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Rafał Chyliński urodził się w Wysoczce koło 

Poznania w 1694 roku. Po okresie służby wojsko-

wej wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kon-

wentualnych, w którym otrzymał święcenia pre-

zbiteriatu w 1717 roku. Pełnił posługę kapłańską 

w wielu klasztorach. Z miłością Boga łączył he-

roiczne oddanie się w służbie ubogich, chorych i 

cierpiących. Zmarł w Łagiewnikach koło Łodzi 2 

grudnia 1741 roku. 

 

Patron chorych i ubogich. Urodził się w szla-

checkiej rodzinie koło Poznania (wieś Wy-

soczka), jako Melchior, syn Arnolda, herbu Boń-

cza i Małgorzaty. Uczył się w szkole parafialnej 

w Buku koło Poznania i w szkole jezuickiej. Po 

tragicznej dla rodziny epidemii dżumy, w wyniku 

której zmarł ojciec, a dwór spalono, nie było środ-

ków na dalszą naukę. Melchior zmuszony był 

wstąpić do wojska (1712 r.). W 1715 roku przy-

bywa do klasztoru franciszkanów w Krakowie z 

zamiarem zostania bratem. Składa jednak śluby 

zakonne, otrzymuje święcenia kapłańskie i imię 

Rafał (1717 r.). Odtąd pracował w różnych klasz-

torach franciszkańskich, głównie w Krakowie i 

Łagiewnikach pod Łodzią, gdzie umiera 2 grud-

nia 1741 roku. Był to heroiczny opiekun bied-

nych, kalekich, chorych i konających (zwłaszcza 

w czasie epidemii w 1736 roku w Krakowie). 

Jego postawa, umartwianie się, post i pokora 

przyciągały rzesze wiernych do kościoła. Był ich 

spowiednikiem i kaznodzieją. Jego świętość spo-

wodowała, że już w 1761 roku wszczęto proces 

informacyjny. Niestety wojny i rozbiory nie po-

zwoliły dokończyć go. Dopiero papież Pius 

XII wydał dekret o heroiczności cnót o. Rafała 

Chylińskiego (1949 r.). Beatyfikacji dokonał w 

Warszawie papież Jan Paweł II w dniu 9 czerwca 

1991 roku. 

 
http://www.kerygma.pl/swieta/888-bl-rafal-chylinski 
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1. Łódź – Łagiewniki, ob. w ko św. Antoniego; 

2. Łódź – Łagiewniki, fk w ko św. Antoniego; 

 

      
3. Łódź – Łagiewniki, rel. tr. w ko św. Antoniego; 

4. Łódź – Łagiewniki, ob. 2 w ko św. Antoniego; 

 

    
R7,5- Łódź – Łagiewniki, ob.3 w ko św. Antoniego; 

R7,6- Łódź, wt w ko św. Alberta Chmiel. 

 

zdjęcia: Jan Nitecki 



 


