SYLWETKA OJCA STANISAWA PAPCZY SKIEGO
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. Dzieci stwo i modo  Stanisawa Papczy skiego
Urodzi si w Podegrodziu po oonym w malowniczym zaktku ziemi sdeckiej.
Przyszed na wiat 18 maja 1631 r. w do zamonej rodzinie rzemielniczo-ch opskiej.
Tego samego dnia ochrzczono go w miejscowym kociele parafialnym nadajc imi Jan.
Póniej zmieni je w zakonie na Stanis aw od Jezusa Maryi. Rodzicami jego byli Tomasz i
Zofia z Tacikowskich. Ojciec nosi nazwisko Papka lub Papiec, ale Jan zmieni je póniej
na Papczyski.
Tomasz by kowalem, a ponadto piastowa we wsi stanowisko so tysa i zarzdcy
dóbr parafialnych. Oboje rodzice Janka 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 gorco i poleca si
codziennie w opiek. Opiece tej zawdzicza wiele ask. Maryja niejednokrotnie ratowa a
go od niebezpieczestw zagraajcych zdrowiu i yciu. Jedn z najwikszych ask by o
przebudzenie w adz umys owych umoliwiajcych nauk zupe nie pocztkowo
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.
Na szczególn uwag zas uguje jego pobyt w 1648 r. we Lwowie, gdy tam
dotkn a go cika choroba. atwo by o wówczas sta si upem zarazy, która grasowa a
w okolicach Lwowa w czasie powstania Chmielnickiego nioscego poog i mier .
Janek lea prawie cztery miesice w gorczce, a jego cia o pokry jaki obrzydliwy
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wierzb, tak, e gospodarze wyrzucili go z odraz na bruk. Odtd b ka si przez ca 
zim po ulicach i ebra o ja mun. W swym dowiadczeniu by podobny do azarza, bo
i jego rany liza y psy, podczas gdy ludzie odmówili mu pomocy. Ale pomoc nadesz a od
Boga, który wprost cudownie po oy kres jego chorobie. wierzb i wrzody znik y bez
ladu.
Kiedy jako 23-letni m odzieniec wróci po szko ach 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 ustawiczn opiek Maryi Dziewicy ju 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 pilnowa si skaenia jakimkolwiek
brudem. By powcigliwy w jedzeniu, oddany modlitwie, chtnie usuwa si na miejsca ustronne
i tak z Boym b ogos awiestwem kosztowa s odyczy nadprzyrodzonej kontemplacji, i tak do
niej przylgn , e zapalony ogniem wyszej doskona oci, chcia odtd s uy samemu Bogu i
Jego Najwitszej Dziewicy Maryi, i po pewnym czasie potwierdzi to czynem.

Na podstawie istniejcych portretów mona okreli go wówczas jako m odzieca
wysokiego i szczup ego, o smag ej twarzy i wysokim czole, o g bokich zamylonych
oczach. Zdobyte przez niego wykszta cenie by o czym wyjtkowym w rodowisku
wieniaczym. Ale najbardziej zaleca y go przymioty ducha, które tak chwali o.
Wyszyski. Coraz powaniej te myla o yciu jeszcze doskonalszym — o ca kowitym
powiceniu si Bogu i jego Przenajwitszej Matce. Aby zrealizowa ten zamiar,
opuci gniazdo rodzinne i uda si do Podolica, by rozpocz ycie zakonne u pijarów.
2. Pobyt u pijarów
Stromymi górskimi ciekami Jan Papczyski przedosta si na drug stron
Karpat i dotar do Podolica na Spiszu. Po przybyciu na miejsce zosta w dniu 2 lipca
1654 r. przyjty do nowicjatu. Przywdziewajc habit zakonny otrzyma nowe imi:
Stanisaw od Jezusa Maryi. Po roku 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
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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 oo. 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, zadaj c dotkliwy ból, który nowicjusz odczuwa
potem przez prawie pó torej godziny, nie odniós adnej rany.
W trudnych warunkach okupacyjnych Papczyski skoczy nowicjat i 22 lipca
1656 r. z oy pierwsze luby. Wkrótce potem otrzyma wicenia nisze i subdiakonat.
Niebawem opuci stolic i uda si do Podolica, a nastpnie do Rzeszowa. Potem znów
znalaz si w Podolicu, gdzie od 1658 r. wyk ada retoryk wed ug w asnego
podrcznika pt. Regina artium (Królowa sztuk). W 1660 r. rozpocz wyk ady retoryki w
kolegium rzeszowskim. Póniej przerobi swój podrcznik i wyda drukiem w 1663 r. pt.
Prodromus reginae artium (Wprowadzenie do retoryki, królowej sztuk wyzwolonych).
W 1661 r. Papczyski przyj

w Brzozowie z r k biskupa przemyskiego

Stanis awa Sarnowskiego diakonat, a wkrótce potem wicenia kap askie. Po
wiceniach da si zaraz pozna ju nie tylko jako wyk adowca wymowy, ale te jako
kaznodzieja. Zachowa o si jedno z pierwszych jego kaza wyg oszone w Rzeszowie do
sodalisów mariaskich, pt. Pochwaa Bogarodzicy, bd ce jakby streszczeniem
mariologii. Podajmy tylko przyk adowo, w jak wzruszaj cy sposób przedstawia w nim
mstwo Maryi pod krzyem:
Sta a jak niewzruszona ska a wystawiona na wszelkie uderzenia gwa townej nawa nicy,
przeszywana ostrymi bólami, ale nie poddawa a si, zalewana falami niewypowiedzianego
smutku, nie pogr y a si w nim, przygnieciona ciarem goryczy nigdy jej nie uleg a. Bo cho
serce odczuwa o ból, natychmiast z pomoc przychodzi o mstwo czerpane z oczekiwanej
radoci zapowiedzianego zmartwychwstania Syna (w Prodromus reginae artium).

Tekst oryginalny aciski oddaje t szczególn atmosfer, któr wytworzy o.
Papczyski, kiedy mówi do s uchaczy o Matce Bolesnej. Jest to atmosfera hymnu Stabat
Mater Jakuba z Todi (XIII w.), ale jest w niej te co specyficznie rodzimego. Moe to
równie echo bólu umczonej Matki-Ojczyzny, nkanej wówczas tyloma wojnami, moe
echo rozdarcia serca Matki-Polki wysy aj cej synów na pole bitwy? Ile by o takich matek!
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Na pewno jest tu wspó czuj ca ogromna mi o do wspólnej naszej i Zbawiciela Matki
stoj cej pod krzyem.
Pe ni swoich moliwoci rozwin

o. Papczyski w Warszawie, dok d zosta

przeniesiony w r. 1663. Okaza si tam znanym 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
b dzie akceptowany przez wspó braci. Niestety w przypadku o. Papczyskiego sta o si
inaczej, gdy w anie w tym okresie zacz

narasta ostry konflikt mi dzy nim a

zgromadzeniem na tle karnoci zakonnej. Konflikt ten zakoczy si wyst pieniem
Stanis awa Papczyskiego od pijarów. Akt jego sekularyzacji odby si 11 grudnia 1670
r. i zosta dokonany przez wiceprowincja a pijarów o. Micha a Krausa. Po tym akcie
Stanis aw Papczyski sta si kap anem diecezjalnym i sprawowa na razie obowi zki
kapelana arcybractwa Niepokalanego Pocz cia Najwi tszej Maryi Panny przy kociele
w. Jakuba na Kazimierzu pod Krakowem.
Ojciec Papczyski wyzna póniej, e tu przed ceremoni zwolnienia ze lubów i
przysi gi wytrwania w zakonie pijarów, natchn

go Bóg, by z oy nowe lubowanie

ycia w czystoci, pos uszestwie i ubóstwie zakonnym, jako e od pewnego czasu nosi
si z zamiarem za oenia „Stowarzyszenia Ksi y Marianów Niepokalanego Pocz cia”.
W czasie ceremonii o. Stanis aw dokona tego rodzaju „ofiarowania si ” na nowy etap
s uby Bogu i Najwi tszej Maryi Pannie w yciu zakonnym.
3. Zaoenie Zgromadzenia Marianów
Kiedy o. Papczyski opuci pijarów zaproponowano mu róne stanowiska
kocielne. Nie przyj

ich, ogarni ty jedn wielk myl za oenia zakonu ku czci Matki

Boej Niepokalanie Pocz tej. W tym celu przeniós si w lecie 1671 r. na Mazowsze i
odda si pod opiek biskupa poznaskiego Stefana Wierzbowskiego (+1687), który
obieca mu sw pomoc. Id c natomiast za rad spowiedników zatrzyma si z pocz tkiem
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wrzenia 1671 r. na dworze szlachcica Jakuba Karskiego w Luboczy ko o Nowego
Miasta nad Pilic . Sprawowa tam funkcj kapelana. Wkrótce za pozwoleniem biskupa
Wierzbowskiego i za wiedz nuncjusza apostolskiego, w czasie oktawy Narodzenia
Najwitszej Maryi Panny, przywdzia w kaplicy Karskich bia y habit. Mia on
przypomina sw biel nieskazitelno Matki Boej Niepokalanie Pocztej. Ceremonia
ob óczyn odby a si przed o tarzem, w którym czczony by obraz Matki Boej
Niepokalanie Pocztej przywieziony przez Karskich z Rzymu jako dar od papiea
Urbana VIII (+1644). Obraz ten znajdzie si póniej w kociele zgromadzenia w Puszczy
Mariaskiej i zas ynie wieloma askami.
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 a napisane w Luboczy: Templum Dei Mysticum (Mistyczna
wi tynia Boa) i Norma vitae (Regu a ycia). Pierwsze jest podrcznikiem
ascetycznym, jednym z pierwszych w Kociele, napisanym przede wszystkim dla ludzi
wieckich. Autor przedstawia w nim dusz ludzk jako wi tyni Bo . Pod alegori
rónych obrazów omawia w adze duchowe cz owieka i pomoce w realizacji doskona oci
chrzecijaskiej. Drugie dzie o to regu a zakonna dla przysz ych marianów.
Aby zrealizowa swój zamiar za oenia zgromadzenia marianów zwróci uwag
na pustelni znajduj c si w Puszczy Korabiewskiej, ok. 40 km od Luboczy, gdzie
przebywa ze swymi towarzyszami weteran wojenny Stanis aw Krajewski. Jesieni 1672
r. uda si do niego o. Papczyski i wyjawi swoj propozycj za oenia pierwszego
klasztoru mariaskiego w jego pustelni. Krajewski przyj

chtnie propozycj, ofiarowa

o. Stanis awowi swoj posiad o i zadeklarowa oddanie si pod jego zwierzchnictwo.
Sk oni równie do tego jednego ze swych towarzyszy.
Ojciec Papczyski opuci Lubocz i przyby do Puszczy Korabiewskiej 30
wrzenia 1673 r. Kiedy odbywa a si wizytacja pasterska w parafii w Jeruzalu, a
pustelnia korabiewska lea a na jej terenie, oficja warszawski bp Stanis aw Jacek
wicicki równie j zwizytowa . 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.
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Papczyskiego zgromadzenia. Akt biskupa wizytatora z dnia 24 padziernika 1673 r.
marianie uwaaj za pocztek swojej rodziny zakonnej.
Ojciec Papczyski czy prac zakonodawcz w Puszczy z pos ug duszpastersk
i czsto niós pomoc proboszczom w pobliskich parafiach. Nie zaniedbywa równie
troski o rodzce si zgromadzenie. Kontynuowa budow kaplicy pod wezwaniem
Niepokalanego Poczcia i w. Micha a Archanio a. Za oy take skromne gospodarstwo
oraz ogród warzywny, co wymaga o karczowania i porzdkowania terenu. Póniej
synowie duchowi o. Stanis awa bd z pietyzmem pokazywa nowicjuszom miejsca
uwicone jego trudem i zroszone potem.
Wiadomoci o pierwszych towarzyszach o. Papczyskiego w powo aniu
mariaskim s bardzo skpe. Wród pierwszych podw adnych o. Stanis awa poza
Krajewskim wymienia si o. Stanis awa od w. Anny, o. Józefa od Wszystkich witych,
o. Cypriana od w. Stanis awa, o. Konstantego od w. Micha a, o. Piotra i brata
Antoniego Cieskiego. Najbardziej wyrónili si wród nich witoci ycia o. Józef od
Wszystkich witych — pierwszy wywicony w zgromadzeniu kap an, oraz br. Antoni
Cieski.
Ide przewodni, która przywieca a o. Papczyskiemu przy tworzeniu
Zgromadzenia Marianów, by o szerzenie kultu Niepokalanego Poczcia Najwitszej
Maryi Panny. Idea ta stanowi a zarazem od samego pocztku cel szczegó owy
zgromadzenia. Dowodem na Niepokalane Poczcie dla o. Stanis awa jest Boskie
Macierzystwo Maryi. Ale podejmuje on take prób uzasadnienia tego przywileju z
braku nastpstw grzechu pierworodnego w yciu Matki Najwitszej, co dowodzi, e nie
by a nim skaona, a zatem by a Niepokalanie Poczta. W piknym epigramie pisa :
Któ by mia , Panno, uzna , e zmaz pierwotn dotknita,
Której myli nie tkn _aden pocig z a?
Która wa piekielnego stop star a.
Straci resztki si , _poród gdy zacz si.
Duch Twój mi oci wiedzion, a nie moc mierci
Cia o opuci sam, _ziemi opuci sw.
Cz onki Twego cia a na zawsze nietknite bd.
A uwielbione ju _w niebie zdobytym lni.
adn kar wystpku pierwotnego nietknit
Któ omieli si _uzna za zmazan Ci?
(w Prodromus reginae artium).

Zarówno dokument wizytacyjny z 1673 r. jak i uzyskany póniej przywilej
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sejmowy z 1677 r. wspominaj o drugim z kolei celu zgromadzenia, jakim jest niesienie
pomocy zmar ym. Wyrazem troski o nich by obowi zek codziennego odmawiania
ca ego róaca i oficjum a obnego. Obowi zek ten bdzie jeszcze wyraniej
podkrelony w póniejszych dokumentach.
Szczególne oywienie naboestwa do dusz czy cowych nast pi o u o.
Stanis awa w1675 r., kiedy to prawdopodobnie by kapelanem wojska polskiego
walcz cego pod dowództwem Jana Sobieskiego z Turkami na Ukrainie. Ojciec Stanis aw
obejmowa trosk duszpastersk dusze o nierzy poleg ych na polach bitew i modli si
na ich grobach. Raz mia o ukaza mu si tam wiele dusz i prosi o wstawiennictwo u
Boga. Pod wp ywem tych przey uzna dnia 11 lutego 1676 r. niesienie pomocy
zmar ym, zw aszcza na wojnie i od zarazy, za drugi cel zgromadzenia.
Wspó bracia zakonni o. Stanis awa byli przekonani, e ilekro wpada w ekstaz,
zawsze miewa wizje czy ca. Bardzo czsto w swoich napomnieniach kierowanych do
wspó braci oraz w kazaniach wyg aszanych do ludu, jak najusilniej i ze zami w oczach
prosi o niesienie pomocy zmar ym, twierdz c, e o wiele wiksza ich liczba znajduje si w
czy cu ni ludzi 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 pamitali o tym obowi zku mi osierdzia
wobec zmar ych i polecali ich B ogos awionej Dziewicy Maryi Niepokalanie Pocztej, jako
naj askawszej Matce i najlitociwszej Protektorce Dusz Czy cowych.
wito o. Papczyskiego wci  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 dobra okazja,
poniewa za oyciel Nowej Jerozolimy bp 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

dla zgromadzenia koció Wieczerzy Paskiej,

dok d wkrótce sam si przeniós .
4. Rozwój Zgromadzenia Niepokalanej
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W tym okresie o. Papczyski podj

starania maj ce na celu zatwierdzenie

zgromadzenia przez w adze kocielne. Na razie nie by o szans na uzyskanie dla
zgromadzenia aprobaty Stolicy w. w oparciu o Regu ycia, poniewa dekret soboru
Lateraskiego IV z 1215 r. nie przewidywa zatwierdzenia instytutów zakonnych z inn
ni dotychczas istniej ce regu . Nalea o zatem stara si chwilowo o aprobat
ordynariusza, który mia prawo erygowa instytut pustelników na podstawie przepisów
prawa ogólnego przyj tego w Kociele. Na prob o. Papczyskiego bp Wierzbowski w
dniu 21 kwietnia 1679 r. erygowa zgromadzenie.
Ojciec Papczyski postara si równie o przywilej króla Jana III Sobieskiego.
Podczas pobytu w Nowej Jerozolimie król wystawi dnia 2 czerwca 1679 r. dokument,
moc którego potwierdzi nadane marianom uprzednio przywileje królewskie, doda
nowe, poszerzy posiad oci zgromadzenia w Puszczy, przyj

je pod sw opiek ,

zagwarantowa mu spokój i nienaruszalno oraz wyrazi yczenie, by rozszerzy o si w
innych jeszcze miejscach jego królestwa
Wyranym aktem prawnym po kanonicznej aprobacie zgromadzenia w 1679 r. i
uzyskaniu przywileju króla Sobieskiego, by o breve Innocentego XI z 20 marca 1681
Cum sicut accepimus. Dokument ten przyzna marianom szereg odpustów, jak odpust
zupe ny w dniu wst pienia do zgromadzenia, w godzin

mierci i w wi to

Niepokalanego Pocz cia Najwi tszej Maryi Panny oraz róne odpusty cz stkowe, np. za
udzia we Mszy w. i innych naboestwach oraz za uczynki mi osierne.
Dnia 21 lutego 1687 r. bp Wierzbowski dokona

powtórnej aprobaty

zgromadzenia marianów. Akt ten wystawi pasterz poznaski zaledwie na dwa tygodnie
przed mierci . Chorowa ju wtedy powanie i pragn

przed zgonem ostatecznie

uregulowa le ce mu mocno na sercu sprawy zgromadzenia marianów. Mona wi c
uwaa

ten dokument za testament pozostawiony przez wi tobliwego biskupa

umi owanej kongregacji Niepokalanego Pocz cia. Ojciec Stanis aw odwiedza
dogorywaj cego opiekuna i przyjaciela. Biskup martwi si , e niewiele moe zostawi w
spadku zgromadzeniu. Gdy w czasie jednej z ostatnich wizyt o. Stanis aw poprosi go o
b ogos awiestwo, arcypasterz owiadczy , e pozostawia im w spadku Opatrzno Bo .
Ojciec Papczyski przyj z wdzi cznoci ten dar i od tego czasu datuje si naboestwo
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marianów do Opatrznoci Boej, czego wyrazem jest równie doroczny odpust w
kociele Wieczerzy Paskiej w Górze Kalwarii obchodzony po dzi dzie.
Tak jak za ycia, tak i po mierci za oyciela Nowej Jerozolimy ci ga y do tego
sanktuarium liczne pielgrzymki. Wierni nawiedzali kaplice i wdrowali ciekami drogi
krzyowej, rozwaaj c tajemnice Mki Paskiej. Czsto 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. O jednym z takich kaza pisze o. Wyszyski:
W Nowej Jerozolimie, co roku w wito Wniebowzicia Najwitszej Maryi Panny,
zwyk o si urz dza uroczyst i okaza procesj, przenosz c obraz czy figur zanicia
Najwitszej Maryi Panny do Jej grobu, a st d inn figur Wniebowzitej Najwitszej Dziewicy
do Kocio a Ojców witego Ojca Dominika. W czasie tego rodzaju procesji Czcigodny S uga
Boy Ojciec Stanis aw od Jezusa Maryi mia bardzo pikne kazanie do wielkiego t umu,
zgromadzonego na zewn trz. W czasie kazania zacz przeszkadza ulewny deszcz z nieba i lud
zagroony deszczem zacz si rozchodzi , a S uga Boy nie mog c przeszkodzi ucieczce,
uczyni znak Krzya witego w kierunku ciemnych chmur. Pos ucha y od razu jego g osu, a na
ob okach ukaza si krzy, rozpdzaj c je w cztery strony i ku zdumieniu s uchaczy niebo si
wypogodzi o. On za dokoczy kazanie, z wielkim poytkiem dla ludzi, wielu grzeszników
nawróci o si bij c si w piersi, gdy nigdy czego podobnego nie widzieli.

Po mierci biskupa Wierzbowskiego przysz o nowe zagroenie dla zgromadzenia.
Kiedy rz dy diecezji poznaskiej obj

bp Jan Stanis aw Witwicki (+1696),

nieprzyjaciele zgromadzenia zaczli oskara je przed arcypasterzem, który pocz tkowo
nawet da pos uch ich oszczerczym donosom i zamierza je rozwi za .
Ojciec Stanis aw odpowiedzia prawdziwie po chrzecijasku na ataki swych
nieprzyjació . Nie broni si, nie usprawiedliwia , tylko zadedykowa biskupowi
Witwickiemu owoc swych rozwaa u stóp krzya Chrystusowego — wydane w tym
czasie dzie ko pt. Christus Patiens (Chrystus cierpi cy). Dzie ko to by o triumfem
naszego Zakonodawcy nad jego krzywdzicielami. Wspomnia o nich biskupowi w licie
dedykacyjnym i odda si mu w opiek. Da wyraz nadziei, 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, znajduj cego si 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
zaniecha planów rozwi zania zgromadzania i nie da pos uchu oskarycielom o.
Papczyskiego.
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Aby zabezpieczy na przysz o swoje zgromadzenie o. Papczyski podj
starania o jego aprobat u Stolicy w. w tym celu w towarzystwie subdiakona Joachima
od w. Anny Koz owskiego uda si do Rzymu, dok d dotar w lutym 1691 r. Poniewa
zmar wtedy papie Aleksander VIII i nalea o czeka na wybór jego nast pcy, uda o si
o. Papczyskiemu dokona jedynie inkorporacji zgromadzenia do zakonu mniszek
Niepokalanego Pocz cia Najwi tszej Maryi Panny i zyska takie przywilejów, jakimi
cieszy y si te mniszki.
Poniewa czekanie na wybór nowego papiea coraz bardziej ci y o o.
Stanis awowi, a zbliaj ce si upa y letnie pogarsza y i tak s abe jego zdrowie, lekarze
radzili mu zmieni warunki klimatyczne i wraca do kraju. Przed opuszczeniem Rzymu
o. Stanis aw uzyska jeszcze afiliacj marianów do zgromadzenia pijarów, którzy ch tnie
dopucili go i jego zgromadzenie do przywilejów udzielonych im przez Stolic
Apostolsk .
5. Ostatnie lata ycia o. Stanisawa
Pod koniec ycia o. Papczyski po raz ostatni podj starania o aprobat papiesk
dla swego zgromadzenia. W tym w celu jesieni 1698 r. wys a do Rzymu o. Joachima
Koz owskiego, który uzyska audiencj u papiea Innocentego XII i z oy na jego r ce
petycj o zatwierdzenie zgromadzenia marianów. Jednak kardyna owie odradzili to
papieowi, powo uj c si na dekret soboru Lateraskiego z 1215 r. zabraniaj cy aprobaty
zakonów w oparciu o inne regu y, ni dot d ju zatwierdzone.
Niemono uzyskania aprobaty papieskiej dla zgromadzenia w oparciu o Regu
ycia sk oni a o. Joachima do szukania tej moliwoci w oparciu o regu

ju

zatwierdzon . Najbardziej odpowiednia wyda a si Regua Dziesiciu Cnót Naj witszej
Maryi Panny u oona ok. r. 1501 przez b ogos awionego Gabriela Nicolas dla zakonu
Anuncjatek. Zakony przyjmuj ce t regu

zosta y poddane pod jurysdykcj braci

niniejszych. Ojciec Joachim zwróci si wówczas do ich genera a z prob o Regu Dziesiciu Cnót oraz o inkorporacj marianów do jego zakonu. Genera odpowiedzia
pozytywnie na t prob i 21 wrzenia 1699 r. wyda w klasztorze Ara Coeli oczekiwany
przez wys anników mariaskich dokument. Nalea o jeszcze postara si o uzyskanie de
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facto wszystkich przywilejów, ask i odpustów zwi zanych z t regu . W tym celu o.
Joachim, w padzierniku 1699 r. wystosowa odpowiedni

prob do papiea

Innocentego XII i w odpowiedzi otrzyma breve Exponi nobis nuper datowane dnia 24
listopada 1699 r. Stanowi o ono list skierowany do nuncjusza apostolskiego w Polsce,
powiadamiaj cy o tym, e marianie otrzymali Regu Dziesiciu Cnót w braterskiej
cznoci z zakonem serafickim. List wspomina o uzyskanych przez marianów
przywilejach i askach udzielonych dot d instytutom, które przyj y powysza regu .
Papie zobowi za nuncjusza w Polsce, aby dopilnowa wykonania polece zawartych
we wspomnianym licie. Wkrótce zmar Innocenty XII, a po jego mierci wspomniane
breve potwierdzi jego nastpca Klemensa XI, który wystosowa polecenie dla nuncjusza
w Polsce Franciszka Pignatelliego, by przyj luby uroczyste od za oyciela marianów o.
Stanis awa Papczyskiego.
W czasie, gdy prokurator generalny marianów by jeszcze w Rzymie, przyby a
zgromadzeniu trzecia z kolei placówka. 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.
Ojciec Joachim wróci z Rzymu pod koniec marca 1701 r. Mona wyobrazi
sobie rado schorowanego zakonodawcy, gdy zwiastun aski Stolicy Apostolskiej stan
w progach jego klasztoru. Dzie o jego ycia zosta o pomylnie ukoczone i móg teraz
ju ze spokojem przygotowywa si do odejcia.
Teraz pozostawa o o. Papczyskiemu ju tylko z oenie lubów na rce
nuncjusza, co nast pi o 6 czerwca 1701 r., kiedy schorowany zakonodawca uda si w
tym celu do Warszawy. Potem nuncjusz poleci za oycielowi marianów przyj

luby od

pozosta ych cz onków zgromadzenia. Dnia 5 lipca 1701 r. z oy je o. Józef od
Wszystkich witych, a póniej i pozostali wspó bracia. W ten sposób marianie stali si
zakonem na prawie papieskim, otrzymali prawa i przywileje przys uguj ce zakonom
kleryckim o lubach uroczystych.
Po z oeniu lubów i przyjciu ich od swoich zakonników niewiele ju czasu
pozosta o o. Papczyskiemu na tej ziemi, zacz

wic przygotowywa si do mierci.

Kiedy w sierpniu nawiedzi a go cika choroba, uzupe ni napisany wczeniej testament i
wyda ostatnie rozporz dzenia. Choroba gwa townie wyniszcza a jego organizm, a
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cierpienia si wzmaga y. Trawiony gor czk do koca zachowa przytomno umys u i
dnia 17 wrzenia 1701 r. w pe ni wiadomoci przyj

sakramenty wite z r k

pierwszego wywiconego w zakonie kap ana o. Józefa od Wszystkich witych. Potem
udzieli b ogos awiestwa otaczaj cym jego oe wspó braciom zakonnym i wezwa ich
do wiernego przestrzegania regu y i konstytucji oraz do gorliwego niesienia pomocy
duszom w czy cu cierpi cym. Umieraj c obejmowa mocno krucyfiks i gor co si
modli . Ostatnie dos yszalne s owa, które wypowiedzia , by y: „W rce Twoje, Panie,
polecam duch i 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.
Pogrzeb za oyciela marianów ci gn

wielkie t umy wiernych, ksiy i

zakonników op akuj cych jego zgon. Wszyscy dawali wiadectwo o jego witoci i
polecali si jego wstawiennictwu. Pochowano go ze czci pod pod og kocio a
Wieczerzy Paskiej w pobliu o tarza w. Rafa a.
6. Ku beatyfikacji
Pierwsi marianie z wielkim pietyzmem odnosili si do miertelnych szcz tków
swego za oyciela i to ju wiadczy, e byli mocno przekonani o jego witoci. Zaraz po
mierci o. Papczyskiego 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.
Spraw wyniesienia o. Stanis awa Papczyskiego na o tarze zaj si troskliwie o.
Kazimierz Wyszyski. By on przekonany, e od stara o beatyfikacj za oyciela jest
uzalenione b ogos awiestwo Boe dla Zgromadzenia. Sam go dowiadczy , gdy zaj
si grobem o. Stanis awa. Twierdzi , e po ekshumacji jego szcz tków dozna wyranego
b ogos awiestwa. Potem z Rzymu przynagla prze oonych w Polsce, aby jak najprdzej
rozpoczli przygotowania do rozpoczcia Procesu beatyfikacyjnego. Ogromnie bola nad
tym, e owa sprawa odwleka si, gdy tymczasem maleje liczba naocznych wiadków
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ycia i cnót za oyciela marianów.
Rzeczywicie, sprawa beatyfikacji o. Papczyskiego wci  by a odleg a i dopiero
w pó wieku po jego mierci podj to konkretne post powanie. Róne by y przyczyny tej
zw oki, m.in. brak znajomoci procedury i bezporednich kontaktów z Rzymem.
Skoro tylko zaistnia y odpowiednie warunki, marianie rozpocz li starania o
beatyfikacj swego za oyciela. W latach 1751-53 o. Kazimierz Wyszyski podj w tym
celu wst pne czynnoci w Rzymie i przys a do Polski instrukcje potrzebne do
rozpocz cia Procesu informacyjnego. W latach 1752-57 genera zakonu, o. Wetycki,
poleci gromadzenie wiadectw o wi toci ycia S ugi Boego i o cudach zdzia anych za
jego porednictwem.
W nied ugim czasie liczne rzesze spo eczestwa polskiego – w tym wielu
biskupów, ksi  ta i magnaci – wystosowa y swe proby do Rzymu o beatyfikacj o.
Papczyskiego. Równie Sejm Polski popar t spraw uchwa

z 1764 r. Wreszcie na

wniosek Kapitu y Generalnej marianów z 24 sierpnia 1766 r. s d biskupi z ramienia
ordynariusza poznaskiego rozpocz

w dniu 10 czerwca 1767 tak d ugo oczekiwany

Proces informacyjny. Trwa on do 4 padziernika 1769 r. Akta Procesu potwierdzone
przez ordynariusza poznaskiego, bp. Andrzeja Stanis awa M odziejowskiego, przes ano
do Rzymu.
Tak szcz liwie rozpocz ty Proces beatyfikacyjny, zosta w 1775 r. przerwany na
skutek nieumiej tnoci zbierania dowodów. Wznowienie go udaremni y kl ski
polityczne, jakie dotkn y wówczas Polsk pod koniec XVIII w., i utrudnione w ich
nast pstwie kontakty ze Stolic Apostolsk .
Chocia Proces o. Stanis awa zosta przerwany, nie usta a s awa jego cnót, a
marianie dok adali stara, aby doprowadzi do wznowienia Procesu.
W XIX w. pojawi y si liczne publikacje o Papczyskim, w których wys awiano
jego wielko i cnoty. W 1891 r. o. Pielasiski otrzyma zezwolenie na powi cenie
podniesionego prawie z ruin kocio a Wieczerzy Paskiej, w którym znajduj si szcz tki
o. Stanis awa. Wiek XX przynosi znów bogaty dorobek bibliograficzny o za oycielu
marianów. Liczni autorzy w swych artyku ach przedstawiaj postulat wznowienia
Procesu beatyfikacyjnego o. Papczyskiego; informuj o pielgrzymkach urz dzanych do
grobu o. Stanis awa i o askach uzyskanych za jego wstawiennictwem. W 1964 r. komisja
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historyczna zebra a 353 listy pochodz ce z rónych stron Polski z lat 1932-64. Jest w
nich mowa o licznych askach uzyskanych za porednictwem o. Stanis awa, jak: powrót
do zdrowia, wys uchanie prób, skuteczna pomoc w trudnej sytuacji materialnej i duchowej. Niektóre sporód wspomnianych listów stanowi relacje o wydarzeniach, które
mog by zaliczone do cudów w cis ym tego s owa znaczeniu.
Zgromadzenie marianów, odnowione w 1909 r. po kasacie carskiej, z chwil
odzyskania przez Polsk niepodleg oci rozpocz o z nowym zapa em prace
przygotowawcze do kontynuowania sprawy beatyfikacji o. Papczyskiego. Gromadzono
wic konieczne materia y archiwalne, pojawi y si róne publikacje i opracowania,
przybywa y liczne pielgrzymki do grobu o. Stanis awa. Dopiero jednak po II wojnie
wiatowej w 1952 r. Rada Generalna Zgromadzenia Ksiy Marianów wyznaczy a
postulatora, który zaj si spraw beatyfikacji za oyciela.
Po zebraniu koniecznych dokumentów i przedstawieniu ich witej Kongregacji
dla Spraw witych spraw o. Papczyskiego zaj a si Sekcja Historyczna Kongregacji.
Poleci a ona powo anie Komisji Historycznej dla zebrania dokumentów
potwierdzaj cych ci g o s awy witoci o. Stanis awa. Komisja taka powo ana przez
ordynariusza warszawskiego, kard. S. Wyszyskiego, przeprowadzi a potrzebn
kwerend (poszukiwanie materia ów w aktach, archiwach, bibliotekach) i stwierdzi a
nieprzerwan

ci g o

s awy witoci o. Papczyskiego. Na podstawie tych

dokumentów – opracowanych naukowo przez komisj – Sekcja Historyczna mog a
przyst pi do opracowania Pozycji dla prowadzenia sprawy. Do wykonania tej pracy
Sekcja Historyczna powo a a marianina ks. K. Krzyanowskiego, który pod kierunkiem
aktualnych rektorów generalnych opracowa wspomnian Pozycj. Kiedy dzie o to
zosta o ukoczone, by y trudnoci z jego wydrukowaniem. Energiczna interwencja kard.
Wyszyskiego u samego papiea Paw a VI spowodowa a wzgldnie szybkie ukazanie si
Pozycji drukiem.
Warto Pozycji ocenili najpierw konsultorowie historycy. Zastanawiali si oni,
czy dzie o to jest wystarczaj ce do poznania ycia i dzia alnoci o. Papczyskiego i czy
mona na tej podstawie wyda s d o stronie moralnej o. Stanis awa. Wikszo
konsultorów historyków uzna a Pozycj za wystarczaj c do dalszej pracy w Kongregacji
dla Spraw witych. Na podstawie pozytywnej decyzji konsultorów take i Kongregacja
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Generalna wyda a opini pozytywn. Tymczasem przekazano Ojcu witemu listy
polecajce od Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski oraz od Konsulty tak Mskich,
jak i eskich Zgromadze Zakonnych w Polsce. Dnia 6 marca 1981 r. na skutek decyzji
Ojca witego Jana Paw a II zosta og oszony dekret Kongregacji dla Spraw witych o
wprowadzeniu sprawy o. Papczyskiego przed Trybuna Apostolski.
Odbyty w Warszawie w latach 1981-82 Proces w sprawie zachowania dekretów
papiea Urbana VIII, odnoszcych si do kultu witych, wykaza , e zosta y zachowane
przepisy kocielne dotyczce oddawania kultu publicznego o. Papczyskiemu przy jego
grobie.
Nastpnym zadaniem by o udowodnienie w Kongregacji do Spraw witych, na
podstawie materia ów zebranych w Pozycji, heroicznoci cnót o. Papczyskiego, zgodnie
z now procedur obowizujc od 1983 r.
W 1990 r. og oszono dekret super validitate (nad wanoci), dotyczcy dawnego
Procesu. Potem na specjalnym spotkaniu 22 stycznia 1991 r. pod przewodnictwem
Generalnego Promotora Wiary konsultorzy teologowie potwierdzili, e o. Papczyski
praktykowa cnoty w stopniu heroicznym. Wreszcie 17 marca 1992 r. kardyna owie
i biskupi zebrani na Kongregacji Generalnej orzekli, e o. Stanis aw od Jezusa Maryi
Papczyski praktykowa

cnoty teologiczne, kardynalne i wszelkie inne w stopniu

heroicznym.
Ukoronowaniem dotychczasowych wysi ków by o przyjcie przez Ojca witego
Jana Paw a II decyzji Kongregacji do Spraw witych i polecenie wydania dekretu
heroicznoci cnót o. Papczyskiego, co nastpi o 13 czerwca 1992 r. Oto najwaniejsze
s owa dekretu:
„Uznaje si za rzecz pewn, e S uga Boy Stanis aw od Jezusa Maryi Papczyski
praktykowa cnoty teologalne wiary, nadziei i mi oci Boga i bliniego, jak równie cnoty
kardynalne roztropnoci, sprawiedliwoci, umiarkowania i mstwa oraz cnoty z nimi zwizane
w stopniu heroicznym”.

W ten sposób tak bardzo przed uony w czasie Proces beatyfikacyjny dobieg
koca. Wspomniany dekret jest oficjalnym uznaniem przez Koció witoci ycia
Za oyciel Zgromadzenia Ksiy Marianów. Teraz pozostawa o ju tylko czeka na cud
uzyskany za jego wstawiennictwem i zatwierdzony przez Kongregacj Spraw witych, a
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nast pnie przyj ty przez Ojca wi tego, który wyznaczy dzie beatyfikacji Sugi Bo ego
Ojca Stanisawa Papczy skiego.

