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Apostoł Eucharystii

z kościoła Bożego Ciała w Krakowie

1433–1489

Bł. Stanisław 
Kazimierczyk 

Litania do św. Stanisława Kazimierczyka

Kyrie Elejson, Chryste Elejson, Kyrie Elejson, 
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas, 
Ojcze z Nieba, Boże, Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, 
 
Święta Maryjo,
Święty Stanisławie Kazimierczyku, 
Wierny wykonawco rad ewangelicznych, 
Naśladowco życia apostolskiego, 
Czcicielu Ran Ukrzyżowanego Zbawiciela, 
Skupiający wiernych przy jednym stole eucharystycznym, 
Miłośniku Krzyża i umartwienia, 
Gorliwy czcicielu Matki Najświętszej, 
Przykładzie cnót chrześcijańskich, 
Wzgardzicielu próżności świata, 
Wzorze pokory i cierpliwości, 
Siewco braterskiej miłości, 
Miłośniku czystości, 
Kaznodziejo wiernie objaśniający słowo Boże, 
Nauczycielu teologii i Pisma Świętego, 
Troskliwy wychowawco młodzieży zakonnej, 
Niezmordowany spowiedniku ludu Bożego, 
Przewodniku pokutujących, 
Ucieczko będących w niebezpieczeństwie, 
Pociecho smutnych i strapionych, 
Opiekunie ubogich, 
Nadziejo chorych, 
Narzędzie cudownych dzieł Bożych, 
Lekarzu przywracający wzrok, 
Podporo chromych, 
Ozdobo Zakonu Kanoniczego, 
Chlubo naszego Narodu, 
Patronie Krakowa i Kazimierza, 

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. 
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Bł. Stanisław Kazimierczyk 

– Apostoł Eucharystii

PP
rzechodniu, którego pobo-

ność, nauka lub ciekawość 

na to sprowadziły miejsce, 

gdy hołd oddajesz piękności świą-

tyni (…) dowiedz się, że oprócz za-

bytków sztuki i kultury, (…) mieści 

ona w swych murach obrazy Cu-

downe i posiada ciało Cudotwórcy, 

błogosławionego Stanisława Kazi-

mierczyka…”  Postać tego kazno-

dziei, spowiednika, wychowawcy 

kleryków już od wieków otaczana 

była kultem w Krakowie i na kra-

kowskim Kazimierzu, a szczegól-

nie w klasztorze kanoników re-

gularnych. W roku 1993 został on 

wyniesiony na ołtarze jako błogo-

sławiony, obecnie zaś trwają przy-

gotowania do jego kanonizacji.



Dziecię, modlitwami bogobojnych 

rodziców w starości wyproszone…

1651 dnia 10 września J. Mci Pa-
na Adama Bosowskiego dworzani-
na Królewicza J. Mci Władysława y 
Małżonki iego do grobu Stanisława 
Kazimierczyka z modlitwą uciekli się 
przes dni półczwarta y trzy nocy albo-
wiem krwie z oczu szły czóreczce ich Je-

wusi tego dnia z kościoła Bożego Cia-
ła z Kazimierza wróciwszy się zastali 
zdrową z łaski miłego Pana za przyczy-
ną tego Błogosławionego Stanisława 
świętego Kazimierczyka za czo Pa-
nu Bogu miłemu niech będzie wikuista 
cześć i chwała.

D
nia 27 września 1433, 

bogobojna Jadwiga, 

żona Macieja Sołty-

sa, radcy kazimierskie-

go, w późnej już starości 

powiła syna, który na 

chrzcie świętym otrzymał 

imię Stanisław. Imię to 

sam sobie niejako 

przyniósł, gdyż 

przyszedł na 

świat w do-

r o c z n ą 

pamiątkę 

przeniesie-

nia relikwii 

św. Stanisła-

wa, biskupa 

krakowskiego 

i  m ę c z e nni k a 

ze Skałki na Za-

mek. 

O dzieciństwie 

i młodości przy-

szłego Błogosła-

wionego nie za-

chowało się wiele 

informacji. Po-

chodził z ro-

dziny miesz-

c z a ń s k i e j 

— ojciec jego, 

Maciej Sołtys, 

był tkaczem, 

a także wieloletnim prze-

wodniczącym sądów miej-

skich. By pełnić tę funkcję, 

musiał być człowiekiem 

wykształconym, praw-

dopodobnie znającym 

oprócz języka polskiego 

także niemiecki i cze-

ski — te bowiem 

narodowości za-

m i e s z k i w a ł y 

XV-wieczny 

Kaz imierz . 

Matka Sta-

nisława, Ja-

dwiga, była 

osobą pobożną 

i  z a ang a ż ow an ą 

w życie religijne 

parafi i Bożego 

Ciała, gdzie nale-

żała do bractwa 

Najświętszego 

S a k r a m e n t u 

i spełniała obo-

wiązki, wią-

żące się z przy-

należnością do 

tegoż bractwa. 

Do obowiązków 

tych należało 

m.in. regularne 

uczestnictwo 

w  n a b o ż e ń -

stwach brackich, przystę-

powanie do sakramentów 

świętych oraz okazywanie 

szczególnej czci Matce Bo-

żej. Jadwiga Sołtysowa, do-

świadczywszy — jak wynika 

z najdawniejszych przeka-

zów biografów bł. Stanisława 

— radości macierzyństwa 

w stosunkowo późnym wie-

ku — starała się wychować 

swoje jedyne dziecko, wy-

modlone u Matki Najświęt-

szej, w poczuciu jak najwięk-

szej czci i umiłowania Maryi. 

Jej starania musiały odnieść 

zamierzony skutek — ha-

giografowie podkreślają bo-

wiem niezwykły kult Matki 

Bożej u małego Stanisława, 

który jeszcze mówić nie umie, 

a już za przykładem bogo-

bojnej matki klęka z własnej 

chęci przed obrazem Boga 

Rodzicy i składa bogobojne 

rączki do modlitwy, ucząc się 

zaś początków czytania, skła-

da z liter imię Maryi.

Oprócz domu rodzin-

nego, ogromny wpływ na 
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kształtowanie się duchowo-

ści młodego chłopca miał 

kościół i parafi a. Ochrzczo-

ny w kościele Bożego Ciała, 

pobierał tu pierwsze nauki 

i uczestniczył w nabożeń-

stwach. Zapewne już wtedy 

Stanisław rozpoczął drogę, 

która w niewiele lat później 

zaprowadziła go przed ołtarz 

jego kościoła parafi alnego 

i do zakonu, który przy tym 

kościele miał swój klasztor.  

Zanim to jednak nastąpiło, 

młodzieniec odbyć musiał 

studia akademickie. Około 

roku 1450 Stanisław rozpo-

czął pierwszy etap wyższej 

edukacji, czyli wydział ar-

tium, przygotowujący do 

właściwych studiów. Był 

to okres prawdziwego roz-

kwitu Akademii, na której 

wykładali wybitni uczeni, 

niejednokrotnie zasłużeni 

dla polskiej nauki, jak np. 

Paweł Włodkowic czy Sta-

nisław ze Skalbmierza, bądź 

też późniejsi święci, jak np. 

Jan Kanty. Znając pobożność 

Stanisława trudno się dziwić, 

że z czterech funkcjonują-

cych wówczas na Akade-

mii wydziałów — fi lozofi i, 

prawa, medycyny i teologii 

— wybrał ten ostatni. Jak 

pisze cytowany wcześniej ks. 

Augustyn Błachut, tak wiel-

kie postępy w naukach po-

czynił, że, jak świadczą jego 

żywotopisarze wieku XVII, 

otrzymał stopień doktora teo-

logii, a jeszcze więcej zasłynął 

z nabożeństwa ku Maryi.

Wzgardziwszy światem…

Xiężna Ieymość Czartoryiska podkomo-
rzyna krakowska predkie i lekkie wydanie 
miała na świat synaczka za przyczyną bło-

gosławionego Stanisława Kazimierczyka 
któremu ią było ofiarowano gdy czas poro-
dzenia nadchodził Anno Domini 1672

U
kończenie Akademii 

ze stopniem bakała-

rza teologii plasowało 

Stanisława w rzędzie osób wy-

kształconych. Stała przed nim 

otworem kariera świecka lub 

duchowa, bogactwo i zaszczy-

ty. Młody teolog nie zdecydo-

wał się jednak na skorzystanie 

z żadnej z tych, jakże pociąga-

jących, możliwości. W wieku 

23 lat wstąpił do klasztoru ka-

noników regularnych na Kazi-

mierzu — klasztoru, w cieniu 

którego upłynęło jego dzie-

ciństwo i gdzie rozpoczęła się 

jego formacja duchowa. Przed 

złożeniem ślubów zakonnych 

odbyć musiał roczny nowicjat, 

w trakcie którego odznaczał 

się ogromną skromnością, po-

korą, chęcią do każdej posłu-

gi, celował także w modlitwie 

i umartwieniach, w obyczajach 

skromny i pracowity, w mil-

czeniu surowy, od komplety 

aż do prymy rano z nikim nie 

rozmawiał, w rozmyślaniach 

tylko o rzeczach niebieskich za-

topiony. Nie wywyższał się po-

nad swoich współbraci, mimo 

że od części z nich był starszy 

i lepiej wykształcony.

Po odbyciu nowicjatu Stani-

sław złożył śluby zakonne, zaś 

po kolejnym roku lub dwóch 

uzyskał święcenia kapłańskie. 

Według panującego w klasz-

torze zwyczaju, świeżo wy-

święcony kapłan przez pięć lat 

przygotowywał się do podjęcia 

obowiązków duszpasterskich. 

Czas ten przyszły błogosła-

wiony spędził prawdopodob-
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nie na zajęciach w zakonnym 

skryptorium, gdzie jego zna-

jomość łaciny czyniła z niego 

cennego pracownika. Jako 

wykształcony teolog, uczył 

też zapewne młodych zakon-

ników elementarza życia kon-

sekrowanego — prawd wiary, 

łaciny i śpiewu kościelnego. 

Dbał także i o własne przygo-

towanie do pracy kapłana, stu-

diując pisma ojców Kościoła, 

regułę zakonną i inne nabożne 

dzieła. Jego biografowie zgod-

nie przyznają, że niezwykle 

ważna była dlań Msza św., od 

której zawsze zaczynał dzień 

i w której uczestnictwo zawsze 

przeżywał z ogromnym zaan-

gażowaniem.

Na ciężką gorączkę bardzo zachorowała 
panna imieniem Agnieszka w leciech dzie-
więtnastu sławetnego Pana Alexandra 
Manikowskiego pasierbica a potem Yanny 
małżonki iego córka tak że iuż byli zwątpili o 
iey zdrowiu rodzicy w ktorey będąc zwątlona 
y od gorączki spalona ledwie mówić mogąc y 
oley święty na nię włożono tak skoro ofiaro-
wali ją rodzicy do grobu błogosławionego oy-

ca Stanisława Kazimierczyka ze Mszą ś. y 
ze świecami ktore ubodzy w rękach przy mszey 
ś. klęcząc trzymali zaraz się iey polepszać na 
zdrowiu poczęło y ozdrowiała za pomocą Bo-
żą wkrótce a to w roku Pańskim 1665 dnia 4 
lipca Potym wkrotce w kilka niedziel rozcho-
rował się także na gorączkę y sam pomieniony 
Pan Manikowski, a gdy się także ofiarował 
z ś. mszą zdrow został.

Stanisław nowe zasługi zbiera na niebo…

Roku Pańskiego 1671 ieymość panna Anna 
Iagodynka chorowała na piersi cięszko, do czego 
przystąpił i kaszel nieznośny a ten ból trwał przez 
cztery lata y daley a gdy się ofiarowała do gro-
bu błogosławionego Stanisława Kazimierczy-
ka y tam Mszy świętey nabożnie słuchała, ten 
ból odstąpił iakoby go ręką odiął, czego wdzięcz-
na będąc takie pisanie jako iest to posłała.

Uprzednio chromy, głuchy i niewidomy 
są uzdrownieni dzięki Błogosławionemu 
Stanisławowi Kazimierczykowi 

P
o upływie pięciu lat od 

otrzymania święceń 

kapłańskich, Stanisław 

otrzymał nowe zadania, do 

których zabrał się z właści-

wym sobie zaangażowaniem 

i starannością. W kościele 

powołany został na stanowi-

sko kaznodziei i spowiednika, 

zaś w klasztorze zająć miał się 

uczeniem nowicjuszy oraz za-

stępowaniem przełożonego. 

Były to prace wymagające po-

święcenia im ogromnej ilości 

czasu, przemyśleń, oddania 

i pasji. Szczególnie istotna była 

tu jego funkcja kaznodziei 

— padające z ambony słowa 

miały bowiem nad wyraz do-

niosły wpływ na słuchających 

wiernych, dla których kaza-

nia stanowiły niejednokrotnie 

najważniejsze tłumaczenie 

prawd wiary, źródło informacji 

o życiu świętych, drogowskaz 

życia. Stanisław, mając tego 

pełną świadomość, bardzo 

dużą uwagę przywiązywał do 

przygotowania swoich kazań. 

Niepowetowaną stratą jest fakt, 

że przechowywany w Biblio-

tece Narodowej zbiór kazań 

bł. Stanisława spłonął w 1944 

roku, tym bardziej, że biogra-

fowie Błogosławionego piszą, 

iż swoimi kazaniami wzbudzał 

on ogromny podziw i zbierał 

wielkie żniwo dusz, bo co z ust 
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jego wychodziło, słodziło dusze 

i do cnot świętych przywodziło 

(…). Był niepochlebny w ka-

zaniu, ale śmiele w pospolitości 

grzechy ludzkie karał…

Jak przez głoszenie kazań bł. 

Stanisław Kazimierczyk miał 

niebagatelny wpływ na religij-

ność mieszkańców Kazimie-

rza, tak przez pełnienie funkcji 

opiekuna młodzieży zakonnej 

kształtował on jej duchowość 

i intelekt. Jego zadanie pole-

gało na zapoznaniu młodych 

kandydatów do stanu kapłań-

skiego z historią Zakonu, jego 

regułą i charyzmatem. Czy-

nił to z taką radością i prze-

konaniem, a równocześnie 

z rozsądkiem i szacunkiem dla 

swoich młodszych współbraci, 

że darzyli go oni ogromnym 

podziwem i zaufaniem. U źró-

deł tego zaufania leżał przede 

wszystkim fakt, że Stanisław 

swoim życiem dawał im naj-

lepszy przykład przekazywa-

nych nauk.

Warto też wspomnieć, że bł. 

Stanisław Kazimierczyk peł-

nił jeszcze funkcję spowied-

nika i zastępcy przełożonego, 

lecz o tej jego działalności nie 

mamy wielu danych.

C
ałe życie bł. Stanisława, 

od jego najmłodszych 

lat, przesiąknięte było 

głęboką wiarą i uwielbieniem 

dla Najświętszego Sakramen-

tu. Kult ten zaszczepiła w nim 

matka, kobieta bardzo poboż-

na, członkini bractwa Najświęt-

szego Sakramentu, które szcze-

gólny nacisk kładło właśnie na 

cześć oddawaną Bożemu Ciału. 

Stanisław, wyniósłszy z domu 

taki właśnie typ pobożności, 

otaczał adoracją Krzyż Jezuso-

wy i żywił wielkie nabożeństwo 

dla Męki Pańskiej. Uczucia te 

mogły być jednym z powodów, 

dla których Stanisław zdecydo-

wał się na wybór zakonu kano-

nickiego jako zgromadzenia, W dzień częstym biczowaniem ściera 
zmazy wcześniejszego życia

Chorego brata Mikołaja nawiedza i wy-
bawia od śmierci

Umierających i chorych od grobu głosem 
swoim ratuje

Naśladując Matkę, naśladował 

Jej najmilszego Syna… 
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w którym pragnął realizować 

swoje posłannictwo — wśród 

reguł tegoż zakonu nader istot-

ną sprawą jest cześć oddawana 

Jezusowi Chrystusowi w Naj-

świętszym Sakramencie. 

Był także bł. Stanisław żar-

liwym czcicielem Matki Naj-

świętszej i św. Stanisława, swo-

jego patrona. Miał Stanisław 

pobożny zwyczaj uczęszczać 

w każdy dzień piątkowy do koś-

cioła na Skałkę i tam polecać się 

opiece Matki Bożej oraz swoje-

mu patronowi, św. Stanisławo-

wi. Otóż, kiedy raz modlił się 

tam gorąco, zobaczył nagle ja-

koby się sklepienie usunęło, koś-

ciół zaś napełnił się niebiańską 

światłością — wtem ukazała 

mu się Najświętsza Marya Pan-

na z Dzieciątkiem Jezus na ręku 

wraz ze świętym Stanisławem 

i wielkim zastępem aniołów, 

i w te doń przemówiła słowa: 

Cieszę się, synu mój, Stanisła-

wie, z tego twego tak znacznego 

nabożeństwa, którym mnie ze 

świętym Stanisławem, Patro-

nem twoim, czcisz nieustannie, 

dlatego powiadam tobie, mężnie 

sobie poczynaj a bądź statecz-

nym, ciebie bowiem wespół ze 

Świętymi moimi sowita zapłata 

oczekiwa w niebie. 

Zdumiał się Stanisław, 

a jednocześnie błogą szczęśli-

wością napełniło się serce jego, 

a z ust wyrwało się westchnie-

nie: I skądże mi to, że przyszła 

do mnie Matka Boga mego? 

O zdarzeniu tym opowiadają 

wszyscy biografowie Stanisła-

wa, przedstawiane jest również 

na obrazach przedstawiających 

Błogosławionego. 

Jednym z przejawów religij-

ności Kazimierczyka, postępują-

Modlącemu się ukazuje sie Dziewica 
Maryja ze św. Stanisławem

Modlącemu się ukazuje sie Dziewica 
Maryja ze św. Stanisławem

cego zgodnie ze słowami Chry-

stusa: Co uczyniliście jednemu 

z tych braci moich najmniejszych, 

mnieście uczynili, była opieka 

nad biednymi i chorymi. We-

dle biografa, ks. Stefana Ranat-

howicza, Stanisław był przeciw 

ubogim dziwnie litościwy, nigdy 

nikim nie gardził, nie pochlebo-

wał bogatym, wolen od świeckich 

pieczołowitości… Ponoć w okre-

sie Wielkiego Postu większość 

swego pożywienia oddawał 

ubogim, kontentując się naj-

skromniejszym pokarmem i ca-

łe noce trawiąc na modlitwie. 

Swoim życiem dawał przykład 

wszystkim, z kim się spotykał, 

pozostając przy tym tak skrom-

nym, łagodnym i rozważnym, 

że wśród swoich współczesnych 

nie budził zawiści. 

Prowadząc życie bardzo in-

tensywne i aktywne oraz pod-

dając się także wyczerpującym 

praktykom ascetycznym, bł. 

Stanisław stosunkowo szybko 

stracił siły. W wieku 56 lat za-

padł na zdrowiu i rychło stało 

się jasne, że z choroby tej już 

się nie podniesie. Jednak nawet 

na łożu śmierci nie opuszcza-

ła go żarliwa wiara, co opisuje 

Krzysztof Łoniewski: … gorącą 

modlitwą polecać się Pańskiemu 

wielkiemu miłosierdziu począł, 

Ażci mu się w tym natychmiast 

serdecznie wzywaiącemu Chry-

stus Pan z piąciu ran swoich naj-

droższych iakoby po zmartwych-

wstaniu swoim y z naświętszą 

Panną w wielkiey iasności y 

z wielką liczbą zwłaszcza swych 

polskich patronów stawił tak wi-

domie z łagodną pociechą…

Bł. Stanisław zmarł 3 maja 

1489 roku. Pochowany został 

w prezbiterium, obok ołtarza 

św. Marii Magdaleny, w miej-

scu, gdzie obecnie znajdują się 

stalle. 

A.D. 1681 Dnia 2 Mai J.M. Pani Te-
resa Nantela rayczyna krakowska synaczka 
Antoniego przyniosła do grobu B. Stanisła-
wa Kazimierczyka usilnie  o mszą św. prosząc 
aby przy niey za dobrodzieystwa doznane że sy-
na swego prawie umierayącego zdrowego otrzy-
mała, Panu Bogu podziękować mogła. To też 
natenczas Mszę św. kapłani domowi poodpra-
wiali byli, jednak do oo. Bernardynów posła-
no po kapłana. Przyszedł tedy Ojciec Ludwik 
Latocki wieku sędziwego y zeznał, iż się kilka 
razy do Mszy wybierał a nie mógł odprawić, 
zawsze go yakie ważne zachodziły trudności, 
aż dopiero w kościele wiecznym Bożego Ciała 
zdrowe dziecię obaczywszy sobie dobrze znajo-
mym z podziwieniem mówił: Jest za co P. Bo-
gu podziękować. Te to dziecię ode mnie wczora 
widziane umierające tu do grobu B. Stanisława 
ofiarowane zdrowe zostało. 

14 15



S
tanisław już za życia cie-

szył się opinią świętego. 

Po jego śmierci zaczęli 

zwracać się doń ludzie wie-

rzący, iż posiada on łaskę wy-

praszania cudów. Wszystkie te 

cuda zapisywano w specjalnej 

księdze — ich liczba w ciągu 

pierwszego roku po śmierci 

bł. Stanisława wyniosła aż 176, 

co znaczy, że cieszył się on po-

wszechnym i żywym kultem. 

Dlatego też stosunkowo szyb-

ko ciało bł. Stanisława zostało 

wydobyte z dotychczasowego 

grobu i umieszczone w nowej 

trumience, stojącej na podwyż-

szeniu. Oznaczało to, że kult bł. 

Stanisława niejako zatwierdzo-

ny został przez władze kościel-

ne. W 1632 roku ks. Marcin 

Kłoczyński, przeor zakonu, 

wystawił wspaniały ołtarz, do 

którego przeniesione zostały 

szczątki bł. Stanisława. Mauzo-

leum ozdobione jest rzeźbami 

symbolizującymi cztery cnoty 

kardynalne — roztropność, 

sprawiedliwość, umiarkowanie 

i męstwo, a także życie peł-

ne wyrzeczeń i czystości. Nad 

bogato zdobioną trumną bł. 

Stanisława, w centrum ołta-

rza, umieszczona została pięk-

Podczas morowego powietrza w mieście Ka-
zimierzu przy Krakowietrzy lata panującego, to 
iest roku pańskiego 1677, 1678, 1679 wiele lu-
dzi oboiey płci tak duchownych jako i swieckich 
uciekających się o ratunek, pociechę i pomoc do 
grobu błogosławionego Stanisława Kazi-
mierczyka przez przyczynę iego y zasługi Pan 
Bóg miłosierny nie tylko od morowey zachował 
zdrowo zarazy ale też iuż cale powietrzonych 

desperowanych, konaiących, umieraiących do 
piersszego przyprowadził zdrowia iako potym 
sami dobrym zeznali sumieniem kiedy za uzna-
ne dobrodzieystwa do grobu tegoż błogosławio-
nego Stanisława Kazimierczyka ze Mszami 
świętymi y świecami, częścią srebrne częscią wo-
skowe oddawali wota za co niech Panu Bogu 
w miłosierdziu nieprzebranemu będzie wiekuista 
cześć y chwała.

p ł a s ko r z e ź b a 

Matki Bożej z 

Dzieciątkiem

krzyż i lilia – 

symbol życia 

pełnego wy-

rzeczeń i czy-

stości

posąg kobiety, której atrybu-

ty symbolizują cztery cnoty: 

nadziei (kotwica), męstwa 

(kolumna), wierności (pies) 

i miłości (dziecko)

cnota wstrzemięź-

liwości, symbolizo-

wana przez jedno-

rożca

cnota sprawiedliwo-

ści, symbolizowa-

na przez kulę

cnota męstwa, 

symbolizowana 

przez smoka

cnota miło-

sierdzia (lub 

roztropno-

ści) symbo-

l i z o w a n a 

przez ba-

ranka

trumna bł. 

Stanisława

Rozgłos poszedł o cudach przy jego grobie… na płaskorzeźba Matki Bożej 

z Dzieciątkiem, do której bł. 

Stanisław żywił ogromną cześć. 

Przy ołtarzu widnieją niewiel-

kie obrazki wotywne z XVII 

i XVIII wieku, będące ilustracją 

cudów, uproszonych za wsta-

wiennictwem bł. Stanisława. 

Widać tu ściśnięte tłumy ludzi, 

przerażone to pożarem miasta, 

to zabójczą dżumą, które zale-

gają cmentarz kościelny, a wszy-

scy oczekują pociechy i ratunku 

od świątobliwego zakonnika. Na 

drugich widzimy przedstawione 

wnętrza izb, w których chorzy 

walczą między życiem a śmier-

cią, domownicy zaś w pokor-

nych modłach wyglądają pomo-

cy świątobliwego cudotwórcy. 

Na innych znowu spostrzegamy 

różne kaleki, a wszędzie zjawia 

się wśród obłoków błogosławio-

ny Kazimierczyk, przynoszący 

ratunek. Obrazki te są najlep-

szym dowodem na cześć, jaką 
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wizytatora kanoników regular-

nych laterańskich, ks. Henryka 

Walczaka, powołał Komisję 

Historyczną, mającą za zadanie 

poszukiwanie i gromadzenie 

wszystkich dokumentów, ma-

jących związek z życiem bł. Sta-

nisława oraz potwierdzających 

ciągłość otaczającego go kultu. 

Na podstawie tychże dokumen-

tów rozpoczął się proces beaty-

fi kacyjny, który, ogólnie rzecz 

ujmując, trwał od roku 1987 

do roku 1992. W ogłoszonym 

21 grudnia 1992 roku w obec-

ności Ojca Świętego Jana Pa-

wła II dekrecie o heroiczności 

cnót bł. Stanisława Kazimier-

czyka i nieprzerwanym jego 

kulcie czytamy m.in.: Kieru-

jąc się wiarą i płonąc miłością, 

znajdował swoje zadowolenie 

w Bożej służbie, w sprawowaniu 

Bożych tajemnic, w przeprasza-

niu, w rozważaniu rzeczy Bo-

skich, w zachowywaniu ślubów 

zakonnych. Miał szczególne na-

bożeństwo do Jezusa Ukrzyżo-

Roku Pańskiego 1667 podczas niebespie-
czeństwa woyny tureckiey przeciwko Pols-
czeobwiesczaney y inych rozruchow domo-
wych I.M.X.Biskup Krakowski Andrzey 
Trzebicki gdy rozkazał przez drukowany 
mandat swoy do wszystkiey dyecezye krakow-
skiey a osobliwie w Krakowie różne suplica-
cye po kościołach y godziny dzienne z wysta-
wieniem Naświętszego Sakramentu y posty 
w każdą sobotę ludowi i księżom o chlebie i wo-
dzie y ukorzenie w obliczu kleru w każdą środę 
podczas syplicacyi. Rozkazał też nawiedzać 
cudowne obrazy w kościołach krakowskich, 
każdy obraz pewnego dnia. Także groby świę-

tych y błogosławionych w Krakowie będących. 
Między innymi nakazał grób błogosławio-
nego Stanisława Kazimierczyka w koście-
le Bozego Ciała na Kazimierzu nawiedzać 
w niedzielę Męki Panskiej ludowi i księ-
żom czego autentyk iest pod pieczącią podpisa-
ny ręką zastępcy sędziego czcigodnego i bardzo 
szanowanego Pana Jana Chryzostoma Bo-
dzanty krakowskiego doktora prawa kościel-
nego zachowane między prawami kościelnymi 
dla w przyszłości żyjących jako pamiątka i dla 
błogosławionego Stanisława Kazimierczyka 
kanonika regularnego laterańskiego wieczne-
go poszanowania i chwały.

Nagrobek bł. Sta-

nisława na obrazie 

wotywnym (XVII w.)

wierni przez stulecia otaczali 

bł. Stanisława — ukazują także, 

w jakich sytuacjach najczęściej 

się do niego zwracano.

Wiek XVII i XVIII to także 

okres, kiedy zaczynają ukazy-

wać się biografi e bł. Sta-

nisława. Jego imię 

pojawia się także 

w zbiorach ży-

wotów świę-

tych. Fakt 

ten świadczy 

o tym, że 

choć za-

konnik nie 

został ofi cjal-

nie kanonizo-

wany, jego kult 

wykroczył poza 

ramy Kazimierza 

i Krakowa i roztaczał 

się coraz szerzej. Był on nawet 

w pewnym okresie uważany za 

patrona Polski. 

W 1625 roku papież Urban 

VIII wydał bullę, regulującą 

sposób kanonizacji i beaty-

fi kacji. Stało w niej, iż osoba, 

która otaczana była kultem od 

niepamiętnych czasów, czyli sto 

lat przed ogłoszeniem tej bulli, 

może zostać uznana za błogo-

sławioną, jeśli uda się zgroma-

dzić i przedstawić Stolicy Apo-

stolskiej stosowne dokumenty, 

będące dowodem na istnienie 

i czas trwania tegoż kultu. 

W przypadku bł. Stanisława 

starania takie datują się praw-

dopodobnie od 1780 roku, 

kiedy to po raz drugi dokona-

no uroczystego otwarcia jego 

grobu. Data ta nie jest przypad-

kowa — 13 lat wcześniej kano-

nizowany został św. Jan 

Kanty, jeden z pięciu 

świątobliwych 

mężów, żyją-

cych w XV-

w i e c z n y m 

Kr a kow i e . 

Wyniesienie 

go na ołtarze 

s p o w o d o -

wało wzrost 

zainteresowa-

nia także i bł. 

Stanisławem. Ka-

zimierscy kanonicy 

rozpoczęli gromadzenie 

dokumentów i świadectw, nie-

zbędnych do zatwierdzenia 

jego kultu przez Stolicę Apo-

stolską. Również i wierni coraz 

liczniej ciągnęli do ołtarza bł. 

Stanisława, składając tu swoje 

intencje i prośby, zamawiając 

Msze św. W rocznice śmier-

ci świątobliwego zakonnika, 

3 maja, odbywały się uroczyste 

wotywy i tridua dla uczczenia 

jego pamięci. 

Starania o wyniesienie bł. 

Stanisława Kazimierczyka na-

brały mocy w początku lat 70. 

XX w. Wówczas to właśnie ks. 

kard. Karol Wojtyła, na prośbę 
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wanego i Najśw. Maryi Panny. 

Swoją wole oddał w wypełnieniu 

woli Bożej i przełożonych. Posta-

mi i umartwieniami ciało swoje 

ujarzmiał. Ukochał milczenie 

i skupienie duszy. Zatroskany był 

o swój zakon, uczynny wzglę-

dem współbraci, jak również 

względem biednych i chorych. 

Powodowany miłością duszpa-

sterską, gorliwym był głosicielem 

Słowa Bożego, kierownikiem 

duchowym i doświadczonym 

spowiednikiem, dlatego wielu 

wiernych z Krakowa i Kazimie-

rza z pełnym zaufaniem do nie-

go się zwracało. 

18 kwietnia 1993 roku 

w Rzymie Ojciec Święty uro-

czyście ogłosił Stanisława Ka-

zimierczyka błogosławionym. 

Razem z nim zaszczytu tego 

dostąpiła s. Angela Truszkow-

ska, założycielka zgromadzenia 

sióstr felicjanek, oraz s. Fausty-

na Kowalska, dzisiejsza święta, 

apostołka Bożego Miłosierdzia. 

Wizerunki błogosławionych, 

w tym bł. Stanisława klęczące-

go przed Matką Bożą, zawisły 

na frontowej ścianie bazyliki 

św. Piotra. W trakcie homilii 

Jan Paweł II powiedział: Po-

zdrawiam cię wreszcie Stani-

sławie Kazimierczyku, kapłanie 

Kanoników Regularnych Late-

rańskich. Twe życie związane 

było nierozerwalnie z Krako-

wem, z jego sławną Akademią 

oraz z klasztorem przy kościele 

Bożego Ciała na Kazimierzu, 

gdzie dojrzewało i rozwijało się 

Twoje powołanie. (…) Pamięć 

o świętości Sługi Bożego żyje 

i owocuje do dzisiaj. Tej pamię-

ci lud Krakowa, a zwłaszcza 

lud Kazimierza, dawał wyraz 

przez modlitwę u jego relikwii 

nieprzerwanie aż do naszych 

czasów. Jako Arcybiskup Kra-

kowski nieraz tym modlitwom 

przewodniczyłem.

Który to cud i jego wotum przy 

grobie to jawnie pokazuje…

N
iezwłocznie po ogło-

szeniu Stanisława 

Kazimierczyka błogo-

sławionym, jego macierzysty 

zakon podjął starania o jego 

kanonizację. Do rozpoczęcia 

takich działań generalnie po-

trzebny jest cud, uproszony za 

wstawiennictwem błogosła-

wionego, jednak w pewnych 

przypadkach Stolica Apostol-

ska może od tego wymagania 

odstąpić. Tak było i w przypad-

ku Kazimierczyka, co jednak 

nie oznacza, że cudów takich 

nie było — ich najdobitniej-

szym świadectwem są obra-

zy wotywne i wota, wiszące 

przy grobie Błogosławionego. 

Jednak cudem, który zaważył 

o rozpoczęciu procesu, było 

uzdrowienie Piotra Komo-

rowskiego około roku 1617. 

Ten starosta oświęcimski 

i właściciel obszernych dóbr 

w Suchej Beskidzkiej zachoro-

wał ciężko na oko — choroba 

była tym niebezpieczniejsza, 

że skutkować mogła całkowi-

tą utratą wzroku — drugiego 

oka bowiem Komorowski już 

nie posiadał. Bywając często 

w Krakowie, starosta słyszał 

o bł. Stanisławie i łaskach przez 

niego wypraszanych, i do nie-

go właśnie, po bezskutecznych 

zabiegach lekarskich, zwrócił 

się o pomoc. Jak notuje kroni-

karz żywiecki, Andrzej Komo-

niecki, … Jego Mość pan Piotr 

Komorowski zachorzał był na 

oko barzo i niebeśpieczno (…), 

w której chorobie tęskniąc so-

bie, oddawał się modlitwie za 

Wotum do grobu bł Stanisława Kazimier-
czyka od opętanego uwolnionego od demonów

Objawił się ze świecą chorej Katarzynie z 
Kleparza i ją uzdrowiłBeatyfi kacja  Stanisława KazimierczykaBeatyfi kacja  Stanisława Kazimierczyka
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przyczyną bł. Stanisława Kazi-

mierczyka, którego sobie wziął 

i miał za osobliwego patrona. 

I zasnąwszy, przez rewerency-

ją tenże Stanisław obiecał go 

pocieszyć, byleby braci zakon 

jego w Suchej fundował. Jakoś 

nieodmiennie to postanowił 

i rzeczą samą wykonał i zdrów 

z tego został. Historia tego cudu 

i fundacji klasztoru kanoników 

regularnych laterańskich uka-

zana została na obrazie, wiszą-

cym przy grobie bł. Stanisława 

w krakowskim kościele Bożego 

Ciała. Została ona także przed-

stawiona Kongregacji do Spraw 

Świętych przy staraniach o ka-

nonizację Kazimierczyka. Pro-

ces kanonizacyjny na stopniu 

Roku Pańskiego 1630 iasnie wielmoż-
ny I.M.P. Piotr Komorowski dzierżaw-
ca Liptowa i Orawy starosta oświęcimski 
będąc chory bardzo a osobliwie na oko któ-
re mu było z głowy wyszło na wierzch że go 
podwięzować musia ten będąc w Krakowie w 
kamiemicy swoyey, we śnie okazał mu się bło-
gosławiony oyciec Stanisław w habicie swo-
im zakonnym a ocknąwszy się poznał że mu 
się zaraz na zdrowiu polepszyło y na oku nie-
go bolu powiększey częsci zanikło, zaraz na-
zaiutrz kazał się nieść ieszcze słaby do gro-

bu iego a tam odprawiwszy swoie nabozeń-
stwo z I.M.X. roboszczem Bożego Ciała 
na ten czas Marcinem Kłoczyńskim począł 
mówić że fundacyiey aby tam tych zakonni-
ków to yest kanoników regularnych w swoiey 
dziedziczney maiętności w Suchey nazwaney 
dwie mili za Kalwaryą w górach y z tey oka-
zyi na pamiątkę dobrodzieystwa doznanego 
w chorobie swoyey uczynił dotacyą o czym 
iaśniey w erekcyey tego konwentu wzmian-
kę czynią tego dobrodzieystwa przez zasługi 
błogosławionego Stanis. Kazimierczyka 

diecezjalnym otwarty został 

w roku 1995. Po jego zakoń-

czeniu akta dotyczące bł. Sta-

nisława przekazane zostały 

do Watykanu, gdzie spotkały 

się z przychylnym przyję-

ciem przez Kongregację do 

Spraw Świętych. W ostatnich 

dniach września 2009 roku 

Kardynałowie zebrani na 

konsystorzu w Rzymie po-

zytywnie wypowiedzieli się 

o kanonizacji bł. Stanisława. 

Dlatego też, 26 października 

2009 w bazylice Bożego Ciała 

nastąpiło uroczyste otwarcie 

relikwiarza Kazimierczyka. 

Wyjęte z niego cząstki prze-

niesione zostały do relikwia-

rzy, które następnie powę-

drują do rozmaitych domów 

zakonnych i kościołów, gdzie 

wierni będą mogli oddawać 

im cześć i modlić się przez 

wstawiennictwo bł. Stani-

sława. 19 grudnia 2009 roku 

Ojciec Święty Benedykt XVI 

zatwierdził cud uzdrowienia 

za wstawiennictwem błogo-

sławionego zakonnika, co 

otworzyło drogę do jego ka-

nonizacji.

Obraz przedstawiający (od lewej) bł. 

Michała Giedroycia, św. Jana Kantego, 

bł. Stanisława Kazimierczyka, św. Szy-

mona z Lipnicy i bł. Izajasza Bonera

Otwarcie trumienki z relikwiami bł. Stanisława Kazimierczyka (2009)Otwarcie trumienki z relikwiami bł. Stanisława Kazimierczyka (2009)
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Kanonicy Regularni Laterańscy

NN
ade wszystko, bra-

cia najmilsi, miłuj-

cie Boga, a następ-

nie i bliźniego, ponieważ są to 

przykazania w pierwszym rzę-

dzie nam dane.

Zasadniczą przyczyną, dla któ-

rej zgromadziliście się razem, 

jest to, abyście jednomyślnie 

mieszkali w domu i mieli jedną 

duszę i jedno serce skiero-

wane ku Bogu. Trwajcie gor-

liwie na modlitwie o usta-

lonej godzinie i porze dnia. 

Ciało wasze ujarzmiajcie po-

stami i wstrzemięźliwością 

w jedzeniu i piciu, o ile zdrowie 

pozwala. Niech nie będzie oka-

zały wasz ubiór, ani też nie sta-

rajcie się podobać ubiorem, lecz 

dobrym postępowaniem. Kłótni 

żadnych nie prowadźcie, albo jak 

najszybciej ich zaprzestańcie, aby 

gniew nie przerodził się w nienawiść 

i ze źdźbła nie czynił belki, a dusza 

nie stała się zabójcą. 

Reguła św. Augustyna (fragment)



i uczonych, mających istot-

ny wpływ na życie religijne 

i naukowe ówczesnej Europy, 

jak na przykład św. Bernard 

z Aosty, św. Ubald, Tomasz 

a Kempis, Erazm z Rotterda-

mu.

Do Polski Kanonicy przybyli 

już w XI w. Pierwsze prepozytu-

ry, a później opactwa, powstały 

w Trzemesznie, Czerwińsku 

oraz we Wrocławiu, najwięk-

szy z ówczesnych ośrodków 

kanonickich w Polsce. Jak pisze 

historyk zakonu, ks. Kazimierz 

Łatak, kanonicy w Polsce pre-

zentowali dwa różne kierunki 

rozwoju. Fundacje stare (…) już 

w XIV w. włączyły się w dzia-

łalność duszpasterską szerzej 

pojętą. Przyjmując pracę w pa-

rafi ach wiejskich (…) tworzyli 

2-3 osobowe placówki ze stałym 

w zasadzie proboszczem i wy-

mienianymi przez klasztor ma-

cierzysty wikariuszami. Nieco 

inny typ działalności wytworzy-

ły natomiast ośrodki związane 

z krakowską prepozyturą Boże-

go Ciała. Dobrze przygotowani 

kanonicy ci tworzyli wzorowe 

parafi e miejskie, opiekowali się 

szkołami, szpitalami, oddawali 

się kaznodziejstwu.

Z tej to właśnie prepozytury 

Bożego Ciała wywodził się bł. 

Stanisław Kazimierczyk. Jego 

wstąpienie do zakonu przy-

padło stosunkowo niedawno 

po sprowadzeniu zakonników 

do Kazimierza, co nastąpiło 

w roku 1405. Król Władysław 

Jagiełło i bp Piotr Wysz prze-

kazali przybyłym z czeskich 

Rudnic kanonikom kościół Bo-

żego Ciała, o którego rozbudo-

wę i uświetnienie troszczyli się 

kolejni prepozyci. Warto wspo-

mnieć, że choć na przestrzeni 

wieków liczba klasztorów ka-
Bł. Stanisław Kazimierczyk: rzeżba przy ołtarzu 

głównym, niegdyś na nagrobku Błogosławionego

Rzymska bazylika  kanoników

Zasłynęli kanonicy regularni z pobożności 

i karności zakonnej...

P
oczątków zakonu Ka-

noników Regularnych 

Laterańskich szukać 

należy w położonej w Numidii 

(dzisiejszej Algierii) Hipponie, 

gdzie pod koniec IV w. wo-

kół św. Augustyna skupiła się 

pierwsza wspólnota klerycka. 

Jej członkowie, nawiązujący do 

ideałów pierwszych chrześcijan, 

łączyli ascezę życia mniszego 

z obowiązkami apostolskimi. 

W miarę upływu czasu ruch 

kanonicki rozszerzał się, obej-

mując swoim zasięgiem cały 

ówczesny świat chrześcijański. 

Do pewnego momentu każda 

z nowopowstałych kongregacji 

rządziła się swoimi prawami. 

Aby uniknąć zbytniej dowolno-

ści i różnorodności panujących 

w poszczególnych klasztorach 

zasad, postanowiono nadać im 

jednolitą regułę, co nastąpiło na 

Synodzie Laterańskim w roku 

1059. Nadano wówczas klasz-

torom Regułę św. Augustyna, 

zawierającą zbiór norm orga-

nizujących życie w każdym ze 

zgromadzeń. Od tego momen-

tu datuje się rozkwit wspólnot 

kleryckich, a wiek XI i XII na-

zywany jest wiekiem kanoników 

regularnych. W roku 1105 otrzy-

mali oni Bazylikę w Rzymie na 

Lateranie, przy której powstała 

kongregacja laterańska. Jej kon-

tynuatorem jest m.in. krakow-

skie zgromadzenie.

W okresie średniowiecza, 

w czasie największego rozwo-

ju zakonu, liczba klasztorów 

kanonickich w Europie sięgała 

2500. Wśród zgromadzonych 

w nich zakonników było wie-

lu świę- tych 
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A.M.D.G. et Sanctorum eius hono-
rem roku pańsk. 1672 Xsiądz Jan Bro-
dowski zakonnik klasztoru tego będący 
od Pana Boga na zdrowiu tak cięszko 
nawiedzonym że przez puł roka z łoszka 
nie wstając żadnym członkiem władnąć 
nie mógł, bo go karmić y poić kto inszy 
musiał, spać dla bolu prawie nigsy nie 
mógł. Gdy się do grobu B. Stanisła-

wa KAzimierczyka przez Mszą św. 
od iednego kapłana tegoż zakonu odpra-
wioną a przez ręce i nogi z wosku ofia-
rował, zaraz poprawę na zdrowiu swym 
uczuł a potym do zdrowia cale przy-
szedłszy tę tablicę metalową na wiecz-
ną pamiątkę, za dobrodziejtwo uznał te-
go błogosławionego Sługi Bożego, za-
wiesił.

nonickich w Polsce osiągnęła 

imponującą liczbę, to jedynie 

kanonia krakowska — od 1861 

roku opactwo — uniknęła 

przeprowadzonej przez zabor-

cę w roku 1864 kasaty.

Dziś w Krakowie mieści się 

Dom Prowincjalny — siedziba 

istniejącej od 1952 roku pro-

wincji polskiej — a także no-

wicjat i Wyższe Seminarium 

Duchowne. W Polsce znajduje 

się 13 klasztorów kanonickich, 

zgrupowanych w pięciu ka-

noniach: krakowskiej, drezde-

neckiej, ełckiej, gietrzwałdzkiej 

i mstowskiej. 

Ieymość Emerencyanna Segnicowa Ray-
czyna Krakowska na oczy chora, ozdrowiała 
za przyczyną Błogosławionego Stanisława 
Kazimierczyka,roku Pańskiego 1673 dnia 
dwudziestego drugiego miesiąca czerwca, za 
co niech będzie Pan Bóg pochwalon

Relikwiarze z relikwiami bł. Stanisława

Bardzo ważnym ośrodkiem życia kano-

niczego w Polsce jest sanktuarium ma-

ryjne w Gietrzwałdzie. Od najdawniej-

szych lat bardzo żywy był tu kult 

Matki Bożej. Początkowo czcią 

otaczana była niewielka, go-

tycka Pieta, później zaś, w 

XVI w., w  świątyni pojawił 

się wizerunek Matki Bo-

żej, który szybko zasłynął 

łaskami. Prawdziwe zna-

czenie uzyskał jednak Gie-

trzwałd w 1877 roku, gdy 

stał się miejscem objawień 

maryjnych, jedynych w Polsce, 

ofi cjalnie uznanych przez Kościół. 

Ukazująca się dwóm dziewczynkom 

Matka Boska udzielała im rad, prosi-

ła o odmawianie różańca, odpowiada-

ła na pytania. Pobłogosławiła również 

cudownie wytrysłe źródełko – dzięki 

czemu Gietrzwałd nazywany jest pol-

skim Lourdes. 2 lutego 1970 roku Pa-

pież Paweł VI nadał kościołowi w Gie-

trzwałdzie godność Bazyliki Mniejszej. 

Łaskami słynący wizerunek Matki Bo-

żej Gietrzwałdzkiej czczony jest także 

w Kirach, w kaplicy u wejścia do Doliny 

Chochołowskiej, nad którą opiekę spra-

wują również kanonicy regularni 

laterańscy. W kronice w kapli-

cy notowane są liczne przy-

padki uzdrowień ducho-

wych i fi zycznych.

Również we Mstowie, 

jednym z najstarszych 

ośrodków osadnictwa 

na ziemiach polskich i 

siedzibie kanoników re-

gularnych laterańskich od 

XII wieku, od wieków trwa 

kult Matki Bożej w Jej cudow-

nym obrazie, będącym rytowaną ko-

pią wizerunku jasnogórskiego. Obraz 

ten znany był jako łaskami słynący jesz-

cze przed oddaniem go do kościoła w 

Mstowie w 1647 roku. W 1993 roku, 

mając na uwadze trwający od ponad 

trzech wieków kult Matki Bożej Mstow-

skiej, biskup częstochowski podniósł 

kościół w Mstowie do godności sanktu-

arium maryjnego. 
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Bazylika Bożego Ciała

WW
śród licznych kościołów 

Krakowa jest jeden wiel-

kimi rozmiarami, ma-

jestatem piękna stylowego ude-

rzający, bogaty w wspomnienia i 

dzieła sztuki, do którego rzadko 

zapuszcza się pobożny mieszka-

niec środka miasta, jakkolwiek 

chwała Boża kwitnie tutaj po daw-

nemu a ciało cudotwórcy oczekuje 

na swoją beatyfikacyą.  A jednak 

powiedzmy szczerze, że jeżeli nie 

każde wnętrze kościelne jednako 

usposabia do modlitwy, to właś-

nie ten, o którym pisać mamy, 

wyniosły kościół gotycki, pełen 

zabytków i pamiątek pobożności 

przodków, zharmonizowanych 

patyną wieków z murami ogrza-

nymi tchem modlitw pobożnych 

pokoleń, na wnętrze dziwnie na-

strajające do podnoszenia ducha 

ku Bogu.
Władysław Łuszczkiewicz, 1898



J
ak chce le-

genda, zapi-

sana przez 

mistrza Jana 

Długosza, do po-

wstania kościoła 

Bożego Ciała przy-

czyniła się… kra-

dzież monstrancji 

z kościoła Wszyst-

kich Świętych (dziś 

nieistniejącego). 

Złodzieje, zorien-

towawszy się że 

monstrancja jest 

miedziana, a nie — 

jak przypuszczali 

— złota, porzucili 

ją na bagnach, nie-

opodal kościoła 

św. Wawrzyńca we 

wsi Bawół, na te-

renie dzisiejszego 

Kazimierza. Nad 

monstrancją za-

częły ukazywać się 

błękitne światła, 

co spowodowa-

ło, że do miejsca 

tego udała się uro-

czysta procesja. 

Gdy odnaleziono 

monstrancję, król 

Kazimierz Wiel-

ki ślubował, 

że wzniesie tu 

kościół i nada 

mu wezwanie 

Bożego Ciała, 

by w ten sposób 

odkupić zaist-

niałe święto-

kradztwo.

W legendę tę 

wierzyć do koń-

ca nie można, 

gdyż brak jest 

w dokumentach 

konkretnych in-

formacji na te-

mat początków 

budowy świą-

tyni. Wiadomo 

jednak, że mu-

siało to nastąpić 

około roku1347. 

Proces budowy 

trwał długo, 

gdyż dopiero 

w roku 1401 

k o n s e k r ow a -

no dotychczas 

w z n i e s i o n ą 

część kościoła, 

czyli dzisiejsze 

prezbiterium, 

zaopatrzone już 

wówczas w trzy 

ołtarze. Niedługo później, bo 

w roku 1405, do opieki nad 

świątynią sprowadzeni zosta-

li Kanonicy Regularni. Swój 

obecny kształt bazylika uzy-

skała do roku 1500, kiedy to 

dzięki ogromnemu wsparciu 

króla Jana Olbrachta i jego 

matki Elżbiety Rakuszanki, 

stała się możliwa konsekra-

cja przynajmniej z grubsza 

ukończonej świątyni. Kon-

sekracji tej dokonał, także 

zasłużony dla budowy tegoż 

kościoła, królewski brat kard. 

Fryderyk Jagiellończyk. Ko-

lejne lata niosły ze sobą ko-

nieczność zatroszczenia się 

o wystrój wnętrza, zaprojek-

towanie i wykonanie ołta-

rzy, z których najpiękniejszy 

— ołtarz główny — powstał 

za czasów prepozytury ks. 

Marcina Kłoczyńskiego 

(1612-1644). W tym też cza-

sie powstało mauzoleum bł. 

Stanisława Kazimierczyka 

i przebogate stalle kanoni-

ckie, obrazujące świętych 

z zakonu kanoników regular-

nych laterańskich.

Kościół bardzo ucierpiał 

podczas najazdu szwedzkiego 

w 1655 roku. Wprawdzie część 

skarbca kościelnego udało 

się wywieźć w bezpieczne 

miejsce, jednak wszystko, co 

pozostało w kościele i klasz-

torze, zostało zrabowane 

przez szwedzkich łupieżców. 

Odbudowa zniszczeń, spo-

wodowanych barbarzyńskim 

najazdem, rozpoczęła się po 

wyzwoleniu Krakowa w 1657 

roku, jednak kiepska sytuacja 

całej Rzeczypospolitej spowo-

dowała, że poważniejsze pra-

ce trzeba było odłożyć do lep-

szych czasów. Jednak rozbiory 

Polski, a także konfi skata dóbr 

zakonnych na długo zatrzy-

mała wszelkie większe inwe-

stycje. Szczęśliwym natomiast 

i zaszczytnym zdarzeniem dla 

krakowskiej prepozytury było 

podniesienie jej do rangi opa-

ctwa, co miało miejsce w 1861 

roku.

W 1897 roku rozpo-

częto renowację, trwającą 

— z przerwani — niemal 40 

lat. Także i obecnie, od 1993 

roku, w kościele i klasztorze 

nieustannie trwają prace kon-

serwatorskie. Odnowiono 

m.in. gotyckie witraże z XV 

w., kaplice i ich wystrój, odre-

staurowano stalle kanonickie, 

przeprowadzono konserwa-

cję zachodniej fasady kościo-

ła, oczyszczono część ścian 

zewnętrznych, a także upo-

rządkowano i skatalogowano 

bibliotekę. 24 stycznia 2005 

roku Ojciec Święty Jan Paweł 

II podniósł kościół Bożego 

Ciała do godności bazyliki 

mniejszej.

Obraz przedstawiający zna-

lezienie monstrancji

Przekazanie kościoła 

Kanonikom

Wspaniały kościół Bożego Ciała 

na przedmieściu Kazimierzu położony…

Kościół Bożego Ciała 

w XVII w.
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1. Ołtarz główny

2. Ołtarz Matki Bożej Bolesnej, rokokowy, 

obraz w tym ołtarzu, z pocz. XVII w., przed-

stawia Zdjęcie z krzyża

3. Ołtarz św. Marii Magdaleny, rokokowy, 

obraz z pocz. XVII w.

4. Obrazy Wojciecha Podkory (pocz. XVII 

w.), przedstawiające: Narodzenie Chrystu-

sa, Ostatnią Wieczerzę, Zmartwychwstanie 

i Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha Święte-

go, Wniebowzięcie Matki Bożej; poniżej: Wi-

zja bł. Stanisława Kazimierczyka (Józefa Dłu-

gosza) i obraz św. Ubalda (autor nieznany)

5. Epitafi um i portret prepozyta Marcina 

Kłoczyńskiego

6. Tron prepozyta i stalle kanoników, wyko-

nane w latach 1624-32, zakończone przy tę-

czy fi gurami śś. Augustyna i Ambrożego

7. Zakrystia

8. Skarbiec i oratorium z XVIII-wiecznym 

obrazem bł. Stanisława Kazimierczyka

9. Tęcza z 1763 roku, z fi gurami Matki Bożej 

i św. Jana Ewangelisty oraz św. Marii Mag-

daleny (u stóp krzyża)

10. Ołtarz Matki Bożej Łaskawej, wykona-

ny w latach 1623-24, obraz Maryi malował 

w 1624 roku Łukasz Porębski; na zasuwie 

obraz NMP Niepokalanie Poczętej; ołtarz 

zdobią fi gury Panny Mądrej i Panny Męż-

nej (wcześniej stały tu posągi śś. Joachima 

i Anny, obecnie i Muzeum Narodowym); 

w zwieńczeniu obraz Zwiastowania

11. Ołtarz Najświętszego Zbawiciela; na za-

suwie obraz NSPJ (mal. Adolf Hyła, 1940), fi -

gury: Dawid i św. Jan Chrzciciel, w zwień-

czeniu obraz niewiernego Tomasza; czas 

powstania i twórca j.w.

12. Ołtarz Krzyża Świętego z grupą Ukrzy-

żowania

13. Ołtarz — mauzoleum bł. Stanisława Ka-

zimierczyka

14. Obrazy wotywne, przedstawiające 

uzdrowienia i cudy zdziałane za wstawien-

nictwem bł. Stanisława Kazimierczyka

15. Obraz Felix saeculum Cracoviae

16. Tablica upamiętniająca Bartłomieja Be-

recciego, pochowanego w tym kościele

17. Ołtarz św. Judy Tadeusza, rokokowy, 

z obrazem Astolfa Vagioli

18. Obraz Sąd Piłata, XVII w.

19. Ołtarz Ecce Homo, z obrazem A. Vagioli

20. Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej 

(dawniej: Loretańska)

21. Ołtarz św. Antoniego Padewskie-

go; w zwieńczeniu obraz Wniebowzięcia; 

w okładzinie obraz św. Marka

22. Ołtarz Przemienienia Pańskiego; ob-

raz Łukasza Orłowskiego 1740-50; fi gury 

apostołów: Andrzeja, Jakuba, Piotra i Jana; 

w okładzinach obrazy: Chrystus przekazu-

jący klucze św. Piotrowi; Św. Piotr

23. Ołtarz św. Michała Archanioła, rokoko-

wy, z posągami Archanioła Gabriela i Rafała, 

w zwieńczeniu płaskorzeźba Anioła Stróża; 

w okładzinach obrazy śś. Łukasza i Jana

24. Ambona z II ćw. XVIII w.

25. Ołtarz Miłosierdzia Bożego (dawniej św. 

Ubalda)

26. Ołtarz św. Augustyna; obraz Łukasza Or-

łowskiego 1744; fi gury św. Ambrożego i pa-

pieża Leona Wielkiego; w okładzinach obrazy 

św. Augustyna z Matką Bożą przed Chrystu-

sem ukrzyżowanym; śś. Augustyna i Moniki

27. Ołtarz Trójcy Przenajświętszej; w zwień-

czeniu obraz Wniebowstąpienia; men-

sa ołtarza gotycka, ozdobiona arkadkami 

z herbem Ziemi Dobrzyńskiej i Kazimierza; 

w okładzinach obraz św. Mateusza

28. Chór muzyczny z XVIII w.

29. Kaplica św. Anny

a) Ołtarz z obrazem św. Anny Samotrzeciej

b) Szafy brackie

c) Płyta nagrobna Bartłomieja Berecciego

30. Ołtarz Świętej Rodziny z obrazem Astol-

fa Vagioli (1615); mensa ołtarza z II poł. XV 

w., wnęki renesansowe z ok. 1615 roku, na-

stawy rokokowe (XVIII w.)

31. Kaplica Zwiastowania NMP (dawniej: 

Wniebowzięcia NMP)

a) ołtarz z łaskami słynącym obrazem Matki 

Bożej z Jabłuszkiem (nazywanej dzisiaj Mat-

ką Zbawiciela)

b) Ołtarz Serca Jezusowego

c) Ołtarz św. Józefa

d) Chrzcielnica z XV w.

32. Ołtarz śś. Karola Boromeusza i Kazimie-

rza Królewicza; z obrazem Astolfa Vagio-

li (1615); mensa ołtarza z II poł. XV w., wnę-

ki renesansowe z ok. 1615 roku, nastawy ro-

kokowe (XVIII w.)

33. Nagrobek Augustyna Kottwicza

34. Obrazy Dolabelli (1627): Chwała Zako-

nu Kanoników Regularnych i Męczeństwo św. 

Tomasza Kantuaryjskiego

35. Nagrobek Elżbiety Lexowej i jej męża 

Marcina Habera

36. Ołtarz św. Józefa, wykonany w roku 

1621; pierwotnie znajdował się tu obraz W. 

Podkory przedstawiający święte: Barbarę, 

Katarzynę, Agnieszkę i Apolonię; od 1943 

jest tu obraz św. Józefa (A. Hyły), otoczony 

przez fi gury Mojżesza i Aarona; w zwieńcze-

niu obraz Chrystusa Zmartwychwstałego

A. Gotycka wieża, odbudowana 1556-58, 

w 2.ćw. XVII w. podwyższona i zakończona 

hełmem

B. Ogrojec z połowy XVII w., z późnogo-

tyckim krucyfi ksem i Matką Bożą z Janem 

Ewangelistą oraz barokowym Chrystusem 

z apostołami i aniołem

C. Karcery

D. Dawny cmentarz

E. Klasztor
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Jakie to imponujące i piękne wnętrze…

Madonna terribilis daemonibus Madonna Łukasza Cranacha St.

Obraz z ołtarza głównego

W
nętrze bazyliki Bo-

żego Ciała zachwy-

ca swą przestrzenią 

i bogactwem. Wzrok błądzi 

wśród mnogości ołtarzy, 

rzeźb, obrazów i ka-

plic. Z pewnością 

największe wra-

żenie robi ba-

rokowy ołtarz 

główny, zesta-

wiony w roku 

1636. W po-

lu głównym 

znajduje się 

obraz pędzla 

Tomasza Dola-

belli, przedsta-

wiający Boże 

N a r o d z e n i e 

— w literaturze 

obdarzony ty-

tułem Pokłon Pasterzy. Na 

uwagę zasługują także stal-

le kanonickie, bogato zdo-

bione, wykonane w latach 

1624-32. Umieszczone są 

w nich fi gurki, przedstawia-

jące papieży wywodzących 

się z zakonu kanoników 

regularnych, oraz 

obrazy (praw-

d o p o d o b n i e 

z  w a r s z t a t u 

D ol ab e l l i ) , 

na których 

rozgrywają się 

sceny związa-

ne z życiem 

świętych ka-

n o n i c k i c h . 

W  p r e z b i t e -

rium zacho-

wały się także 

fragmenty go-

tyckich witra-

ży (ok. 1430), 

które, zestawione razem, 

wprawione zostały w jedno 

okno. 

Tuż przy ścianie tęczowej, 

po prawej stronie, znajdu-

je się słynący łaskami obraz 

Matki Bożej Łaskawej, po-

noć niezawodnej orędow-

niczce w przypadku zarazy. 

Jej kult, zapoczątkowany we 

Włoszech w XV w., w Pol-

sce wzrósł po zwycięstwie 

wojsk polskich nad turecki-

mi w I poł. XVII w., którego 

miała być sprawczynią.

Nieco dalej, po tej sa-

mej stronie kościoła, przy 

fi larze, znajduje się ołtarz 

z obrazem Jezusa Miłosier-

nego, autorstwa Adolfa Hyły 

— pierwowzorem wizerunku 

odbierającego dziś cześć w 

Sanktuarium Bozego Mio-

sierdzia w Łagiewnikach.

Do korpusu kościoła przy-

legają trzy kaplice. Najpięk-

niejsza z nich, wzniesiona 

przez prepozyta Jacka Libe-

riusza, nosi wezwanie Zwia-

stowania Najświętszej Maryi 

Panny. Ściany kaplicy ozdo-

bione są malowidłami, przed-

stawiającymi sceny ze Starego 

Testamentu, zaś wnętrze ko-

puły, wykonanej na wzór ko-

puły w kaplicy Zygmuntow-

skiej, pokryte jest malunkami 

przedstawiającymi sceny z ży-

cia Maryi. Poczesne miejsce 

zajmuje rokokowy ołtarz ze 

słynącym łaskami obrazem 

Madonny z Jabłuszkiem, na-

zywanym dzisiaj  wizerun-

kiem Matki Bożej Zbawiciela. 

Obraz ten powstał w II ćwierci 

XVI w.  w warsztacie mistrza 

Marcina Czarnego. Obraz 

ten od wieków otaczany był 

czcią wiernych i uważany 

za łaskami słynący. Dlatego 

też, w uznaniu tego kultu, ks. 
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kard. Stanisław Dziwisz uko-

ronował wizerunek korona-

mi papieskimi, 17 maja 2007 

roku.

Oprócz wspomnianego już 

obrazu Matki Bożej Łaskawej 

oraz Matki Bożej z Jabłusz-

kiem, w kościele znajduje się 

jeszcze jeden słynący łaska-

mi wizerunek Madonny. To 

umieszczony w klasztornym 

skarbcu relikwiarzowy wi-

zerunek Maryi, zakupiony 

w roku 1434 od prepozyta 

roudnickiego Macieja. Za-

konnicy obdarzali go ogrom-

ną czcią, istniała bowiem le-

genda, iż twórcą jego był sam 

Łukasz Ewangelista. Maryja 

w tym wizerunku miała być 

obdarzona mocą wypędzania 

szatana z opętanych; dlatego 

też wizerunek ten nosił nazwę 

Madonna terribilis daemo-

nibus (Madonna wielce sku-

teczna przeciw demonom).
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1. Bazylika Bożego Ciała
2. Kościół Bonifratrów
3. Schronisko Braci Albertynów
4. Bazylika na Skałce
5. Kościół św. Katarzyny
6. Kościół św. Bernarda
7. Kościół oo. Misjonarzy
8. Kościół św. Agnieszki

Kazimierz
na czerwono zaznaczono trasę św. Stanisława BM

Mapa Kazimierza z czasów Kazimierza Wielkiego za: 
www.kazimierz.com oraz www.smialek.prv.pl

Msze święte: w niedziele: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.15, 16.00, 19.00, 
w dni powszednie: 6.30, 8.00, 12.00, 19.00
Nabożeństwa: W czwartek: całodzienna adoracja Najśw. Sakra-
mentu: od 6.30, 12.30: Różaniec, 13.00: Modlitwy zakonne, 15.00: 
Koronka do Bożego Miłosierdzia, 16.00: Modlitwy Brackie, 18.30: 
Nieszpory Eucharystyczne 
Nabożeństwo do Matki Bożej Łaskawej: środa 18.15
Droga Krzyżowa: piątek 18.15
Spowiedź: w trakcie Mszy św.
Odpust parafi alny przypada w święto Bożego Ciała
Kancelaria parafi alna: wtorek, czwartek, sobota: 8.00-9.30, środa, 
piątek: 8.00-9.30 i 16.00-17.30
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Plan Kazimierza z okresu lokacyjnego, wykonany w 1869 roku według rysunku ks. 

Andrzeja Buchowskiego zamieszczonego w wydanym w roku 1703 dziełku Gloria 

Domini, super templum s. suum, ad solennes Encaeniorū primitias Ecclesiae Collegia-

tae Crac. S. Annae ope Divinae Providentiae recēter à fundamētis erectae, relucens: et 

posteris brevibus literarum modulis, M. Andreae Buchowski, ejusdem ecclesiae S. An-

nae, Canonici, enarrata

Parafia Bożego Ciała
ul. Bożego Ciała 26, 31-059 Kraków
tel. (4812) 430 59 95
krakow@kanonicy.pl, www.kanonicy.pl
Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich
Dom Zakonny w Krakowie
ul. Bożego Ciała 26, 31-059 Kraków
PKO BP 67 1020 2892 0000 5802 0127 5668


