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I. SYLWETKA OJCA STANISAWA PAPCZYSKIEGO
Ojciec wity Jan Pawe II powiedzia : „Tym, co osob ludzk czyni wielk , jest
pitno Boe”. W historii narodu polskiego by o wiele postaci naznaczonych tym pitnem
i pozosta y po nich trwa e lady ich ycia. Jedn z takich postaci by o. Stanis aw
Papczyski za oyciel Zgromadzenia Ksiy Marianów.
1. Urodzi si w Podegrodziu po oonym w malowniczym zak tku ziemi
s deckiej. Przyszed na wiat 18 maja 1631 r. w do zamonej rodzinie rzemielniczo–
ch opskiej. Tego samego dnia ochrzczono go w miejscowym kociele parafialnym
nadaj c imi Jan. Póniej zmieni je w zakonie na Stanis aw od Jezusa Maryi. Rodzicami
jego byli Tomasz i Zofia z Tacikowskich. Oboje byli bogobojni i wychowywali syna w
atmosferze g bokiej religijnoci. Zw aszcza matka odznacza a si cierpliwoci

i

naboestwem do Najwitszej Maryi Panny. W anie pod wp ywem matki ziemskiej
Janek rozbudza w sobie synowskie naboestwo do Matki Niebieskiej, czci J gor co i
poleca si codziennie w opiek. Opiece tej zawdzicza wiele ask. Jedn z najwikszych
ask by o nag e przebudzenie w adz umys owych umoliwiaj cych nauk zupe nie
pocz tkowo niezdolnemu ch opcu. Dziki temu atwo skoczy parafialn

szko 

elementarn w Podegrodziu i z powodzeniem kontynuowa nauk w kolegium pijarskim
w Podolicu oraz w kolegiach jezuickich w Jaros awiu, Lwowie i Rawie Mazowieckiej.
Kiedy jako 23– letni m odzieniec wróci

po ukoczeniu dostpnego dla

wieckich w owych czasach wykszta cenia do Podegrodzia, by ju cz owiekiem
dojrza ym i w pe ni uformowanym. Zwraca powszechn uwag swym wykszta ceniem i
urobieniem wewntrznym. Tak pisa o nim jego biograf o. Kazimierz Wyszyski
(+1755):
Gdy z pomoc aski Boej i ustawicznej opiek Maryi Dziewicy ukoczy chwalebnie
studia i sta si cz owiekiem uczonym, wróci do rodziców, którzy przyjli go z
niewypowiedzian radoci i szacunkiem. Przez pewien czas u nich zamieszka . Odmówi oenku
z pann z bogatego domu, aby nie utraci czystoci, tak jak wystrzega si skaenia jakimkolwiek
brudem. By powci gliwy w jedzeniu, oddany modlitwie, chtnie usuwa si na miejsca ustronne
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i tak z Boym b ogos awiestwem kosztowa s odyczy nadprzyrodzonej kontemplacji, i tak do
niej przylgn , e zapalony ogniem wyszej doskona oci, chcia odt d s uy samemu Bogu i
Najwitszej Dziewicy Maryi, i po pewnym czasie potwierdzi to czynem. (C. Wyszyski, Vita
Venerabilis, n. 22).

Aby zrealizowa swój zamiar, opuci dom rodzinny i uda si do Podolica na
Spiszu, by rozpocz

ycie zakonne u pijarów.

2. Po przybyciu do Podolica m ody Papczyski zosta 2 lipca 1654 r. przyjty do
nowicjatu. Przywdziewaj c habit zakonny otrzyma nowe imi: Stanisaw od Jezusa
Maryi. W lipcu 1655 r. zosta przeniesiony do Warszawy na drugi rok nowicjatu i na
studia teologiczne, które odbywa u Braci Mniejszych Obserwantów. By to czas, kiedy
wojska szwedzkie opanowa y Warszaw i grabi y stolic dopuszczaj c si gwa tów na jej
mieszkacach. Nie oszczdza y równie klasztorów i kocio ów. Ze szczególn
nienawici protestanccy o nierze odnosili si do duchownych.
Pewnego dnia nowicjusz Stanis aw szed ulic z towarzyszem swych studiów
Józefem Starckiem. W pobliu kocio a Dominikanów natknli si na o nierza
szwedzkiego, który rzuci si z mieczem na zakonników. Józef ratowa si ucieczk , a
Stanis aw pad na kolana i w nadziei mczestwa nadstawi kark do cicia. o nierz
uderzy go mocno trzykrotnie w szyj, co zada o mu dotkliwy ból, który nowicjusz
odczuwa potem przez prawie pó torej godziny, nie odniós jednak adnej rany.
W trudnych warunkach okupacyjnych Stanis aw Papczyski ukoczy nowicjat i
22 lipca 1656 r. z oy luby zakonne. Wkrótce potem otrzyma wicenia nisze i
subdiakonatu. Niebawem opuci stolic i uda si do Podolica, nastpnie za do
Rzeszowa. W obu tych miejscowociach wyk ada

retoryk wed ug w asnego

podrcznika pt. Regina artium (Królowa sztuk). Póniej skróci go i wyda drukiem w
1663 r. pt. Prodromus reginae artium (Poprzednik królowej sztuk).
W 1661 r. Papczyski przyj

w Brzozowie z r k biskupa przemyskiego

Stanis awa Sarnowskiego wicenia diakonatu, a wkrótce potem kap askie. Po
wiceniach da si zaraz pozna ju nie tylko jako wyk adowca retoryki, ale te jako
kaznodzieja. Zachowa o si jedno z pierwszych jego kaza wyg oszone w Rzeszowie do
sodalisów mariaskich, pt. Pochwaa Bogarodzicy.
Pe ni swoich moliwoci rozwin

o. Stanis aw w Warszawie, dok d zosta
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przeniesiony w 1663 r. Okaza si tam równie cenionym spowiednikiem i powiernikiem
dusz. Powierzali mu tajemnice swego sumienia pra aci, biskupi i senatorowie – wród
nich przysz y król Jan III Sobieski. Jego równie sta ym penitentem by w latach 1664–
1667 nuncjusz apostolski w Polsce Antoni Pignatelli, póniejszy papie Innocenty XII
(†1700).
Wydawa oby si, e tak utalentowany cz onek zakonu stanie si jego chlub i
bdzie akceptowany przez wszystkich. Niestety w przypadku o. Papczyskiego sta o si
inaczej, gdy w anie w tym okresie zacz

narasta konflikt midzy nim a niektórymi

wspó bra mi na tle przestrzegania regu y zakonnej. Konflikt ten zakoczy

si

wyst pieniem Stanis awa Papczyskiego w 1670 r. od pijarów w trosce o dobro w asnej
duszy, ale te dlatego, e wobec bezskutecznoci w asnych usi owa mi o kaza a mu
przez to wyst pienie przywróci spokój w Prowincji podzielonej na jego zwolenników i
przeciwników.
3. W dniu zwolnienia od lubów i przysigi wytrwania w zakonie pijarów o.
Papczyski z Boego natchnienia wyrazi pragnienie za oenia zakonu ku czci Matki
Boej Niepokalanie Pocztej. W tym celu przeniós si w 1671 r. na Mazowsze i odda
si pod opiek biskupa poznaskiego Stefana Wierzbowskiego, który obieca mu sw
pomoc. Id c natomiast za rad spowiedników uda si z pocz tkiem wrzenia 1671 r. na
dwór szlachcica Jakuba Karskiego w Luboczy ko o Nowego Miasta nad Pilic ,
przyjmuj c funkcj kapelana. Wkrótce za pozwoleniem biskupa i za wiedz nuncjusza, w
czasie oktawy Narodzenia Najwitszej Maryi Panny, przywdzia w kaplicy Karskich
bia y habit, który mia sw

biel

wyrazi

nieskazitelno

Niepokalanego Poczcia

Najwitszej Maryi Panny. Obraz Matki Boskiej z kaplicy Karskich, przed którym
odby a si ta podnios a ceremonia, znajdzie si póniej w pierwszym klasztorze
mariaskim w Puszczy Korabiewskiej, gdzie zas ynie cudami.
Wysi ki zwi zane z tworzeniem zgromadzenia marianów

czy o. Papczyski z

zajciami duszpasterskimi w domu Karskich. Wiele czasu powica kontemplacji, której
owocem by y dwa dzie ka napisane w Luboczy: Templum Dei Mysticum (Mistyczna
wi tynia Boa) i Norma vitae (Regu a ycia). Pierwsze jest podrcznikiem ascetycznym
napisanym przede wszystkim dla ludzi wieckich. Drugie to regu a zakonna dla
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przysz ych marianów.
Aby zrealizowa zamiar za oenia Zgromadzenia Marianów o. Papczyski uda
si do pustelni znajduj cej si w Puszczy Korabiewskiej, ok. 40 km od Luboczy, gdzie
przebywa ze swymi towarzyszami weteran wojenny Stanis aw Krajewski, który
ofiarowa o. Stanis awowi swoj

posiad o

i zadeklarowa oddanie si pod jego

zwierzchnictwo.
Ojciec Papczyski przyby do Puszczy Korabiewskiej 30 wrzenia 1673 r. Gdy
wkrótce potem odbywa a si wizytacja pasterska w parafii w Jeruzalu, na terenie której
lea a pustelnia korabiewska, oficja warszawski bp Stanis aw Jacek wicicki równie j
nawiedzi . Przyby

tam 24 padziernika i zobowi za

pustelników do cis ego

przestrzegania Reguy ycia o. Papczyskiego oraz do czy do niej jeszcze w asne
statuty, okrelaj ce wiczenia duchowe i pokuty w aciwe dla pustelników. Wspomniana
wizytacja mia a zasadnicze znaczenie dla zak adanego przez o. Papczyskiego
zgromadzenia. Akt biskupa wizytatora z dnia 24 padziernika 1673 r. marianie uwaaj
za pocz tek swojej rodziny zakonnej.
Ojciec Papczyski czy prac zakonodawcz w Puszczy z pos ug duszpastersk
i czsto niós pomoc proboszczom w pobliskich parafiach. Kontynuowa take budow
kaplicy pod wezwaniem Niepokalanego Poczcia i w. Micha a Archanio a.
4. Ide

przewodni , która przywieca a o. Papczyskiemu przy tworzeniu

Zgromadzenia Marianów, by o szerzenie kultu Niepokalanego Poczcia Najwitszej
Maryi Panny, co stanowi o g ówny cel specjalny zgromadzenia. Drugim celem by o
niesienie pomocy zmar ym.
wito o. Papczyskiego przyci ga a wielu ludzi do Puszczy i pojawia y si
coraz to nowe powo ania. Wkrótce liczba wspó braci na tyle wzros a, e mona by o ju
pomyle

o za oeniu drugiego domu zakonnego. Nadarzy a si po temu okazja,

poniewa za oyciel Nowej Jerozolimy bp Stefan Wierzbowski sprowadza do tego
miasta róne zakony dla zapewnienia mu opieki duszpasterskiej. W swych
poszukiwaniach zwróci równie uwag na marianów. Ojciec Papczyski chtnie
odpowiedzia na wezwanie biskupa i 30 kwietnia 1677 r. przej
koció Wieczerzy Paskiej, dok d wkrótce sam si przeniós .

dla zgromadzenia
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Do Nowej Jerozolimy ci ga y wówczas liczne pielgrzymki. Wierni nawiedzali
kaplice i w drowali ciekami drogi krzyowej, rozwaaj c tajemnice M ki Paskiej.
Cz sto przewodniczy im o. Stanis aw, g osi kazania w swoim koció ku, jak równie i
w innych miejscowych wi tyniach lub pod go ym niebem.
5. Pod koniec ycia o. Papczyski przej

dla marianów trzeci z kolei placówk .

By to koció w Golinie, którego budow ukoczono w 1700 r. Tradycja mówi, e
umieszczono w nim obraz Matki Boej Bolesnej przywieziony przez o. Papczyskiego z
rodzinnego domu w Podegrodziu. W tym czasie Zgromadzenie uzyska o aprobat Stolicy
Apostolskiej i o. Papczyski od 1679 r. zakonnik o lubach prostych, móg ju z oy
luby uroczyste; z oy je na r ce nuncjusza apostolskiego w Warszawie 6 czerwca 1701
r.
Wkrótce nawiedzi a go ci ka choroba, która gwa townie wyniszcza a jego
organizm. Trawiony gor czk do koca zachowa przytomno umys u i 17 wrzenia
1701 r. w pe ni wiadomoci przyj

sakramenty wi te. Umieraj c obejmowa mocno

krzy i gor co si modli . Ostatnimi dos yszalnymi s owami, jakie wypowiedzia , by y
s owa psalmu: „W r ce Twoje, Panie, polecam ducha mego”. Zasn w Panu 17 wrzenia
1701 r. wieczorem, gdy s oce zgasi o ju swój blask i znik o za horyzontem.
Tak umilk a pie jego ycia, a bracia, zgromadzeni przy ou wi tobliwego
ojca, d ugo ws uchiwali si w ow szczególn cisz – drogocenniejsz od piewu.
Odszed cicho w mrok, ale w tym mroku znalaz si w ramionach Ojca Niebieskiego.
6. Pierwsi marianie z wielkim pietyzmem odnosili si do miertelnych szcz tków
swego Za oyciela, poniewa byli mocno przekonani o jego wi toci. Ju za ycia o.
Papczyski by uwaany za wi tego i cudotwórc , dlatego zaraz po mierci zacz a si
szerzy jego cze i to nie tylko w Nowej Jerozolimie i w jej okolicy, ale take na Litwie
i Podolu. Marianie zanieli j równie do Portugalii i Rzymu. Proces beatyfikacyjny o.
Papczyskiego rozpocz

w 1767, zosta jednak wkrótce przerwany, m.in. wskutek kl sk

politycznych, które dotkn y Polsk pod koniec XVIII w. Wznowienie procesu nast pi o
dopiero w 1952 r. Jego ukoronowaniem by o uzyskanie dekretu o heroicznoci cnót o.
Papczyskiego z 13 czerwca 1992 r.
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Teraz pozostawa o ju tylko czeka na solidnie udokumentowany cud uzyskany
za wstawiennictwem Za oyciela Marianów. Wiele ask i cudownych uzdrowie by o
uzyskanych ju dawniej, ale nikt nie zadba o ich dokumentacj , bez której nie mog y one
by

uznane

w

Watykanie

jako

prawdziwe

cuda

na

uwieczenie

procesu

beatyfikacyjnego. Jednak Pan Bóg znów udzieli takiej aski, ale tym razem dobrze
udokumentowanej – oywi martwe dziecko w onie matki. Dnia 14 listopada 2006 r.
Kongregacja Spraw wi tych uzna a ów cud za przyczyn o. Stanis awa Papczyskiego, co
potwierdzi dnia 16 grudnia 2006 r. Ojciec wi ty Benedykt XVI.
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II. KIM BY OJCIEC STANISAW PAPCZYSKI?
Stanis aw Papczyski, urodzony 18 maja 1631 r. w Podegrodziu ko o Starego
S cza, by jedn z najwybitniejszych postaci polskiego katolicyzmu XVII w. By to
wybitny humanista, wyk adowca retoryki, pisarz, poeta, kaznodzieja, duszpasterz,
kierownik sumie, teolog, asceta, mistyk, wreszcie zakonodawca.
1.

Stanis aw Papczyski

by

wybitnym humanist .

Zdoby

gruntowne

wykszta cenie ogólne, obejmuj ce m dro staroytn , redniowieczn i nowoytn . Po
ukoczeniu szko y parafialnej w Podegrodziu i Nowym S czu studiowa w kolegiach
jezuickich w Jaros awiu, Lwowie i Rawie Mazowieckiej, u pijarów w Podolicu i u
reformatów w Warszawie. Przeszed przez wszystkie klasy szko y redniej, obejmuj cej
trzy klasy gramatyki, poetyk i retoryk . Studiowa filozofi i teologi . Zapozna si z
myl filozofów greckich i rzymskich, bada pisma staroytnych teoretyków wymowy,
historyków, pisarzy, poetów. Zag bia si w dzie a Ojców Kocio a i znanych teologów.
Pozna humanistów XVI i XVII wieku oraz wspó czesnych pisarzy kocielnych.
2. Ojciec Papczyski by wyk adowc retoryki. Eugeniusz Jarra, badacz dziejów
polskiej myli spo ecznej i t umacz pism o. Papczyskiego „wydziwi si nie moe”, e
profesor Wilhelm Bruchnalski w swojej „nadzwyczaj sumiennej pracy” pt. Rozwój
wymowy w Polsce nie uwzgl dni twórczoci Stanis awa Papczyskiego. Tymczasem jest
on autorem znanego w XVII w. podr cznika retoryki pt. Prodromus reginae artium
(Poprzednik królowej sztuk). Musia to by cenny podr cznik, skoro ju w nast pnym
roku pojawi o si wydanie drugie, a wkrótce trzecie i czwarte.
3. Stanis aw Papczyski by pisarzem i poet . Pisa w j zyku aciskim i w ada
nim z finezj . Porusza si swobodnie w takich dziedzinach, jak filozofia, teologia
ascetyczna, mistyka, etyka, retoryka, historia, polityka, nawet batalistyka. Odznacza si
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wielk

sumiennoci

w pracy pisarskiej, cytowa wiernie i starannie przerónych

autorów, a zna ich ogromn ilo . Potrafi przy tym by krytyczny i umia zajmowa
w asne stanowisko. W s dach bezstronny, delikatny, taktowny, pos ugiwa si czasem tak
pot n broni jak ironia, jeli wymaga a tego potrzeba. Jego pisma s przenikni te
wielkim duchem patriotyzmu.
4. Ojciec Papczyski by zdolnym mówc . Znany historyk Janusz Tazbir twierdzi,
e kaznodziejstwo drugiej po owy XVII wieku mia o tylko jednego wybitnego
przedstawiciela w osobie Tomasza M odzianowskiego. Otó by jeszcze co najmniej
jeden wybitny kaznodzieja tego okresu – Stanis aw Papczyski. Pozostawi on szereg
kaza, które wiadcz o tym, e by utalentowanym mówc . Powierzono mu zreszt
stanowisko kaznodziei w Warszawie, zapraszano na bardzo odpowiedzialne wyst py do
dominikanów z okazji rocznicy w. Tomasza z Akwinu, w obecnoci „wielu m ów
wybitnej wiedzy”. Napisa

te panegiryk na powitanie króla Micha a Korybuta

Winiowieckiego po jego elekcji w 1669 r.
5. Ojciec Papczyski by arliwym duszpasterzem. Nazwano go «Aposto em
Mazowsza». Teren jego w drówek apostolskich by rozleg y. Dzia a jako duszpasterz w
parafiach po oonych w okolicach pierwszych mariaskich klasztorów w Puszczy
Korabiewskiej i w Nowej Jerozolimie (dzi Puszcza Mariaska i Góra Kalwaria),
pomaga proboszczom w g oszeniu s owa Boego i w innych pracach, nawet w budowie
wi ty. Znano go w Wistkitkach, Mszczonowie, w Starej Rawie, Czersku, Jeruzalu,
Chojnacie, Studziennej, Jasiecu, Lewiczynie, w Warszawie i w wielu innych
miejscowociach ówczesnych diecezji: poznaskiej, krakowskiej i che mskiej.
6. Ojciec Papczyski by cenionym kierownikiem sumie. Ju jako kaznodzieja i
pisarz zasiewa ziarno Boe w dusze ludzkie. Pos ugi swej dope nia poprzez katechizacj
i s uchanie spowiedzi. Musia to by wybitny spowiednik, skoro do jego konfesjona u
garn li si pra aci, biskupi i senatorowie. Jednym z tych senatorów by póniejszy król
Jan III Sobieski. W dawnym archiwum marianów zachowa y si listy króla Sobieskiego
do o. Papczyskiego (póniej zagin y), prawdopodobnie w sprawach duchowych, a wi c

12
i po elekcji by jego kierownikiem duchowym. Równie sta ym jego penitentem by
nuncjusz papieski Antoni Pignatelli – póniejszy papie Innocenty XII.
7. Ojca Stanis awa nazwano teologiem króla Jana III Sobieskiego. Cho nazwa ta
oznacza w zasadzie funkcj kapelana, a takim o. Papczyski oficjalnie nie by przy boku
króla, posiada niew tpliwie g bok wiedz teologiczn , o czym moe wiadczy jego
dzie ko pt. Templum Dei Mysticum (Mistyczna wi tynia Boa). Jest to jeden z
pierwszych podrczników szko y doskona oci chrzecijaskiej dla ludzi wieckich.
Wielk g bi teologiczn odznaczaj si zbiory jego rozwaa pasyjnych: Orator
Crucifixus (Ukrzyowany Kaznodzieja) i Christus Patiens (Chrystus cierpi cy). Jest
autorem takich pism teologicznych – dzi niestety uznanych za zaginione – jak:
Institutiones beatae vitae, Spiritualia, De distracta oratione, Sol Theologorum, Theologia
moralis.
8. Ojciec Papczyski by równie ascet i mistykiem. Rozczytywa si w dzie ach
twórców i reformatorów ycia zakonnego, wielkich mistyków i pisarzy ascetycznych.
Sam doszed do g bokiego zjednoczenia z Bogiem i prowadzi wielu po ciekach
doskona oci. By kierownikiem duchowym sióstr dominikanek w Nowej Jerozolimie.
Na uytek swego zgromadzenia zakonnego napisa regu  zatytu owan Norma vitae
(Regu a ycia).
9. Najbardziej trwa ym dzie em o. Stanis awa Papczyskiego jest za oone przez
niego Zgromadzenie Ksiy Marianów. By to nie lada wyczyn na tamte czasy. Przecie
marianie s pierwszym zakonem mskim za oonym w Polsce przedrozbiorowej. A
konkurencja by a dua. Mielimy ju benedyktynów, cystersów, kamedu ów, kartuzów,
dominikanów, franciszkanów, kapucynów, bernardynów, reformatów, karmelitów,
paulinów, bazylianów, jezuitów, pijarów i wiele innych zakonów spe niaj cych w aciwe
im zadania. I wreszcie pojawili si marianie: nie przybysze, nie obcy, lecz wywodz cy
si z rodzimego rodowiska i za oeni przez Polaka. Poza witoci ycia jest to
najwikszy tytu do chwa y dla o. Stanis awa Papczyskiego.
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10. Wielkim czcicielem o. Stanis awa Papczyskiego by kard. Stefan Wyszyski.
Kiedy w dniu 24 maja 1964 r. wyg asza kazanie przy jego grobie w Górze Kalwarii,
wspomnia , e S uga Boy wskazywa na trzy najbardziej zasadnicze moce, którymi
naley y , aby dochowa wiernoci Bogu, Krzyowi Chrystusowemu, Ewangelii i
Kocio owi. Wskazania te nazwa Prymas Tysi clecia testamentem S ugi Boego, który
naley wykona w dniach wielkiego milenium. Czyni one posta o. Papczyskiego
blisk naszym wspó czesnym problemom, a wi c i wci  aktualn .
S uga Boy szerzy gorliwie cze

Matki Boej Niepokalanie Pocz tej i J

wskazywa narodowi jako pomoc i obron . Przez naboestwo do S uebnicy Paskiej
pragn

skupi naród i utrzyma przy Bogu. Sam powi ca Tej Matce wszystko. Kiedy

napisa podr cznik wymowy, zadedykowa go Maryi. S awi J jako Rodzicielk S owa
Przedwiecznego, Pobon

Dziewic , bez zmazy Pocz t . Potem prosi Najczystsz

Rodzicielk M droci, aby nauczy a go dobrze y i dobrze mówi . Cz sto wyraa
przekonanie, e mi o do Jezusa i Jego Matki pomaga mu przetrwa wszystko. W
testamencie pisanym w 1692 r. podczas ci kiej choroby, upadaj c do stóp
B ogos awionej Dziewicy Maryi, odda si Jej z ca ym zgromadzeniem na wieczno ,
wzywaj c Jej askawego kierownictwa i skutecznej opieki. B aga Maryj , aby mu by a w
godzinie mierci Najmi osierniejsz

i Najpot niejsz

obron

od z a doczesnego i

wiecznego. Ale podkrela te, e nikt nie zobaczy Maryi w niebie, kto nie naladowa Jej
w yciu ziemskim i kto nie s uy Jej zawsze z najwysz mi oci .
Drugim wskazaniem aktualizuj cym dzi posta o. Papczyskiego, jest modlitwa
za zmar ych. Wspieranie dusz w czy cu cierpi cych pokut i wstawiennictwem to drugi
po czci Niepokalanego Pocz cia cel Zgromadzenia Marianów. Ta idea pozostawiona
przez o. Stanis awa jego synom duchowym przypomina wszystkim ludziom, e nie s
tylko dla tej ziemi, ale e zd aj do Królestwa Niebieskiego. Przejcie do pe ni ycia w
niebie jest poprzedzone najtrudniejszym ludzkim dowiadczeniem, jakim jest mier . Ale
na oona na wszystkich konieczno mierci jest, zdaniem o. Stanis awa, czym bardzo
po danym, bo otwiera drog do niemiertelnoci. Ludzie umieraj w Adamie, lecz b d
oywieni w Chrystusie. W ten sposób to, co zniszczalne przyodzieje si

w

niezniszczalno , a co miertelne przyodzieje si w niemiertelno (l Kor 15,22.53).
Nasz S uga Boy przypomina dzisiejszemu wiatu zasadnicz prawd o cz owieku, który
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zosta powo any do ycia wiecznego. Wiara w ycie przysz e uczy szacunku nalenego
cz owiekowi dzisiaj, na tej ziemi i domaga si

poszanowania jego godnoci oraz

nalenych mu praw.
Trzecim wskazaniem przybliaj cym posta o. Stanis awa Papczyskiego naszym
czasom jest potrzeba nauczania prawd wiary. Swemu zakonowi poleca on niesienie
pomocy duszpasterskiej proboszczom i katechizowanie ubogiego ludu. Wiele wysi ku i
pasji wk ada w to, by wierni lepiej poznali Chrystusa, umi owali Go i chcieli dawa o
Nim wiadectwo. Wspomnielimy ju jak rozleg y by teren dzia alnoci duszpasterskiej
Czcigodnego S ugi Boego. Nie trzeba przekonywa , e i naszym czasom potrzeba
takich aposto ów.
***
Zakoczmy to rozwaanie fragmentem kazania kard. Stefana Wyszyskiego
wyg oszonego przy grobie Za oyciela marianów:
„A teraz sami ocecie, czy ten cz owiek, który umar przed trzystu laty, przey si , czy jego duch nie w ada nie tylko na tym wzgórzu, ale w yciu ca ej Polski? O, jak bardzo na czasie
s jego wskazania i jak piln jest rzecz , abymy je wykonali! S usznie wi c, e nasze serca
ci gn tutaj.
Najmilsze Dzieci! Jake si raduj , widz c Was pónym wieczorem w tak wielkiej liczbie wokó koció ka, starannie odnowionego trosk ksi y marianów, a kryj cego szcz tki ich
za oyciela.
Zanim st d odejdziemy, podzi kujemy Bogu za moc, któr da ludziom i zobowi emy
si do wykonania programu S ugi Boego Stanis awa. B dziemy wierni Matce Chrystusowej,
czcz c J g boko, zw aszcza w Jej Niepokalanym Pocz ciu. B dziemy pami ta na wysok
godno cz owieka, o czym przypomina nam modlitwa za tych, co odeszli, a którzy zmartwychwstan . I wreszcie b dziemy uwaa za swój g ówny obowi zek, by poznawa Chrystusa,
umi owa Go i wyzna przed ludmi”.
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III. POWOANY DO WINNICY PASKIEJ
1. Decyzja pójcia drog powo ania nie przychodzi nagle i atwo. Poprzedza j
czas g bokiej refleksji, d ugiego namys u i walki wewntrznej. Jest ona wyrazem pewnej
ju dojrza oci duchowej, ca kiem moliwej w m odym wieku. Gdy tymczasem tak wielu
tkwi w przed uonej niedoros oci, przysz y s uga Boy podejmuje kroki wiadcz ce o
pe nym powagi podejciu do ycia. Nie lka si on ustali swej przysz oci stanowczym
aktem w asnego wyboru, poniewa rozumie mi o Boga, który wzywa go do swej
s uby. Nie chce si od niej wymawia , gdy pragnie, aby Bóg pos uy si nim w swoim
zbawczym dziele. Takie myli snuje m ody cz owiek, zanim odpowie «tak» na
powo uj ce s owa Pana, co nie znaczy, e nie bdzie dowiadcza duchowej rozterki.
„Rzeczywisto Boa moe nape ni i przepe ni ycie, ale trzeba, eby to by o dane
przez Boga. Wszystko by by o proste, gdyby si mia o dwa ycia. Mona by jedno zachowa w
rezerwie a drugie zaryzykowa jako «zwiad». Jeli to si zapowie dobrze, to i pierwsze si
zaangauje. Ale ma si tylko jedno ycie, i wydaje si je ca e bez nadziei przeycia na nowo lat
ubieg ych. I to jest «powo anie» przyjte w mi oci... Co przyniesie to ycie? Wie si mniej
wicej, jak si zaczyna, ale nie wiadomo, na czym si skoczy. Czy si bdzie do mocnym i
wiernym? W czasie wdrówki przez pustyni, jakiej dokona Mojesz z narodem Izraelskim, w
po owie drogi ydzi zaczli szemra , chc c wróci do bezpiecznej krainy starych przyzwyczaje
i pewnoci materialnej. Pustynie jest przeciwiestwem gniazda. Zaangaowa si na przepad e w
jedn mi o , to jest akt ogromnej odwagi”. (Conrad de Meester Karmelita, Z pustymi rkami,
Kraków 1990, 31).

2. Podobny stan ducha móg przeywa m ody Jan Papczyski (póniej w zakonie
Stanis aw) w czasie krótkiego pobytu w domu rodzinnym po ukoczeniu studiów
filozoficznych. Nie by a to jego pierwsza myl o powo aniu do s uby Boej. Ju w
dziecistwie przysz e jego powo anie zakonne i kap askie przejawia o si w rónych
pobonych „zabawach”; m.in. sporz dza w domu o tarzyki, które widzia w kociele. Z
pobonoci i mi oci wypiewywa to wszystko, co s ysza w wi tyni, naladuj c g os,
gesty i postaw kap ana. Urz dza take z rówienikami procesje religijne na polach i wokó
domu. Te dziecice sk onnoci pobonociowe przerodzi y si w prawdziwe powo anie
zakonne i kap askie w czasie jego rocznego pobytu w kolegium pijarskim w Podolicu.
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Zw aszcza jeden ze spotkanych tam pijarów sta si dla niego - jak to sam kiedy wyzna –
„auctor – sprawc ” jego powo ania. Pewne niezalene od niego przyczyny z oy y si na
to, e zrealizowa to powo anie dopiero cztery lata póniej, po studiach i po krótkim
pobycie w Podegrodziu.
Teraz w pe ni zrozumia , e wszystko, co ma dla niego znaczenie, jest nie tutaj –
w wiosce rodzinnej, lecz tam – w dalekim klasztorze, w yciu zakonnym. I oto przyszed
dzie, kiedy jego matka zacz a przygotowywa mu baga podróny.
Nie sposób opisa , co dzieje si w duszy matki, która wrcza synowi
przygotowany przez siebie wze ek i egna go wyruszaj cego w wiat. Trudno odgadn ,
o czym myli w tej osobliwej godzinie kobieta, która zaprowadzi a swego syna na
rozstaje dróg, aby móg wybra t jedyn drog wskazan przez Boga. Zapewne z
wielkim wzruszeniem i uczuciem jakiego niepokoju wrcza a Jankowi baga jego
troskliwa matka. Ze wzruszeniem, bo syn jej wybra s ub Boa, a to zawsze wielki
zaszczyt i powód do cichej radoci dla g boko wierz cej kobiety. Z niepokojem, bo jej
m ody podrónik znów si wybiera daleko, a tyle ju razy spotyka y go róne
nieszczcia w tamtym odleg ym od niej wiecie. Tote z mieszanymi uczuciami
wrcza a mu ów wze ek, ocieraj c zapewne po cichu zy. Co by o w tym wze ku
wiemy ze spisu sporz dzonego póniej w domu nowicjackim. Znalaz y si tam rzeczy
najbardziej potrzebne: ubranie z lekkiego p ótna, trzewiki, para sanda ów, pasek,
szabelka, czapka, dwie koszule i pieni dze w wysokoci 27 florenów. Oprócz tego, take
ksi ki ulubionych autorów naszego m odzieca – dzie ka Wergiliusza, Klaudiana oraz
Tomasza à Kempis w t umaczeniu polskim. Na pewno by o jeszcze co do zjedzenia w
czasie podróy, bo o tym matki zawsze pamitaj .
3. egnany przez matk, i liczne rodzestwo (ojciec ju wówczas nie y ) Jan
Papczyski opuci dom rodzinny i skierowa swoje kroki na po udnie. Tam daleko na
Spiszu, za Starym S czem – w odleg oci 50 km od Podegrodzia, lea a jego wana
przysta yciowa: Podoliniec. Strome górskie cieki prowadzi y do tej przystani poprzez
zielone zbocza Beskidu S deckiego i poszarpany acuch Karpat, nad malowniczym
brzegiem Popradu. Wiosna, nieco w górach spóniona, zacz a ju swój tryumfalny
pochód, kiedy m ody Papczyski przemierza te cieki. Ch on

j ca

piersi a do
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g bi duszy, w której zagoci ów dziwny spokój sp ywaj cy z nieba na ziemi . Baga
podróny nie ci y mu wcale, by bowiem przejawem ubóstwa id cego r ka w r k z
zadowoleniem i swobod ducha. W drowa zatem z lekkoci poprzez wielki ogród
pi knych tajemnic – ostronie, niemia o i cicho, jak przez wi tyni . Tak zasta a go noc,
która „dobrodziejstwem natury przeznaczona jest miertelnym do wypoczynku" – jak
póniej to pi knie ujmie w jednym ze swych utworów. Podda si tej nocy gdzie nad
brzegiem rzeki, a nalea o i jeszcze jeden dzie.
Zm czony podró , ale i szcz liwy zarazem, e poszed za g osem z nieba,
zapuka m ody Papczyski do furty domu nowicjackiego pijarów w Podolicu. Potem by
nowicjat, luby, wi cenia kap askie i za oenie nowego zakonu. Szli do tego zakonu w
ci gu nast pnych wieków m odziecy i s uyli w nim Bogu pod opiek

Matki

Niepokalanej. I oni poszli za wezwaniem do Winnicy Paskiej.
4. Róne s interpretacje ewangelicznej przypowieci o Winnicy Paskiej (Mt
20,1– 16). Wed ug najstarszej interpretacji chodzi o powo anie ludzi do zbawienia w
rónych okresach ycia – od dziecistwa a do pónej staroci. Niezalenie od tego, czy
kto zwraca si do Boga we wczesnej fazie swego ycia, czy te pónej, otrzymuje t
sam zap at , a jest ni zbawienie wieczne. Istotne w przypowieci jest to w anie, e
wszyscy otrzymuj to samo wynagrodzenie, niezalenie od czasu pracy. Wydaje si
jednak, e przypowie nie tyle mówi o niebie, co o Królestwie Boym na ziemi, o
powo aniu ludzi do wiary i do Kocio a Chrystusowego. Wczeniejsze czy póniejsze
w czenie si do Ludu Boego nie odgrywa tu istotnej roli. Zawsze jest to rodzaj
Boskiego zmi owania, za które naley wielbi Boga.
Za oyciel marianów skierowa

do swoich wspó braci takie wezwanie:

„B ogos awcie wspólnie mi osiernego Boga w niebiosach, któremu s uycie na ziemi”
(Norma vitae). A papie Pawe VI b ogos awi Boga za dar „mi oci jedynej i
niepodzielnej dla Chrystusa”. Jest to równie bezcenny dar dla wezwanych, bo ci, którzy
oddali si na s ub tej mi oci, „najlepiej zadbali o swoj przysz o ” (K. Rahner).
Jestemy przekonani, e nic nie jest w stanie zast pi tego osobistego dotkni cia Boga
oraz poczucia Jego obecnoci, jakim jest powo anie zakonne i kap askie.
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5. Wezwani do Winnicy Paskiej poszli tam nie tylko po to, aby trudzi si w niej
dla Królestwa Boego, ale take po to, aby innym wskazywa drog.
Pewien cz owiek od kilku dni b dzi po lesie, nie mogc znale wyjcia. Wreszcie
ujrza w oddali innego cz owieka. Jego serce nape ni o si radoci. „Teraz na pewno znajd
drog, która wyprowadzi mnie z lasu” – pomyla . Kiedy byli ju blisko siebie, zapyta :
– Bracie, poka mi drog, która wyprowadzi mnie z lasu. B kam si od paru dni i
nie potrafi znale wyjcia. W odpowiedzi us ysza :
– Bracie, nie znam drogi wyjcia, gdy sam zab dzi em. Ale jedno mog ci
powiedzie ... Chod ze mn, razem poszukamy – wyjcia. (Paul J. Wharton, Opowiadania i
przypowie ci, Warszawa 1998,15).

Wezwani czyni to samo – razem ze swymi wiernymi szukaj drogi do Królestwa
Boego. Nie tylko szukaj, ale bior take za nich odpowiedzialno .
„W porzdku nadprzyrodzonym jestemy równie uk adem zamknitym: kto musi
cierpie za szalestwa drugiego, kto musi si modli , aby nawróci si b dzcy; przez czyje
umartwienie przychodzi aska alu na grzesznika; nasza wito ma wp yw na wito innych...
Dopiero w tym uk adzie jest moliwy do zrozumienia sens surowych klasztorów, oddanych
wy cznie modlitwie i umartwieniu” (M. Maliski, Aby nie usta w drodze, 322).

6. Ojciec Stanis aw Papczyski oddal ducha Bogu w wito Stygmatów w.
Franciszka, 17 wrzenia 1701 r. wity ten jest obecnie patronem Zgromadzenia Ksiy
Marianów. Istnieje podobiestwo pomidzy za oycielem zakonu mariaskiego i
serafickiego – w arliwoci ducha, który u jednego i drugiego p on jak ogie.
W noc, kiedy wity Franciszek ujrza Serafina, który odcisn na jego ciele tajemnicz
piecz
mczestwa mi oci utosamiajc go ze Zbawicielem, Alverno zajania o
olniewajcym wiat em, rozwietlajcym wszystkie okoliczne wzgórza i doliny.
Na widok góry w p omieniach pasterze strzegcy stad ogromnie si przerazili, a w
miejscowych gospodach zdajcy do Romanii mulnicy zerwali si ze snu na równe nogi, sdzc,
e wsta ju dzie, i osiod awszy zwierzta, wyruszyli w drog.
Jadc ujrzeli, jak ganie wiat o, które wyrwa o ich ze snu, a wstaje prawdziwe s oce,
które przepuci o przed sob cudown jutrzenk p oncej ekstazy.
W ten sposób Boa wiat o potwierdza a Ewangeli Ognia wpisan w stygmaty
ukrzyowanego ucznia. (Maurice Zundel, Matka Bo a M dro ci, Kraków 1996,11).

Przez trzy wieki trwa y modlitwy marianów, aby «Ewangeli Ognia», wpisan w
ycie o. Stanis awa Papczyskiego potwierdzi a Boa wiat o wyniesieniem jego na
o tarze. I dopiero nasze pokolenie doczeka o si tej aski...
7. Wezwani do Winnicy Paskiej marianie szerz Królestwo Boe na rónych
kontynentach. Jest ich ponad pó tysica. S obecni w Polsce, na Litwie,

otwie,

Bia orusi, Ukrainie, S owacji, w Czechach, w Niemczech, w Rzymie, w Wielkiej
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Brytanii, w Portugalii, w Ameryce Pó nocnej, w Brazylii, w Argentynie, w Afryce, w
Australii, w Kazachstanie. Wykonuj tam swoje zadania zlecone przez Koció i kady z
nich ma swój niepowtarzalny wk ad w jego rozwój i rozkwit. Gdyby nie poszli za
Chrystusem, Koció by by o wiele uboszy i pomniejszony o ich trud, cierpienie,
modlitw i prac. Niech to dodaje odwagi tym m odym, w których duszach równie
odzywa si g os powo ania. Niech pamitaj , e jeli pójd za tym g osem, to nie mog w
yciu wybra lepiej.
„Nie ma na wiecie cz owieka, – powiedzia a Edyta Stein – z którym chcia abym
si zamieni . A ycie nauczy am si kocha dopiero od chwili, gdy zrozumia am, dla
jakiej sprawy yj”.
Powo ani do Winnicy mówi to samo: z nikim nie chcieliby si zamieni , bo to
jest ich dar i ich droga wybrana dla nich przez Opatrzno . Czasem jest to wybór
zaskakuj cy. Sekretarka gen. de Gaull’a – m oda, wiatowa kobieta, zdolna i ciesz ca si
osi gniciami w pracy, wst pi a do kontemplacyjnego klasztoru o surowej regule ze
s owami: „Wreszcie musz y po ludzku”.
Powo anie do s uby Boej nie jest tylko spraw osobist cz owieka. Jest to take
wielka sprawa Kocio a. Mówi o tym do sióstr zakonnych Ojciec wity Jan Pawe II:
„Powo anie zakonne jest wielk spraw Kocio a dzi. Przede wszystkim naley
ono do tej duchowej pe ni, któr w Ludzie Boym wzbudza i kszta tuje sam Duch wity
– Duch Jezusa Chrystusa. Bez zakonów, bez ycia «konsekrowanego» poprzez luby
czystoci, ubóstwa i pos uszestwa Koció po prostu nie by by w pe ni sob ” (Jan Pawe
II, Przemówienie do 90 prze oonych g ównych zakonów mskich z dn. 24 XI 1978).
Koció nie by by take w pe ni sob bez powo a do kap astwa. Jedno i drugie
powo anie wspaniale zrealizowa
Papczyski.

wezwany do Winnicy Paskiej o. Stanis aw
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IV. WIERNY WEZWANIU BOEMU
1. Ludziom czsto wydaje si, e mog ze swoim yciem zrobi co im si podoba,
poniewa czuj si wolni w swych wyborach. Potem dowiadczaj a osnych skutków
takiej wolnoci, jak Piotr na podwórzu Kajfaszowym po zaparciu si Chrystusa. Jest to
b dne rozumienie wolnoci. Nie s uy ona dobru cz owieka i obraca si przeciw niemu.
Nie o takiej wolnoci mówi Piotr Skarga: „wita wolno jest: grzechom i czartu nie
s uy , a tyrastwa piekielnego uchodzi ” (Kazanie sejmowe szóste).
Taka wolno wyboru bywa jednak zagroona jeszcze z innej strony. Powo ani do
s uby Boej musz zmaga si ze sprzeciwem ze strony wspó czesnego wiata, który
czsto stoi w opozycji do Boego wezwania i niemi osiernie go atakuje.
Nieprzerwane bombardowanie z kadej moliwej strony i wszelkimi dostpnymi
materia ami wybuchowymi wskazuje na to, e atakowane stanowisko jest mocne i trzyma si
dobrze. Potrzeba by ca ej ksiki, by wyliczy wszystkie rodzaje broni, jakich uyto przeciwko
trzem radom ewangelicznym.
Zarzucano, e nie opieraj si one na Ewangelii. e zosta y ujte w system dopiero w
pónym okresie historii Kocio a. e dawniej mona si by o bez nich obej . e s samowolnym
wyborem z rónych innych rad danych przez Jezusa. e jest to wprowadzanie dwojakiej
moralnoci: dla zwyk ych chrzecijan zachowujcych przykazania i dla lepszych, którzy chc si
odci od tego plebsu. Zarzucano im faryzeizm, platonizm: jakoby po byt na ziemi by tylko
przedsionkiem nieba, zarzucano apczywe albo niedo ne pobieranie z góry, w kontemplacji,
radoci przysz ego ycia. Manicheizm: oszczerstwa odnoszce si do cia a i p ci. Trwa y
infantylizm, demaskowany jednake, chwa a Bogu, przez postp w historii duchowoci;
nieustann wdrówk z zamknitych klasztorów do zakonów i do stowarzysze trudnicych si
prac apostolsk, a stamtd do instytutów wieckich, które przyjmuj rady tylko w przenonym i
wszym znaczeniu, dalej – do zwyk ego chrzecijaskiego ycia w wiecie; w sumie –
samounicestwienie si rad ewangelicznych w cigu historii. Zarzucano im te zniesienie rónic
stanów w Kociele. Dzisiejsza socjologiczna sytuacja ludzkoci uniemoliwia pos uszestwo
(pe noletno ! odpowiedzialno ! kompetencja!), ubóstwo (ubezpieczenia na ycie, fachowe
przygotowanie zawodowe), a w aciwie take celibat (co niewiarygodnie miesznego, co
pozbawia cz owieka dowiadczenia w jednej z najwaniejszych sfer istnienia ludzkiego). (H.U.
von Balthazar, Duch chrzecijaski, Paris 1976, 143).

Prawdziwy chrzecijanin wie, e niezalenie od sprzeciwu wiata Bóg zaplanowa
jego ycie w najdrobniejszych szczegó ach i stara si odczyta te Boe wezwania, aby
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pój

za nimi. Tacy byli wi ci, takim te by Za oyciel marianów o. Stanis aw

Papczyski. O ca ym jego yciu mona powiedzie : wierny wezwaniu!
2. Pierwsz prób wiernoci wezwaniu Boemu u Papczyskiego, jeszcze w
okresie dziecistwa, by o pokonanie trudnoci w nauce, a potem niech ci do nauki.
B d c w szkole parafialnej pocz tkowo nie potrafi
elementarnym wymogom. Jednak za przyczyn
przyzywa , dozna

tam sprosta

najbardziej

Matki Najwi tszej, której pomocy

aski przebudzenia w adz umys owych. Wkrótce musia pokona

jakie osobliwe zniech cenie do nauki i nieuporz dkowane pragnienie swobody.
Wierno wezwaniu pomog a mu po jakim czasie wyj ze stanu duchowego chaosu i
wróci do nauki. Czu w duszy powo anie do s uby Boej i wiedzia , e musi je
zrealizowa , dlatego zacz si uczy .
Egzamin z wiernoci czeka go take w szkole s deckiej gdzie stanowczo odrzuci
umizgi do zdemoralizowanego nauczyciela. Chc c wydosta si z kr gu jego dzia ania,
uciek którego dnia ze szko y. Potem uczy si w Jaros awiu i we Lwowie. Jego lwowski
dramat to ju nie tylko próba wiernoci wezwaniu, ale i egzamin z heroicznej
cierpliwoci. Bóg przeprowadzi go przez dowiadczenie biblijnego Hioba w czasie
ci kiej choroby, aby zahartowa jego ducha i uzdolni do podejmowania dalszych
wezwa. Takich zreszt prób i dowiadcze musia przechodzi wiele.
3. Wymownym aktem wiernoci Stanis awa Papczyskiego Boemu wezwaniu
by o pójcie drog powo ania zakonnego i kap askiego w zakonie pijarów. Wierno
idea om powo ania sk oni a Papczyskiego do podj cia stara o zachowanie pierwotnej
dyscypliny zakonnej w jego zgromadzeniu i o respektowanie obowi zuj cych norm
prawa kocielnego w okresie niespokojnego okresu istnienia tego zakonu, który
przechodzi zreszt poprzez dowiadczenie kasaty i ponownego zatwierdzenia przez
w adze kocielne. Znane z jego biografii wydarzenia w tym okresie mog si nawet
kojarzy z rodzajem m czestwa.
4. Wydaje si , e gotowo

pójcia o. Stanis awa za wezwaniem Boym

najbardziej ujawni a si w za oeniu i utrwaleniu Zgromadzenia Ksi y Marianów. Do
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tego dzie a przygotowywa o go wszystko, czego dowiadczy i co przey przedtem. Jego
boje i niepokoje w okresie dziecistwa, jego m odziecze dramaty, jego zmagania
zmierzaj ce do obrony idea ów ycia zakonnego by y w wyrokach Opatrznoci Boej
przygotowaniem do wype nienia g ównego jego zadania yciowego – za oenia nowej
wspólnoty zakonnej dla szerzenia czci Niepokalanego Pocz cia Najwi tszej Maryi
Panny. By o to trudne wyzwanie, bo przecie prawda o Niepokalanym Pocz ciu jeszcze
wtedy nie by a dogmatem, a wi c szerzenie kultu Niepokalanego Pocz cia by o
jednoczenie przeciwstawieniem si

„makulistom”, czyli tym, którzy nie uznawali

Niepokalanego Pocz cia. Idea ten dope ni si potem w niesieniu pomocy „duszom
czy cowym i proboszczom”, jak to dosadnie okrelano cele przywiecaj ce marianom.
Ile wysi ku musia

w oy

w utwierdzenie swego dzie a, ile walk podj

z

nieprzyjació mi zgromadzenia, ile trudnoci pokona , by doprowadzi je do aprobaty
przez w adze pastwowe i kocielne wiedz ci, którzy zadali sobie trud wczytania si w
ca jego biografi .
5. Najwi ksz chyba prób wiernoci wezwaniu Boemu dla o. Papczyskiego
by y podj te przez jego przeciwników wysi ki zmierzaj ce do kasaty za oonego przez
niego zakonu. Próba by a tym groniejsza, e chciano pos uy

si

nowym

ordynariuszem diecezji, którym po mierci bp. Stefana Wierzbowskiego zosta bp Jan
Stanis aw Witwicki. Poniewa Zgromadzenia Marianów zosta o zatwierdzone na prawie
diecezjalnym, jego istnienie zalea o od woli ordynariusza miejsca. Niebezpieczestwo
by o tym wi ksze, e bp Witwicki pocz tkowo uznawa racje skierowanych przeciw o.
Papczyskiemu oskare i by gotów rozwi za wspólnot marianów. Nalea o zatem
zdoby przychylno ordynariusza, co nie by o atwe, albowiem nowy pasterz diecezji
by zwierzchnikiem surowym i z wielk
duchowiestwa. Móg cofn

stanowczoci

wprowadza karno

wród

aprobat swego poprzednika i rozwi za zgromadzenie.

Ojciec Stanis aw na ataki swoich przeciwników odpowiedzia prawdziwie po
chrzecijasku. Nie broni si , nie usprawiedliwia , tylko zadedykowa bp. Witwickiemu
jedno ze swoich najpi kniejszych dzie : rozwaania pasyjne pt. Christus patiens
(Chrystus cierpi cy), w których zawar siedem kaza wielkopostnych. Ksi eczka ta by a
tryumfem o. Papczyskiego nad jego krzywdzicielami. Wspomnia o nich biskupowi w
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licie dedykacyjnym i odda si mu w opiek. Wyrazi nadziej, e nie spotka go nic
z ego w ciemnociach nocy, poniewa bd je rozprasza gwiazdy znajduj ce si w
herbie biskupa. Moe wic zachowa spokój na wzór ksiyca, zamieszczonego równie
w herbie, i nie ba si ujadania zgrai napadaj cych go psów.
Ujty tak dedykacj , a take g bok treci rozwaa pasyjnych, bp Witwicki
nastawi si bardziej krytycznie do skarg na zgromadzenie o. Papczyskiego. Zbadawszy
ca

spraw dok adniej i bez uprzedze doszed do wniosku, e wszystkie oskarenia

by y bezpodstawne. I tak kolejny raz o. Stanis aw przekona si, e wierno Boemu
wezwaniu zawsze koczy si zwycistwem.
Póniejsze, cho

bardzo trudne, czsto burzliwe dzieje zakonu marianów,

czerpa y zapewne si  i wytrwa o ze skarbca wiernoci i witoci o. Stanis awa. Dziki
jego zas ugom zakon przetrwa i odrodzi si, a dzi wci  si rozwija, podejmuj c coraz
to nowe zadania w Kociele.
6. Wszystkich wezwanych do kap astwa Ojciec wity Jan Pawe II przyk adem
swym kierowa do Wieczernika, gdzie szuka róde swego powo ania i jego mocy.
„Szukam ród a mego powo ania. Ono pulsuje tam... w jerozolimskim Wieczerniku.
Dziki sk adam Panu, e podczas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 dane mi by o modli si
w anie tam, w górnej izbie (por. Mk 14,15), w której odby a si Ostatnie Wieczerza. Myl
przenosz si do owego pamitnego Czwartku, gdy Chrystus, umi owawszy swoich a do koca
(por. J 13,1), ustanowi Aposto ów kap anami Nowego Przymierza” (Jan Pawe II, Wstacie,
chodmy!, Kraków 2004, 10).

W Wieczerniku Jezus nazwa ich przyjació mi: „Wy jestecie przyjació mi
moimi...” (J 15,14). Uwiadomi im wówczas to, e bardzo na nich liczy... Jest
wzruszaj ce opowiadanie na ten temat:
Jezus wróci do nieba i wda si w rozmow z Archanio em Gabrielem. Nawet w niebie
widoczne by y oznaki ukrzyowania.
Gabriel powiedzia :
– Mistrzu, musia e bardzo cierpie . Czy ludzie znaj i doceniaj mi o , jak ich
obdarzasz, oraz to, co dla nich uczyni e?
Jezus odrzek :
– Ale nie, jeszcze nie. Obecnie zaledwie kilku ludzi w Palestynie wie o tym.
Gabriel poczu si zak opotany:
– Có wic zrobi e, by wszyscy dowiedzieli si o Twojej mi oci?
Jezus odpowiedzia :
– Poprosi em Piotra, Andrzeja, Jakuba, Jana i kilku innych przyjació , aby opowiedzieli
ludziom o mnie. Powiadomieni w ten sposób ludzie powiedz innym, ci opowiedz nastpnym,
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nastpni podadz dalej, a ostatni mczyzna i ostatnia kobieta w najodleglejszym zak tku ziemi
us ysz opowie o tym, jak odda em za nich ycie, poniewa tak bardzo ich umi owa em.
Gabriel sceptycznie zmarszczy brwi:
– No tak, a co bdzie, jeli Piotrowi i pozosta ym uprzykrzy si to zajcie? Co si stanie,
jeli ludzie, którzy przyjd po nich, zapomn ? Masz na pewno take inne plany?
Jezus odpar :
– Nie zaplanowa em niczego wicej, Gabrielu. Ja licz na tych ludzi.
(Paul J. Wharton, Opowiadania i przypowieci dla katechetów i nauczycieli, Warszawa
1998, 22).

7. Ojciec Stanis aw Papczyski – wierny wezwaniu Boemu – umacnia si w
swoim kap astwie i w nim dojrzewa przy Wieczerniku Paskim w Nowej Jerozolimie.
Wed ug o. Wyszyskiego mia on moliwo

innego wyboru, ale wybra w anie

Wieczernik, poniewa to wite miejsce w Jerozolimie by o cile zwi zane z osob Matki
Boej. Ojciec Wyszyski pisze równie, e o. Stanis aw, jako spowiednik i teolog bp.
Wierzbowskiego s ysza od swego czcigodnego penitenta, i czsto widywa jasn gwiazd
zjawiaj c si nad Wieczernikiem Paskim. Wybra wic to miejsce dlatego, aby nie tylko
naladowa w swym yciu ewangeliczne cnoty Maryi, ale poprzez zamieszkanie przy
Wieczerniku a do mierci by podobnym do Bogarodzicy, która pozosta a w Wieczerniku
w Ziemi witej po mierci Chrystusa i tam dokona a swego ywota. W ten sposób
wskaza na potrzeb odniesienia powo ania do Matki Najwitszej i Jej obecnoci.
T sam myl podj

Ojciec wity Jan Pawe II w adhortacji Pastores dabo

vobis, któr zakoczy szczególnym odniesieniem kap astwa do Maryi Matki Chrystusa.
Nazywa J Matk kap anów i przyzywa Jej pomocy:
„Matko Jezusa Chrystusa, by a z Nim u pocz tków Jego ycia i Jego misji, szuka a Go
wród t umów, gdy naucza , sta a przy Nim, gdy zosta wywyszony ponad ziemi, wyniszczony
przez jedyn i wieczna ofiar, a towarzyszy Ci Jan jak Twój syn – przygarniaj powo anych,
os aniaj od pocz tku ich wzrastanie, wspomagaj w yciu i pos udze Twoich synów, Matko
kap anów. Amen” (PDV 82).
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V. WIELKI CZCICIEL MATKI BOEJ
1. Od wczesnego dziecistwa Papczyski dowiadcza opieki Matki Najwitszej i
by przekonany o szczególnym prowadzeniu przez Ni . Ju same okolicznoci jego
narodzin by y tego dowodem. Zofia, jego matka, bd c w stanie b ogos awionym, wraca a
w czasie szalej cej burzy ze Starego S cza od grobu b . Kingi. Z trudem uda o si jej
nak oni przewonika do przeprawy przez rw cy Dunajec. ód wywróci a si jednak na
rodku rzeki, a kobieta i przewonik znaleli si w wodzie – w miertelnym
niebezpieczestwie. Wtedy Zofia uczyni a lub, e jeeli ocaleje, maj ce si narodzi jej
dziecko powici ca ym sercem Jezusowi i Maryi. W niepojty sposób oboje – kobieta i
przewonik – wydostali si z wody. Jeszcze tej samej nocy urodzi si przysz y twórca
zakonu czcicieli Maryi. Mona przypuszcza , e dlatego przyjmie potem w yciu
zakonnym imi Stanis awa od Jezusa Maryi.
2. Kiedy Janek Papczyski osi gn
szko y parafialnej. Poniewa nie potrafi

wiek szkolny, pos ano go do miejscowej
tam sprosta

najbardziej elementarnym

wymogom, zabrano go do domu, aby pasa owce. Modli si wtedy do Matki Najwitszej
i za Jej przyczyn dozna

aski przebudzenia w adz umys owych. Jako siedmioletni

ch opiec ponownie spróbowa swoich si : w tajemnicy przed rodzicami, z pomoc jednego
ze s u cych ojca, wymkn

si z domu do szko y. I wtedy ju pierwszego dnia, w ci gu

jednego popo udnia opanowa ca y alfabet. A trudno uwierzy , e ten niby niezdolny do
nauki ch opiec sta si póniej wzorowym uczniem, wyróniaj cym si wielkimi
zdolnociami studentem, wreszcie b yskotliwym mówc , cenionym nauczycielem
i znakomitym pisarzem.
3. Po skoczonych szko ach Jan Papczyski wst pi do zakonu pijarów, do
nowicjatu w Podolicu, gdzie wczeniej si uczy . Przyj

imi zakonne Stanis aw, imi

witego biskupa – mczennika ze Szczepanowa, którego obraz znajdowa si w o tarzu
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miejscowego kocio a. Ze wzgl du na post py w yciu duchowym, pozwolono mu na
kontynuowanie studiów w ci gu drugiego roku nowicjatu, i zosta skierowany na studia
teologiczne do Warszawy. Znalaz si tam latem 1655 roku, a ju we wrzeniu Szwedzi
zaj li Warszaw . Tylko z wielkim trudem Stanis aw móg kontynuowa nauk .
W 1656 Papczyski z oy luby zakonne, a w 1661 otrzyma wi cenia
kap askie. Zachowa o si jedno z pierwszych jego kaza, wyg oszone w Rzeszowie do
sodalisów mariaskich, pt. Laus Deiparae Mariae Virginis (Pochwa a Bogarodzicy
Maryi Dziewicy), b d ce wiadectwem jego wielkiej czci i mi oci do Matki
Najwi tszej. Mówi w nim:
„O Dzieweczko przepe niona Bogiem, wiatu wcale nie podleg a, wolna od
niedoskona oci, tak pe na cnót, e podziwiaj c je nadzwyczaj wymowny Ambroy, niejako w
uniesieniu wo a: «Ile rodzajów cnót b yszczy w jednej Dziewicy! samotno wstydliwoci,
sztandar wiary, powi cenie si gorliwoci w s ubie Boej, dziewica w domu rodzinnym,
towarzyszka do us ugi domowej, matrona w wi tyni!». „Jak ja bym móg opisa Jej
powci gliwo w spoywaniu pokarmów”, (ozdabiam me ubóstwo j zyka wspania oci
Ambrozjask ) „nadmiar obowi zków? Ten nadmiar przekracza moliwoci natury; owa
wstrzemi liwo by a prawie brakiem dla samej natury; co do obowi zków – nieustanna praca,
co do posi ków – pomnoone dni postu. A kiedy nadesz a ch pokrzepienia si , taki pokarm
najcz ciej mia a pod r k , który by zapobiega mierci, a nie dostarcza zmys owej
przyjemnoci. Pragnienie snu pojawia o si nie wczeniej, ni to by o konieczne, a kiedy cia o
odpoczywa o, czuwa duch, który cz sto przy spaniu albo powtarza przeczytane treci, albo dane
zlecenia dwiga , albo zapowiada te, które mia y by dwigane”.
Có mam powiedzie o Jej pozosta ych cnotach? By a Dziewic nie tylko cia em, ale i
umys em, która adnym kr eniem z ego zamiaru nie fa szowa a szczerego uczucia. By a raczej
umiarkowana w mówieniu i pilna do czytania, nadziej pok ada a nie w niepewnoci bogactw,
lecz w modlitwie ubogich, oddana by a pracy, skromna w mowie, nie w cz owieku, lecz w Bogu
zwyk a szuka s dziego swego rozumowania; nikogo nie urazi a, wszystkim dobrze yczy a,
wstawa a w obecnoci starszych wiekiem, nie zazdroci a rówienikom, unika a przechwalania
si , kierowa a si rozumem, mi owa a cnot ” (Laus Deiparae Mariae Virginis, w: Prodromus
reginae artium, p. 64).

4. Po odejciu od pijarów o. Papczyski przez dwa lata s uy rodzinie Karskich w
Luboczy jako kapelan. By to dla niego czas wyciszenia i próby realizacji nowego
powo ania. Ojciec Stanis aw powi ca wiele czasu na osobist modlitw w kaplicy
domowej, cz sto usuwa si od ycia dworskiego w samotno i pogr a ca kowicie
w Bogu.
B d c w gocinnej Luboczy Papczyski, za zgod w adz kocielnych, przywdzia
bi y habit, aby w ten sposób wyrazi swe pragnienie oddania si Matce Boej, obronie Jej
czci i przywileju Niepokalanego Pocz cia.

27
Zamiar, który zapewne od dawna nosi w sobie – za oenie zakonu, który specjaln
czci otacza by Maryj Niepokalanie Poczt – uda o mu si podj

w 1673 roku. Pocz tki

by y bardzo trudne – ma a kaplica w Puszczy Korabiewskiej pod Skierniewicami i kilku
weteranów wojennych próbuj cych nieudolnie pustelniczego ycia, czy raczej wiadomie
udaj cych tylko pustelników, a faktycznie ma o dbaj cych o ycie pokutnicze i
modlitewne. Ojciec Papczyski u oy dla nowej wspólnoty zakonnej Regu ycia. Jego
zakonnicy mieli przede wszystkim szerzy kult Niepokalanego Poczcia Najwitszej
Bogurodzicy Dziewicy oraz nie pomoc zmar ym, szczególnie ofiarom wojny i zarazy,
która wówczas towarzyszy a kadej wojnie.
Ojciec Stanis aw wielokrotnie miewa

wizje, zw aszcza czy ca i dusz

wyp acaj cych si tam Boej sprawiedliwoci za grzechy odpuszczone, ale nie
odpokutowane na ziemi, które prosi y o pomoc Sam bardzo wiele modlitw i umartwie
ofiarowywa w ich intencji i do tego zobowi zywa swych wspó braci. W 1676 roku ciko
chory kaza si zawie do s yn cego cudami wizerunku witej Rodziny w sanktuarium
Matki Boskiej w Studziannie, odleg ej od Puszczy Korabiewskiej oko o 50 km.
W klasztorze filipinów w Studziannie by wówczas prze oonym Jan Ligza, bliski
przyjaciel i spowiednik o. Stanis awa. Po spowiedzi, po Mszy w. o. Papczyski uda si do
celi zakonnej, a tam poczu , e traci zupe nie si y i zmys y. Wówczas to – jak niesie
tradycja – w ekstazie zst pi

duchem do czy ca, dowiadczaj c cierpie dusz

czy cowych. Odczu te, e Matka Najwitsza wraz z cierpi cymi duszami prosi
Wszechmocnego Boga za nim, aby wróci do pe ni ycia dla wspomagania zmar ych.
Kiedy mieszkacy klasztoru po spoyciu obiadu przyszli do celi chorego gocia, myleli,
e ju nie yje. Powiadomili o tym prze oonego, który jednak zapewni ich, e o.
Stanis aw nie umar i e on wie, gdzie si znajduje. Zaraz te o. Stanis aw powróci do
ycia i otrzymawszy b ogos awiestwo prze oonego – chocia wycieczony przez
gor czk – uda si do kocio a i do rzeszy wiernych wyg osi d ugie kazanie o potrzebie
niesienia pomocy zmar ym w czy cu cierpi cym. Kiedy potem wróci do swego klasztoru,
nakaza

wspó braciom odmawia

codziennie oficjum i róaniec za zmar ych oraz

ofiarowywa za nich wszelkie zas ugi, prace, posty, umartwienia i inne dzie a pobone, aby
zostali uwolnieni od nieznonych kar.
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Ojciec Papczyski mia te okazj s uy na polu walki rannym i umierajcym,
poproszony przez króla Jana Sobieskiego, aby by kapelanem podczas wyprawy przeciw
Turkom znów wkraczajcym w granice Rzeczypospolitej.
5. Tymczasem, pomimo trudnoci, nowy zakon rozwija

si, przybywa o

nowicjuszy. Drug placówk marianów sta a si Nowa Jerozolima (dzisiejsza Góra
Kalwaria), urzdzona przez bp. Wierzbowskiego we wsi Góra nieopodal Warszawy na
wzór podkrakowskiej Kalwarii Zebrzydowskiej; za oyciel tego sanktuarium chcia
naladowa to, co by o w Jerozolimie, i std nazwa: „Nowa Jerozolima”. Mia a ona sta si
miejscem pielgrzymek, umoliwiajcym przeywanie tajemnic mki i mierci Jezusa
Chrystusa.

W Nowej Jerozolimie o. Papczyski oddawa

si z pasj pracy

duszpasterskiej, do której zawsze rwa o si jego kap askie serce. Przewodniczy ludowi
w obchodzeniu stacji Drogi Krzyowej, spowiada , g osi kazania. Kiedy mury wityni nie
mog y pomieci rzesz wiernych, g osi s owo Boe pod otwartym niebem. O jednym
z takich kaza d ugo potem opowiadano.

Otó

corocznie

we

Wniebowzicie

Najwitszej Maryi Panny odbywa a si uroczysta procesja z kocio a dominikanów do
kocio a pijarów. Trasa procesji prowadzi a ko o kocio a Wieczerzy Paskiej, gdzie wierni
s uchali okolicznociowego kazania, wyg aszanego zwykle przez o. Papczyskiego.
Jednego roku podczas kazania niebo spowi y czarne chmury i zanosi o si na ulewny
deszcz. Zaniepokojeni s uchacze ju chcieli si rozej , ale powstrzyma ich zdecydowany
g os kaznodziei: „Nie bójcie si! Z tej chmury ani kropla deszczu na was nie spadnie.
Zostacie, aby pos ucha

kazania”. Przeegna

wówczas znakiem krzya chmur

deszczow, która rozesz a si na oczach oniemia ego ze zdziwienia t umu, i kontynuowa
kazanie, przelewajc w serca licznie zebranych wiernych ca  sw mi o i cze dla
Niepokalanej – Wniebowzitej Maryi.
Ojciec Stanis aw odbywa te pielgrzymki do sanktuarium w Lewiczynie, gdzie
od 1604 roku doznawa wielkiej czci obraz Matki Boej, namalowany na wzór wizerunku
Matki Boskiej nienej z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore. W „Ksidze Cudów
i ask” w Lewiczynie mona jeszcze dzi znale lad obecnoci o. Stanis awa w tym
sanktuarium. Jest tam relacja o jego dwóch cudownych uzdrowieniach za przyczyn
Matki Najwitszej, a take o uzdrowieniu dokonanym za porednictwem o.
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Papczyskiego: „M ynark lewick X. Stanis aw Pustelnik w ci kiej chorobie ofiarowa ,
Msz w. za ni maj c, o której ju byli zw tpili, ale pr dko nad nadziej przysz a do
zdrowia”.
6. Przy zak adaniu kolejnej placówki mariaskiej, klasztoru w Golinie, wynik y
powane trudnoci i przeszkody. Wród przeciwników owego dzie a by proboszcz parafii
w Wildze, na terenie której znajdowa a si

przysz a fundacja. By to cz owiek

wykszta cony, lecz polegaj c zbytnio na dowodach naukowych, sta si przeciwnikiem
prawdy o Niepokalanym Pocz ciu Najwi tszej Maryi Panny, wyst powa take przeciwko
Zgromadzeniu Ksi y Marianów. Twierdzi , e w Kociele nie jest potrzebna Kongregacja
Niepokalanego Pocz cia Najwi tszej Maryi Panny. Trwa uporczywie przy swoim zdaniu,
g uchy na wszelkie proby i argumenty. Ostatecznie samo niebo wkroczy o w ten konflikt
– proboszcz zmieni zdanie pod wp ywem wizji, kiedy to Maryja Niepokalanie Pocz ta
ocali a go przed smagaj cymi go bolenie szatanami. Przeraony widzeniem szataskiego
ataku, oraz w tpi c, czy doczeka rana, proboszcz wezwa którego z mariaskich kap anów
mieszkaj cych w domu fundatora, aby go przygotowa na mier . Ojciec Papczyski,
wbrew radom zakonników podejrzewaj cych jaki podst p, poleci swemu towarzyszowi,
by uda si

do chorego kap ana bez adnej obawy, poniewa czu , e trzeba mu

rzeczywicie pomóc. Proboszcz wyspowiada si

ze swoich win przed marianinem,

opowiedzia take o ca ym wydarzeniu i przyrzek wspiera fundacj klasztoru, jeli tylko
b dzie y . Po wypowiedzeniu s ów skruchy wróci do zdrowia, a potem pomaga
w zak adaniu mariaskiego klasztoru.
7. Kiedy w wieku 70 lat, po wielu trudach i pracach zwi zanych z organizacj
zgromadzenia o. Papczyski odszed z tego wiata, s awa jego wi toci rozesz a si
szybko po Królestwie Polskim. Pozosta on w pami ci potomnych przede wszystkim jako
wielki czciciel Matki Najwi tszej. S awi J jako „Rodzicielk S owa Przedwiecznego,
Pobon Dziewic bez zmazy Pocz t ”. Nazywa J „Najczystsz Rodzicielk M droci” i
poleca si

Jej w pracy kaznodziejskiej i naukowej. Broni honoru swej Pani jako

„Najb ogos awieszej Dziewicy”, której powi ci swoje serce, dusz i cia o, staj c si Jej
s ug i niewolnikiem. By pewny, e mi o do Niej pomoe przetrwa wszystko – trudy,
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cierpienia, niewygody i zagroenie ycia. Wzywa usilnie do Jej na ladowania, poniewa
ycie Maryi jest obrazem, z którego jak ze zwierciad a promieniuje wzór czysto ci i
doskona o ci, w którym wida – jak w odbiciu – wskazania uczciwo ci i przyk ady tego, co
naley czyni , a czego unika . Za oyciel marianów by przekonany, e mona si tego od
Niej nauczy , bo Maryja jest najdoskonalsz Mistrzyni , a Jej ywot powinien by szko
dla wszystkich.
Aby nada trwa y wyraz czci okazywanej Maryi, za oy Zgromadzenie Ksi y
Marianów, którego g ównym celem by o szerzenie kultu Niepokalanego Pocz cia
Naj wi tszej Maryi Panny. A poniewa Matka Boska jest or downiczk dusz w czy cu
cierpi cych, modlitwa za nie sta a si szczególnym obowi zkiem zgromadzenia.
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VI. PREKURSOR DOGMATU NIEPOKALANEGO POCZCIA
1. Przywilej Niepokalanego Pocz cia Najwi tszej Maryi Panny prowadzi nasz
myl do pocz tków rodzaju ludzkiego. Objawienie mówi, e pierwsi ludzie zostali
stworzeni przez Boga jako wolni od z a i nosili w sobie Jego obraz. By y to istoty idealne
i w pe ni doskona e. Potem grzech zrani ich cz owieczestwo i zamaza obraz Boy w
duszy. Odt d w druj

przez ziemi

istoty ludzkie, dwigaj ce smutne brzemi

pierworodnej winy, a do chwili, gdy pojawia si

nowa Gwiazda ludzkoci –

Niepokalana Matka Zbawiciela – istota idealna, wolna od z a i obdarzona pe ni
cz owieczestwa „wed ug obrazu Tego, który J stworzy ” (Kol 3,10) i „na wzór obrazu
Jego Syna” (Rz 8,29). Nigdy nie zosta zaciemniony w Niej wizerunek Boga, bo nie
zamieszka w Niej stary cz owiek, czyli cz owiek grzechu. Któ móg z wi ksz radoci
ni Ona powtórzy za w. Paw em: „My wszyscy z ods oni t twarz wpatrujemy si w
jasno Pask jakby w zwierciadle” (2 Kor 3,18). Wyraenie „wpatrzona w jasno
Pask ” chyba najlepiej oddaje prawd o Jej Niepokalanym Pocz ciu. Ona nasyca si t
jasnoci i promieniuje. Jest to jasno samego Chrystusa, którego jest Matk .
Ta w anie posta zachwyci a o. Stanis awa Papczyskiego, który zawsze J
ukazywa jako idea i wzór do naladowania przez wszystkich.
2. Tre

wi ta Pocz cia Maryi w okresie poprzedzaj cym czasy o.

Papczyskiego by a wyjaniana ludowi w kazaniach przy okazji obchodu samej
uroczystoci. W tym popularnym nauczaniu gromadzono dowody wykazuj ce wi to
pocz cia Najwi tszej Maryi Panny przez odwo anie si do powagi Pisma w., opinii
Ojców Kocio a czy znanych teologów, a take ch tnie nawi zywano do popularnych
wiadectw bezporedniej interwencji Boej w postaci cudów i objawie, polecaj cych
wprowadzenie i form obchodu wi ta. Popularny wyk ad treci koncepcjonistycznej sta
si okazj do deklaracji rónych stanowisk.
Najstarszym ladem z terenu Polski, dotycz cym polemiki na temat pocz cia
Najwi tszej Maryi Panny, jest zdarzenie odnotowane przez D ugosza w Krakowie pod 1361 r.
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Chodzi tu o kazanie dominikaskiego lektora Paw a, wyg oszone w j zyku polskim w katedrze
krakowskiej w obecnoci miejscowego biskupa, kapitu y oraz licznych wiernych. Jak zaznaczy
kronikarz, kaznodzieja, g osz c nauk , i Najwi tsza Maryja Panna w swoim pocz ciu nie by a
wolna od grzechu pierworodnego, zas ab na ambonie i zmar nie dokoczywszy swego
przemówienia (por. J. D ugosz. Historiae Poloniae libri XII, t. 3. Kraków 1876, s. 288).

Wypadek ten wstrz sn

na tyle umys ami wspó czesnych, e znalaz odbicie w

zbiorach cudów dokonanych za porednictwem Matki Boej. Taki typ buduj cej
literatury, propaguj cej cze Niepokalanej, tworzy a pobono wiernych, kszta towana
przez popularne kaznodziejstwo oraz nauczanie teologiczne, dostarczaj ce wiernym
silnej argumentacji uczuciowej, która przekonywa a ich o niepokalanym pocz ciu, a
take odgrywa a wan

rol

w popularyzacji nowego obchodu. Jest faktem, e

zagadnienia koncepcjonistyczne stanowi y w redniowieczu przedmiot polemiki mi dzy
dominikanami a franciszkanami. Dominikanie opowiadali si po stronie stanowiska w.
Tomasza, g osz c, i godno Chrystusa jako Odkupiciela wszystkich ludzi wymaga a,
aby take Maryja by a odkupiona przez zas ugi Chrystusa, a wobec tego musia a by
pocz ta w grzechu pierworodnym i dopiero nast pnie uwi cona ask Zbawiciela.
Natomiast franciszkanie zajmowali stanowisko przeciwne i g osili absolutn wolno
Maryi od grzechu pierworodnego.
3. Broni cy Niepokalanego Pocz cia Maryi autorzy katoliccy odwo ywali si
cz sto do argumentu konweniencji, wskazuj c na zwi zek pierwszego przywileju
maryjnego z godnoci Matki Zbawiciela. Tak ujmowa t spraw jeden z pierwszych
obroców prawdy wobec stanowisk reformacyjnych, Benedyk Herbest:
„Take to przystoynie wierzymy o niepokalanym teye Panny cia a Pocz ciu, któr
sobie Matk obra , przed stworzeniem wiata, czemuby nie mia chcie to cia o zachowa y od
pomazania, y od kadego skaenia”.

Fundamentem dla tego rozumowania stawa a si zasada, i cia o Chrystusa i cia o
Maryi s jednym. Ten w anie moment akcentuje Postylla Wujka w kazaniu o Pocz ciu
Panny Maryi. Obok wi c pozytywnego wyk adu przywileju Niepokalanego Pocz cia
obrona tej prawdy zosta a uznana za szczególny obowi zek katolicki. Prym w tej mierze
wiedli franciszkanie, którzy pierwsi zobowi zywali si broni tego przywileju, rych o za
wsparli ich karmelici i augustianie, a take jezuici.
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4. Prawda o Niepokalanym Poczciu Najwitszej Maryi Panny by a zawsze droga
o. Papczyskiemu. Chocia nie by a ona jeszcze wówczas podana jako dogmat do
wierzenia, on traktowa j tak, jakby ju by a przedmiotem wiary. A kiedy w dniu odejcia
od pijarów, w swoim Oblatio (ofiarowaniu si) na nowy etap s uby Bogu i Najwitszej
Maryi Pannie w yciu zakonnym wyzna wiar „w to wszystko, w co wierzy wity Koció
Rzymski, i w przysz oci poda do wierzenia, zw aszcza za - owiadcza o. Papczyski –
wyznaje, e Najwitsza Boa Rodzicielka Maryja poczta zosta a bez zmazy
pierworodnej”. Potem uczyni tzw. „lub Krwi”, przez który obieca , e bdzie „szerzy i
broni czci Niepokalanie Pocztej Maryi nawet kosztem w asnego ycia”. Zakoczy
s owami: „Tak mi dopomó Bóg i ta wita Boa Ewangelia”.
W wywodach Za oyciela Marianów prawda o Niepokalanym Poczciu jest mocno
podbudowana biblijnie. W liturgii Maryja mówi o sobie: „Wyros am jak cedr na Libanie”
(Syr 24,13). Ojciec Papczyski podejmuje to porównanie i stwierdza, e Najwitsza
Maryja Panna s usznie porównuje si do cedru:
„Jak bowiem cedr jest wród innych drzew najokazalszy, tak Najwitsza Panna jest wród
wszystkich stworze najdoskonalsza. Ponadto jest ci wiadome, w jakiej cenie u Salomona, zarówno
najbogatszego jak i najm drzejszego z wszystkich ludzi, by y drzewa cedrowe, którymi zechcia
ozdobi take wntrze owej wi tyni, pierwszej i najs awniejszej na ziemi. Dlaczego wic
Najwitsza Panna nie mia aby by nazywana cedrem, skoro Ona tak samo jest wi tyni ?”
(Inspectio cordis, f.144r).

Maryja w wizji o. Papczyskiego przyrównuje siebie take do terebintu, czyli do
drzewa przypominaj cego swym wygl dem d b: „Jak terebint ga zie swe rozci gn am, a
ga zie moje – ga zie s awy i wdziku” (Syr 24,22). Ojciec Papczyski twierdzi, e
cz owiek przygnieciony, czy te udrczony mnóstwem strapie moe bez wahania
przyst pi do Najwitszej Panny. Ona wyci ga swe rce jak terebint ga zie, aby kady
móg pieszy do Niej z jak najwiksz ufnoci i liczy na wyjednanie wszelkiej aski u
Boga i szczcia wiecznego. Czegó Ona nie zdo a wyprosi ludziom u swego Syna w tym
szczególnym dniu, w którym wspomina si jak wyj tkowym przywilejem zosta a wyjta od
losu wspólnego wszystkim ludziom, jako bez zmazy pierworodnej poczta, ozdobiona
nieskoczonymi darami i ca kowicie wyniesiona ponad wszystkie stworzenia? Dlatego
moe powtarza za odwieczn M droci : „Duch mój s odszy jest nad miód” (Syr 24,27).
Wyznaje to Koció wity, kiedy Najwitsz Dziewic nazywa nie tylko askaw i
pobon , ale take s odk .
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„Prawdziwie s odka jeste Panno Maryjo! Któ bowiem kiedykolwiek, pe en goryczy uciek
si do Ciebie i odszed bez najs odszej pociechy? Kto pe en zmartwienia przyst pi do Ciebie, i
natychmiast nie zosta pokrzepiony? Kto gorycz pokus nkany w Twoich ramionach nie odczu
s odyczy? Ucinionych, p acz cych, kuszonych, przygnbionych Ty pocieszasz, krzepisz, wspierasz,
podnosisz. Jeste dla wszystkich agodna, dla wszystkich s odka. Obym tak móg wyrazi , jak jeste
s odka, jak to pojmuj, e jeste s odka! Twojej s odyczy dowiadcza, jej kosztuje, z niej czerpie ca y
wiat chrzecijaski, ale nie moe [tego] wyrazi ” (Inspectio cordis, f.144v).

Rozwaanie to jest wyrazem przekonania o. Stanis awa, e Najwitsza Maryja
Panna jest ‘s odk Dziewic ’, poniewa zosta a poczta bez zmazy pierworodnej.
5. B ogos awiona Dziewica „wysz a z ust Najwyszego” (Syr 24,5). Bóg obieca J
pierwszym naszym Rodzicom, kiedy przepowiedzia , e wina, której sprawc

by a

niewiasta, mia a by zg adzona za spraw innej, ale lepszej niewiasty. Powiedzia bowiem
do wa: „Po o nieprzyja midzy tob a niewiast ... Ona zetrze g ow twoj ” (Rdz
3,15). Od owego bowiem czasu, gdy w raju zosta z amany Boski nakaz, wszyscy
miertelnicy stali si przyjació mi wa piekielnego, a nieprzyjació mi Boga. Sama jedna
Najwitsza Panna natychmiast w swym pocz tku istnienia ukaza a si nieprzyjazna diab u,
bo zosta a poczta bez zmazy pierworodnej. Star a wic g ow i w swoim pocz tku
istnienia, i wtedy, gdy porodzi a Zbawiciela wiata.
Jezus móg przyj

na ziemi, poniewa zosta ju doskonale przygotowany

przybytek, w którym mia On przebywa przez dziewi miesicy. To Maryja by a tym
sanktuarium, które póniej jeszcze bardziej uwici a obecno Syna Boego. Ojciec
Papczyski pisa o Nie w dniu Jej wita Narodzenia:
„Dzisiaj najznakomitsze ze wszystkich dzie o prawicy Najwyszego nape ni o podziwem i
radoci niebiosa, otch a i lud oczekuj cy Mesjasza. O duszo moja! Nie pojmuj dok d skierujesz
swoj rado : czy do przysz ej Matki Boej dzi narodzonej? Czy do przysz ego Zbawiciela, którego
masz jeszcze oczekiwa ? ...Towarzysz c z anio ami narodzonej Dziewicy w ko ysce, u ó dla Niej
dzikczynn mow pochwaln na dzie narodzin i odezwij si: Pozdrawiam Ciebie, Jutrzenko,
najjaniejsza zwiastunko wiecznego dnia! Pozdrawiam Ci, bardzo janiej cy Ksiycu, który
rozjania d ug noc. Pozdrawiam Ci, o Maryjo! Najwiksza ozdobo nieba i ziemi, która masz
zrodzi prawdziwego Zbawiciela” (Inspectio cordis, f.133r).

6. Ojciec Papczyski wskazuje na g boki zwi zek, jaki istnieje pomidzy
Niepokalanym Poczciem i Boskim Macierzystwem. Wed ug niego ca e ubogacenie Maryi
w porz dku natury i aski, którym wszystkich przewysza, by o przygotowaniem do
Boskiego Macierzystwa. Ona zosta a stworzona ju na pocz tku i przed wiekami, jak
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wiadczy Duch wity (por. Prz 8, 23) i dlatego moemy J nazwa jedyn Córk Boga,
cho nie z cia a, nie z krwi i nie z urodzenia, lecz z przybrania przez Niego.
Prawda o Boskim Macierzystwie jest dla o. Stanis awa najwaniejszym dowodem
na Niepokalane Poczcie. Szuka on jednak jeszcze innych argumentów na uzasadnienie
tego przywileju. Podj prób uzasadnienia Niepokalanego Poczcia ex consequentibus,
czyli z braku nastpstw grzechu pierworodnego w yciu Najwitszej Maryi Panny, co
dowodzi, e nie by a nim ani przez chwil skaona, a zatem by a Niepokalanie Poczta.
Maryja zosta a poczta bez zacignicia pierworodnej winy, poniewa nawet Jej myli by y
wolne od pragnienia z a. Ona sw stop star a g ow wa i porodzi a Syna bez bólu. Jej
cz onki pozostan na zawsze niezepsute, bo Jej cia o jest uwielbione. Sta o si tak dlatego,
e Maryja nie zacign a grzechu pierworodnego i nikt nie powinien wtpi w t prawd.
Aby wci o niej pamita , o. Papczyski mia czsto na ustach wezwanie: „Immaculata
Virginis Conceptio sit nobis salus et protectio” – (Niepokalane Dziewicy Maryi Poczcie
niech bdzie dla nas wybawieniem i obron).
7. Aby jak najlepiej ukaza wielko przywileju Niepokalanego Poczcia i uczci
Matk Bo, która go dostpi a, o. Papczyski wystpuje nie tylko w roli teologa, ale take
w roli poety i mówcy g oszcego triumf Maryi. Okazj do tego by a wydana w 1669 r.
ksika D. Kochanowskiego pt. Novus Asserendae Immaculatae Conceptionis Deiparae
Virginis Modus. Poniewa, zdaniem o. Papczyskiego, zawiera a ona nowy i
przekonywajcy argument za prawd o Niepokalanym Poczciu, skorzysta z okazji, by
zamieci w niej swój podnios y utwór pt. Triumphus. G osi w nim triumf Dziewicy bez
zmazy pocztej, która gniecie stop jczcy eb piekielnego wa. Móg on swoj trucizn
zatru pierwszych rodziców, ale nie zdo a skazi swym tchnieniem Wielkiej Bogarodzicy
Dziewicy. Wszyscy zrodzeni z Adama rodz si jako synowie gniewu, ale wina, która
skala a ca y rodzaj ludzki, jest ca kowicie nieobecna w Dziewicy, która narodzi a si jako
Dziewica aski. Zosta a Ona poczta wbrew porzdkowi natury, jak i Ona sama pocz a
Boga.
Ojciec Stanis aw Papczyski odkry w tajemnicy Niepokalanego Poczcia klucz
do zrozumienia wielkoci cz owieka oraz pobudk do pracy nad leczeniem ran
ówczesnego spo eczestwa po okresie nieszczsnych wojen, epidemii i zepsucia
moralnego. Std zalecajc cz onkom swego zakonu trosk o „wikszy wzrost chwa y
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Boej i o w asne zbawienie", dodaje: „Bycie jednak nie stali bezczynnie w winnicy
Paskiej, szerzy b dziecie cze Niepokalanego Pocz cia Bogurodzicy Dziewicy w
miar waszych si , oraz z najwi kszym wysi kiem, pobonoci i arliwoci wspiera
modlitw dusze wiernych zmar ych poddanych karom czy cowym, zw aszcza o nierzy
i ofiar zarazy" oraz „pokornie wspomaga proboszczów w dzia alnoci duszpasterskiej".
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VII. MARYJA W TAJEMNICACH JEJ YCIA

1. Swoje kazanie wyg oszone wkrótce po wiceniach kap askich do sodalisów
mariaskich w Rzeszowie o. Stanis aw zakoczy s owami w. Ambroego, który w
sposób przejmujcy wzywa do naladowania cnót Maryi:
„Niech bdzie dla was jak w obrazie przedstawione Dziewictwo i ycie B ogos awionej
Maryi, z której, jak w zwierciadle, promieniuje wspania o czystoci i odbicie cnoty. Tu jak w
pierwowzorze wyraone przyk ady rzetelnoci pokazuj, co powinnicie poprawi, czego unika.
Najwaniejszy zapa do uczenia si daje znakomito Nauczyciela; a co jest
znakomitszego od Boej Matki? Co jest bardziej b yszczce od Tej, któr Jasno wybra a? Co
jest czystsze od Tej, która zrodzi a cia o bez obcowania z cia em?
Tak by a Maryja, e Jej jedynej ycie jest szko  dla wszystkich. Jeli wic sprawca tego
dzie a [tzn. Maryja] podoba si, dowiadczmy tego dzie a, tak by ktokolwiek yczy sobie
otrzyma jego nagrod, niech naladuje jego przyk ad”. [w. Ambroy, De virginibus ad
Marcellinam sororem II 2] (Laus Deiparae Mariae Virginis, w: Prodromus reginae artium, p.
69-70).

2. Ojciec Papczyski zachcajc do naladowania Maryi rozwaa Jej ycia na
przyk adzie rónych wydarze ewangelicznych. W tajemnicy zwiastowania podkrela
wielk godno Maryi. „Pos a Bóg anio a Gabriela do miasta w Galilei, zwanego
Nazaret, do Dziewicy polubionej mowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy
by o na imi Maryja” ( k 1,26– 27). Sam wielki wódz anielskich zastpów zosta
pos any w uroczystym poselstwie do Nienaruszonej Dziewicy, poniewa chodzi o o
wielkie plany Boe w zwizku z tajemnic wcielenia S owa, a take dla podkrelenia
dostojestwa Maryi.
„Jak bowiem królowie na tym wiecie zwykli do osób dostojnych posy a jedynie tylko
mów okaza ych z imienia i czynu, i posiadajcych w pastwie wielki autorytet, podobnie tak
powaga Boskiego Majestatu, jak i wysoka godno Dziewicy najbardziej b ogos awionej i
najwzniolejszej ze wszystkich ludzi, wymaga a, aby zosta pos any g ówny z archanio ów”
(Inspectio cordis, f.108r).
Maryja „zmiesza a si na te s owa i rozwaa a, co mia oby znaczy to
pozdrowienie” ( k 1,29). By y dwa powody tego zaniepokojenia. Po pierwsze, Maryja
chcia a ustrzec si przed szatask u ud. Po drugie zaniepokoi a si z tej racji, e wyrazy
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pochwa y, jakie us ysza a pod swoim adresem od pos a niebieskiego, nie by y zgodne z Jej
pokornym mniemaniem o sobie. Nie chcia a ich s ucha , a zarazem pragn a by ca kowicie
poddana Bogu. Nie przyj a bezkrytycznie anielskiego pozdrowienia, poniewa chcia a
rozpozna , czy jest to pos anie z nieba, czy tylko pokusa i u uda. Maryja wiedzia a, e anio
ciemnoci przeobraa si w anio a wiat oci, zdawa a wic sobie spraw, e nie moe
wierzy temu poselstwu bez zastanowienia si, aby w tak wielkich sprawach nie postpi
pochopnie. Kiedy jednak przekona a si, e jest to poselstwo z nieba, zawo a a: „Oto ja
s uebnica Paska, niech mi si stanie wed ug twego s owa!” ( k 1,38). W s owach tych
da a przyk ad pokory i g bokiego unienia siebie.
„Anio pozdrawia J jako Matk Bo, a Ona owiadcza, e chce by Jego s uebnic, a
nawet s uebnic Matki Boej. Jest nazwana „Pe na aski”, a og asza, e jest najbardziej nikczemn.
Jest og oszona Przybytkiem Ducha witego, a stawia si poniej wszystkiego. A jakkolwiek,
cho by ze wzgldu na stworzenie ludzi, kady moe si nazywa synem Boym, jednak Ta
Najpokorniejsza Dziewica zapewnia, e jest jedynie s uebnic Pask... Jak wic odtd bdziesz
utrzymywa pyszne i zarozumia e mniemanie o sobie, gdy s yszysz, e Najszlachetniejsza z Dziewic,
a nawet Najznakomitsza tak pokornie mniema o samej sobie?” (Inspectio cordis, f.108v).

Archanio doda odwagi Najwitszej Dziewicy i uspokoi J, e nie musi si
obawia adnego podstpu (por. k 1,30), jakby chcia powiedzie jednoczenie wszystkim,
którzy s w stanie aski Boej, eby si nie bali nawet samego piek a.
Kiedy spe ni a si w yciu Maryi anielska obietnica: „Oto poczniesz i porodzisz
Syna” ( k 1,31), Ta Najwitsza Dziewica, ubogacona wyszymi darami i przywilejami, po
poczciu Syna Boego dostpi a jeszcze wikszej witoci. Jak drzewa najbardziej zdobi
ich owoce, tak Jej Najwitszy Owoc udzieli Jej nies ychanego pikna, godnoci i
witoci. Godno Jej macierzystwa p ynie z dostojestwa Syna, a jest On Panem anio ów
i Królem wszechwiata. Jako Matka Syna Boego jest Maryja Bo Oblubienic, Pani
Anielsk i Królow wszechstworzenia. Od Jej Boskiego macierzystwa pochodz wszystkie
zaszczyty, aski i przywileje.

3. Po otrzymaniu radosnej wieci, e Syn Najwyszego zstpi do Jej ona, Maryja
posz a do Elbiety: „W tym czasie Maryja wybra a si i posz a z popiechem w góry do
pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Wesz a do domu Zachariasza i pozdrowi a Elbiet”
( k 1,39– 40). Chcia a wspomóc mniej godn od siebie i us uy jej w duchu mi oci.
Chocia sz a obciona Boym ciarem, nie czu a adnego utrudzenia. Porzucajc doliny i
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udajc si w góry, Maryja uczy wybiera to, co wysze i doskonalsze, natomiast swoim
popiechem zachca do wykorzystania czasu i wype nienia go zas ugujc prac.
„Gdy Elbieta us ysza a pozdrowienie Maryi, poruszy o si dziecitko w jej onie”
( k 1,41). Jan drgn z radoci, czujc obecno Chrystusa zamknitego w onie Maryi.
Jeszcze nie oglda wiat a s onecznego, a ju wyczu blisko S oca Sprawiedliwoci i
radowa si nim. Blisko Boga zawsze wywo uje rado . Sta a si ona równie udzia em
matki, gdy „Duch wity nape ni Elbiet” ( k 1,41), bo rado jest owocem i darem
Ducha witego. Elbieta nie moe pomieci jej w sobie i nape niona Duchem witym
wo a do Maryi: „B ogos awiona jeste midzy niewiastami” ( k 1,42). I ona daje przyk ad
pokory, bo cho

zosta a nape niona Duchem witym, nie wynosi si nad Maryj:

b ogos awion midzy niewiastami. Taka postawa w aciwa jest sercu oddanemu Bogu; ma
uznanie dla innych i nie pamita o sobie.
4. W dalszej refleksji nad yciem Maryi o. Stanis aw porusza osobliw spraw Jej
dziewictwa i macierzystwa. Przywo uje wiadectwo Ewangelisty: „Po zalubinach Matki
Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalaz a si brzemienn za spraw
Ducha witego” (Mt 1,18). Ojciec Stanis aw radzi nie tyle docieka , co podziwia g bi
tajemnicy cznoci dziewictwa z macierzystwem. Sk ania do zadumy nad ni, bo aska ta
zosta a dana dla zbawienia ludzi. Dziewica pozostaje nienaruszona, a jednak jest Matk; ma
Oblubieca, jest jednak Dziewic. Oboje nosz ze sob lili dziewictwa, jednake midzy
nimi wspólny Syn jest widziany, adorowany. Jest to misterium przedziwne i godne
uwielbienia. Dziewica nie pozna a ma, a w swym onie nosi zarazem Boga i Cz owieka:
Boga zrodzonego przed wiekami z Ojca, bez matki, Cz owieka utworzonego bez ojca w
Matce, za przyczyn Ducha witego. Nie ma innej takiej tajemnicy, któr nalea oby
wicej czci , podziwia i zdumiewa si nad ni.
By jednak w tym cudownym zwizku Maryi z Józefem moment trudny, kiedy Józef
„zamierza oddali J potajemnie” (Mt 1,19). Bez wtpienia nawet wici mog mie
podejrzenia odnonie do witych, zw aszcza, gdy zaistnieje jaka zewntrzna przyczyna.
Co jest witszego od Józefa? Co jest czystsze od Najwitszej Dziewicy? A pomimo to
Józef chcia J potajemnie oddali ; potajemnie, by zachowa w dobrej s awie. Bdc
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witym, zamierza zrobi to roztropnie. Nie chcia Jej znies awi , chcia odej potajemnie,
by ocali Jej dobr opini. Czego w tym wszystkim nie rozumia , ale nie chcia postpi
wbrew swemu sumieniu, ani te naruszy dobrego imienia Maryi. Przez swoj prawo
zas uy na to, e sam Bóg wyjani niezrozumia  dla niego tajemnic: „Anio Paski
ukaza mu si we nie...” (Mt 1, 20). Boa dobro zwykle uwiadamia o prawdzie tych,
którzy o niej rozwanie wtpi i nie spiesz si w przypuszczaniu podejrze.

5. Ojciec Papczyski, ledzc dalsz histori ycia Maryi, wyciga z biegu zdarze
wnioski wane dla sprawy formacji wewntrznej. Przy kadej zreszt okazji dostrzega w
tych zdarzeniach konkretne wskazówki. W ofiarowaniu Pana Jezusa w wityni widzi
przyk ad obowizkowoci. Dzieci Jezus wraz ze sw Matk poddaje si wymogom prawa
Mojeszowego, od którego przecie na mocy specjalnego przywileju byli wy czeni. „Bo
wiedzie ci trzeba, e do nieba, do krainy ycia wiecznego nie ma innego wejcia, innej
drabiny, jak tylko [drabina] pokory”.
W radoci ofiarowania jest równie obecny ból, który przepowiada natchniony
starzec: „A Twoj dusz miecz przeniknie” ( k 2,35). Mdro Boa potrafi przeplata
wzajemnie to, co radosne z tym, co niepomylne. Mdro ta w czasie radosnego obrzdu
przeszy a serce Bogarodzicy mieczem boleci. Kada Jej rado

czy a si ze smutkiem,

aby duch Jej coraz bardziej si umacnia i aby mog a dostpi póniej wikszej chwa y w
krainie wiecznego pokoju. Tak w anie zaleno midzy przeyciem bólu i chwa  widzi
w yciu Maryi o. Papczyski. Najwitsza Panna zosta a nazwana Królow nieba dopiero
po Zmartwychwstaniu Syna. Tytu em tym nie pos uy si pose niebieski, kiedy
zapowiada Jej Macierzystwo. Niewtpliwie ber o niebieskiego królestwa otrzyma a
dopiero po przeyciu boleci w czasie mki Chrystusa.
6. W Kanie Galilejskiej o. Papczyski ukazuje Maryj jako poredniczk.
Zaszczyci a Ona swoj obecnoci uroczysto godów ma eskich. Tam pokaza a, jak
bardzo J obchodzi ludzka bieda. Wyrazi a t trosk w prostym owiadczeniu i zarazem
probie skierowanej do Jezusa: „Nie maj ju wina” (J 2,3). A potem poleci a s ugom, by
zdali si na Jej Syna (por. J 2,5).
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Ojciec Stanis aw wyraa opini , e Maryja troszczy si

o nas tak samo, jak

troszczy a si o swego jedynego Syna:
„Niemal rozumiem istot Jej poszczególnych dobrodziejstw wobec nas, lecz brak mi s ów,
którymi móg bym innym zaproponowa je do rozwaenia. Wobec tego powiem krótko: Wszystko
mamy przez Maryj i po Bogu w Niej yjemy, poruszamy si i jestemy (por. Dz 17, 28)” (Templum
Dei Mysticum, p. 159).
Ona po Bogu jest zasad wszelkiej w nas aski. To szafarstwo ask i porednictwo
mi dzy Bogiem a ludmi zleci Maryi Jej Syn na krzyu, kiedy odda Jej w opiek swój
Koció w osobie Jana (por. J 19, 26). S owa Jezusa skierowane do Maryi: „Niewiasto, oto
syn Twój” i do w. Jana: „Oto Matka twoja” (J 19, 26– 27) t umaczy o. Papczyski w sensie
zarówno literalnym jak i duchowym. Naprzód winszuje w. Janowi szcz cia, e jemu
umieraj cy na krzyu Pan odda w opiek sw Matk . Cieszy si jednoczenie, e w osobie
Jana odda On Bogarodzicy za synów wszystkich ludzi. Ta m na Niewiasta mia a by
odt d ostoj i kolumn Kocio a, mia a podtrzymywa go swoj moc i niweczy wszelkie
pokusy, które mu zagraaj .
Jezus ukrzyowany poleci swej Matce ca y Koció , a w nim wszystkich ludzi,
zarówno z ych jak i dobrych, odrzuconych i wybranych. A zatem i nas wszystkich naley
uwaa , zdaniem o. Stanis awa, za poleconych Najwi tszej Pannie. Nie twierdzi on,
oczywicie, e macierzystwo Maryi wzgl dem ludzi jest natury fizycznej, bo takie jest
tylko w stosunku do Jezusa. Jest ono duchowe, poniewa Maryja zrodzi a ludzi do ycia
nadprzyrodzonego.

7. U Za oyciela Marianów nie ma systematycznego wyk adu teologii maryjnej.
Nawi zuje on tylko w swych rozwaaniach do rónych epizodów z ycia Maryi, aby J
wielbi i dawa za przyk ad. Dla niego Bogurodzica jest yw ksi g napisan i dan
ludziom przez Boga samego. W adnej innej ksi dze nie znajd oni tego, co znajd w Maryi
i nikt inny nie przekae im tego, co si w Niej zawiera. Jest to ksi ga cnót i wszelkiej
doskona oci. Zawiera ona tyle rozdzia ów, ile przekazuje cnót. Wszyscy powinni w czy
si do czytania tej ksi gi i bra stamt d to, co jest dla nich konieczne.
Ta w anie ksi ga, jak jest Maryja, by a dla o. Stanis awa ci g ym natchnieniem do
przedstawiania nauki na temat koniecznoci i sposobów osi gania doskona oci.
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VIII. CZCICIEL MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ

1. Wród wielu tytu ów, którymi pobono chrzecijaska obdarzy a Matk
Najwi tsz , jest równie tytu Matki Boej Bolesnej. Podkrela on Jej cierpienia, poprzez
które Maryja uczestniczy a w zbawczej misji Jezusa Chrystusa. Podstaw kultu Matki
Boskiej Bolesnej znajdujemy w Biblii – od przepowiedni Symeona poprzez ucieczk do
Egiptu, zgubienie si

Jezusa, dwiganie krzya, ukrzyowanie, zdj cie z krzya i

wreszcie z oenie do grobu. Kult ten wczenie rozwin

si

na Zachodzie, a jego

prekursorami byli tacy wi ci, jak w. Ambroy, Augustyn, Paulin z Noli, Efrem,
Anzelm z Canterbury, Bernard z Clairvaux, Bonawentura, b . Henryk Suzo. W Polsce
znajdujemy jego lady ju w 1. po owie XIV w., kiedy pojawi y si modlitwy ku czci
boleci Maryi, a nast pnie pieni i formularze mszalne oraz publikacje o tej samej
tematyce. Szczególnym czasem kultu Matki Bolesnej by wiek XVII. Zachowa y si z
tego czasu a obne treny Matki Pana Jezusowej siedem bole ci w sobie wyraaj ce, oraz
lament Matki Boskiej Ju Ci egnam, najmilszy synu Chrystusie. Z tego samego okresu
pochodz Rozmowy duszy z Matk Bolesn wchodz ce w sk ad Gorzkich alów. O Matce
Boskiej Bolesnej w tym czasie pisali: M. Hicza SJ, Matka Bolesna Maryja (Kraków
1665), S. Rotkiewicz, Columba gemens et dolens [...] Bolesna Maryja Panna (Kraków
1688), J. Kwiatkiewicz, Morze ask i pociech, Bolesna Matka Boa Maryja (Lublin
1692). Czci j take i pisa o Niej yj cy w XVII w. za oyciel Zgromadzenia Ksi y
Marianów o. Stanis aw Papczyski.
2. Kiedy rozwaa si boleci Matki Najwi tszej, zwykle rozpoczyna si od
proroctwa Symeona wypowiedzianego podczas ofiarowania Pana Jezusa w wi tyni i
zwróconego do Maryi. Tymczasem o. Papczyski dostrzega Jej ból ju wród wydarze
zwi zanych z Narodzeniem Pana Jezusa. Chocia kryje ono w sobie wiele radoci, to
rado t przenikn

z woli Boga wielki smutek, który sta si udzia em Matki Boego

Dzieci cia. Ojciec Stanis aw tak mówi w kazaniu pochwalnym o Matce Boej:
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„Ile tajemnic kryje w sobie to Boe Narodzenie, ile radoci, chocia z woli Boga
najwiksz rado przenikn bezmierny smutek. Pasterze pozdrawiali nowo Narodzonego jako
Boga, mróz dawa Mu si we znaki jako cz owiekowi, nie by o dla niego miejsca w gospodzie,
tak jakby by najnikczemniejszy z ludzi. Obcy królowie przybyli, by odda Mu pok on, ojczysty
szuka sposobów do zabicia go. Sta o si to wszystko dlatego, aby tym bardziej zajania o w
przeciwiestwach losu mstwo ducha Dziewicy. Dlatego zmuszona by a ucieka do Egiptu z
Tym, do którego nalea a ca a ziemia i niebo” (Laus Deiparae Mariae Virginis, w: Prodromus
reginae artium, p. 66).

Wnikliwo i subtelno , z jak o. Papczyski odnosi si do Matki Najwitszej,
pomog a mu dostrzec Jej smutek obecny z woli Boej take w radosnych wydarzeniach
Jej ycia. Rado

narodzin Jezusa i towarzysz ce temu wydarzeniu wesele ludzi

prawych, zosta y przy mione przez trudnoci zewntrzne, ale przede wszystkim przez
ludzk

z o . Stawienie czo a tym przeciwnociom ukazywa o mstwo ducha

Najwitszej Dziewicy, co o. Stanis aw zawsze dostrzega w trudnych chwilach, jakie
Maryja przeywa a.
3. Ojciec Papczyski kontempluje nastpnie ból Maryi obecny w radoci
ofiarowania, który przepowiada natchniony starzec:
„«A Twoj dusz miecz przeniknie, aby na jaw wysz y zamys y serc wielu» ( k 2,35). W
ten sposób M dro Boa wie jak miesza przeciwnoci z rzeczami pomylnymi, a rzeczy
pomylne z przeciwnociami: raz zmys y wype nia najs odszym miodem, a innym razem wnosi
do nich najbardziej gorzk ó . Chcesz pozna przyczyn, dlaczego to czyni? Dlatego
mianowicie, eby poród s odyczy umys y si nie sk ania y do z ego.
Albowiem podobnie jak sol przyprawiamy potrawy, aby je zakonserwowa , tak
najwyszej m droci Stwórca i Rz dca wszechrzeczy, gorycze przeplata s odyczami, a s odycze
goryczami; po mi ych rozkoszach i krzepi cych przyjemnociach bije w nasz dusz twardym
m otem zmartwie, by ciesz c si zawsze pomylnoci , nie splami a si brudami pychy, i
pozostaj c d uej, a nawet ci gle, pod przypraw niepowodze, pozosta a nietknita i
nienaruszona.
Dok adnie tego samego dowiadczy a najczystsza i Dziewica. Podczas ogromnie
radosnych wi t Najwysza M dro , Bóg przeszy Jej serce mieczami boleci. Kadym
poszczególnym Jej radociom towarzyszy y poszczególne zmartwienia: jednak nie dlatego, by
zaprawiony by Jej duch nie znaj cy zmazy i zawsze kwitn cy, lecz eby by lepiej umocniony i
eby osi gn on wiksz chwa  w siedzibie i krainie wiecznego pokoju”. (Inspectio cordis,
f.12r-v).

Tak w anie zaleno midzy przeyciem bólu i chwa widzi w yciu Maryi o.
Papczyski.

Najwitsza Panna zosta a nazwana Królow

nieba dopiero po

Zmartwychwstaniu Syna. Tytu em tym nie pos uy si pose niebieski, kiedy zapowiada
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Jej Macierzystwo. Niew tpliwie ber o niebieskiego królestwa otrzyma a dopiero po
przeyciu boleci w czasie m ki Chrystusa.
4. Najtrudniejszym dowiadczeniem i najbardziej zas uguj cym dla Matki Boej
by a m ka i mier

Jej Syna, dlatego o. Papczyski d uej zatrzymuje si

nad

rozwaaniem tej tajemnicy. Wprawdzie w kadym wydarzeniu Jej ycia ujawnia y si
róne Jej cnoty, ale w tym nader smutnym czasie m ki Syna szczególnie by y widoczne
Jej mi o do nas i niepokonane m stwo ducha. Jej mi o „p on a takim pragnieniem
zbawienia ludzi, e gdyby moe zasz a potrzeba, sama by dostarczy a gwodzi do
przybicia swego Syna do krzya dla naszego zbawienia, a nawet sama by Go
ukrzyowa a”.
W tak dramatycznych s owach chcia uwiadomi wiernym niewypowiedzian
mi o Matki Zbawiciela do ludzi, chocia nie mona sobie wyobrazi , aby Bóg chcia
przeprowadzi J przez tak równie prób . Jej wspó cierpienie z um czonym Synem
by o przecie najwysz prób mi oci i wiernoci. Tymczasem w ten sposób przedstawia
to, co Maryja wówczas pod Krzyem mog a powiedzie :
„Ojcze przedwieczny, tego oto Twojego, a zarazem i mojego Syna, który przyj ode
mnie cia o ludzkie, któregom wychowa a, ocali a od tyranii Heroda uciekaj c do Egiptu, którego
odprowadzi am do Judei, któregom przyodziewa a i z najwi ksz troskliwoci strzeg a, tego oto
rozpi tego na o tarzu krzya dla przywrócenia ycia rodzaju ludzkiego ofiarowuj , a jednoczenie
powi cam Ci na zbawienie tego rodzaju ludzkiego wszystkie moje boleci, jakich doznaj
skutek Jego najokrutniejszej m ki i mierci. A Ty przez m czarnie Twojego i mojego Syna
zachowaj nieszcz snych ludzi od m k wiecznych. Ty przez Jego najokrutniejsz mier zachowaj
ich od mierci wiecznej. Ty przez nader gorzk agoni (Jego na krzyu) nie dozwól, aby oni
ulegli w walce z wrogiem piekielnym. Udziel im wreszcie, pomny na moje cierpienia, wiecznych
radoci” (Laus Deiparae Mariae Virginis, w: Prodromus reginae artium, p. 67).

W sposób wzruszaj cy przedstawia o. Papczyski m stwo Maryi pod krzyem.
„Sta a niewzruszona jak ska a wystawiona na wszelkie uderzenia bardzo gwa townej burzy,
przebijana bardzo okrutnymi gwodziami bólów, ale nie upada a; zalewana falami ogromnego
smutku, ale nie zanurzy a si w nim, dr czona bardzo wielk moc strapienia, jednake nie
omdlewa a. Bo cokolwiek cecha przyrodzona bólu czu a, to m stwo agodzi o przeczuwaj ce
przysz rado wyp ywaj c ze zmartwychwstania Syna”. (Laus Deiparae Mariae Virginis, w:
Prodromus reginae artium, p. 69).

Tekst aciski oddaje t szczególn atmosfer , któr wytworzy o. Papczyski, kiedy
mówi do s uchaczy o Matce Bolesnej. Jest to atmosfera hymnu Stabar Mater Jakuba z Todi
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(XIII w.), ale jest w niej te co specyficznie rodzimego. Moe to równie echo bólu
um czonej Matki–Ojczyzny, n kanej wówczas tyloma wojnami, moe echo rozdarcia serca
Matki–Polki wysy aj cej synów na pole bitwy? Ile by o takich matek! Na pewno jest tu
wspó czuj ca ogromna mi o do wspólnej naszej i Zbawiciela Matki stoj cej pod krzyem.
Ojciec Papczyski odrzuca opini , wed ug której Bogurodzica uleg a omdleniu z
powodu okropnych katuszy Syna. Podaje przyk ady podobnego m stwa ducha u innych
niewiast. Wspomina, jak Rzymianka Porcja znios a tak wielkodusznie mier m a Brutusa
i ojca Katona, e niejako ofiarowa a si razem z nimi bogom za ojczyzn . Pewna dzielna
matka chrzecijanka zanios a na w asnych barkach swego syna na stos, aby go spalono za
Chrystusa razem z jego towarzyszami walki. Niewiasta Machabejska wzywa a synów
n kanych przez tyrana Antiocha, za przestrzeganie prawa Boego, do m nego zniesienia
mierci (Mach 2,7). Tym bardziej Maryja znosi a mier Syna bez omdlenia, cho we zach
mi oci, ca kowicie wiadoma Jego straszliwych cierpie podj tych dla zbawienia wiata.
S awi J o. Stanis aw za to i wychwala za w. Grzegorzem z Nazjanzu: „Co za prawdziwie
m ski duch Maryi w niewiecim ciele! Co za godne podziwu udoskonalenie
wielkodusznoci!”.
5. Kiedy o. Papczyski rozwaa boleci Matki Najwi tszej podczas m ki
Chrystusa, sk ania s uchacza do przemiany wewn trznej. Powinien on czynnie uczestniczy
w cierpieniach Zbawiciela, na wzór Maryi. Powinien towarzyszy Jezusowi w bolesnym
pochodzie na Kalwari , tak jak Maryja, powinien pomóc Mu dwiga krzy, bo Ona tego
pragnie. Mona tego dokona dwigaj c z radoci swój duchowy krzy. A kiedy Pan
oddaje uczniowi swoj Rodzicielk za Matk , „powierzaj c Najczystsz najczystszemu
Janowi” (J 19,26–27), naley kontemplowa i rozwaa Jej boleci, wylewa

zy wraz z

przyjació mi Chrystusa stoj cymi pod krzyem, gdy Chrystus cierpia za nasze grzechy, a
równie Jego Matka znosi a za nie nieznone boleci.
Owocem kontemplacji Bolesnej Matki Zbawiciela powinna by take wdzi czno
za to, co Ona przey a pod krzyem podczas przebicia Boku Chrystusa.
„Ale, duszo moja, pomyl, e Chrystus zniós zniewag tej rany, ca y za ból przeszed na
Najwi tsz Pann Maryj , która nie inaczej wtedy to odczu a, ale tak jakby Jej samej bok i serce
zosta o przebite. Dlatego wiele jeste winien Synowi, ale zwa, e niema o si te naley od ciebie
Matce” (Inspectio cordis, f.183r).

46
Do uczucia wdzi cznoci pobudza dalej to, co dzia o si po zdj ciu Chrystusa z
krzya, gdy Jego martwe cia o z oono na onie Matki (Mt 27,57–58).
„Teraz pomyl troch , jakie by y wtedy myli Dziewicy Matki: jaki stan ducha; jaki ból,
gdy patrzy a na Syna Ojca Przedwiecznego, a ponadto swojego a onie na ca ym ciele
pokaleczonego! Jak wzdycha a, wylewa a zy, którymi zamiast jakim p ynem obmywa a
zakrwawione cz onki Pana” (Inspectio cordis), f.183r).

Z uczuciem wdzi cznoci powinno

czy si pragnienie towarzyszenia Matce

Bolesnej w Jej smutku take w chwilach po pogrzebaniu cia a Pana Jezusa.:
„Rozwa niewypowiedziany smutek, al i ból Najwi tszej Dziewicy, którym zosta a
udr czona, gdy ca sw mi o , ca rozkosz, ca y skarb pozostawi a w grobie i gdy wracaj c do
domu dostrzega a lady i po drodze rozlane krople Najdroszej Krwi, i niew tpliwie te je
zebra a” (Inspectio cordis), f.183v).

Z towarzyszeniem Matce Bolesnej w ci g ym rozwaaniu cierpie Jej Syna
powinna si

czy proba o wiat o do poznania pope nionych grzechów, o al za nie i

podj cie pokuty, poniewa z ich powodu Chrystus tak wiele wycierpia , a wraz z Nim i
Ona sama.
Kiedy o. Papczyski rozwaa najtrudniejsze dowiadczenie w yciu Maryi, jakim
by o konanie Jej Syna na krzyu, przenosi swoj uwag

z Matki Bolesnej na Jej

przybrane dzieci powierzone w osobie Jana pod krzyem. W tym momencie za
Korneliuszem wk ada w usta Chrystusa wzruszaj ce s owa:
„O Matko! B d odt d niewiast m n i wielkoduszn . Ty w Moje miejsce b d
fundamentem, ska i filarem Mojego Kocio a, by go wspiera twoj moc , os abia i rozprasza
powstaj ce przeciw niemu burze dowiadcze twoj wytrwa oci , rad , modlitw , nie tylko
teraz, ale i na przysz o po wszystkie wieki, a do skoczenia wiata” (Orator Crucifixus,
Verbum III, c4v).

6. Jezus ukrzyowany przekaza Matce Swój Koció . Jest to, wed ug wyraenia
o. Papczyskiego, dobra nowina dla grzeszników, bo w Kociele wymieszani s li z
dobrymi, odrzuceni z wybranymi. W ten sposób Chrystus powierzy Maryi w osobie Jana
z ych razem z dobrymi, nam wszystkim ofiarowa J jako askaw Matk .
Rozwaanie boleci Matki Najwi tszej ma u o. Stanis awa Papczyskiego
wymiar eklezjalny. Jego myl biegnie od Chrystusa do Maryi, a od Maryi do Jej
przybranych dzieci stanowi cych Koció . Otuch napawa ich wiadomo , e Matka
Niebieska jest filarem Kocio a, e go wspiera sw moc , broni przed zagroeniami
swoj wytrwa oci , rad , i modlitw . I e tak b dzie zawsze, a do skoczenia wiata.
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IX. ZAO YCIEL ZAKONU DUSZ CZYCOWYCH
1. Odk d natura ludzka zosta a zraniona przez grzech pierworodny, wszyscy
nosimy w sobie zarodki z a. Jean Jacques Rousseau, propagator has a kultu natury, nie
mia racji twierdz c, e cz owiek sam z siebie jest dobry i e z o, które nosi w sobie, jest
skutkiem wp ywów cywilizacyjnych. Wystarczy zaobserwowa zachowanie si ma ych
dzieci, aby pozby si z udze. Dziecko od samego pocz tku, zanim ludzie zd  go
jeszcze zepsu a natura uszlachetni , ju jest potencjalnym egoist . Drzemie w nim
bakcyl z a, który z post pem lat coraz bardziej obejmuje jego w adze umys owe, nie
wró c na przysz o nic dobrego. Trzeba ogromnego wysi ku, aby rozprzestrzeniaj ce
si coraz bardziej w cz owieku w adanie z ych mocy opanowa i ujarzmi . Wiedz o tym
rodzice, nauczyciele i wychowawcy. Praca nad kszta towaniem ludzkiego charakteru
trwa lata i w aciwie nigdy si nie koczy.
Kiedy m ody cz owiek wyjdzie spod opieki doros ych, musi nadal samodzielnie
podejmowa wysi ki zmierzaj ce do ci g ego korygowania cech charakteru i sk onnoci
ducha. Egoizm, jego najwi kszy wróg, b dzie zawsze dawa zna o sobie, zmuszaj c do
czego w rodzaju wiecznej wojny domowej. Po tej walce, prowadzonej z rónym
skutkiem i powodzeniem, cz owiek schodzi w kocu z tego wiata z mniejszym lub
wi kszym bagaem nieuporz dkowanej mi oci w asnej i niskich ludzkich przywi za.
Niektórzy wi ci Pascy przy apywali siebie na egoizmie do koca ycia. Byli wci 
niepocieszeni, e to z o, mimo wypowiedzianej mu bezpardonowej walki, wci  daje
zna o sobie. A có dopiero zwykli miertelnicy, którym moe zbytnio nie zalea o na tej
walce i na wygranej. Tak wi c cz owiek schodzi ostatecznie z tego wiata jakoby
pokonany. Idzie ku swemu wiecznemu przeznaczeniu uwik any w sprawy, z których nie
potrafi

si

wypl ta , obci ony bagaem przerónych ludzkich upodoba. To

zrozumia e, e zanim stanie przed Stwórc i Panem, musi si oczyci .
2. Koció od samego pocz tku g osi prawd o czy cu. Ta prawda wiary ma z
jednej strony by zach t dla chrzecijanina, aby stara si ju tu na ziemi oczyci z
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resztek z ych sk onnoci, a z drugiej strony sk oni go do sta ej pami ci o losie tych,
którzy odeszli. Ma zach ci go do niesienia im pomocy w ramach prawdy o wi tych
obcowaniu.
Naboestwo do dusz czy cowych rónie si rozwija o w dziejach Kocio a.
Powstawa y specjalne bractwa, mnoy y si praktyki pobonoci, ustanawiano odpusty,
dni modlitw. Warto zatem zwróci uwag na fakt jeszcze wci  ma o znany, e na
polskiej ziemi przed trzystu laty powsta specjalny zakon, którego jednym z celów by o
niesienie pomocy zmar ym. By to za oony przez o. Stanis awa Papczyskiego w 1673
roku Zakon Marianów.
3. Wiek siedemnasty by dla Polski czasem nieustannych wojen, kl sk i epidemii.
Ziemi

polsk

najeda y wci  obce wojska. Polacy walczyli z Rosj , Kozakami,

Szwecj , Mo dawi , Turkami i Tatarami. Ludzie gin li tysi cami, kraj si wyludnia . Nie
wszyscy, którzy umierali w asce i przyjani z Bogiem, byli przygotowani na spotkanie z
Nim. Musieli po mierci przej oczyszczenie w czy cu, by uzyska wi to konieczn
do wejcia do radoci nieba. Wiedzia o tym o. Papczyski i dlatego postanowi przyj
im z pomoc . Ju w samym tytule pierwszej swojej regu y zakonnej da temu wyraz:
„Regu a ycia przeznaczona dla Zgromadzenia zakonnego Najwi tszej Maryi Panny
Niepokalanie Pocz tej Eremitów Marianów wspomagaj cych wiernych zmar ych,
zw aszcza o nierzy i zmar ych wskutek zarazy”. W pierwszym za rozdziale
wspomnianej Reguy pisze:
„Bycie jednak bezczynnie w Winnicy Paskiej nie stali, macie wspomaga dusze
wiernych zmar ych poddanych karom czy cowym, zw aszcza o nierzy i zmar ych
wskutek zarazy z najwi ksz gorliwoci , pobonoci , zapa em" (p. 6:).
Znane te by o osobiste naboestwo o. Papczyskiego do dusz czy cowych.
Opowiadano o kilku cudownych zdarzeniach z jego ycia, t umacz cych jak dosz o do
jego szczególnej troski o dusze cierpi ce w czy cu. By y to mistyczne zst pienia do
czy ca, dzi ki którym rozumia jak bardzo tam cierpi dusze wyp acaj ce si Boej
sprawiedliwoci. Szczególne oywienie naboestwa za zmar ych nast pi o u niego w
1675 r., kiedy znalaz si

jako kapelan w obozie wojska polskiego walcz cego pod

dowództwem króla Jana III Sobieskiego z Turkami na Ukrainie. Ojciec Stanis aw
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poczuwa si wówczas do obowi zku obj cia duszpastersk trosk szczególnie o nierzy
poleg ych na polach bitew i modli si na ich grobach. Podobno wtedy na Ukrainie ukaza o
mu si wielu zmar ych i prosi o o wstawiennictwo u Boga. Pod wp ywem tych przey
i g bokich przemyle za oyciel marianów uzna niesienie pomocy zmar ym, zw aszcza
poleg ym na wojnie i na skutek zarazy, która zawsze w owych czasach towarzyszy a
wojnom, za drugi cel szczegó owy zgromadzenia, a po powrocie do Puszczy
Korabiewskiej zach ca swych wspó braci do modlitwy, pokuty i podejmowania wszelkich
dzie mi osierdzia w intencji zmar ych w czy cu cierpi cych.
Tradycja przekaza a jeszcze inne opowiadanie o kontaktach o. Papczyskiego
z czy cem. W czasie pobytu w Luboczy z okazji rocznicy mierci rodziców pana
Karskiego, po naboestwie w kociele parafialnym, o. Stanis aw przed rozpocz ciem
posi ku w gronie licznych zaproszonych goci wpad w ekstaz , podczas której, jak póniej
wyzna , ogl da m ki dusz czy cowych. Gdy po pewnym czasie przyszed do siebie, wsta
od sto u i bez s owa skierowa si do wyjcia. Poniewa trudno mu by o wydosta si
sporód g sto siedz cych pod cian goci – duchownych i wieckich – przeszed po suto
zastawionym stole, nie dotykaj c niczego nogami czy habitem. W jednej chwili znalaz si
przy drzwiach jadalni i wraz z wonic uda si popiesznie do puszczaskiego klasztoru.
Zaskoczonym jego rych ym powrotem domownikom powiedzia z wielkim wzruszeniem:
„Bracia, b agam was, módlcie si za zmar ych, bo nieznone m ki cierpi !” Potem zamkn
si na kilka dni w celi; nic nie jedz c ani nie pij c, modli si gor co o wyzwolenie dusz z
m k czy cowych.
Pan Karski, chc c wyjani , co si sta o z o. Papczyskim przy stole w Luboczy,
zaprosi go póniej listownie do siebie. Gdy o. Stanis aw przyby do niego, tamten prosi
go, aby opowiedzia , co widzia w owej ekstazie. Po d ugiej perswazji o. Stanis aw
wyjawi , e w chwili, gdy popad w zachwycenie przy stole, zosta przeniesiony w duchu
do czy ca, gdzie ogl da surowe kary, jakie ponosz tam niezliczone dusze. Przej ty
g bokim wspó czuciem dla nich, powróci do zmys ów i popiesznie, nie widz c przed
sob ani sto u, ani adnej osoby, wyszed z pomieszczenia i uda si do swoich braci
zakonnych, by wspólnie z nimi ratowa zmar ych w czy cu cierpi cych.
Wspó bracia o. Stanis awa oraz inni jemu wspó czeni byli przekonani, e ilekro
wpada w ekstaz , zawsze miewa wizje czy ca. W kadym razie bardzo cz sto w swoich
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napomnieniach kierowanych do wspó braci, take w kazaniach wyg aszanych do ludu, jak
najusilniej i ze zami w oczach prosi o niesienie pomocy zmar ym, twierdz c, e o wiele
wi ksza ich liczba znajduje si w czy cu ni ludzi yj cych na wiecie i e ogromnie
cierpi , wyp acaj c si tam sprawiedliwoci Boej. Dlatego wszystkie swoje choroby, bóle,
prace, przeladowania, których tak wiele znosi , posty, umartwienia i wszelkie inne dzie a
pobone sk ada w ofierze za dusze czy cowe, a swoim braciom poleca , aby zawsze
pami tali o tym obowi zku mi osierdzia wobec zmar ych i polecali ich B ogos awionej
Dziewicy Maryi Niepokalanie Pocz tej, jako naj askawszej Matce i najlitociwszej
Protektorce Dusz Czy cowych.
4. Duchowy spadkobierca o. Stanis awa Papczyskiego, o. Kazimierz Wyszyski,
podtrzyma póniej ide Za oyciela. Przebywaj c w Rzymie w r. 1751 jako prokurator
generalny zakonu, wyjedna u papiea Benedykta XIV specjalne odpusty dla dusz
czy cowych. Nie by a to sprawa atwa, poniewa w tamtych czasach Koció nie
udziela ich tak ch tnie i licznie, jak obecnie, lub udziela tylko specjalnym bractwom.
Niemniej o. Wyszyski uzyska to, co pragn i tak zapisa w licie do genera a zakonu w
1752 r.: „Otrzyma em odpusty zupe ne na wszystkie dni oktawy Dnia Zadusznego, które
moe kady raz uzyska , którego by dnia tylko zechcia ”. Natomiast w swoim Dzienniku
pisanym w Rzymie zaznaczy , e oprócz Zakonu Marianów nios cego pomoc duszom
czy cowym nie ma jeszcze w Kociele zakonu o podobnym celu i e Zakon Marianów
nazwano w Rzymie zakonem Kocio a dusz czy cowych, podczas gdy inne zakony
nosi y nazw

zakonów Kocio a wojuj cego. W ten sposób zaszczepiona przez o.

Papczyskiego idea pomocy zmar ym trwa a nadal w za oonym przez niego zakonie.
5. Take dzisiejsi marianie pami taj o potrzebie niesienia pomocy zmar ym. Id c
za nauk Kocio a wierz i g osz , e nasze ycie i post powanie, nasza modlitwa i ofiara
nie pozostaj bez wp ywu na los zmar ych przebywaj cych w czy cu, i e u Boga liczy
si wszystko, co wp ywa do skarbca Kocio a. To przekonanie podtrzymuje prawda o
wi tych obcowaniu. Tak wi c trzeba, aby wszyscy wierz cy nadal pami tali o
chrzecijaskim obowi zku niesienia pomocy duszom w czy cu cierpi cym, dla
wspierania których Koció powo a przed trzema wiekami specjalne zgromadzenie
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zakonne – pierwszy zakon m ski za oony na polskiej ziemi. Obowi zek ten przypomnia
papie Pawe VI w li cie do marianów z okazji 300–lecia ich istnienia:
,,Okazuj c pomoc duszom, które po ziemskiej pielgrzymce podlegaj jeszcze
oczyszczeniu, jednocze nie nauczajcie ludzi, e nie maj tutaj trwa ego miasta, lecz
powinni szuka tego, które ma przyj ...”.
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X. ESCHATOLOGICZNY RYS DUCHOWOCI OJCA STANISAWA
PAPCZYSKIEGO
1. Charyzmat za oonego przez o. Stanis awa Papczyskiego Zgromadzenia
Ksi y Marianów stawia ich w samym centrum najtrudniejszych problemów ludzkiej
egzystencji. Okrelamy je mianem zagadnie eschatologicznych. Jest to koniec ycia,
moment mierci i bezporednia konfrontacja cz owieka z Bogiem ju po tamtej stronie.
Wynikiem tej konfrontacji moe by

natychmiastowa wizja Boga lub poprzedzona

ekspiacj , albo te wieczne odrzucenie. Koció uczy, e cz owiek pozostaj cy w stanie
tej pomiertnej ekspiacji moe mie udzia w naszych zas ugach, modlitwach i ofiarach.
Ludzie yj cy na tej ziemi maj wp yw na jego losy; mog mu dopomóc do osi gni cia
Boga w ca ej pe ni, czy – jak mówi w. Pawe – do ogl dania Go twarz w twarz (l Kor
13, 12). I na t w anie eschatologiczn prawd zwróci szczególn uwag Zakonodawca
marianów.
2. Kiedy mówimy o stanie pomiertnej ekspiacji, trudno unikn

pokusy

traktowania o tych zagadnieniach w kategoriach przestrzenno–czasowych. Zawsze nam
si wydaje, e czyciec to jakie miejsce, a przebywanie w nim to przechodzenie poprzez
kolejne, nast puj ce po sobie momenty czasowe. Z tego powodu jestemy sk onni
przelicza pobyt w czy cu na dni, miesi ce i lata. Zapominamy, e nie ma tam czasu
przesz ego i przysz ego, e jest to wieczne teraz, e u Boga tysi c lat jest jak jedna chwila
i odwrotnie (por. 2 P 3,8) i e Bóg jest „Tym, Który jest” (Wj 3,14). A jednak czyciec
jest rzeczywistoci . Na jego istnienie naprowadza Pismo w., mówi take o nim teksty
z liturgii za zmar ych. S one na tyle jasne, e powinnimy z powag przyjmowa prawd
o czy cu. Koció nie zmieni w tym punkcie swej nauki, jak to wida z Katechizmu
Kocio a Katolickiego, dlatego idea o. Papczyskiego, który za oy zakon wspieraj cych
dusze czy cowe, jest wci  aktualna.
Ludzie zawsze umierali i b d umiera . Wielu te sporód nich, mimo umierania
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w stanie aski uwicaj cej, nie bdzie przygotowanych na spotkanie z Bogiem, ale bd
musieli przej bolesne oczyszczenie w czy cu. Marianie maj by ich ordownikami,
tak jak ich Za oyciel. Dlatego marianie od samego pocz tku byli przejci trosk o los
zmar ych, a jej wyrazem by obowi zek codziennego odmawiania midzy innymi oficjum
a obnego.
Pobudk do naboestwa za zmar ych sta y si dla o. Papczyskiego jego osobiste
mistyczne przeycia zst pienia duchem do czy ca i dowiadczenie wielkich m k dusz
tam wyp acaj cych si Boej sprawiedliwoci. Take sytuacja spo eczno–polityczna
w Polsce XVII w. pobudza a go do modlitwy za zmar ych. Nieustanne wojny z wrogami
zewntrznymi, a równie zamieszki wewntrzne przynosi y obfite niwo mierci.
Z powodu klsk ywio owych, g odu i epidemii ludzie tysi cami umierali nag
i jake czsto szli nie przygotowani na s d Boy. Mi o

mierci

chrzecijaska kaza a

o. Stanis awowi myle o tych winiach czy ca i pieszy im z pomoc . Wiedzia , e
wikszo ochrzczonych, jeli chodzi o oczyszczenie duszy, skazana by a na „kuracj
ogniow ” po mierci. By tego wiadomy, bo w swoich d ugich modlitwach schodzi
w duchu do czy ca i obcowa z przebywaj cymi tam duszami. Oto jeden z bardziej
wymownych przyk adów:
W 1676 r. o. Papczyski pielgrzymowa

do sanktuarium Matki Boskiej

w Studziannie, odleg ej od Puszczy Korabiewskiej ok. 50 km, poniewa ciko
zachorowa . Prosi o zawiezienie go do tamtejszego s yn cego cudami wizerunku witej
Rodziny. W klasztorze filipinów w Studziannie by wówczas prze oonym o. Jan Ligza,
bliski przyjaciel i spowiednik o. Stanis awa. Po spowiedzi i po Mszy w. o. Stanis aw uda
si do celi zakonnej. Tam poczu , e traci zupe nie si y i zmys y. Na wpó umar y
dowiadczy w ekstazie tajemnicy cierpie dusz czy cowych. Widz c niezmierne ich
cierpienia, poczu , e Matka Najwitsza wraz z nimi prosi Wszechmocnego Boga, aby
wróci do pe ni ycia dla wspomagania zmar ych. W czasie tej ekstazy mieszkacy
klasztoru po spoyciu obiadu przyszli do celi o. Stanis awa, aby zobaczy , co si z nim
dzieje. Myleli, e ju nie yje i powiadomili o tym o. Ligz. Naradzali si ju w sprawie
pogrzebu o. Stanis awa. Ale prze oony nie przej si t wiadomoci i zapewni ich, e o.
Stanis aw nie umar i e on wie, gdzie tamten si znajduje. Zaraz te o. Papczyski
powróci do ycia i otrzymawszy b ogos awiestwo prze oonego, wycieczony przez
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gor czk, uda si do kocio a i do rzeszy wiernych wyg osi d ugie kazanie o potrzebie
niesienia pomocy zmar ym w czy cu cierpi cym. Potem uda si do swego klasztoru,
gdzie nakaza wspó braciom odmawia codziennie oficjum i róaniec za zmar ych oraz
ofiarowywa za nich wszelkie zas ugi, prace, posty, umartwienia i inne dzie a pobone, aby
zostali uwolnieni od nieznonych kar.
Wspó czeni czsto opowiadali, e o. Papczyski zamyka si w celi na modlitw
i w ekstazie zstpowa do czy ca. W czasie ekstaz doznawa cierpie dusz czy cowych.
Prosi wtedy Ojca Niebieskiego: „O Boe nieskoczonego Mi osierdzia, przymnó mi
cierpie, a im racz zmniejszy

kar”. W tym samym duchu formowa te swoich

wspó braci. Wspominali póniej ze wzruszeniem, jak kiedy w czasie cikiej choroby,
rozwaaj c cierpienia dusz czy cowych, przypomnia sobie, e ma z ot

monet

wgiersk . Prosi wtedy o. Józefa od Wszystkich witych, aby jak najszybciej ten ostatni
pieni dz da kap anom na odprawienie Mszy w. za dusze zmar ych w czy cu cierpi cych.
Mi osierny Bóg ods ania czasem temu mi onikowi dusz czy cowych szczególne
tajemnice swej Boskiej Opatrznoci. Pewnego razu, gdy o. Stanis aw by z bra mi na
modlitwie w chórze, widzia jedn z dusz surowo s dzon za swoje winy i dr c z bojani
przed wiecznym potpieniem. Ogarnity litoci nad ni , przerwa milczenie i rzek do
braci: „Módlmy si wspólnie za dusz, która w tej chwili jest s dzona”. Chocia wówczas
nie wyjawi nikomu, kim by a owa dusza, przypuszczano, e by to król Jan III Sobieski,
który w tym samym czasie skona w Warszawie.
Pobudzony mi oci do zmar ych o. Papczyski ofiarowywa za nie wszystkie
swoje choroby, cierpienia, trudy, przeladowania, posty, umartwienia, pokuty, dobre
uczynki i zas ugi. Ten sam obowi zek na oy na swoich wspó braci zakonnych. Dla
zachty napisa w swoim testamencie w 1692 r.:
„Wszystkim, którzy poparli i ochraniali to malekie Zgromadzenie Niepokalanego
Poczcia, wzniecone przez Boga do wspomagania Wiernych Zmar ych, obiecuj
podwójnie wielkie dobra z rki Boga” (Testamentum Primum, n. 7).
3. W mentalnoci wierz cych tkwi nieraz przekonanie, e czyciec nie róni si w
sposób istotny od piek a, e dusze cierpi w nim podobne mki, z tym tylko, e te
cierpienia nie s wieczne. Na szczcie najbardziej autentyczna nauka jest daleka od tych
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obrazów, jakie podsuwaj nam ludzie o obsesyjnej wyobrani. Klasyczny traktat w.
Katarzyny Genueskiej (†1510) nie zawiera ani jednego s owa, które by mona
interpretowa

w sensie „tortur”. Ca y ten traktat opiera si

na przeytym, jako

dowiadczenie duchowe, prawdziwym zrozumieniu, czym jest Bóg i czym jest dusza,
która kocha Boga. „Nie s dz – pisze wi ta – eby po szcz ciu wi tych w raju mog a
istnie rado , któr mona by porówna z radoci dusz w czy cu”. (Traktat, rozdz. 2).
W ca ej tradycji katolickiej nie brak analogicznych tekstów (Yves Congar, Chrystus i
zbawienie wiata, Kraków 1968, s. 229). Dodajmy, e rado dusz w czy cu pochodzi
st d, e mimo swych m k s ju pewne swego zbawienia.
Czyciec moe by „Kalwari ”, ale nie „piek em” o ograniczonym czasie trwania.
„To kocowe oczyszczenie wybranych, które jest czym ca kowicie innym ni kara
pot pionych, Koció nazywa czy cem” (Katechizm Kocio a Katolickiego, n. 1031). W
ofierze Zbawiciela konaj cego na krzyu dosz a do g osu najwysza mi o , a ta kojarzy
si nam zawsze z niebem, nie z piek em. Owszem, na Kalwarii by o równie piek o, ale
nie na krzyu, lecz obok niego. Piek o by o w sercach tych, którzy przywiedli Chrystusa
na ukrzyowanie.
4. Kiedy mówimy o duszach w czy cu cierpi cych to zastanawiamy si jaka jest
natura tych cierpie. Czy Bóg nie móg by „machn

r k ” na nasze wszystkie

niewiernoci, skoro odeszlimy z tego wiata pojednani z Nim w mi oci? Czy nie
móg by zaniecha „zemsty” w ogóle, lub sprawi nam jedno porz dne lanie za wszystkie
niewiernoci razem wzi te? – zapytuje Yves Congar. Dlaczego nie otwiera od razu
swych ramion przed wracaj cymi z wygnania dzie mi, tylko kae im czeka u wrót raju?
Mona powtórzy

za w. Katarzyn

Genuesk

(Traktat, rozdz. 8 i 14) i

Newmanem, e to nie Bóg odsuwa dusz od Swego oblicza; to raczej dusza, widz c
siebie jak by a i jak jest, odsuwa si od Boga i chroni si w sfer oczyszczenia. Nie
moe ona cieszy si ogl daniem Boga inaczej ni jako krzaka gorej cego i s yszy te
s owa: „Nie zbliaj si tu! Zdejm sanda y z nóg, gdy miejsce, w którym stoisz, jest
ziemi wi t ...” ( Wj 3,5).
„Oczywicie trzeba nam si oczyci z reszty grzechów, z tego, co one w nas
pozostawi y, a co nie pozwala nam mie krystalicznej przezroczystoci. On jest wszystkim, On
jest absolutem, On jest wi tym... Nawet jeli przyszlimy do Niego najlepiej jak umielimy, to
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jednak szlimy do Niego przy uyciu tego, co wzgl dne: dóbr tego wiata, dzia alnoci tego
wiata, to znaczy ziemi, nale cej do ludzi i stworze. Z tego wszystkiego musimy si wypl ta ,
a z oto naszej mi oci musi si pozby nalotów nieczystoci. Ogie ma nas oczyci . Na pewno
bylibymy blisi prawdy, widz c czyciec jako dalszy ci g tych chwil lub stanów oczyszczenia
wiary i mi oci, jakie znaj wszystkie dusze o g bszym yciu wewn trznym, które naprawd
wesz y na drog ca kowitego przywarcia do Boga. Bywaj krzye i przeciwnoci maj ce na celu
oderwanie nas od stworze: zabiera si nam oparcie stworzone, abymy ju nie mieli innego ni
Bóg, i odczuwamy to najpierw jako bolesn próni – takich przywi za nie pozbywa si bez
cierpienia. Bywa, e Bóg, którego si kocha, staje si nieobecny, bywa, e odczuwa si cierpienie
z powodu przeszkód, jakie nas jeszcze od niego oddzielaj , chocia jednoczenie odczuwa si
rado z pozostawania w porz dku Jego woli: w. Katarzyna Genueska bardzo mocno to
podkrela a. Bywa wreszcie jaki rodzaj wewn trznego ognia, pochodz cego z jednoczesnego
odczuwania przemonego przyci gania do Boga i ci aru tej ca ej niegodnoci, jak grzechy
nagromadzi y w duszy” (Yves Congar, tame, s. 233n).

5. Prawd

o czy cu zrozumiemy lepiej wtedy, kiedy zg bimy nauk

o

Mistycznym Ciele Chrystusa i o wi tych obcowaniu. Yves Congar mówi, e w wietle
tej nauki kara czy cowa jest „koniecznym i dobrowolnym dla nas warunkiem
gwarantuj cym powag naszego nawrócenia”. Jezus z oy dostateczne zado uczynienie
za nasze grzechy, ale my sami musimy w nie wej . Nie jestemy rzeczami, jestemy
osobami i nic dla nas nie dzieje si bez nas. A zreszt zado uczynienie ma sk ada ca e
cia o – równie cz onki, a nie tylko g owa. Ale cz onki mog sobie wzajemnie pomaga ,
zgodnie z zaleceniem w. Paw a: „Jeden drugiego brzemiona nocie” (Gal 6, 2). Nadal
jednak pozostaje prawd , e „Kady bowiem poniesie w asny ci ar" (Gal 6, 5), (por.
Yves Congar, tame, s. 232).
***
Naleymy do wielkiej Rodziny Chrystusowej. Jestemy bogaci. Mamy prawo do
zas ug Jezusa Chrystusa i wszystkich cz onków Ludu Boego. Prawo tym wi ksze, im
wi cej sami z oymy do skarbca Kocio a, za siebie, za innych, za dusze w czy cu
cierpi ce...
Ojciec Stanis aw Papczyski zach ca :
„B aganie Boga o wyzwolenie dusz przebywaj cych w czy cu lub wspomaganie
ich innymi sposobami jest dzie em szlachetnej mi oci”.
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XI. OSTATECZNE SPRAWYWY CZOWIEKA
1. W kadym podr czniku teologii katolickiej jest rozdzia

traktuj cy o

ostatecznych sprawach cz owieka i ukazuj cy perspektyw pe ni cz owieczestwa, kiedy
urzeczywistni si

dar przybranego synostwa Boego w królestwie niebieskim.

Osi gni cie owej pe ni umoliwia swoim wiernym Koció , w którym dzi ki asce Boej
zdobywaj wi to , a przez ni prawo do chwa y niebieskiej. Pe nia stanie si równie
udzia em wiata, który jest tak g boko zwi zany z cz owiekiem i przez niego zblia si
do swego celu. Take wiat w sposób doskona y odnowi si w Chrystusie (por. KK 48).
Takie za oenia s równie obecne w nauczaniu o. Stanis awa Papczyskiego. Ca e
odniesienie cz owieka do Boga, jego w czenie si w ycie Kocio a, jego zwi zek z Matk
Chrystusa, powinien zaowocowa
przysz

osi gni ciem wiecznej szcz liwoci w niebie. T

rzeczywisto , ku której winien zmierza kady cz owiek, ukazuje w ramach

rozwaa nad rzeczami ostatecznymi.
2. Za oyciel zakonu wspomagaj cego w szczególny sposób zmar ych przypomina
yj cym, e kady cz owiek musi "ulec zniszczeniu", bo zosta stworzony ze zniszczalnej
materii. Nazywamy si miertelnikami, poniewa jestemy poddani mierci, zgodnie ze
s owami Pisma w.: "Wszyscy umieramy, i jestemy jak wody rozlane po ziemi, dla których
nie ma powrotu" (2 Sm 14,14).
Ojciec Papczyski rysuje niezwykle obrazowo rzeczy ostateczne cz owieka, by
ukaza z nadzwyczajn ostroci jego los i sk oni go do zasadniczej zmiany ycia, do
odst pienia od grzechu i pojednania si z Bogiem. Mona to dostrzec mi dzy innymi w
nast puj cych s owach:
„St d te nie mona znale nikogo tak mocnego, tak bogatego czy te w prawie i we
wszelkiej wiedzy bieg ego, kto by to prawo z ama , zdyspensowa kogo od niego lub uchyli przy
pomocy jakich argumentów. Jest to prawo, które niegdy Stwórca wszechrzeczy ustanowi dla
samego pierwszego naszego Rodzica, a zarazem dla kadego cz owieka: « Prochem jeste i w proch
si obrócisz!» (Rdz 3,19). Owszem, nie tylko nikt nie moe tego sprawi , eby nie umar , ale nawet
kto nie sprawia, eby w sposób naturalny, cho o najmniejsz chwilk przed uy sobie ycie. Czy
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bdzie to król czy cesarz, czy papie, czy pospolity poddany, czy pan, bogaty czy biedny, uczony lub
cz owiek prosty, m odzieniec czy starzec, zdrowy czy chorowity, ktokolwiek by by , powinien bra
pod uwag to, e w kadej chwili moe si zdarzy ostatni kres ycia”. (Inspectio cordis, f.176v).

Lk przed chwil rozstania z tym wiatem wzmaga niepewno dnia i godziny
mierci, „bo te i nie zna cz owiek swego czasu” (Koh 9,12). Ale M dro Boa ostrzega
nas, bymy zawsze mieli na uwadze kres naszego ycia: „Wy te b dcie gotowi, gdy o
godzinie, której si nie domylacie, Syn Cz owieczy przyjdzie” ( k 12,40). Przyjdzie ten
sam, który zaraz po mierci bdzie s dzi kadego cz owieka.
„Dlatego, poniewa nie moesz sobie pewnie obieca dodatkowego jutrzejszego dnia, a
nawet koca tej godziny, w której te rzeczy rozwaasz, uwaaj na poszczególne swoje myli i czyny,
dbaj na serio o popraw ycia, zacznij y wiciej, podejmij bardziej wity sposób ycia”.
(Inspectio cordis, f.176v).

3. W wywodach o. Stanis awa na tematy eschatyczne znajdujemy równie akcenty
paschalne. Przecie Jezus powiedzia : „Niech si nie trwoy serce wasze. Wierzycie w
Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszka wiele. Gdyby tak nie by o, to
bym wam powiedzia . Id przecie przygotowa wam miejsce. A gdy odejd i przygotuj
wam miejsce, przyjd powtórnie i zabior was do siebie, abycie i wy byli tam, gdzie Ja
jestem” (J 14,1–3). Trzeba nam zatem i za Panem, by razem z Nim wej w bram ycia.
On yczy sobie, abymy we wszystkim, na co nas sta , pod ali za Nim w cnotach i w
witym postpowaniu. A gdzie On jest i my tam bdziemy.
Wobec tak ukazanej perspektywy ycia przysz ego „na oona” na wszystkich
konieczno mierci jest, zdaniem o. Stanis awa, czym bardzo po danym. Równie w
nadziei na zmartwychwstanie ukazuje on motywy sk aniaj ce do rzetelnej pracy nad sob ,
ci gle maj c na wzgldzie doskona o ycia chrzecijaskiego. Bo wprawdzie przez
cz owieka przysz a mier , ale take przez cz owieka dokona si zmartwychwstanie. Ludzie
umieraj w Adamie, lecz bd oywieni w Chrystusie (por. 1 Kor 15, 21– 22). W ten sposób
to, co zniszczalne – przyodzieje si w niezniszczalno ; a co miertelne – przyodzieje si w
niemiertelno (por. 1 Kor 15, 53).
Ojciec Papczyski stwierdza, e my jako prawdziwi chrzecijanie wierzymy w cia a
zmartwychwstanie – i nie bez s usznoci. Na potwierdzenie wiary w zmartwychwstanie
za oyciel marianów pos uguje si równie argumentem rozumowym, zapoyczonym od
w. Augustyna, dla którego ca y porz dek wiata powiadcza przysz e zmartwychwstanie:
„«Ca e urz dzenie tego wiata - mówi Augustyn – jest dowodem na przysz e
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zmartwychwstanie. W zimie widzimy drzewa obnaone z owoców i lici, lecz na wiosn przejawiaj
rodzaj zmartwychwstania w p kach, kwiatach, liciach i owocach. Zapytuj ciebie – kontynuuje
Augustyn – który w tpisz w zmartwychwstanie, gdzie przebywaj te rzeczy, które podczas wiosny
s doprowadzane do wzrostu, gdzie si kryj ? Nigdzie nie s widziane, lecz Bóg wydobywa je moc
tajemn . Tak samo i trawa, która przedtem y a i umiera, znowu powraca do ycia z nasienia. Tak
samo i nasze cia o powraca do ycia z prochu».
Nic bardziej zgodnego z rozumem – twierdzi o. Papczyski - jak to wieczyste trwanie naszej
Mistycznej wi tyni. Przyk adem s g sienice i motyle. Widzimy, jak rodz si, umieraj i na nowo
oywaj ... To czyni natura. A Bóg z moim cia em, ze sw wi tyni , czy nie uczyni rzeczy bardziej
okaza ych? Do jakiegokolwiek grobu trafi y nasze miertelne cz onki, dziki mocy Boej wyjd z
niego niemiertelne”. (Templum Dei Mysticum, p. 217-219).

Take zdaniem Tertuliana, za którym opowiada si równie o. Stanis aw, cia o nasze
znajduje si w depozycie Boym, a najwierniejszym depozytariuszem jest Chrystus. A to,
co wygl da na zag ad cia a, jest tylko jego ukryciem: ma ono swoje kryjówki tymczasowe
w wodzie, w ogniu, w ptakach, w zwierztach. Pozostaje tam ukryte niby w naczyniach – do
czasu ponownego „pojawienia si”.
4. Pe na prawda o przysz ym ludzkim losie w wiecznoci domaga si, w
przekonaniu o. Papczyskiego, podkrelenia, e równie dusza ludzka jest niemiertelna.
Ateici s dz , e dusza po opuszczeniu cia a „znika w powietrzu”. Tymczasem Pismo w.
wiadczy, e Pan Bóg utworzy cz owieka z prochu ziemi i tchn w jego nozdrza tchnienie
ycia, wskutek czego cz owiek sta si dusz yj c (por. Rdz 2,7), a nie dusz umieraj c .
Wprawdzie to, co z ziemi powsta o, kiedy do ziemi powróci, jednak tchnienie ycia
pochodz ce z ust Boych jest niemiertelne jak sam Bóg. Daje o tym wiadectwo nie tylko
Pismo w., ale take rozum, dlatego równie niewierz cy, lecz posiadaj cy naleyt wiedz
o duszach ludzkich ucz , e dusza jest niemiertelna i po mierci odbiera nagrod lub kar.
To powszechne przekonanie o niemiertelnoci duszy powinno, zdaniem o.
Stanis awa, umacnia wiar chrzecijan, zgodnie z któr dusza zaraz po opuszczeniu cia a
idzie do chwa y wiecznej, albo podlega karze. Kara moe by czasowa lub wieczna. Poucza
o tym Duch wity przez Mdrca, wed ug którego li jcz wskutek udrki ducha, a
sprawiedliwi bd yli wiecznie i otrzymuj wspania e królestwo i pikny diadem z r k
Pana.
5. Krel c perspektywy ycia wiecznego o. Papczyski bynajmniej nie zatrzymuje
si na granicy mierci i zmartwychwstania, ale pragnie uchyli r bka tajemnicy ycia, które
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nast pi po zniszczeniu doczesnego mieszkania. Jest to jego zdaniem rzeczywisto tak
niepojta, e nie da si jej w aden sposób ani poj , ani opisa . Jej cz stk dojrza w.
Pawe , który „porwany do trzeciego nieba, us ysza tam tajemne s owa, których nie godzi
si cz owiekowi wymawia , dodaj c, e chwa a Mistycznej wi tyni jest niemoliwa nie
tylko do opisania, ale nawet do pomylenia” (por. 1 Kor 2, 9–10).
Równie w dowiadczeniu mistycznym w. Augustyna znajduje o. Stanis aw
przes anki wiadcz ce o chwale cz owieka, która przewysza wszelkie pojcie:
„Nie inaczej rozumiej c, Ksi  Doktorów w. Augustyn mówi: «Wymyka si wszelkiemu
s owu, przewysza wszelkie pojcie ludzkiego rozumu owo przysz e pikno oraz wspania o
przysz ej wi tyni Mistycznej. Tego, co Bóg przygotowa tym, którzy Go mi uj , ani si wiar nie
pojmie, ani nadziej nie dosignie»”. (Templum Dei Mysticum, p. 226-227).

Dlatego autor nasz woli raczej wzdycha do posiadania tej chwa y, ni usi owa
opisywa j swoim piórem. A jednak stara si wykorzysta to, czego dusze szczliwe ju tu
na ziemi zdo a y zakosztowa w ekstazie. Z ich dowiadcze wynika, e cia a nasze po
zmartwychwstaniu zostan

ozdobione takimi

przymiotami, jak niecierpitliwo ,

przenikliwo , chyo i jasno . Bdzie to nastpstwo przemiany cia a zniszczalnego w
niezniszczalne, zmys owego w duchowe, cia a ziemskiego w niebieskie (por. 1 Kor 15, 35–
44).
Dalszym motywem sk aniaj cym do gorliwego ycia chrzecijaskiego jest
zwrócenie uwagi na prawd, e równie zmys y bd mia y udzia w szczciu cia a
uwielbionego. W przekonaniu o. Papczyskiego bdzie to szczcie niewys owione dla
wszystkich zmys ów cz owieka:
„O zmys ach cia a, które maj by w niewys owiony sposób uszczliwione, któ by si
omieli rozprawia ? Jak wspania ym zapachem orzewi si tam wch! Jak wielk rozkosz z
ogl dania najokazalszych, najpikniejszych, najdoskonalszych przymiotów Boga i wszystkich
stworze, uzyska wzrok! Jak wielk przyjemnoci wszelkich smaków bdzie si rozpieszcza zmys
smaku! Jak wielk , e tak powiem, symfoni nader wymienitych melodii bdzie radowa si s uch!
Jak wreszcie wielk , bez przerwy odczuwan rozkosz , z powodu swego uwielbienia, nape ni si
dotyk!” (Templum Dei Mysticum, p. 233-234).

Potwierdzenie tych nadziei widzi o. Stanis aw w s owie Boym, gdzie autorzy
natchnieni ukazuj wizj rozkoszy niebieskich, które stan si udzia em zbawionych (por. 1
Kor 15, 42–44; Ps 149, 5–6; Ps 36[35], 9–10; Iz 60, 5; Iz 35, 1).
Podtrzymuj c t sam lini swoich wywodów o. Papczyski podkrela, e szczcie
duszy bdzie jeszcze wiksze ni rado cia a uwielbionego. Bdzie ona mia a mono
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napawa si mi oci i m droci Boga i bra pe ny udzia w Jego chwale. Trudno opisa t
rzeczywisto , dlatego autor nasz woli raczej prosi
wznios oci nieba i osi gn

Boga, by dopomóg dost pi

cel, dla którego nas stworzy :

„Albowiem szcz liwoci duszy nie chc nawet dotyka . Zamilczmy, zamilczmy o tym,
czego nie moemy wyjani w odpowiednich s owach. Któ bowiem moe zg bi wizj Boga i w
Nim wszystkich rzeczy, Jego wiedz , mi o i prawdziw chwa Jego intelektu, pami ci i woli?
Niech Bóg sprawi, bymy osi gn li cel, dla którego zostalimy stworzeni, odkupieni i powo ani do
wiary”. (Templum Dei Mysticum), p. 235-236).

6. Ukoronowaniem eschatologicznych perspektyw ycia chrzecijaskiego w
wizji o. Papczyskiego s

myli z mistycznych dowiadcze zapoyczone od w.

Bernarda, w których wyraa on wielk t sknot za niebem:
„O miasto niebieskie, mieszkanie bezpieczne, ojczyzno yzna i rozleg a, zawieraj ca
wszystko, co sprawia rado ; lud bez szemrania, mieszkacy zgodni, ludzi nie cierpi cy adnego
niedostatku! Ile rzeczy chwalebnych powiedziano o tobie, Miasto Boe! Równie w tobie jest
mieszkanie wszystkich wesel cych si . Wszyscy znajduj upodobanie w Bogu, którego wygl d
jest pi kny, oblicze porywaj ce, mowa s odka, sprawuj cy rado jest Jego widok, przyjemnoci
Jego posiadanie, s odycz wieczne rozkoszowanie si . On sam w sobie podoba si i sam przez si
wystarcza do zas ugi, wystarczy do nagrody, i niczego poza Nim si nie szuka, gdy w Nim
znajdujemy wszystko czegokolwiek pragniemy”. (Templum Dei Mysticum, p. 237).

Zarysowany wyej tok wywodów o. Papczyskiego ukazuje pogl dowo i z
wyrazistoci jego uj cie spraw ostatecznych cz owieka, a wi c z jednej strony z ca groz
odejcie z tego wiata, jak i nadziej oraz rado po zmartwychwstaniu, ale zawsze w celu
oddzia ywania na ycie prawdziwie chrzecijaskie.
Z powyszych rozwaa wida , e ca y wysi ek podj ty przez o. Papczyskiego
przy zak adaniu zakonu marianów zmierza do tego, aby cz owiek tu na ziemi spotka
Boga, kocha Go i s uy Mu wiernie. Aby w ustawicznym zjednoczeniu z Bogiem szuka
si y do prowadzenia takiego ycia chrzecijaskiego, które zaowocuje szcz ciem w
yciu wiecznym.
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XII. MIONIK CHRYSTUSA CIERPICEGO

1. Ojciec Stanis aw Papczyski by osobicie g boko zwi zany z Chrystusem
cierpi cym, co ujawni o si zarówno w jego yciu jak i pismach. T g bi przey
tajemnicy Krzya ukazywa z w aciwym dla wspó czesnych mu autorów realizmem, z
ogromn wraliwoci i mi oci do um czonego Zbawiciela. Poprzez ywe i obrazowe
przedstawienie tego, co dzia o si od Wieczernika a po Kalwari o. Stanis aw chcia nie
tylko poruszy chrzecijanina, ale i pouczy go, przekazuj c szereg prawd teologicznych.
W ten sposób wskazywa jednoczenie na ich konsekwencje dla ycia chrzecijaskiego.
Droga, któr sam o. Stanis aw kroczy by a cierniowa. Ale on na tej drodze zwi za
si w sposób serdeczny ze Zbawicielem, maj c zawsze w pami ci Jego m k , stanowi c
przedmiot ustawicznych medytacji. Szczególn

okazj

dla tych rozmyla by o

przewodniczenie na drodze krzyowej w Nowej Jerozolimie (dzi Góra Kalwaria
k/Warszawy). Prowadz c wiernych od stacji do stacji zapala ich serca do wspó czucia
Chrystusowi, uczy na czym polega prawdziwa mi o do Zbawiciela i jaka powinna by ich
wdzi czno za wszystko co On wycierpia ku ludziom i dla ich zbawienia.
2. Mi o do Chrystusa cierpi cego znalaz a równie swój wyraz w twórczoci
pisarskiej o. Papczyskiego, a zw aszcza w dwóch jego dzie kach o tematyce pasyjnej:
Orator Crucifixus oraz Christus Patiens. We wspomnianych dzie kach znajduj si w tki
teologiczne, które zas uguj na uwag i warte s wydobycia na wiat o dzienne.
Orator Crucifixus to siedem rozwaa pasyjnych, w których autor wyk ada ostatnie
s owa wypowiedziane przez Chrystusa na Krzyu. Pisz c te rozwaania o. Papczyski
chcia przybliy wiernym nauk , jak daje um czony Zbawiciel, aby sta a si dla nich
prawdziwie zbawienna.

Mona

wi c

znale

tam

rozwaania o doskona oci

chrzecijaskiej i o rodkach do jej nabycia. Wywody swe ilustruje autor za pomoc
licznych cytatów z Pisma w. i z dzie komentatorów Biblii, a take za pomoc analogii oraz
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przyk adów z historii. Wszystko to wypowiada kwiecistym stylem literackim swej epoki, w
sposób ywy i bezporedni, z zapa em i wielk mi oci do czytelnika.
Drugie dzie ko o tematyce pasyjnej, zatytu owane Christus Patiens, zawiera siedem
kaza na okres Wielkiego Postu. Kazania te charakteryzuje podobna konstrukcja oparta na
odpowiednim tekcie biblijnym. Po krótkim wprowadzeniu autor komentuje odnone s owa
Pisma w. I w tym zbiorze pos uguje si analogi , przyk adami wzitymi z Pisma w., z
ywotów witych, z historii biblijnej i wieckiej. Mk Chrystusa przedstawia z jednej
strony jako nastpstwo ludzkich grzechów, a z drugiej jako dzie o mi oci Zbawiciela ku
ludziom. W ten sposób sk ania czytelnika do nawrócenia i wspó czucia, a w konsekwencji
do naladowania Chrystusa cierpi cego.
Fragmenty o treci pasyjnej znajduj

si równie w innych pismach o.

Papczyskiego, mianowicie w podrczniku wymowy pt. Prodromus Reginae Artium, w
dzie ku ascetycznym pt. Templum Dei Mysticum, w zbiorze rozmyla dla zakonników pt.
Inspectio cordis.
Warto zbada jak ten mi onik Chrystusa cierpi cego ukazuje g bi tajemnicy
Krzya w przeyciach samego Zbawiciela.
3. Jako kaznodzieja i pisarz XVII–wieczny o. Papczyski ukazuje przeycia
Chrystusa podczas mki z charakterystycznym dla tamtej epoki realizmem. Jest on
widoczny w opisie poszczególnych zdarze mki. Autor opowiada je w sposób obrazowy i
konkretny. wiadcz o tym ju same tytu y rozwaa pasyjnych, jak np. Kpiel Ogrodu
Oliwnego, Bicze grzesznika, Cierniowy diadem.
Modlitw Chrystusa w Ogrójcu przedstawia o. Stanis aw jako zmaganie z
zastpami ludzkich grzechów. By a to prawdziwa walka, starcie zbrojne, w którym pola a
si krew. Sp ywa a ona jak gste krople potu po czole Chrystusa i ca ym Jego ciele,
s czy a si na ziemi, gotuj c ludziom zbawienn k piel na obmycie z brudów z a. By a
to k piel w krwawym pocie Chrystusa Pana.

Chrystus przywi zany do kolumny biczowania to Boski Monarcha – Jednorodzony
Syn Boy, W adca ludzi i anio ów. wiadomo takiej godnoci Chrystusa uprzytamnia
wielko zbrodni biczowania. By a to nieskoczenie wiksza zniewaga, ni zamierzone
biczowanie obywatela rzymskiego Paw a (Dz 22,25).
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Chrystus te zachowa si podczas tej kani jak prawdziwy monarcha. Nie ba si
razów, jak l kali si ju samej ich zapowiedzi Izraelici, którzy przyszli do króla Roboama
prosi o z agodzenie ci arów na oonych przez Salomona (por. 1 Krl 12,14). O nadludzkiej
wytrwa oci Biczowanego wiadczy to, e trwa

przy kolumnie niewzruszony i

niepokonany, cho prawdopodobnie zmieniali si kaci wskutek zm czenia.
Monarsza godno Chrystusa jeszcze bardziej ujawni a si w scenie ukoronowania
cierniem. Jezus w tym stanie przywodzi na pami

króla Salomona, równie

ukoronowanego w Jerozolimie. Ale tamtemu w oono na g ow koron ze z ota i drogich
kamieni. Temu natomiast diadem z ostrych cierni. Salomona ukoronowano dla chwa y –
Chrystusa dla zniewagi. Tamtemu koron na g ow w oy a najdrosza matka, Temu –
najgorsza macocha Synagoga. Wyniesienie Salomona mia o miejsce w dniu zalubin i w
radoci serca, ponienie Jezusa – w smutku i w dniu Jego mierci.
Realizm w opisie m ki powraca jeszcze raz u o. Papczyskiego, kiedy kontempluje
on Chrystusa wisz cego na Krzyu. Podczas gdy Zbawiciel wypowiada swoje ostatnie
s owa, krew Jego sp ywa a strumieniami z przebitych r k i nóg. Zrosi a ona drzewo m ki,
podobnie jak przedtem kolumn biczowania. I w anie wtedy dokona a si konsekracja
Krzya – tego drzewa, o którym piewa Koció Wschodni: Quam sacer cruor perunxit
fusus Agni corpore.
Momentem istotnym konsekracji Krzya by o zetkni cie si jego z cia em Chrystusa
i zroszenie krwi . Odt d drzewo Krzya sta o si , po Chlebie Eucharystycznym, najwi ksz
wi toci chrzecijastwa i przedmiotem najbardziej godnym czci. Ojciec Stanis aw widzi
zapowied tej czci ju w krzaku gorej cym na pustyni, do którego Mojesz móg si zbliy
jedynie bez obuwia, gdy miejsce to by o wi te (por. Wj 3,5). Przypiecz towaniem jednak
dzie a uwi cenia drzewa Krzya by a mier Chrystusa, któr Papczyski opisuje w sposób
plastyczny i pog biony teologicznie. W anie wtedy Krzy sta si najwi ksz wi toci
dla uczniów Chrystusa, gdy zamilk o na nim S owo, które sta o si Cia em.
G bia przey Chrystusa cierpi cego jest widoczna nie tylko w realizmie, z jakim o.
Papczyski je przedstawia, ale i w opisie duchowych przey Jezusa. Towarzyszy y one
Chrystusowi podczas wszystkich wydarze m ki, ale w pewnych momentach ujawnia y si
w sposób szczególny.
Jednym z najbardziej dominuj cych przey Zbawiciela by o wewn trzne wesele,
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z jakim wst powa On na drog m ki. Ujawni o si ono ju na samym pocz tku, kiedy
Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy da wyraz wielkiemu pragnieniu cierpienia i mierci,
by jak najszybciej dokona dzie a odkupienia. Zach ca nawet zdrajc do popiechu (por.
J 13,27). Zdumiewaj cy jest ten popiech, z jakim Chrystus szed ku swemu bolesnemu
przeznaczeniu. Pragn

jak najszybciej umrze , by da ludziom ycie i ta w anie

perspektywa nape ni a Jego dusz weselem, które ujawni o si w okrzyku wydanym po
wyjciu zdrajcy: „Syn Cz owieczy zosta teraz otoczony chwa , a w Nim Bóg zosta
chwa otoczony” (J 13,31).
Uczucie wewn trznego wesela towarzyszy o póniej Jezusowi podczas drogi
krzyowej, na której rozweseli si „jak olbrzym na biegni cie w drog ” (Ps 18,6). Jak to
moliwe, by po tylu doznanych plagach, po wielkim os abieniu wskutek up ywu krwi,
obci ony ogromnym krzyem Chrystus móg jeszcze si weseli ? Weseli si , bo przyj
ten ci ar dobrowolnie i z mi oci ku ludziom. Wiedzia te, e Krzy b dzie dla Niego
tytu em do w adzy nad wiatem, który w anie ma odkupi .
G bokie wewn trzne wesele Chrystusa w czasie m ki

czy o si z innym jeszcze

przeyciem wyraonym w okrzyku „Pragn ” (J 19,28), który pad z wysokoci Krzya. Nie
by o to pragnienie napoju, którego zreszt Jezus nie przyj , lecz pragnienie odkupienia
cz owieka, jego wiary i nawrócenia. To wezwanie do nawrócenia ma dla Papczyskiego
szczególn wymow . Pad o ono w takich okolicznociach, e trzeba koniecznie da na nie
odpowied. Odpowiedzi maja by nie tylko zy, ale prawdziwa skrucha i rzetelna pokuta.
Powag wezwania Chrystusowego do nawrócenia w tak dramatycznych okolicznociach
podkrela o. Stanis aw przywo aniem chwili s du, kiedy to Chrystus przypomni ludziom i
pragn , a nie dali Mu pi .
Autor nasz widzi równie inny powód pragnienia Chrystusa na Krzyu, mianowicie
ch

doznawania jeszcze wi kszych cierpie. Wydaje si , e si gn y one swych granic, ale

nie mia a granic mi o Zbawiciela do ludzi i w anie ta mi o wzmaga a pragnienie
cierpienia. Jedyn ulg by dla Chrystusa wówczas widok ez Jego Matki i pobonych
niewiast, które wspó czu y Mu w m ce. By y to zy mi oci w odpowiedzi na Jego mi o .
Jeszcze inne duchowe przeycie Jezusa zatrzymuje uwag

o. Stanis awa, a

mianowicie uczucie opuszczenia wyraone w okrzyku: „Boe mój... czemu Mnie opuci ?”
(Mt 27,46). Nie by to g os rozpaczy, jak s dzi Kalwin, i nie by a to skarga, lecz nauka.
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Wcielony Syn Boy, równy Ojcu, nie móg by przez Niego opuszczony. Jezus okrzykiem
swym pouczy ludzi, e maj wzywa Boga, kiedy poczuj si przez Niego opuszczeni.
W cierpieniach Chrystusa, zarówno fizycznych jak i duchowych, w Jego
przeyciach ujawniaj cych si w czasie m ki, o. Stanis aw stara si dostrzec zawsze g bszy
sens, a take i odczu nauk , jak

daje „Ukrzyowany Mówca”. St d wszystkie te

wydarzenia s dla naszego autora szko wiary i ycia.
4. W lekturze twórczoci pasyjnej o. Papczyskiego uderza wieo myli oraz
g bia odczucia cierpie Chrystusa. Cho pos uguje si on ogólnie przyj tymi wówczas
wzorami kaznodziejskimi, jest w jego przepowiadaniu takie podejcie do s uchacza, e
porusza g boko i sk ania do refleksji. Ojciec Stanis aw nie gromi, nie strofuje, nie
przygn bia, lecz poucza, przekonuje, podnosi na duchu i prowadzi do wyci gni cia
konkretnych wniosków. St d dua warto praktyczna jego kaza. Jest w nich nauka o
doskona oci chrzecijaskiej, s wskazane rodki do jej nabycia. Jest przynaglaj ce
wezwanie do nawrócenia wobec wstrz saj cej rzeczywistoci m ki Chrystusa. Jest
wreszcie ukazana droga do naladowania Zbawiciela i Jego Matki Bolesnej. Dlatego o.
Papczyski, który sam g boko przey tajemnic Krzya, moe by i dzi nauczycielem
wiary oraz ycia chrzecijaskiego. Ukazanie g bi przey Chrystusa i wyci gni cie
st d praktycznych wniosków dla ycia, moe by

poyteczne i dla dzisiejszego

cz owieka nastawionego na konsumpcj . Gdyby mia do niego przemówi o. Papczyski,
wskaza by na nico takiego ycia i zaprowadzi przed Krzy Zbawiciela, by yciu temu
nada nowy kszta t i g bszy sens.
Dodajmy jeszcze, e o. Papczyski ukazuje si w swoich pismach o tematyce
pasyjnej jako prawdziwy aposto Mi osierdzia Boego. Pragnie w nich pobudzi do
ufnoci wszystkich, cho by najwi kszych grzeszników, i przekona ich, e nie powinni
w tpi o swoim przysz ym zbawieniu, poniewa w tym yciu mog ucieka si do
Boskiego Mi osierdzia. Wed ug o. Papczyskiego nigdy nie powinni popada w rozpacz,
poniewa Bóg Mi osierny zawsze ofiarowuje pokutuj cym rodki potrzebne do
osi gni cia zbawienia. (Por. Christus patiens, ed. K. Krzyanowski MIC, Varsaviae
1998, s. IX; Orator Crucifixus, Varsaviae 1998, s. VIII).
W wietle powyszych rozwaa mona mówi

o ponadczasowej wartoci
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teologii Krzya w pismach o. Stanis awa Papczyskiego. Teologia ta pokrywa si w
znacznej mierze z tym, co g osi dzisiejsza teologia Krzya, a zw aszcza teologia autora
encykliki Redemptor hominis Jana Paw a II, który pragnie Koció wspó czesny i ca
ludzko prowadzi do Chrystusa – Odkupiciela cz owieka i wiata.
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XIII. ARLIWY CZCICIEL EUCHARYSTII
1. Ojciec Stanis aw Papczyski jest znany przede wszystkim jako wielki czciciel
Matki Najwi tszej. W anie dla szerzenia kultu Jej Niepokalanego Pocz cia za oy
nowy zakon. Ale by on równie gor cym mi onikiem Jezusa utajonego w Najwi tszym
Sakramencie.
Wed ug jego biografów ju od wczesnego dziecistwa ywi on wielk mi o do
Jezusa w Eucharystii. Da temu wyraz mi dzy innymi, gdy pewnego dnia, uciekaj c z
popiechem przed przewrotnym nauczycielem z Nowego S cza do rodzinnego
Podegrodzia przeprawia si przez wezbrane wody Dunajca. Nie zastawszy przewonika,
wsiad do odzi, poleci si

Boskiej opiece, wypowiadaj c pobonie i z zapa em

zawo anie eucharystyczne: „Niech b dzie pochwalony Przenajwi tszy Sakrament”, po
czym szcz liwie przep yn na drugi brzeg.
Równie póniej w yciu zakonnym odznacza

si

gor c

mi oci

do

Najwi tszego Sakramentu. Uczy tej mi oci swoich wspó braci zakonnych, przepisuj c
róne formy pobonoci eucharystycznej. W przeznaczonej dla nich Regule ycia pisa ,
e ilekro znajd si w wi tyni lub w kaplicy, powinni by przekonani, e znajduj si w
niebie.
Kiedy marianie, zgodnie z przepisami regu y, wstawali na modlitw zaraz po
pó nocy, udawali si

do kocio a i wspólnie oddawali cze

Najwi tszemu

Sakramentowi, recytuj c hymn: Przed tak wielkim Sakramentem. Ilekro odbywa o si
wystawienie Najwi tszego Sakramentu, to z rozporz dzenia o. Stanis awa zawsze
dwóch zakonników ubranych w kome kl cza o przed o tarzem. Ojciec Papczyski
poleci równie, aeby ze wzgl du na szacunek naleny Najwi tszemu Sakramentowi,
nie rozmawia w kociele ani mi dzy sob , ani te z obcymi. K ad szczególny nacisk na
to, aby marianie przyjmowali Chrystusa Eucharystycznego z naleytym przygotowaniem
i czci . Z zasady mieli przyjmowa Komuni w. w niedziele i wi ta nakazane, zgodnie
z ówczesnymi przepisami, a take ilekro zezwalali na to prze oeni.
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2. Aby pomóc zakonnikom w owocnym przyjmowaniu Komunii w. o.
Papczyski w niedziele i g ówne uroczystoci wyg asza rozmylania przed Komuni i po
Komunii w., ujte póniej w ksice pt. Inspectio Cordis (Wejrzenie oczyma serca). Jest
to bogate ród o wiedzy o yciu eucharystycznym Za oyciela Marianów.

atwo si

zorientowa, e pisa je gorcy czciciel Jezusa Eucharystycznego oraz wielki znawca
ycia wewntrznego. Signijmy przyk adowo do niektórych tylko rozmyla, aby
wskaza, jak g boko pojmowa ycie Eucharystyczne autor tego dzie ka.
Moment zjednoczenia z Bogiem ywym w Eucharystii to wed ug o. Stanis awa
wielkie wito:
„S awne s te domy, które s odwiedzane przez królów; b ogos awione progi, na które
stpaj stopy kap anów i jakichkolwiek s ug Boych. Co za myle o tej duszy, do której
schronienia wchodzi czysta Mi o, której mieszkanie nawiedza Król królów, Kap an najwyszy
wed ug obrzdku Melchizedecha?” (Inspectio cordis, f.56v).

Jezus nie przychodzi sam tylko, lecz z Ojcem i Duchem witym. Trzeba zatem z
popiechem zej do swego mieszkania i oczyci je, uporzdkowa, aby godnie przyj
tak wielkiego Gocia. Jest Nim przecie Bóg w Trójcy Jedyny. Przychodzi Ojciec,
nadchodzi Oblubieniec, przybywa Pocieszyciel:
„Otwórz Im cel twego serca i bdzie przez Nich przemieniona w niebo. O Trójco! O,
Ojcze Najwitszy, Synu Naj askawszy, Duchu najbardziej godny mi oci, mieszkanie mojej
duszy stoi dla Was otworem: popieszcie, przybywajcie, oto ja cz owiek grzeszny jestem”
(Inspectio cordis, f.56v).

Jezus w Eucharystii jest niebieskim Lekarzem dusz. Jego Cia o i Krew to
najskuteczniejsze lekarstwo na wszelkie rany duszy zadane przez grzech. W Komunii w.
mi osierny Bóg przebacza cz owiekowi wszelkie niedoskona oci i odpuszcza choby
najwiksze urazy. Nie atwo w to uwierzy, ale On prawdziwie przebacza wszelkie
grzechy. Jest to jednak przebaczenie zobowizujce do pe nienia dobrych czynów, „by w
ogrodzie duszy obok kolców nieprawoci zjawi y si równie róe najlepszych cnót”.
3. Zgodnie z duchem czasu o. Stanis aw chtnie pos uguje si przypowieciami i
porównaniami, aby lepiej zilustrowa omawian prawd. Tak wic kae za oy w duszy
ogród i uprawia go. Cz owiek nie powinien zniechca si w tej pracy pojawianiem si
chwastów, czyli wad. Jego trud i zmczenie oraz dobr wol wesprze pomocna rka
Najwyszego. On zele deszcz, to znaczy obfito ez dla nawodnienia ogrodu duszy. Da

71
równie delikatny powiew ask, aby ogród duszy wyda bogaty plon, to znaczy powiew
trwa ych cnót. Wreszcie wo dobrych uczynków umocni i oywi w chrzecijaninie
boskie i ludzkie si y.
Kiedy w mi osnym zjednoczeniu z Bogiem ywym zniknie grzech i jego
pozosta oci, wstpuje do duszy cz owieka Boska moc i si a. Bo ten duchowy pokarm
zostaje udzielony cz owiekowi po to, aby „wyszed on mocniejszy przeciw si om pokus,
aby sta si gortszy w mi oci, wytrwalszy w cierpieniu, bardziej sta y i mocny w
trwaniu”. Nic go ju nie moe od czy od mi oci Jezusa Chrystusa. Odtd gotów jest
wszystko dla tej mi oci przecierpie , znie , przetrwa i podj za przyk adem w.
Paw a.
Skoro ju w s owach i nauce Paskiej zawiera si tak wielka si a, e zachowuje
ludzkie dusze od mierci – „Jeli kto zachowa moj nauk, ten mierci nie zazna na
wieki” – to naprawd wielka moc musi tkwi w Najwitszym Sakramencie, gdzie nie
tylko s owa i g os Chrystusa, ale ca y Chrystus z bóstwem i cz owieczestwem jest
obecny. On niesie ycie ludziom, a tych, którzy pobonie i ze czci Go przyjmuj,
wskrzesza ze mierci grzechowej, bd te zachowuje od niej.
4. Ojciec Papczyski wie, e mimo tak wielkiej zay oci z Bogiem ywym dusz
czsto przejmuje trwoga i lk, jak u Aposto ów po Zmartwychwstaniu Jezusa. Bo na
drodze ycia duchowego naley postpowa ostronie i by czujnym:
„Jeli tak wicie roztropny by szed drog doskona oci, nigdy by ciko nie upad .
Przynajmniej wic w dniu dzisiejszym, w którym owieci a ci Przedwieczna wiat o , miej si
na bacznoci, aby moe przez niedobrego ducha zwiedziony, nie zosta wprowadzony w gste
mroki niedoskona oci. Unikniesz za ich, jeli nie ufajc sobie, pójdziesz za tym wiat em
niebieskim, jak za bardzo jasn latarni morsk”. (Inspectio cordis, f.45v).

Pomimo lku o trwa o zaistnia ej wizi z Bogiem dusza z Nim zjednoczona
cieszy si darem pokoju. Tak by o z Aposto ami, których nawiedzi Mistrz po
zmartwychwstaniu i powiedzia do nich: „Pokój wam!” Uspokaja ich, aby si nie bali i
nie przerazili przy pierwszym spotkaniu:
„Cz owiek powinien wiedzie , e boskie charyzmaty, aski, owiecenia i niebieskie
wizje, nie powoduj w duszy adnego zamieszania, zaniepokojenia i trwogi, lecz sprawiaj
najwysze poczucie bezpieczestwa i spokoju". (Inspectio cordis, f.45r.).

Stan ten jest udzia em tych, którzy maj Pana przy sobie, a raczej u siebie, bo
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po czyli si z Nim sakramentalnie.
Pokój wewn trzny jest warunkiem obecnoci Jezusa. Odchodzi On z przybytku
serca, ilekro cz owiek „wpada w duchowe wojny”:
„Ciebie na pewno pozbawia b ogos awionego i niebieskiego pokoju to, e szukasz
pokoju w rzeczach przemijaj cych, zewn trznych, wród przyjació i krewnych. Ten, kto ebrze o
spokój u ludzi, nigdy nie b dzie cieszy si spokojem”. (Inspectio cordis, f.44v).

Tylko Jezus Chrystus – Ksi  Pokoju – jest dawc prawdziwego pokoju.
„A gdy Go nie masz, szybko przyst p do zbadania swego sumienia, i tak szybko zst pi na
ciebie s odki spokój serca”. (Tame).

W lad za darem pokoju idzie wielka rado . Doznali jej Aposto owie, gdy po
zmartwychwstaniu ujrzeli Zwyci zc mierci w ciele chwalebnym i ozdobionym tyloma
przywilejami:
„Tak pociech , duszo moja, takie dobrodziejstwo przygotowuje ci dzie dzisiejszy.
Albowiem wejdzie czy to do mieszkania, czy to do wieczernika serca twego ów
Zmartwychwsta y, pogromca piek a, wiata i mierci, niezwyci ony Jezus i zatrzyma si
porodku ciebie” (Tame).

Jak przyj

takiego Gocia? Naley skupi zmys y, myli i ducha w jedno i

widzie tylko Jezusa. Trzeba ogarn

Go gor cym pragnieniem, a potem przyj

i

radowa si tylko Nim samym, odsuwaj c na bok wszelkie rozrywki, zabawy i rozmowy.
Z radoci z obecnoci Pana czy si w sposób konieczny wdzi czno . Przyk ad
jej daj wi ci Aposto owie i Duchy niebieskie, nieustannie wychwalaj ce Pana za Jego
obecno i za mono przebywania z Nim:
„Jakim rodzajem wdzi cznoci masz wywi za si Najlepszemu i naj askawszemu
Ojcu? Temu, który ci nie tylko sw obecnoci pokrzepi , nawiedzaj c osobicie twoj dusz ,
ale równie oywi j najs odszym i najbardziej zbawiennym pokarmem swego Cia a oraz
wzmocni nowymi si ami”. (Inspectio cordis, 173r).

Wyrazem

wdzi cznoci

wed ug

o.

Papczyskiego b dzie

znoszenie z

powi ceniem i z mi oci ku Bogu wszelkich trudów i przypadkowych przykroci. Takim
wyrazem moe by

na oenie sobie jakiego umartwienia, praktykowanie jakiej

heroicznej cnoty, wykorzenienie jakiej szczególnej wady, z ego przyzwyczajenia czy
rzucaj cej si w oczy niedoskona oci.
„Uczy to, aby odt d na o tarzu serca móg spala na ofiar najczystsze kadzid o
wi tych swoich uczynków Najpot niejszemu, Najhojniejszemu i Naj askawszemu Panu
Zast pów i Mocy”. (Inspectio cordis, 173r).
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5. Jako dowiadczony duszpasterz i kierownik dusz o. Stanis aw wie, e cz owiek
moe rozmin si z przychodzcym do niego Panem, tak jak rozminli si z Nim ydzi.
Jezus wyrazi to w skardze: „Nie uczcilicie Mnie...”. Bo przyjwszy Jezusa mona le
si z Nim obchodzi i ponownie Go obraa . Mona Mu odmówi z oenia ofiary,
zaniedba si w modlitwie i w wiczeniu w cnotach:
„Powstrzymaj si wic od tego i kadego innego nieuszanowania Zbawiciela. Bo jeli
temu, którego naley czci , nie okazujesz czci, to jest ten, który by ci sdzi na swoim
ostatecznym, straszliwym, najbardziej sprawiedliwym sdzie” (Inspectio cordis). f.38r).

Równie takim jest o. Papczyski. Od rozwaa pe nych radoci po czonej z
entuzjazmem przechodzi do grób i surowych upomnie. Bo Chrystus to nie tylko
Przyjaciel i Brat, to równie Odkupiciel i przysz y Sdzia. On niesie rado , ale i stawia
wymagania. O tym zdaj si dzi nie pamita niektóre kierunki dominujce w teologii i
praktyce duszpasterskiej, gdzie ju si nie mówi o grzechu i pokucie, lecz tylko o
mi osnym obcowaniu z Bogiem. Natomiast o. Papczyski g osi ca  nauk Chrystusa.
6. Ojciec Stanis aw sam g boko przey tajemnic Eucharystii, skoro w jej
rozwaaniu wzniós si tak wysoko. wiadomo wielkoci Boskiego Majestatu, Jego
mdroci i dobroci, która ogarnia chrzecijanina przyjmujcego Cia o Paskie,
uprzytamnia, jak b ogos awione s owoce tej Niebieskiej Uczty. Wielka te musi by jej
moc oczyszczajca i uwicajca, skoro sam Bóg dokonuje w cz owieku dzie a
odrodzenia. Tote mona chyba powiedzie , e wed ug o. Stanis awa ycie
eucharystyczne jest szczytowym punktem ca ej formacji chrzecijaskiej.
Przypisywa on rzeczywicie ogromn wag yciu eucharystycznemu. Da temu
wyraz w modlitwie przeznaczonej do odmawiania przy Komunii w. Wierzy , e
cz owiekowi przyjmujcemu Cia o Paskie Bóg udzieli wszelkich ask potrzebnych do
prowadzenia ycia prawdziwie chrzecijaskiego. Pocignie On serce ludzkie tak
skutecznie, e bdzie tylko Jego poda o, szuka o i mi owa o. Udzieli te ducha
prawdziwej pokuty, wygasi podliwo cia a, usunie pych, oddali gniew, a uyczy
pokory, cierpliwoci i s odyczy. Owocem ycia eucharystycznego bdzie g boka wiara,
nadzieja i mi o , sta o w cnocie i trwa e odwrócenie si od z a, od spraw ziemskich, a
zwrócenie si ku niebieskim. Cz owiek posilajcy si Cia em Paskim bdzie ju tu na
ziemi doznawa wielkiej s odyczy i radoci, a take uzyska prawo do szczcia w niebie:
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„Có b d z tob wi cej rozprawia ? Kto spoywa Chleb ten (brzmi wyrocznia Prawdy
wiekuistej), chleb wi ty, niebieski, anielski, nadprzyrodzony, posiadaj cy wszelk s odko i
wszelk przyjemno rozkoszy – y b dzie na wieki” (Templum Dei Mysticum, p. 209).
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XIV. OPATRZNO  BO A W YCIU OJCA PAPCZYSKIEGO
1. Co to jest Opatrzno Boa? Tak j okrela teologia katolicka:
„Opatrzno Boa jest to opieka Boa nad wszystkim, co Bóg stworzy , a szczególnie
nad cz owiekiem, by wszystko doprowadzi do pe nej doskona oci i ostatecznego celu.
Opatrznoci Boej nie mog udaremni b dy i winy cz owieka. W aciw postaw cz owieka
wierz cego w Opatrzno jest – jak uczy Jezus – bezwarunkowe zaufanie do Boga, zdanie si na
Niego w kadej sytuacji, w kadym cierpieniu i samej mierci” (Sownik Teologiczny).

Katechizm Rzymski tak mówi o Opatrznoci Boej:
„Stworzenie ma w aciw sobie dobro i doskona o , ale nie wysz o ca kowicie
wykoczone z r k Stwórcy. Jest ono stworzone «w drodze» (in statu viae) do ostatecznej
doskona oci, któr ma dopiero osi gn i do której Bóg je przeznaczy . Bo Opatrznoci
nazywamy zrz dzenie, przez które Bóg prowadzi swoje stworzenie do tej doskona oci:
«Wszystko za, co Bóg stworzy , zachowuje swoj Opatrznoci i wszystkim rz dzi, sigaj c
potnie od kraca do kraca i w adaj c wszystkim z dobroci » (Mdr 8,1).
„wiadectwa Pisma w. na ten temat s jednomylne: troska Opatrznoci Boej jest
konkretna i bezporednia; obejmuje sob wszystko, od rzeczy najmniejszych a do wielkich
wydarze wiata i historii. Ksigi wite z moc potwierdzaj absolutn suwerenno Boga w
biegu wydarze: «Nasz Bóg jest w niebie; czyni wszystko, co zechce» (Ps 115, 3)”.

2. W ca ym swoim yciu nieustannie dowiadczamy opieki Opatrznoci. Jest ona
zdumiewaj ca i zawsze prowadzi nas nieomylnie do celu. Podobnie jak przemylna
aparatura pok adowa prowadzi samolot. W anie wystartowa . B yskawicznie wzbi si
ponad bia e ob oki i lecia w pe nym blasku s oca. Ukazywa o si ono pasaerom z
rónych stron, jakby mówi o: witajcie. Nad docelowym portem lotniczym maszyna
zanurzy a si nagle w gste chmury i posuwa a si w g bokim mroku. Wydawa o si, e
widoczno

zosta a zredukowana do zera. Nagle pod samolotem pojawi si pas

l dowiska. Wród mg y wyl dowa on dok adnie w wyznaczonym miejscu, sterowany
przez niewidzialne fale elektromagnetyczne, prowadzony precyzyjnie do celu.
Podobnie kieruje nami Opatrzno Boa. Wiara w Opatrzno daje nam pewno ,
e cokolwiek si z nami dzieje, zawsze pozostajemy pod Bosk opiek . Cz owiek
wierz cy powinien by przekonany, e w jego yciu nie ma przypadków. Teologia
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katolicka uczy, e Opatrzno jest to opieka Boa nad wszystkim, co Bóg stworzy , a
szczególnie nad cz owiekiem, by wszystko doprowadzi

do pe nej doskona oci i

ostatecznego celu. Dlatego w aciw postaw cz owieka wierz cego jest bezwarunkowe
zaufanie Bogu i ca kowite zdanie si na Niego.

3. Przyk adem takiej wiary jest ycie Za oyciela Zgromadzenia Ksiy Marianów
o. Stanis awa Papczyskiego. Dowiadczy on szczególnej opieki Opatrznoci, kiedy by
jeszcze w onie matki. Pewnego razu jego matka Zofia, tu przed wydaniem syna na wiat,
wracaj c z Nowego S cza do Podegrodzia, przep ywa a odzi z przewonikiem przez
wezbrane wody Dunajca. Nagle zerwa a si burza. Ta niespokojna rzeka by a kiedy
szeroka i nieuregulowana, dlatego przep ywanie przez ni podczas burzy wi za o si z
duym niebezpieczestwem. Fale uderzy y wówczas z tak si , e Zofia wypad a do wody i
grozi o jej utonicie. Cudem wtedy ocala a. Wkrótce potem wyda a na wiat syna.
Papczyski wielokrotnie dowiadcza opieki Opatrznoci przywracaj cej go w
cudowny sposób do zdrowia we wczesnym dziecistwie, jak zreszt i w ca ym swoim yciu.
Raz wyla si na niego wrz cy rosó tak, e wynik a st d opuchlizna stóp, z której cudownie
wyzdrowia . Dwa razy pad ofiar epidemii tak, e lea nieprzytomny, ale odzyska zdrowie
po wypiciu zimnej wody. Kiedy mia dziesi lat spad z wysokiej drabiny i dotkliwie si
zrani , jednak wkrótce wróci do zdrowia.
Wyj tkowej opieki Opatrznoci Boej dowiadczy Papczyski podczas pobytu we
Lwowie, dok d uda si w celu kontynuowania nauki. Nawiedzi a go wówczas cika
choroba; obezw adni a go na cztery miesi ce wysoka gor czka, a potem ca e jego cia o
pokry tak straszny wierzb, e przejta odraz rodzina, u której mieszka , wymówi a mu z
miejsca gocin. Przez d uszy czas ledwie ywy b ka si w takim stanie po ulicach i
zau kach miasta, ebrz c zim o ja mun, straw i przytu ek. W tym smutnym po oeniu
liczy tylko na pomoc Bo i usilnie jej przyzywa . Wtedy w anie Bóg zes a mu
nieznanego towarzysza, który si nim opiekowa . Wkrótce potem cudem zosta wyleczony i
wróci do pe nego zdrowia. wierzb i wrzody, lizane przez psy, znik y w cudowny sposób
po pewnym czasie bez ladu.
Take w czasie dalszych studiów Papczyski kilkakrotnie powanie chorowa i
wraca do zdrowia dziki opiece Matki Najwitszej, poprzez któr zawsze zwraca si do
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Boga. Tej cudownej opieki dowiadczy równie kilkakrotnie unoszony w nurtach Wis y,
Sanu czy porwany falami morskimi.
Póniej, jako Za oyciel Marianów, o. Papczyski stale dowiadcza opieki Boej
Opatrznoci. By o zatem jakby naturalnym biegiem rzeczy,  w anie Opatrzno otrzyma
dla Marianów w testamencie od swego biskupa ordynariusza.
4. Kiedy o. Papczyski odwiedzi swego umieraj cego opiekuna i przyjaciela bp.
Stefana Wierzbowskiego, ten martwi

si, e niewiele moe zostawi

w spadku

Zgromadzeniu Ksiy Marianów. Wówczas o. Stanis aw poprosi go o ojcowskie
b ogos awiestwo dla zgromadzenia. wi tobliwy biskup udzieli b ogos awiestwa i
powiedzia , e zostawia im w testamencie Opatrzno
wdzicznoci

Bo . S uga Boy przyj

z

ten dar – „ucieszy si ogromnie b ogos awi c Pana”. Odt d zacz

odmawia dwa razy dziennie trzy „Ojcze nasz i Zdrowa” na cze Boej Opatrznoci i
poleci t pobon praktyk zachowywa w zgromadzeniu po wieczne czasy.
Potem przy Wieczerniku Paskim w Nowej Jerozolimie (dzi Góra Kalwaria)
powsta o za aprobat Stolicy Apostolskiej – obdarzone jej przywilejami – Bractwo Boskiej
Opatrznoci. Wst pi o do niego wiele wybitnych osób, które cztery razy w roku wici y z
wielkim

entuzjazmem

uroczysto

Boskiej

Opatrznoci.

Natomiast

codzienne

dowiadczenie wykaza o, e Opatrzno Boa by a najlepsz Patronk klasztoru, bo gdy
nieraz zabrak o dochodów innym klasztorom, lepiej uposaonym, Wieczernik Opatrznoci
Boej mia zawsze pod dostatkiem ywnoci i innych rzeczy koniecznych do normalnego
ycia zakonnego.
5. Wdziczny Opatrznoci Boej za opiek o. Stanis aw sam take podejmowa
czyny mi oci i mi osierdzia. Kocha bardzo ubogich, wzrusza si ich ndz i na wszelki
sposób stara si zaradzi

ich potrzebom. Odwiedza szpitale, rozdziela ja muny,

wspomaga sieroty i wdowy; potrzebuj cych nigdy nie odprawia z niczym. Ubogim
dziewcztom wstpuj cym do klasztorów zapewnia

posag. Take Bracia Mniejsi

dowiadczali dobroczynnoci o. Papczyskiego. Gdy byli w potrzebie dostarcza im
ywno i drewno na opa . Nazywano go powszechnie Ojcem Ubogich. On jednak, daj c
ja mun, mawia , e daje j Panu Bogu na procent (in usuram Deo meo hoc do).

78
Opatrzno Boa nigdy go nie zawiod a, bo wiele razy, gdy najmniej si tego spodziewa ,
Bóg zsy a ja muny na jego w asne potrzeby i wspó braci.
6. arliwy czciciel za oyciela marianów, o. Kazimierz Wyszyski, mówi póniej o
szczególnym b ogos awiestwie, jakiego dowiadczali mi onicy o. Papczyskiego.
Wyznawa : „Nadziwi si nie mog przedziwney Opatrznoci Boskiey oko o mnie, gdym
si szczerze pocz

krzta

oko o promocyi procesu Czcigodnego Ojca Naszego

Za oyciela..., zaraz Pan Bóg zacz nam udziela wyjtkowych ask” .
Wród ask szczególnych, o których o. Kazimierz wspomina , wymieni takie, jak
uzyskanie rodków na dwignicie z ruin Wieczernika, nowe fundacje w Rzeczypospolitej,
szczliwe zakoczenie sprawy z ks. Stefanem Turczynowiczem, który naduywa nazwy i
habitu Marianów dla swoich celów, zaproszenie marianów do Portugalii. Nawet otrzymanie
zdrowszej celi na Ara Coeli podczas pobytu w Rzymie przypisywa

opiece o.

Papczyskiego.
7. Od czasu gdy witobliwy bp Stefan Wierzbowski w swym szczególnym zapisie
testamentarnym przekaza Marianom Opatrzno Bo, datuje si doroczny odpust w
kociele Wieczerzy Paskiej w Górze Kalwarii, obchodzony po dzi dzie w szóst
niedziel po Zielonych witkach, a take tytu Polskiej Prowincji Zgromadzenia Ksiy
Marianów, która w ca ej swej historii dowiadcza a cudów Opatrznoci. W Wieczerniku
Paskim znajduje si znamienny obraz Opatrznoci Boej: z jednej strony namalowano Oko
Opatrznoci, z drugiej Ucho. Bóg wszystko widzi i s yszy – ogarnia nas mi ujcym
spojrzeniem i przyjmuje kad nasz prob. Ale wys uchuje po swojemu, majc na
wzgldzie nasze prawdziwe dobro. Jednak zawsze Mu wierzymy i jest to nasza wiara w
Opatrzno .
Jeli uwierzymy w Opatrzno i bdziemy zawsze na Niej polega , z atwoci
zrozumiemy s owa Boskiej Mdroci: „Wszystko za, co Bóg stworzy , zachowuje swoj
Opatrznoci i wszystkim rzdzi, sigajc potnie od kraca do kraca i w adajc
wszystkim z dobroci” (Mdr 8,1).
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„To, co wiem na temat jutra: Opatrzno wzejdzie przed s ocem” – mówi
Hugues Lamennais. B dmy tego pewni: zanim jutro zawieci s oce, ju wczeniej
wzejdzie Opatrzno Boa, aby wzi

nas w opiek . A tymczasem si módlmy:

„Boe, Twoja Opatrzno nigdy si nie myli w swoich zrz dzeniach, pokornie
Ci b agamy, aby oddali od nas wszystko, co nam szkodzi, i udzieli wszystkiego, co
s uy naszemu dobru”.
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XV. MIOSIERDZIE GWIAZD PRZEWODNI DLA WIATA.
1. Jednym z najcz ciej przytaczanych wersetów z Pisma w. jest zawo anie w.
Paw a o „Bogu bogatym w mi osierdzie” (Ef 2,4). Od tego wiersza zaczyna Jan Pawe II
swoj encyklik Dives in misericordia. Jest ona jakby pieni o mi osiernym Bogu.
Pisz c t drug encyklik swego pontyfikatu, niemal u jego pocz tków, papie pragn
z oy jego losy w r ce samego Boga bogatego w mi osierdzie. Wiedzia on, e ludzko
jest n kana wielorakim z em i jedynym ratunkiem dla s abego, uwik anego w grzech
cz owieka jest mi osierdzie Boe.
Szczególn zach t do ufnoci w mi osierdzie Boe sta y si w naszych czasach
objawienia, jakie mia a siostra Faustyna Kowalska, wyniesiona na o tarze przez Jana
Paw a II. W dniu 22 lutego 1931 r. ujrza a ona Chrystusa mi osiernego, gdy przebywa a
w domu swego zakonu w P ocku. Zobaczy a wówczas Jezusa w bia ej szacie, z praw
r k wzniesion do b ogos awiestwa i z lew dotykaj c szaty na piersiach w miejscu, z
którego wychodzi y czerwone i blade promienie, jak to wida na obrazie, który Jezus
kaza namalowa . Sam Jezus wyjani , co oznaczaj te promienie: „Te dwa promienie
oznaczaj krew i wod - blady promie oznacza wod , która usprawiedliwia dusze;
czerwony promie oznacza krew, która jest yciem dusz... Te dwa promienie - mówi nam
Jezus - wysz y z wn trznoci mi osierdzia mojego wówczas, kiedy konaj ce serce moje
zosta o w óczni otwarte na krzyu" (Dzienniczek, n. 299).
Objawie tych by o wi cej i mona powiedzie , e da y one pocz tek jakby
nowej epoce mi osierdzia Boego.
Prawda o Bogu bogatym w mi osierdzie zawsze by a obecna w teologii
katolickiej, notuje si

jednak takie okresy, kiedy j

w jaki szczególny sposób

uwypuklano. Dzia o si to zw aszcza wtedy, gdy przychodzi y na ludzi trudne czasy.
Takim by wiek XVII w Polsce i teologowie tamtego okresu przybliali ludziom t
prawd . Wyrazem tego by a nauka Za oyciela Marianów o. Stanis awa Papczyskiego o
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wielkiej roli mi osierdzia Boego w yciu chrzecijaskim. On w anie nazwa Boe
mi osierdzie "jasn gwiazd przewodni ", która wieci ludzkiej duszy.
W nauczaniu o mi osierdziu Boym wysuwa si u o. Papczyskiego rozwaanie o
niezmierzonej g bi tego mi osierdzia. Podkrela on, e ta prawda jest wielk nadziej dla
pokutuj cych grzeszników. Nastpnie wskazuje na liczne aski, jakimi Bóg obdarza
ludzi, zw aszcza grzeszników, którzy uciekaj

si do Jego mi osierdzia. W ich

rozdawnictwie uczestniczy Matka Najwitsza – Poredniczka mi osierdzia, Matka
Mi osierdzia.
2. Kiedy wemie si pod uwag sytuacj moraln dzisiejszego wiata trudno si
oprze wraeniu, e ca a ludzko stan a nad przepaci , która moe j poch on .
Jednak w tej sytuacji przychodzi z pomoc sam Bóg i wskazuje na tak przepa , która
moe nas uratowa . Jest ni niezmierzone mi osierdzie Boe. Przyblia je w swoim
nauczaniu Za oyciel Marianów, sigaj c g ównie do przypowieci ewangelicznych,
zw aszcza do przypowieci o faryzeuszu i celniku, którzy przyszli do wi tyni, eby si
modli (por.

k 18,13). Ukazuje równie t prawd w spotkaniu Chrystusa z grzeszn

kobiet w domu faryzeusza Szymona (por.

k 7,50). Najbardziej jednak wymownym

przyk adem mi osierdzia Boego jest dla o. Papczyskiego nawrócenie otra wisz cego
na krzyu.

Omawiaj c przyk ad nawrócenia otra na krzyu, którego w czasie jego

kani ogarn o niezmierzone mi osierdzie Boe, nasz autor siga do myli w.
Chryzostoma komentuj cego owo nawrócenie:
„Ów otr z drzewa [krzya] osi ga zbawienie, ten otr kradnie królestwo niebieskie,
zadaje gwa t Majestatowi... Widzia e rabusia i porywacza raju, w jaki sposób nawet na krzyu
nie zapomina swej umiejtnoci, lecz przez samo wyznanie rabuje królestwo” (Orator Crucifixus,
S owo II, c3v).

To porównanie jest pomocne o. Papczyskiemu jako ilustracja idei zdobywania
Królestwa Niebieskiego przez pokut i otwierania w ten sposób drogi do raju. Podejmuje
on take myl w. Augustyna, który w nawróceniu otra widzi wielk nadziej dla
wszystkich ludzi:
„Zauwaamy bowiem, e to nie jemu samemu zosta o udzielone. Poniewa Chrystus Pan
przez okazanie aski tak wielkiemu winowajcy, zrobi [niejako] pisemne potwierdzenie praw dla
rodzaju ludzkiego: aby rozgrzeszenie jednego pozbawionego nadziei by o pocieszeniem i
nadziej dla ca ego ludu i by dar dotycz cy pojedynczej osoby spotgowa si w dobrodziejstwo
powszechne” (Orator Crucifixus, S owo II, c4r).
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Te przyk ady wskazuj , e mi osierdzie Boe jest niezmierzone i ogarnia ca
ludzko . Zbawiciel wiata troszczy si o zbawienie wszystkich ludzi i ma na wzgldzie
nie tylko szczcie sprawiedliwych, lecz take grzeszników. On przyci ga ich do siebie
przez róne natchnienia i niezliczone aski, których udziela. Przywo uje zranionych
cikimi grzechami, szuka jak pasterz zagubionych owiec, znalezione za karmi i czuwa
nad ich bezpieczestwem. Oto perspektywa dla grzesznej ludzkoci: zatrzyma si nad
otch ani z a i skoczy w przepa mi osierdzia Boego.
3. Ludzie, którzy dopucili si wielkiego z a, wpadaj czsto w rozpacz, bo nie
wierz w moliwo przebaczenia. Uwaaj , e ich grzechy s zbyt wielkie, aby mog y
by odpuszczone. W anie ich chce przekona o. Papczyski, e niezmierzona przepa
mi osierdzia Boego jest otwarta naprawd dla wszystkich, a zw aszcza dla grzeszników.
Oni to wed ug niego s

w tym wzgldzie uprzywilejowani. Pan Jezus przecie

powiedzia : „Nie przyszed em powo a sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mt 9,13).
Najbardziej smuci si On, kiedy widzi, jak z w asnej woli gin ci, za których zbawienie
odda ycie. Wielu sporód nich moe zw tpi w moliwo zbawienia, ale sam Chrystus
zapewnia ich, e nie przyszed powo ywa sprawiedliwych lecz grzeszników. Podczas
gdy sprawiedliwi s pewni przysz ego szczcia, grzesznicy wiedz , e zas uguj na kar
i dlatego Chrystus oznajmia im moliwo osi gnicia zbawienia. Dla nikogo droga do
nieba nie jest zamknita. Wystarczy, e kto zechce na ni

wej

i porzuci

z o.

Grzesznicy mog si cieszy , e dla nich Syn Boy opuci tron chwa y i przyby na
ziemi.
Chrystus nie tylko deklaruje wol zbawienia grzeszników, lecz ich wyszukuje i
zaprasza do siebie. Robiono Mu nawet z tego powodu zarzut: „Ten przyjmuje
grzeszników” ( k 15,2). Ale nie mona stawia granic Boskiej dobroci i mi osierdziu. On
zaprasza i przygarnia wszystkich: „Przyjdcie do Mnie wszyscy...” (Mt 11,28). Tote
wielu przychodzi o do Niego. Ojciec Papczyski obrazuje rozwijan myl jednym z tych
porówna, które by y tak modne w jego czasach.
"Podobnie jak s oce wyci ga w gór z ziemi szkodliw wilgo , a niekiedy te szkodliwe
p azy, tak samo Jezus, S oce Sprawiedliwoci przyci ga i dot d jeszcze poci ga do siebie
celników, grzeszników i którychkolwiek wielce nikczemnych ludzi. Tak dalece to czyni , e gdy
rozwaasz ca e Jego ycie, to stwierdzasz, e zuy je na okazywaniu mi osierdzia i litoci: bd c
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w kolebce poci gn pogaskich królów; nauczaj c – Zacheusza, Mateusza, Magdalen i
niezliczonych innych; umieraj c – otra, setnika i Longina, który otworzy Jego bok. Co wicej,
na czele swojego Kocio a postawi nie kogo innego ale grzesznika" (Inspectio cordis, f.64r-v).

Równie dzisiaj przychodzi do Jezusa wielu grzeszników, zw aszcza gdy
przystpuj do sakramentu pokuty. Potem zasiadaj wraz z Nim do sto u i uczestnicz w
Niebieskiej Uczcie. Wtedy ju nie s grzesznikami, lecz staj si sprawiedliwi. Ojciec
Papczyski nie ukrywa radoci, kiedy mówi o ich nawróceniu i ona to usprawiedliwia
jego, wydawa oby si, przesadny entuzjazm.
4. Aby natchn

ufnoci w mi osierdzie Boe, które otwiera si przed ludmi

grzesznymi, nasz autor wskazuje na jego b ogos awione skutki.
Nasz wiat jest tak grzeszny, e Bóg móg by doprowadzi do jego zniszczenia.
Ale dobro Boa zachowuje go nadal w istnieniu. To jest w anie dla o. Papczyskiego
pierwszy dowód na to, e Bóg jest naprawd Bogiem mi osiernym. Zachowanie wiata
od

zag ady

pomimo,

e

jest

on

tak

grzeszny,

jest

jakim

wyj tkowym

b ogos awiestwem, którego mi osierny Bóg uycza ludziom. Bo mi osierdzie Boe
agodzi sprawiedliwo . Ale w tym Jego mi osierdziu maj udzia take ludzie, którzy je
okazuj innym ludziom. Ojciec Papczyski jest przekonany, e gdy Bóg widzi jak jedni
lituj si nad drugimi, zmienia swe surowe wyroki i nie patrzy na grzechy tych, którzy
okazuj mi osierdzie blinim. On jest mi osierny dla mi osiernych, a take ze wzgldu na
nich jest mi osierny dla innych. W ten sposób ludzkie mi osierdzie zjednuje mi osierdzie
Boe i kara zostaje zamieniona na ask.
Nasz aposto mi osierdzia spieszy take z rad tym, którzy s dz , e nie maj
komu okazywa mi osierdzia. Niech lituj si wówczas nad swoj dusz odkupion przez
Bosk Mi o . Trzeba zaprze si w asnej duszy, jeli nie chce si jej straci (por. Mt
10,39).
Innym b ogos awiestwem mi osierdzia jest rado z nawrócenia grzesznika.
Dzie, w którym dozna on aski nawrócenia nazywa o. Stanis aw „dniem ze wszystkich
najszczliwszym i obfituj cym w najwiksze radoci”. Ta rado udziela si take
niebu: „Wiksza jest rado w niebie z jednego grzesznika, który czyni pokut, ni z
dziewi dziesiciu dziewiciu sprawiedliwych” ( k 15,7). Dlatego trudna jest nawet do
pojcia rado , jakiej doznali niebianie z powodu nawrócenia grzesznicy Magdaleny.
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Take ziemia cieszy si ogromn radoci , bo przyszed na ni Mesjasz, aby zbawia
grzeszników. aden z nich nie powinien rozpacza , jeli tylko uwiadomi sobie, e Jezus
tak atwo odpuszcza winy pokutuj cym, a nawet bierze ich w obron. Przyk adem Jego
nies ychanej dobroci jest przebaczenie jawnogrzesznicy i wzicie jej w obron przed
faryzeuszami. Podniesiony na duchu takim aktem mi osierdzia nasz autor wo a razem z
psalmist : „Chwalcie Pana, bo dobry, bo na wieki Jego mi osierdzie” (Ps 106 [105],1).
Ale o. Stanis aw szuka take w Matce Najwitszej poredniczki mi osierdzia.
5. Wraz Chrystusem take Matka Najwitsza jest poredniczk mi osierdzia
Boego. T radosn prawd chrzecijanie odczytuj z ca

oczywistoci , bo przecie

Ona da a nam mi osiernego Zbawiciela. Ale dla o. Stanis awa argumentem na poparcie
tego przekonania s s owa, które liturgia stosuje do Maryi, kiedy nazywa J „pikn jak
ksiyc” i „wybran jak s oce”. Za Ryszardem od w. Wawrzyca wyjania on, e
s oce jest tak hojne, i nie odwraca swoich promieni od adnego stworzenia cho by
najbardziej budz cego wstrt i nikczemnego, jeli jest na wystawione. Podobnie i
Maryja nie odwraca swego litociwego oparcia od cho by najbardziej ndznego
grzesznika, który szczerze J wzywa na pomoc. Przecie kady z nich zosta Jej polecony
za syna w osobie Jana. Pod krzyem Jezus poleci swej Matce ca y Koció , a wic
zarówno dobrych jak i z ych, wybranych i odrzuconych.
Cz owiek za amuje si nieraz z powodu pope nionych grzechów. Jest to zjawisko
równie smutne jak i czste. By moe pycha nie pozwala mu zda si ca kowicie na
mi osierdzie Boe. Albo przeszkod w dokonaniu radykalnej przemiany jest lenistwo i
niech do rzetelnej pracy nad sob . Moe si jednak zdarzy , e tak przeszkod jest
rozpacz podtrzymywana przez nieprzyjaciela naszego zbawienie. Pod adresem takich
grzeszników o. Stanis aw kieruje dramatyczny wprost apel, aby pobudzi ich do ufnoci
w porednictwo Matki Najwitszej:
„Przyjd tu, o najbardziej zrozpaczony grzeszniku! Ty, który ciarem swych wystpków
jeste przyt oczony do najg bszego piek a, i uwaasz, e ju op akana jest sprawa twego
zbawienia. Przyjd tutaj, przybiegnij do stóp Maryi: «Oto pocieszeniem Matka twoja». Czemu si
wahasz? Dlaczego si lkasz? Dlaczego wpadasz w os upienie? Czy nie s yszysz, co o Jej litoci
piewa bardzo pobony wieszcz Baptysta z Mantui, z Góry Karmel – Wirgiliusz, tylko bardziej
wity: «Ona jest wspólnym obroc w przeciwnociach: nawet zanim skierowane s do Niej
proby, a có dopiero kiedy usilnie jest proszona, udziela aski, i do ndzników wyci ga
macierzyskie ramiona»” (Orator Crucifixus, S owo III, er).
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Innym jeszcze argumentem za uciekaniem si do porednictwa Maryi jest dla o.
Stanis awa przekonanie, e tego w anie chce sam Bóg, Ojciec mi osierdzia. On chce,
ebymy po Nim z oyli wszelk nadziej osi gni cia naszego ycia wiecznego w Tej
naszej Matce. Nasz autor za w. Katarzyn Sienesk wyraa przekonanie, e z dobroci
Boej i ze wzgl du na cze Wcielonego S owa, Najwi tszej Maryi Pannie zosta o to
udzielone, e jakikolwiek, sprawiedliwy czy grzesznik, który ucieka si do Niej, nie
zostanie w aden sposób pokonany przez piekielnego z ego ducha. Jest to wielka
pociecha dla grzeszników, którzy przez porednictwo Maryi mog dost pi mi osierdzia
Boego i uzyska potrzebne aski, jeli b d prawdziwie pokutowa .
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