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DEKRET DOTYCZCY CUDU

Czcigodny S uga Boy od Jezusa i Maryi (w wiecie: Jan Papczyski) urodzi si dnia 18
maja 1631r. w miejscowoci Podegrodzie, w Archidiecezji Krakowskiej, w Polsce.
Wstpiwszy do Zakonu Ksiy Regularnych Ubogich Matki Boej Szkó Pobonych, z oy
profesj zakonn i otrzyma wicenia kap askie. Po opuszczeniu Zakonu, za oy
Zgromadzenie Ksiy Marianów pod wezwaniem Niepokalanego Poczcia N.M.P., dla
szerzenia kultu Niepokalanej Matki Boej, dla wspierania proboszczów w pracy
duszpasterskiej i polecania Bogu w modlitwach zmar ych przebywajcych w czycu. Zasn
w Panu dnia 17 wrzenia 1701 r.
Papie Jan Pawe II w dniu 13 czerwca 1992 r. og osi , e S uga Boy praktykowa cnoty
w stopniu heroicznym.
Postulatura Sprawy przed oy a Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych do zbadania uznane uprzednio za nadzwyczajne - uzdrowienie dziecka, które pani NN., zamieszka a w
Polsce, w miecie N., nosi a w swym onie. W 2000 roku ta sama pani pierwszy raz by a w
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ci y, która zakoczy a si poronieniem samoistnym. W lutym nastpnego roku ponownie
zasz a w ci , której dnia 22 marca o ma o nie straci a, take wskutek poronienia. Z tego
powodu zosta a przyjta do szpitala, gdzie wykonano trzy badania ultrasonograficzne, z
których ostatnie, z dnia 30 marca, jasno wykaza o ywotno p odu i normalny stan
pcherzyka p odowego. Tego dnia zosta a wypisana ze szpitala; jednak dnia 1 kwietnia, ze
wzgldu na wystpuj ce bóle brzucha, zmuszona zosta a ponownie uda si do szpitala.
Badania ultrasonograficzne wykaza y, e p ód pozbawiony jest czynnoci serca i dlatego
zosta a postawiona diagnoza „poronienia wewntrznego”. Ponadto zaobserwowano
zmniejszenie pcherzyka p odowego w porównaniu z wymiarami, jakie osi gn w
poprzednich dniach. W midzyczasie, tj. od dnia 28 marca, kilku cz onków rodziny pani N. i
inne osoby, zacz y wzywa pomocy Boej, za wstawiennictwem S ugi Boego Stanis awa
od Jezusa i Maryi, o pomylne rozwi zanie tej sprawy. Dnia 4 kwietnia nastpne badanie
ultrasonograficzne nieoczekiwanie wykaza o, e p ód na nowo odzyska czynno serca.
Uznano natychmiast, e to wydarzenie dokona o si poza dzia aniem si natury. W dniu 7
padziernika1 urodzi o si ywe i zdrowe dziecko.
W sprawie tego domniemanego cudu, w latach 2003-2004 z ramienia Kurii N.
przeprowadzono dochodzenie diecezjalne, którego wano jurydyczn potwierdzi ta
Kongregacja dekretem wydanym w dniu 7 maja 2004 r. Konsulta Lekarska Kongregacji, na
sesji w dniu 12 maja 2005 r. orzek a, e prawami nauki nie mona wyjani nieoczekiwanego
uzdrowienia ci y - po samoistnym jej przerwaniu przez poronienie wewntrzne,
potwierdzone dokumentami ultrasonograficznymi - której rozwój przebieg pomylnie a do
zakoczenia naturalnym porodem, bez negatywnych nastpstw dla p odu. Dnia 20 wrzenia
tego roku mia o miejsce Zebranie Konsulorów Teologów, a dnia 2 maja 2006 r. Sesja
Zwyczajna Ojców Kardyna ów i Biskupów, na której Ponensem (referentem) Sprawy by
Jego Ekscelencja Lino Fumagalli, Biskup Sabiny-Poggio Mirteto. Nastpnie dnia 3
padziernika odby a si druga Sesja Zwyczajna. Przez obydwa Gremia – tak Konsultorów,
jak te Kardyna ów i Biskupów – na postawion w tpliwo czy jest pewne, e z Boskiego
zrz dzenia dokona si cud, zosta a udzielona odpowied twierdz ca.
Po przedstawieniu Papieowi Benedyktowi XVI dok adnego sprawozdania z tych
wszystkich spraw przez niej podpisanego Kardyna a Prefekta, Jego wi tobliwo przyj i
zatwierdzi ustalenia Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i w dniu dzisiejszym orzek :
Uznaje si cud, dokonany przez Boga za wstawiennictwem Czcigodnego S ugi Boego
Stanis awa od Jezusa i Maryi (w wiecie” Jana Papczy skiego), Kap ana i Za oyciela
Zgromadzenia Ksi y Marianów pod wezwaniem Niepokalanego Pocz cia N. M. P.,
mianowicie „nieoczekiwane oywienie2 ci y pani NN., w 7-8 jej tygodniu, po samoistnym jej
przerwaniu przez «poronienie wewn trzne» udokumentowanym ultrasonograficznie, z
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Podana data nie jest zgodna z prawd (zakrad si tu b d drukarski). Wed ug dokumentów medycznych
urodzenie dziecka mia o miejsce 17 padziernika. Poprawn dat w tym dokumencie zawiera orzeczenie Ojca
witego pod koniec tekstu Dekretu.
2
Uyte w oryginale Dekretu w oskie s owo „ripresa” (podjcie na nowo, wznowienie, oywienie)
przet umaczono na jzyk polski jako oywienie, co jednak nie oznacza, e na pewno mamy do czynienia ze
wskrzeszeniem! Takiej kwalifikacji powyszy cud nie otrzyma .
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post puj cym jej rozwojem a do prawidowego zako czenia porodem, bez negatywnych
nast pstw dla podu, który urodzi si ywy i zdrowy 17 pa dziernika 2001 r.”
Dekret ten Ojciec wi ty poleci poda do publicznej wiadomoci i w czy do akt
Kongregacji Spraw wi tych.
Dane w Rzymie, dnia 16 grudnia Roku Pa skiego 2006.
JÓZEF Kard. SARAIVA MARTINS
Prefekt
L. + S.
+EDWARD NOWAK
Arcybiskup tyt. Luny
Sekretarz

