Prot 3-16. Positio,
doc. XVII, 624-650.

– Statuta Patrum Marianorum Ordinis B. M. V. sub titulo Immaculatae Con-
ceptionis, Varsaviae 1723.

– Protocollum Ordinis Beatae Mariae Virginis Immaculatae Conceptionis
Congregationis Polonae, Defunctorum et Parochorum Suffragatricis sub Regula
Imitationis Decem Virtutum seu Decem Beneplacitorum B. Mariae V. In quo
Origo, Erectio, Admissio, Approbatio, Legitimae Superiorum Electiones, Regula,
Statuta, Ordinarium, Fundationes ac insignes Benefactores, nonnullaque alia scitu
digna Ad consolationem huius Congregationis RR Patrum ac Fratrum futuramque
et hanc perpetuam memoriam Connotantur Cum consensu et supplicatione totius
Congregationis per Ad Adm Reverendum Patrem Joachimum a Sancta Anna, Pra-
epositum Generalem, et Adm Rev.dum Patrem Mansuetum Leporini Ordinis Mi-
norum Reformatorum, ex Majoris Poloniae Provincia S. Antonii, protunc in hac
Congregatione Magistrum Novitiorum, Philosophiae ac Theologiae Lectorem [...].
Anno Virginei partus 1705 In Colle Mariano Eremi Corabieviensis die 13 Maij,
1705-1744, u Muniaka (Kraków).

– Protoculum [!] Conventus Rasnensis Patrum Marianorum Inchoatum ab
introductione celebrata Anno 1749 die 8 Junij sub Praesidentia Rdi P. Isidori
Thaut [Taudt], Vil. Bibl. Univ., rps, F4-A390.

– Protoculum Trienne Adm Rdi Patris Cajetani Wetycky S.T.L. Praepositi
Generalis Congregationis Polono-Marianae Immaculatae Conceptionis B.V. Ma-
riae. In se continens omnia Acta Congregationis, Literas tam Pastorales, quam
aliunde advenientes sive extraditas in magnis negotiis Congregationis, tum denique
diversas Causas necessitatesque mihi et Conventibus per decursum triennij con-
tingentes. Inceptum Anno 1750 Praepositurae nostrae anno primo Die 28 No-
vembris. Vil. Bibl. Univ., F4-A4559.

– Reguła Braci Marianów Zakonu Niepokalanego Poczęcia Błogosławionej
Panny Maryi, Warszawa 1750.

– Scripsit manu propria ARP Casimirus Wyszyński de Venerabili Patre Sta-
nislao Papczyński, rps, 1738/1750?, copia (1753-57?), AAP: APS 5.

– Articuli Additionales, red. J. Alegiani (1751), rps, APS 5, ff. 14v-15v.

– Posnaniensis Beatificationis et Canonizationis Venerabilis Servi Dei Sta-

Dokumenty i akta zamieszczone w Positio 369



nislai a Jesu Maria Papczyński [...] Positiones et Articulos infrascriptos dat [...],
red. J. Alegiani, rps, APS: AAP 5, ff. 6r-9v.

– Statuta Patrum Marianorum Ordinis B.M.V. sub titulo Immaculatae Con-
ceptionis, Varsaviae 1750.

– Wyszyński C. OIC, Relationes de mihi notis et auditis gestis Venerabilis
Patris nostri Stanislai (1751), rps, AAP: DW, Ann. 3.

– Vita Venerabilis Servi Dei Patris Stanislai a Jesu Maria Qui Congrega-
tionem Religiosorum Marianorum Immaculatae Conceptionis Beatissimae Virginis
Mariae, sub Regula Decem Virtutum Ejusdem Gloriosissimae Dei Genitricis, in
Suffragium Animarum Purgatorii instituit, Composita per Patrem Casimirum Wy-
szyński eiusdem Congregationis Marianae ex Praepositum Generalem (1754), rps
1772, APostMIC.

– Protokoły czynności w Rzymie sługi Bożego Kazimierza Wyszyńskiego oraz
notaty jego i listy w sprawie kanonizacji sługi Bożego Stanisława Papczyńskiego,
rps, 1751-1753, AAP: APS 7/D.

– Wyszyński C. OIC, Relatio de Spiritu Prophetico eiusdem V. Patris Stanislai,
rps, AAP: DW, Ann. 3.

– Wyszyński C. OIC, Testimonia Sanctitatis. Zbiór ten obejmuje trzy ma-
nuskrypty oznaczone znakami: R, TS i RSP i jest przechowywany w AAP: DW,
Ann. 3.

– Wyszyński C. OIC, Znaki Świątobliwości życia Jego wydają się (Ea quae
videntur esse Signa Sanctimoniae vitae Eius), rps, AAP: DW, Ann. 3.

– Wyszyński C. OIC, Quaedam Annotationes ad Positiones et Articulos super
Processum Venerabilis Servi Dei Nostri Institutoris, rps, AAP, DW Ann. 3.

– Artykuły, z których examinowani bydź maią świadkowie, rps, AAP: APS 6.

– Teixeira João Coelho de S. Paio, Vida do Veneravel Servo de Deos, o Padre
ESTANISLÁO de Jesus Maria, Fundador da Congregaam e Ordem dos Religiósos
da Immaculada Conceiçaã da Beatissima Virgem MARIA, debaixo da Regra das
Dez Virtudes da mesma Gloriosissima Mãy de Deos, em suffragio das almas
do Purgatorio, que expóem á luz do publico para gloria de Deos, e da Im-
mmaculada Senhora, Lisboa 1757, [III-X]. [XVII-XXIII]; przekład polski, M.
Wiśniewski MIC, Stockbridge 1962.

– Protocollum Ordinis Mariani immaculatae Conceptionis B.V. Mariae Ani-
mabus in suffragium, Parochis in adjutorium in Regno Poloniae Anno Domini
1679 per Venerabilem P. Stanislaum a Jesu Maria Papczyński canonice Erecti,
Noviter vero per V.P. Casimirum a S. Josepho Wyszyński eiusdem Ordinis Ex-
Praepositum Generalem in Balsamaum Regni Portugalliae [!], Episcopatus Mi-
randensis Anno Domini 1754 introducti Conscriptum a P. Fr. Alexio de S. Oc-
taviano Fischer, eiusdem Ordinis indigno post obitum V.P. Casimiri Comissario
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in Balsamão Anno Domini 1758, Archivio della Camera Municipal, Vila Real
(Portogallo).

– [Fischer A . OIC], Posnanien. Beatific. et Canoniz. Ven.S.D. Stanislai [...],
Positiones et Articulos [...], Biblioteka PAN, Fund. Mich. 226: Akty procesowe
mieszane.

– Protoculus Conventus Korabiewiensis Ab Anno Dni 1731 usque ad Annum
Dni 1752 /!/ conscriptus et annotatus, 1731-1759, APPM.

– Constitutiones Congregationis Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum,
in: Clericorum Regularium Scholarum Piarum. I . Constitutiones cum Notis. II.
Regulae et Ritus Communes. III. Compendium Privilegiorum. IV. Directorium
Capitulorum. V. Directorium Visitationis Provin: et Paenae Canonicae, 1768.

– Posnanien. Servi Dei Stanislai a Jesu Maria Papczyński Fundatoris ac
primi Praepositi Congregationis Immaculatae Conceptionis B.M.V. Animarum Suf-
fragatricis. SUMMARIUM super dubio An sit signanda Commissio Introductionis
Causae in casu, et ad effectum etc., [Romae 1771].

– Posnanien. Beatificationis et Canonizationis Ven. Servi Dei Stanislai a Jesu
Maria Papczyński Fundatoris, ac primi Praepositi Congregationis Immaculatae
Conceptionis B.M.V. Animarum Suffragatricis. INFORMATIO super dubio an sit
signanda Commissio Introductionis Causae in casu, et ad effectum etc., [Romae
1772].

– Connotatio Librorum et Scriptorum extraditorum pro Commissione Romana
a Sacra Rituum Congregatione demandatorum, rps, ok. 1773, AAP: APS 5.

– Regiestrum [!] Librorum et Documentorum Romam Missorum Anno 1773,
rps, AAP: APS 6.

– [Choynacki D. SP], Brevis Collectio. De Introductis Scholis Piis in Poloniam,
et earum incremento, tam in hoc, quam in inclyto Hungariae Regno, rps, 1775,
APostMIC r. 16, f. 2, ph 31-38.B.

– Posnanien etc. SUMMARIUM ADDITIONALE super dubio, Decretum super
examine, revisione et approbatione Operum typis editorum et Manuscriptorum
Servi Dei P. Stanislai a Jesu Maria Papczyński, rps, 1775, AAP: APS 9.

– Liber XXV. Collegii Podoliniensis Scholarum Piarum. In quo continentur
Familiae Domus, in Annos singulos descriptae ab Anno 1642. Conversio ad Fidem
Orthodoxam ab Anno 1775. Sacri Ordines Nostris collati ab Anno 1684/?/, rps,
ACP Hung., For. 0-6, Nr. 36.

– Posnanien. Beatificationis et Canonizationis Ven. Servi Dei Stanislai a Jesu
Maria Papczyński Fundatoris ac primi Praepositi Congregationis Immaculatae
Conceptionis B.M.V. Animarum Suffragatricis. Responsio Ad ANIMADVERSIONES
R.P.D. Fidei Promotoris, Super Dubio An sit signanda Commissio Introductionis
Causae in casu, et ad effectum de quo agitur, rps, J. Alegiani et A. Alegiani,
ca 1775, rps, AAP: APS 9.
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– Protocollum Ordinis Immaculatae Conceptionis Congregationis Polonae
Defunctorum et Parochorum Suffragatricis Sub Regula Imitationis Decem Virtutum
seu Decem Beneplacitorum Beatae Mariae Virgins In quo Innotescentiales tam
Addm. RR. Patrum Commissariorum quam Addum RR. PP. Praepositorum ac
Congregationum Acta cum Dispositionibus uniuscuiusque Conventus. Ad Perpe-
tuam huius Congregationis RR. Patrum ac Fratrum futuramque memoriam Con-
notantur Cum Consensu et Supplicatione totius Congregationis per R. Patrem
Carolum a SS. Angelis Praesidentem Goslinensem procuratum Anno a Christo
Nato Millesimo Septingentesimo Trigesimo Primo Die 16 Junij, rps, 1731-1782,
ADL: A. 235.

– Constitutiones Apostolicae Ordinis Immaculatae Conceptionis Beatissimae
Virginis Mariae Clericorum Regularium Marianorum, Romae 1787.

– Reguła Zakonu Ks. Marianów pod tytułem Niepokalanego Poczęcia Bło-
gosławionej Panny Maryi o naśladowaniu dziesięciu cnót Jej upodobanych, Wilno
1791.

– Konstytucje Apostolskie dla Zakonu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny Kleryków Regularnych Marianów, Wilno 1791.

– Trzecia część Protokółu (z klasztoru korabiewskiego?), bez tytułu, z lat:
1779-1823, APPM.

– [Sydry S. MIC], Akta z Archiwum Skarbowego, mps, (ok. 1930), APPM;
Akta z Archiwum Skarbowego w Warszawie (Akt. Arch. Skarb.), red. J. Bukowicz
MIC, Warszawa 1965.

– Odpisy Dokumentów związanych z życiem i czynami Cz. Sługi Bożego O.
Stanisława od Jezusa Marji Papczyńskiego, Założyciela Zakonu XX. Marjanów;
Cz. Sługi Bożego O. Kazimierza Wyszyńskiego Marjanina, oraz z historją Zgro-
madzenia XX. Marjanów, staraniem o. Sydrego, Raśna 1933. Archiwum Generalne
Księży Marianów, Roma (Via Corsica 1). «Documenta Historica (Congregationis)»
= Doc. Hist. Skrót Tr. Doc. Mar. oznacza wydanie w maszynopisie (w trzech
tomach), przechowywane w teczce Transcripta.

– COPIA PUBLICA Transumpti Processus Ordinaria [1767-1769] Auctoritate
in Curia Posnanien. constructi super fama sanctitatis vitae, virtutum et mira-
culorum Servi Dei Stanislai Papczyński Clericorum Marianorum Institutoris, APo-
stMIC.

– Animadversiones fidei promotoris super dubio in casu beatificatonis et
canonisationis servi Dei Stanislai Papczyński, 1775, Poznań [ok. 1960].

– Documentazione della fama di santita del Servo di Dio Stanislao Papczyński
sin del Processo Informativo (1769), annessa alla Relazione della Commissione
Storica (1964), dattiloscr., Arch. S. Congr. Caus. Sanct., Ufficio Storico.

– Relatio Commissionis Historicae de continuatione famae sanctitatis Servi
Dei P. Stanislai Papczyński (1631-1701), 24 augusti 1964, Arch. S. Congr. Caus.
Sanct., Ufficio Storico.
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– Cappelli A ., Cronologia, Cronografia e Calendario Perpetuo, Milano 1969.

– Dichiarazioni e decreti del capitolo generale speciale dell’ordine dei chierici
regolari poveri della Madre do Dio delle scuole pie, Roma 1970.

– Sacra Congregatio pro Causis Sanctorum Officium Historicum Posnaniensis
Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Stanislai a Jesu Maria Papczyński,
Fundatoris Clericorum Regularium Immaculatae Conceptionis B. V. M. († 1701)
POSITIO super Introductione Causae et super virtutibus ex officio concinnata,
Romae 1977.

– Sacra Congregatio pro Causis Sanctorum Officium Historicum Posnanien.
beatificationis et canonizationis Servi Dei Stanislai a Jesu Maria Papczyński,
Fundatoris Clericorum Regularium Immaculatae Conceptionis B. V. M. (+ 1701).
RELATIO ET VOTA sulla seduta dei Consultori dell’Ufficio Storico tenuta il
23 novembre 1977, Romae 1978.

– Sacra Congregatio pro Causis Sanctorum. Decretum Posnanien. Beati-
ficationis et Canonizationis Servi Dei Stanislai a Jesu Maria Papczyński Fun-
datoris Clericorum Regularium Immamculatae Conceptionis B. V. M. super dubio
An eius Causa introducenda sit. Datum Romae, die 6 Martii A. D. 1981.

– Reguła Dziesięciu Cnót ewangelicznych Najświętszej Maryi Panny, „Decem
Beneplacitorum”, bł. Gilbert Nicolas, wyd. w: F. Arias, Gwiazda Zaranna, War-
szawa 1986, 201-216.

– Posnanien. Canonizationis Servi Dei Stanislai a Jesu Maria Papczyński
Fundatoris Clericorum Regularium Marianorum Immamculatae Conceptionis
B.V.M. + 1701. INFORMATIO super dubio An constet de virtutibus theologalibus
Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus
Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine earumque adnexis, in gradu heroico,
in casu et ad effectum de quo agitur. Roma 1990.

 – Akta poznańskiego Procesu Informacyjnego Sługi Bożego ojca Stanisława
Papczyńskiego, [Rzym ok. 1990].

– Zbiór dokumentów dołączonych do akt Poznańskiego Procesu Informacyj-
nego Sługi Bożego ojca Stanisława Papczyńskiego, [Rzym ok. 1990].

– Congregatio de Causis Sanctorum. Posnanien. Canonizationis Servi Dei
Stanislai a Jesu Maria Papczyński Fundatoris Congregationis Clericorum Ma-
rianorum sub titulo Immamculatae Conceptionis B.mae Virginis Mariae (1631-
1701). I. RELATIO ET VOTA Congressus Peculiaris super virtutibus die 22 ianuarii
an. 1991 habiti. II. Explicationes ad adnotationes Congressus Peculiaris super
Virtutibus diei 22 ianuarii an. 1991, Roma 1991.

– Congregatio de Causis Sanctorum. Decretum Posnanien. Canonizationis
Servi Dei Stanislai a Jesu Maria Papczyński Fundatoris Congregationis Cleri-
corum Marianorum sub titulo Immamculatae Conceptionis B. V. Mariae (1631-
1701). SUPER DUBIO An constet de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate
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tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Tem-
perantia et Fortitudine eisque adnexis, in gradu heroico, in casu et ad effectum
de quo agitur. Datum Romae, die 13 mensis Iunii A . D. 1992, (tłum. pol.:
Kongregacja do Spraw świętych. Dekret poznań. kanonizacji Sługi Bożego Sta-
nisława od Jezusa Maryi Papczyńskiego... Wątpliwości..., Immaculata 29 (1992)
nr 9, 14-21).

– DEKRET „super validitate Processus” z XVIII wieku, ogłoszony w 1990,
„Positio super Virtutibus” examinata est, AAS, t. LXXXIV, 5 decembris 1992,
nr 12, 1183.

– DEKRET HEROICZNOŚCI CNÓT Ojca Stanisława Papczyńskiego: Con-
gregatio de Causus Sanctorum, Decrtum Posnanien. Canonizationis Servi Dei
Stanislai a Jesu Maria Papczyński, AAS, t. LXXXIV, 5 Decembris 1992, nr
12, 1179-1183.
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z notatką na odwrocie).
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Zgromadzenie Księży Marianów, Posłaniec Serca Jezusowego 63 (1935) 97-103.

1936
Kozielewski J., Wielki Polak, Pro Christo 12 (1936) nr 8/9, 1-31.
Procesy beatyfikacyjne Polaków, Tygodnik polski (Włocławek) 4 (1936) 295.
[O procesie beatyfikacyjnym o. S. Papczyńskiego i o. Kazimierza Wyszyńskiego.
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Koneczny F., Święci w dziejach narodu polskiego, t. 1, Miejsce Piastowe 1937,

416-417, 422, 425, 431, 518.
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Wilk K., Stanisław Papczyński założyciel zakonu Marianów, w: K. Wilk, C. Wil-
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nisława Papczyńskiego, Stockbridge 1949, ss. 6.
The Venerable Servant of God Stanislaus of Jesus-Mary Papczyński, Stockbridge
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Papczyński, Marian Helpers Bulletin 10 (1956) nr 3, 9; Podobny artykuł
informacyjny został opublikowany także w języku polskim w Różach Maryi
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Uryga J., Czciciel Niepokalanej – O. Stanisław Papczyński, Gość niedzielny 30
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Brookeville 1962.

Vaišnora J. MIC, Mariani Romae saeculis XVII-XVIII, Marianus 21 Jan.1962)
19-21.
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sce, red. J. Łoziński t. X/14 (1962) 13. 15.

1963
Brazys F. MIC, De fine generali nostrae Congregationis, Marianus (1963) nr

23, 10-24.
Brazys F. MIC, Mroczek W. MIC, Animadversiones de restauratione et spiritu

nostrae Congregationis, Romae 1963.
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Krzyżanowski C. MIC, Stanislaus a Jesu Maria Papczyński, O. Imm. Conc. (1631-
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jako moralizator życia społecznego, tamże 125-129.

Sługa Boży O. Stanisław od Jezusa Maryi Papczyński, Założyciel XX. Marianów,
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na rok 1969, 17-20, 54, 95.

1970
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Panny, Stockbridge [1971], 6-7.

1972
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Rozpoczęcie Jubileuszu 300-lecia Zgromadzenia Marianów, Róże Maryi 12 (1972)
8-10.
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Krzyżanowski C. MIC, A Marian True to His Name, Marian Helpers Bulletin,

XXVII (1973) 2, 3-4, 7.
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mps.
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Górski T. MIC, Źródła do dziejów Marianów, w: Marianie 1673-1973, red. J.

Bukowicz i T. Górski, Rzym 1975, 357-358.
Kałowski J. MIC, Odnowa Zakonu Marianów. Studium prawno-historyczne, War-

szawa 1975, mps.
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Papczyńskiego, Warszawa 1980, mps.

Szostek A. MIC, „Przystosowana odnowa” Marianów w świetle wskazań Soboru
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Navikevičius J. MIC, O [jciec] Stanisław od Jezusa Maryi Papczyński (1631-
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J. Bukowicz, Warszawa-Stockbridge 1997.
Borkowska M. OSB, Klasztory dominikańskie w Górze Kalwarii, Góra Kalwaria
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Ogiński E. MIC, Ubóstwo w duchu źródłem czystości Serca Niepokalanej, Im-
maculata 3 (1997) 389.
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Album Mortuorum, mps., Romae 1961, 43,52.
Album Zmarłych Ojców i Braci Zgromadzenia Księży Marianów 1700-1997, red.
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2 (1968) 36.
Bukowicz J. MIC, Sługa Boży O. Stanisław Papczyński, Kalendarz Mariański
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żego Ojca Stanisława od Jezusa Maryi Papczyńskiego, Włocławek 1961, mps.
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Gloger Zygmunt, Marianie, w: Encyklopedia staropolska ilustrowana t. III (1902)
185-186.

Górski Jerzy A., Lekcja pokory, w: J. A. Górski, Dilige et quod vis fac, Warszawa
1951, 51-62.

Górski Karol, Od religijności do mistyki. Zarys dziejów życia wewnętrznego w Pol-
sce, cz. I, Lublin 1962, 170-174.

Górski Ludwik, Krótka wiadomość historyczna o założeniu Zakonu Księży Ma-
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Janicki A. MIC, Obrazki z życia Marianów, Gazeta Niedzielna, Londyn 25 (1973)

20, 1-2; 21, 2; 22, 1-2; 26, 3; 28, 2; 29, 2; 30, 2.
Jankiewicz Kazimierz MIC, O [jciec] Stanisław Papczyński jako kaznodzieja,
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J[arzębowski] Józef MIC, Hymn do O. Papczyńskiego, w: [Stefan Sydry], Czci-
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Stanisława Papczyńskiego, w: Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Na-
ukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, nr 2 (22) 1 za rok 1973,
Lublin 1975.
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Papczyńskiego (1631-1701, Lublin 1996, mps.

Lasota Janina, Po stu latach powrót Ojców Marianów do Mariańskiej Puszczy,
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Marianie na progu 300-lecia swych dziejów, Róże Maryi 2 (1973) 10-13.
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nr 9, 17-18.
Nassalski Olgierd MIC, Historia Zgromadzenia Marianów w odcinkach, Warszawa

1973, 5-27.
Nassalski O. MIC, Wierny wezwaniu. Opowieść o Założycielu Marianów, War-
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Ogiński E. MIC, W poszukiwaniu mariańskiej duchowości, Immaculata 17 (1980)
nr 3, 12-15.
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Ogiński E. MIC, Propozycja dewizy mariańskiej duchowości, Immaculata 18
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Pakuła Andrzej MIC, Doskonałość zakonna według „Inspectio Cordis” Stanisława
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1973, mps.
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czno-praktyczny, Częstochowskie Studia Teologiczne 8-9 (1981/2) 281-294.
Pisarzak M. MIC, Maryjna specyfika Zgromadzenia Marianów. Aspekt teologi-
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Papczyńskiego, Warszawa 1980, mps.
Rogalewski T. MIC, Dziedzictwo duchowe po mariańskich zakonodawcach, Im-
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11 (1990), 292-297.

Rogalewski T. MIC, O. Stanisław Papczyński (1631-1701) założyciel marianów.
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Rozpoczęcie Jubileuszu 300-lecia Zgromadzenia Marianów, Róże Maryi 12 (1972)
8-10.
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Sługa Maryi – O. Stanisław Papczyński, Róże Maryi (1967) nr 9, 10-11.
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S[obieszczański] Franciszek M., Góra Kalwaria, w: Encyklopedia Orgelbranda

X (1862) 198-200.
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Świętych polskich 5 (1938) nr 2, 31-32].

Synowie Niepokalanej – witajcie!, Dzwon niedzielny, 3 (1927), nr 49, 777-778.
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łosierdzia 12 (1970) nr 9-10, 2.
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Stockbridge [1971], 6-7.
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Czapliński W., Zarys dziejów Polski od roku 1864, Kraków 1985.
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Korec J. C. kard., Po barbarzyńskiej nocy..., Kraków 1994.
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Smoleński W., Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII, Warszawa 1979.
Sobieski Jan III, Listy do Marysieńki, opr. L. Kukulski, Warszawa 1962
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Szcześniak W., Monografia gminy Korabiewice powiatu Skierniewickiego, mps.

1935, 12.
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ksoński) 21, 22, 285-287, 333
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Austria, Austriacy 22, 70, 90, 160, 182,

260, 261
Avancinus Nicola 182
Azor Jan TJ 25
Azpilcueta Marcin 25

Bajda Jerzy ks. 25, 26, 417
Bakalarz Władysław MIC 353
Balsamão 219, 269, 371
Bałtyk 78
Banaśkiwicz Jan 388, 398
Baranowski Zygmunt od św. Józefa SP

139
Bar Joachim OFM 383, 398
Bartecki Feliks MIC 387, 398
Bartlik Bernard od św. Filipa Nereusza

SP 69, 143, 144
Bartłomiej z Mediny 25
Bartoszewicz Julian 233, 417
Bartulowie 37, 38
Barycz Henryk 25, 417
Batoh 63, 64
Bartynowski Marian 95, 376, 398
Batowski Henryk 417
Batowski Z. 339, 
Bawaria 236
Beatrix de Silva bł. 274, 277
Beattie Mary 384, 398
Bechowska Irena 382, 398
Belczyna 254



Bellavita Kajetan CR 308
Benedykt PP. XIII 38
Benedyktyni 174, 210
Beresteczek 21, 24, 63
Berezdowo 263
Berlin 24, 420
Berro Wincenty SP 116
Bertrandyści, Dominikanie Obserwanci

238
Beskid Sądecki 74, 329
Beskid Wschodni 39
Beskidy 31
Biecz 83
Bielany 79, 133
Bieliński Franciszek 236
Bielski Szymon SP 9, 100, 376, 398
Biskupski Stefan ks. 418
Błażkiewicz H. OFM 417
Bochnia 32
Bogatko Kazimierz SP 68 
Bogucka Maria 60, 63, 64, 79, 83, 91,

93, 210, 264, 417
Boguchwał II bp 234
Boharczyk P. SP, 418
Bohmann P. 375, 415
Bołtuć Aleksander MIC 382, 398
Boniecki Adam MIC 396, 398
Bonifacy od św. Aleksego SP 166
Borkowska M. OSB 396, 398
Boros Ladislaus 391, 413
Bosfor 60
Bouix D. 271, 421
Bouman C. 21, 421
Bracia Mniejsi Konwentualni 319
Bracia Mniejsi Obserwanci 6, 77, 186,

225, 273, 275-279, 283, 293, 294,
295, 305, 312

Bracia Mniejsi Reformaci 255, 294,
354, 370

Bracia Mniejsi Regularnej Obserwancji,
bernardyni 236, 237, 249,

Bracław 60
Brazys F. MIC 385, 386, 398, 399
Brisighelli 111
Broliński Mateusz ks. 297
Brookeville 385

Brundusin TJ 25
Brzezno 41
Brzozów 95
Buba Innocenty SP 112-115, 385, 398
Buczacz 183
Buczyn 47
Budapeszt, Buda 15, 190, 367, 369
Budryoli Andrzej SJ 340
Bugaisky Stanisław Hipolit OESA 132
Bukareszt 47
Bukowicz Jan MIC 13, 89, 345, 386-

-388, 396-401, 404, 410, 413, 418
Buliński M. 71, 95, 115, 376, 399
Buonvisi Franciszek, nuncjusz 199, 219
Byczkowski Tadeusz MIC 218
Bydgoszcz 91
Bystroń Jan S. 41, 418
Bzowski Zdzisław 379, 399

Canaletto Bernardo Bellotto 113
Cappelli Adriano 226, 373
Caputi Jan Karol od św. Barbary SP

16, 106, 117-119, 134, 135, 142,
144, 368

Cecora 21
Cedrów 253, 332
Cetlerówna Otolia 225, 254, 255, 321-

-334
Chełm 72, 161
Chełmicki Zygmunt 18, 377, 410, 420
Chlebowski Bronisław 376
Chmielnicki Bohdan 21, 60, 63, 93
Chmielnicki Juraszko 93, 94
Chocim 22, 47, 209, 210, 259, 260
Chodowski Kazimierz ks. 208
Chojnata 208, 209, 331
Chortyca 60
Chowański Iwan 93
Choynacki Dominik SP 16, 68, 71, 73,

86, 104, 155, 156, 185, 371
Chróściechowski Julian MIC 385, 387,

389, 399
Chruszczewski A. 386, 399
Chrzanowski Ignacy 24, 418, 421
Chrząstów 232
Chudek Józef Marian 378, 399
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Chynów 245
Cianfrocca G. 121, 418
Cichocki 254
Ciechomska Paulina 344
Ciński (Cieński) Antoni od św. Marcina

OIC 287, 288, 296, 305
Ciosek 56
Claudel Paul 353
Coimbra 377, 400
Colloredo Lenadro kard. 281, 366
Colonia 182
Conti Franciszek Ludwik de Bourbon

285
Conti Onufry od Najświętszego Sakra-

mentu SP 72, 73, 85
Cosma Chiara od Jezusa Maryi SP

125, 127-129, 139, 143, 146, 147,
152, 157, 159, 164, 165, 180, 365,
385

Cudnowo 64, 93, 94, 97, 98, 113
Cynarski S. 23, 418
Cyprian od św. Stanisława OIC 222,

304, 307, 309
Czapliński W. 23, 29, 63, 78, 79, 83,

91, 93, 183, 210, 258, 261, 262,
264, 286, 287, 418

Czarniecki Stefan 28, 79, 83, 91, 93
Czarny Ostrów 28, 90
Czarska Jolanta 217
Czartoryski, książę 339
Czartoryski, prymas 236
Czartoryski Teodor bp 341, 356
Czechnic Anioł od Aniołów SP 150
Czechosłowacja 61
Czechowicz Szymon 236
Czechów 32
Czechy, Czesi 70, 72, 74, 156
Czepowik Witold 218
Czerkasy 60
Czernkiewicz Jan 34
Czersk, Ziemia Czerska 234, 237, 256,

289, 291, 296, 380, 400
Częstochowa 22, 65, 83, 182, 281, 300,

318, 411
Czubernatowicz Walenty OIC 342

Dania 90, 91, 92, 287
Dąbrowski Bronisław bp 243
Dąbrowski J. 22, 51, 418
Dąmbski Stanisław Kazimierz bp 286
De Lugo kard. 25
Denhoff Jerzy bp 109, 289, 290, 321
Detroit 383, 414
Dębek Paweł MIC 12, 395, 399
Dęblin 302
Diaz Franciszek od św. Bonawentury

OFM 293
Długosz Jan kan. 33, 34, 36, 418
Dniepr 59
Dniestr 210
Dobrowolski Nałęcz M. 383
Dołhoruski Jurij 93, 94
Dominikanie 105, 131, 133, 152, 174,

225, 249, 278, 316
Dominikanie Obserwanci 235, 237
Dominikanki 238, 253
Doroszenko 126, 183
Drabik Richard MIC 391, 399, 410
Drużbicki Kasper SJ 26
Dukla 83
Dunaj 261
Dunajec 31, 32, 37, 39, 44, 45, 54, 55,

66, 327
Dunin Szpot Tomas Ignacy TJ 274
Duns Szkot Jan bł. 52
Duperio Mikołaj ks. 208
Dyneburg 93
Dziak Grzegorz 245, 246
Dziegiński Romuald 379, 380, 399
Dziekoński T. 375, 400
Dzikie Pola 62, 63, 263
Dźwina 93

Eder Paweł od św. Filipa Nereusza SP
136

Eichler Henryk MIC 384, 400
Elektor brandenburski 258
Elektor saski 285
Eleonora, arcyksiężniczka 182
Elert Piotr 100, 101
Emmanuela Sa TJ 25
Eremici św. Augustyna 104
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Ernest d’Harrach kard. 72
Escobar M. 421
Estreicher Karol JT 17, 100, 419
Eubel Conradus 17
Europa 21, 24, 51, 56, 70, 172, 418
Eustachiewicz Lesław 419

Faenza 111, 112
Fawley Court 387
Fedorowicz Taras 60
Felici Angelus kard. 363
Feliński Zygmunt Szczęsny abp 208
Fijałkowski Cyprian OIC 109, 191, 295,

328, 330, 331, 342
Filipini 13, 229, 236, 316, 330
Fischer Alojzy od św. Oktawiana OIC

18, 219, 313, 371
Florencja, Firenza 25, 418
Foci Ioannes Francesco od św. Piotra

SP 181, 366, 386
Font Giuseppe 418
Fontana Jakub 236
Fortunato de Almeida 377, 400
Franciszek od św. Jerzego Hulinski SP
Franciszkanie, zakon seraficki 43, 54,

121, 133, 174, 188, 198, 200, 276,
278, 293, 295, 308

Francja 27, 29, 113
Franco (Franchi) Jan Dominik od Krzy-

ża SP 67, 73-75, 86, 112, 319, 418
Francovič Paweł od Narodzenia Naj-

świętszej Maryi Panny SP 156-158,
166

Frączkowie  Stefania i Czesław 37
Friedreich E. SP 17, 68, 71-76, 84, 94,

156, 418
Friedrich-Brzozowska M. 382, 401
Frutaz Pietro Amato 344
Fryderyk August, z rodu Wettynów 285
Fryderyk Wilhelm 79, 83, 90, 91, 258

Gabriel Maria bł. 293
Gach Piotr 390, 400
Gajda Kazimierz ks. 12, 393, 297, 400,

401

Galdiolo Lia z Santa Maria di Cami-
samo k. Padwy 217

Galewski Jan ks. 297
Gall Stanisław bp 114
Garrow Mark MIC 218, 394, 395, 400
Garzia de Castellino Jan od Jezusa Ma-

ryi SP 86
Gawarecki Wincenty H. 375, 400
Gawroński L. 376, 400
Gąsiorowska Natalia 376, 400
Gdańsk 258
Gembicki (Gębicki) Jan bp 110, 113,

169, 170, 175, 185, 186, 304, 322,
364

Gembicki Wawrzyniec abp 170
Genova 69, 418
Gdańsk 24, 81, 93
Giedroyć Franciszek 115, 418
Gilbert Nicolas bł. 374
Giordano Francesco SP 69, 70, 418
Giner Guerri Severino 418
Giovannozzi G. 418
Gizela od Niepokalanego Serca Maryi

112, 420
Giżycki Jan Marek 376, 400
Gloger Zygmunt 203, 376, 401
Głogówek 79
Głuc Jadwiga 31, 32, 34, 418
Gniezno 89, 202, 233, 419
Gołba Franciszek ks. 377, 410
Gołąb 183
Goralevic (Goralewicz) Joachim od Na-

rodzenia N. M. P. SP 155
Gostwica 31, 32, 34
Gotkiewicz M. SP 71, 418
Gozdawa J. M. 72, 418
Goźlin 291, 296-302, 307, 318, 356,

373, 393, 402
Góra Kalwaria 181, 218, 234, 235, 238,

241, 244, 245, 254, 257, 266, 268,
312, 332, 341, 356, 361, 375, 379,
385, 387, 394, 396, 398, 400, 401,
404, 405, 410, 413, 414

Góra Królewska 133, 196, 315
Góra Srebrna 196
Górka 235, 236, 241, 243
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Górski Jerzy A. 382, 401
Górski Karol 26, 385, 401, 418
Górski Konstanty 234
Górski Ludwik 9, 165, 197, 343, 375,

401
Górski Mikołaj 234
Górski Tadeusz MIC 13, 224, 294, 390-

-392, 393, 396, 397, 400, 401, 404,
410, 418

Grabiec 214
Grabiecki Albert OP 133
Grappi Karol, internuncjusz 176
Grażyna od Wszechpośrednictwa M. B.

112, 114, 420
Grišans J. MIC 415
Grobla 31, 32
Grocholska Hanna 242 
Grodzicki Krzysztof 80
Groszkiewicz Andrzej Aleksander 212
Grotowski ks. 246
Grudziński Andrzej Karol 79
Grzegorzek Wojciech ks. 46
Grzegorzewski Antoni 314
Grzegorzewski Władysław 251
Grzegorz PP. XV 69, 189
Grzybowska Teofila 291
Grzybowski Franciszek 101, 104, 289
Grzybowski Stanisław 289, 291
Grzymułtowski 64
Gustaw Romuald OFM 388, 408
Guzów 212

Habzburgowie 61
Hadziacz 93
Hahn Wiktor SP 115, 418
Halecki Oskar 23, 418
Haligowski Franciszek od Jezusa Maryi

SP 62, 116, 122, 137, 140, 141,
144, 145, 147, 155, 156, 167, 180

Hanacius Franciszek od św. Wacława
SP 88

Hausenka Mikołaj od [Niepokalanego]
Poczęcia SP 102, 319

Heimbucher Max 380, 401
Hemimont 362
Henryk Walezy 23

Hiszpania 190, 274
Hiszpańska Maria Neuman 242
Hoennig (Hönnig) Benedykt OIC 317,

328, 331, 342
Horanyi Alessio SP 190, 323, 367
Horna 160
Hulinski Franciszek od św. Jerzego SP
Hunia Dymitr 60
Hussein 210

Idziuk Stanisław ks. 350
Inflanty (Livonia) 79, 93, 287
Inglot Stefan 33, 418
Ingolstad 25
Innocenty PP. VIII 274
Innocenty PP. X 70, 112
Innocenty PP. XI 264, 277, 284
Innocenty PP. XII 108, 109, 278, 280,

288, 290, 294, 295, 307, 308, 316,
356, 360, 366

Inowrocław 289 
Islam Girej 63
Italia 111, 200

Jabłonowski Kajetan 106, 263
Jabłonowski Stanisław Jan, książę 105,

106, 263
Jakimowicz Bolesław MIC 379, 389,

393, 401
Jakowski Włodzimierz MIC 379, 401
Jakub od św. Anny OIC 307
Jakub od św. Tomasza OIC 265, 310
Jan de Torres 112
Jan PP. XXIII 313, 384, 402
Jangulewski Jan OP 133
Janicki Andrzej MIC 383, 389, 401
Jankiewicz Kazimierz MIC 387, 401
Jankiewicz K. MIC 385, 401
Jan Kazimierz, król Polski 21, 22, 23,

38, 63, 78, 79, 83, 84, 89, 90, 108,
112, 113, 143, 182

Jan od Krzyża św. 25
Jan od św. Apolonii SP 77
Jan od św. Marii OIC 219, 367
Jan Paweł II 5, 6, 38, 114, 217, 348,

359, 362
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Jan III Sobieski, król Polski 21, 22, 29,
36, 37, 105, 109, 111, 182, 210,
213, 217, 227, 230, 232, 234, 258,
259, 260-264, 285, 316, 331, 379,
395, 403, 419, 420

Jaromin Henryk 419
Jarosław 55, 56, 65, 98, 142, 209, 210,

354, 421
Jarra Eugeniusz 11, 64, 94, 99, 364,

365, 384, 385, 387, 402
Jarzębowski Józef MIC 377, 402
Jasienica Paweł 27, 47, 56, 60, 63, 65,

80, 82, 83, 419
Jasieniec 208, 251
Jasna Góra 82, 83, 318
Jassy 7
Jastrzębia 32
Jastrzębiec 232
Jaworów 258
Jeliński Edward 218
Jelita 214
Jerozolima 235
Jeruzal 203, 208, 252
Jezuici 55, 56, 64, 65, 114, 142, 143,

145, 188, 290, 354, 367, 422
Joannes a Jesu Maria 87 
Jodłowski Marcin 34
Józef Emanuel I 334
Józef od Wszystkich Świętych OIC

222, 229, 246, 307, 308, 310, 313
Juraszowa 31, 34
Juliusz PP. II 274
Jutlandia 91

Kaczmarczyk Stanisław MIC 396, 402
Kaczmarzyk Dariusz 385, 417
Kahlenberg 261
Kajetan 26
Kakowski Aleksander kard. 378, 417
Kalasanty Józef św. 69, 70, 74, 105,

117-119, 121, 155, 206, 327, 329,
331, 340, 401, 418, 422

Kalinowski Marcin 63
Kalisz 242
Kalwaria Zebrzydowska 235

Kałowski Julian MIC 388, 390, 391,
392, 402, 403

Kameduli 133, 196, 316, 319, 422
Kamieniec Podolski 183, 238, 239, 263,

264
Kaniowo 60
Kanonicy Regularni 65
Kapucyni 278
Kara Mustafa 260, 261
Karbasz Jan MIC 300, 301, 393, 402
Karcz Jan 389, 402
Karczewski, ojciec Antoniego 255
Karłowice 264
Karmelici 131, 174
Karolewicz Grażyna 12, 384, 386, 387,

390, 391, 402, 407
Karol X Gustaw, król szwedzki 78-81,

83, 90, 93, 234
Karol XI, król szwedzki 93, 258
Karol XII, król szwedzki 287
Karol Lotaryński 258, 260, 261
Karol od Świętych Aniołów OIC 373
Karol od św. Antoniego 100
Karpaty 74
Karscy, rodzina 191, 192, 199, 213,

214, 217, 227, 325, 330, 355
Karska Anna 191, 192, 213, 332
Karski Adam 187, 213
Karski Jakub 185, 186, 213, 332
Karski Józef 191, 192, 213, 332
Kartezjusz 25
Kazimierz k. Krakowa 72, 116, 123,

131, 134, 136, 139, 147, 150, 151,
152, 157-159, 161-169, 172, 174,
176, 190, 355, 365, 367

Kąty 32
Kiejdany 79
Kijów, kijowszczyzna 64, 183, 341
Kielce 378, 414
Kieszkowska Wanda 380, 403
Kincel Stefan od Zwiastowania N. M.

P. SP
Kinga (Kunegunda) św. 5, 38, 44, 65,

318
Kircholm 21, 47
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Kisieliński Dionizy OIC 46, 208, 263,
287, 328, 331, 342

Klaryski 44, 92
Klaudiusz 74
Klemens PP. VIII 194
Klemens PP. IX 71, 108, 147, 148
Klemens PP. X 164, 165, 199, 219
Klemens PP. XI 295, 307
Klimaszewski Stanisław MIC 13
Klonowski Kasper OP 133
Kłoczowski Jerzy 42, 419
Kłuszyn 21
Kochanowski Dominik Korwin OFM

189, 190, 365
Kojałowicz Albert TJ 99
Koldynga 91
Kolonie 32
Kolumba 225, 239
Kołbiel 255
Kołodziejski Mieczysław 391, 403
Komorowski Adam Ignacy abp 334
Komorowski Piotr OIC 214
Komuniści Księża 236
Konarski Stanisław SP 61
Koncepcjonistki 274, 276, 277 
Koneczny Feliks 5, 380, 403
Koniecpolski Aleksander 63
Konopczyński Władysław 60, 65, 79,

80, 82, 83, 90, 92, 94, 108, 182,
190, 225, 260, 262, 419

Konstanty 37
Konstanty od św. Kazimierza OIC 223,

307
Konstantynopol 60, 210
Korabiewice, Korabiewo 262, 332, 380,

422
Korabiewka 215
Korec Jan Chryzostom kard. 61, 419
Kordecki Augustyn OSPE 82, 83
Korsuń 51
Korytkowski J. 202, 206, 419
Kosiński Krzysztof 60 
Kosmowski Jan MIC 2, 13, 349, 350,

388, 394, 396, 403
Koss Andrzej 242
Kościan 82, 378, 399

Kościuszko Tadeusz 5, 215
Kot Stanisław 53, 419
Kotlina Sądecka 31, 32, 33, 34, 39
Kowno 314, 380, 381, 415
Kozacy 21, 38, 47, 59, 63-65, 79, 80,

93, 98, 126, 182, 226, 234
Kozielewski J. 379, 380, 403
Kozłowski Joachim od św. Anny OIC

6, 132, 273, 288, 289, 290, 292,
293, 295, 296, 303, 304-307, 309,
310, 336, 356, 370

Krajewski Bartłomiej 199
Krajewski Stanisław, w zakonie: Jan od

Niepokalanego Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Panny OIC 197, 198,
199, 200-203, 206, 207, 211, 212,
219-223, 235 

Krajewski Stanisław kan. 206
Krakowiak Czesław Ks. 394
Kraków, Cracovia passim
Krasne 221
Krasnopolska Regina 199
Krasuski Szymon 334
Kraus Michał od Nawiedzenia N.M.P.

SP 13, 17, 68, 77, 80, 92, 94, 98,
102, 109, 115, 116, 121, 122, 126,
127, 130-133, 135-137, 141, 147,
149, 150-154, 156, 158, 159, 161-
169, 171-175, 177-180, 182, 185,
196, 319, 432, 346, 355, 367, 369

Krosno 83
Krościenko 31
Królestwo Polskie 22, 117-119, 126,

190, 254, 275,290, 291, 312, 376,
405

Krupski Bernard od Męki Pańskiej SP
150, 152, 154, 157, 162, 165, 167,
172

Kruszyna Antoni od Ducha Świętego
SP 139

Krym 60
Krynicki Władysław 377, 378, 403
Kryskiewicz Ignacy od św. Franciszka

SP 96, 257
Krzyżanowski Kazimierz J. MIC 10, 11,

13, 17, 19, 106, 122, 195, 275, 344,
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345, 365, 366, 385-392, 402--404,
409

Kuczewski Franciszek od św. Antonie-
go OIC 256

Kujawy 341
Kukiel Marian 419
Kukulski L. 261, 420
Kulesza Henryk MIC 224, 390, 404
Kumala Janusz MIC 394, 404
Kumor Bolesław ks. 35, 419
Kurlandzki Stanisław MIC 14, 391,

393, 404
Kurowski F. K. 113, 419
Kuszewski Andrzej 334
Kwiatkowski Dariusz MIC 12, 396, 404
Kwintylian 99

Lachy Podegrodzkie 38
Lachy Sądeckie 38
Ladogórski T. 33, 419
Lanckoroński Stanisław 83
Larissa 108
Laskowski O. 227, 419
Lasocki Jan 289, 291, 296
Lasota Janina 383, 404
Laterański IV sobór 247, 248, 274, 288,

297
Leailth Ambroży SP 72, 324
Leibniz 25
Leipnik 67, 74, 156
Lenczowski Czesław 36
Leopoled I 262
Leporini Mansueto OFMRef 6, 10, 11,

13, 19, 32, 41, 43, 45, 65, 80, 109,
110, 118, 192, 252, 311, 319, 331,
333, 335, 336, 345, 356, 369, 404

Lesiński 246
Lewiczyn 208, 250, 291, 395, 406
Lewockie Góry 62
Ligęza Jan Stanisław COr 229, 316, 330
Limongi Paulino 362
Lipiński Tymoteusz 375, 404
Lipsk 421
Litak Stanisław 42, 44, 55, 419
Litomyśl 72

Litwa 22, 38, 48, 79, 82, 93, 196, 200,
302, 334, 362, 364, 406, 413, 421

Lizbona 7, 334, 370
Lochmon (Lachman) 41, 170 
Londyn, Londra 6, 12, 65, 92, 383, 384,

387, 389, 390, 401, 402, 403, 414
Lowanium 25
Luba Marcin 342
Lubecki Kazimierz 107, 377, 404, 419
Lubelszczyzna 60
Lubin 208, 209
Lubków 237
Lublin passim
Lublo (dziś Lubovňa) 151
Lubocza, Lubocz 185, 186, 191, 193,

197, 199, 200, 212, 227, 325, 332,
355

Lubomirscy, książęta 22
Lubomirski Aleksander 98, 101
Lubomirski Hieronim 98, 101
Lubomirski Jerzy 28, 83, 90, 93, 94,

97, 98, 117, 118, 367
Lubomirski Stanisław 61, 71
Lubowla 83
Ludwik XIV 258
Lunen 363
Lutków, Lutkówka 221
Lwów 24, 43, 51, 53, 56, 57, 59, 60,

63-65, 66, 80, 83, 92, 108, 142,
227, 258, 354, 415, 419, 421

Łaba 78
Łada Lucjan MIC 216, 218
Łagodziński Jozafat ks. 212, 214
Łańcut 83
Łaszewski Wincenty 393, 405
Łęczycki Mikołaj TJ 26
Łomża 379, 380, 400, 403
Łosiecki Sebastian 133
Łowicz 72, 137, 161, 181, 217
Łowmiański H. 98, 405
Łoziński Jerzy 385, 417
Łoziński Władysław 82, 419
Łódź 214, 419
Łuck 232
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Łukowska Ziemia 289, 296
Łysa Góra 316
Łysik Władysław MIC 382, 405

Maciszewski M. 41, 376, 405
Madonna delle Grazie (Matka Boska

Łaskawa) 114, 115
Magnus de la Gardie 79
Magnuszewski Wojciech 254, 342
Magura Spiska 62
Majewski Alojzy 379, 405
Maklakiewicz Jan Adam 209
Makoś Wacław MIC 12, 13, 17, 180,

215, 216-218, 323, 329, 332, 345-
347, 388, 389, 394-397, 405, 406

Makowski Szymon Stanisław ks. 26
Makulski Eugeniusz MIC 386, 405
Malczewska, Wanda Justyna N. 379,

405
Malej – G. Ziella 112, 419
Małopolska 22, 285
Mansi Joannes Dominicus 419
Manteuffel Tadeusz 21, 22, 419
Marci Józef od Narodzenia Najświęt-

szej Maryi Panny SP 84
Marchewka Piotr MIC 218
Marefoschi Mario kard. 342
Marescotti Galeazzo, nuncjusz 109,

143, 145, 146, 289, 290, 321
Maria Ludwika, królowa Polski 117
Marianie passim
Mariańskie Porzecze 302, 402
Markiewicz Jan kan. 130
Markoni Henryk 237
Mateusz od św. Franciszka SP 166
Mateusz od św. Stefana OFM 293
Matulaitis-Matulewicz Jerzy abp, MIC

bł. 215, 314, 393, 397, 401, 405,
412, 413, 417

Matulewicz Elżbieta 397, 406
Matulis Stefano MIC 384, 385, 397,

406, 412
Matyjas Remigiusz 250, 395, 406
Mauersberger Jan 377, 406
Mazowsze 60, 185, 194, 197, 212, 221,

234

Mączyński Andrzej MIC 217, 394, 406
Meysztowicz Walerian 108, 177, 280,

419
Michajłowicz Aleksy 93
Michalenko Serafin MIC 217
Michał Korybut Wiśniowiecki, król

Polski 21, 22, 97, 141, 147, 182,
198, 232, 234, 364

Michałowski Piotr 221
Miechów 65
Miejsce Piastowe 380, 403
Mielżyński Franciszek OFMConv 133
Mikołaj z Mościsk 26
Mikołów 416
Milano 112, 373, 420
Milewski Albin MIC 218
Miranda 372 
Mirecki Krystian Stanisław OSB 316
Misiąg-Boheńska M. 36, 419
Misiurek Jerzy ks. 395, 406
Misjonarze 242
Mitrzyński Sebastian Franciszek ks. 16,

175
Młodzianowski Tomasz ks. 26, 103
Młodziejowski Andrzej Stanisław bp

342
Mogielnicki Andrzej ks. 208
Mogilenski Kazimierz od Wniebowzię-

cia Najświętszej Maryi Panny SP
Mohamed IV 183
Mohylew 84, 420
Mokra Wieś 31, 34
Molina Ludwik 25
Mołdawia 60, 63, 263

Morais José MIC 387, 393, 406
Morawska Teofila 334
Morawy, 38, 67, 70-73, 135, 260, 355
Morelli Angelo od św. Dominika SP

148, 159
Morze Czarne 60
Moskwa, 21, 38, 47, 48, 64, 78-80, 81,

90, 93, 226, 258, 285, 287, 357
Mroczek Władysław MIC 383, 387, 406
Mrowiński Walerian SJ 343
Mszczonów 197, 208, 210, 214
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Muniak Józef 369, 387, 406
Müller B. 82, 83 

Nalewajka Semen 60
Nałęcz 214
Nałęcz-Dobrowolski Marceli 383, 406
Narew 90, 287
Nassalski Olgierd MIC 11, 389, 396,

406
Nastiuszonek Witold 419
Naszacowice 31, 32, 34
Nawrocki Antoni 46
Navikevičius Jerzy MIC 10, 17, 38, 53,

87, 118, 121, 181, 186, 246, 273,
308, 312, 314, 341, 342, 344, 347,
383, 384, 386, 394, 406

Nerli Franciszek, nuncjusz 176
Nicea 362
Nieciecki Witold MIC 384, 386-390,

393, 395, 407
Niemcy 60, 73, 81, 136, 160, 163, 164,

260, 285
Niemierzyna Anna z Cieciszewskich

234
Niezabitowski Jan OIC 243, 301
Nikolsburg, Mikulov 67, 72, 135-137,

260, 355
Niskowa 43
Nitra 155
Nojszewski Antoni ks. 419
Novari Aleksander od św. Bernarda SP

72, 73, 77, 84-87, 89, 91, 92
Nowacki Józef ks. 89, 211, 233, 290,

420
Nowa Jerozolima, Neo-Jerosolyma 19,

105, 111, 181, 221, 225, 233-238,
240, 241, 244-249, 251, 253, 255,
256, 259, 265, 266, 268, 270, 282,
284, 286, 291, 303, 307, 309, 310,
312, 320, 327, 330, 331, 334, 361,
355, 365, 366, 375, 401, 415

Nowak Edmund 379, 407
Nowak Edward abp 363, 395 
Nowak G. Ks. 49
Nowakowicz Józef od Wszystkich Świę-

tych OIC 222

Nowe Miasto 186
Nowicki Rajmund OIC 230
Nowodworski Michał 17, 376, 415, 418
Nowogród 242
Nowosielski Jan 200
Nowy Sącz 31, 34, 39, 42, 43, 53, 54,

55, 83, 92, 328, 354, 420-422
Nowy Targ 83
Nyborg 92

Oborski Mikołaj bp 47, 106, 151, 152,
154, 157, 160, 165, 167, 169, 172,
174, 175, 177, 179, 184, 194, 317,
319, 320

Odra 65, 78
Ogiński Eugeniusz MIC 391, 396, 407,

408
Okęcki Antoni bp 357
Oleśnicki Zbigniew bp 34
Oliwa Jan Paweł SJ 144
Oliwa 22, 93
Olszanka 218, 419
Olszowski Andrzej 210
Opaliński Krzysztof 24, 79, 82
Opaliński Łukasz 197, 419
Opatowski Wacław od Najświętszego

Sakramentu SP 67, 68, 73, 88, 96,
116, 117, 122, 124-129, 131, 132,
136-138, 141, 145-148, 150-155,
158, 159, 161, 162, 167, 187 

Opole 80
Orawa 32
Orchade Lake 383, 413
Orgelbrand Samuel 17, 375, 376, 414,

416, 418
Orselli Jacek SP 111
Orszulik Alojzy bp 216, 218
Oskiera Bronisław Waldemar MIC 388,

408
Osmańskie państwo 262
Ossoliński Jerzy 27, 213
Ostranica Jakub 60
Ostrołęka 246
Ostroróg Mikołaj 63
Ostrowski Antoni Kazimierz bp 341
Ostrowski Paweł MIC 218
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Osuchów 221
Oszwałdowski Józef MIC 
Otomańskie Imperium 259
Owsianka Jerzy ks. 35, 39, 394, 408

Pabian Jan ks. 37
Paczyński Kazimierz od Zwiastowania

Najświętszej Maryi Panny SP 96
Padacz Władysław ks. 388, 389, 408
Paderborn 380, 401
Padwa 25, 217
Pakuła Andrzej MIC 12, 218, 395, 409
Panderski Jan 34
Pantaleon św. 134
Państwowy Dom Pomocy Społecznej,

Zakład 238
Papczyna (Papka, Papiec) Zofia 41
Papczyna Katarzyna 41
Papczyński (Papka, Papiec) Jan, sługa

Boży 47, 48, 50, 52, 54-59, 62, 64,-
68, 74, 75, 87, 170, 328, 359, 365

Papczyński Albert 41
Papczyński Jan, nie sługa Boży 41, 169,

170, 170, 206
Papczyński Stanisław od Jezusa Maryi

sługa Boży passim
Papieska Anna 41
Papiezczyk Wojciech 41
Papież, nazwisko 42
Papka, rodzina 41, 52
Papka (Papiec) Piotr, starszy brat sługi

Bożego 43, 52, 54, 55, 329
Papka (Papiec) Tomasz, ojciec sługi

Bożego 41, 42, 43, 59, 359
Papka (Papiec, Papczyna) Zofia, z d.

Tacikówna-Tacikowska, matka słu-
gi Bożego 43, 44, 359

Papkowa Anna 41
Papużyński Antoni MIC 12, 389, 409
Paradyż 232
Paryż, Paris 242, 383, 402, 416, 419
Pasek Jan Chryzostom 28, 91, 420
Paskiewicz 113
Pastor Ludwik von 108, 110, 177, 278,

290, 420 

Paszakowicz Kazimierz od Aniołów SP
150, 152, 157, 162, 165, 167, 172,

Patavin Karol od św. Antoniego 100
Paulinin 131
Paweł od Chrystusa SP 166
Paweł PP. V 69, 87, 137, 189
Paweł PP. VI 243, 389, 409
Pawiński A. 33, 420
Pawluk Paweł 60
Pawłowski E. 32, 420
Pawłowski Mikołaj bp 281, 282
Pedro 329
Pełczyński Władysław MIC 389, 409
Perejasław 101
Perlata de la Sal 329
Perz Aleksander MIC 378, 384, 388,

389, 409
Pessau Karol od św. Marii a. od Matki

Bożej SP 73, 136, 153, 160-164
Petersburg 84, 226, 420
Petraitis Donald MIC 391, 409
Petti Antonio 362
Pędzicha 32
Piaseczno 385
Picanyol Leodegario SP 70, 73, 75, 100,

123, 136, 155, 381, 409, 420
Piechura Jan 217
Pielasiński Bernard OIC 242, 343
Pieniny 31, 32
Pietrusiński Jerzy 36, 386, 409
Pietrzak Józef Stanisław 377-380, 410,

411
Pignatelli Antoni, nuncjusz 95, 108,

109, 277, 307, 316, 356, 360
Pignatelli Franciszek, nuncjusz 294,

295, 308, 309
Pijarzy passim
Pilica 27, 186
Piłat 233, 235, 241
Piławce 63
Pilzno 83
Piotrków 238, 253
Piotr od św. Marii Magdaleny OIC 222
Piotrowin 62
Piotrowski A. CSSR 380, 414
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Pireneje 329
Pires dos Anjos Basilio MIC 394, 410
Pirożyński Marian CSSR 380, 410
Pisarzak Marian MIC 13, 233-236, 238,

241, 388, 390-393, 410, 411
Pitala A. SP 131, 420
Płock 17, 65, 66, 89, 110, 304, 347,

411, 418
Pochsberger 61
Podegrodzie a. Podgrodzie 5, 7, 31-44,

46, 48, 49, 51-56, 59, 62, 66, 67,
74, 87, 129, 170, 218, 299, 318,
329, 354, 359, 376, 381, 394, 405,
408, 417, 421

Podgórze 80
Podhajce 182
Podhale 32, 63
Podkańska (Potkańska) Kolumba, Zofia

225, 238, 239
Podlasie 82
Podole 28, 51, 60, 91, 264, 287, 334
Podoliniec 61, 62, 64, 67, 68, 71, 72,

74, 77, 88, 89, 91, 92, 94, 97, 98,
102, 123, 124, 131, 136- 139, 141,
151, 152, 156, 159, 161, 162, 169,
171, 219, 354, 355, 373, 419, 420

Polak Kazimierz OIC 337
Polanów 28
Polska, Rzeczpospolita passim
Połonka 64, 93
Popiel Wincenty abp 242
Popowski 218
Poprad 61, 62, 74
Poraj 214
Porębski Stanisław ks. 12, 393, 411
Portugalia, Portugalczycy 7, 18, 219,

334, 335, 338, 371, 377, 400
Potocka, hrabina 242
Potocki Stanisław 83, 93, 98
Potocki Wacław 23, 24, 420
Powiśle 302
Poznań passim
Praga 72
Prażmowski 246
Prażmowski Mikołaj Jan abp, prymas

182, 183

Prievidza 154-158, 166, 171, 355
Proczek Zygmunt MIC 188, 390, 392,

393, 401, 411
Prusy Książęce 28, 91, 114, 258
Pryszmont Jan ks. 14
Przemyśl 95, 109, 222, 412
Przyboś Adam 210, 420
Ptak J. 394, 411
Puszcza Korabiewskia, Mariańska 222,

224, 225, 226, 228, 232,  181, 197-
200, 204-207, 210-221, 225, 227,
229, 234, 248, 250, 252, 254, 259,
260, 262, 263, 273, 304, 310, 320,
330, 355, 361, 365, 366, 368-370,
371, 373, 384, 405, 411

Pylak Bolesław bp 394, 411

Raciborska 253
Radau Michał TJ 99, 420
Radziejowa 39
Radziejowski Hieronim, kanclerz Kró-

lestwa 78
Radziwiłłowie 79, 82
Radziwiłł Bogusław 79, 90
Radziwiłł Janusz 79, 82
Radziwiłł kard. 35
Rakoczy Jerzy II 28, 73, 90, 92, 234
Ranuzzi Angelo, nuncjusz 176, 187, 199
Rapacki 218
Raszyn 65
Raśna 15, 370, 373
Rataj Romuald 215
Ratyński A. 379, 411
Rawa Mazowiecka 64, 65, 68, 73, 110,

142, 208, 287, 289, 290, 302, 354
Redemptoryści 155
Reformaci 80
Reklaitis Kazimierz MIC 344, 384, 411
Riccardi Antoni 420
Ripa Grande 110
Rodriguez Alonso 25
Rogala Tomasz 218
Rogalewski Tadeusz MIC 11, 12, 389,

391-397, 411, 412
Rogi 34
Rokosz Jan MIC 14, 216, 218
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Rosja, Rosjanie 287, 376, 408
Rosolecki (Rosołkiewicz) Łukasz SP 6,

7
Rospigliosi kard. 118
Rostkowski Adam bp 313
Rudawski Wawrzyniec J. 84, 420
Rusocki Hieronim kan. 135, 175
Ruś, ruskie wojewoództwo 56, 222, 302,

364
Rykaczewski Erazm 24, 420
Ryszka Czesław 11, 397, 412
Rzeczyca 186
Rzeszów 72, 73, 88, 91, 92, 94-99, 101-

-104, 107, 112, 126, 132, 139, 147,
151, 156, 161, 165, 354

Rzym, Roma passim

Sakevičius J. MIC 384, 412
Saletra Piotr 41, 170
Samolewicz Janina SJE 397, 412
Samuela z Lublina 26, 413
San 55, 65, 83
Sanches 26
Sancta Maria Maggiore 250
Sandec, Sandecz 33, 34, 42
Sanguszko 213
Sántha Giorgio SP 86, 117, 123, 135,

143, 147, 385, 38, 412
Sapieha Paweł 82, 94
Sarna Władysław 95, 412
Sarnowski Stanisław bp 95, 96
Sasin Jakub ks. 313
Sącz 32, 33, 35, 129
Scassellati Kamil od św. Hieronima SP

117, 123
Sebastian „de Roci” ks. 35, 36
Seget Tadeusz ks. 197
Sędziszów 59
Siciński 23, 77
Sicz 60
Sieciechowice 175, 367
Siedlce 302
Siedmiogród 90, 92
Sielski Józef MC 390, 412
Siemczyn 79
Siemiński Antoni ks. 214

Sienkiewicz Henryk 60, 78, 82
Siewierkowicz (Siewierkiewicz, Sie-

wiorkowicz) Wojciech od św. Te-
resy SP 94, 145

Sikorski 377
Sikorski Adam MIC 345, 395, 413 
Sipiorowska kamienica 130
Sipowich Ceslaus bp MIC 382, 413
Skarga Piotr ks. 55, 56
Skarzewski [z Góry] 245, 332
Skidan Karp 60
Skierniewice 214, 216, 379, 411, 420,

422
Skopowski Ambroży OPOsserv. 316
Skórzec 334, 378, 409
Skutans Stanislaus MIC 384, 413
Skwierczyński Antoni MIC 13, 391,

392, 395, 413
Słobodyszcze 94
Słowacja 38, 61, 155
Smieszkowic Baltazar 100
Smoleńsk 48
Smoleński Władysław 24, 420
Smoleńszczyzna 48
Snopek (ze Lwowa) 58
Sobienie-Jeziory 302 
Sobieski Wacław 98, 413
Sobieszczański Franciszek M. 343, 375,

376, 413
Sokołów 344
Sołtyszewski Stefan 42, 420
Sosnowski Oskar 114
Soto 26
Spasowicz W. 84, 420
Spisz 71, 74, 92
Stadła 31, 34
Staich Władysław 378, 413
Stanisław August Poniatowski, król

polski 98, 339, 341, 413
Stanisław Bogdan od św. Dusz Czyść-

cowych 378, 413
Stanisław od św. Anny OIC 222
Staniszewski 246
Stany Zjednoczone Ameryki 217, 218
Starck Józef od św. Katarzyny SP 77,

81
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Staropol 252
Starowolski Szymon 24, 80, 421
Stary Konstantynów 376, 400
Stary Sącz 5, 31-34, 36, 38, 39, 44,

66, 74, 318
Starzyńska Maria 27, 393, 413
Stasiewicz-Jasiukowa I. 420
Staśko J. 32, 33, 380, 417, 421
Stec-Sadecka Iwona 418, 421
Stockbridge 11, 12, 94, 365, 370, 381,

382, 386-389, 393, 396, 397, 399,
401, 404, 407, 411-415, 417 

Stodoły 41
Stolica Apostolska, Święta 68, 114, 135,

148, 159, 176, 186, 187, 194, 196,
203, 219, 233, 247, 264, 266, 270,
272, 274-279, 282, 284, 288, 289,
290, 292-294, 303, 304, 341-344,
349, 362, 368, 369

Strazburg 25
Stricher Julien CSSR 189, 421
Strońska Dorota 35
Strzemowski M. 32, 421
Strzybiski Feliks OFM 132
Studzianna 13, 198, 208, 229, 318, 325,

330
Studzieniec 215
Suarez Francesco SJ 25, 26, 271, 421
Subiaco 200
Suchedniów 380, 414
Suchodolski Bodgan 25, 417
Sulej Henryk MIC 380, 414
Sulima 60
Sulimierski K. 19, 420
Sulimirski F. 376
Suwałki 196
Suworow 113
Sydry Stefan MIC 9, 15, 19, 35, 38,

40, 41, 51, 66, 67, 99, 101, 107,
170, 197, 199, 211, 221, 231, 233,
234, 236, 241, 243, 247, 263, 286,
300, 314, 344, 372, 377-380, 402,
414

Sygański J. TJ 92, 421
Szachnitowski Mariusz 389, 414
Szczawnica 31

Szczebrzeszyn 183
Szczepaniak Marek MIC 218
Szcześniak Władysław 380, 414, 421
Szczypińska Hanna 386, 414
Szein Michał 48
Szembek Krzysztof bp 313
Szeremietiew Wasyl 93, 98
Szostek Andrzej MIC 390, 392, 414 
Szpecht Bolesław 37
Sztumska Wieś (Stuhmsdorf) 78
Szwecja, Szwedzi 21, 38, 71, 73, 78-84,

86, 86, 89-91, 93, 104, 226, 258,
287, 307, 422

Szymanowscy 237
Szymanowski Marian 242
Szymanów 112, 420
Szymański Beniamin OFMCap 343
Szymczak Roman 112, 421
Szymon od św. Franciszka SP 103
Szymonowicz Szymon 24

Śląsk, Ślązacy 79, 260
Świątek Franciszek CSRR 378, 381,

414
Świdziński Marcin 332, 334
Święcicki Mikołaj Stanisław 265
Święcicki Stanisław Jacek bp 200, 202-

205, 208, 211, 221, 223, 248, 355,
368

Świętokrzyska Góra 244
Święty Krzyż 316
Świszczowski S. 34, 421

Talenti V. 86, 421
Tański 218
Tarnawska Maria 6, 12, 29, 121, 385,

390, 414
Tarnów 6, 12, 34, 41, 42, 46, 49, 393,

411, 420
Tatarzy 38, 51, 60, 63, 64, 94, 126,

183, 226
Tatry 62
Taudt Izydor OIC 81, 208, 331, 342,

369
Tazbir Janusz 23, 91, 103, 183, 418,

421
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Teatyni 308
Teixeira Joo Coelho de S. Paio 7, 8,

335, 370, 385 
Teodor, malarz 339
Tholibowski Albert bp 89, 112
Tirso Gonzalez de Santalla TJ 279
Toledo 274
Tomasz ŕ Kempis 74
Tomaszów Mazowiecki 186
Topolski J. 21, 22, 23, 421
Toruń 90, 391, 403
Totoraitis Jan MIC 344, 381, 415
Trąba Mikołaj abp 36
Tripplin Ludwik 234, 238, 343, 375,

416
Truskolaski Piotr od św. Marii Mag-

daleny OIC 223
Trydncki Sobór 124
Trzciana 21
Trzcińscy 252, 333, 367
Trzciński Wacław 287
Trzciński Władysław 109
Trzebicki Andrzej bp 149, 150, 154,

155, 157, 159, 161, 162, 164, 304
Trzemeszna, dziś Strzemeszna koło Ra-

wy 28
Turcja, Turcy 21, 22, 38, 60, 126, 182,

209, 210, 214, 226, 238, 239, 258,
259, 260, 261, 262, 263, 264, 287,
321

Turczynowicz Stefan ks. 338
Turski Feliks bp 314, 341
Turski Julian 214
Tuszyński Jan Florian Drobysz 210
Torino 421
Tüchle H. 21, 421
Twarowski Mikołaj 334
Tworzyianski Jan 150
Tykocin 82
Tyniec 98, 101, 158, 159
Tyszowce 83

Uborski bp 36
Ujście 79
Ukraina 21, 24, 38, 48, 60, 61, 63, 64,

126, 218, 227, 287

Umiński Józef ks. 380, 415
Upita 23
Urban PP. VII 214
Urban PP. VIII 108, 153, 187, 213, 348
Uryga Jan 385, 415
Uszyńska-Caldarella Mirosława 397,

415

Vác 418
Vaišnora Jouzas MIC 344, 380, 385,

415
Vandera Karol 308
Varese Karol Franciszek da OFMObs

275, 277, 289, 292, 296, 305, 296,
Vasquez Gabriel 25
Veneto 273
Vidoni Piotr, nuncjusz 89
Voelius TJ 99
Volchinia 263
Vytauyas Brilius MIC 218

Wacław od Przenajświętszej Trójcy SP
166

Wadowski Ambroży Jan 343, 376, 415
Wag 155
Wagner A. 56, 431, 421
Waldstein Albrecht 260
Waleriany 215
Walewo 91
Walewski W. 376
Walezy Henryk, król Polski 23
Wałaszek Józef ks. 37, 218
Wapowski Stanisław SJ 144
Warka 27
Warszawa, Varsoviae passim
Warzecha Józef od Matki Bożej SP 158

159, 172, 181
Washington 381, 399
Wasilewski Jacek OIC 314, 341
Watykan, Citta del Vaticano 13, 16,

108, 418, 419
Wawel 80, 286
Waza, rodzina królewska 47, 91
Wegner J. 81, 84, 86, 89, 421
Wenecja 242, 248, 419
Werbicki (Wierzbicki) Szymon 200
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Wergiliusza 74
Wernuliusz 99
Weryński Henryk 380, 415
Wetycki Kajetan OIC 18, 314, 336,

337, 338, 340, 370
Wezyrka (Weczirka, Wieczorek) Jakób

od św. Barbary SP 73, 112, 116,
123, 127, 128, 137

Węgry Węgrzy 28, 38, 56, 61, 62, 70,
74, 92, 155, 156, 234, 355, 372,
420

Wieczne Miasto 27, 42, 134, 213, 272,
273, 278, 288, 295 

Wiedeń, Wien 22, 25, 108, 129, 176,
214, 258, 260, 262, 263, 379, 421

Wielewicz SJ 65, 421
Wielka Porta 183
Wielkie Księstwo Litewskie 22, 275
Wielkie Księstwo Moskiewskie 60
Wielkopolska 22, 60, 63, 79, 82
Wierzbowscy 270, 304
Wierzbowski Hieronim bp 186, 288-290,

292, 320, 368
Wierzbowski Mikołaj 232
Wierzbwski Stefan bp 106, 111, 143,

185, 186, 194, 219, 220, 222, 232-
-237, 239, 241, 243, 247, 248, 251,
259, 264-269, 272, 277, 288, 290,
316, 320, 355, 368, 377, 410, 414,
421

Wierzbowski Stefan, oficjał warszawski
300

Wierzbowski T. 200, 421
Wietz J. K. 375, 415
Wigry 196
Wilanów 242
Wilczyński E. 390, 415
Wilga 296, 297, 302
Wilga Franciszek OSBCam 133, 196,

197, 316, 319
Wilk Karol 381, 416
Wilkanowicz Stefan 390, 416
Wilno, Vilnius 6, 90, 99, 372, 376, 397,

405, 407, 420
Winowska Maria 383, 416
Wiskitki 208

Wisła 24, 65, 83, 113, 132, 170, 234,
237, 296, 301, 336, 380, 400

Wisłok 91
Wiślicki A. 376, 416
Wiśnicz 98
Wiśniewski Marian MIC 370
Wiśniowiecki Jeremi, książę 51, 60, 182
Witebsk 82
Witkowska Aleksandra OSU 38, 396,

416 
Wittenberga 25, 84
Wittenberg Arvid 78, 90
Witwicki Jan Stanisław bp 269, 270,

271, 288
Władysław IV, król Polski 21, 27, 47,

48, 51, 63, 71, 142, 188, 190
Włocławek 17, 89, 376, 380, 385, 401,

403, 411, 418
Włochy, Włosi 70, 72, 73, 111, 237,

274, 338
Włoszynowski Jacek OP 133
Wojciech od św. Teresy SP 
Wojnicz 32
Wojtyska Henryk CP 390, 416
Wola 63
Wolski Hieronim od św. Piotra i Pawła

SP 139, 367
Wolski Jakub OFMRef 254, 255, 333,

334
Wołoszczyzna, Wołosi 60, 63
Wołucki Paweł bp 64
Wołyń 60, 63, 93, 376, 401
Woźniak W. 388, 416
Woźniak Z 421
Wrocław 24, 25, 210, 418-421
Wróblewski 218
Wrzeszcz Maciej 394, 411
Wschowa 82
Wujek Jakub SJ 188
Wydżga Jan Stefan abp 233
Wygnanka 221
Wygnański Joachim 221
Wyhowski Jan 93
Wysokie Tatry 62
Wyszyński Kazimierz od św. Józefa OIC

7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 41-43,
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46, 58, 62, 81, 85, 111, 115, 137,
140, 144, 146, 153, 174, 191, 192,
195, 213, 214, 224, 228, 230, 231,
238, 239, 254, 286, 287, 293, 297,
299, 306, 307, 314, 316, 318, 321,
333, 335-340, 343-345, 348, 356,
364, 370-372, 377, 385, 389, 393-
-395, 401, 408, 410, 413, 416

Wyszyński Stefan kard. 114, 344, 388,
390, 417

Zadnieprze 51
Zajączkowska T. 388, 416
Zalewski Wincenty SDB 381, 416, 421
Załęski Stanisław SJ 55, 56, 142, 421
Załuski Aleksander 289, 292, 302
Załuski Bronisław MIC 378, 387, 416
Załuski J., wyd. 421
Załuski Józef bp 341, 356, 357
Zamczysko 31, 32, 37
Zamość 63, 81, 90
Zapałkowicz (Zapałkiewicz) Ludwik

OIC 49, 328, 330, 331, 341, 356
Zaporoże, Zaporożcy 59
Zapszyński Albert ks. 211

Zaremba A. 418
Zarewicz L. 196, 421
Zasiadczuk Włodzimierz 380, 417
Zasławski Dominik 63
Zasłonie 32
Zbaraż 63
Zborów 21, 63, 64
Ziemi Święta 240, 241
Zołotarenko Wasyl 93
Zych Władysław 301
Zygmunt August, król Polski 209
Zygmunt III Waza, król Polski 21, 47,

48

Żaki Andrzej 421
Żebrowska Katarzyna 191, 330
Żegocki Krzysztof 82
Żółkiewski Stanisław, hetman 48
Żółte Wody 21
Żurkowski Jan 34
Żurawno (Żórawno) 258
Żyrardów 214
Żyłko E. 385, 417
Żywica Zdzisław MIC 12, 347, 391, 417
Żywiec 83
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PISMA OJCA STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO  .  .  .  .  .  .  .  .  . 364

Pisma zachowane  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 364
Pisma zaginione  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 366
Dokumenty i akta zamieszczone w Positio
lub tam wykorzystane  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 368

BIBLIOGRAFIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 375
Opracowania w układzie chronologicznym  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 375
Opracowania w układzie alfabetycznym  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 397
Literatura pomocnicza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 417

INDEKS OSÓB I NAZW  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 422

440 Spis treści








