Ocalony – ocala
Nowenna do świętego
Stanisława Papczyńskiego

Modlitwa
O Chrześcijaninie!
Ty, który codziennie obmywasz twarz
codziennie oczyszczasz odzienie,
codziennie zamiatasz dom;
dlaczego nie czynisz codziennie tego samego
ze Świątynią Boga, którą ty jesteś?
Zwróć więc uwagę na myśli całego dnia;
rozważ, co powiedziałeś,
a jeszcze pilniej, co zrobiłeś.
Czy nie pominąłeś jakiegoś dobra,
albo dopuściłeś się zła?
Owszem, badaj samą intencję,
jaką się kierowałeś w swoich uczynkach,
a oprócz tego zwróć na to uwagę,
czy jakiegoś dobra
nie można było wykonać lepiej.
Z „Templum Dei mysticum”
o. Stanisława Papczyńskiego

WPROWADZENIE
Wstawiennictwo o. Stanisława Papczyńskiego
W opinii wielu ludzi o. Stanisław Papczyński (1631-1701), założyciel Zgromadzenia Księży Marianów, beatyfikowany 16 X 2007 r., a kanonizowany 5 VI 2016, już za życia uchodził za
szczególnego orędownika u Boga. Patrząc na
jego święte życie, przeniknięte modlitwą, pokutą
i szukaniem woli Bożej, byli przekonani, że znajdą
w nim skutecznego pośrednika przed Bogiem.
Często prosili go o modlitwę, zwłaszcza w intencji ciężko chorych, i doznawali pomocy. Podczas
Mszy świętych przez niego sprawowanych dochodziło nawet do wskrzeszeń zmarłych dzieci.
Liczne łaski otrzymywane przez modlących się
Nowenną w intencji uzyskania potrzebnej łaski
za wstawiennictwem o. Stanisława Papczyńskiego przy jego grobie w kościele Wieczerzy Pańskiej
na Mariankach w Górze Kalwarii czy w innych
miejscach w Polsce i na świecie przyniosły mu
tytuł „słynącego cudami”. Świadectwa wskazują,
że na szczególne wsparcie modlitewne ze strony
o. Stanisława mogą liczyć rodziny niemające dzieci, matki w zagrożonej ciąży, osoby uzależnione od
nałogów, skonfliktowane rodziny oraz dzieci i młodzież z trudnościami w nauce.
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KAŻDEGO DNIA NOWENNY
Modlitwa o uproszenie łaski za przyczyną
św. Stanisława Papczyńskiego
Święty Ojcze Stanisławie, łaskawy orędowniku u Boga, obrońco uciśnionych
i patronie zagrożonego życia, zawsze gorliwie służyłeś Jezusowi i Jego Niepokalanej Matce dla ratowania dusz nieśmiertelnych i litowałeś się nad wszelką nędzą.
Ufny w twoje wstawiennictwo uciekam się
do ciebie i proszę, abyś nie odmawiał mi
swej pomocy. Wyjednaj mi u Boga łaskę...,
o którą cię z ufnością proszę i pomóż mi
pełnić w całym moim życiu wolę Ojca niebieskiego. Amen.
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DZIEŃ PIERWSZY
Czciciel Niepokalanego
Poczęcia NMP
„O naprawdę słodka jesteś, Niepokalana Maryjo! Któż bowiem kiedykolwiek, pełen goryczy,
uciekał się do Ciebie i odszedł bez najsłodszej
pociechy? Kto pełen zgryzoty przystąpił do Ciebie i natychmiast nie został pokrzepiony? Kto
gorzkimi pokusami nękany nie doznał w Twoich
ramionach słodyczy? Uciśnionych, jęczących, kuszonych, przygnębionych Ty pocieszasz, krzepisz,
wspierasz, podnosisz. Jesteś dla wszystkich łaskawa, dla wszystkich słodka. Ukaż nam Jezusa, błogosławiony owoc Twojego żywota” – św. Stanisław
Papczyński.
Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny (Łk 1,48).
Panie Boże Wszechmogący, przez wzgląd na
sługę Twego św. Stanisława, który z takim zapałem
podjął w założonym przez siebie zakonie dzieło szerzenia czci Niepokalanego Poczęcia Matki Twego
Syna, udziel nam tej łaski, byśmy mogli nieustannie Cię wielbić za wielkie rzeczy, które uczyniłeś
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swoim świętym i pozwól nam wieść życie w stanie
przyjaźni z Tobą i nieskalanej czystości.
Modlitwa o uproszenie łaski (str. 2).
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…

DZIEŃ DRUGI
Orędownik modlitwy
za zmarłych
„Do najwyższego rodzaju miłości należy
»wstawianie się do Boga o uwolnienie dusz znajdujących się w płomieniach czyśćcowych«, czy
to wspierając je pobożnymi jałmużnami, czy też
pomagając im na różne sposoby. Po prostu, bezbożnym i bez serca jest ten, kto nie wzrusza się
ich mękami i nie niesie pomocy cierpiącym, choć
może to robić” – św. Stanisław Papczyński.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie (Łk 1,50).
Boże, sędzio sprawiedliwy, przez wzgląd na
sługę Twego św. Stanisława, który wielkodusznie
i na wszelki sposób spieszył z pomocą zmarłym
cierpiącym w czyśćcu, spraw, byśmy naśladowali
go gorliwie w tym wzniosłym dziele miłosierdzia,
zwłaszcza wobec zmarłych nam najbliższych oraz
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tych, którzy najbardziej potrzebują naszej duchowej pomocy.
Modlitwa o uproszenie łaski (str. 2).
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

DZIEŃ TRZECI
Głosiciel Dobrej Nowiny
„Głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk
16,15). O jak wieka jest życzliwość Syna Bożego
ku całemu rodzajowi ludzkiemu! Nikogo, choćby
nawet najpodlejszego i najbardziej niegodziwego,
nie chce wykluczyć z Niebieskiej Ojczyzny, gdyż
poleca tym, których wyniósł do godności apostolskiej, aby głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu: tak królom, jak obywatelom, tak panującym
dynastiom, jak podwładnym; tak panom, jak sługom; bogatym, jak i ubogim; zarówno starcom,
jak i dzieciom, po prostu wszystkim ludziom, dosłownie wszystkim!” – św. Stanisław Papczyński.
Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich (Łk 1,51).
O Jezu, nasz Zbawicielu i Mistrzu, przez wzgląd
na sługę Twego św. Stanisława, który korzystał
z każdej okazji, by głosić słowo Boże i nieść pomoc
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duchową pozbawionym opieki duszpasterskiej,
udziel nam tej łaski, byśmy pociągali innych ku
Bogu słowem i przykładem własnego dążenia do
świętości.
Modlitwa o uproszenie łaski (str. 2).
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

DZIEŃ CZWARTY
Oddany Bogu ponad wszystko
„Co jest wspanialszego i wyższego od Boga?
Skoro zatem nie ma w człowieku nic godniejszego
i szlachetniejszego od jego serca, to tutaj Bóg jako
na swym ołtarzu powinien być umieszczony, aby
jak najpełniej cieszył się całą swoją posiadłością.
Niech Bóg sam pozostanie na swoim ziemskim
ołtarzu. Niech nie ostoi się na nim nic ziemskiego,
nie mówię już, nieczystego. Z jak największą gorliwością, jak najbardziej czysty zachowujmy ten
ołtarz samemu Bogu” – św. Stanisław Papczyński.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych (Łk 1,52).
Duchu Święty Boże, przez wzgląd na sługę Twego św. Stanisława, który całe życie stał mocno na
straży wiary katolickiej i okazał gotowość wyznania
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jej śmiercią męczeńską, udziel nam tej łaski, byśmy
coraz bardziej wzrastali w wierze i wyznawali ją odważnie w każdej okoliczności życia.
Modlitwa o uproszenie łaski (str. 2).
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

DZIEŃ PIĄTY
Pokładający nadzieję
we wszechmocy Boga
„Boska dobroć i mądrość mimo niezliczonych
trudności stojących na przeszkodzie, rozpoczyna
oraz przeprowadza to, co chce, nawet gdy środki, wedle ludzkiego osądu, są niezdatne do tego.
Nie ma bowiem nic niemożliwego dla Wszechmocnego” – św. Stanisław Papczyński.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym
odprawił (Łk 1,53).
Boże Ojcze, przez wzgląd na sługę Twego
św. Stanisława, który ufając w pomoc Twej Opatrzności, mimo wielu przeszkód, z Twego natchnienia
założył i utwierdził Zgromadzenie Niepokalanego
Poczęcia Błogosławionej Dziewicy Maryi, udziel
nam tej łaski, byśmy odznaczali się niezachwianą
ufnością w Twą wszechmoc, dobroć i wierność,
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zwłaszcza gdy prowadzisz nas ciernistą drogą ku
wspaniałym obietnicom swej miłości.
Modlitwa o uproszenie łaski (str. 2).
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

DZIEŃ SZÓSTY
Zatroskany o chorych
na duszy i ciele
„Bądź mocno przekonany, że ci wszyscy, którzy
troszczą się o bliźnich, otrzymują wielkie i liczne
łaski, aby mogli uzyskać zbawienie nie tylko dla
siebie, lecz także dla innych, by pozyskać dusze
wielu” – św. Stanisław Papczyński.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7).
Boże, Ojcze miłosierdzia, przez wzgląd na Sługę Twego św. Stanisława, którego miłość ku Tobie
wyrażała się najwymowniej w codziennej i ofiarnej
praktyce uczynków miłosierdzia, udziel nam tej łaski, byśmy mogli go zawsze i wielkodusznie naśladować w czynnej miłości bliźniego.
Modlitwa o uproszenie łaski (str. 2).
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
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DZIEŃ SIÓDMY
Wierny Bogu, krzyżowi
i Ewangelii
„Smucisz się? Wzywaj Jezusa, a pocieszy cię.
Atakują cię? Wołaj Jezusa, a obroni cię. Pragniesz
być zbawiony? Kochaj Jezusa, naśladuj Go, czcij,
Jezus jest Zbawicielem. Jesteś ubogi? Biegnij do
Jezusa, a wzbogaci cię. Jesteś nagi? Proś Jezusa, a przyodzieje cię. Jesteś chory? Błagaj Jezusa,
a uzdrowi cię” – św. Stanisław Papczyński.
Kto was słucha, Mnie słucha (Łk 10,16).
Panie, który jesteś Bogiem wiernym, przez
wzgląd na sługę Twego św. Stanisława, który swoje życie i dzieła kształtował zawsze w synowskiej
uległości wobec Następcy św. Piotra, udziel nam
tej łaski, byśmy dochowali wierności Bogu, krzyżowi
i Ewangelii, przez doskonałe posłuszeństwo Kościołowi.
Modlitwa o szczególną łaskę (str. 2).
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

9

DZIEŃ ÓSMY
Oddany modlitwie
„Trzymaj się tej tak świętej i tak owocnej praktyki modlitwy. Wiedz również o tym, że jeśli
w jakimś czasie ją zaniedbasz, zrobisz jeden krok
w kierunku piekielnego potępienia. Kto bowiem
odchodzi od modlitwy, zbliża się do piekła: tyle
kroków czyni w kierunku piekła, ile razy zaniedbuje modlitwę. I przeciwnie: im gorliwiej
i częściej oddajemy się modlitwie, tym częściej
obcujemy z Bogiem i zbliżamy się do nieba” –
św. Stanisław Papczyński.
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich
należy królestwo niebieskie (Mt 5,2).
Panie, który nas kochasz, przez wzgląd na sługę Twego św. Stanisława, który podjął dobrowolnie
życie surowe i umartwione w najwyższym ubóstwie, by móc oddać się Tobie całym sercem i duszą, udziel nam tej łaski, byśmy opierali się mężnie
chciwości pieniądza i grzesznym upodobaniom,
podążając ku wolności ducha w Twojej prawdzie
i miłości.
Modlitwa o uproszenie łaski (str. 2).
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
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DZIEŃ DZIEWIĄTY
Ufający Opatrzności Bożej
„Nie miej wątpliwości, że gdy dziś Jezus wsiądzie do łódki twego serca, to po to, żeby tobą pokierować, udzielić ci pomocy i ocalić cię (…). Kiedy jesteś dręczony wewnętrznymi i zewnętrznymi
zmartwieniami, udaj się do świątyni, a otrzymasz
pociechę. Gdy potrzebujesz w swoich sprawach
Bożej pomocy, idź do tej świątyni, a tam będzie
Ten, który ci pomoże” – św. Stanisław Papczyński
Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się (Mt 14,27).
Boże, od którego wszystko bierze swój początek
i ku któremu wszystko zmierza, przez wzgląd na
św. Stanisława, który przykładem swego życia dał
nam wzór całkowitego zawierzenia Twej świętej Opatrzności, udziel nam tej łaski, byśmy ufnie
złożyli w Twe miłosierne dłonie naszą przeszłość
i przyszłość, całe nasze życie, pozwalając Ci prowadzić się ewangeliczną drogą do Twojego domu
w niebie.
Modlitwa o uproszenie łaski (str. 2).
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
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Modlitwa do Matki Bożej
O Pani moja, o Matko moja,
Tobie oddaję się cały,
a na dowód mego oddania
poświęcam dziś Tobie
moje oczy, uszy, usta i serce,
poświęcam całego siebie.
Skoro więc jestem Twoim,
o Dobra Matko,
strzeż mnie i broń
jako własności swojej.
Amen.

•
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LITANIA DO ŚW. STANISŁAWA
OD JEZUSA I MARYI PAPCZYŃSKIEGO
(do prywatnego odmawiania)
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo, Niepokalana Matko i Królowo
Zgromadzenia Marianów, módl się za nami,
Święty Stanisławie od Jezusa i Maryi Papczyński,
Miłośniku Krzyża Chrystusowego,
Żywy obrazie Jezusa cierpiącego,
Gotowy ponieść męczeństwo za Chrystusa i wiarę,
Czcicielu Najświętszego Sakramentu,
Uległy natchnieniom Ducha Świętego,
Wybrany synu Niepokalanej Dziewicy Maryi,
Krzewicielu tajemnicy Niepokalanego Poczęcia,
Wierny naśladowco cnót Niepokalanej Matki
Chrystusa,
Mariański zakonodawco,
Apostole miłości Boga i bliźniego,
Mężu wielkiego zawierzenia,
Wzorze czystości, ubóstwa i posłuszeństwa,
Żarliwy obrońco ewangelicznego ubóstwa,
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Wzorze życia w nieustannym nawróceniu
i pokucie, módl się za nami,
Sługo Bożego miłosierdzia,
Gorliwy orędowniku cierpiących w czyśćcu,
Towarzyszu umierających na polu bitwy,
Troskliwy przyjacielu ubogich,
Apostole trzeźwości,
Mądry kierowniku w sprawach sumienia,
Mistrzu modlitwy i życia duchowego,
Niestrudzony głosicielu słowa Bożego,
Nauczycielu prawd wiary i dróg świętości,
Orędowniku pokoju i pojednania,
Radości i chlubo polskiej ziemi,
Obrońco nowo poczętego życia,
Orędowniku u Boga,
Pewny przewodniku do domu Ojca,
Cieszący się z Chrystusem i Niepokalaną Dziewicą
w niebie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
W. Oto sługa wierny i roztropny.
O. Którego Pan obdarzył chwałą.
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Módlmy się:
Boże, Ty powołałeś Twego sługę św. Stanisława
od Jezusa i Maryi do szerzenia czci Niepokalanej
Matki Twojego Syna oraz niesienia pomocy zmarłym poddanym oczyszczeniu, spraw, prosimy, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem dążyli
do świętości, pełniąc uczynki miłosierdzia, i tak
oddawali Tobie chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
MODLITWY
OJCA STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO
Prośba o opiekę Bożą
Boże mój, Ojcze i Opiekunie, bądź uwielbiony na
wieki. Prowadź mnie Twym ramieniem po drogach
tego świata. Ty wiesz, o Panie, że sam z siebie nie
jestem zdolny uczynić cokolwiek dobrego. Spraw,
proszę, Cię, aby święta Opatrzność Twoja kierowała mną do końca mojego życia. Ufam i wierzę, iż
tak będzie. Bądź uwielbiony we wszystkich moich
słowach, myślach i czynach. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.
Prośba o łaskę wzrostu duchowego
Panie, mój Boże, daj mi wiarę mocną, nadzieję
niewzruszoną, miłość nieustanną. Daj sercu moje15

mu tę łaskę, aby Ciebie pragnęło; pragnąc – szukało; szukając – znajdowało; znajdując – miłowało. Stworzycielu mój, usuń ze mnie ducha pychy
i udziel łaskawie pokory. Odkupicielu mój, oddal
ode mnie zapalczywość gniewu i daj mi tarczę cierpliwości. Uświęcicielu mój, ucisz we mnie pożądania ciała i zapal ogień miłości do Ciebie. Oddal
ode mnie zgorzknienie ducha i napełnij moje myśli
życzliwością i pokojem. Daj mi, Ojcze Najłaskawszy, wiarę gruntowną, nadzieję odpowiednią, miłość nieprzerwaną. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Akt ofiarowania się Bogu
Panie, mój Boże, ofiaruję Ci moje serce, aby
Ciebie miłowało. Ofiaruję Ci moją duszę, aby Tobie służyła. Ofiaruję mój rozum, moją pamięć
i moją wolę, aby Tobie podlegały. Ofiaruję moje usta
i mój język, aby Ciebie sławiły i głosiły Twoje dzieła. Ofiaruję Ci, Boże, siebie samego, wszystko, czym
jestem i co posiadam. Spraw, Panie, abym cały był
Twój – mój w żadnej rzeczy; tak w każdym czasie, w każdej chwili, w całej wieczności. I wszystko
to niechaj będzie ku chwale Twojej i Najświętszej
Dziewicy Maryi. Amen.
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Postanowienie czynienia woli Bożej
Oświadczam, Boże mój, nieskończonej dobroci
i Majestatu, Panie, że ani tego dnia, ani w ciągu całego mojego życia nie zechcę nic przeciw Twej woli
myśleć, mówić, czynić. Jeśli rzecz przeciwna się stanie, bez mojej stanie się woli; i aby się nie stała, modlę się najpokorniej do Twojego Majestatu, powodowany jedynie miłością ku Tobie i Twoją chwałą.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Akt ofiarowania się Zbawicielowi
Chryste, chcę jedynie być Twoim niewolnikiem,
nie ma innego Króla z wyjątkiem Ciebie, o, Jezu.
Jeśli w miłosierdziu swoim połączysz mnie z sobą,
któż zdoła odłączyć mnie od Ciebie? Niech moja
dusza przylgnie do Ciebie. Niech mnie przygarnie
Twoja prawica. Amen.
Modlitwa do Matki Najświętszej
O, naprawdę słodka jesteś, Panno Maryjo! Któż
bowiem kiedykolwiek pełen goryczy uciekał się do
Ciebie i odszedł bez najsłodszej pociechy? Kto pełen zgryzoty przystąpił do Ciebie i natychmiast nie
został pokrzepiony? Kto gorzkimi pokusami nękany nie doznał w Twoich ramionach słodyczy? Uciśnionych, jęczących, kuszonych, przygnębionych
Ty pocieszasz, krzepisz, wspierasz, podnosisz. Jesteś dla wszystkich łaskawa, dla wszystkich słodka.
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Obym mógł to wyrazić, że jesteś słodka, jak to
pojmuję, że jesteś słodka! Twej słodyczy doświadcza, jej kosztuje, z niej czerpie cały świat chrześcijański, choć nie jest w stanie tego wyrazić. A więc,
o łaskawa, o pobożna, o słodka Dziewico! Okaż
nam Jezusa, błogosławiony owoc Twojego żywota,
dziś nam przychylnego i miłościwego w godzinę
śmierci. Amen.
MODLITWA O POTOMSTWO
za przyczyną św. Stanisława Papczyńskiego
Panie Jezu. Dziękujemy Ci i chwalimy Cię za
nasze życie małżeńskie, ponieważ wiemy, że połączyłeś nas w jedno przez Twojego Ducha Świętego. Wiemy, że nasze życie małżeńskie to Twój
plan wobec nas. To Ty pobłogosławiłeś pierwszej
parze małżeńskiej, mówiąc: „Idźcie i rozmnażajcie się”. Jesteśmy w związku małżeńskim od ... lat
i nie mamy dzieci (i nie możemy doczekać się kolejnego dziecka). Panie Jezu, który formujesz dzieci
w łonach matek i tchniesz w nie życie, prosimy Cię
za przyczyną św. Stanisława Papczyńskiego o dar
dzieci w naszym małżeństwie. Oddajemy Ci nasze
zdrowie, modląc się, abyś uleczył wszystkie dolegliwości i choroby. Obiecujemy Ci, że wychowamy
nasze dzieci w wierze i moralności chrześcijańskiej.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
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OJCIEC STANISłAW PAPCZyńSKI
SKUTECZNy ORęDOWNIK U BOGA
Uratowana od śmierci
W 2008 r. dwudziestoletnia pacjentka została przyjęta na oddział płucny. Następnego dnia przeniesiono ją na oddział intensywnej terapii, gdzie spędziła
35 dni. Przy przyjęciu rozpoznano pozaszpitalne
zapalenie płuc, o potwierdzonej następnie etiologii
Streptococcus pneumoniae. Ciężki przebieg choroby
doprowadził w ciągu kilku godzin do wystąpienia
niewydolności oddechowej, destabilizacji układu
krążenia i innych powikłań. Rozpoznano ARDS (syndrom ostrej niewydolności oddechowej) w stadium
ciężkim oraz wstrząs septyczny. Z czasem dołączyła
się do tego niewydolność wielonarządowa. Chora
została zaintubowana i podłączona do respiratora.
Wprowadzono ją w stan śpiączki farmakologicznej.
Pomimo konsultacji z innymi ośrodkami medycznymi, zastosowania właściwej i wielokierunkowej
terapii, zgodnej z obowiązującym stanem wiedzy medycznej, po ponad dwudziestu dniach leczenia nastąpiło kolejne załamanie się stanu pacjentki w postaci
ponownego wystąpienia wstrząsu septycznego, pogorszenia wydolności oddechowej i dysfunkcji wielonarządowej. W konsekwencji, widząc brak reakcji
chorej na wielokierunkową i różnorodną terapię oraz
gwałtowne pogorszenie się stanu klinicznego, lekarz
prowadzący uznał sytuację pacjentki za beznadziejną
i poinformował o tym matkę chorej.
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Rodzina pacjentki, świadoma krytycznej sytuacji,
rozpoczęła nowennę za przyczyną Błogosławionego
Stanisława Papczyńskiego. Stan chorej zaczął się szybko poprawiać. Po paru dniach zaobserwowano całkowite ustąpienie objawów niewydolności oddechowej
i krążenia. W Rtg klatki piersiowej nie stwierdzono
zmian zapalnych ani żadnych objawów, widocznych
na ogół jeszcze przez pewien czas po ustąpieniu zapalenia płuc i ARDS. Ostatniego dnia nowenny pacjentkę
wybudzono i ekstubowano. Zanotowano, że wyzdrowienie było całkowite, trwałe i bez śladów przebytej
choroby. Ci, którzy się modlili, nie mieli wątpliwości,
że było związane czasowo z zanoszoną modlitwą za
przyczyną Ojca Stanisława Papczyńskiego.
W toku rozeznania przypadku, zarówno ze strony
lekarzy – profesorów rzymskich, jak i osób kościelnych uznano niewytłumaczalność i cudowność opisanej sytuacji. Dnia 17 września 2015 r. Konsulta Lekarska w Rzymie uznała wspomniane uzdrowienie za
bardzo szybkie, pełne i trwałe, niewytłumaczalne według współczesnego stanu wiedzy medycznej. Dnia
10 listopada 2015 r. Konsulta Teologów w Rzymie
uznała w uzdrowieniu pacjentki cud dokonany przez
Boga za wstawiennictwem Błogosławionego Stanisława Papczyńskiego, a dnia 22 stycznia 2016 r. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych promulgowała dekret
o cudzie za przyczyną Błogosławionego Stanisława
od Jezusa i Maryi Papczyńskiego, upoważniona do
tego dzień wcześniej przez Ojca Świętego Franciszka.
Cud uznany przez Watykan do kanonizacji
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„Niepokalane Poczęcie
Najświętszej Maryi Panny
niech nam będzie
zbawieniem i obroną”.
św. Stanisław Papczyński
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