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Święty o. Stanisław od Jezusa i Maryi (1631-1701) ciągle jeszcze za 
mało jest obecny w naszej codziennej przestrzeni duchowej – zarówno 
tej osobistej, jak i tej kościelnej oraz państwowej. Czyż można nie 
pamiętać tego, który brał udział w ocaleniu Polski? Papczyński należy 
bowiem do tych naszych wielkich świętych, którzy losy Ojczyzny, 
Kościoła i wiary spletli nierozerwalnym węzłem jedności. Jest zresztą 
kolejnym czwartym polskim świętym o imieniu Stanisław (po biskupie 
Szczepanowskim, kapłanie Kaźmierczyku i kleryku Kostce). 

Papczyński – wielki mąż Kościoła, zakonodawca (założyciel Zgromadzenia 
Księży Marianów), był też żarliwym obrońcą Ojczyzny i Narodu. Niczym 
ks. Piotr Skarga (zm. 1612) wołał: „Narodziliśmy się nie dla samych 
siebie, lecz dla ojczyzny. Nie jest obywatelem państwa ten, kto żyje tylko 
dla siebie […]. Prawdziwych mężczyzn nam potrzeba, a nie nicponi, nie 
mętów społecznych. Rodziny, dajcie ojczyźnie Polaków, nie pachołków, 
dajcie ludzi silnych, odważnych, zdolnych do wielkich wysiłków, 
zaprawionych do walki, przygotowanych do brania udziału w naradach. 
Tego, abyś i ty był taki, oczekuje i domaga się ojczyzna”. 



Dzięki tak jasnemu i odważnemu kaznodziejstwu słusznie możemy 
nazywać Papczyńskiego drugim księdzem Skargą. Duchową siłę 
marianina dostrzegł też ówczesny nuncjusz papieski w Polsce ks. abp 
Antonio Pignatelli, późniejszy Innocenty XII (zm. 1700). 

Współpraca z Janem Sobieskim 

W życiu króla Jana III Sobieskiego, wcześniej posła na Sejm, marszałka i 
hetmana wielkiego koronnego, o. Stanisław Papczyński odegrał wielką 
rolę. Był nie tylko jego spowiednikiem, ale też kaznodzieją, kapelanem, 
doradcą, powiernikiem i przyjacielem. Mówią o tym zarówno wszystkie 
najstarsze żywoty przyszłego świętego, jak i króla Jana. Spoiwem więzi 
tych dwóch mężów była głęboka i żarliwa wiara oraz miłość Ojczyzny, 
której obaj służyli z gorącym sercem i odwagą. 
Historycy wskazują niezwykle głębokie powinowactwo duchowe obydwu 
mężów i łączące ich ideały i pragnienia, jak szczery patriotyzm, tj. 
umiłowanie Ojczyzny, jej dziejów i bohaterów, oraz szczera wiara, 
wyrażana w praktykach religijnych, których szczególnym rysem był kult 
Opatrzności Bożej, Maryi Niepokalanej, świętych patronów oraz troska o 
zmarłych cierpiących w czyśćcu. 
Ojciec Papczyński nie tylko był częstym gościem w królewskiej rezydencji 
w Wilanowie, lecz także towarzyszył monarsze w podróżach po Polsce, a 
nawet w kampaniach wojennych. Król szczerze i z całą powagą liczył się 
zawsze ze zdaniem ojca Stanisława i w każdej ważniejszej sprawie szukał 
rady i duchowego wsparcia świątobliwego zakonnika, który cieszył się 
jednocześnie szerokim społecznym uznaniem, sławą świętości i opinią 
Bożego męża. Szczęśliwie już trzydzieści lat po śmierci założyciela 
marianów szczegółowe informacje o nim zebrał z wielką sumiennością 
jego współbrat, o. Kazimierz (ze chrztu January) Wyszyński (zm. 1755), 
dziś już Sługa Boży. Przeczuwał bowiem, że ojca Stanisława – dla 
ogromu zasług i wielkiej świętości – Kościół wyniesie kiedyś do chwały 
ołtarzy. Gromadził więc skrupulatnie wszelkie informacje na temat 
fundatora zgromadzenia. 
Już w 1764 roku Sejm koronacyjny przedłożył prośbę do Papieża 
Klemensa XIII (zm. 1769) o beatyfikację, proces rozpoczął się trzy lata 
później. Przerwany tragicznie przez rozbiory i wojny, proces wznowiony 
został dopiero w 1952 roku. 

Ratunek dla dusz czyśćcowych 

Ojciec Papczyński wielokrotnie otrzymywał od Boga nadzwyczajny dar 
wizji nadprzyrodzonych, podczas których popadał w ekstazę. Dotyczyły 
one zarówno spraw odległych (np. wizja założenia Zgromadzenia Księży 
Marianów), jak też bieżących i publicznych, a nawet państwowych. Po 



wielekroć w swoim ziemskim życiu o. Stanisław – za łaską Bożą – 
zatopiony w mistycznej modlitwie zstępował do czyśćca. 
W 1675 roku – podczas wojny z Turkami na Ukrainie – jako kapelan 
króla Jana Sobieskiego Papczyński doznał wstrząsającej wizji tysięcy 
zabitych polskich żołnierzy, którzy z czyśćca błagali go o modlitwę. Sługa 
Boży o. Kazimierz Wyszyński, na podstawie zachowanych świadectw, tak 
opisał to zdarzenie: „Czcigodny Ojciec Stanisław z królem Janem i z 
wojskiem polskim będąc na Ukrainie, gdzie się wiele mogił pobitych na 
różnych wojnach żołnierzy znajduje, między które to mogiły tenże 
Czcigodny Ojciec modlić się z obozu wyszedłszy chadzał. I tam miał od 
dusz zabitych prośbę, aby ich ratował. Mówiły mu: ’Nas w Czyśćcu 
większa się Rzeczpospolita znajduje, niżeli tu na ziemi, wielkie i 
nieznośne męki cierpiących, zaczym, Ojcze, zmiłuj się nad nami, znajdź 
sposób do ratunku nas’”. Stąd właśnie w mariańskiej regule zakonnej na 
zawsze zapisany został obowiązek niesienia pomocy duszom 
czyśćcowym. Wyrazem tego stał się nałożony na członków zgromadzenia 
obowiązek codziennego odmawiania za zmarłych Różańca oraz oficjum 
żałobnego. Nadto założyciel zachęcał współkonfratrów, by wszystkie 
cierpienia, dolegliwe prace i posty, umartwienia i inne pobożne ćwiczenia 
duchowe ofiarowywali zawsze w intencji uwolnienia dusz z mąk 
czyśćcowych. Warto dodać, że Święty Stanisław wielokrotnie brał na 
samego siebie ogromne męki czyśćcowe, by ulżyć duszom cierpiących 
grzeszników. Na ołtarzu beatyfikacyjnym ojca Stanisława 16 września 
2007 roku w Licheniu widzieliśmy ręce wystające z płomieni ognia 
czyśćcowego i błagające o pomoc. 

Drugie zwycięstwo chocimskie 

W 1672 roku Turcy zdobyli Kamieniec Podolski i narzucili Polsce 
upokarzające warunki pokoju w Buczaczu. Sobieski ich nie przyjął. 
Niespodziewana utrata Podola wstrząsnęła wszystkimi Polakami. 
Buczacki traktat z 18 października 1672 roku sprowadzał Rzeczpospolitą 
niemal do rzędu lenników Turcji. Pomimo panującej biedy spowodowanej 
wcześniejszymi wojnami honor ówczesnych rodaków nie pozwolił im na 
bezczynność. Posłowie wzięli sobie do serc słowa biskupa krakowskiego 
Andrzeja Trzebickiego (zm. 1679), który nawoływał: „Żebyśmy gwałt 
sobie uczynili, i choćby ostatni grosz pod sercem był, wyjąć go i na 
wojnę wyłożyć”. Wnet też uchwalono nowe podatki na 43-tysięczną 
armię, która pod dowództwem hetmana Sobieskiego ruszyła pod Chocim. 
Przeciwko Rzeczypospolitej z Bułgarii wyruszyła 30-tysięczna armia 
Husejna Paszy. Po dotarciu pod Chocim rozlokowała się w dawnych 
okopach Chodkiewicza, które pierwszy – na początku XIV wieku – 
wykopał już Osman I, założyciel Imperium Osmańskiego i dynastii 
Osmanów. 



11 listopada 1673 roku wojska polsko-litewskie odniosły – w tym samym 
miejscu po 52 latach – kolejne zwycięstwo. Autorem poprzedniego, w 
1621 roku, był hetman Karol Chodkiewicz. 
Cała Polska upadła w podzięce na kolana. W jednym ze starodruków już 
z roku samej bitwy czytamy: „Tak zatem z pomocą Bożą wojska polskie 
odniosły zwycięstwo pod Chocimiem. Polacy podczas tej bitwy odznaczyli 
się wielkim męstwem i bohaterstwem. Po bitwie wojska Rzeczypospolitej 
podziękowały Bogu za pomoc i wspaniałe zwycięstwo, śpiewając Te 
Deum laudamus… chwaląc w ten sposób łaskę Bożą… należy modlić się 
do Najwyższego Pana, by Jego łaska jak najdłużej chroniła Królestwo 
Polskie przed wszelkim niepokojem i by pokój teraz uzyskany trwał jak 
najdłużej”. 
W Chocimiu pomszczono buczacką hańbę i – niestety na kilka zaledwie 
lat – odsunięto islamskie zagrożenie. Cała ówczesna Europa była pod 
wrażeniem strategii i błyskawicznie odniesionego zwycięstwa. 
W wigilię chocimskiej wiktorii zmarł we Lwowie król Michał Korybut 
Wiśniowiecki. Dla wszystkich stało się oczywiste, że zwycięski hetman 
Sobieski jest niekwestionowanym kandydatem godnym królewskiego 
tronu. Zgromadzona na polach elekcyjnych szlachta zrozumiała, że 
krajowi potrzebny jest król wojownik i w maju 1674 roku okrzyknęła 
hetmana Sobieskiego królem. 

Wizja zwycięstwa w Chojnacie 

Sobieski przed udaniem się pod Chocim błagał wszystkich, a męża 
Bożego Stanisława szczególnie, o bezustanne trwanie na modlitwie i 
pokucie. Ojciec Papczyński, mieszkający wtedy w Pustelni Korabiewskiej, 
nie tylko wraz z braćmi na apel odpowiedział, ale też organizował, 
głównie na Mazowszu, misje modlitewne o zwycięstwo hetmana i wojsk 
polskich. 
W dniu odniesionego pod Chocimiem zwycięstwa o. Stanisław głosił 
rekolekcje patriotyczne w parafii św. Marcina w Chojnacie (15 km na 
południe od Mszczonowa), która już wtedy liczyła blisko 400 lat i była 
znanym miejscem pielgrzymkowym. W świątyni znajdował się bowiem 
cudowny obraz Matki Bożej Dobrej Opieki przywieziony z Monte Cassino 
w XVI wieku. 
W czasie nabożeństwa o. Papczyński zachęcał do pokuty i modlitwy o 
pokonanie wroga. Nagle ogarnęła go duchowa wizja, po której publicznie 
ogłosił zebranym w kościele, że hetman właśnie odniósł zwycięstwo nad 
Turkami. Od tej chwili całe nabożeństwo zmieniło się już w jedno wielkie 
dziękczynienie. „Odtąd – jak zapisał Sługa Boży o. Kazimierz Wyszyński 
– całe Imperium Otomańskie drżało ze strachu na dźwięk imienia Jana 
III Sobieskiego i zmuszone zostało zawrzeć i zaprzysiąc wieczysty pokój 
z Polską”. 



Wizję o. Stanisława Wyszyński opisał tak: „W samym dniu tego 
zwycięstwa odniesionego nad Turkami Czcigodny Sługa Boży ojciec 
Stanisław od Jezusa i Maryi podczas modlitwy popadł w ekstazę. I mimo 
odległości około 150 mil całe zwycięstwo widział przed sobą jak na dłoni. 
Miał też polecenie jak najszybciej podać je do wiadomości ludowi. 
Posłuszny głosowi Bożemu, zrobił to uroczyście, w obecności wielkiej 
ilości ludzi przybyłych do cudownego obrazu Najświętszej Dziewicy Maryi 
w kościele w Chojnacie, gdzie w tym celu prowadził wtedy misje, żeby 
wiernych pobudzić do błagania o zwycięstwo, a w dniu, w którym ono 
nastąpiło i zostało mu z łaski Bożej objawione, wezwał lud do 
dziękczynienia Bogu za odniesione wspaniałe zwycięstwo nad pokonanym 
i startym wrogiem świętej wiary”. 
O wizji o. Stanisława i zwycięstwie Sobieskiego mówiono w całej Europie. 
Z wdzięczności zaś za wieloletnią służbę o. Stanisława król hojnie 
uposażył zgromadzenie w ówczesnej Puszczy Korabiewskiej (dziś Puszcza 
Mariańska). 

Wizja wiktorii wiedeńskiej 

W lecie 1683 roku wielki wezyr Kara Mustafa z całą potęgą turecką ruszył 
na Wiedeń. Cesarza Leopolda I, Papieża Innocentego XI i władców 
Europy ogarnęła trwoga. Władcy europejscy słali poselstwa do króla 
polskiego Jana III Sobieskiego, który przed 10 laty odniósł tak wielkie 
zwycięstwo nad Husejnem Paszą i jego armią pod Chocimiem. Teraz 
zdesperowany król, nie wiedząc, co począć, jak zwykle zaczął od 
modlitwy i zapytania o zdanie o. Stanisława. Ten zaś udał się na 
wielogodzinną modlitwę, podczas której ukazała mu się Matka 
Najświętsza i zapowiedziała zwycięstwo. 
Po wizji o. Stanisław, już po północy, wrócił, obudził króla i gorąco 
zachęcał monarchę do udziału w wyprawie na wrogów wiary. „Błagałem 
Maryję o pomoc – opowiadał królowi – i w czasie modlitwy ukazała mi 
się. Zapewniam cię, królu, imieniem Dziewicy Maryi, że zwyciężysz i 
okryjesz siebie, rycerstwo polskie i ojczyznę nieśmiertelną chwałą”. Już 
nazajutrz przez swych zakonnych braci w różnych stronach o. Stanisław 
zachęcał rodaków do modłów i pokuty w celu uproszenia kolejnego 
zwycięstwa nad Turkami. O wizji opowiedział też Papczyński w Senacie. 
Widząc Boży zapał w obronie wiary, Ojczyzny i pokładając nadzieje w 
modlitwach rodaków i zapale ludu, król Jan III śmiało podążył ku 
Wiedniowi. Po drodze zatrzymywał się w kolejnych sanktuariach. Cały 
dzień 25 lipca 1683 roku spędził na Jasnej Górze, gdzie od przeora 
otrzymał szablę pradziada hetmana Stanisława Żółkiewskiego. W 
Krakowie obchodził w procesjach błagalnych siedem kościołów i 15 
sierpnia pod znakiem Maryi ruszył na Wiedeń. 
Pochodowi wojsk polskich towarzyszyły w całym kraju modlitwy i 
błagania rodaków. Nawet w nocy biły dzwony, wzywając na „zdrowaśki 



wiedeńskie”. Powszechne wytrwałe modlitwy oraz dotkliwe pokuty i 
umartwienia podjęte przez cały Naród za pośrednictwem Maryi i polskich 
świętych były prawdziwym szturmem do Tego, który ma największą 
władzę, moc i decyduje o zwycięstwach i klęskach. 
Na naradzie dowódców wojsk sprzymierzonych w Stetteldorfie pod 
Wiedniem Sobieskiemu oddano naczelne dowództwo, dzięki czemu 
odniósł wiekopomne zwycięstwo. Całemu chrześcijańskiemu światu, 
drżącemu od stu lat przed bezwzględnym naporem islamu, król Polski 
przyniósł wielką radość i pokrzepienie. 
Król i cały Naród mieli świadomość, że wiktoria wiedeńska była dziełem 
Bożym. Do Papieża po wiktorii wiedeńskiej król pisał: „Przybyłem, 
zobaczyłem, Bóg zwyciężył”, czym Innocentego XI bardzo ujął, nie 
przypisując zwycięstwa sobie. Marysieńce zaś król donosił: „Niech się 
wszyscy cieszą, a Panu Bogu dziękują, że pogaństwu nie pozwolił pytać 
się: a gdzie wasz Bóg”? Po czym relacjonował żonie: „Przybiegały tedy 
do mnie po bitwie książęta, jako to elektor bawarski, Waldeck, ściskając 
mię za szyję a całując w gębę, generałowie zaś w ręce i w nogi, cóż 
dopiero żołnierze! Oficerowie i regimenty wszystkie kawalerii wołały: 
’Ach, unzer brawe Kenik!’ (Ach, nasz dzielny król). Słuchały mię tak, że 
nigdy tak nasi. Cóż dopiero, i to dziś rano, książę lotaryński i saski, cóż 
komendant Staremberk tuteczny! Wszystko to całowało, obłapiało, swym 
Salwatorem (Wybawcą) zwało. Byłem potem we dwóch kościołach [tj. u 
kapucynów i augustianów]. Sam lud wszystek pospolity całował mi ręce, 
nogi, suknie; drudzy się tylko dotykali, wołając: ’Ach, niech tę rękę tak 
waleczną całujemy’!”. Doznał też zwycięzca spod Wiednia niemało 
goryczy. Pisał do Marysieńki, że dowódcy europejscy zamiast gonić 
wroga „w Wiedniu siedzą, zażywając tychże podobno swych gustów i 
plezyrów, za które ich Pan Bóg sprawiedliwie karać chciał… nie dbają już 
teraz o nic; znowu się wrócono do dawnej pychy i tego, że jest nad nami 
Pan Bóg, nie uważają”. 
O wiktorii wiedeńskiej, jednej z najpiękniejszych kart naszych dziejów, 
przypominają nam ciągle cudowne Madonny Sobieskiego, przez które 
dalej tyle cudów jest wypraszanych. Ale to już inna historia. 

( Nasz Dziennik 12.01.2021 )


