
Joachim Roman Bar

Droga do beatyfikacji Rafała
Chylińskiego
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny 34/3-4, 215-218

1991



M ATERIAŁY DO HISTORII N A U K I I LITERATURY  
PRAW A KANONICZNEGO W POLSCE

P raw o K anoniczne ; 
34 (1991) nr 3—4 j

DROGA DO BEATYFIKACJI RAFAŁA CHYLIŃSKIEGO

R afał M elchior Chyliński, franciszkanin uradiziomy na początku sty 
cznia 1694 r. w e w si W ysoczka w  parafii Buk koło Poznania, umarł 
dnia 2 grudnia 1741 r. w  Ł agiew nikach koło Łodzi. N ależy on do 
tych  osób m ających być w yniesionym i na ołtarze, których proces 
do beatyfikacji trw ał ponad 200 lat. Jego życie cechow ał heroizm, 
nie brakow ało też cudółw dokonanych przez Boga za jego pośrednic
twem . Jego w spółbracia zakonni rozw inęli odpow iednie starania do 
uzyskania beatyfikacji, ale w ynik  tych  starań doszedł do skutku do
piero przy końcu X X  wieku. N iekorzystne losy państw a polskiego od
biły się negatyw nie na prow adzeniu kościelnego procesu do beaty
fikacji.

1. Do zakonu franciszkańskiego w stąpił o. R afał C hyliński w  K ra
k ow ie w  1715 r. gdy już ukończył 21 la t życia. P rzebyw ał w  różnych  
klasztorach franciszkańskiej prow incji polskiej, m iędzy innym i w  
P iotrkow ie, W arce, Poznaniu, Pyzdrach, najdłużej jednak w  Ł agiew 
nikach. W szędzie odznaczał się gorliw ością w  spełnianiu posługi ka
płańskiej, głów nie jako niestrudzony spow iednik. Pokorny, um artw io
ny, dbający o ubogich, przyjaciel najniżej postaw ionych w  hierarchii 
społecznej, już za życia uw ażany za św iętego, zw rócił na siebie uwagę 
w iernych licznie przybyw ających do sanktuarium  św. A ntoniego P a
dew skiego w  Ł agiew nikach. Sław a św iętości o. R afała coraz bar
dziej w zm agała się po jego śm ierci. Liczne łask i upraszane za jego 
w staw ienn ictw em  u Boga skłoniły w ładze zakonne i d iecezji gnieź
n ieńskiej do przeprow adzenia procesu inform acyjnego rozpoczętego  
w  1761 r., a w ięc w  dw adzieścia lat po zgonie S ługi Bożego. W pro
cesie zebrano ob fity  m ateriał na udow odnienie heroiczności cnót. 
Przesłuchano w ów czas 39 osób, chociaż żyło w ów czas jeszcze w ielu  
innych św iadków  naocznych, gdyż o. R afał przeżył tylko 47 lat.

2. Zgodnie z ów czesną procedurą w prow adzenie spraw y (introduc
tio causae)  nastąpiło dnia 29 m aja 1772 r., po przestudiow aniu w  
Rzym ie akt procesu diecezjalnego. W latach 1773— 1777 odbył się 
proces apostolski, w  którym  zeznaw ały 63 osoby. N ie było w iększych  
trudności z przeprow adzeniem  tego procesu, m im o k lęsk  politycz
nych Polski. W prawdzie pierw szy rozbiór Polsk i nastąpił w  1772 ro
ku, a le  W ielkopolska w  tym  czasie jeszcze tak  ciężko n ie odczuw ała  
skutków  klęsk  narodowych.

3. W dniu 31 m aja 1786 r. Stolica A postolska zatw ierdziła prze
prow adzone procesy. Odtąd m ożna było rozpocząć przygotow anie akt
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procesow ych do dyskusji nad he roić znoś clą cnót o. C hylińskiego. N ie
stety, skom plikow ana sytuacja polityczna w  Europie w płynęła nega
tyw nie na dalszy bieg procesu beatyfikacyjnego. W Polsce, zakony  
zostały zagrożone w  sw ym  istnieniu. Utrudniany kontakt z R zym em  
nie pozw alał na norm alne w spieranie prac w  R zym ie ze strony pro
w incji farnciszkańskiej. W ojny napoleońskie skrępow ały działalność 
Stolicy A postolskiej, m. in. akta dykasterii K urii R zym skiej, w  tym  
akta do beatyfikacji o. C hylińskiego, zostały w yw iezione przez N a
poleona do Francji. Odnalazły się one dopiero ρκ> pierw szej w ojnie  
św iatow ej. Przed końcem  XVIII w iek u  Postulacja zdążyła w ydruko
wać jedynie zeznania św iadków  obydw u procesów  (diecezjalnego i 
apostolskiego) razem z podstaw ow ym i dokum entam i, czy li sum m ariusz 
procesu. Późnie*j nastąpiła dłuższa przerwa w  prow adzeniu procesu  
do beatyfikacji.

4. We franciszkańskiej Postulacji generalnej w  Rzym ie n ie zapom 
niano jednak o spraw ie o. Rafała. W latach 1824— 1826 rozw inął w  
Rzym ie starania o beatyfikację o. A polinary Podolski, postulator pro
w incji polskiej. Prawdopodobnie dzięki jego interw encjom  wydruko*- 
w ano przed 1830 r. uw agi (animadversiones)  generalnego promotora  
w iary. N ie doszło jednak do przygotow ania odpow iedzi adw okata na 
te uwagi. Kult pryw atny o. R afała trw ał dalej, naw et pow iększał się. 
W ierni naw iedzali grób Sługi Bożego w  Ł agiew nikach. W w ieku X IX  
i X X  ukazało się kilka życiorysów  i w ie le  artykułów  w  prasie na  
tem at św iątob liw ego kapłana — zakonnika. W 1906 r. kom isja ko
ścielna pod przew odnictw em  W incentego Popiela, arcybiskupia w ar
szaw skiego, dokonała otw arcia trum ny o. C hylińskiego.

5. Po 1918 roku, kiedy franciszkanie na now o rozpoczęli działalność  
w Ł agiew nikach, w znowiono ze strony odrodzonej prow incji polskiej 
urzędow e kroki zm ierzające do ukończenia procesu beatyfikacyjnego. 
D ekret K ongregacji Obrzędów z 17 listopada 1926 r. pozw alał na k on
tynuow anie procesu w edług norm Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 
r. Po roku 1930 procesem  o. R afała zajął się gorliw ie i um iejętn ie  
now y postulator generalny o. W ojciech Topoliński. Poparli go pro
w incjałow ie polscy (o. Kornel Czupryk i o. A nzelm  Kubit). Sprawa  
została oddana w  ręce dobrych adw okatów , a koszty z tym  zw iąza
ne pokryła prow incja polska. Do w ybuchu drugiej w ojny św iatow ej 
w  1939 r. przygotow ano praw ie całą pozycję, czyli zbiór akt pro
cesow ych, celem  przedstaw ienia do dyskusji nad heroicznością cnót 
o. C hylińskiego. N aw y sum m ariusz ukończono 22 kw ietn ia 1937 r., 
inform acja ze strony Postulacji nosi datę 24 , czerwca 1937 r., uw agi 
generalnego promotora w iary są z dnia 11 kw ietn ia  1939 r. O dpow ie
dzi adw okatów  na uw agi promotora w iary n ie zdołano już w ydru
kow ać przed w ybuchem  w ojny. Noszą one datę 6 kw ietnia 1940 r. 
Inne dokum enty, dołączone do odpow iedzi adw okatów  b yły  nadesła
ne z P olsk i do Rzymu na pjocząitku 1939 r., a w ięc przed w yb u
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chem w ojny. W 1940 r. m ożna było przedstawić, kom plet akt (positio) 
potrzebnych w  Kongregacji Obrzędów do dyskusji nad heroicznością  
cnót. B ył to w ielk i krok na drodze do pom yślnego zakończenia spra
w y beatyfikacji o. Rafała.

6. W jesien i 1939 r. zginął z rąk n iem ieck ich  na Pomorzu prze
byw ający w  P olsce postulator o. W. Topoliński. Sprawa procesu po
now nie została zaw ieszona. Dopiero w  1945 r. poprowadził ją dalej 
now y postulator o. Antoni Riociardi. Tym  razem  proces w  K ongre
gacji O brzędów posuw ał się szybko. W stępna dyskusja (congregatio  
antipraeparatoria ) odbyła się 20 marca 1945 r. Druga dyskusja tzw. 
przygotow awcza (congr. praeparatoria) dnia 22 kw ietn ia  1947 r. Z po
wodu pew nych niejasności w  aktach trzeba było odbyć jeszcze drugą 
sesję przygotow aw czą w  dniu 11 m aja 1948 r. Potem  nastąpiła kon
gregacja generalna w  dniu 22 marca 1949 r. z udziałem  pap. P iusa  
X II. Na niej zapadła decyzja o w ydaniu dekretu heroiczności cnót, 
a sam dekret nosi datę 13 m aja 1949 r. Został on ogłoszony na po
lecenie pap. P iusa X II w  urzędow ym  piśm ie S tolicy  Apost. Acta Apo- 
stolieae Sedis  (vol. 42 z 1950 r., s. 148— 151). Pow yższy dekret zam 
kną! zasadnicze etapy procesu do beatyfikacji. N ależało jeszcze przed
staw ić Stolicy Apost. dokum entację o cudach zdziałanych za przy
czyną o. Rafała.

7. Posltulator o. W. Topoliński, pracujący nad ukończeniem  procesu  
do beatyfikacji o. Chylińskiego, przeglądał rów nocześnie dokum enty  
odnoszące się do łask uzyskanych u Boga za przyczyną Sługi B o
żego. On też w ytypow ał odpow iednie fakty  do aprobaty S tolicy Apost. 
W procesie apostolskim  gnieźnieńskim  z 1777 r. znalazł obszerne 
dow ody na nagłe uzdrow ienie z ciężkiej choroby Zygm unta S tan iszew 
skiego w  styczniu 1764 r. Spraw ę tego cudu przedłożył o. Topoliń
ski do zbadania i zaopiniowania doktorow i m edycyny Madeyslkiemu, 
znanem u polskiem u lekarzow i zam ieszkałem u w  Rzymie. Dr M adeyski 
przestudiow ał akta procesow e w  św ietle  dzisiejszej w iedzy m edycznej 
i w  1936 r. w ydał na p iśm ie opinię, że spraw a ta może być przed
staw iona w  procesie do beatyfikacji. O. Topoliński z powodu w ypad
ków  w ojennych i zgonu w  Polsce n ie  m ógł przekazać sw em u na
stępcy w  Fostulacji opinii dra M adeyskiego o nagłym  uzdrow ie
niu Z. Staniszew skiego. Dopiero postulator o. A. Sanna odkrył w  
archiw um  Postulacji opinię dra M adeyskiego, zainteresow ał się b li
żej opisanym  faktem  i opracow ał pełną dokum entację odnoszącą się 
do w spom nianego uzdrowienia. W okresie od m aja 1989 r. do lutego  
1990 r. w ydrukow ał akta w edług dzisiejszej procedury obow iązują
cej w  K ongregacji Spraw  K anonizacyjnych. D yskusja nad przedsta
w ionym  cudem  do beatyfikacji odbyła się na zebraniu konsulty le 
karskiej w  marcu 1990 r. Dała ona wynik* pozytyw ny. N astępne ze
brania w  K ongregacji (teologów  i kardynałów ) rów nież w ypow iedzia
ły się przychylnie w  spraw ie przedstaw ionego przypadku cudownego
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uzdrowienia. W obec czego uroczysta beatyfikacja R afała OhyEńskiego  
m ogła się odbyć w  1991 r., po 250 latach jakie upłynęły od jego  
śm ierci.

Bibliografia:
1) S. Ritiuum Congr., Gnesnen. seu V arsavien., ... R aphaëlis Ohyliń- 

ski, Positio super virtutibus, Roma 1940.
2) G nesnen. seu V arsavien   R aphaëlis C hyliński, Super dubio: An

constet de m iraculo ..., Roma 1990.
3) L. J. Bernatek, Czcigodny sługa B oży R afał C hyliński, Łódź 1982.

O. Joachim Roman Bar OFMConv.


