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NAKŁADEM XX. KANONIKÓW REG. LAT. W KRAKOWIE



PRZEDMOWA.

Nazajutrz po święcie Zwiastowania Przenaj
świętszej Maryi Panny, dnia 26. marca b. r. upły
nęło pół tysiąca lat od chwili, kiedy król Włady
sław Jagiełło przywilejem wydanym w Krakowie 
w obecności najwyższych dygnitarzy Kościoła 
i Państwa wprowadził Zakon Kanoników regu
larnych lateraneńskich na Kazimierz i opiece ich 
powierzył kościół parafialny Bożego Ciała, gdzie 
dotychczas się znajdują.

Jeżeli umysł poważny lubi rozpatrywać się 
w przeszłości, aby zaczerpnąć z tych wspomnień 
bądź otuchę, bądź zachętę na przyszłość i wydobyć 
z nich naukę na dalszą drogę; to pięćsetna rocznica 
istnienia jakiejś instytucyi, tem żywiej i silniej 
musi jej dać uczuć prawdziwość słów klasycznego 
mówcy: Quis est quem non moveat rerum gestarum 
memoria consignataque antiquitas ).

To było powodem, że Kanonicy regularni 
u Bożego Ciała na upamiętnienie tej rocznicy, 
prócz urządzenia w swoim kościele w dniach 1., 
2. i 3. września b. r. uroczystego triduum, nadanego

1) Kogóżby nie wzruszyło wspomnienie spraw dokonanych 
opisana starożytność.
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przez Ojca św. Piusa X. różnemi łaskami1), posta
nowili wydać Zarys dziejów swego Opactwa, bę
dący przedmiotem niniejszej książeczki.

Jedyny to klasztor, jaki ocalał w Ojczyźnie 
naszej z pośród tylu innych osad tego Zakonu 
zniesionych bądź przez rządy obce, bądź przez 
massoneryą w r. 1819., co więcej: dom Kanoników 
reguł, u Bożego Ciała przeżył nawet te ich kla
sztory, którym w biegu czasu dzięki szczodrobli
wości pobożnych fundatorów sam dał początek.

Wielka to łaska Pana Boga, którą tem wyra
źniej przypomina nam rok jubileuszowy, pobu
dzając do obowiązku spełnienie naszego zadania, 
tego zwłaszcza, jakie mamy w obecnej chwili 
przed sobą.

A więc naprzód jest niem troska o zachowa
nie i odnowienie tego Domu Bożego, co wysta
wiony pod wezwaniem Bożego Ciała odpowiada 
potrzebie pomnożenia czci Pana Jezusa w Sakra
mencie Eucharystyi utajonego, tak odczuwanej 
za dni naszych, której wyraz dają coraz częstsze 
i adoracye i kongresy eucharystyczne i różne 
zakony i stowarzyszenia ku czci Przen. Sakra
mentu zawiązane. Prócz tego kościół Bożego Ciała 
jest po dziśdzień jednym z najwspanialszych zaby
tków architektury Krakowa; historyą i chwilą po
wstania przenosi nas żywo w minioną przeszłość 
narodu, a fundacya jego przypomina ten piękny 
węzeł, jaki łączył obie nasze panujące dynastye.

1) Tekst prośby do Ojca św. z Jego odpowiedzią, oraz po
rządek nabożeństwa czasu triduum podajemy na końcu niniejszej 
rozprawy.
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Mamy jednak jeszcze i drugą sprawę, dla 
której nasz Zakon pragnie uczynić wszystko, co 
jest w jego mocy.

Wiadomo, że kościół Bożego Ciała mieści 
w sobie trumnę kryjącą szczątki Stanisława Ka
zimierczyka, największej ozdoby naszego klasztoru, 
jednego z tych Sług Bożych, dzięki którym na
zwano XV. stulecie szczęśliwym wiekiem Krako
wa. Świątobliwy Ten nasz Brat Zakonny nie jest 
dotychczas beatyfikowanym, aczkowiek wierni 
od wieków nie ustają się polecać Jego opiece 
i błagać Go o wstawiennictwo. Wobec tego doło
żenie usilnych starań, by proces beatyfikacyjny 
Stanisława Kazimierczyka mógł być rozpoczętym, 
jest dla nas ścisłym obowiązkiem, którego zanie
dbanie byłoby sprzeniewierzeniem się naszej po
winności.

Ale, żeby restauracya kościoła Bożego Ciała 
mogła być rychło ukończoną, a proces beatyfika
cyjny Kazimierczyka niebawem rozpoczętym, po
trzeba większego zajęcia się jedną i drugą sprawą 
ze strony całego społeczeństwa polskiego, gdyż 
mienie Kanoników reguł., pod koniec XVIII. wieku 
bardzo uszczuplone, nie starczy ani na odnowienie 
kościoła w tak krótkim czasie, w jakimby tego 
życzyć sobie należało, ani na pokrycie wydatków 
nieodłącznych od każdej beatyfikacyi (zebranie 
i przetłomaczenie dokumentów, koszta uroczysto
ści w Rzymie i Krakowie). Zresztą staranie się 
o pomnożenie czci naszych Patronów jest też 
obowiązkiem całego narodu, obowiązkiem przypo
mnianym wymownie i przez jednego z naszych
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historyków (X. Kalinkę) i w referatach i uchwa
łach Wieców Katolickich w Krakowie (1893. r.) 
i w Poznaniu (1894. r.); specyalnie zaś wiadomość 
o staraniach Zakonu naszego o rozpoczęcie pro
cesu beatyfikacyi jednego z wielkich czcicieli Ma
ryi. jakim był Stanisław z Kazimierza, znalazła 
życzliwe przyjęcie na dwóch Kongresach ku czci 
Matki Bożej: międzynarodowym we Fryburgu 
Szwajcarskim (1902. r.) i I. polskim we Lwowie 
(1904. r.).

Z wdzięcznością musimy stwierdzić, że nie 
brak współdziałania społeczeństwa naszego z usi
łowaniami klasztoru Bożego Ciała w obu wspom
nianych sprawach, mimoto byłoby ono nieró
wnie silniejszem, gdyby nasz Zakon był w Polsce 
bardziej znanym. Zredukowany do jedynego kla
sztoru takim nie jest, jak to zauważyliśmy roku 
zeszłego na Kongresie we Lwowie, gdzie szata 
zakonna ś. p. Opata Słotwińskiego i jednego z na
szych kapłanów wywoływała zdziwienie.

Niechże więc ta książeczka, jaką w Imię Boże 
obecnie w świat wysyłamy, zapozna jak najszer
sze koła z Zakonem Kanoników reg. lat. w ogóle 
i z jego klasztorem Bożego Ciała, a mamy nadzieję, 
że społeczeństwo polskie popierając nasze starania 
weźmie tem samem żywy udział w naszym jubi
leuszu.

Księża Kanonicy regularni lałeraneńscy 
u Bożego Ciała na Kazimierzu w Krakowie.



ROZDZIAŁ I.

Najważniejsze szczegóły powstania i rozwoju 
zakonu Kanoników Reg. Lateraneńskich.

Mając mówić w niniejszej książeczce o domu Ka
noników regularnych czyli o ich kanonii u Bożego 
Ciała na Kazimierzu w Krakowie, uważamy za stosowne 
zastanowić się na wstępie nad powodem powstania tego 
Zakonu, nad jego celem i rozwojem, ile, że zreduko
wany obecnie od lat czterdziestu z górą w naszej Oj
czyźnie do jedynego domu, należy on tem samem do 
zakonów mniej u nas znanych.

Wyraz kanonik, po łacinie: canonicus, pochodzi 
od słowa greckiego ϗαυωυ (kanon), oznaczającego porzą
dek, regułę, ustawę, według której coś dziać się powinno, 
i która jest probierzem do odróżnienia dobrego od złego. 
W języku kościelnym ma ten wyraz różne zastosowa
nie, zawsze jednak łączy się z nim pojęcie porządku 
i określności. Używano też tego słowa na oznaczenie 
spisu wszystkich duchownych, służących jednemu ko
ściołowi i nazywanych kanonikami dlatego, że byli 
objęci owym spisem (canon). Do utworzenia tej nazwy 
był jednak i drugi powód, a tym było wspólne życie, 
jakie duchowni istniejący przy jednym kościele prowa

1



—2 —

dzili, razem mieszkając i jadając, mimo, że ślubów 
zakonnych nie składali. Przykład tego znajdujemy 
w dziejach życia św. Augustyna, który, zostawszy bi
skupem w Hipponie, dał wspólne pomieszczenie swemu 
duchowieństwu, wspólnie z niem jadał i nawet do tego 
grona nikogo nie przypuszczał, ktoby wprzód nie wy
rzekł się posiadania prywatnej własności swego mienia, 
a czynił to w przeświadczeniu, że takie życie, jakby 
zakonne, przyczyni się wielce do uświątobliwienia ducho
wieństwa. Jeszcze za czasów św. Augustyna rozszerzył 
się w Afryce ten sposób wspólnego życia pośród du
chowieństwa, ale napady Wandalów przeszkodziły dal
szemu rozwojowi w tej części świata owej pożytecznej 
instytucyj Natomiast przyjęła się ona stale w Europie, 
gdzie głównym krzewicielem życia kanonicznego w du
chowieństwie, (t. z. życia wprawdzie nie zakonnego, ale 
jednak wspólnego), był św. Chrodegang, biskup w Metzu 
(742.—766.); przepisał on dla kleru swej katedry regułę, 
która jest dotychczas pierwszą znaną ustawą określa
jącą sposób wspólnego życia duchowieństwa świeckiego. 
Reguła św. Chrodeganga, oparta w znacznej części na 
regule benedyktyńskiej, złożona z 34 rozdziałów (capitula) 
miała na celu usunąć od duchowieństwa świeckiego 
te wszystkie niedogodności, jakie konieczne stosunki 
ze światem wprowadzają do życia duchownego, i w ten 
sposób ułatwić kapłanom sprawowanie obowiązków ich 
powołania, nie tworząc z nich jednak zakonników. 
Zgromadzenie kapłanów, którzy podług tej reguły żyli, 
nazywano kapitułami z powodu, że według posta
nowienia reguły Chrodeganga (roz. 8.) codziennie miano 
po wspólnie odprawionych pacierzach porannych ka
płańskich (Prima) odczytywać razem na zebraniu roz
dział (capitulum) owej reguły, określającej dokładnie 
sposób ich wspólnego życia. W sprawie majątków 
poszczególnych kanoników reguła nakazywała nowo
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przyjętym kanonikom mienie ich nieruchome oddać 
kościołowi, przy którym mieli pracować, nie pozbawia
jąc ich jednak prawa użytkowania z tegoż aż do śmierci. 
Ruchomości miał każdy prawo za życia, komuby chciał, 
rozdać; a te, coby dostał jako jałmużnę, mógł sobie 
zatrzymać.

Po regule Chrodeganga nową ustawą, określającą 
życie kanoniczne, były postanowienia wydane w r. 817. 
na synodzie w Akwizgranie, ułożone przez uczonego 
dyakona Amalaryusza z Metzu. Stało się to za życze
niem ces. Ludwika Pobożnego i za zgodą biskupów, tak, 
że te postanowienia nabrały mocy obowiązującej w ca
lem państwie frankońskiem. Były one po największej 
części wzięte z reguły Chrodeganga, a zarazem two
rzyły jej rozszerzenie i nawet złagodzenie.

Na dalsze dzieje życia kanonicznego t. z. życia 
wspólnego duchowieństwa świeckiego wpłynęła ogro
mnie jedna okoliczność wspólna zarówno regule Chro
deganga, jak i statutom akwizgrańskim, a odróżniająca je 
istotnie od tego życia kanonicznego, jakie prowadzono 
w domu św. Augustyna: oto obie wspomniane ustawy 
pozwalały duchownym wspólnie żyjącym posiadać wła
sność prywatną i nią dowolnie rozporządzać. Z tego 
jednak wyniknęło groźne niebezpieczeństwo, które za
chwiało nietylko karnością nieodłączną od życia wspól
nego, ale nawet i samem życiem kanonicznem ducho
wieństwa. Wielu kanonikom sprzykrzyło się życie pod 
regułą; poczęli mieszkać osobno, a z czasem reforma, 
ich życia stała się konieczną. Jakoż spostrzegamy ją 
na synodzie lateraneńskim w r. 1059., zebranym pod 
przewodnictwem Papieża Mikołaja II., gdzie posta
nowiono, by duchowni przy tych kościołach, dla których 
zostali wyświęceni, razem jadali i sypiali, dochody 
mieli wspólne i życie apostolskie prowadzili: 
ostatnie te słowa zawierają w sobie zachętę zrzeczenia 

1* 
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się wszelkiej prywatnej własności. Postanowienia te 
powtórzono na synodzie rzymskim w r. 1063. zebranym 
za Papieża Aleksandra II. Wiele bardzo kollegiów 
poszło za głosem synodu lateraneńskiego i zaprowadziło 
u siebie zupełną wspólność na wzór tej, jaka była 
w Hipponie w domu św. Augustyna. Z pism tego 
wielkiego Doktora Kościoła ułożoną regułę wzięto za 
modłę postępowania, a chociaż święty ten Biskup nie 
ułożył jej w tej formie, w jakiej ją dziś widzimy, zawsze 
jednak może być pośrednio za jej autora uważanym. 
Nie dość na tem; w wieku XII. liczne kapituły zobo
wiązały się złożeniem trzech zwykłych uroczystych ślu
bów zakonnych (posłuszeństwa, czystości i ubóstwa) do 
życia wspólnego według wspomnianej reguły św. Au
gustyna, i w ten sposób powstały obecne dwa rodzaje 
kanoników: a) regularnych, będących równocześnie 
zakonnikami, a więc składających śluby zakonne, żyją
cych wspólnie według reguły ułożonej na podstawie 
pism św. Augustyna, oraz b) kanoników świeckich.

Zrazu poszczególne kapituły zakonne czyli innemi 
słowy: poszczególne domy kanoników regularnych nie 
pozostawały ze sobą w związku; powoli jednak poczęły 
się między nimi tworzyć różne kongregacye, z któ
rych każda obejmowała pewną ilość domów, będących 
ze sobą we większej łączności. Powodem tego była ta 
okoliczność, że te domy, w których życie zakonne szcze
gólniej kwitnęło, wysyłały swych członków na zakła
danie nowych osad kanoniczych, lub do reformowania da
wniejszych. Wskutek tego nowe lub też zreformowane 
domy prócz wspólnej wszystkim reguły św. Augustyna, 
przyjmowały od swych domów macierzystych właściwe 
im ustawy wydane w celu wytłomaczenia reguły i okre
ślenia sposobu jej wykonania. Kongregacyj takich zna
czniejszych było przeszło dwadzieścia; dziś większość 
ich nie istnieje; niektóre z nich wygasły, do zniknięcia



innych przyczyniły się rożne okoliczności, jak wielka 
rewolucya kościelna w XVI. wieku, rewolucya francu
ska, sekularyzacya czyli grabież mienia kościelnego 
przez państwa w początku XIX. wieku; w niektórych 
kapitułach spowodowało ich upadek niezachowanie za
sady ubóstwa, wskutek czego majątek wspólny podzie
lono na części (prebendy) oddawane poszczególnym 
kanonikom, za czem poszedł upadek karności zakonnej 
i trudność w przeprowadzeniu koniecznej wobec tego 
reformy.

Do Kongregacyj wygasłych należą między innemi: 
Stróże Grobu Chrystusowego, inaczej zwani u nas: Bo
żogrobcy lub Miechowici od swej siedziby w Miechowie;

Szpitalnicy św. Ducha de Saxia (klasztor żeński 
tej reguły istnieje po dziśdzień przy kościele św. To
masza w Krakowie), oraz

Kanonicy od pokuty błogosławionych męczenników, 
zwani pospolicie u nas Markami od kościoła św. Marka 
w Krakowie, gdzie był pierwszy ich u nas klasztor. 
Kanonicy ci jeszcze w pierwszej połowie XIX. wieku 
byli na Litwie.

Z Kongregacyj obecnie istniejących wspomnij my 
jeszcze mimochodem Kanoników-Krzyżaków, istniejących 
w Niderlandach, a znanych u nas nieco dzięki koron
kom krzyżackim 1), oraz słynnych ze swego poświęcenia 
kanoników z góry św. Bernarda, którzy tylu ludziom 
życie uratowali i przejdźmy do Kongregacyi jednej 
z najstarszych, do Kanoników regularnych lateraneńskich, 
których nazwa urzędowa brzmi: Sacer et Apostolicus 
Ordo Canonicorum Regularium Congregationis Sanctis

1) Na mocy przywileju Leona X. z r. 1516., potwierdzonego 
przez Leona XIII. d. 15. marca 188-1. r., mogą kapłani tego zakonu 
nadawać koronki odpustem 500 dni za odmówienie każdego Ojcze 
nasz i Zdrowaś.

— 5 —
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simi Salvatoris Lateranensis (Święty i Apostolski Za
kon Kanoników Reg. Zgromadzenia Najświęt. Zbawi
ciela later.). Nazywają się tak od kościoła Zbawiciela 
przy pałacu papieskim w Rzymie, zwanym: Lateran, 
która to świątynia, będąc katedrą biskupa rzymskiego, 
jest, jak wiadomo, matką i głową wszystkich kościołów 
tak w Rzymie, jak i na całym świecie. Przy tym ko
ściele miał wśród jego duchowieństwa zaprowadzić 
życie kanoniczne św. Gelazy 1), uczeń św. Augustyna, 
który schronił się do Rzymu za papiestwa św. Leona W. 
przed prześladowaniem Wandalów.

Tu istnieli kanonicy aż do roku 589., kiedy 
to za rządów Pelagiusza II. ustąpili miejsca Benedy
ktynom z Monte Cassino. Później wracają w pierwszej 
połowie XII. wieku, przyjmują regułę św. Augustyna 
i istnieją tu do r. 1299., kiedy to Bonifacy VIII. w ich 
miejsce kapitułę świecką wprowadził. Wracali tu jesz
cze w XV. wieku dwukrotnie, ale zawsze już nie na 
długo 2); mimo to, choć przy bazylice lateraneńskiej istnieć 
przestali, na mocy postanowienia Sykstusa IV., zatrzy
mali na zawsze nazwę kanoników lateraneńskich.

Celem tego zakonu jest, jak to już nadmieniliśmy, 
praca kapłańska spełniana we wspólnem życiu zakon
nem, mającem ją tem samem ułatwić. Gdy zaś nauka 
teologiczna, jej postęp oraz rozszerzanie, należy także 
do zadań kapłana, przeto nas nie zdziwi, że kanonicy 
regularni w ogóle, a w ich liczbie i lateraneńscy, odda
wna aż po dziś dzień, mieli dobre imię na tem polu. 
Wspomnij my tylko Jakóba z Vitry z klasztoru 
Oigny koło Namur, który z maiły w r. 1240. jako Kar-

1) Zasiadał jako papież na stolicy Piotrowej od 492 r. do 496. r.
2) Eugeniusz IV. bullą z 10. lutego 1446. r. powierzył im bazy

likę lateraneńską, którą jednak za Kaliksta III. (1455.—1458.) ustąpić 
musieli świeckim kanonikom. Drugi raz w XV. wieku przybyli tu za 
Pawła II. (1464. —1471.).
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dynał-biskup we Frascati, napisał dzieło p. t.: Historia 
Orientalis et Occidentalis; Tomasza a Kempis, pra
wdopodobnie autora najcenniejszej po Piśmie św. księgi 
o Naśladowaniu Chrystusa; Erazma z Rotterdamu, Jana 
Ruysbroecka, a z nowszych: Jana Langthalera z opa
ctwa św. Floryana w Austryi, zasłużonego na polu lite
ratury ludowej 1). Dowodem zamiłowania Kanoników 
regularnych w pracy naukowej, to nader bogate biblio
teki po wielu opactwach się znajdujące, n. p. u św. Flo
ryana w Górnej Austryi, gdzie książnica klasztorna 
liczy przeszło 70 tysięcy woluminów i około 900 ręko
pisów i tyleż inkunabułów2), wśród nich jeden z naj
dawniejszych pomników języka polskiego, albo w Klo
sterneuburgu w Dolnej Austryi (60.000 woluminów, 1254 
rękopisów, 1460 inkunabułów). Ubiór zakonny składa 
się ze sutanny białej z białym obojczykiem, na sutannę 
rokieta (komża z ważkimi rękawami), za nakrycie głowy 
służy biret czarny. U nas biorą nadto do chóru mucet 
czarny z guziczkami i podszyciem różowem. Wycho
dząc z klasztoru noszą sutanny czarne z pelerynką, 
podobnie jak księża świeccy. Członków Zakonu według 
ostatniego drukiem ogłoszonego katalogu z r. 1903., 
było 160 kapłanów i kleryków, 9 nowicyuszów mających 
zostać kapłanami, 18 braci i 2 nowicyuszów; do liczby 
tej nie wchodzi sześć opactw austryackich, istniejących 
samoistnie i niezależnych od opata generalnego; liczyły 
one w r. 1904. ogółem 330 kanoników3). Na czele za

1) P. Bertold Otto Černik kan. r. lat. w Klosterneuburgu: Die 
Schriftsteller der noch bestehenden Augustiner Chorherrenstifte Österreichs 
von 1600. bis auf den heutigen Tag. Wien 1905.

2) Tak się nazywają, dzieła drukowane przed początkiem XVI. 
wieku.

3) Znajdują się one w Górnej Austryi: St. Florian i Reichers- 
berg, w Dolnej Austryi: Klostemeuburg i Herzogenburg, w Tyrolu : 
Neustift i w Styryi: Vorau.
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konu jest w Rzymie Opat generalny; wybrany nim 
został właśnie w tych dniach, kiedy to piszemy, X. Jan 
Strozzi na lat sześć.

Zakon dzieli się na sześć prowincyj: 1) rzymska 
(do niej też należy opactwo u Bożego Ciała w Krako
wie, 2) neapolitańska, 3) umbryjska, 4) bolońska, 5) 
francuska, 6) angielska. Prócz trzech domów w Stolicy 
Kościoła (św. Rodzina, św. Piotr w okowach i św. 
Agnieszka za Murami), są one w Gubbio (w Umbryi), 
w Orvieto, w Neapolu, we Fano, w Bolonii, w S. Ce
cilia di Corvara pod Bolonią, w Luce, w Genui, w Ra
wennie, w San Michele di Coronata koło Genuy, w Kra
kowie, w Louvain, Liége, Namur; dalej w Anglii: 
Bodmin-Cornwall, Spettisbury-Blandford, Londyn; w Hi
szpanii: w Onate-Guipuzcoa, w Alsasua-Novara i w Ar
gentynie w Salta. Na czele poszczególnych domów jest 
opat-infułat lub przeor.

W Polsce zakon Kanoników Regularnych jest je
dnym z najstarszych. Już około r. 1110. sprowadza Piotr 
Włast na górę Sobótkę pod Wrocławiem Kanoników 
Reg. z Arouaise we Flandryi. Nie byli to jednak Ka
nonicy Lateraneńscy, ale osobna Kongregacya wkrótce 
przedtem założona. Widzimy ich w Czerwińsku, w opa
ctwie św. Wincentego we Wrocławiu, w Mstowie, gdzie 
ich ufundował Iwo Odrowąż, sam także Kanonik regu
larny, w Trzemesznie, dokąd jednak, wbrew mylnie czę
sto powtarzanej opinii, przybyli dopiero z czasem, a nie 
istnieli tam od samego początku tego najstarszego 
u nas klasztoru 1). Istnieli też w Kaliszu przy ko
ściele św. Mikołaja, gdzie przełożonym był między in
nymi Stefan Damalewicz, pracowity historyk2).

1) Cf. Karol Potkański: Opactwo na Łęczyckim Grodzie. Kra
ków, 1901.

2) Ur. w Warcie około r. 1600., przełożony Seminaryum wło
cławskiego, kanonik kollegiaty kruszwickiej, później kaznodzieja i ka



— 9 —

Nazajutrz po święcie Zwiastowania, we czwartek 
przed Niedzielą IV. Postu, d. 26. marca 1405. r. przy
bywają Kanonicy reg. do miasta Kazimierza Górnego 
pod Krakowem, a pobyt ich tutaj i praca pięciowiekowa 
będzie przedmiotem właściwym naszego opowiadania. 
Wprzód jednak przypomnijmy sobie, jaka to okoliczność 
spowodowała ich na Kazimierzu osiedlenie.

nonik katedry kujawskiej, zaszczycony względami świątobliwego pry
masa Macieja Łubieńskiego, w r. 1642. wstąpił do Kanoników reg. 
w Kłodawie, później był długi czas przełożonym w Kaliszu, umarł 
w opactwie trzemeszneńskiem 10. czerwca 1673. r. Brał udział w col- 
oquium charitatirum toruńskiem. Z dzieł jego wymieniamy: Żywoty 
biskupów włocławskich, arcybiskupów gnieźnieńskich, historyę Kolle
giaty w Łasku. Por. Adam Chodyński: Stefan Damalewicz, historyk, 
przełożony Kanoników lateraneńskich w Kaliszu. Poznań, 1872.



ROZDZIAŁ II.

Sprowadzenie Kanoników Reg. Lateraneńskich 
do Bożego Ciała i poczet ich Przełożonych.

Południowo-wschodnią część Kazimierza, niegdyś 
osobnego miasta, dziś przedmieścia Krakowa, tworzyła 
wieś Bawół z kościołem parafialnym drewnianym św. 
Wawrzyńca. Król Kazimierz Wielki wydawszy dnia 
27. lutego 1335. r. przywilej lokacyjny miasta Kazimierza, 
buduje dla osady nowo urządzonej kościół parafialny. 
A być może, że zdarzenie opowiedziane przez Długosza 
w jego dziejach, jeżeli nie było również powodem do 
wystawienia tegoż kościoła, to stało się wskazówką do 
oznaczenia miejsca, na którem on miał być wzniesio
nym i do nadania mu tytułu, jaki po dziśdzień nosi. 
Zdarzeniem tem, o którem Długosz w dziejach Polski 
opowiada, był cud, towarzyszący znalezieniu monstrancyi 
z Przenajświętszym Sakramentem, ukradzionej w cza
sie oktawy Bożego Ciała z kościoła W. W. Świętych 
w Krakowie. Kiedy bowiem złoczyńcy przekonali się, 
że monstrancya ukradziona nie była ze szlachetnego 
kruszczu, porzucili ją w bagno na Bawole, opodal ko
ścioła św. Wawrzyńca. Po dokonaniu tej zbrodni, nad 
wspomnianem bagnem, zwanem Mathe czy Mothe, widać
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było jasność niezwykłą na kształt tęczy we dnie i w nocy 
świecącą. Mieszkańcy okoliczni zdziwieni i zaniepoko
jeni tem zjawiskiem, donoszą o tem ówczesnemu bisku
powi krakowskiemu oraz jego kapitule i królowi Ka
zimierzowi. Biskup nakazuje post trzechdniowy, poczem 
wyrusza w uroczystej procesyi ze śpiewem na miejsce 
wskazane, gdzie znalazłszy Przenajśw. Sakrament, 
odnosi Go do kościoła W. W. Świętych, a król Kazi
mierz postanawia wystawić na miejscu znalezienia ko
ściół ku czci Bożego Ciała. Powstaje teraz pytanie, 
jaka jest data wystawienia kościoła?

Wprawdzie Długosz w dziejach Polski podaje ją na 
r. 1347. ale jeżeli zauważymy, że bulla Klemensa VI. 
nadająca odpusty Bractwu Przenajśw. Sakramentu 
u Bożego Ciała na Kazimierzu, wydaną była dnia 15. 
kwietnia 1347. roku, to dojdziemy do przekonania, iż 
ów cud nie mógł się stać w r. 1347., gdyż oktawa Bo
żego Ciała w kwietniu przypaść nie może. Miechowita 
i Kromer podają tę datę o rok wcześniej, t. j. na rok 
1346., ale i to twierdzenie się nie ostoi wobec tego, co 
mówią rachunki ze Świętopietrza, znajdujące się w Ar
chiwum Watykańskiem, a których odpis posiada Aka
demia Umiejętności w Krakowie. Znajdujemy tam bo
wiem już pod r. 1343. wymieniony kościół Bożego Ciała. 
Również mylnem jest twierdzenie Długosza, jakoby bi
skupem krakowskim, do którego się w tej sprawie 
odniesiono, miał być Bodzanta. Jeżeli bowiem kościół 
ten już istniał w r. 1343., a nadto jeżeli Długosz w in
nem swem dziele, t. j. w księdze Uposarzeń Dyecezyi 
Krakowskiej powiada, że po utworzeniu miasta Kazi
mierza założono osobną farę, to dojdziemy do wniosku,

1) Wobec tego łatwo pojąć, jak mylnem jest twierdzenie tych, 
którzy mówią, że podanie o znalezieniu Najśw. Sakramentu powstało 
w czasach podługoszowych !!
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że kościół Bożego Ciała ufundowano pomiędzy rokiem 
1335. a 1343., a biskupem krakowskim wówczas był 
nie kto inny, jedno Jan Grot, który na stolicy św. Sta
nisława zasiadał od roku 1328. aż do chwili swej śmierci 
zaszłej na dniu 5-tym sierpnia 1346. Słusznie też kro
nikarz klasztorny, X. Stefan Ranothowicz, w swej kro
nice miasta Kazimierza 1) wymienia w tej sprawie Jana 
Grota, a nie Bodzantę. Kazimierz Wielki jednak bu
dowy kościoła nie ukończył, z jakiego powodu, dokła
dnie nie wiadomo. Dalszą budowę prowadzili rajcy 
miasta Kazimierza z funduszów miejskich i legatów 
przez pobożne osoby czynionych. Przy tem kościele, 
którego pierwszym proboszczem był Jarosław, umiesz
czono zrazu duchowieństwo świeckie. Czytamy wpra
wdzie w starej zapisce klasztornej z XVII wieku2), 
że Kazimierz W. miał zamiar sprowadzić tutaj Kano
ników Regularnych z Kongregacyi św. Wiktora w Pa
ryżu, zamiaru jednak tego nie wykonał, aż dopiero 
w pierwszych latach XV. wieku Władysław Jagiełło 
spełnił to jego życzenie idąc zapewne w myśl swej już 
wtedy zmarłej małżonki Jadwigi. Jakoż przywilejem, 
wydanym w Krakowie nazajutrz po święcie Zwiasto
wania Przenajświętszej Maryi Panny 1405. roku, oddaje 
Kanonikom Reg. Lat. kościół Bożego Ciała wraz z pa
rafią tam istniejącą i zrzeka się prawa patronatu na 
rzecz klasztoru. A to postanowienie zatwierdza na dniu 
15. maja 1405. r. ówczesny biskup krakowski Piotr 
Wysz z Radolina, co też Papież Marcin V. w r. 1426. 
potwierdził. Wspomniana zapiska powiada, że król

1) Rękopis tej kroniki znajduje się w bibliotece Jagiellońskiej 
w Krakowie, a odpis jej wierzytelny w bibliotece klasztoru Bożego 
Ciała.

2) Zapiska ta znajduje się w bibliotece klasztoru Bożego Ciała 
na pierwszych kartach książki p. t.: Ctypeus Militantis Ecclesiae seu 
de vero Del cultu a Ludovico Maiorano Gravinate. Romae MDLXXV
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wysłał do Kłocka na Szląsk, skąd Kanonicy mieli być 
sprowadzeni, Jana Ligęzę, wojewodę łęczyckiego i że 
przybyło sześciu zakonników odznaczających się pobo
żnością i nauką, na których spotkanie wyszło proce
syonalnie całe duchowieństwo krakowskie, mając na 
czele Prymasa Mikołaja Kurowskiego, Piotra Wysza, 
biskupa krakowskiego, Jana z Tenczyna, kasztelana kra
kowskiego, Jana z Tarnowa, wojewodę krakowskiego, 
Klemensa z Moskorzowa, kasztelana Wiślickiego, oraz 
podkanclerza Mikołaja (Trąbę) i wielu innych1). 
Piotr Wysz zatwierdzając nową fundacyę wyjął kla
sztor Bożego Ciała od wszelkiej zależności względem 
klasztoru w Klocku, nadał mu prawo wybierania sobie 
Przełożonych, a pierszym Przełożonym ustanowił je
dnego z sześciu przybyłych kanoników. Był nim

I. Konrad Aleman (Niemiec)2) (1405.—1421.). Bu
dowa kościoła i klasztoru oraz staranie o utrwalenie 
życia zakonnego wśród braci, oto treść rządów szesna
stoletnich pierwszego Przełożonego u Bożego Ciała. Po 
rezygnacyi Jana z Tenczyna, ostatniego proboszcza 
świeckiego u Bożego Ciała, przystępuje do dalszej bu
dowy murowanego kościoła, którego nawy przodkowe 
długo czekały na skończenie zapewne z braku funduszów. 
Nie było mu danem wprawdzie je wykończyć, wystawił 
jednak kaplicę w r. 1410. pod wezwaniem Wniebowzięcia 
N. Maryi Panny i Trzech Króli, w której umieścił jedną 
z najcenniejszych ozdób kościoła Bożego Ciała, jakim 
jest obraz Matki Bożej łaskami słynący, przyniesiony 
przez Kanoników na nową fundacyę. Buduje dalej 
kollegium zakonne, które oddaje pod opiekę świętych

1) Osoby te są wymienione jako obecne przy wydaniu przywileju 
fundacyjnego, na czem jednak autor zapiski wzmiankowanej oparł swe 
twierdzenie, iż ci dygnitarze wyszli naprzeciw Kanoników, nie wiemy.

2) Wspomniana zapiska z XVII. wieku zowie go „Bohemus“.
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Walentego, Urszuli i jej Towarzyszek, oraz Marty. 
Pisze Długosz, że Konrad odznaczał się wielką pobo
żnością i gorliwem zachowaniem reguły zakonnej. Za
prowadził między innymi zwyczaj, iż zapraszano co
dziennie do stołu sędziwego i ubogiego kapłana, któ
remu przełożony pierwszą porcyę podawał.

Błogosławił też Pan Bóg jego pracy. Oprócz po
mocy królewskiej na budowę kościoła, otrzymał kon
went za jego rządów 1. sierpnia 1407. od Piotra Wysza 
kamienicę wraz z ogrodem położoną w środku ulicy 
przy ogrodzie zakonnym. Wspomniany Jan z Tenczyna 
ustąpił klasztorowi wieś Swoszowice, którą mu dopiero 
po pierwszym podziale Polski zabrano. Za rządów Kon
rada, r. 1418., inną wieś, Liplas, darowuje Piotr Szafra
niec z obowiązkiem odprawiania codziennie Mszy św. 
W r. 1408. i 1409. za 506 grzywien szerokich groszy 
pragskich kupuje od Petrazyusza i jego krewnych wieś 
Kamień, położoną nad Wisłą o cztery mile na zachód 
od Krakowa, która do dziś dnia jest własnością kla
sztoru 1). Zaprowadziwszy filadelfię z wielu klasztorami 
w Polsce i Niemczech, na mocy której klasztory te na
wzajem za siebie się modliły, Konrad zakończył życie 
na dniu 2. października 1421., pochowany w grobie 
przed wielkim ołtarzem. Konrad był Doktorem obojga 
prawa.

II. Następcą jego został niebawem wybrany Jan 
Austryak (1421.- 1428.), jeden z tych, co z Klocka przy

1) Długosz w Księdze Uposażeń di/ec. krakowskiej podaje, że do 
klasztoru należały jeszcze dwie inne wsie: Krzyszkowice wówczas 
w parafii sieprawskiej i Rzeszotary w parafii Podstolice. O Swoszowi
cach wspomina Długosz, że należały one w części jeszcze do kościoła 
Bożego Ciała przed przybyciem tam Kanoników, oraz, że inne cząstki 
tej majętności zostały przez późniejszych przełożonych kupione. Wszyst
kie dobra leżące z drugiej strony Wisły, zostały konwentowi po 
pierwszym rozbiorze naszej Ojczyzny zabrane.
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byli, Św. Teol. doktor w akademii pragskiej, poprze
dnio przeor konwentu Bożego Ciała. Pracował dalej 
w myśl swego poprzednika około budowy kościoła 
i utrzymania karności zakonnej. W tym celu udał się 
do Piotra Clarety kan. reg. w Rudniku, który mu przy
słał zbiór statutów Kanoników reg., czytywany później 
w klasztorze Bożego Ciała. Snać musiał czcić wielce 
Bogarodzicę, gdy przykazał rozpoczynać każdą godzinę 
kanoniczną od Ave Maria, stąd też po dziś dzień można 
zauważyć, że w kościele Bożego Ciała nieszpory roz
poczynają się śpiewem Pozdrowienia Anielskiego. 
Przygnębiony pracą i wiekiem umarł d. 12. lipca 1428. r., 
pochowany obok swego poprzednika. Oba te groby 
przykrywały kamienie wielkie z wyrzeźbionemi ich po
staciami; trwały one do r. 1636., kiedy to z okazyi 
zaprowadzenia nowej posadzki marmurowej zostały 
usunięte.

III. Grzegorz Polak (1428.—1439.). Pierwszy to 
wychowaniec kanonii Bożego Ciała, który z czasem stał 
się godnym być jej przełożonym. Rządy jego, stosun
kowo niedługie, upamiętnia otrzymanie dla konwentu 
starożytnego obrazu Matki Bożej, przechowywanego po 
dziś dzień w skarbcu kościelnym. Wizerunek ten po
chodzi od Przełożonego Kanoników reg. w Rudniku 
w Czechach, który wraz z braćmi zakonnymi schronił 
się do naszej kanonii, prześladowany przez Hussytów. 
Grzegorz dał też wymurować wspaniałą infirmeryę 
z ołtarzem, upamiętnioną zgonem Stanisława Kazimier- 
czyka. Zakupił także prawo do szóstej części dochodów 
na młynie kamiennym, inaczej „Dolnym”, położonym 
za Furtą Szewską na Piasku. Zmarły w dniu 21. maja 
1439. r., pochowany w grobie przed Wielkim Ołtarzem.

IV. Kasper Polak (1439. —1467.) wykonał, podobnie 
jak i jego poprzednik, profesyę w kanonii kazimierskiej,
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a czas rządów jego ważnym jest nietylko dla dziejów 
samego konwentu, ale nawet i zakonu w Polsce. Oto 
w 1451. r. Piotr z Kurozwęk, Podskarbi Koronny, po
wierza Kanonikom reg. kościół w swej majętności Ku
rozwękacli w województwie Sandomierskiem. A w trzy 
lata później, ojciec naszych historyków, Jan Długosz, 
zachęcony karnością zakonną i pięknem nabożeństwa 
u Bożego Ciała odprawianiem, funduje klasztor w Kło
bucku, niedaleko Częstochowy: będą to pierwsze dwie 
latorośle kanonii kazimierskiej. Gorliwie się też krzą
tał Kasper około dalszej budowy kościoła Bożego Ciała, 
do którego parafii przyłączył w r. 1439. Papież Euge
niusz IV. parafię św. Wawrzyńca i kościół tegoż świę
tego do naszego konwentu wcielił, uzyskawszy od Jana 
z Libertowa zrzeczenie się prawa patronatu na rzecz 
klasztoru. Ale największą ozdobą, jaką kanonia Bożego 
Ciała pozyskała czasu rządów Kaspra, miała miejsce 
w r. 1456., kiedy Stanisław Kazimierczyk do zakonu 
Kanoników reg. wstąpił. Po zgonie Kaspra, który na
stąpił d. 1. października 1467. r., został Przełożonym

V. Jakób Vadovius (z Wadowic czy z Wadowa) 
(1467.—1477.), który z całą gorliwością oddał się sprawie 
ukończenia budowy kościoła. Wystawił też kaplicę 
Matki Bożej Loretańskiej i wzniósł nad nią wieżę 
drewnianą J. Za jego staraniem konsekrowano też 
w kościele cztery ołtarze, wyliczone przez Ranotho
wicza, to znaczy cztery ostatnie od wielkich drzwi, 
umieszczone pod filarami. W tym czasie powstaje 
nowa kolonia Zakonu w Polsce: w r. 1468. Jan z Ten
czyna w mieście doń należącem Kraśniku, w woje
wództwie lubelskiem, funduje klasztor Kanonikom reg., 
których tam z Kazimierza wprowadza Jan Gruszczyński,

1) Dzisiejsza wieża murowana jest, jak zobaczymy, dziełem XVI. 
i XVII. stulecia.



biskup krakowski. Poddani zwierzchnictwu Przełożo
nego krakowskiego, istnieli tam lat blizko 400, znie
sieni w r. 1864. Jakób wystarał się u Nuncyusza apo
stolskiego o potwierdzenie bractwa Przen. Sakramentu 
oddawna w kościele Bożego Ciała istniejącego. Zacho
rowawszy w r. 1477. zakończył życie d. 27. września t. r.

VI. Jędrzej (1477.—1505.). Już w pierwszym roku 
swych rządów wystawił wszystkie prawie (prócz wyż 
wspomnianych) ołtarze w chórze większym (nawie ko
ścioła) ; zakupił też dla konwentu grunt zwany Lipowa, 
będący w pobliżu Kamienia za Wisłą. W tym czasie 
kanonia Bożego Ciała traci kilku świątobliwych kapła
nów, jak: Stanisława Kazimierczyka († 3. maja 1489. r.), 
Jana Loeblina († 2. lutego 1492.), Mikołaja z Biecza (1494.), 
Dersława z Borzniowa, doktora dekretów (prawa kanoni
cznego), archidyakona i kanonika krakowskiego, który 
jako starzec wstąpił do zakonu i ofiarował 500 grzywien 
w tym celu, aby wieś Krzyszkowice była zupełną wła
snością klasztoru; dotychczas bowiem ciążyło na niej 
prawo odkupu na rzecz sukcessorów poprzedniego wła
ściciela, wskutek czego na wypadek ich żądania konwent 
musiałby był im ten majątek odsprzedać. Dersław umarł 
26. października 1499. r. czasu zarazy, która, jak mówi 
Kromer, przyniesiona z Węgier i Szląska, kilka mie
sięcy w Krakowie się szerzyła. Z powodu wieku sędzi
wego i nadwątlonego zdrowia Jędrzej, w ostatnim roku 
swych rządów, zrezygnował na kapitule, poczem obrano 
jego następcą Benedykta, professa domu Bożego Ciałal), 
męża uczonego w naukach duchownych i świeckich. 
Nie było mu jednak danem długo rządy sprawować. 
Gdy bowiem chciał w klasztorze wśród braci pewne 
reformy zaprowadzić, powstały nieporozumienia, wobec 
czego Benedykt postanowił zrezygnować, a że to działo

1) T. zn., że tutaj swe śluby zakonne składał.
2

— 17 —
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się jeszcze za życia Jędrzeja, który umarł 12. stycznia 
1505. r., więc Benedykt nie figuruje w rzędzie Prałatów 
generalnych. W ciągu swych jednorocznych rządów 
kazał wykopać w Krzyszkowicach staw, zwany od jego 
imienia „Bieniek”. Po obu tych Prałatach nastąpił

VII. Piotr zwany Prowizor (1505.—1526.), dlatego, 
że za rządów Jędrzeja i Benedykta zawiadywał mają
tkami klasztornymi, a przypuszczamy, że czynił to lepiej 
niż za własnych rządów, czasu których goście, służba, 
konie tyle pochłaniały kosztów, że aż Jan Konarski 
biskup krakowski w r. 1522. zarządził przez swych ko
misarzy wizytacyę klasztoru i zbyt hojnemu Prałatowi 
dodał z grona starszych Kanoników, t. z. konserwatorów, 
którzy by w swem ręku mienie klasztorne dzierżyli, 
wypłacając Prałatowi za każdym razem na wydatki 
tyle, ileby konieczność wymagała, a nadto winni byli 
raz przynajmniej w rok zdawać liczbę ze swego wło
darstwa braci zakonnej. W lat kilka po tych zarządze
niach umiera Piotr 25. maja 1526. r., a jego następcą 
zostaje

VIII. Jan Niczkonius (1525.-1544.), rodem z Ka
zimierza, doktor obojga praw, kapłan uczony i pobożny, 
dbający wielce o wykształcenie naukowe swych braci. 
Zaczem nietylko kleryków swego klasztoru posyłał na 
nauki do Akademii krakowskiej, ale nawet z innych 
kanonij młodszy kler rad u Bożego Ciała gościł, by 
w ten sposób im studya ułatwić w tej naszej najwyż
szej szkole. Starał się też równie skutecznie o pomno
żenie biblioteki klasztornej, a szkołę parafialną przeniósł 
do domu sąsiedniego kollegium, znajdującego się na 
cmentarzu kościelnym. Za niego w r. 1527. zakończył 
życie wspomniany wyż przełożony Benedykt.

Po zgonie w r. 1544. Jana Niczkoniusa padł wy
bór na znajdującego się wówczas chwilowo w opactwie 
św. Wincentego we Wrocławiu kapłana. Był nim
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IX. Stanisław Niedziela (1544.—1582.), rodem z Ka
zimierza, Św. Teologii Bakałarz. Pamięć jego trzydzie
sto-ośmioletnich rządów złączyła się głównie z wieżą 
kościoła Bożego Ciała. Jak sobie przypominamy, była 
ona dotychczas drewniana, co ułatwiło jej spalenie czasu 
strasznego pożaru, jaki nawiedził d. 3. maja 1556. r. 
Stradom i Kazimierz.

Opowiada wspominany tu nieraz Ranothowicz, że 
rok ten dał się dobrze we znaki z powodu upałów i su
szy. To też, kiedy ów ogień przypadkiem wybuchnął 
na Stradomiu, zniszczył szpital św. Jadwigi i dacii na 
jej kościele, również klasztor i dach na kościele św. 
Agnieszki. Spłonął też kościół św. Katarzyny, a pro
wincyała Augustynianów z sześciu zakonnikami udusił 
dym w zakrystyi. Kościół Bożego Ciała stosunkowo 
nie wiele ucierpiał: zgorzała bowiem jedno owa dre
wniana wieża i stopiły się na niej cztery dzwony. W jej 
miejsce dał Stanisław wymurować wieżę obecną (mniej 
więcej do połowy jej wysokości) i kazał zawiesić dzwony 
nowe, (większe niż poprzednie), noszące imiona Stani
sława i Augustyna, z których pierwszy zwany jest po
spolicie Dziad, a drugi Baba. Wogóle Niedziela odzna
czył się w administracyi mienia klasztornego: kamie
nice odnawiał, sad klasztorny murem otoczył, przybory 
kościelne co do liczby powiększył, relikwie Świętych 
oprawił w srebrne relikwiarze. Z wiekiem jednak tracił 
na energii; korzystając z tego Piotr Myszkowski, ów
czesny biskup krakowski, zalecił niejakiego Stanisława 
Manieckiego, by go przyjęto do nowicyatu, a kiedy ten 
wykonał śluby zakonne, to choć tylko był dyakonem, 
zamierzył go narzucić Niedzieli za koadjutora. Zakonnicy 
wszelkiemi siłami temu się sprzeciwiali, ale pokonani 
różnemi sposobami biskupa-humanisty, zgodzili się wre
szcie na to pod pewnymi warunkami na dniu 7. wrze
śnia r. 1582., w którym to roku Niedziela też życia

2*
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dokonał. Prałatem generalnym został po nim jego ko
adjutor

X. Stanisław Maniecki (1582.—1611.) herbu Łodzia, 
O. P. Dr. Pierwsza część rządów tego Prałata odznaczała 
się gorliwą pracą w winnicy Pańskiej i wytrwałą obroną 
praw swojej kanonii. Między innemi należało do jej mie
nia prawo pobierania pewnej części dochodów z pięciu 
młynów w Krakowie: Kutlowskiego, Kamiennego (dzi
siejszy Dolny), Piasecznego, Mikołajskiego i Rakow
skiego. Gdy prawo to zakwestyonowano, udaje się Manie- 
cki do Warszawy, gdzie uzyskuje na sejmie od króla 
Stefana Batorego potwierdzenie tegoż na rzecz klasztoru. 
Również broni domów należących do kanonii przeciw 
zaczepkom rajców Kazimierskich nie szczędząc na ten 
proces kosztów, które wynosiły przeszło trzy tysiące 
florenów. Na wsi w Kamieniu stawia ciosową kaplicę, 
którą zaopatruje we dzwony i aparata, a prócz tego i studnię 
w ogrodzie. W samym kościele Bożego Ciała wystawił 
wieżyczkę na dachu (sygnaturkę) z dwoma dzwonami 
i nad głównym portalem kościoła dał wybić ogromnym 
kosztem wielkie okno. Troskliwość jego nie ograniczała 
się jedynie do kanonii Bożego Ciała: korzystała z niej 
także i kanonia w Kurozwękach. Kiedy bowiem jeszcze 
za rządów Stanisława Niedzieli została sprofanowana 
przez Mikołaja z Kurozwęk kasztelana sieradzkiego i od
dana na użytek jego współwyznawcom heretykom, Ma
niecki objąwszy rządy postanowił ją zwrócić Kościołowi. 
W tym celu zapozwawszy sekciarzy do sądu grodowego 
we Wiślicy i w Nowem Mieście Korczynie, dekreta tu 
uzyskane przedłożył Trybunałowi Lubelskiemu, który 
w r. 1596. ostatecznie tę sprawę rozstrzygnął na korzyść 
Kanoników, polecając heretykom zwrócić prawnemu wła
ścicielowi konwent ze wszystkiemi przynależnościami.

Wiele osób udawało się do Manieckiego o radę 
i pomoc w różnych sprawach, miedzy innymi biskup
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Piotr Myszkowski mianował go swoim Wikaryuszem 
in spiritudlibus i oficyałem generalnym, które to urzęda 
lat 14 gorliwie sprawował. Niestety rządów o tak świe
tnym początku ostatnie lata były dość smutne. Kiedy 
bowiem konserwatorowie, ustanowieni jeszcze za biskupa 
Konarskiego wymarli, Maniecki przybrał sobie swoich 
krewnych- do administracyi dóbr klasztornych ze szkodą 
nietylko mienia zakonnego, ale co ważniejsza, całej 
obserwy klasztornej. W kanonii poczęła się psuć kar
ność zakonna. Zakonnicy, niezadowoleni z postępowania 
prałata, jęli szemrać, a niektórzy z nich, nie chcąc na 
to dłużej patrzeć, przechodzili do innych zakonów. Do
szło do tego, że Kardynał Jerzy Radziwiłł, ówczesny 
biskup krakowski, uznał za stosowne dokonać dwukro
tnej wizytacyi kościoła i klasztoru w r. 1596. i 1597., 
której postanowienia zachowane są po dziś dzień w ar
chiwum Bożego Ciała. Mimo to jednak stosunki w kla
sztorze jeszcze bardziej się pogorszyły, kiedy Maniecki 
paraliżem tknięty nie mógł już łoża opuszczać. Skorzy
stał z tego położenia niejaki Paweł Łyczko, przełożony 
kanonii kurozwęckiej. Żeby więc przeprowadzić swój 
plan przybywa do klasztoru Bożego Ciała i składa godność 
dotychczas piastowaną pod udanym pozorem, jakoby 
chciał nadal żyć na Kazimierzu w miejscu, gdzie śluby 
swoje zakonne składał. Bracia zakonni niedomyślając się 
niczego, zgadzają się na to, a Łyczko tymczasem po cichu 
stara się u Piotra Tylickiego, biskupa krak., żeby był 
wybranym na koadjutora choremu Manieckieinu. Bi
skup się na to zgadza, a kiedy ani Maniecki, ani Ka
nonicy słyszeć o tem nie chcą, narzuca go sam 
biskup na koadjutora Manieckieinu. Rozpoczynają się 
więc jego rządy, które i złożonemu chorobą prałatowi 
i wszystkiej braci zakonnej i mieniu klasztornemu dają 
się dobrze we znaki. Ucierpiały też niemało i lasy kla
sztorne, co widząc nasi Kanonicy, wysyłają w r. 1607.
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do Rzymu Adama Sibowiusza, przeora konwentu, który 
ufny w pomoc Generała Zakonu, sprawę całą przedło
żył Stolicy świętej, a ta delegowała Franciszka Simo
netti, Nuncyusza Apostolskiego w Polsce, by ją na 
miejscu rozpoznał. Simonetti oddał to swemu Audyto
rowi generalnemu Janowi Maryi Belletto, a rezultat 
jego dochodzenia był taki, że Paweł Łyczko został od
sądzony od koadjutoryi z obowiązkiem zdania liczby 
ze swego bezprawnego włodarstwa. Od tego wyroku 
jednak odwołał się do Rzymu, skąd polecono Piotrowi 
Tylickiemu, by sprawę zbadał jeszcze raz, ale ten źle po
informowany sam przybył do klasztoru ku wielkiemu 
utrapieniu zakonników, a rządy kanonii powierzył 
Tomaszowi, Przełożonemu kanonii Kłobuckiej. Spra
wował on je aż do czerwca r. 1610., kiedy to Nuncyusz 
Apostolski wydał mu polecenie, ażeby rządy kanonii 
krakowskiej złożył pod groźbą utraty swego przełożeń
stwa w Kłobucku.

Niedługo potem ci bracia, których biskup Tylicki 
poprzenosił do innych klasztorów lub nawet uwięził, 
wrócili do Bożego Ciała i sprawa skończyła się pomyśl
nie dla klasztoru.

Równocześnie w r. 1610. Łyczko zachorzał i 8. li
stopada życie zakończył, a w niespełna 13 miesięcy 
potem, bo dnia 2. grudnia 1611. r. Stanisław Maniecki 
przeniósł się do wieczności.

Dla całości obrazu dodać musimy, że kiedy Adam 
Sibowiusz wrócił z podróży rzymskiej, którą miał po
dobno odbyć pieszo, zastał przed sobą furtę klasztorną 
z rozkazu Łyczki zamkniętą, tak, że drogą i chorobą 
znękany zakonnik musiał się udać do szpitala Braci 
Miłosierdzia, będącego wówczas przy ul. św. Jana (tam 
gdzie dziś dom 1. 22). Tu w dniu świętych Młodzian
ków zakończył życie, ale nie odrazu był pochowany, 
aż dopiero Nuncyusz Apostolski, który wówczas bawił
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w Krakowie, polecił go w uroczystym pochodzie z udzia
łem wszystkich zakonników krakowskich przeprowadzić 
do kościoła Bożego Ciała, gdzie zwłoki jego pochowano 
z uczciwością przy wejściu do prezbiteryum, opodal 
ołtarza Najśw. Zbawiciela, a sława jego świątobliwości 
długo trwała w żywej pamięci u braci zakonnych 
i u wiernych. Do dziśdnia dwa jego portrety przecho
wują się w kanonii Bożego Ciała: jeden w zakrystyi, 
a drugi na krużgankach klasztornych. Tu dodać należy, 
że za rządów Manieckiego zmarli dwaj inni zakonnicy 
godni wspomnienia: Salomon przeor (umarł 26. listop. 
1585. r.), który pisał illuminowane psałterze na perga
minie, oraz Mikołaj z Radomska, zmarły 21. września 
1610. r. świątobliwie w Krakowie.

Zastanawiając się nad tem niemiłem w dziejach 
zakonu końcem rządów Manieckiego łatwo dojść do 
wniosku, że digitus Dei erat hic, a Paweł Łyczko ze 
swoją chęcią uzyskania rządów sposobem przebiegłym, 
był karą dla Manieckiego, który sam przecie nie bar
dzo zgodnie z życzeniem zakonników był dany na 
koadjutora Stanisławowi Niedzieli. Biskup Tylicki, 
pasterz zresztą bardzo gorliwy, był w tej sprawie 
mylnie poinformowany przez przyjaciół Łyczki, ale 
nie można twierdzić, żeby się mięszał w sprawy nie
należące do jego urzędu, gdyż w potwierdzeniu aktu 
fundacyi klasztoru przez Piotra Wysza wyraźnie czy
tamy, że zakonnicy u Bożego Ciała mieli podlegać 
biskupom krakowskim. Widocznie też i Kanonicy Re
gularni nie żywili żadnej urazy do Piotra Tylickie
go, skoro po śmierci Manieckiego nie wiedząc ko
goby obrać jego następcą, wysłali dwóch z pośród 
siebie do biskupa, prosząc go o radę w tym względzie. 
Biskup jej nie odmówił, ale dał ją bardzo stósowną 
i tem wynagrodził sowicie wszystkie przykrości, jakie 
klasztor z winy Łyczki od niego poniósł. Zalecił im
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bowiem, by wybrali jakiego kapłana świeckiego, któ
ryby własnem swem mieniem mógł podźwignąć znisz
czony majątek klasztorny. Kanonicy tego zdania usłu
chali, a za radą Hieronima Reczayskiego, archidyakona 
krak. mężem takim na Prałata wskazanym był

XI. Marcin Kłoczyński (1612.—1644.). Kapłan ten 
pełen cnót, pochodzący z rodziny szlacheckiej, należał 
wówczas do duchowieństwa świeckiego dyecezyi krako
wskiej i był aktuaryuszem kuryi biskupiej za rządów 
Kardynałów: Jerzego Radziwiłła i Bernarda Maciejow
skiego, audytorem nuncyusza Franciszka Simonetti’ego, 
proboszczem w Bieczu i Czchowie, kanonikiem kollegiaty 
w Szkalbmierzu, obojga praw doktorem. Aczkolwiek li
czył wówczas lat 50 życia, zamierzał, złożywszy swe urzę
dy i gogności udać się do Rzymu, by tam wstąpić do 
zreformowanego niezbyt dawno, ostrego zakonu Karme
litów Bosych. Rada X. Reczayskiego spodobała się Ka
pitule zakonnej, jakoż wysłała czterech delegatów do 
Kłoczyńskiego z prośbą o przyjęcie przełożeństwa. Ten 
ze łzami wymawiał się od przyjęcia ofiarowanego mu 
urzędu, ale im bardziej się cofał, tem usilniej go Kano
nicy regularni prosili. Uległ nakoniec za namową Biskupa 
Tylickiego ich prośbie i w sobotę przed Niedzielą Pięć
dziesiątnicą 1612. r. uroczyście do kościoła Bożego Ciała 
wprowadzony, oblókł szatę zakonną i rządy sprawować 
rozpoczął, choć śluby zakonne złożył dopiero 26. listo
pada 1618. r.

Zadanie miał przed sobą ogromne, ale w ciągu 
swych trzydziestodwuletnich rządów spełnił je tak świe
tnie, iż Bracia zakonni słusznie o nim wyrzekli: Plus 
ąuam fundator iste (był on więcej niż fundatorem). Wi
docznie silne miał powołanie zakonne, dające mu łatwo 
i prędko pojąć wymogi karności zakonnej, gdy odrazu, 
i to skutecznie, zabrał się do jej naprawy w zgroma
dzeniu sobie podległem. A więc rozpoczyna od reformy
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konstytucyj swego klasztoru, których odtąd jego bracia 
zakonni przestrzegać mają. Przyjmuje do nowicyatu 
młodzieńców rokujących piękne na przyszłość nadzieje, 
zaprowadza urząd lektora (nauczyciela) filozofii i Teo
logii moralnej, a w ślad za tem idą dysputy publiczne 
z zakresu filozofii. Jeden z takich turniejów naukowych 
zapisał Ranothowicz pod r. 1636, kiedy to w samym 
dniu Nowego Roku i w święto Trzech Króli pod wodzą 
uczonego Jacka Liberyusza, później następcy Kło
czyńskiego, a wówczas lektora filozofii, dwaj młodzi 
Kanonicy: Szymon Augustyn Zegarth i Ludwik Fa
ś Ciszewski, rozprawiali publicznie w refektarzu kla
sztornym o tezach filoficznych, drukiem ogłoszonych. 
Dysputa musiała być zajmującą, jeźli zważymy, że obaj 
zapaśnicy zasłużyli na zaszczytną wzmiankę w dziejach 
swego zakonu: Faściszewski swemi kazaniami1). Ze
garth, jako biegły w różnych umiejętnościch, zwłaszcza 
w Teologii i matematyce2). Zaprowadził też Kłoczyń
ski zwyczaj, że w uroczystość św. Augustyna jeden 
z młodszych Kanoników miewał mowę łacińską w ko
ściele, a jeżeli to pochlebnie świadczyło o pracy umy
słowej w kanonii Bożego Ciała, to dowodem apostol
skiej żarliwości naszego Prałata pozostanie na zawsze 
rozporządzenie takie samo, jakie świeżo wydał Ojciec 
święty Pius X.3), by co niedzielę (popołudniu) uczono 
katechizmu ludzi z nim mało obeznanych. W zacho
waniu ustaw zakonnych sam najpiękniejszym przykła
dem przyświecał, unikając wszelkiej zewnętrznej oka
załości. Miłośnik pokory i martwienia w poniedziałki, 
środy, piątki i soboty wstrzymywał się od przyjmowania

1) Umarł przeorem w Kraśniku 26. maja 1667. r.
2) Ur. 1614. r., umarł 14. Lutego 1656. r. czasu ucieczki przed 

Szwedami, pochowany u Pijarów w Podolińcu.
3) W encyklice Acerbe nimis z 25. kwietnia 1905. r.
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posiłku i zaprowadził w klasztorze post przez cały 
Adwent oraz w wigilią św. Augustyna, a mimo licznych 
zajęć, miał czas na robienie trepek dla braci. Ileż to 
pomników jego gorliwości i świątobliwych rządów za
wiera. po dzisdzień kanonia Bożego Ciała. A więc oka
zały ogromem, bogactwem złoceń i gustem ornamen
tacyi ołtarz wielki, w stylu późnego renesansu, ale prze
prowadzonem tak umiejętnie, że ozdoby nie zasłaniają 
linij architektonicznych; na ołtarzu tym ustawił nowe 
tabernaculum szczerosrebrne, sprawione kosztem 360 
grzywien1); po obu stronach prezbiteryum ustawił bar
dzo długie, bo 20 siedzeń w części górnej liczące stalle 
dla duchowieństwa, z zapieckami zdobnemi w obrazy 
z dziejów zakonu i posążki świętych Kanoników reg. 
Przestrzenie wolne od obrazów i kolumienki otaczające 
posążki świętych są zdobne przepiękną rzeźbą z drzewa, 
a gzyms baldachimowy w stylu włoskiego odrodzenia 
uzupełnia całość tak wdzięcznie, że te stalle należą do 
najpiękniejszych w Krakowie. Autor ich niewiadomy; 
według tradycyi miał być nim braciszek zakonny, Ślązak. 
Jak wspomnieliśmy, grób Stanisława Kazimierczyka 
znajdował się w prezbiteryum, opodal wejścia po lewej 
stronie. Kłoczyński zatem w r. 1632. przenosi te błogo
sławione szczątki na miejsce bardziej widoczne i umiesz
cza je w nawie prawej od w. ołtarza w ślicznem rene
sansowym mauzoleum z kamienia pińczowskiego, ozdo
bionem alabastrową płaskorzeźbą Najśw. Panny z Dzie
ciątkiem Jezus. 4 ołtarze w prezbiteryum również od 
niego pochodzą, tak jak wszystkie trzy kruchty i górna 
połowa wieży z barokowym ozdobnem pokryciem heł

1) Tabernaculum to dziś nie istnieje; zostało prawdopodobnie 
sprzedane przez prałata Kwiatkowskiego, jak i wiele innych przed
miotów ze skarbca, za zezwoleniem biskupa Sołtyka na restauracyę 
kościoła i klasztoru w r. 1778.
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mowem. Przesklepiwszy skarbiec kościelny, górną jego 
część przeznacza na oratoryum zakonne, a w dolnej 
chowa zakupione przez siebie: monstrancyą 1), kielich 
z pateną szczerozłoty2); aparata piękne i bogate, opra
wne mszały, sprawiwszy nadto kandelabry srebrne, 
lampy i krzyże. W prezbiteryum, przed wielkim ołta
rzem, buduje grób dla prałatów, w nawach bocznych 
groby dla mieszczan kazimierskich, pod kaplicą św. 
Anny dla rajców Kazimierza, a obszerny cmentarz na 
około kościoła zasadza drzewami.

Mówiliśmy już poprzednio, że do kanonii Bożego 
Ciała należał także kościół św. Wawrzyńca, dawniej 
parafialny. Ponieważ był dotychczas drewnianym, sta
wia w jego miejsce Kłoczyński nowy murowany z trze
ma ołtarzami i odgranicza go od części żydowskiej Ka
zimierza murem wysokim, z tablicą noszącą odpowiedni 
napis 3).

Dzisiejszy gmach klasztorny zawdzięcza Kłoczyń
skiemu niejedno ulepszenie, jak o tem niżej w roz
dziale osobnym będziemy mieli sposobność mówić. 
Również po wsiach klasztornych budynki gospodarskie 
restaurował lub nowe stawiał; młyn królewski (dolny) 
na Piasku odbudował i opodal pod Rudawą wystawiwszy 
domy, nazwał je „Wenecyą” od położenia miejsca obla
nego wodą.

Błogosławił też Pan Bóg rządom Kłoczyńskiego: 
za jego czasów powstają nowe kanonie w Bychowie na 
Białej Rusi, w Krzemienicy na Litwie, w Suchej i Wol
bromie w województwie krakowskiem; wszędzie tam

1) Prawdopodobnie sprzedaną za zezwoleniem ks. Michała Po
niatowskiego, administratora dyec. krak. w r. 1789.

2) Ukradziony w r. 1688. przez złodzieja domowego.
3) Kościół św. Wawrzyńca dziś nie istnieje, rozebrany za rzą

dów Prałata Kwiatkowskiego, o czem niżej.
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kanonia kazimierska na początek nowej fundacyi posy
łała swych zakonników. Zależał już poprzednio od kla
sztoru Bożego Ciała konwent w Kraśniku w ten sposób, 
że konwent kazimierski miał prawo go wizytować 
i nawet naznaczać mu przełożonego w razie, gdyby 
sami Kanonicy w Kraśniku nie mieli do tego nikogo 
zdolnego. Kiedy podobny wypadek zaszedł około r. 1630., 
wówczas Kłoczyński wysłał tam na przełożonego je
dnego z Kanoników od Bożego Ciała i w ten sposób 
węzły łączące oba klasztory zacieśnił. Żeby zaś pomię
dzy klasztorami wywodzącymi się od kanonii Bożego 
Ciała była pewna łączność, dla obserwy zakonnej zba
wienna, rozporządził Kłoczyński w r. 1628., aby co trzy 
lata z każdego domu przełożeni zjeżdżali się na kapi
tułę; na takiej kapitule został przełożonemu krakow
skiemu nadany tytuł „przełożonego generalnego”.

Zdawałoby się, że te rządy zakonne mogły już 
były całego Kłoczyńskiego pochłonąć, a mimo to znalazł 
on dość czasu na sprawowanie różnych urzędów, po
wierzanych mu przez władzę dyecezyalną. I tak, był 
wizytatorem klasztorów żeńskich, wizytatorem dyecezyi 
przemyskiej, sędzią synodalnym dyecezyi krakowskiej, 
w r. 1636. wizytował konwent Bożogrobców w Miecho
wie wespół z Piotrem Gębickim, kanclerzem wielkim 
koronnym i przełożonym tego klasztoru, a w roku na
stępnym na dniu 4. maja przewodniczył z Erazmem 
Kretkowskim kapitule generalnej Miechowitów. W spra
wie beatyfikacyi Wincentego Kadłubka i św. Jana Kan
tego, oraz dla konwentu Kamedułów na Bielanach krako
wskich był wyznaczonym ze Rzymu komisarzem. Nale
żał również do kodyfikatorów konstytucyj synodalnych 
dla prowincyi gnieźnieńskiej, a na zlecenie Prymasa 
Jana Wężyka miał sobie wraz z Janem Foxem i Se
bastyanem Nucerynem powierzone wydanie Rytuału 
Sakramentów, zwanego powszechnie Rytuałem Piotr
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kowskim. Tu trzeba jeszcze wspomnąć, że niebawem 
po objęciu rządów u Bożego Ciała, bo w r. 1612. odno
wił podupadłe Bractwo Przenajśw. Sakramentu i uzy
skał jego agregacyę (przyłączenie) do Arcybractwa Przen. 
Sakramentu i Pięciu Ran Chrystusowych w kollegiacie 
św. Wawrzyńca in Damaso w Rzymie istniejącego.

Zaprowadził też zwyczaj, że każdego roku w dzień 
Matki Boskiej Gromnicznej rozdawano braci zakonnej, 
Magistratowi i mieszczanom Kazimierskim świece, za
kupywane z tych pieniędzy, które księża klasztorni 
chodząc po kolędzie w swej parafii Kazimierskiej ze
brali. Na kilka miesięcy przed śmiercią, w sam dzień 
św. Michała Archanioła, tknięty paraliżem we wsi kla
sztornej zakończył żywot dnia 8. lutego 1644. r. mając 
lat 82, a rządy jego, jak mówi kronikarz klasztorny, te 
jedyną miały wadę, że nie trwały dłużej. Wdzięczni 
bracia na kapitule generalnej w r. 1647. postanowili 
odprawiać co rok za jego duszę nabożeństwo żałobne 
i umieścić w szeregu prałatów jego wizerunek. Godnym 
jego następcą był

XII. Jacek Liberyusz (1644.— 1673.), którego już 
sam Kłoczyński sobie za koadjutora z prawem następ
stwa za zgodą kapituły zakonnej i zatwierdzeniem Sto
licy Apostolskiej obrał. Szczęśliwa to była myśl, gdyż 
rządy Liberyusza były niejako dalszym ciągiem prała-
tury Kłoczyńskiego, który nie bez podstawy ten wybór 
uczynił, bo przyjąwszy Liberyusza do Zakonu znał do
brze jego zalety i cnoty. Nowy prałat urodzony był 
w r. 1599. na Kazimierzu, z ojca rajcy tego miasta, 
a otrzymawszy staranne w domu wykształcenie dany 
był na naukę do Akademii krakowskiej. Niemając 
jeszcze lat 20 wstąpił do Zakonu Kanoników, a złożyw
wszy tu profesyą, bezpośrednio po niej został znowu 
posłany na studyum filozofii do Akademii krakowskiej,
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gdzie w Collegium Majus otrzymał stopień bakałarza, 
a później magistra filozofii i począł tam publicznie nau
czać. Trwało to jednak niedługo, gdyż Marcin Kłoczyń
ski wysłał go na naukę do Rzymu, gdzie otrzy
mawszy doktorat Teologii, z powrotem do ojczyzny za
trzymał się w Medyolanie i tu w klasztorze swego 
zakonu uczył przez trzy lata filozofii. Przybywszy z po
wrotem do swego rodzinnego miasta Kazimierza został 
odrazu u Bożego Ciała stałym kaznodzieją, lektorem 
filozofii i magistrem nowicyuszów. Po jakimś czasie na 
żądanie królewicza Karola Ferdynanda, wówczas admi
nistratora Opactwa Kanoników Regularnych w Czer
wińsku, trzy lata w tym klasztorze przepędził, dzieląc 
swój czas pomiędzy nauczanie teologii i filozofii oraz 
prawienie kazań.

Z żalem wielkim dowiedział się królewicz i Ka
nonicy w Czerwińsku o odwołaniu Liberyusza do Bożego 
Ciała, gdzie go Kłoczyński swoim koadjutorem miano
wał. Jakeśmy wyżej wspomnieli, Liberyusz prowadził 
dalej dzieło Kłoczyńskiego, któremu pomnik nad wej
ściem marmurowem do zakrystyi w prezbiteryum położył. 
Głównem jego dziełem w kościele jest wystawienie 
kaplicy Zwiastowania Najśw. Maryi Panny w miejsce 
starej zburzonej. Kaplica ta w stylu odrodzenia, pokryta 
kopulą na zewnątrz, przypomina bardzo kaplicę Lubo
mirskich w kościele 00. Dominikanów w Krakowie. 
Piękne odrzwia w stylu późnego odrodzenia wprowa
dzają nas do niej z kościoła; wnętrze kopuły ozdobione 
obrazami olejnymi z życia Matki Bożej, a w ołtarzu 
przechowuje się obraz łaskami słynący Matki Bożej. 
Do tej kaplicy wprowadził Liberyusz bractwo literackie 
Zwiastowania Najśw. Maryi Panny, dla którego wyje
dnał odpusty od Inocentego X. Sprawił także do ko
ścioła nowe organy, dwa ołtarze przed ławkami rajców 
i ławników, oraz ozdobne ławki w całej nawie głównej,
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wystawił na cmentarzu przy wieży kościelnej kaplicę 
zwaną ogrojcem, bramę do klasztoru, a nad nią izbę 
dla przeora konwetu; posiadłość klasztorną powiększył 
przez zakupno nowych domów, a zniszczone lub przez 
Szwedów zburzone odnawiał i odbudowywał. Praw swo
jego zakonu ścisły obrońca, przeprowadził pomyślnie 
spór z rajcami kazimierskiemi o uwolnienie domów 
konwentu od lustracyi, a piętnaście tysięcy florenów 
wydał w różnych czasach na zapomogi dla poddanych 
konwentu, na obronę ich przed żołnierzami. Gdy chorą
gwie Jana Sobieskiego, wówczas hetmana, wybrały wię
cej, niż miały polecenie, w majętnościach klasztornych, 
Liberyusz pozwał pułkownika przed trybunał, tak, iż 
musiał wrócić złotych 2000. Snać wielką cześć musiał 
mieć dla Stanisława Kazimierczuka, skoro zaraz z po
czątkiem swoich rządów, bo w roku 1645. postarał się 
o to, iżby rocznica jego zgonu uroczyście w kościele 
Bożego Ciała była obchodzoną. Za jego prałatury przy
był nowy dom naszemu Zgromadzeniu w Słonimie na 
Litwie.

Podczas jego rządów, przypadających na epokę 
dla Polski nader smutną, miało miejsce chwilowe zaję
cie Kazimierza przez Karola Gustawa szwedzkiego 
w r. 1655., który z początkiem jesieni obrał sobie za 
kwaterę klasztor Bożego Ciała. Liberyusz nie czekał 
tutaj najezdcy, ale zabrawszy ze sobą większą część 
skarbca kościelnego i przywileje konwentu, schronił się 
do klasztoru Kanoników Regularnych we Fulnek na 
Morawach. Tak opowiada Ranothowicz, wobec czego 
mylnem jest twierdzenie Łuszczkiewicza (Kościół Bożego 
Ciała, Kraków 1898) jakoby Liberyusz przyjmował Ka
rola Gustawa i z nim rozmawiał. Dlatego zaś ze sobą 
całego skarbca nie zabrał, żeby pozostałych dziesięciu 
księży miało aparata potrzebne do służby Bożej, a prócz 
tego, by ich ochronić przed zemstą Szweda, który wi
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dząc skarbiec wypróżniony, mógłby się mścić na nich 
za to.

Zajęcie klasztoru rozpoczęło się od tego, że „hultaj
stwo szwedzkie, jak mówi Ranothowicz w Opisaniu in- 
kursiey Szwedów do Polski i do Krakowa 1), popiwszy 
się u Żydów, wyrębywali drzwi albo wrota do klasztoru 
od Żydowskiej ulicy. Brat Jakób Mrowiński, dyakon 
i szafarz, rodem z Poznania, umiejąc po niemiecku, rzekł: 
„pójdę ja do nich, zmówię się z niemi”, i otworzył im 
wrota, a oni hurmem wpadając w samej bramie prze
bili mu szpadą skronie, że zaraz padł i umarł. Co wi
dząc Bracia pouciekali wszyscy na kościół, a Szwedzi 
do cel rabować i nasi katolicy z niemi. Izby prałackie 
porabowali, wyrzucając to wszystko, czego prałat z sobą 
wziąć nie mógł, nawet i księgi włoskie i insze sprzęty, 
to wszystko katolicy brali. Wtenczas furtyana podda
nego z Krzyszkowic postrzelili, a on niebawem w stajni 
umarł.

Trzeciego dnia przyjechał sam król szwedzki ze 
swoim dworem, i stanął w klasztorze, w izbie tej w tyle 
sług prałackich od cmentarza, i z nim doktor, praedi
kant i inni panowie szwedcy. Dopiero opanowali spi
żarnie, w których było kilkadziesiąt fasek masła, serów, 
słodów, mąki, które X. proboszcz z folwarków zgroma
dził przed wyjazdem swoim. Cele wszystkie opanowali 
Szwedzi” i zabrali 2000 florenów zostawionych zakonni
kom przez Liberyusza. Ale to były dopiero początki 
pobytu Szwedów.

Przez dwa tygodnie ani Mszy św. nie odprawiano, 
ani nie dzwoniono, a tymczasem dwa cyborya srebrne 
z kościoła zabrali najezdcy, a Przenajświętsze Hostye 
wyrzucili na cmentarz. Dopiero po jakimś czasie, kiedy 
mieszczanom kazimierskim pozwolono wracać do do-

1) M. S. nr. 3742 Bibl. Jagieł.
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mów, bracia nasi uzyskawszy jeden kielich ze skarbca, 
od którego klucze były u Karola Gustawa, mogli ciche 
Msze święte w kościele odprawiać i dostawać żywność 
ze wspólnej kuchni, którą spożywali w oratoryum, do
kąd się pod ten czas schronili.

„Pod ten czas kornety szwedzkie wypadały na wsie, 
na miasteczka i zabierali bydło, owce, konie, których 
naganiali do sadu klasztornego, a zabijali na potrzeby 
dworu królewskiego. Pod ten czas z kościołów brali 
aparaty i z nich w refektarzu naszym krawcy polscy 
i szwedcy robili kabaty, pludry, pendenty i inne. Wina 
z piwnic miejskich szlacheckich zabierali i zwozili do 
klasztoru, piwa i miody robili w klasztorze dla dworu 
królewskiego".

Po czterech tygodniach oblężenia Kraków się pod
daje, dn. 19. października Karol Gustaw jedzie na Za
mek, gdzie usłyszał poważne słowo X. Szymona Sta
rowolskiego, a „wróciwszy się król do Kazimierza, klucze 
od skarbu kościelnego oddał swoim panom starszym, 
aby to sobie wszystko co tam było wzięli”.

Zanim król wyszedł z klasztoru, kazał sobie otwo
rzyć skarbiec, skąd zabrał dziewięć kielichów, mon
strancyę srebrną wyzłacaną, cztery pary kandelabrów 
srebrnych, srebrne relikwiarze, dwa duże srebrne wa
zony na kwiaty, dwa krzyże srebrne noszone na pro
cesyach, krzyż wysoki czarny srebrem okuty noszony 
na pogrzebach, trybularz z łódką srebrny i różne apa- 
rata kościelne. Zabrał także 12.000 florenów, własność 
kanonii w Kurozwękach, które tu przysłano już po 
wyjeździe Liberyusza, celem ich przechowania. Podo
bnemu losowi uległy skrzynie mieszczan kazimierskich 
z ich dobytkiem tutaj złożone. Wszystko to król szwe
cki pomiędzy swoich dworzan rozdzielił. Predykant 
zaś jego zabrał dla siebie z biblioteki najlepsze dzieła, 
a z kościoła dużo pięknych obrazów pędzla włoskiego.

3
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Niewiele brakowało, a byłyby podobnemu losowi i dzwo
ny kościelne uległy, gdyby nie prośby braci. O mało 
też nie spalili Szwedzi i kościoła św. Wawrzyńca, do 
czego ich bardzo namawiali Żydzi, o których powiada 
Ranothowicz, że widziano ich, jak w ubiorach szwe
ckich pomagali najezdcom w rabowaniu miast i wsi. 
Dodajmy do tego pomór na bydło w tym roku panu
jący, a w następnym kwaterunek w klasztorze Węgrów 
Rakoczego, co konie w izbach prałackich i w spiżarni sta
wiali, a możemy łatwo pojąć wielkość strat materyalnych, 
jakie wtedy klasztor poniósł; ale że przełożonym był 
podówczas Liberyusz, to przynajmniej w części mogły 
być one powetowane, jakoż umierając zostawił klaszto
rowi tysiąc złotych, oprócz nietkniętych 4000, które 
mieli z czasów Kłoczyńskiego. Przestrzegał Liberyusz 
bardzo zwoływania kapituł generalnych, a na jednej 
z nich 18. maja 1666 r. w obecności Mikołaja Obor
skiego, sufragana krakowskiego, postarał się o wybór 
swego koadjutora, który padł na osobę Wiktoryna 
Wereszczyńskiego.

Ranothowicz, który znał Liberyusza osobiście, pi
sze o nim, że był wzrostu wysokiego, łysy i dziwnie 
łączył w calem ułożeniu powagę z łagodnością; bardzo 
gościnny, przyjmował w refektarzu swej kanonii w okta
wę Bożego Ciała w roku 1646. Piotra Gębickiego, bi
skupa krakowskiego, a w r. 1662. w ten sam dzień 
Jędrzeja Trzebickiego, biskupa krakowskiego i Miko
łaja Oborskiego jego sufragana. Biskupi ci nieraz ko
rzystali z usług naszego Prałata: Gębicki mianował 
go wizytatorem klasztorów żeńskich, a Trzebicki cen
zorem ksiąg religijnych, oraz powierzał mu często urząd 
komisarza w różnych sprawach kościelnych.

Sława jego, jako kaznodziei, nietylko u Bożego 
Ciała, ale i po różnych kościołach Krakowa i poza jego 
murami, doszła do nas za pośrednictwem trzech tomów
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jego kazań, z których jeden poświęcony biskupowi 
Trzebickiemu zawiera kazania na uroczystości Chrystusa 
Pana, oraz dwa kazania o św. Ignacym i Janie Kan
tyni; drugi tom z dwudziestu kazaniami o Matce Bożej 
ma także kazania o Patronach polskich, a trzeci, dedy
kowany Michałowi Korybutowi, tłomaczy w trzydziestu 
mowach hymn Ave maris Stella (Witaj Gwiazdo mor
ska). Z kazań tych przebija gorące nabożeństwo, jakie 
miał do Najśw. Maryi Panny Liberyusz; nazwał się 
też Jej kapelanem i sługą na tablicy umieszczonej na 
zewnętrznej stronie kaplicy, wzniesionej przez niego 
u Bożego Ciała. Złożony rok przeszło ciężką chorobą 
zakończył życie świątobliwym zgonem, w gronie swych 
zakonnych braci na dniu 23. października 1673. r. Po 
pogrzebie, na który przybył sufragan Mikołaj Oborski 
i Akademia krakowska, wzniósł mu jego następca Wi
ktoryn Wereszczyński tablicę marmurową z jego por
tretem w prezbiteryum kościoła, naprzeciw zakrystyi.

XIII. Wiktoryn Wereszczyński (1673.—1694.). Pra
łat ten, pochodzący z rodziny szlacheckiej, był również 
godnym swoich poprzedników tak jako gorliwy zakon
nik, jak i energiczny administrator. Chwała Boża miała 
w nim pilnego zelatora, a więc poleca poszczególnym 
konwentom, by pacierze kapłańskie wszędzie odmawiano 
wspólnie, pobożnie i dokładnie. Postarał się też o za
prowadzenie pacierzy kapłańskich o Przenajświętszym 
Sakramencie we czwartki (jeżeli w nie jakie święto nie 
przypada). Polecił odprawiać codziennie rano przed 
Prymą rozmyślanie, a co roku ośmiodniowe ćwiczenia 
duchowne (rekolekcye). Zapewne za jego staraniem już 
w r. 1694. zaprowadzono w kościele Bożego Ciała zwy
czaj, że członkowie bractwa Przenajśw. Sakramentu 
odmawiali przed ołtarzem św. Krzyża w niedziele, 
wtorki i piątki koronkę o pięciu Ranach, w poniedziałki, 
środy i soboty przed jednym z ołtarzy Matki Bożej

3*
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godzinki o Jej Niepokalanem Poczęciu, a we czwartki 
godzinki o Przenajśw. Sakramencie wobec wystawio
nego na wielkim ołtarzu Cyboryum. Czasu tych modłów 
odprawiano Mszę świętą zwaną Prymaryą. Kościół na 
około dał obłożyć kamieniem ciosowym i dachówką 
pokryć. Dla nowicyuszów, którzy przedtem mieszkali 
razem z kapłanami, przeznaczył osobną część konwentu. 
Bibliotekę klasztorną powiększył zwłaszcza dziełami 
z prawa kanonicznego, a także wzbogacił skarbiec 
w nowe aparaty i naczynia srebrne. Za jego czasów 
wprawdzie nie powstał żaden nowy konwent, ale trzeba 
zapisać, że klasztor w Kłobucku został poddany pod 
zwierzchnictwo kanonii Bożego Ciała. Snać Kanonicy 
u Bożego Ciała musieli się oddawać pilnie studyom 
teologicznym, skoro kronika klasztorna często notuje 
dysputy publiczne. Wereszczyński odznaczał się wiel
kiem doświadczeniem i energią, czego dał dowód, kiedy 
mając lat zaledwie 27 pełnił w nieobecności Liberyusza 
urząd Przełożonego klasztoru w chwili tak trudnej, jaka 
była za inkursyi szwedzkiej. Poważny, postawy surowej, 
nie wahał się praw swojego zakonu dochodzić sądownie, 
co nie przeszkadzało mu dla ubogich być miłosiernym. 
Zakończył życie na dniu 14. listopada 1694.

XIV. Michał Maciej Rusiecki (1694.—1706.). Stu
dya teologiczne odbywał w Ołomuńcu, a wróciwszy do 
Krakowa nauczał filozofii i teologii lat kilka i otrzymał 
w Akademii krakowskiej stopień doktora w r. 1689., 
będąc wtenczas przeorem kanonii Bożego Ciała. Z za
miłowaniem do późnego wieku brał udział w dysputach 
publicznych, a że nauka jego pobożności nie szkodziła 
najlepszym dowodem staranie o rozszerzenie chwały 
Bożej w kościele i odnowienie bractw Przenajśw. Sa
kramentu, V. Ran i Zwiastowania Matki Bożej (Lite
rackiego). Ulubioną jego myślą było, by klasztor kazi
mierski stał się szczególnym promotorem nabożeństwa
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do V. Ran Chrystusa Pana. Mianowany wizytatorem 
kanonij litewskich, przez trzy lata swego urzędu starał 
się o utrzymanie ścisłej obserwy zakonnej. Później, jako 
przełożony kanonii Słonimskiej oraz wileńskiej na An
tokolu, został stąd powołany na koadjutora Wereszczyń
skiego, którego wyręczał przez 13 miesięcy. Zapadłszy 
na ciężką gorączkę 7. października 1706. r. w trzy dni 
potem Bogu ducha oddał.

XV. Adam Akwilin Kotuliński (1706.—1710.) Do
ktor filozofii i nauk wyzwolonych. Wprzód przeor na 
Antokolu we Wilnie, umarł mając lat 37 na dniu 30
czerwca 1710. r. O życiu jego dokładniejszych szczegó
łów nie udało nam się zebrać, ale sądzimy, że sam fakt, 
iż mając lat 33 został obrany Prałatem generalnym, 
chlubnie świadczy o jego zaletach.

XVI. Jan Herkulan Matuszewicz (1710.—1737.), 
herbu Łabędź, św. Teologii doktor i profesor w kla
sztorze Bożego Ciała.

Wprawdzie pozostawił tylko jeden traktat prze
chowany w manuskrypcie w bibliotece u Bożego Ciała, 
ale musiał być człowiekiem zasłużonym i uczonym, 
skoro doszło nas kilka mów pochwalnych w języku 
łacińskim jemu poświęconych. Za jego rządów, a może 
i za jego staraniem, wydano drukiem konstytucye za
konne, spisane w konwencie generalnym u Bożego Ciała, 
a potwierdzone przez Kamilla Paulucci, nuncyusza pa
pieskiego.

XVII. Piotr Patrycy Procewicz (1737. —1760.), świę
tej Teologii doktor. Dbał o ozdobę domu Bożego. Za 
jego rządów przybyła kościołowi Bożego Ciała jedna 
osobliwość, a tą jest ambona, przynosząca, jak pisze 
Łuszczkiewicz, zaszczyt snycerstwu tej epoki. Jestto 
naśladownictwo łodzi okrętowej z wszystkiemi jej szcze
gółami, a więc z żaglem, masztem, wiosłami i nawet 
siecią na ryby, która się z jej brzegu przewiesza. Prócz
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tego X. Procewicz sprawił wiele ornatów, mszał ozdo
bnie oprawny, dał nową posadzkę w prezbiteryum i oł
tarze kazał wyzłocić. Umarł dnia 10. lutego 1750. r , prze
żywszy lat 72.

XVIII. Wawrzyniec Józef Floryan Chmielecki 
(1750.—1775.), herbu Bończa. Profesor filozofii i Teologii 
we Wilnie, ma sobie poświęconą wzmiankę w pamiętni
kach X. Piotra Studentowicza, kanonika u Bożego 
Ciała. Z manuskryptu tych pamiętników, który się prze
chowuje w bibliotece klasztornej dotąd drukiem nie 
ogłoszony, wyjmujemy co następuje:

O Chmieleckim to tylko z podania wspomnieć mo
żna, iż był to mąż poważny, uczony, pobożny, o przyo
zdobienie kościoła staranny. On bowiem fundował na 
środku kościoła tak zwaną tęczę z wizerunkiem, jak 
dotąd widać, Zbawiciela Ukrzyżowanego z dwiema fi
gurami: Matki Boskiej i św. Jana Ewangielisty. Temuż 
Prałatowi przyznać należy teraźniejszej formy ołtarze, 
albowiem oprócz wielkiego i ołtarzy: przed Stanisła
wem Kazimierczykiem, w Loretańskiej kaplicy i ka
plicy brackiej św. Anny, resztę przebudował w ten 
sposób, że tworzą część oszalowania drewnianego, po
krywającego każdy filar. Do tych ołtarzy niektóre nowe 
obrazy przybyły, jakto łatwo poznać można.

Wszystkie niemal ołtarze nowej budowy za ży
cia tego Prałata częścią wyzłocone, częścią zostały poma
lowane na biało. Ksiądz Chmielecki wystawił także dzi
siejszy chór muzyczny nad wielkiemi drzwiami kościoła, 
organów jednak nie umieścił, gdyż je tam dopiero prawie 
sto lat później przeniesiono. Jeszcze za rządów tego 
Prałata istniała przy kościele Bożego Ciała kapela, zło
żona z kantora, sześciu muzyków, którzy w każdą nie
dzielę i święta popisywali się niejednokrotnie wraz 
z amatorami przybyłymi z miasta.
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Chmielecki umarł 14. marca 1775. r. w 75 roku 
życia.

XIX. Jan Kanty Stanisław Donacyan z Dobrzan 
Dobrzański (1775.—1778), Doktor Teologii, przez 14 lat 
ostatnich prałatury Chmieleckiego jego koadjutor. Za 
jego rządów, jak pisze Studentowicz, nic znamienitego 
nie nastąpiło, trwały one krótko, a jako niedołężny 
miał pomocnika, którym był

XX. Gerard Sebastyan Kwiatkowski (1778. —1814.). 
Zrazu magister szkoły parafialnej Najśw. Panny Maryi, 
widząc, że Zgromadzenie XX. Kanoników Reg. podupada 
wstąpił do niego, by mu w miarę sił swoich być po
mocą. Jakoż niebawem zjednał sobie szacunek i uzna
nie, gdyż go wybrano koadjutorem Dobrzańskiego, 
a później Prałatem generalnym. Odrazu wziął sobie za 
zadanie karność zakonną przywrócić, a prócz jego wła
snego przykładu służyły do tego miesięczne posiedzenia, 
zwane Capitula culparum, wizytacye wszystkich klaszto
rów od niego zależnych i kapituły generalne, zwoływane 
w każdym trzechleciu. Za jego prałatury rozpoczęły się 
już jednak klęski, któremi w XIX. wieku Kongregacya 
polska została tak ciężko nawiedzona. Klasztor w Suchy 
zniesiony i nieruchomy majątek klasztorny w Galicyi 
przez rząd austryacki zabrany. Skoro wojska austrya
ckie po trzecim rozbiorze wkroczyły do Krakowa, za
raz chciano pół kościoła Bożego Ciała na magazyn 
obrócić, a gdy się to nie udało, wojsko zajęło tę część 
klasztoru, która obecnie bywa wynajmywaną. Z tej 
części pewien kawał owi nieproszeni goście zburzyli, 
a z materyału stąd uzyskanego wystawili dwa piece 
ogromne na dziedzińcu, w składach zaś klasztornych 
umieścili suchary i mąkę, co trwało aż do chwili wy
niesienia się ich na Podgórze. Powódź w r. 1813. także 
się dala we znaki klasztorowi, przerywając tamę sta
wów w Przegini.
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Gdy mury klasztoru i sam kościół wymagały pe
wnej restauracyi. X. Kwiatkowski za zezwoleniem Kon
systorza sprzedał niektóre kosztowności ze skarbca ko
ścioła, a dodawszy do pozostałości z tej sumy inną 
kwotę przez siebie uskładaną, zakupił za to wieś Prze
ginię duchowną w powiecie krakowskim, sąsiadującą 
z Kamieniem, by w ten sposób klasztor miał niejakie 
wynagrodzenie za straty świeżo w nieruchomościach 
poniesione. Zaznaczyć też należy, że za rządów X. Kwiat
kowskiego zburzonym został kościół św. Wawrzyńca, 
inkorporowany do kościoła Bożego Ciała; dzwon zwany 
„Wawrzyńcem” przeniesiono na wieżę do Bożego Ciała, 
a obraz z wielkiego ołtarza oraz relikwię św. męczen
nika w srebro oprawną przechowuje się odtąd w skar
bcu Bożego Ciała, skąd corocznie w dniu jego uroczy
stości na ołtarz bywa wynoszoną. Dwie figury kamienne 
dawnej rzeźby, z których jedna przedstawia św. Bar
tłomieja, a druga św. Wawrzyńca, wyjęte z framug fron
towych, kościoła są do dziśdnia w ogrodzie klasztoru 
Bożego Ciała. Ze wspomnianych restauracyj X. Kwiat
kowskiego w kościele Bożego Ciała wymienić należy: 
sygnaturkę obecną, wystawioną w miejsce dawnej, nie
zgrabnej, ołowianą blachą pokrytej, do której zniesie
nia miał dać powód piorun, jaki w nią uderzył; 
reparacye wieży kościelnej; przebudowę skarbca i za
krystyi, w której umieszczono nowe obrazy olejne dwóch 
współczesnych malarzy krakowskich: Joachima Janow
skiego (pierwsze trzy od wejścia) i Michała Stachowicza; 
dalej, że zapas ubiorów kościelnych do Mszy św. po
mnożył, a nowe, lepsze urządzenie w bibliotece kla
sztornej zaprowadził. Biskup krakowski X. Jędrzej Ga
wroński chciał mieć w nim swego sufragana, godności 
tej jednak nasz prałat nie doczekał, gdyż umarł mając 
lat 78 dnia 1. marca 1814. r.
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XXI. Wincenty Ferrery Floryd Mydlarski (1814.— 
1836.). Rządy tego prałata zarówno jak i jego następcy 
są czasami smutnemi w dziejach kanonii Bożego Ciała, 
a obaj ci przełożeni prałatami generalnymi faktycznie 
nie byli — ani bowiem nie zwoływali kapituł general
nych, ani nie wizytowali zależnych od siebie kanonij, 
które też wskutek równoczesnego prześladowania Ko
ścioła coraz bardziej znikały.

Prałatura X. Mydlarskiego, obranego d. 28. czer
wca 1814. r. za wpływem X. Franciszka Zglenickiego. 
ówczesnego officyała krakowskiego przez kapitułę ge
neralną zebraną w nielicznem gronie, przypada na epokę 
w dziejach Kościoła naszego niezbyt pomyślną, bo ozię
bienia ducha religijnego. Odbiło się to i na klasztorach, 
do których nie liczono powołań dużo, tak, że była chwila 
w r. 1817., iż w naszym klasztorze zaledwie czterech 
kapłanów zostało, gdyż inni na wikaryach świeckich 
osiedli; z nowicyatu naszego klerycy występowali w przy
puszczeniu, że klasztor ulegnie kasacie, która podobno 
była zamierzoną. Jako administrator mienia zakonu, 
X. Mydlarski smutno się zapisał. Wyjeżdżając bardzo 
rzadko do majątku klasztornego, nie mógł widzieć 
z przekonania się naocznego, co się tam dzieje; sam 
zaś zajęty korespondencyą z rządem Wolnego Miasta 
i układaniem aktów, jakich nowo zaprowadzona hipo
teka żądała, zaniedbywał domowego gospodarstwa, do 
którego wkradł się nieporządek. Biblioteka kanonii 
ucierpiała przez zabranie z niej ksiąg, których nigdy 
nie oddano, a i realności klasztorne z jego winy stratę 
poniosły. Tu także trzeba zaznaczyć (choć tego nie 
kładziemy na karb Mydlarskiego), że za jego czasów 
dochody z młynów: górnych i dolnych, Mydlnickiego 
i Rakowickiego zostały przez rząd zredukowane. Żeby 
zaś nie pominąć milczeniem tego co Mydlarski dla ka
nonii dobrego uczynił zapiszmy, że oprócz pewnych
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reperacyj i inwestycyj zakupił do skarbca kościelnego 
niektóre nowe aparaty i przybory oraz nabył do ko
ścioła dwie chorągwie z tego powodu cenne, że należały 
kiedyś do O.O. Trynitarzy na Kazimierzu i były w ich 
kościele, obecnie należącym do Braci Miłosierdzia. Je
dna z nich przedstawia wykupno Pana Jezusa Miło
siernego przez Trynitarzy z rąk pogan, na pamiątkę 
czego zawsze odtąd w ich kościele taka figura się znaj
duje. Wreszcie za prałatury X. Mydlarskiego odrestau
rowano kosztem dobrodziei oba ogrojce, będące na ze
wnątrz kościoła, jeden koło wieży, a drugi za wielkim 
ołtarzem. X. Mydlarski zakończył życie na dniu 16. 
lipca 1836. r. w 57. roku życia.

XXII. Antoni Firmin Lubaczewski (1836.—1853.). 
Kapituła generalna po śmierci X. Mydlarskiego była 
już bardzo nieliczna. Przybył tylko z Kraśnika X. Lu
baczewski i X. Madejski; z kanoników z Wolbromu 
czy dlatego, że nie byli wezwani, czy dla innego po
wodu nikt się nie stawił; z kanonii krakowskiej także 
brało udział tylko dwóch; Kapituła złożona w ten spo
sób z 4 członków pod przewodnictwem X. Stachowskiego, 
officyała konsystorza krakowskiego, wybrała prałatem 
generalnym X. Lubaczewskiego. Ten urodzony d. 16. 
czerwca 1791. r. we Wojcieszkowie na Podlasiu, był już 
w r. 1820. przełożonym kanonii krakowskiej. Prócz tego 
od r. 1820.—1872. był rektorem szkoły podwydziałowej, 
a w r. 1846. został sędzią pokoju. Nekrolog zamieszczony 
w Pamiętniku religijno-moralnym podnosi jego zasługi, 
ale z tych na kanonią Bożego Ciała żadna nie przypada, 
gdyż przez czas swego przełożeństwa prócz kapituły 
na której go wybrano, był tutaj zaledwie dwa razy 
z okazyi przejazdu do kąpiel.

Dlaczego przeniósł swoją rezydencyę do Kraśnika, 
tego dokładnie nie wiemy, ale bądź co bądź odstąpił 
od tradycyi swoich poprzedników, którzy rezydowali
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u Bożego Ciała. W klasztorze naszym zarządzał zrazu 
jako przeor X. Franciszek Madejski. Za niego zajęło 
część klasztoru Towarzystwo Dobroczynności na przy
tułek dla swoich ubogich przez co nieład i niepo
rządek w domu zapanował. Niepomyślnym wydarze
niem był dla klasztoru kwaterunek wojska rosyjskiego 
w r. 1848. przechodzącego przez Kraków na Węgry. 
Podczas tego przechodu X. Madejski został, jako rze
komy przestępca polityczny, aresztowany i do Ołomuńca 
do więzienia odstawiony. Jego miejsce zajął jako przeor 
X. Remigiusz Miłkowski do r. 1857. t. zn. do chwili, 
kiedy na przełożonego klasztoru został przysłany X. Sta
nisław Słotwiński.

Z czasów rządów obu wspomnianych przeorów 
należy zapisać przerobienie jednej części klasztoru na 
razie Kanonikom niepotrzebnej, na kamienicę czynszową, 
odrestaurowanie domu, w którym była szkoła parafialna, 
reparacya wieży i niejakie pomnożenie inwentarza 
w skarbcu.

Zanim przejdziemy do wspomnienia o przełożeńv 
stwie X. Słotwińskiego zapiszmy jeszcze, że X. Luba
czewski zakończył życie 25. kwietnia 1853. r.

Przytoczony już przez nas X. Studentowicz w swo
jej historyi oraz nekrolog Kanoników u Bożego Ciała 
czytywany w chórze, wymienia jako jego następcę w urzę
dzie prałata X. Jana Chrzciciela Frigdiana Grzesiewi
cza. Nie wiemy jednak, czy w jego wyborze nasza ka
nonia brała jaki udział, i zdaje się, że jego władza 
ograniczała się jedynie na kanonie w Kraśniku i Wol
bromie, skasowane przez rząd rosyjski 1864. r., poczem 
X. Grzesiewicz wywieziony do Częstochowy zakończył 
tam życie na dniu 11. lutego 1865. r.

Wracając do kanonii Bożego Ciała, to stan jej 
przedstawił się bardzo niepomyślnie kardynałowi 
Schwarzenbergowi, kiedy tenże 1856. r. zwiedzał z po
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lecenia Piusa IX. klasztory, celem zaprowadzenia w nich 
ewentualnych reform. Dowiedziawszy się o pobycie X. Do
minika Stanisława Słotwińskiego w Rzymie, zwrócił się 
do generała Zakonu z życzeniem, by tenże przysłał mu 
X. Słotwińskiego celem stałego uporządkowania naszego 
klasztoru. Kapłan ten nie był zupełnie obcym klaszto
rowi Bożego Ciała. Urodzony w r. 1828. w Bełżycach 
województwie Lubelskiem, nauki odbywał w miejscowej 
szkole i w gimnazyum w Lublinie, a w r. 1846. wstąpił 
do Kanoników regularnych w Kraśniku. Kiedy 2 lata 
później klerycy tego Zgromadzenia, a pomiędzy nimi 
Stanisław uświadamiali pod względem narodowym mło
dzież wiejską i miejską okolicy, nie uszło to uwagi 
władz rosyjskich. Stanisław w porę ostrzeżony przybył 
do swego Zgromadzenia w Krakowie. Tu jednak w r. 
1849. rząd austryacki wydał rozporządzenie, żeby wszyscy 
bez paszportu bawiący w Krakowie lub Galicyi opu
ścili te strony pod groźbą oddania ich w ręce władz 
rosyjskich. Wobec tego Słotwiński udaje się do Rzymu, 
gdzie w r. 1851. po ukończeniu teologii wyświęcony na 
kapłana, zostaje magistrem kleryków. W ciągu jednak 
kilku lat stosunki się zmieniły i ten, który musiał 
z Krakowa uchodzić, został od władz duchownych w po
rozumieniu z władzą świecką, wezwany na przełożonego 
kanonii Bożego Ciała w maju 1857. r. Nowego zadania 
podjął się z całą energią, a nie było ono łatwem, gdyż 
fundusze klasztorne były szczupłe, a i na tem ciążyły 
długi. Po 8 jednak latach pracy zdołał je spłacić, upo
rządkować kościół i klasztor.

Wiadomość o tem doszła niebawem do ówczesnego 
Generała Zakonu X. Jana Strozziego (imiennika i stryja 
obecnego opata generał.), który za zgodą Definitorium, 
na mocy władzy udzielonej mu przez Piusa IX. na dniu 
20. września 1861. r. wyniósł kanonię krakowską do 
godności opactwa, a pierwszym Opatem mianował X. Sta
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nisława. Gdy zaś w tych czasach związek kanonii Bo
żego Ciała z pozostałemi trzema kanoniami: w Kraśniku, 
Wolbromie i Wilnie stawał się coraz trudniejszym, Pius 
IX. w Breve ad Promovendam z 28. stycznia, 1862. r. 
oświadczył, iż kanonia Bożego Ciała zostaje złączona 
z Kongregacyą włoską Kanoników Reg. Lat., poczem 
Wizytatorem Apostolskim tego klasztoru mianowany 
został przybyły świeżo do Krakowa, jako administrator 
dyecezyi, X. Biskup Antoni Gałecki. Rządy X. Słotwiń
skiego upamiętniły się szczególniej w administracyi ma
jątku ziemskiego Kamień, jedynego, jaki klasztorowi 
z grabieży Józefa II. pozostał. We wsi tej, uroczo nad 
Wisłą położonej, pokrytej gęstemi lasami, w miejsce 
dawnych ruder przeważnie drewnianych, stanęły stodoły 
murowane, potem obszerne stajnie, oficyna piętrowa, 
a w końcu spichlerz w kształcie baszty, górujący nad 
zabudowaniami. Trzy morgowy ogród zasadzony owo
cowemi drzewami wybornych gatunków, otoczył wyso
kim nowym murem, a gdy w uporządkowanym już 
dworze położonym na skalistym wzgórzu, brak wody 
był niemałym szkopułem i ten usunął przez urządzenie 
po całorocznej pracy wykutej w skale studni. Zalesienie- 
nieużytków dworskich, wał ochronny nad Wisłą zbu
dowany, zaprowadzenie nowych dróg, założenie szkoły, 
przeszczepienie tu z innych dyecezyj pięknego zwy
czaju poświęcania pól, staranie o dobro moralne i ma
teryalne włościan miejscowych: oto tytuły, jakimi 
sobie X. Opat na wdzięczność zasłużył. Sprawował 
prócz tego urzędy egzaminatora prosynodalnego, komi
sarza biskupiego do nauki religii w pensyonatach kra
kowskich, członka Rady powiatowej krakowskiej, towa
rzystwa rolniczego w Krakowie, członka akademii 
rzymskiej dei Quiriti. Towarzystwo Jezusowe, którego, 
zawsze był wiernym przyjacielem nie zapomni mu, iż 
je namówił do osiedlenia się w Krakowie i znacznie
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mu je ułatwił już to dając gościnę w klasztorze, już 
też usposabiając przychylnie X. Biskupa Gałeckiego 
w sprawie ich przyjęcia. X. Opat miał wielkie przy
wiązanie do Stolicy Apostolskiej, a Pius IX. dawał mu 
nieraz dowody swojej łaskawości. W r. 1863. był za
szczycony przez duchowieństwo z Królestwa Polskiego 
misyą do Papieża, a w r. 1867. gościł przez dwie doby 
u Bożego Ciała nuncyusza Falcinellego. W r. 1893. na 
kapitule generalnej w Genui złożył rządy klasztoru 
pozostając jego opatem.

Fakta następne nie należą jeszcze do historyi, 
a zanim je po kronikarsku opiszemy dodajmy, że czyn
na natura X. Słotwińskiego nie pojmowała bynajmniej 
złożenia rządów jako otium cum dignitate. Często go 
można było widzieć na ambonie lub słyszeć przema
wiającego nad grobem swych przyjaciół. Wiele z tych 
przemówień zostało ogłoszonych drukiem, a już na kilka 
miesięcy przed śmiercią wziął udział w Kongresie ku 
czci Matki Bożej we Lwowie, zwracając tam uwagę ze
branych na zamierzoną sprawę rozpoczęcia procesu bea
tyfikacyjnego Stanisława Kazimierczyka. Po krótkiej 
chorobie zakończył życie w dniu 17. lutego 1905. r. 
w Moszczanach dyecezyi przemyskiej w klasztorze Sióstr 
Miłosierdzia, dokąd nieraz z posługą religijną spieszył. 
Po złożeniu rządów przez X. Opata Słotwińskiego był 
przeorem od r.

1893.—1896. X. Edward Piotr Gajowy 1). Staraniem 
jego wystawiono ołtarz Serca Jezusowego w kaplicy 
Zwiastowania i odnowiono mauzoleum Stanisława Ka
zimierczyka.

1896.—1898. X. Józef Prosper Burghardt. Na czas 
jego przeoratu przypada kanonizacya św. Piotra Fou
rier, z tego powodu obchodzono w naszym kościele

1) Zmarły 9. marca 1904. r.
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uroczyste Triduum ku czci tego Świętego w dniu 16. 
do 18. października 1897. r. W tym samym roku przed 
Wielkanocą O.O. Redemptoryści głosili w naszym ko
ściele nauki misyjne.

Ponieważ w roku 1898. X. Burghardt złożył przeo
rat, rządy klasztoru do końca trzechlecia sprawował

X. Jan Guarin Babraj. W roku 1899. rozpoczęto 
restauracyą kościoła funduszami zakonnemi i dobro
dziejów, między którymi wymienić należy: Sejm kra
jowy, Radę miasta Krakowa, Ministeryum wyznań 
i oświecenia, a z osób prywatnych: ś. p. Teofilę Zna
miecką, o żyjących nie wspominając. W r. 1899. na 
kapitule generalnej został obrany przeorem

X. Augustyn Błachut. Po skończeniu jego trzech
lecia, czasu którego przygotowano znaczną ilość mate
ryału dowodowego do rozpoczęcia starań o beatyfikacyą 
Stanisława Kazimierczyka, w roku 1902. zostaje pono
wnie przeorem X. Józef Prosper Burghardt, ale śmierć 
go zabiera w dniu 6. stycznia 1904. r. X. Generał po
wierza rządy tymczasowo X. Opatowi Słotwińskiemu aż 
do przybycia wizytatora X. Fryderyka Fofiego, a od 6. 
grudnia 1904. r. przełożonym klasztoru jest

X. Albin Jakób Głowacki, świeżo przez kapitułę 
generalną na następne trzechlecie obrany. Tu dodać wre
szcie należy, że kanonia Bożego Ciała gościła w swych 
murach dwukrotnie Generała Zakonu, ś. p. X. Alojzego 
Santiniego: raz w r. 1893., drugi raz w r. 1898.



ROZDZIAŁ III.

Kanonicy Regularni u Bożego Ciała 
odznaczający się świątobliwością i nauką.

Przeglądając wspomnienie powyższe, pamięci na
szych Przełożonych poświęcone, mógł się Czytelnik 
z dziejami naszej Kanonii do pewnego stopnia zazna
jomić. Pragnąc mu to poznanie ułatwić i dokładniejszem 
uczynić, powiedzmy obecnie słów kilka i o tych naszych 
w Bogu spoczywających Braciach, co w klasztorze Bo
żego Ciała żyli i pracowali, a których pamięć trwa 
w błogosławieństwie i zasługuje na przekazanie poto
mności.

Wśród nich na pierwszem miejscu trzeba wymie
nić Tego, którego trumnę, otoczoną czcią wiernych, 
mamy szczęście oglądać na jednym z ołtarzy naszego 
kościoła, a cnoty Jego przypominamy sobie codziennie, 
kiedy zebrani po wieczerzy w Oratoryum odmawiamy 
o Nim sekwencyę 1) łacińską i polecamy się Jego wsta
wiennictwu. Porozumiewa się też Czytelnik, że mamy 
tu na myśli Stanisława Kazimierczyka, jednego z grona 
mężów świątobliwych, jacy równocześnie w XV. w. żyli 
w Krakowie, skąd owo stulecie nazwano „wiekiem

1) Rodzaj pieśni.
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szczęśliwym Krakowa” (felix saeculum Cracoviae). Sta
nisław przyszedł na świat dnia 27. września 1433. r. 
w mieście Kazimierzu pod Krakowem z ojca Macieja 
Sołtysa, rajcy kazimierskiego i bogobojnej małżonki 
jego Jadwigi (należała do Bractwa Najśw. Sakramentu, 
istniejącego przy kościele Bożego Ciała). Na chrzcie 
św. (ochrzczony został w kościele parafialnym Bo
żego Ciała) otrzymał imię Stanisław. Pod okiem po
bożnych rodziców, słowem i dobrym przykładem tro
skliwie wychowany, już w pierwszych latach życia 
okazywał niezwykłej pobożności znamiona. Ukończyw
szy szkołę parafialną przy kościele Bożego Ciała, od
dany został następnie do Akademii krakowskiej, gdzie 
tak wielkie postępy w naukach poczynił, że otrzymał 
stopień bakałarza filozofii w 1461 r. Wprzód jednak 
wzgardziwszy światem, wstąpił już w r. 1456. do zakonu 
naszego, gdzie stał się wzorem dla swych braci. Wy
święcony na kapłana zostaje podprzeorem i magistrem 
nowicynszów. W pięć lat po wyświęceniu przełożeni, 
oceniając jego zdolności i gorliwość, powierzają mu 
urząd kaznodziei i spowiednika. Kazania jego, pełne 
miłości ku Maryi, ściągały niezliczone tłumy ludu. 
Do tych kazań gotował się z wielką starannością, pi
sał je, a nie ufając wrodzonem zdolnościom, poprzedzał 
osobliwszą modlitwą do Matki Najświętszej. Według 
legendy świętej, Stanisław nagrodę swego życia świą
tobliwego już tu na ziemi odebrał, a Matka Najświęt
sza wynagradzając mu tę miłość, jaką ku niej całe 
życie pałał i do której innych zagrzewał, sama mu 
się kilkakrotnie objawiła, jak n. p. w kościele na 
Skałce. Od tego czasu na ziemi żyjąc, duchem już 
był prawie w niebie, a umartwiając jeszcze więcej 
swe ciało, żył modlitwą i tęsknotą za tą szczęśliwo
ścią, której zapewnienie od samej Zbawiciela Matki 
otrzymał. I niedługo na nią czekał. Przeciążony bo-

4
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wiem pracą w obowiązkach Kościoła i zgromadzenia, 
zbytnią surowością życia wycieńczony, coraz bardziej 
na siłach opadał. W końcu tak osłabł, że musiał się 
udać do Infirmarium, dokąd ciężko chorych braci odno
szono. Tam jeszcze raz przed zgonem ukazała się mu 
Najświętsza Panna; wśród modlitwy w klęczącej po
stawie dokonał świątobliwego życia, dnia 3. maja 1489. r. 
w uroczystość Znalezienia Krzyża św., przeżywszy lat 
55, miesięcy 7, dni 7, w zakonie lat 33 i 6 miesięcy. 
Rok ten był dla Ojczyzny naszej bardzo szczęśliwym: 
sułtan turecki Bajazet zawarł przez posła Firleja przy
mierze z Polską; Jan Olbracht, wysłany przez ojca, 
swego, króla Kazimierza, przeciw Tatarom, odniósł 
dnia 8. września 1489., w sam dzień Narodzenia Matki 
Bożej, pod Kopystrzynem świetne zwycięstwo nad wielką 
liczbą nieprzyjaciół, poczem drugi raz ich pogromił nad 
rzeką Sawranką. To powodzenie oręża polskiego przy
pisał Olbracht Stanisławowi, który go błogosławił, gdy 
był z ojcem swym przed wyprawą wojenną w kościele 
Bożego Ciała, a pamiętny na to, kochał ten zakon 
i wielu przywilejami go obdarzył. Ciało Stanisława 
z wielką uczciwością pogrzebali bracia zakonni w ma
łym chórze przed ołtarzem św. Maryi Magdaleny po 
stronie zakrystyi. Kiedy zaś rozeszła się sława o cu
dach przy jego grobie, wydobyto z ziemi zwłoki za 
zezwoleniem Fryderyka kardynała, arcybiskupa gnie
źnieńskiego i biskupa krakowskiego, rodzonego brata 
św. Kazimierza, a rozmarynem świeżym potrząsnąwszy, 
w sarkofagu, wzniesionym na pawimencie kościelnym 
złożono i kratą żelazną obwiedziono, naprzeciw ołtarza 
św. Magdaleny. Stało się to staraniem czciciela tegoż 
błogosławionego, nieznanego bliżej, ale pochodzącego 
ze starożytnego rodu szlacheckiego Jordanów, herbu 
Trąby. Na sarkofagu znajdowała się postać kamienna 
błogosławionego, a na kamieniu wyryty był gotycki
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napis: Hoc conclusa jacent Divi Patris ossa sepulchro 
Stanislai hac Casimiria de gente creati, Cuius gestorum 
miranda cerne trophea. (W tym zamknięte grobowcu 
leżą zwłoki Błogosławionego Ojca Stanisława, z tego 
Kazimierczyków rodu pochodzącego, którego podziwu 
godne trofea oglądaj). W r. 1632., dnia 9. sierpnia, 
X. Marcin Kłoczyński, XI. Prałat generalny Kanoników 
Regularnych Lateraneńskich w Polsce wystawiwszy 
w nawie bocznej kościoła, od strony północnej wspa
niałe mauzoleum, przeniósł tam szczątki Stanisława 
(tablica marmurowa obok mauzoleum, opisuje ten fakt). 
Zaraz w pierwszym roku po śmierci Kazimierczyka, 
jak mówi Gabryel Pennotus, 173 łask i cudów zapisali 
bracia zakonni; w następnych zaś wiekach: do r. 1660. — 
277 cudów i łask, a do 1750. — 369, zanotowali bracia 
zakonni w manuskryptach klasztornych. Niektóre cuda, 
są potwierdzone podpisem notaryalnym i opatrzone pie
częcią. Przytaczamy tu dwa fakta udawania się do Sta
nisława o wstawiennictwo, zapisane przez kronikarza 
z XVII. w.

W roku 1667. podczas wojny z Turkiem i in
nych klęsk rozkazał biskup krakowski Jędrzej Trzebi
cki, aby wszystko duchowieństwo świeckie i zakonne 
nawiedzało procesyonalnie groby Błogosławionych w Kra
kowie i obrazy cudowne Najświętszej Panny, prosząc 
Boga o pokój: wówczas nawiedzały też bractwa z ró
żnych kościołów także grób Kazimierczyka. A kiedy 
rycerstwo polskie wyruszało na wyprawę wiedeńską, to 
13. sierpnia 1683. r. Jan Jabłonowski, wojewoda ruski 
i hetman koronny, wraz ze swymi pułkownikami przy
szedł umyślnie do kościoła Bożego Ciała i tu prosił Pana 
Boga u grobu Stanisława, aby przez przyczynę Jego 
szczęśliwie mógł tę ekspedycyę odprawić.

I w naszych czasach zgłaszają się wierni z oznaj
mieniem różnych łask, które się zapisują w osobnej, na4*
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ten cel przeznaczonej książce, a chociaż Stanisław Ka
zimierczyk nie został jeszcze policzony przez Stolicę 
Apostolską w poczet błogosławionych, od najdawniej
szych jednak czasów używa nazwy „błogosławiony”, 
co jest dowodem wielkiej czci, jaką go wierni otaczali.

We wspomnianej już kronice X. Stefana Ranotho
wicza czytamy pod r. 1645., że rocznica zgonu Stani
sława Kazimierczyka bywała obchodzoną uroczyście 
w kościele Bożego Ciała: rano śpiewano przed Jego 
mauzoleum wotywę o Trójcy św., na rynku kazimier
skim dawano z dział ognia, a po południu, przed nie
szporami, w chórze mniejszym bywała mowa pochwalna, 
głoszona przez jednego z profesorów Akademii. Z tego 
obchodu pozostała po dziś dzień uroczysta o św. Trójcy 
wotywa, której odprawieniem święci Zgromadzenie pa
mięć zgonu swego świątobliwego Brata w podwójnie 
dla nas pamiętnym dniu 3. maja. Nie przestają też 
wierni polecać się prywatnie wstawiennictwu Stanisława 
z Kazimierza, którego beatyfikacya jest obecnie przed
miotem naszych usilnych starań.

Kanonia Bożego Ciała miała też szczęście, że już 
pierwszy z kanoników, którzy tu swe śluby zakonne 
złożył, niejaki X. Augustyn, w opinii świątobliwo
ści, (jak powiada biograf Kazimierczyka, Łoniewski), 
zakończył życie d. 2 lipca 1407. r. Równocześnie zas 
mniej więcej z naszym Stanisławem żyło trzech Janów: 
Jan ze Sącza, Jan z przydomkiem Auris i Jan 
z Nyssy (ten ostatni dyakon i malarz ulubiony Ka
zimierza Jagiellończyka), którzy nietylko imię wspólne, 
ale i wspólną życia pobożność mieli. Wielką także po
bożnością życia się odznaczyli: Jan Leob1in († 2. lu
tego 1492.) i Mikołaj z Biecza († 1494.). O Adamie 
Sibowiuszu już w poprzednim rozdziale mówiliśmy, 
tu tylko dodajemy, o czem X. Gorczyński wspomina, 
iż przed zgonem w szpitalu Braci Miłosierdzia przy



 —53 —

ul. św. Jana (1607.) miał widzenie śś. Agnieszki i Ka
tarzyny, a po śmierci przy jego grobie (opodal wejścia 
do prezbiteryum po lewej stronie) spostrzegano niezwy
kłe zjawiska. W trzy lata później, bo 22. września 1610. 
zakończył życie w infirmaryi klasztoru Bożego Ciała 
świątobliwy Mikołaj z Radomska polecając siebie 
i braci opiece Matce Najśw., pełen cnót zakonnych, dla 
ubogich bardzo litościwy, który jedno z posłuszeństwa 
dał się na kapłana wyświęcić, a zostawszy nim w nie
dziele i święta uczył dzieci zasad wiary.

Niemały wzór cierpliwości nasuwa pamięć X. W a
wrzyńca Kościńskiego († 13. września 1613. r.), 
przez dwa ostatnie lata swego życia ciężką chorobą do 
łoża boleści przykutego. Prócz Jakóba Mrowińskie
go, subdyakona zabitego, jak mówiliśmy wyżej, przez 
Szwedów, zapisał się chlubnie Stanisław Smoleń
ski, dyakon, filozofii bakałarz, zmarły 21. maja 1619. r.: 
z zamiłowaniem wielkiem w nauce Teologii łączył odpo
wiednią pobożność. Nie można też przemilczeć X. Jana 
Gelazego Żórawskiego, zrazu zakrystyana u Bo
żego Ciała, później pierwszego przełożonego w Wolbro
mie, który w 32. roku powołania zakonnego, a 68. r. 
życia, przeniósł się do wieczności d. 21. lipca 1645. r. 
Wiele osób udawało się do niego z prośbą o modlitwę, 
a ciesząc się z pomyślnego jej skutku, zamożniejsi 
zwłaszcza, składali na jego ręce jałmużny, które on 
obracał na ozdobę domu Bożego. Jakoż w Krakowie 
sprawił za to obrazy do prezbiteryum i ołtarze do nawy 
wielkiej, oraz naczynia srebrne do skarbca, a w Wol
bromie zmurował prezbiteryum z zakrystyą i oratoryum 
oraz cały klasztor. Ciało jego długi czas po zgonie 
trwało w stanie niezepsutym.

Kanonia Bożego Ciała wydala cały szereg mężów, 
którzy na różnych polach umiejętności teologicznej 
i świeckiej, pozostawili owoce swej pracy. Już mie
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liśmy sposobność wspomnieć o Szymonie († 1422.), co 
pisał księgi liturgiczne i illuminował je na pergami
nie, a podobną pracę przedsiębrał i Salomon, przeor, 
zmarły 27. listopada 1585. r. Do prac tego rodzaju, 
które posiada nasza biblioteka, wrócimy jeszcze później 
a teraz wymieńmy nazwiska i prace tych kanoników, 
których dzieła drukiem ogłoszono. A więc Paweł Pu
kal, rodem z Kazimierza, Doktor Teologii, stały ka
znodzieja u Bożego Ciała i przeor w Bychowie, zmarły 
13. stycznia 1631. r., wydał dzieło Norbertanina Jana 
de Nigra Valle, mające za przedmiot historyę Kano
ników Regularnych 1).

Już jako profes czterech ślubów w Towarzystwie 
Jezusowem wstąpił do Zakonu naszego w r. 1622. Jan 
Augustyn Biesiekierski. Wykładał on Teologię 
klerykom u Bożego Ciała, a później przeniesiony do 
Kraśnika, umarł tam w r. 1635.

Ogłosił drukiem mowę jaką miał tam w Kraśniku 
na pogrzebie Wojciecha z Wybranowa, oraz dziełko 
p. t.: Krótka nauka o czci i poszanowania obrazów świę
tych, do którego przydał opis obrazu Matki Bożej, znaj
dującej się w kaplicy, wystawionej przez Liberyusza. 
Pozostawił też w rękopisie życie błog. Stanisława Ka
zimierczyka.

W gronie tych uczonych mężów nie mogło brako
wać dwóch naszych, może najwięcej zasłużonych pra
łatów: Marcina Kłoczyńskiego i Jacka Liberyusza, 
o których już w rozdziale poprzednim była mowa. Podo
bnież znajdzie tam czytelnik wspomnienie o kanonikach 
Zegarcie, Faściszewskim, Rusieckim i Matuszewiczu.

Łatwo każdy pojmie, że w klasztorze, który wydał 
Stanisława Kazimierczyka, życie jego było umiłowanym

1) Dokładne tytuły dzieł przez autorów w mowie będących 
wydanych, podamy w rozdziale poświęconym bibliografii, odnoszącej 
się do naszej kanonii.
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przedmiotem badań, na których inni pisarze się opie
rali. Osobną więc grupę wśród naszych pisarzy tworzą 
biografowie Kazimierczyka.

Pierwszy z nich, lepiej nam znany, to Krzysztof 
Łoniewski, herbu Nałęcz, sztuk wyzwolonych i filo
zofii bakałarz, urodzony w r. 1576. w Krośnie, a zmarły 
24. lutego 1656. r. Na końcu swej pracy, ogłoszonej 
w Krakowie w drukarni Łazarzowej, dodał życiorys 
błog. Meinarda, Kanonika Reg., apostoła Inflant oraz 
błog. Juthy, ksieni Kanoniczek w Chełmie, zmarłej 5. 
marca 1260. roku. Nadto wydał Łoniewski Regułę św. 
Augustyna wraz z Konstytucyami Piotra Klarety z Ru
dnika.

Nietylko dla Kazimierczyka historyi, ale i dla 
dziejów kanonii Bożego Ciała oraz rodzinnego swego 
miasta Kazimierza zasłużył się Stefan Ranothowicz: 
wstąpiwszy w r. 1637. do klasztoru był przełożonym 
w Suchej i Kurozwękach, a wróciwszy już sędziwym 
starcem na Kazimierz służył tu radą Prałatowi gene
ralnemu Wereszczyńskiemu.

Nie poprzestając na wydaniu żywotów Kazimier
czyka napisanych przez Marcina Baroniusza, kleryka 
jarosławskiego, oraz przez X. Łoniewskiego, sam jego 
historyę opracował, a prócz tego napisał kronikę Ka
zimierza, (której rękopis znajduje się w bibliotece Ja
giellońskiej, a odpis wierzytelny w naszej), opis Krako
wa na podstawie Jana Herburta, rzecz o biskupach 
krakowskich, historyą zajęcia Polski i Krakowa przez 
Szwedów oraz kilka prac historycznych o kanonii Bo
żego Ciała. Szczególnym czcicielem Kazimierczyka był 
Akwi1in Michał Gorczyński, Doktor Teologii 
i prawa kanonicznego, urodzony w r. 1656. Mając lat 
19 wstąpił do Zakonu, a głęboka pobożność towarzy
sząca jego nauce, uczyniła zeń wzór zakonnika i zje
dnała mu ogólne poważanie. Magister nowicyuszów
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i profesor Teologii na Kazimierzu, miał sobie powie
rzone urząda Komisarza generalnego i Wizytatora kla
sztorów litewskich. Dwa razy podróżował do Rzymu. 
Ze wstępu do życia błog. Stanisława, napisanego przez 
Gorczyńskiego, dowiadujemy się, że o Kazimierczyku 
pisał także wspomniany X. Biesiekierski, ale jego ma
nuskrypt nas nie doszedł. Gorczyński wydał także dzieło 
o historyi Kanoników i pomnożył je znacznie dodatkami 
odnoszącymi się do Kongregacyi Polskiej. Wydał kilka 
dziełek treści ascetycznej, między innemi o bractwie Ma
tki Bożej Łaskawej, w kościele Kanoników reg. w Wil
nie na Antokolu oraz książkę do nabożeństwa p. t.: 
Źródło troiste nabożeństwa, która przedrukowana osta
tnim razem przed kilkunastu laty, służy za podręcznik 
trzem bractwom w kościele Bożego Ciała 1). Gorczyński 
nosił się z myślą doprowadzenia do rozpoczęcia procesu 
beatyfikacyi Kazimierczyka, ale nie dokonał tego przed 
swoją śmiercią, która nastąpiła 26. lutego 1713. r.

Żywot Kazimierczyka napisany przez Gorczyń
skiego wydał ponownie X. Wojciech Bertrand 
Grabowski, Doktor i Profesor Teologii, kaznodzieja 
u Bożego Ciała. Wydał on także nanowo życie błog. 
Kazimierczyka, napisane przez Łoniewskiego; wydania 
jednak przez X. Grabowkiego sporządzone, nie były 
prostym przedrukiem rzeczonych dziełek, gdyż do ka
żdego dodawał Grabowski opis łask coraz to nowych 
przy grobie sługi Bożego otrzymanych. Grabowski umarł 
d. 15. kwietnia 1770. r.

Wiek XVII., pomimo napadów Szwedów, mu
simy uważać za pomyślny dla kanonii Bożego Ciała, 
a uczyniły go takim rządy mądre dwóch Prałatów: 
Kłoczyńskiego i Liberyusza, oraz pobożność i pracowi
tość wielu Kanoników. Korzystano z niej też chętnie

1) Tem się tłumaczy tytuł tej książki: Źródło troiste.
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i tak n. p.: X. Jan Kuklewicz z Kazimierza (†1652. 
roku w Krzemienicy) przez 10 lat podejmuje się mo
zolnej pracy układania rubrycelli dla kleru dyecezyi 
krakowskiej. Wspomnijmy także o niektórych mężach za
służonych z następnych wieków i tak: z końca XVIII. w. 
mamy do zapisania dwóch Kanoników, którym praca 
piórem nie była obcą. Z tych Feliks Teotoni Śli
wiński, zmarły w Kraśniku 20. grudnia 1795. r. po
zostawił w rękopisie jeden traktat z dogmatyki, którą 
wykładał klerykom swego zakonu na Kazimierzu. 
Drugi z nich bardziej znany, to Jan Kanty Chodani, 
który w roku 1804. otrzymawszy sekularyzacyę prze
niósł się do Wilna, gdzie był profesorem Uniwersy
tetu, kanonikiem katedralnym i kaznodzieją u św. 
Jana. Jako kaznodzieja wsławił się także i w kra
kowskiej katedrze, a będąc jeszcze w Zakonie, wykła
dał w Uniwersytecie Jagiellońskim, jako profesor Teo
logię dogmatyczną i Pismo św. Prace jego autorskie 
należą przeważnie do czasów wileńskich.

Z XIX. w., prócz wzmiankowanego wyż X. Opata 
Słotwińskiego, a nie wspominając o żyjących (których 
wykaz prac znajdzie czytelnik niżej w bibliografii), 
winniśmy zapisać autorów dwóch rękopisów znajdują
cych się w naszej bibliotece.

Jeden z nich nosi tytuł: Teologia duchowna trzema 
doskonałości drogami do Boga, prowadząca, na trzy czę
ści podług różności dróg, t. j. oczyszczającej, oświecającej 
i jednoczącej podzielona. Autorem tego rękopisu był 
Bernard Jabłoński, który w r. 1842. złożył śluby 
u Bożego Ciała, a umarł Magistrem Nowicyuszów 
w Kraśniku, żałowany przez braci, którym służył za 
wzór życia zakonnego.

Drugi manuskrypt — to historya Kanoników Reg. 
Lat. w Polsce od r. 1750.—1857. wyjęta z pamiętników 
X. Piotra Student o wieża. Głównym przedmiotem
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tej historyi, o ile ją obejmuje manuskrypt naszej biblio
teki, jest klasztor Bożego Ciała. X. Studentowicz uro
dzony 1. marca 1798. r. w Brałce, umarł 29. kwietnia 
1870.r.

Już w rozdziale poprzednim, mówiąc o Prałatach 
Generalnych, wspomnieliśmy, że niektórzy z nich byli 
wzywani do sprawowania urzędów kościelnych poza 
obrębem Zakonu. Podobnie i poszczególnych Kanoników 
spotykał niekiedy bądź ten zaszczyt, bądź też powoły
wano ich na przełożonych kanonij Zakonu naszego, 
mimo, że one nie były poddane zwierzchnictwu Prałatów 
Generalnych Kongregacyi krakowskiej. I tak: Marcin 
Ciecierski († 3. stycznia 1615.) był powołany na 
przełożonego kanonii w Kłodawie; Maciej Gaszyń
ski († 14. lutego 1630. r.) był przełożonym-infułatem 
w Sternbergu na Morawie; Jędrzej Strzembosz 
lat 45, zarządzał kanonią w Mstowie, a gdy zakończył 
życie na Kazimierzu dnia 8. października 1640. roku, 
pomimo niepogody przez całą drogę z Krakowa do 
Mstowa 20 mil wynoszącą był tam procesy on alnie wie
ziony, gdyż w ten sposób chcieli bracia okazać wdzię
czność swemu zmarłemu Przełożonemu; Paweł Wo
leński niebawem po swej profesyi wyjeżdża do Lu
brańca w dyec. kujawskiej, by rządzić tamecznym domem 
aż do swej śmierci († 25. września 1656. r.), poczerń 
jego miejsce zajmuje znowu kanonik od Bożego Ciała 
X. Gianoti (starszy)1); Mikołaj Wyżycki, herbu 
Osmoróg, nietylko w Mstowie był przełożonym, ale 
i administratorem opactwa czewińskiego, a mianowany 
przez króla Jana III. Sekretarzem Koronnym, później 
został biskupem chełmskim († 1705. r.). Do kapituły

1) Syn rajcy krakowskiego, miał młodszego brata kanonika 
w opactwie Czerwińskiem, któremu na prośbę jego ojca pozwolił nun
cyusz papieski przenieść się do Bożego Ciała.
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archikatedry lwowskiej przeniosło się dwóch Giedziń
skich: Jerzy i Stefan, herbu Prawdzie; z tych Jerzy 
był właścicielem dziedzicznym Bolechowa na Rusi Czer
wonej. Przyjąwszy u Bożego Ciała habit zakonny w dniu 
św. Augustyna 1746. i., niebawem potem został przełożo
nym w Wolbromie, gdzie lat 13 kanonią zarządzał. 
Tymczasem brat jego rodzony ufundował kanonię nową 
w kapitule archikatedry lwowskiej; za instancyą tedy 
Nuncyusza a zgodą Prałata Jacka Liberyusza przenosi 
się do Lwowa, gdzie zostaje kanclerzem kapituły. Pó
źniej został officyałem generalnym lwowskim, był kon
sekrowany d. 1. czerwca 1664. r. na biskupa nikopol
skiego i jako taki sprawował obowiązki sufragana we 
Lwowie, gdzie też d. 2. czerwca 1690. r. życia dokonał, 
jak pisze Niesiecki: „mąż i pobożnością i szczodrobli
wością znakomity".

Po Giedzińskim miejsce w kapitule lwowskiej za
jął jego synowiec Stefan z Giedni Giedziński, Teologii 
doktor, który przedtem przez trzy lata uczył filozofii 
kleryków u Bożego Ciała. Zarówno jednak lateraneń
skim, jak i lwowskim kanonikiem był niedługo, gdyż 
w młodym wieku, w kwietniu 1693. r. śmierć go za
brała.

Dla dokładności dodajmy tu jeszcze Jana Chry
zostoma Korsaka, krewnego wojewody mścisław
skiego, który sprawując w różnych kanoniach urząd 
przełożonego, później wizytatora klasztorów Kanoników 
na Litwie, gdy w r. 1652. srożyła się zaraza w Kra
kowie, posługując chorym, zakończył tam dn. 2. lipca 
życie, z którego lat 40 w Zakonie przepędził. Kazanie 
jego miane na pogrzebie Mikołaja Wolskiego na Krze
mienicy, kasztelana witebskiego, (Wilno 1621. r., w dru
karni Leona Mamonicza) odznacza się pięknym językiem.



ROZDZIAŁ IV.

Kościół Bożego Ciała, jego zabytki 
i nabożeństwo.

Kościołów gotyckich w średniowieczu nie stawiano 
na placach obszernych, gdzie z każdego punktu łatwo 
by je można było oglądać. Od tej zasady i nasz kościół 
nie tworzy wyjątku, tak, że chcąc mieć wyobrażenie o jego 
wspaniałości zewnątrz, trzeba wiedzieć, skąd go obser
wować. Piękno architektury gotyckiej kościoła Bożego 
Ciała najlepiej ukazuje się oczom widza od strony po
łudniowo-wschodniej, z ulicy św. Wawrzyńca, a jeszcze 
bardziej malowniczo przedstawia się ta budowa, gdy 
zjawia się w dali przed jadącym koleją żelazną od 
strony Podgórza. Wówczas mijając Wisłę, spostrzegamy 
wyniosłą, całe otoczenie przerastającą, budowę z cegły 
z dodatkiem kamienia, pokrytą wysokim pulpitowym 
dachem z czerwonej dachówki, otoczoną szkarpami, 
które u szczytu zdobią ciosowe frontoniki. Na granicy 
prezbiteryum i nawy wielkiej osadzono na dachu ozdo
bną wieżyczkę, mieszczącą w sobie sygnaturkę, a z poza 
szczytu kościoła, od jego strony frontowej, widnieje cha
rakterystyczne pokrycie wieży w barokowym stylu; je
dyny szczegół odbijający od stylu ogólnego budowy. 
Kiedy znowu spojrzymy na kościół od jego strony połu
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dniowo-zachodniej, z Rynku kazimierskiego, którego 
jeden z narożników zamyka ta monumentalna świąty
nia, to zobaczymy, że i kaplica (stawiana przez Libe
ryusza) i przedsionki są w stylu późnego odrodzenia, 
a to niech nam posłuży za zapowiedź, że kiedy sama 
budowa świątyni jest przeważnie w stylu gotyckim, to 
jej wewnętrzne, późniejsze urządzenie: ołtarze, ławki, 
ambona, chór muzyczny i większość pomników, ujrzymy 
w stylu odrodzenia i jego dalszych przeobrażeń i nale
ciałości. Dowodzi to owego starania, z jakiem każde 
stulecie spieszyło, by w czemś się przyczynić do ozdoby 
tego Domu Bożego, którego zachowanie dla przyszłości 
jest staraniem obecnych jego sług i stróżów.

Opisowi kościoła Bożego Ciała ze stanowiska sztuki 
poświęcił przed kilku laty jednę ze swych uczonych 
i pożytecznych rozpraw, niepospolity znawca i miłośnik 
zabytków ojczystych, ś. p. Władysław Łuszczkiewicz; 
budową zaś i pomnikami naszej świątyni zajmuje się 
też, jak słuszna, dzieło niedawno ogłoszone p. t.: Po
mniki m. Krakowa, wydane przez Maksymiliana i Sta
nisława Cerchów z tekstem Feliksa Kopery. Prace te 
dołączywszy jeszcze do nich zbiór fotograf! j różnych 
szczegółów kościoła i jego zabytków, zdjętych przed 
kilku laty przez jednego z fotografów krakowskich, 
spełniają zadanie przewodnika artystycznego dla tych, 
coby się chcieli z naszą świątynią, jako z dziełem sztuki 
zapoznać. Naszem zadaniem w rozdziale niniejszym 
będzie podać szczegóły historyczno - artystyczne (o ile 
dotychczas o nich nie wspominaliśmy) jak najtreściwiej, 
głównie dla usługi tych, co do przytoczonych wyżej 
prac nie będą mogli się odnieść, a obszerniej natomiast 
uwzględnić przeznaczenie naszego kościoła, jako Domu 
Bożego, i w czasach ubiegłych i za dni obecnych. Nie 
małą tu dla nas pomocą stały się wiadomości zebrane 
przez nieocenionego X. Stefana Ranothowicza, a znaj
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dujące się w rękopiśmie nr. 3742. Biblioteki Jagielloń
skiej.

Wychodząc z Rynku kazimierskiego w stronie pół
nocno-wschodniej, w punkcie przecięcia się ulic Bożego 
Ciała i św. Wawrzyńca, spotykamy bramkę renesansową 
w murze otaczającym z dwóch stron dawny cmentarz 
grzebalny parafii Bożego Ciała, dziś jeden z malowni
czych zakątków naszego grodu, pokryty trawnikiem 
i zarosły drzewami, od poziomu otaczających go ulic 
niżej położony. Na nim w kierunku od zachodu na 
wschód, z niewielkiem ku północy zboczeniem, nie przy
tykając do żadnego budynku wznosi się kościół Bożego 
Ciała. Prowadzą doń trzy wejścia: główne w ścianie 
frontowej i dwa inne w połowie naw bocznych (półno
cnej i południowej) — wszystkie zaopatrzone portalami 
gotyckiemi, które jednak łatwo wzroku wchodzących 
uchodzą, gdyż zasłaniają je do pewnego stopnia rene
sansowe kruchty, wystawione przez X. Kłoczyńskiego. 
Szczyt facyaty kościoła, zasługujący wielce na zwróce
nie nań uwagi, zakończony jest w zęby coraz wyżej się 
wznoszące (jest ich 9 w pięciu kondygnacyach), a z ka
żdego zębu wyrasta właściwa stylowi gotyckiemu cio
sowa ozdobna wieżyczka, zwana „halą”. Pomiędzy laska
mi murowanemi, na których się te fiale wspierają, wi
dać płaskorzeźby: w środku Chrystus Pan z kielichem, 
do którego spływa Krew Przenajdroższa z Rany, a po 
bokach; Matka Boża i św. Jan. Niżej herb Korony 
i Litwy, a z boków dwukrotnie herb rakuski — dowód 
to opieki nad kościołem Kazimierza Jagiellończyka 
i małżonki jego, „matki królów”, Elżbiety austryackiej.

Po obu stronach wejścia głównego znajdują się 
małe izdebki (z każdej strony jedna), opatrzone okien
kami okratowanemi, w które zamykano w dawnych 
czasach jawnogrzeszników, aby ich wystawić na widok 
wchodzących do kościoła i skłonić do skruchy i po



WIELKI OŁTARZ.
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prawy. Z facyatą kościoła od strony północnej łączy 
się wieża, wzniesiona nad kaplicą Loretańską przez 
Stanisława Niedzielę i Kłoczyńskiego; wieży drugiej 
z połud. strony (nad kaplicą św. Anny) nie wypro
wadzono wyżej, niż do wysokości piętra. Ogrojec pod 
dzwonnicą na cmentarzu zmurował Jacek Liberyusz — 
jest to kaplica podłużna, niska, w stylu odrodzenia, 
o pulpitowym dachu, z przodu przeważnie oszklona. 
Wewnątrz są rzeźby z XVI. wieku, tu przeniesione, 
a przedstawiające modlitwę Pana Jezusa w Ogrojcu 
oraz Matkę Bożą i św. Jana; wieczorem we W. Czwar
tek bywa ta kaplica oświetlana. Co jeszcze widza od 
strony północnej kościoła uderza, to rodzaj nawy po
przecznej, niższej od nawy wielkiej, a wyższej od bo
cznej, mieszczącej w sobie na dole skarbiec kościelny, 
a na górze oratoryum zakonne. Przy wielkim ołtarzu, 
jak pisze Ranothowicz, było małe okienko na cmentarz 
w murze, przez które z cmentarza spowiadali się ludzie 
zapowietrzeni.

Wszedłszy do kościoła, mającego 60 m. długości, 
udajmy się naprzód przed wielki ołtarz, by uczcić tu 
Pana Jezusa utajonego w Przen. Sakramencie, a nastę
pnie przypatrzmy się samemu ołtarzowi, którego główny 
obraz przedstawia Narodzenie Pana Jezusa, nad tym: 
Zdjęcie z krzyża, a szczyt ołtarza wieńczy figura Chry
stusa zmartwychwstałego. Wspaniały ten, z drzewa 
rzeźbiony, cały złocony ołtarz, zastosowany jest do wiel
kości (choć nie do stylu) kościoła, i pochodzi z czasów 
rządów X. Kłoczyńskiego; przedtem był inny, jak pisze 
Ranothowicz, rzeźbiony na kształt monstrancyi 1): „we 
środku stała osoba rzeźbiona Pana Jezusa, statura ho
minis2), a u nóg Jego kielich, w który jakoby z boku,

1) Kształt właściwy ołtarza gotyckiego.
2) Wielkości naturalnej.
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z rąk i z nóg krew ciekła; tak druty na to zrobione 
pokazywały. Tego ołtarza nie zakrywano, ale go za
mykano we dwoje, na quadragezymę, a gdy się solem
nitas trafiła, v. g. Natwitatis Christi, Ascensionis, Cor
poris Christi, wkładali te obrazy wielkie we środek 
ołtarza, które teraz są na ścianie. Przy tym ołtarzu 
obok przy zakrystyi (gdzie dziś ołtarz Matki Bożej 
Bolesnej) było Ciborium kamienne, wysokie aż ku skle
pieniu kościelnemu, miejscami złociste, bardzo piękne; 
do Ciboryum z tyłu po stopniach kamiennych wcho
dzono, gdy było trzeba Venerabile Sacramentum wziąć”. 
Na wierzchu tego ciboryum był wielki kamienny peli
kan. To Ciboryum zniósł X. Marcin Kłoczyński, pro
boszcz, kiedy był szczerosrebrne sprawił i nowy ołtarz 
wystawił".

Przy Cyboryum był zegar bijący, tak, że go sły
chać było i za kościołem; urządzony był w ten sposób, 
iż w kościele widać było statuę trzymającą cymbał 
w ręku i wybijającą godziny. Na prost dawnego Cybo
ryum, obecnie ołtarza Matki Bożej Bolesnej, wznosi się 
dziś tej samej struktury ołtarz św. Maryi Magdaleny; 
na mensach obu tych ołtarzów w drewnianych relikwia
rzach zamknięto znaczną ilość relikwij śś. Pańskich. 
Oba te ołtarze ustawiono za Kłoczyńskiego.

„Formy in minori choro (w prezbiteryum) były 
proste, nie malowane, stolarską robotą, nad któremi 
było malowane Boże przykazanie. Te formy nie miały 
ganków zwierzchnich", jak dzisiejsze, o których wspo
minaliśmy, mówiąc o Kłoczyńskim; tu dodajmy, iż mię
dzy wejściem do zakrystyi a stopniami do w. ołtarza, 
wznosi się osobne stallum, dawniej Prałata gen er., dziś 
Opata, pięknie z drzewa, rzeźbione, czarne, złocone, 
w stylu późnego odrodzenia.

„Grób bł. Stanisława Kazimierczyka był in minori 
choro, po tej stronie muru, gdzie zakrystya, w rogu
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ołtarza Salvatoris, kratą obwiedziony, na kształt kapli
czki, w której był ołtarz Maryi Magdaleny”. — „Reli
kwie tego błogosławionego były pochowane w ziemi głę
boko, trumienka obmurowana, a na wierzchu nad tym 
grobem był kamień wielki na ziemi leżący, z osobą 
tego błogosławionego. Na tym zaś kamieniu była 
struktura drewniana nakształt sarkofagu, którą velum 
okrywano”. Tak było do r. 1632., kiedy, jak mówiliśmy, 
relikwie Kazimierczyka przeniesiono do nowego mau
zoleum.

Nad stallami po stronie ewangelii jest drewniany 
chórek w stylu baroko, na którym były organy, opodal 
chórka widać piękną renesansową oprawę kamienną 
okna prowadzącego do oratoryum zakonnego, dzieło 
włoskich kamieniarzy XVI. wieku Po drugiej stronie 
między oknami obrazy śś.Kanoników reg., sprawione 
staraniem X. Jana Gelazego Żurawskiego, zakrystyana.

Na granicy prezbiteryum od nawy wielkiej pod 
tęczą widać w pół kościoła umieszczony ogromny kru
cyfiks, po bokach statuy Matki Bożej i św. Jana; były 
tu jeszcze dwa krzyże łotrów oraz Longin i setnik, ale 
by nie zasłaniały widoku na w. ołtarz, kazał je Libe
ryusz usunąć. (Figury obecne pochodzą, jak wspomnie
liśmy, z czasów X. Chmieleckiego).

Nawę środkową kościoła dzielą od naw bocznych 
4 arkady z trzema słupami wolno stojącymi i dwoma 
przyściennemi filarami. Słupy te w XVIII w. obudowano 
oszalowaniem drewnianem, z ornamentami złoconemi 
w stylu rokoko, zdobnem w obrazy świętych. Pod fila
rami ustawiono równolegle do w. ołtarza 6 bocznych 
ołtarzy. I tak, idąc od wielkich drzwi, mamy pierwszy po 
prawej ręce św. Trójcy, (w górnej części nastawy mały 
obraz Zmartwychwstania Pańskiego); dalej św. Augu
styna i św. Ubalda biskupa i Kan. reg. Po drugiej 
stronie: św. Antoniego (w górnej części nastawy jest 

5
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obraz Wniebowzięcia N. M. P.), Przemienienia Pań
skiego i św. Michała Archan. Nadto w nawie wielkiej 
przy wejściu do prezbiteryum są dwa ołtarze nieco 
ukośnie wzniesione: po stronie ewangelii z obrazem 
Zbawiciela, a na zasuwie Dobry Pasterz; po stronie 
epistoły obraz łaskami słynący Matki Bożej, na zasu
wie N. Marya Panna Niepok. Poczęta, a u góry mały 
obraz Zwiastowania. Sam obraz Matki Bożej Łaska
wej jest na desce, na tle złotem malowany, bardzo po
dobny do obrazu ostrobramskiego, z różnicą tylko 
w układzie rąk, ma pochodzić z XV. wieku i ozdobiony 
jest licznemi wotami. W nawie wielkiej, prócz wspo
mnianej już ambony i chóru muzycznego, znajduje się 
pod każdym filarem rząd ławek, sprawionych przez 
Liberyusza i ozdobionych rzeźbą gustowną, wśród której 
widać godło Przenajśw. Sakramentu: Kielich z Hostyą. 
Dawniej były ławki w kościele proste, nierówne, jedne 
dłuższe, drugie nizkie; bywały one zamykane, a klucze 
od nich miały mieszczki kazimierskie. Zwyczaj ten, jak 
wiadomo, był dawniej u nas dość znany i po innych 
kościołach, a jest praktykowany po dziśdzień w Niem
czech. W nawie bocznej, po prawej stronie od wejścia, 
napotykamy gotycką arkadę zakratowaną, prowadzącą 
do kaplicy św. Anny, pokrytej sklepieniem, żebrowa
nem w krzyż z kluczem, ozdobionym głową bez brody 
w koronie, przypominającą wizerunek króla Jagiełły. 
Piękny ołtarz tej kaplicy ze starym obrazem św. Anny 
jest w stylu późnego odrodzenia i pochodzi z początku 
XVII. wieku. W kaplicy tej Bractwo V Ran ma swoją 
szatnię, której szafy i komody zdobią malowidła z dru
giej połowy XVII. wieku, przedstawiające symbole Męki 
Pańskiej.

Wyszedłszy z kaplicy, przechodzimy koło ołtarza 
umieszczonego w bocznej ścianie nawy w ten sposób, 
że mensa wzniesiona jest przed framugą okrągłą, miesz
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czącą w sobie obraz Chrystusa dwunastoletniego w to
warzystwie Matki Bożej i św. Józefa. Obraz ten jest 
pędzla Adolfa Vagioli Weroneńczyka z r. 1617. Ołtarzy 
podobnego kształtu w nawach bocznych z obrazem pę
dzla tegoż artysty znajdziemy trzy jeszcze w naszym 
kościele. Poza tym ołtarzem uderza nas piękny, wspa
niały portal późnorenesansowy, prowadzący do kaplicy 
Zwiastowania Matki Bożej, wystawionej przez Liberyu
sza, o której już wspominaliśmy. Przed wiekiem XVII. 
była także na tem miejscu kaplica i to nawet wcze
śniejsza datą swego powstania od wykończenia kościoła; 
nosiła nazwę Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 
i Trzech Króli. Ołtarz w tej kaplicy był zwrócony do 
wschodu (a więc mniej więcej w tem miejscu, gdzie 
obecnie ołtarz Serca Jezusowego, wzniesiony za prioratu 
ś. p. X. Gajowego). Kaplica ta w swym głównym oł
tarzu ma obraz łaskami słynący Matki Bożej, trzyma
jącej lewą ręką Pana Jezusa, a w prawej jabłko, sym
bol grzechu pierworodnego. Dzieciątko Jezus trzyma 
w rączce lewej grono z listkami wina. Obraz ten przy
nieśli ze sobą Kanonicy regularni, przybywając z Klo
cka na Kazimierz. X. Bernard Jarocki, zakrystyan 
(f† r. 1673.) dał obraz ten od dawności zbutwiały roba
kami stoczony napuścić klejem dla lepszego zachowania. 
Po drugiej stronie kaplicy w nawie bocznej jest ołtarz 
z ramą pięknie rzniętą i obrazem Vagiolego, przedsta
wiającym świętych: Karola Boromeusza i Kazimierza. 
Minąwszy boczne wejście, widzimy na ścianie dwa, 
wielkie obrazy podłużne, malowane na płótnie, w ramach 
barokowych, ciemnych, złoconych. Jeden z nich, zda
niem Łuszczkiewicza, ma przedstawiać męczeństwo Ka
noników reg. przez Husytów, chociaż, jak sam Łuszcz
kiewicz mówi, „nie rachuje się co do ubioru ich 
z archeologiczną ścisłością”. Kto wie, czy to nie jest 
raczej obraz męczeństwa jednego z Kanoników reg.
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św. Tomasza Kantuaryjskiego. Drugi obraz przedstawia 
Trójcę świętą, adorowaną przez Kanoników reg. Na
wę boczną zamyka ustawiony przy jej ścianie wscho
dniej ołtarz św. Dziewic, tak nazwany od treści głó
wnego obrazu. Wizerunek ten przedstawia Najśw. Maryę 
Pannę siedzącą na tronie z obłoków, z Dzieciątkiem 
Jezus na lewem ręku, otoczoną aniołami. Obok tej głó
wnej postaci grupuje się otoczenie św. Panien, a więc 
po lewej stronie od widza św. Barbara, po prawej stro
nie postać pochylona św. Katarzyny; nad temi dwoma 
postaciami wyżej po lewej stronie św. Agnieszka z ba
rankiem, po prawej św. Apolonia z wyciągniętą prawą 
ręką, w której trzyma symbol swojego męczeństwa: 
obcęgi. Ołtarz ten na tem miejscu, podobnie jak i ołta
rze z obrazami Vagiolego dał ustawić Kłoczyński; 
przedtem w tem miejscu było okno. Nakoniec przed 
opuszczeniem prawej nawy spojrzyjmy na bronzową 
chrzcielnicę, ustawioną między ołtarzem św. Dziewic 
a wspomnianym wyżej Matki Bożej Łaskawej. Chrzciel
nica ta jest w kształcie kielicha z napisem w dwóch 
wierszach, z których górny łaciński wyraża Pozdro
wienie Anielskie i monogram odlewacza, a dolny, nie
miecki jest przeważnie nieczytelny. Pomiędzy oboma 
wierszami są medaliony z wizerunkami Pana Jezusa 
na krzyżu, Najśw. Maryi Panny, św. Jana i św. Mar
cina na koniu, dzielącego się szatą z ubogim.

W nawie bocznej lewej od wielkich drzwi, naprze
ciwko kaplicy brackiej, jest niewielka kaplica Najśw. 
Panny Loretańskiej, znajdująca się w podstawie wieży. 
Ranothowicz pisze, że w r. 1670. Marcin Goliński, rajca 
kazimierski, ozdobił tę kaplicę pomalowaniem ołtarza 
i formami i innymi obrazami i sukienkę srebrną dał 
Najśw. Pannie. Obecny ołtarz znajdujący się w tej ka
plicy był wystawiony w r. 1850. staraniem X. Miłkow
skiego z uzbieranej oszczędności przez X. Wojciecha
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Rysiewicza i poświęcony pod tytułem Najświętszej 
Panny Loretańskiej i Patronów Polskich. Z tego też 
powodu na obrazie zasuwającym wizerunek Najśw. 
Panny Loretańskiej widać mężów świątobliwych, żyją— 
cych w XV. wieku w Krakowie. Wyszedłszy z kaplicy 
widzimy olbrzymi obraz zawieszony na ścianie, a przed
stawiający sąd Piłata. Obraz ten był sprawiony stara
niem X. Jana Gelazego Żórawskiego. Przed wejściem 
bocznem jeszcze są dwa ołtarze, podobnie jak w nawie 
prawej. Jeden z nich ma w sobie obraz Vagiolego, 
najpiękniejszy ze zachowanych tutaj, a przedstawia
jący biczowanie Chrystusa, a u dołu mdlejącą Matkę 
Najświętszą; drugi ma obraz św. Tomasza.

Aż do czasów Kłoczyńskiego nawa północna 
przedstawiała się inaczej niż obecnie, gdyż od drzwi 
aż do ołtarza, na którym obecnie jest trumna Kazi
mierczyka, było urządzone podium na 3 łokcie wy
sokie, stolarską robotą zrobione, na którem stały osoby 
naturalnej wielkości, prowadzące Chrystusa na śmierć. 
Miało to związek z ołtarzem, który był w miejscu, 
gdzie dziś mauzoleum Kazimierczyka, a mieścił w so
bie wizerunek Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Tę histo— 
ryę Męki Pańskiej przeniósł Kłoczyński do kapliczki 
ad hoc wzniesionej pomiędzy kruchtą boczną a zakry— 
styą, poczem wzniósł śliczne renesansowe mauzoleum 
dla Kazimierczyka, w którem jego trumnę umieszczono 
dnia 9. sierpnia 1632. r. Przedstawia się to mauzoleum 
w ten sposób, że w wielkiej nyży zamkniętej półkolem, 
obramowanej wewnątrz pilastrami, pomieszczono ołtarz 
o 4-ch kolumnach.

W środkowej przestrzeni między kolumnami jest 
płaskorzeźba alabastrowa Matki Bożej, trzymającej na 
lewej ręce Dzieciątko Jezus, a w prawej berło. U góry 
unoszą się dwa aniołki, jakby podtrzymujące koronę
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Matki Bożej. Między kolumnami oraz na szczycie ko
lumn zewnętrznych widać posągi allegoryczne cnót kar
dynalnych : roztropność, wstrzemięźliwość, sprawiedli
wość i męstwo, na luku zaś górnym jest grupa przedsta
wiająca cnoty teologiczne: wiarę, nadzieję i miłość. 
Nad mensą unoszoną przez 4-ch aniołków spoczywa 
trumna drewniana posrebrzana i pozłacana, nad którą 
u góry znajduje się krzyż i lilie, symbol życia świą
tobliwego, a pełnego umartwienia, jakie wiódł Kazi
mierczyk, którego wizerunek umieszczono poniżej tru
mny. Po obu stronach ołtarza wiszą małe obrazy olejne, 
przedstawiające łaski otrzymane za pośrednictwem Sta
sława; a choć ze stanowiska sztuki wartość ich nie 
wielka, to mają jednak doniosłe znaczenie i dla historyi 
kultury, malując sceny z życia XVII. wieku, i co wa
żniejsza, dla dziejów czci Kazimierczyka, gdyż świad
czą wymownie, o wielkiej ufności w jego wstawienni
ctwo pokładanej. Umieszczony wyżej nad tymi obrazkami 
większy obraz wyobraża Stanisława Kazimierczyka 
w otoczeniu: św. Jana Kantego, bł. Szymona z Lipnicy, 
Michała Giedroyca i Świętosława; malarz opuścił tu 
Izajasza Bonera, niewiadomo dlaczego, choć przecież 
i on należy do felix saeculum Cracoviae. Wogóle obraz ten 
pod względem wartości artystycznej jest niżej od dwóch 
innych także się tutaj znajdujących ze scenami z życia 
Kazimierczyka, z których jeden z nich przedstawia wi
dzenie Matki Bożej, jakie miał Kazimierczyk na Skałce, 
a drugi objawienie się mu Pana Jezusa przed zgonem 
w infirmaryi klasztornej. Nawę boczną zamyka ołtarz 
Pana Jezusa Ukrzyżowanego, uprzywilejowany za dusze 
wszystkich wiernych zmarłych, dla wszystkich kapłanów 
na każdy dzień roku. Stało się to na prośbę prałata 
Chmieleckiego z mocy dekretu Klemensa XIII., który 
pozwolił, by w każdym kościele Kanoników regular
nych Kongregacyi polskiej i litewskiej był jeden ołtarz
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uprzywilejowany. Jako taki w kościele Bożego Ciała 
na mocy upoważnienia papieskiego, wyznaczył X. Chmie
lecki ołtarz w mowie będący.

Czy w dawnych czasach wszystkie okna kościoła 
wypełnione były witrażami, przedstawiającymi obrazki 
malowane na szkle, nie wiadomo. W każdym razie wi
traży takich pozostała się znaczna ilość, a przypominają 
one te, jakie w trzech oknach kościoła Maryackiego 
się znajdują. Przy rozpoczęciu restauracyi obecnej ko
ścioła wyjęto je z okien, po których były rozrzucone, 
celem utworzenia z nich jednego wielkiego okna w po
łudniowej stronie prezbiteryum.

W kościele tak starym, jak Bożego Ciała, nie może 
brakować pomników, choć z drugiej strony trzeba przy
znać, że nie są one w zbyt wielkiej ilości. Poświęcone 
przeważnie pamięci mieszczan kazimierskich nie przed
stawiają wielkiej artystycznej wartości. Wyjątek tu 
tworzą przedewszystkiem dwa pomniki, umieszczone 
w ścianie nawy bocznej południowej obok ołtarza Świę
tych Dziewic. Jeden z nich jest fragmentem ukraszo
nym nagrobka Augustyna Kotficza, burgrabiego Zaniku 
Krakowskiego i chorążego Zygmunta Augusta, zmar
łego w r. 1572., a przedstawia rycerza spoczywającego 
w zbroi żłobkowanej. Drugi jest to płyta z kamienia 
pinczowskiego, podparta renesansowymi kroksztynami, 
poświęcona pamięci Elżbiety Lexowej, zmarłej w roku 
1571. W prezbiteryum są pomniki renesansowe dwóch 
może najwięcej zasłużonych prałatów z ich wizerunkami: 
Kłoczyńskiego i Liberyusza, a najnowsza tablica, jaka 
przybyła kościołowi Bożego Ciała, to pomnik położony 
w roku 1882. Bartłomiejowi Berecci’emu, którego imię 
związało się na zawsze z perłą renesansu, jaką jest ka
plica Zygmuntowska na Wawelu. Budowniczy ten 
przybyły z Włoch kazał się w testamencie pochować 
u Bożego Ciała.
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Z żalem trzeba powiedzieć, że najdawniejsze po
mniki kościoła Bożego Ciała zniknęły w pierwszej po
łowie XVII. wieku. Były to tablice grobowe najstarszych 
prałatów, położone przed wielkim ołtarzem i oznaczające 
miejsca, w których oni byli pochowani w ziemi. Każdy 
taki wielki kamień miał na sobie wyrzeźbioną osobę 
nieboszczyka i napis. Te kamienie usunął X. Marcin 
Kłoczyński, kiedy dawał stopnie marmurowe i posadzkę 
przed wielkim ołtarzem i kiedy grób w prezbiteryum dla 
prałatów wymurował. Resztę Kanoników chowało się oso
bno w presbiteryum w ziemi, aż w r. 1620. gdy wstąpił 
do klasztoru kapłan świecki Cypryan z Miejskiej Górki, 
kaznodzieja wielicki, który własnym sumptem dał wy
murować grób dla braci zakonnych w prezbiteryum. 
Po bokach kościoła były wielkie kamienie a nie było 
grobów murowanych, bo się ludzie chowali w ziemi; 
(prócz kilku grobów szlacheckich po kątach), aż w roku 
1638. dał Kłoczyński po bokach kościoła jednostajne 
groby wymurować, t. j. od ołtarza Pana Jezusa Ukrzy
żowanego aż do kaplicy Loretańskiej i od ołtarza Świę
tych Dziewic aż do kaplicy św. Anny, a zarazem owe 
wielkie kamienie zniósł i położył posadzkę. Grób pod 
kaplicą św. Anny wymurował Kłoczyński dla rajców 
kazimierskich; w kaplicy Loretańskiej był niegdyś grób 
Różyckich, przy ołtarzu Świętych Dziewic, gdzie chrzciel
nica, Lexów, mieszczan kazimierskich, a grób pod ka
plicą Zwiastowania Matki Bożej był wymurowany ra
zem z kaplicą dla Rarowskich.

Zwiedzający kościół Bożego Ciała, jeźli chce mieć 
wyobrażenie dokładne o jego zabytkach, nie może po
minąć skarbca, do którego jedyny wchód prowadzi przez 
zakrystyę. Tę ostatnią wybudował Kasper Polak, czwarty 
Prałat; prowadziły do niej z prezbiteryum drzwi żelazne, 
osadzone w odrzwiach kamiennych białych. Gdy je
dnak Liberyusz stawiał epitaphium Kłoczyńskiemu
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(nad wejściem do zakrystyi), wtenczas dał piękne od
drzwia marmurowe w stylu przekwitłego renesansu 
i drzwi drewniane żelazem obite, przyczem wspomnieć 
należy, że dawniej drzwi do zakrystyi były nie tak 
blizko ołtarza wielkiego, ale w tem miejscu, gdzie teraz 
znajduje się lawaterz przy skarbcu kościelnym. W za
krystyi był ołtarz konsekrowany, w środku pod obra
zem Zwiastowania Najśw. Maryi Panny i celebrowano 
na nim, gdy się kto chory trafił. Tę zakrystyę zrestau
rował Grzegorz Respondowski w 1677. r. i stoły dał 
nowe z szufladami i posadzkę, bo przedtem były ka
mienie wielkie i ozdobił obrazami zniósłszy ołtarz. 
Potem jeszcze za czasów X. Kwiatkowskiego ją restau
rowano, a obecnie gdy to piszemy, naprawia się goty
ckie sklepienie. Za zakrystyą w sali dolnej podłużnej 
z jednem oknem na cmentarz, mieści się skarbiec, oto
czony wokoło szafami i komodami z XVII. wieku.

Pierwszy przedmiot, który tu zwraca uwagę, to owa 
monstrancya, w której, według podania, miał być porzu
cony Przenajśw. Sakrament, jak o tem mówiliśmy przy 
założeniu kościoła. Jeżeli jednak rzeczywiście jest ta sama 
monstrancya, to chyba musiała być przerobioną później, 
gdyż w tej formie, w jakiej się dziś znajduje, nie uży
wano monstrancyi w pierwszej połowie XIV. w. Dalej 
zasługują na baczną uwagę trzy piękne kielichy mszalne. 
Jeden z daru Jana Rubinkowskiego, rajcy kazimier
skiego i żony jego Doroty Zawadzinej. Ma on pod
stawę, guz ujęcia i czaszę srebrną złoconą, pokrytą 
siatką filigranu jakoby krzewem, którego listki emalio
wane są na zielono. Na spodzie podstawy wyryta jest 
Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus w obłokach, oraz 
fundatorowie i jakaś osoba z krzyżykiem na głowie. 
Drugi kielich z daru Marcina Gulińskiego, rajcy kazi
mierskiego i jego małżonki Anny 1667. r., srebrny zło
cony; ma guz i ujęcia z kryształu górnego, a czaszę
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i postawę z ornamentem bardzo delikatnym; na pod
stawie Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus, poniżej fun
datorowie, a wśród nich pień drzewa i napis: M. G. 
R. K.

Trzeci z roku 1654. (snać uszedł chciwości szwe
ckiej, gdyż był zapewne przez Liberyusza wywieziony); 
guz jego utworzony z postaci niewieścich, które prze
chodzą w roślinność, a tak są przegięte, że tworzą prze
źrocze, w pośród którego mieści się postać Zbawiciela 
świata. Prócz tego jest 5 kielichów zwykłych baroko
wych, 2 cyborya i monstrancya.

Najstarszym, a zarazem jednym z najciekawszych 
i najcenniejszych zabytków skarbca, jest krzyż emalio
wany z XIII., a może nawet i z XII. wieku; u dołu 
widać postać Adama wyciągającego ręce do Ukrzyżo
wanego Zbawiciela; w zakończeniu trzech pozostałych 
rogów krzyża są emaliowane postacie aniołów. Pierwo
tnem przeznaczeniem tego krzyża było zdobić oprawę 
jakiejś księgi liturgicznej, skąd go później odjęto, a do
dawszy mu barokową podstawę z insygniami Męki 
Pańskiej, uczyniono zeń pacyfikał.

Majestatycznie się też przedstawia krucyfiks sre
brny delikatnego wyrobu, noszony przed Zgromadze
niem na wysokiej lasce okutej srebrem, w czasie pro
cesyj. Na ramieniu pod osobą Chrystusa napis: Blasius 
Rosiński ex amore Chti et propensitate in ordinem Ca
nonicorum, u dołu litera T i anno Domini 1618.

Paramentów kościelnych starych, pięknych i boga
tych nie brak w kościele Bożego Ciała. I tak: kapa 
wspaniała wyrobu włoskiego z materyi kosztownej 
szkarłatnej, przerabianej złotem w wielkie palmy, któ
rej szeroki brzeg i kaptur są zlotem haftowane delika
tnie, na atlasie turkusowej barwy. Rysunek haftu 
wypełniają medaliony, na których widać głowy Apo
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stołów robione igłą i barwnymi jedwabiami; na kaptu
rze przedstawiona tajemnica Zwiastowania.

W podobnym stylu jest ornat czerwony; na środ
kowej kolumnie są haftowane postacie świętych: Piotra, 
Pawła i Andrzeja. Boczne kolumny również haftowane, 
a w środku między medalionami są aplikacye ze złotej 
materyi; na kolumnie z przodu Matka Boża i św. Ja
kób (?). U dołu herb: skrzydło orle przebite strzałą, 
na bursie do tego ornatu jest św. Piotr wypukło hafto
wany. Inny znowu ornat ma na kolumnie z tylu haft 
przedstawiający Matkę Bożą, a u do'u postać jakiejś 
świętej, niżej zaś scena, jak św. Marcin odcina kawał 
płaszcza ubogiemu, rysunek jednak w dolnej połowie 
uszkodzony. Ornat ten to ma oryginalnego, że na tylnej 
części jest kolumna, a na przedniej krzyż, na którego 
przecięciu jest Matka Boża, niżej św. Agnieszka z ba
rankiem, na ramionach bocznych krzyża dwie figury 
niewielkie, u góry zaś nad Matką Bożą rysunek kościoła. 
Może najstarszym z tych wszystkich jest ornat, który 
znawcy uważają za wyrób miejscowych hafciarzy. Zdobi 
go krzyż szeroki z ramionami nieco do góry podnie
sionemi, podzielony na sześć pól; na przecięciu ramion 
krzyża widać ukrzyżowaną postać Zbawiciela, około 
którego znajduje się Matka Boża i św. Jan; na jednem 
z ramion krzyża modlitwa Pana Jezusa w Ogrojcu, 
a na drugiem zdrada Judasza. Na głównem zaś ramie
niu krzyża, zaczynając od dołu jest cierniem ukorono
wanie, niesienie krzyża i przybicie do krzyża. U góry 
zaś nad figurą Pana Jezusa jest scena przedstawiająca, 
jak się zdaje, Pana Jezusa przed Herodem. Z przodu 
ornatu jest Zbawiciel na krzyżu, Matka Boża Bolesna 
i anioł z napisem nieczytelnym. Wszystkie te sceny, 
wykonane igłą wypukło w kolorach, przez czas bardzo 
wypłowiały. 
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Już Pruszcz opisując kościół wspominał, że ma 
relikwij świętych dostatek; są one częścią w relikwia
rzach, przechowywanych w skarbcu i wystawianych 
niekiedy w kościele ku czci wiernych, częścią w dwóch 
relikwiarzach drewnianych znajdujących się na obu bo
cznych ołtarzach prezbiteryum. W skarbcu mamy: 
1) Relikwiarz z drzewem Krzyża św., pozłacany, ema
iowany, w stylu rokoko. 2) Relikwiarz św. Augustyna 
w kształcie klosza szklannego, który otaczają 4 figury 
metalowe alegoryczne, trzymające na głowach tarcze 
z głowami aniołków. 3) Relikwiarz św. Jana Kantego. 
4) Niedawno sprawiony gotycki relikwiarzyk św. Pio
tra Fourier. 5) Cząstka z głowy św. Wawrzyńca; reli
kwiarz ten pochodzi z kościoła tegoż świętego. 6) Reli
kwiarz we formie sześcioboku o dwu piętrach. Oto 
Imiona Świętych, których cząstki on zawiera: Tymo
teusz Biskup, Augusta, Lucylla, Wiktorya, Modesta, 
Krescencyusz, Dilekta, German i Amandus.

Na ołtarzu Zdjęcia z Krzyża w kościele jest reli
kwiarz rokokowy drewniany, na którym następujący 
Święci mają swe cząstki: Maurycy żołnierz i męczennik; 
Teodor, Placyd, Faustyn, Restytut, Perfektus, Gaudena
cyusz, Innocenty, Liboryusz, Dorota, Magnus, Krescen
cyusz, Roman, Klara, Modest.

Na ołtarzu św. Maryi Magdaleny jest relikwiarz 
drewniany, prawdopodobnie z XVII. w. pochodzący. Na 
piedestale spoczywającym na 4 lwich łapach, klęczy pięciu 
aniołów (4 po rogach, jeden w środku), unoszących skrzy
neczkę, na której znowu spoczywa druga skrzyneczka 
płaska, nakryta wysokim dachem u góry ściętym, dźwi
gającym na sobie trumienkę. Relikwiarz ten zawierał 
zapewne dawniej znacznie więcej szczątek; z tych, które 
są obecnie, o ile można było napisy odczytać, wymienia
my relikwie: św. Jana Chrzciciela, Stanisława i Eua
stachiusza męczenników, św. Anny i Maryi Magdaleny.
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Opowiada Ranothowicz, że aż do czasów Kłoczyń
skiego oratoryum, w którym Kanonicy odprawiają swe 
wspólne modlitwy, było w prezbiterynm w pośrodku 
kościoła pod passyą, ku wielkiemu ołtarzowi zbudowane, 
w którem były kraty drewniane, że można było i ku 
wielkiemu ołtarzowi i na kościół z niego patrzeć. Do
piero Kłoczyński przemurował skarbiec i górne jego 
piętro przeznaczył na oratoryum, które ozdobił ma
lowaniem i stallami. Ołtarzyk, który tu się znajduje, 
sprawił X. Joachim Wyszyński 1) obraz w nim daro
wała Katarzyna Misiecka wójtowa kazimierska. Przed
stawia on Matkę Bożą z Dzieciątkiem; twarz i ręce 
są malowane, a szaty aplikowane z kawałków tkanin 
we wzory o typie ludowej ornamentyki.

Koniec wieku XIX., który w dziejach kościołów 
krakowskich zaznaczył się ich piękną i umiejętną re
stauracyą, rozpoczął i w naszym kościele dzieło naprawy 
tego, co ząb czasu zniszczył. Jakoż po uroczystem na
bożeństwie odprawionem dnia 23. maja 1899. roku, roz
poczęto odnawianie kościoła, zaczynając od strony ze
wnętrznej.

Do tej chwili, kiedy to piszemy, pokryto nową 
dachówką nawę główną prezbiterynm oraz nawy bo
czne, odnowiono sygnaturkę, fasadę, szkarpy kościoła, 
zastępując brakujące części nowemi, dano nowe obra
mienie okien; obecnie odnawia się zakrystya. A gdyby 
się to komu za mało wydawało na przeciąg lat sześciu, 
to powiemy, że fundusze Zakonu, który dotychczas na 
ten cel złożył 15.000 koron oraz ofiarność władz, insty
tucyj i poszczególnych wiernych na więcej nie pozwo
liła. Koszta najkonieczniejszych robót preliminowano 
na sumę wynoszącą około 100.000 koron.

1) Słynny jako kaznodzieja ludowy, zmarł w r. 1694.
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Na pokrycie tej kwoty Ministeryum Wyznań 
i Oświecenia przeznaczyło 12.000 koron w ratach, z któ
rych dotychczas wypłaciło 4.000 kor. Sejm galicyjski ofia
rował 12.000 kor. i obiecał drugie 12.000 kor. w ratach, 
z których wypłacił 3.000 kor. Gmina m. Krakowa ofia
rowała 20.000 koron, ś. p. Teofila Znamięcka przysłała 
materyał drzewny na wiązanie dachu wartości około 
6.000 koron. Prócz tego Kasa Oszczędności m. Krakowa 
i różni dobrodzieje żyjący nie odmówili swojej pomocy. 
Im dalej się jednak restauracya przeciąga, tem staje się 
pilniejszą i kosztowniejszą. Parafii Bożego Ciała, z kra
kowskich najuboższej, na to niestać. Sądzimy jednak, 
że mieszkańcy Krakowa nie pozostaną obojętni dla 
sprawy utrzymania jednej z największych i najwspa
nialszych świątyń tego miasta, a dla żadnego z Polaków 
nie będą obce losy fundacyi ostatniego z Piastów i pier
wszego z Jagiellonów.

Zanim opuścimy kościół Bożego Ciała, zapoznajmy 
się jeszcze z porządkiem służby Bożej, jaka się tu od
prawia. Jak już sama nazwa wskazuje, główną uroczy
stością tu będzie święto, którego nazwa jest identyczną 
z tytułem kościoła. Przez całą więc oktawę Bożego 
Ciała, rozpoczynając od pierwszych nieszporów (o godz. 
3), odprawia się codzień suma o godz. 101/2 nona o 3 
i nieszpory o 5, a Przenajśw. Sakrament jest wystawiony 
od prymaryi o godz. 6, aż do procesyi kończącej nabo
żeństwo dzienne; nadto jest kazanie na sumie i nie
szporach w samo święto i niedzielę, oraz na konkluzyi. 
Uroczysta procesya z ewangeliami wychodzi na cmen
tarz kościelny w pierwszy dzień po nieszporach; przed 
r. 1848., jak opowiadają starzy ludzie, przeciągała po 
rynku kazimierskim. Czytamy u Ranothowicza, iż był 
zwyczaj dawniej, że w oktawę Bożego Ciała wszystkie 
procesye z krakowskich kościołów odprawiały się do 
kościoła naszego, każda z Przenajświętszym Sakramen
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tem w monstrancyi. A od św. Floryana „za processyą 
jeździli na koniach, we zbrojach, abo i drudzy w sza
tach pięknych, z chorągwią, na której był św. Floryan. 
A że pod ten czas dla wielkości processyi był tylko 
tumult, gdy jedni wchodzili, drudzy wychodzili, rozka
zano z urzędu duchownego, aby codzień po dwie pro
cessye bywały”. Ale i to urządzenie okazało się nie
praktyczne, gdyż w powszedni dzień procesye nie mogły 
być liczne i nie mogły się odprawiać z odpowiednią 
wspaniałością: polecono więc, ażeby w oktawę Bożego 
Ciała z procesyą zamkową, wszystkie krakowskie pro
cesye przychodziły do Bożego Ciała, co jednak później 
ustało.

Z czcią Przenajśw. Sakramentu połączony był 
także i ten zwyczaj, że na każdą niedzielę i święto 
w czasie sumy , gdy się chwila Podniesienia zbliżała, 
wychodzili z cechu kuśnierskiego i krawieckiego dwaj 
czeladnicy ze świecami przed wielki ołtarz z kaplicy 
Najśw. Panny i klękali na gradusach przed wielkim 
ołtarzem, a potem po Pax tecum pokłoniwszy się, od
chodzili. Przez cały rok w każdy czwartek, z wyjątkiem 
świąt większych, oraz oktaw Bożego Narodzenia, Trzech 
Króli, Wiekiej Nocy i Zielonych Świątek jest Przenajśw. 
Sakrament wystawiony w Cyboryum od 6.-9. godziny 
rano, a o godzinie 8. odprawia się uroczysta wotywa 
de Sanctissimo. Od dwu lat zaprowadzono też adoracyę 
nocną z Wielkiego Piątku na Sobotę, w której biorą 
udział członkowie Bractwa Przenajśw. Sakramentu, 
w dniach zaś 23., 24. i 25. kwietnia odprawia się 40-sto- 
godzinne nabożeństwo. Prócz tego Bractwo Prze
najświętszego Sakramentu i Pięciu Ban w każdą 
trzecią niedzielę ma swoje nabożeństwo, podczas którego 
od 6.—12. i na nieszporach jest wystawienie w monstran
cyi. Jest ono także i na sumie w każdą pierwszą nie
dzielę miesiąca, tak jak się to dzieje we wszystkich
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kościołach parafialnych dyecezyi krakowskiej. Z czcią 
Przenajśw. Sakramentu łączy się Nabożeństwo do Serca 
Jezusowego, zaczem w każdy pierwszy piątek miesiąca 
jest o godz. 6. rano Msza św. o Sercu Pana Jezusa 
przed Jego ołtarzem z wystawieniem Przenajśw. Sa
kramentu w monstrancyi, a przez czerwiec nabożeństwo 
wieczorem o godz. 7. z wystawieniem. Z nabożeństw do 
Męki Pańskiej winniśmy zanotować przedewszystkiem 
wotywę o Męce Pańskiej, odprawianą co piątek o 8. 
godzinie przed Panem Jezusem Ukrzyżowanym, a dalej 
Drogę Krzyżową odbywaną o godz. 2. popołudniu w nie
dziele W. Postu, oraz Gorzkie Żale, śpiewane w kościele 
we wszystkie Piątki Wielkiego Postu, a w Wielki 
Czwartek w Ogrojcu pod wieżą. Zakon Kanoników reg. 
ma różne praktyki pobożne ku czci Maryi, o których 
obszerniejszą wiadomość można znaleźć w Księdze Pa
miątkowej I-go Kongresu Polskiego ku czci Matki Bo
żej. Tu tylko powiedzmy, że w kościele naszym prócz 
Roratów o godz. 6. w Adwencie, oraz nabożeństwa ma
jowego (które zaprowadził ś. p. X. Opat Słotwiński), 
odprawianego o godz. 7-mej wieczorem przed ołtarzem 
Matki Bożej Łaskawej, są przed tym samym ołtarzem 
nowenny przed świętami Niepokalanego Poczęcia, Matki 
Bożej Gromnicznej i Wniebowzięcia; a w kaplicy Zwia
stowania Nowenna przed temże świętem; że co sobotę 
o godz. 8. rano jest wotywa o Matce Bożej w kaplicy 
Zwiastowania (z wyjątkiem większych świąt), a w każdą 
niedzielę po prymaryi odmawia się z ludem 3-cia część 
Różańca św. z litanią loretańską, spełniając w ten sposób 
życzenie Leona XIII., wyrażone w breve Salutaris ille 
z 24. grudnia 1883. r.

W każdą sobotę popołudniu po nieszporach, od
prawionych o godz. 3-ciej, udaje się Zgromadzenie w pro
cesyi ze śpiewem hymnu Ave maris stella do kaplicy 
Zwiastowania, gdzie odmawia litanię loretańską. W cztery
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święta Bogarodzicy: Niepokalanego Poczęcia, Narodze
nia, Oczyszczenia i Wniebowzięcia bywa wystawianym 
na ołtarzu Matki Bożej Jej obraz łaskami słynący, 
przechowywany w skarbcu, który to obraz otrzymał 
Grzegorz III-ci nasz Prałat od przeora z Rudnika 
w Czechach, wygnanego przez husytów. Obraz ten, sta
raniem Grzegorza ozdobiony relikwiami świętych i pół 
szlachetnymi kamieniami, ma być malowanem według 
tradycyi przez św. Łukasza.

Z odpustów w tym kościele istniejących przytoczyć 
nadto należy: 1) rocznicę poświęcenia kościoła w III. 
niedzielę po Świątkach, 2) Zwiastowanie Najśw. Maryi 
Panny, jako święto patronalne Bractwa literackiego, 
3) uroczystość Patryarchy Zakonu św. Augustyna 28. 
sierpnia, która, jeśli przypadnie w dzień powszedni, bywa 
przenoszona na najbliższą niedzielę1), 4) uroczystość 
św. Michała 29. września. Nawiedzającym w ten dzień 
kościół Bożego Ciała nadał Pius VI. dnia 11. lipca 
1783. r. odpust zupełny, jeśli się pomodlą o podwyż
szenie Kościoła św., wykorzenienie herezyj i zgodę 
panów chrześcijańskich. Taki sam odpust nadał Pa
pież Pius VIII. dnia 25. września 1829. r. za nawiedze
nie kościoła Bożego Ciała w dniu św. Jana Nepomu
cena.

Jeszcze wspomnieć wypada trzy uroczyste wotywy, 
z których pierwsza śpiewaną bywa o św. Stanisławie 
biskupie o godz. 8. rano we wtorek zapustny przed 
grobem Stanisława Kazimierczyka, a ofiarowaną jest 
pro excessivis (za występnych); druga przed tym samym 
ołtarzem w rocznicę zgonu Kazimierczyka2), o czem

l) Na mocy przywileju z dnia 14. lipca 1784. r.
2) W sam ten dzień i przez całą oktawę jest wystawionym 

obraz ze skarbca, przedstawiający objawienie się Matki Bożej i św. 
Stanisława w kościele na Skałce Kazimierczykowi, którego podobiznę 
tu załączamy.

6
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już wyżej mówiliśmy; trzecia w dniu św. Wawrzyńca. 
(10. sierpnia) przed Panem Jezusem Ukrzyżowanym 
z wystawieniem relikwii i obrazu św. Męczennika przez 
całą oktawę. Dla dokładności wreszcie dodajmy, że co 
wtorek o godzinie 7. rano, bywa Msza św. przed ołta
rzem św. Antoniego, że w każdą niedzielę i święto 
jest prymarya o godz. 6 rano, następnie kazanie, wo
tywa o godz. 9. przed Matką Bożą Łaskawą, suma 
o 10 1/2 kazaniem, a popołudniu o godz. 3. katechiza
cya od Wielkiejnocy do Wszystkich Świętych, potem 
nieszpory; zaś w dnie powszednie po prymaryi o go
dzinie 6. jest o godz. 6 1/2 Msza św. konwencka, pod
czas której całe Zgromadzenie w stallach jest obecne, 
a o godzinie 8. Msza św. śpiewana. Nakoniec w nie
dzielę po Suchedniach chodzi po kościele procesya ża
łobna po nieszporach, a nazajutrz w poniedziałek po 
prymaryi.

Na te nabożeństwa, w których, zwłaszcza w dnie 
większych uroczystości, biorą udział, prócz parafii ka
zimierskiej, także wierni z Krakowa i z za Wisły, zwo
łuje 6 dzwonów na wieży, których opis niżej zamiesz
czamy, dzięki uprzejmości jednego z kapłanów znajo
mych, kryjącego się pod pseudonimem: MiniM.

Największy z nich zowie się Stanisław, ale pospo
licie nazywają go Dziadem; ma półtora metra średnicy. 
Na stronie zachodniej (według tego, jak go zawieszono), 
ma datę: 1556; na stronie wschodniej jest umieszczony 
obraz wypukły, lany, średnich rozmiarów, przedstawia
jący Chrystusa Ukrzyżowanego z dwiema postaciami 
obok stojącemi: Maryi Najśw. i Jana Ewang. Wykoń
czenie rysunku i kontury bardzo słabe. Uderzają w ten 
dzwon we wszystkie uroczystości.

Najwięcej interesu pod względem artystycznym 
przedstawia dzwon noszący miano Wawrzyńca. Średnica 
jego wynosi 1 metr 4 cm., a strona jego zewnętrzna
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prócz ozdób koło brzegów, posiada cztery następujące 
obrazy: od strony wschodniej kielich z hostyą — symbol 
Bożego Ciała; nad kielichem i po obu stronach 7 na
stępujących liter: L. ? C. R. L. P. G., z których druga 
nie do od cyfrowania, ale można się domyślić, że to 
była litera C, początkowa nazwiska Prałata Chmie
leckiego, którego rządy r. 1750 się rozpoczęły, a data 
ta widnieje na dzwonie od strony południowej. Jeźli 
nasze domniemanie trafne, to litery wyż podane ozna
czałyby : Laurentius Chmielecki, Canonicorum Regularium 
Laeteranensium Praelatus Generalis. Od strony południowej 
jest obraz św. Trójcy mocno zatarty; od strony półno
cnej Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus na ręku na tle 
promienistem; od strony zachodniej św. Wawrzyniec 
w szatach dyakona modli się klęcząc z rękoma wy
ciągniętemi, mając przy sobie swój symbol — kratę.

Pod kielichem z hostyą jest napis:
Calicem salutaris accipiam et Nomen Domini in

vocabo. Ps. 115. vers. 14. (sic!).
Pod figurą zaś św. Wawrzyńca czytamy:
Petrus eram nuper Laurentius est modo nomen, 

z czego można wnosić, że został on przelany z dawnego, 
zwanego Piotrem; na samym zaś zewnętrznym brzegu 
do okolą dzwonu jest następujący napis:

Si quoceris qui me fecit fuditąue magister Gasparus 
Kramnicz Hungarus ille fuit... Miechoviae, poczem na
pis kończy się winietą o niewyraźnych konturach. 
Obecnie ten dzwon zamilkł, gdyż jest rozbity: ma po
chodzić ze zburzonego kościoła św. Wawrzyńca.

Trzeci dzwon, zwany Południak, ma 32 cm. śre
dnicy i dzwoni się weń w niedzielę na wszystkie na
bożeństwa i na Anioł Pański.

Czwarty, zwany Głuchym, o średnicy 26 cm. wy
noszącej, używanym bywa w dnie powszednie do zwo
ływania wiernych do kościoła.

6*
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Piąty, Józef, o 16 cm. średnicy, wzywa do odmó
wienia modlitwy Anioł Pański w dnie powszednie; na 
samym obwodzie ma napis:

Cura Josephi Motori
A. D. 1850.

Szósty, Marcinek, bez żadnego napisu lub daty, 
o 12 cm. średnicy, towarzyszy tylko innym dzwonom 
w dnie uroczyste.

Prócz wymienionych sześciu dzwonów jest jeszcze 
jeden na sygnaturce o 14 cm. średnicy; daje się sły
szeć rano przed dzwonieniem na prymaryę i codziennie 
popołudniu o godz. 3.; te ostatnie dzwonienie może być 
albo na pamiątkę konania Chrystusowego, albo pozo
stałością dawnego codzień dzwonienia na nieszpory.



ROZDZIAŁ V.

Klasztor.

Kościół Bożego Ciała nie przytyka do klasztoru, 
ale łączy się z nim zapomocą ganku krytego, którego 
jeden koniec wpada, w sień klasztoru pierwszego piętra, 
a drugi wchodzi do zakrystyi, gdzie znajduje swe 
przedłużenie w drewnianej galeryi, z której, minąwszy 
drzwi do oratoryum zakonnego, prowadzą kręte dre
wniane schody na dół do zakrystyi. Gmach klasztorny 
jednopiętrowy, z pokryciem Wysokiem z czerwonej da
chówki, przylega do cmentarza kościelnego od strony pół
nocnej do połowy strony wschodniej1). Do wschodniego 
skrzydła klasztoru przypiera nadto zabudowanie, wycho
dzące na ogród, mieszczące w sobie refektarz, kuchnię 
i nowicyat. Klasztor nasz zaczął murować Konrad I., 
Prałat, w tem miejscu, gdzie wprzód była plebania 
i mieszkanie księży świeckich, pracujących przy kościele 
przed przybyciem Kanoników. Następcy Konrada do
kończali budowę; wymurowali refektarz i dormitarz. 
Ten ostatni — jak pisze Ranothowicz — znajdował

1) Resztę granicy wschodniej strony cmentarza od ogrodu tworzy 
zwykły mur.
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się tam, „gdzie teraz lampa gorywa. Mur był z oby
dwóch stron, a w środku cele drewniane z drzewa mo
drzewiowego, które ja jeszcze zastałem w r. 1636. Jedne 
były cele na podwórze klasztorne, a drugie na cmentarz. 
W tych celach były okienka w murze niewielkie, ledwie 
się mógł niemi wycisnąć: a pod każdym okienkiem tru
nienki na zioła, na żelaznych prętach w mur wprawionych 
będące, nade drzwiami także okienka. Przy każdem 
oknie tak w refektarzu jako i w celi każdej, były żela
zne okiennice i drzwi do dormitarza żelazne dla ognia. 
Stajnie i piekarnia w tyle dzwonaryi drewniane. Około 
klasztoru od Żydów parkany drewniane, w słupy wsta
wiane. Dopiero około r. 1624., kiedy Żydzi bardzo pogo
rzeli, ze trzysta domów zgorzało i klasztor był in periculo, 
Kłoczyński zaczął stawiać mury wysokie, jako teraz 
jest i dachówką pokrył; na dole stajnie, piekarnię; ma
sztarnię murowane i sklepione postawił i od dzwonni
ków mury wysoko podniósł”.

Wchodząc na cmentarz bramą od ulicy Bożego 
Ciała odrazu widzimy furtę, w kształcie wystawki 
z fasady klasztoru, z facyatką renesansową. Samą furtę 
kamieniem ciosanem ozdobił Liberyusz i wybudował 
nad nią na I. piętrze izbę. Minąwszy furtę wychodzi się 
na lewo bocznymi drzwiami na podwórze klasztorne, 
które od strony zachodniej, przypierając do budynku 
klasztornego, otaczają piękne charakterystyczne pod
cienia z kolumnadą renesansową. Od strony południo
wej niema podcieni: arkady są zamurowane z małemi 
oknami o obramieniach renesansowych, tworząc ścianę 
dla schodów, prowadzących na I. piętro klasztoru, gdzie 
zaraz wchodzimy do wielkiej sieni zasklepionej przez 
Kłoczyńskiego, zwanej palatium. Okno z palatium po
dzielone na trzy części o bardzo pięknym renesansowym 
obramieniu, zdobnem w wykute z kamienia arabeski, 
wychodzi na cmentarz kościelny.



WIDOK PODCIENI NA DZIEDZIŃCU KLASZTORNYM.
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W ścianie południowej palatium, opodal wejścia 
na ganek prowadzący do kościoła, jest ołtarz drewniany, 
czarno malowany, mieszczący w sobie obraz Matki Bo
żej z Dzieciątkiem Jezus, malowany a tempera na drze
wie bukowym w pierwszej ćwierci XVI. wieku. Matka 
Boża ubrana w różową suknię i ciemnogranatowy płaszcz 
prawą ręką tuli do siebie Dzieciątko Jezus, a lewą 
przytrzymuje karty rozwartej księgi illuminowanej go
tyckimi inicyałami. Całość kompozycyi dopełniają dwa 
aniołki, które zaglądają z poza ramion Matki Bożej. 
Obraz ten zarówno ze względu na dobry układ, rysu
nek i subtelny moderunek, ma, mimo częściowego prze
malowania, bardzo niepospolitą wartość i należy bezwąt
pienia do najlepszych zabytków krakowskiego malar
stwa, z czasów przełomu gotyku w odrodzenie. Za 
ołtarzem prowadzą drzwi do dawnej infirmeryi, którą 
wymurował Grzegorz, III. Prałat; w niej był ołtarz 
konsekrowany dla odprawiania Mszy św. dla chorych. 
Infirmeryę tę potem przemurowano i obrócono połowę 
na bibliotekę, a połowę na mieszkanie. Dziś składa się 
dawna infirmerya z trzech części: z pokoju środkowego 
o jednym oknie, skąd prowadzą drzwi na prawo do kom
naty narożnej z oknami na ogród, a na lewo do salki, 
mającej w głębi wykusz z ołtarzem, pod którego mensą 
spoczywa figura Stanisława Kazimierczyka, dawniej 
znajdująca się w jego mauzoleum w kościele. W jednym 
z tych pokoi jest obraz Matki Bożej Bolesnej z r. 1519. 
Choć nieudolnie przemalowany, zdradza rękę wprawnego 
malarza, który do pewnego stopnia podlegał włoskim 
wpływom, widocznym głównie w postaci Chrystusa, 
ugrupowanych figur i przedstawienia krajobrazu

l) P. referat p. Marcelego Dobrowolskiego, złożony na po
siedzeniu Komisyi historyi sztuki w Akademii Umiejętności 25. lutego 
1905. roku.
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Z palatium naprost okna prowadzą drzwi w pię
knem renesansowem obramieniu do refektarza, obszer
nej jasnej sali prostokątnej narożnej, o kamiennej po
sadzce i belkowanym stropie, z której okna wychodzą 
na ogród. Na ścianie na wprost wejścia, obok krucyfi
ksu, są pomieszczone dwa duże, naturalnej wielkości 
obrazy: Zbawiciela i Matki Najśw. olejno malowane, 
u spodu pod krzyżem fotografia Ojca św. Piusa X. z Jego 
autografem, zawierającym błogosławieństwo apostolskie 
dla tutejszej kanonii. Nade drzwiami duży obraz św. 
Augustyna, a po ścianach portrety fundatorów poszcze
gólnych domów Kanoników lat., zależnych od Prałatów 
u Bożego Ciała. Nazwiska ich wymienimy później, po
dając przegląd tych kanonij; tu tylko nadmieniamy, 
że obrazy te pochodzące z końca XVII. w. mają war
tość przedewszystkiem jako illustracya ówczesnych ty
pów i strojów. Wyszedłszy z refektarza na powrót do 
palatium, wstępujemy po kilku schodach naprzeciw 
wspomnianego Matki Bożej ołtarza na korytarz zała
mujący się następnie pod kątem prostym, a biegnący 
wzdłuż cmentarza. Zdobią go portrety prawie wszyst
kich Prałatów generalnych i kilku innych już nam 
znanych Kanoników, jak np.: Faściszewskiego, Miko
łaja z Radomska, Siboviusza, Mrowińskiego. Jest też 
obraz przedstawiający, jak Kukasz Ostawski, doktor 
filozofii i profesor Akademii krakowskiej, uwolniony 
od morowej zarazy za przyczyną Matki Bożej i zasłu
gami Stanisława Kazimierczyka, miał d. 3. maja 1678. r. 
mowę w kościele Bożego Ciała w obecności doktorów 
Akademii i licznych Zakonów, w której o tem dobro
dziejstwie wzmiankę uczynił.

Z korytarza prowadzą drzwi do cel zakonników; 
ściany tych mieszkań do czasów Liberyusza były dre
wniane. Fundacya klasztoru była na 20 Kanoników, 
ale że aż do przełożeństwa X. Kłoczyńskiego nie było
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konwentów zależnych od tutejszego domu, więc nie 
przyjmowano wielu nowicyuszów, tak, że w Krakowie 
mieszkało od 10—12 Kanoników zaledwie; aż dopiero 
Kardynał Radziwiłł w czasie swej wizytacyi nakazał, 
aby było według fundacyi 20 braci ’). Prócz zakonników 
przeznaczonych do chóru bywali także i bracia kon
wersi; jeszcze Ranothowicz zastał furtyana, który był 
zakonnikiem. Później braci konwersów nie widzimy 
na liście zakonników, aż dopiero w ostatnich latach 
powstała myśl przyjmowania ich na nowo.

Podobnie, jak niektóre inne Zakony, tak i Kano
nicy regularni przyjmują od confraternitatem osoby, da
jące dowód szczególnej życzliwości dla Zakonu, które 
wskutek tego przyjęcia uczestniczą we wszystkich 
modłach i dobrych uczynkach Zgromadzenia. W gronie 
obecnie żyjących tych osób znajdują się między in
nymi : X. Wincenty Florczyk, były proboszcz w Gaju, 
hr. Wilhelm Romer, właściciel dóbr Ochodza, X. Mau
rycy Rottermund, proboszcz w Szaflarach, p. Maciej Spa
łecki, kasyer Towarzystwa Dobroczynności w Krakowie.

1) Skład kanonii w roku 1905. (w lecie) jest następujący:
Księża:

Jakób Albin Głowacki, przeor;
Józef Augustyn Błachut, administrator parafii i promotor Bractw; 
Józef Górny, magister nowicyuszów i kleryków;
Jan Gwarin Babraj, radca Bractwa V. Ran w Arcybractwie Mi

łosierdzia ;
Jan Mikołaj Łaski, sekretarz kanonii i katecheta szkoły ludo

wej w Podgórzu;
Jan Dominik Widerski, bibliotekarz;
Władysław Wilhelm Maciąga, zakrystyan, prokurator i dyrektor 

fabryki kościoła;
Wilhelm Kroczek. Klerycy:
Jan Ludger Smaga, dyakon, ze ślubami uroczystymi.

Michał Piotr Trzop. .             akolici, ze ślubami prostymi.Stanisław Roman Biedroński
Stefan Albert Mistat, nowicyusz.



— 90 —

W pokojach nad furtą, rozmownicą i kancelaryą 
parafialną, znajduje się obecnie biblioteka, przeniesiona 
tu przed kilkunastu laty ze sali przerobionej z dawnej 
infirmeryi; mieści się obecnie w jednej sali i przyległym 
niewielkim pokoju. Do jej pomnożenia przyczynił się Jan 
Niczkonius, ósmy Prałat generalny, a także X. Łukasz 
Nowak z Krosna, który wzbogacił bibliotekę wielu cen
nemi dziełami Ojców świętych (zmarły 24. grudnia 1644. 
roku), X. Błażej Kosiński, od którego pochodzi dużo dzieł 
prawniczych (zmarły 8. listopada 1647. r.), X. Wiktoryn 
Wereszczyński zaopatrzył przeważnie dział prawa ka
nonicznego, oraz X. Ignacy Firmin Nowakowski (zmarły 
2. lipca 1900. r.). Mimo tego biblioteka nieraz straty 
znaczne ponosiła; wystarczy wymienić rabunek szwe
cki oraz ludzi niesumiennych, którzy wypożyczywszy 
z niej książki, nigdy ich więcej nie oddali. Za rządów 
X. Sebastyana Kwiatkowskiego sporządzono inwentarz 
biblioteki, obecnie uskutecznia się jej katalogowanie 
kartkowe. Przed jego ukończeniem trudno podać ilość 
dokładną woluminów, ale można powiedzieć, że wynosi 
koło 10.000. Najobficiej zaopatrzony jest dział prawa, 
kanonicznego oraz dział kaznodziejski; są też Acta 
Sanctorum Bollandystó w.

Z notatki umieszczonej na dziele francuskim, za
wierającym ustawy Trapistów klasztoru Val-Sainte, 
w Kantonie fryburgskim, dowiadujemy się, że dzieło to 
dostało się do biblioteki tutejszej, jako dowód wdzię
czności za gościnę udzieloną 14 Trapistom w r. 1799; 
byli oni tu w przejeździe na Wołyń, gdzie w mona
sterach bazyliańskich w Dermaniu lub Żydyczynie zna
leźli chwilową (do r. 1800.) gościnęl).

1) Cf. Spis klasztorów unickich Bazylianów w województwie wo
łyńskiem ułożył Wołyniak. Kraków 1905.
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Z rękopisów trzeba przedewszystkiem wymienić 
6 antyfonarzy z XVI. stulecia opisanych przez M. Ber
sohna w rozprawie p. t.: O illuminowanych rękopisach 
polskich. Format ich jest we wielkiem folio, oprawne 
w skórę, a opatrzone okuciami ozdobnemi i klamrami 
z XVI. i XVII. w.; we wielu miejscach litery począ
tkowe illuminowane.

W osobnych szafach mieści się archiwum kla
sztorne uporządkowane w roku 1902. przez profesora 
Stanisława Krzyżanowskiego, paleografa Stolicy św. 
i dyr. archiwum miejskiego w Krakowie.



ROZDZIAŁ VI.

Bractwa kościoła Bożego Ciała, jego parafia 
i szkoła.

Najstarszem na Kazimierzu, a jednem z najda
wniejszych z pośród istniejących dziś w Krakowie 
Bractw kościelnych, jest niewątpliwie Bractwo Przenaj św. 
Sakramentu w kościele Bożego Ciała. O istnieniu jego 
dowiadujemy się już z dokumentu wydanego w Awinio
nie d. 15. kwietnia r. 1347. i nadającego mu odpusty. 
X. Stefan Ranothowicz w swej Kronice pod r. 1410. wspo
mina, że Bractwo to zmieniło swój tytuł i zwać się po
częło Bractwem Poczęcia Najśw. Panny Maryi, a powo
dem tej zmiany był wielki napływ wiernych na nabożeń
stwa do kaplicy Najśw. Maryi Panny, istniejącej w tem 
miejscu dawniej, gdzie dziś kaplica Zwiastowania, w któ
rej to kaplicy Bractwo swe nabożeństwo odprawiało. 
Z biegiem czasu jednak mu siało ono podupaść, wskutek 
czego X. Marcin Kłoczyński niebawem po objęciu rzą
dów zreformował je, uzyskawszy jego agregacyę (przy
łączenie) do Arcybractwa Przenajśw. Sakramentu i Pięciu 
Ran Chrystusowych istniejącego w Rzymie w Kollegiacie 
św. Wawrzyńca in Damaso, a wyposażonego odpustami 
przez Papieża Pawła V.
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Pierwsza sesya tego zreformowanego Bractwa była 
dnia 10. lipca 1616. r. o godzinie 18. w kaplicy Najśw. 
Maryi Panny pod przewodnictwem Marcina Kłoczyńc
skiego, który na niej zachęcał do wstępowania do tej 
instytucyi i dokonał wielu wpisów. Druga sesya była 
29. września , poświęcona wyborowi zarządu Bractwa. 
Postanowiono, by było dwóch protektorów: jeden du
chowny, drugi świecki, których liczba z czasem się 
pomnożyła. Wybierano na to zawsze dygnitarzy i osoby 
wpływowe; nieraz bywali nimi i biskupi krakowscy 
jak : Marcin Szyszkowski, pierwszy protektor, kardynał 
Lipski, Jędrzej Stanisław Załuski; z pośród świeckich 
protektorów wymieńmy Piotra Komorowskiego, starostę 
oświęcimskiego (1616.), Stanisława Skarszewskiego, sta
rostę wojnickiego (1673.), księcia Jana Karola Czarto
ryskiego, podkomorzego krakowskiego (1675.).

Na czele zarządu był brat starszy, zwany przeo
rem ; na pierwszego takiego przeora wybrano Jędrzeja 
Pukała, rajcę kazimierskiego, a w gronie pierwszego 
zarządu spotykamy: Jana Frydrychowskiego, kanonika 
katedry krakowskiej i sekretarza Jego Kr. Mości, oraz 
Sebastyana Krupkę, obojga praw doktora, kanonika 
katedry krakowskiej, proboszcza wielickiego i rektora 
Akademii. Te nazwiska dowodzą, że do Bractwa tego 
garnęli się wierni bardziej wykształceni, a przeważali 
w niem zawsze aż po dziśdzień mieszkańcy Kazimierza. 
Nie brakowało jednak braci i z szerszych kół: w r. 1682. 
wpisuje się 12 uczniów Akademii, a w rok później sam 
król Jan III. z małżonką i synami. Na wspomnianej 
sesyi 29. września 1616. r. postanowiono, że w każdą 
trzócią niedzielę miesiąca ma być uroczyste nabożeń
stwo brackie, a nazajutrz żałobna Msza św. za zmar
łych członków Bractwa, że na procesyach brackich bal
dachin mają nosić bracia, co wszystko po dziśdzień się 
zachowuje.
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Ubiór bracki, czyli t. zw. kapa, składa się z czer
wonej sukni z kapturem, oraz komży na pamiątkę 
białej szaty, jaką dla pośmiewiska kazał Herod włożyć 
na Pana Jezusa. Na kapturze mają bracia umieszczone 
swe godło: Pięć Ran Chrystusowych, a u góry korona 
cierniowa z kielichem. W księdze protokółów brackich 
czytamy, że w r. 1656. i 1657. nie było sesyi z powodu 
szweckiej inwazyi, która jednak na Kazimierzu dłużej 
nie trwała, wobec czego pisarz tych protokółów zapi
suje sentencyę łacińską:

Quando Christus adest, nobis et aranea murus: 
Quando Christus abest, et murus aranea fiet.
Co tłomaczy na polskie:
„Gdzie Chrystusowa dziedzina, murem i pajęczyna, 
A gdzie gniew Chrystusów łaje, mur się pajęczyną 

staje”.
W kilkanaście lat później, bo w r. 1675., znajdu

jemy zapiskę, że Arcybractwo rzymskie Przen. Sakra
mentu zaprosiło naszych braci do Rzymu celem pozy
skania tam odpustu Miłościwego Lata i tych, którzy 
się tam udali, zwłaszcza z Litwy, przyjmowano z wiel
kiem uszanowaniem i serdecznością; trzeba bowiem 
wiedzieć, że Bractwo Przen. Sakramentu i Pięciu Ran 
było także i w Wilnie na Antokolu. Około rozwoju 
Bractwa zasłużonym był wielce Michał Rusiecki XIV. 
Prałat generalny; miało ono swoje fundusze, nawet 
dość znaczne, przeznaczone na nabożeństwa i na. wspar
cie ubogich i chorych, zwłaszcza swoich członków.

W roku 1838. oddano te fundusze pod zarząd Arcy
bractwa Miłosierdzia i Banku Miłosierdzia w Krakowie, 
z zastrzeżeniem, że w Radzie Arcybractwa Miłosier. ma 
zasiadać dwóch członków Bractwa Pięciu Ran i repre
zentować tam interesa tegoż. Kapitał żelazny naszego 
Bractwa wynosi obecnie 43.705 k. i 40 h.., umieszczonych 
na hipotekach na domach, w papierach wartościowych
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i w Kasie Oszczędności. Dochód coroczny, prócz pokry
cia koniecznych wydatków administracyjnych, jest prze
znaczony na opędzenie kosztów, wynikłych z odprawia
nia nabożeństw brackich i na jałmużny: bądźto pobie
ranych stale co miesiąc, bądź jednorazowo, bądź też 
na koszta pogrzebu zmarłych braci. Z jałmużn tych, 
prócz członków ubogich Bractwa, korzysta uboga lu
dność katolicka, zamieszkała na Kazimierzu, wreszcie 
szpital Braci Miłosierdzia otrzymuje co roku zasiłek 
dwustu koron.

Drągiem Bractwem istniejącem przy kościele Bo
żego Ciała jest Zwiastowania, Najśw. Maryi Panny. Już 
mówiliśmy wyżej, że Bractwem Poczęcia Najśw. Maryi 
Panny zwało się to Bractwo, które istniało od r. 1347., 
a przestało się tak nazywać od czasu reformy Kłoczyń
czyńskiego. Następca jego Jacek Liberyusz, wprowa
dza do kościoła Bożego Ciała dnia 25. grudnia 1651. r. 
nowe Bractwo Zwiastowania Najśw. Maryi Panny, które 
zwało się także Literackiem, gdyż należeli do niego 
ludzie, umiejący czytać i pisać.

Członkowie jego mieli obowiązek przystępować do 
Sakramentów św. w uroczystości Matki Bożej, codzien
nie odmówić 7 Zdrowaś ku czci Tajemnicy Zwiastowa
wania, starać się o pomnożenie nabożeństwa do Matki 
Najśw. u innych osób, oraz o ich zbawienie, a zwłaszcza 
spełniać ów uczynek miłosierny, nad który nie masz 
innego Bogu milszego, a ludziom bardziej pożyteczne
go1), t. z. modlitwą i staraniem nieść pomoc konają
cym do dobrej śmierci. Nadto członkowie Bractwa by
wali na wotywach w niedziele i święta, a w Adwencie 
codziennie, w kaplicy brackiej śpiewanych. Od r. 1704. 
do 1793. było ono zjednoczonem ze wspomnianem Bra
ctwem Przen. Sakramentu i Pięciu Ran, przyczem zau

1) Św. Alfons Liguory: Praxis confessarii nr. 227.
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ważyć należy, że wpisy nowych członków do osobnej 
księgi brackiej ustają w r. 1778. Powodów tego dokła
dnie nie wiemy: być może że się przyczyniły do tego 
nieszczęścia krajowe i zmniejszanie się ludności katoli
ckiej na Kazimierzu; bądź co bądź, przez długi bardzo, 
zbyt długi czas z praktyk pobożnych tego Bractwa po
zostało tylko nabożeństwo uroczyste w święto Zwiasto
wania Najśw. Maryi Panny odprawiane i drugie naza
jutrz za dusze zmarłych członków; dopiero z okazyi 
jubileuszu pięćdziesiątej rocznicy ogłoszenia dogmatu 
Niepokalanego Poczęcia wznowiono to Bractwo. Nad
mienić też wypada, że w r. 1874. zaprowadzono w ko
ściele Bożego Ciała Apostolstwo Modlitwy, po tylu ko
ściołach istniejące.

Parafia Bożego Ciała, którą z początku zawiady
wali księża świeccy; za przybyciem naszego zakonu, 
została mu powierzoną i do niego wcieloną, a król Ja
giełło zrzekł się prawa patronatu. Obszar tej parafii 
jednak był z początku znacznie niniejszy, niż dzisiaj, na 
Kazimierzu bowiem, oprócz parafiii Skałecznej, była 
jeszcze parafia św. Wawrzyńca, w r. 1439. przyłączona 
w zupełności do parafii Bożego Ciała, oraz parafia św. 
Jakóba, której kościół się wznosił na końcu ul. Ska
wińskiej. Gdy kościół ten zburzono pod koniec XVIII. 
wieku, parafia jego (o ile leżała na Kazimierzu) prze
szła do Bożego Ciała, tak, iż obecnie parafia nasza 
obejmuje cały prawie Kazimierz, z wyjątkiem Skałki 
i przyległych jej ulic, ale stosunki jej z biegiem czasu 
znacznie się zmieniły. Kiedy bowiem dawniej Kazi
mierz był miastem chrześcijańskiem, a Żydom wolno 
się było mieścić tylko w północno-wschodniej jego 
części, zwanej „miastem Żydowskiem“, obecnie parafia 
ta liczy zaledwie około 6000 katolików, podczas gdy
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Żydów mieszka w niej z górą 18.000. 1). Od dawna 
też oni nie poczuwają się do obowiązku prestacyj na 
rzecz klasztoru, jakie dawniej na nich ciążyły. I tak 
trzy razy do roku: na Boże Narodzenie, Wielkanoc 
i św. Wawrzyniec składali Prałatowi i Kanonikom da
ninę w korzeniach, jako wynagrodzenie za to, że wsku
tek ich osiedlenia się w parafii, zmniejszał się dochód 
od parafian (t. z. iura stolae). Działo się to na mocy 
postanowień synodalnych z r. 1561. i 1630., przyznają
cych proboszczom prawo żądania tych danin, których 
wysokość miał biskup miejscowy oznaczyć. Nadto w pa
rafii Bożego Ciała wskutek jakiegoś występku popeł
nionego przez Żydów, mieli ich starsi obowiązek słu
chać kazań, oraz procesyonał nosić przed kantorem 
kościelnym czasu procesyj. Ale już Ranothowicz wspo
mina, że Żydzi uchylali się od tego obowiązku, że co 
tydzień płacili za to pewną kwotę, zwaną portatera 
i dodaje, że słyszał od Liberyusza, że ta zamiana na 
opłatę nastąpiła wskutek rozporządzenia Biskupa Tyli
ckiego, a miało je wywołać zamieszanie, jakie chłopcy 
robili na widok Żydów przychodzących do kościoła. 
Parafianie Bożego Ciała w większej swej części należą 
do najuboższej ludności Krakowa; w parafii tej mieści 
się przytulisko dla największego ubóstwa, oddane 
w opiekę Kongregacyi III. Zakonu św. Franciszka, za
łożonej przez Czcigodnego Brata Alberta. Prócz tego 
istnieje na naszem terrytoryum Szpital Braci Miłosier
dzia, który niebawem zostanie znacznie rozszerzonym, 
Zakład Sióstr Miłosierdzia przy ich kościele na ulicy 
Piekarskiej, mieszczący w sobie Ochronę dla małych 
dzieci, Dom Pracy i przytułek dla staruszek, oraz jedna

1) Według spisu ludności z r. 1900., mieszkało w parafii Bożego 
Ciała 5897 katolików obrz. łac.., 17 obrz. grecko-rus. (przynależnych 
do parafii św. Norberta w Krakowie), 1 schizmatyk, 17 lutrów, 18.005 
Żydów.

7
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z Konferencyj Towarzystwa św. Wincentego a Paulo, 
której wiceprezesem jest obecnie jeden z kapłanów na
szej kanonii.

Przy kościele Bożego Ciała była szkoła parafialna, 
która, jak pisze Łukaszewicz 1), miała nauczyciela, na
zywanego dyrektorem. Od r. 1530. mieściła się ona 
w kamienicy klasztornej przy dzisiejszej ulicy Bożego 
Ciała, której okna wychodzą na cmentarz kościelny; 
jest to przedłużenie budynku klasztornego. Istniała tu 
aż do rządów Prałata Mydlarskiego; gdy zaś ten dom 
zaczął grozić zawaleniem, przeniesiono szkołę zrazu na 
ratusz, później zaś na t. zw. Okońskie, t. j. do domu 
naprzeciw Bonifratrów przy ul. Krakowskiej. Kanonicy 
Reg. dawali owemu dyrektorowi wikt, a miasto Kazi
miesz 200 zł. płacy. Ta szkoła w roku 1788. miała 40 
uczniów. W najwyższej klasie sposobiono uczniów do 
szkół wyższych, w II. uczono gramatyki do szkół na
rodowych, w kl. I. nauki chrześcijańskiej i arytmetyki, 
w najniższej czytać i pisać. Uczniowie pod kierunkiem 
kantora śpiewali w kościele, a na cmentarzu przed szkołą, 
osobliwie w lecie, bywały częste dyalogi, wykonywane 
przez uczniów. Chodzili też po Trzech Królach z gwia
zdą, w dzień św. Grzegorza mieli właściwe w tym dniu 
po szkołach zabawy, a w W. Piątek odbywali w kościele 
dyalog o Męce Pańskiej, zakazany później przez władzę 
dyecezyalną z powodu zamieszania, jakie wskutek tego 
przy Grobie Pańskim powstawało i nieodpowiedniego 
zachowania się obecnych w kościele, którzy z cieka
wości aż na ławki wychodzili. Obecnie klasztor szkoły 
nie utrzymuje, tylko niektórzy z kapłanów zakonnych 
bywają katechetami w szkołach ludowych w Krakowie 
i Podgórzu.

1) Historyą szkół w Koronie i  W.Ks. Litewskiem, t. II., p. 146.



ROZDZIAŁ V II.

Inne kanonie Zakonu Kanoników regularnych 
lateraneńskich w Koronie i Litwie.

Przedstawiwszy w rozdziałach poprzednich zarys 
historyi kanonii Bożego Ciała, dobiegliśmy do końca 
naszej pracy, w której Czytelnik znalazł także i ten 
szczegół, że Prałaci nasi mieli zwierzchnictwo nad 
owemi kanoniami, na których fundacyą wysłano kapła
nów z konwentu Bożego Ciała, tak, iż nasz klasztor słu
sznie zowie znany nam X. Gorczyński ich „prymasem 
i głową“. Nie od rzeczy więc może będzie podać jeszcze 
w tem miejscu wiadomość, kto, gdzie i kiedy owe ka
nonie założył i kiedy one istnieć przestały.

Pierwszą latoroślą kanonii naszej macierzystej był 
dom w Kurozwękach, województwie Sandomierskiem, 
przez Piotra z Kurozwęk, podskarbiego koron, fundo
wany, który kościół tameczny pod wezwaniem Wniebo
wzięcia Najśw. Maryi Panny, przy którym dotychczas 
był tylko proboszcz świecki, po zgonie ostatniego ple
bana, Mojżesza z Brzeźnicy, oddał Kanonikom reguł, 
i odpowiednio ich wyposażył. Z początkiem wieku XVIII. 
bywało tam 7 kapłanów; ostatni z Kanoników umarł 
tam w r. 1827., a odtąd kościołem zarządza proboszcz 
świecki.

7*



—100—

W trzy lata po założeniu konwentu w Kraśniku 
wprowadza Jan Długosz nasz Zakon do Kłobucka 
opodal Częstochowy, gdzie kościół parafialny św. Mar
cina za jego staraniem powierza im król Kazimierz 
Jagiellończyk. Po podziale Polski Kłobucko wpadło 
w ręce Prusaków, którzy dobra klasztorne zabrali, 
zakonnicy przestali tam istnieć w r. 1809. czy 1810., 
a kościołem zarządza duchowieństwo świeckie.

W Kraśniku, w województwie lubelskiem, zało
żył w r. 1468. Jan z Tęczyna Rabsztyński marszałek 
nadworny kor., kanonię, która przetrwała do r. 1864., 
kiedy to przez rząd rosyjski wraz z wielu klasztorami 
w Królestwie Polskiem zniesioną została, pamiętna 
w dziejach naszego zakonu zgonem męczeńskim jednego 
ze swych przełożonych, Jana Chrzciciela Mala
nowskiego, którego dn. 20. września 1648. r. zabili 
Kozacy Chmielnickiego. Mieszkał tu też czas jakiś 
wspomniany już X. Jan Gelazy Zórawski.

W roku 1619. zjawiają się nasi Kanonicy w Wiel
kiem Księstwie Litewskiem, gdzie im w Bychowie 
na Białej Rusi Jan Karol Chodkiewicz, hrabia na By
chowie, Szkłowie i Myszy, wojew. wileński i hetman 
w. lit. funduje przy kościele drewnianym św. Kazimie
rza klasztor. Gdy po I. rozbiorze kraju przez dobra 
klasztorne przeciągnięto kordon, zbudowano drewniany 
kościół śś. Antoniego i Kazimierza w Ozieranach, 
majętności Kanoników, gdzie powstała nowa rezyden
cya zniesiona wraz z kanonią w Bychowie przez rząd 
rosyjski w r. 1845.; w Ozieranach od r. 1840. do 1843. 
był internowany Pasterz wygnaniec, Marcel na Gutko
wie Gutkowski, biskup podlaski, później arcybiskup 
marcyanopolski

1) P. Biskupi nasi uwięzieni lub wygnani od r. 1767. Kraków, 1903..
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Prawie równocześnie z kanonią w Bychowie po
wstał klasztor w Krzemienicy w powiecie wołko- 
wyskim na Litwie, fundacyi Mikołaja Wolskiego, ka
sztelana witebskiego i jego małżonki Barbary Woy
nianki na sześciu kapłanów, zniesiony w r. 1845.

Jedna z najpiękniejszych świątyń stolicy Litwy, 
kościół śś. Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie, 
był ufundowany w r. 1668. przez Michała Paca, woje
wodę litewskiego i hetmana litewskiego, dla Kanoni
ków reg., którzy tu już od r. 1625. istnieli, sprowadzeni 
przez Eustachego Wołłowicza, biskupa wileńskiego 
i mieli sobie oddany stary drewniany kościół św. Piotra 
z parafią. Rychła śmierć fundatora nie dozwoliła mu 
ich wyposażyć, a dochody parafii, jaką zawiadywali, 
były tak szczupłe, że ledwie dwóch kapłanów utrzymać 
się było mogło, wskutek czego na kapitule generał, 
w Krakowie w r. 1628. włożono na kanonie w Bycho
wie i Krzemienicy obowiązek utrzymywania tego kla
sztoru, pókiby nie otrzymał własnego uposażenia. Z cza
sem przybyła wieś Jakientany z daru Józefa Korsaka, 
wojewody i starosty mścisławskiego, uczynionego w za
mian za odstąpienie od zamierzonej fundacyi w Głębo
kiem domu dla Kanoników, oraz dar 70.000 złp., uczy
niony przez Paca na budowę wspomnianego kościoła. 
Kiedy po rozbiorze Polski kollegia litewskie utworzyły 
osobną prowincyę, ich przełożonym, był przełożony ka
nonii antokolskiej, zniesionej w r. 1864. Nie zatarła się 
jednak pamięć zakonu naszego w tym kościele: w chwili, 
gdy to piszemy, proboszczem na Antokolu jest J. X. 
Franciszek Zawadzki, kan. reg. lateraneński prowincyi 
litewskiej, który od r. 1899. zarządza tą parafią. Dzięki 
jego staraniom, kosztem 20.000 rs. zebranych z ofiar, 
odnowiono niedawno kościół śś. Piotra i Pawła, który 
i nadal będzie pięknym pomnikiem ornamentacyi ko
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ścielnej 1). Tu dodać należy, że pod zarządem klasztoru 
wileńskiego była kaplica i szkoła we Widzach Al
brychtowskich.

Nową kanonię w dyecezyi krakowskiej, w Su
chej na Podgórzu karpackim, ufundował w r. 1626. 
Piotr hr. na Liptawie i Orawie Komorowski, starosta 
oświęcimski, w dowód wdzięczności za uzdrowienie za 
przyczyną Stanisława Kazimierczyka. Tu mieli Kano
nicy parafię, którą administrowali aż do swego znie
sienia przez Józefa II. w r. 1782.; nadto do kanonii 
w Suchej była wcieloną w r. 1635. parafia w Krze
szowie. Kościół w Suchy, dziś świecki parafialny, jest 
pod wezwaniem Nawiedzenia Najsw. Maryi Panny.

W kilka lat później, bo w r. 1630., za staraniem 
X. Marcina z Wolbromu, aktyaryusza konsystorza kra
kowskiego, powierzono parafię w miasteczku jego ro
dzinnym Wolbromie w województwie krakowskiem 
Kanonikom reg., poczem X. Marcin złożył 16.000 złp. 
na ufundowanie tam nowego kollegium na 6 najmniej 
professów (zakonników po ślubach), do którego wcie
lono także parafię w Dłubni. Konwentu tego przeło
żonym był między innymi X. Innocenty Jan Sie
kierski, zmarły dnia 30. kwietnia 1671. r., kapłan 
świątobliwy, odznaczający się umartwionem życiem2); 
w kanonii tej zakończył dni swoje chwilowo bawiący 
tu, słynny nasz kaznodzieja O. Tomasz Młodzianowski, 
Jezuita († 1686.). Kollegium to zniósł rząd rosyjski 
w r. 1864.

Wreszcie w Słominie na Litwie Leon Kazimierz 
Sapieha, podkanclerzy litewski i starosta Słonimski 
w r. 1650. osadził Kanoników reguł, przy kościele Bo
żego Ciała fundowanym przez swego ojca Leona, wo

1) Patrz Przegląd Katolicki nr. 26. z r. 1905.
2) Portret jego jest na korytarzu klasztoru naszego w Krakowie.
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jewodę wileńskiego. Kapłani tutejsi administrowali czas 
jakiś w XVII. w. parafią w Darowie; a w r. 1730. 
dostali kościół parafialny Żurowieki, którym zarzą
dzali do r. 1844. W rok później (1845.) zostali w Sło
nimie zniesieni, a kościół ich obrócono na cerkiew 
schizmatycką.

Prócz wymienionych kanonij, które tworzyły z kla
sztorem naszym Bożego Ciała na czele w zakonie 
Kanoników regularnych lateran. osobną Kongregacyę 
krakowską, były jeszcze w Polsce wspomniane już opa
ctwa na górze Sobótce pod Wrocławiem, we Wro
cławiu, w Zeganiu i Kamieńcu na Szląsku, 
w Trzemesznie i w Czerwińsku. Opactwo na 
górze Sobótce o 5 mil od Wrocławia powstało r. 1109, 
stąd jednak dla zbyt ostrego klimatu Kanonicy prze
nieśli się do Wrocławia, na wyspę Piaskową na Odrze, 
gdzie mieli kościół istniejący po dziś dzień jako para
fialny świecki.

Opactwo w Zeganiu (Sagan) oddano Kanonikom 
reg. przeniesionym z Naumburga nad Bobrawą na 
Szląsku, gdzie ich w r. 1217. Henryk Brodaty założył; 
opactwo to zostało zniesionem r. 1810. Opactwo w Ka
mieńcu, dokąd Kanonicy przybyli około r. 1210., później 
przeszło do Cystersów.

Opactwo w Trzemesznie na wschód od Gniezna, 
było najstarszym monasterem w Polsce, ale, jak nowsze 
badania wykazały, fundowanem zrazu dla Benedykty
nów. Kanonicy reg. otrzymali je zapewne dopiero 
w pierwszej połowie XI. wieku; ostatni ich opat umarł 
roku 1852. a kościół, słynny starożytnymi kielichami, 
istnieje obecnie, jako świecki parafialny. Do Czerwińska 
nad Wisłą, między Warszawą a Płockiem, sprowadził 
ich biskup płocki Aleksander i istnieli tu do r. 1819., 
który się smutnie zapisał w dziejach Kościoła Polskiego. 
Masonerya bowiem mająca swych członków w owcze
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snym rządzie Królestwa Polskiego wytłomaczyła po 
swojemu, przewrotnie, pozwolenie dane przez Piusa VII. 
na sekularyzacyę klasztorów celem uposażenia biskupstw 
i seminaryów, i jednym zamachem postarano się o znie
sienie wszystkich opactw i wielu kollegiat i klasztorów. 
Tak przestało istnieć opactwo w Czerwińsku (kościół 
jego jest obecnie świeckim parafialnym), i zależne od 
niego rezydencye. Ostatnie te dwa opactwa: w Trze
mesznie i Czerwińsku miały nieraz łączność z na
szem, już to przez to, że ich członkowie, bawiąc w Kra
kowie, w kanonii Bożego Ciała mieszkanie mieli, już 
też, że ich opaci zmarłych swych Kanoników nieraz 
modłom naszych polecali.

Byli też w Warszawie przy kościele św. Jerzego 
(dziś nie istniejącym, a który przypomina nazwa jednej 
z ulic: „Świętojerska“), w Kłodawie (założeni r. 1428. 
przez Wojciecha Jastrzębca arcybisk. gnieźnieńskiego, 
zniesieni r. 1809), w Kaliszu (dokąd ich przeniósł Kazi
mierz W. ze wsi Mąki pod Sieradzem r. 1358., istnieli 
tu przy starożytnym kościele św. Mikołaja, obecnie 
świeckim parafialnym), w Kochowie w Sandomier
skiem (założeni w połowie XV. w.), w Krzepicach, 
dyec. kujawskiej (założeni przez Kazimierza W., znie
sieni przez Prusaków r. 1800), w Mstowie pod Czę
stochową (założeni przez Iwona Odrowąża biskupa kra
kowskiego i kan. reg. r. 1221., wcieleni do opactwa 
w Trzemesznie r. 1780—1781.), w Lubrańcu (zało
żeni przez Jana Lubrańskiego biskupa poznańskiego 
r. 1518; zniesieni r. 1819.), w Pilicy, województwie 
krakowskiem (założeni r. 1612 przez Stanisława Pad
niewskiego, zniesieni r. 1819). Nadto mieli rezydencye 
w Błoniu, fundowaną r. 1290, przez Konrada Mo
rowieckiego ks. na Czersku, w Łomnej i Czersku, 
także zniesione.
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Jak więc widzimy, opactwo Bożego Ciała na Ka
zimierzu w Krakowie, to jedyny dziś wogóle klasztor 
Kanoników regularnych lateraneńskich w Ojczyźnie 
naszej, jaki ocalał po wygaśnięciu w niej Kanoników 
regularnych: Bożogrobców, Szpitalników św. Ducha 
i Kanoników od Pokuty błog. Męczenników (Marków), 
po zniesieniu Kanoników regularnych premonstrateń
skich czyli Norbertanów, oraz wszystkich innych sie
dzib zakonu naszego w Koronie i Litwie. Choć los je 
wszystkie odjął, zostawił Bóg nadzieję, że kanonia 
nasza nie będzie jedynie jako pamiątka świadczyła 
o minionej przeszłości, ale że w przyszłości wyda 
znowu jeszcze nowe nasze osady i tak za pomocą Bożą 
stanie się „arką przymierza między dawnymi i młod
szymi laty”.



ROZDZIAŁ VIII.

Wykaz źródeł rękopiśmiennych i dziel, z których 
korzystano przy napisaniu niniejszej książeczki.

A). Źródła rękopiśmienne.

1. Metrica Conventus Ssmi Corporis Christi Cano
nteorum Regularium Lateranensium Casimiriae ad Cra- 
coviam Anno Domini MDCCXII mo.

Kodeks papierowy zachowany w archiwum u Bo
żego Ciała. Oprawny w skórę brunatną, na stronie 
przedniej ma herb Łabędź, a wokoło litery:

H. M. T. D. C. R. L. P. G., co znaczy:
Herculanus Matuszewicz Theologiae Doctor Cano

nicorum Regularium Lateranensium Praelatus Generalis. 
Niesiecki wspominając o Matuszewiczach pieczętujących 
się herbem Łabędź, mówi, iż piszą się „z Dowmont“, i że 
do tej rodziny należał Herkulan „prałat godny“. Snać 
z jego polecenia zebrano w jedną księgę różne przywileje 
do kanonii kazimierskiej się odnoszące, choć znajdują się 
tu i odpisy dokumentów do innych kanonij prowincyi 
krakowskiej się odnoszących. Napotykamy tu także 
opisy majątków ziemskich klasztoru Bożego Ciała. Na 
odwrotnej stronie oprawy jest pieczęć Kongregacyi kra
kowskiej: Kielich z Hostyą, a w otoku napis: Sig. Can.
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R. Lat. Congr. per Min. Pol. et M. D. L. Na obu stro
nach wytłoczony tytuł: Metrica Concentus i t. d. wyż 
podany.

2. Manuskrypt Biblioteki Jagiellońskiej nr. 3742., 
zawierający prace X. Stefana Ranothowicza 1) z których, 
prócz dwóch biografij Stanisława Kazimierczyka, odno
szą się do naszego przedmiotu bezpośrednio:

aj Casimiriae civitatis, Urbi Cracoviensi conformatae, 
Origo in eaque ecclesiarum erectiones et religiosorum fun
dationes nec non series, ritae, res gestae praepositorum 
conventus Can. reg. lat. s. Augustini ad ecclesiam ss. Cor
poris Christi, descriptae (ad an. 1693).

b) Cathalogus virorum illustrium et eruditorum in 
Congregatione nostra cracoriensi.

c) Opis inkursyi szwedzkiej na Polskę i na Kraków.
d) Krótka uwaga o powstaniu kościoła Bożego Ciała 

i Konwentów Kanoników reg.
e) Opisanie klasztoru Bożego Ciała.
W cytowanym manuskrypcie nr. 3742. jest też 

Tabuła reliąuiarum basilicae ss. Corporis Christi Can. 
reg. lat., coordinata mense Martio a. 1701. alia adscripta 
manu.

3. Kodeks papierowy in folio, oprawny w czarny 
półskórek, różnym charakterem pisany pod koniec XIX. 
i w XX. wieku; własność biblioteki u Bożego Ciała. 
Zawiera wierzytelny odpis kroniki Kazimierza przez 
Ranothowicza, Życie Stanisława Kazimierczyka i wiele 
wiadomości do kanonij polskich, przeważnie do kanonii 
Bożego Ciała się odnoszących, przepisanych z różnych 
dzieł i publikacyj, niekiedy dla pamięci zanotowanych. 
Tu odpisano także rękopis X. Piotra Studentowicza: 
Historya Ks. Kan. reg. lat. w Polsce od r. 1750.—1860.

1) Imiona i nazwiska grubym drukiem umieszczone odnoszą się 
do Kanoników reg. lat. z kanonii Bożego Ciała.
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4) Album Confraternitatis Literatorum sub Titulo 
B. M. Virginis ab anno 1651.—1118.

5) Cathalogus Sodalium In Albo Archiconfraterni
tatum Quinque Yulnerum Christi Domini ac Sanctissimi 
Sacramenti Conscriptorum.

Obszerny opis obu ostatnich kodeksów zawiera 
Księga Pamiątkowa I. Maryańska. Lwów 1905., tom I. 
str. 474. i 475.

6) Protocolon actorum Confraternitatis Sacramenti 
Sanctissimi et quinque Plagarum Domini nostri Jesu 
Christi in Ecclesia Collegiata Canonicorum Regularium 
eiusdem sanctissimi Tituli; kodeks różnym charakterem 
pisany, ozdobny licznemi rycinami, oprawny w deszczułki 
powleczone brunatną skórą, złożony w archiwum Arcy
bractwa Miłosierdzia w Krakowie.

B). Prace drukiem ogłoszone.

Babraj Jan Gwarin X.: Kościół Bożego Ciała 
w Krakowie i jego śś. zabytki. Bytom, 1900.

Battandier Albert Msgr.: Annuaire Pontifical catho
liąue; 1890. str. 269.-271.; 1900. str. 382., 383.; 1901. 
str. 446.

Barącz Sadok X.: Cudowne obrazy Matki Najśw. 
w Polsce; 1891., str. 118. i 119.

Biesiekierski Jan X.: Krótka nauka o czci i posza
nowaniu obrazów Świętych; przydane opisanie obrazu 
Najśw. Maryi Panny w kaplicy kościoła Bożego Ciała 
na Kazimierzu przy Krakowie. Kraków, 1624., u Macieja 
Andrzejowczyka.

Błachut Augustyn X.: Kanonicy regularni latera
neńscy w Polsce. — Czciciele Maryi. Lwów, 1905.; od
bitka z Księgi Pamiątkowej Maryańskiej.

Tenże: Nieznany Czciciel Matki Bożej, Stanisław 
Kazimierczyk. — Rzecz czytana na II. Kongresie między
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narodowym Maryańskim we Fryburgu szwajcarskim, 
dnia 21. Sierpnia 1902.; drukowana po polsku w Kwar
talniku Teologicznym w Warszawie (rocznik I.) i w oso
bnej odbitce; w języku francuskim p. t.: Un serviteur 
inconnu de Marie au XV. siecle, ogłoszona w Compte 
Rendu du Congres Mariol, t. II. i w osobnej odbitce.

Borkowski Włodzimierz. Krótki życiorys X. Stan. 
Słotwińskiego, opata X. X. Kan. reg. lat. Kraków, 1894.

De Camillis: Institutiones iuris canonici. Paryż, 1868. 
t. I. cz. II. tytuł III. de statu regulari, gdzie przedsta
wiono rozwój życia zakonnego i znaczenie w niem Ka
noników regularnych.

Cercha Maksymilian i Stanisław: Pomniki Kra
kowa z tekstem Feliksa Kopery.

Encyklopedya Kościelna, wyd. X. Michała Nowo
dworskiego, t. IX. art. Kanonicy regularni i Kanonicy 
regularni w Polsce.

Essenwein August: Die mittelalterlichen Kunst
denkmale der Stadt Krakau; 1866.

Fleury Bernard X.: Statistique monastique. Fry
burg szwajc., 1899.

Friedrich Alojzy T. J. X.: Historye cudownych 
obrazów Najśw. P. Maryi w Polsce. Kraków, 1904., 
t. II., str. 69.-74.

Gorczyński Michał Akwilin X.: Joannis de Nigra 
Valle, Ord. Praemonstratensis S. R. E. Bibliothecarii 
Sacri et Apostolici Ordinis Canonicorum Regularium 
S. Augustini, Congregationis SSmi Salvatoris Latera
nensis Geneologia quam plurimis, iisque gravissimis et 
quidem externorum auctoritatibus dilucidata. Et per 
Canonicos Congregationis Cracoviensis eiusdem Insti
tuti, vitae sanctitate, status eminentia et doctrinae soli
ditate insignes ampliata. Tum etiam accommodatissimis 
suo assumptu et intentioni Schematibus exornata nec 
non labore et studio Michaelis Gorczyński, J. C. et S.
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Th. Dis- Canonici Regularis Lateranensis, Luci publicae 
reostensa. Anno Domini 1707. (Sine loc. typ. annot., 
pag. 122 in folio).

Grabowski Ambroży: Kraków i jego okolice; pięć 
wydań, ostatnie r. 1866.

Tenże: Skarbniczka naszej archeologii. Kraków, 
1854, str. 165. i 166.

Heimbucher Max.: Die Orden und Kongregationen 
der katholischen Kirche. Paderborn, 1896., tom I., 
str. 386.-427.

Klejnoty m. Krakowa: 24 widoków w chromolito- 
grafiach podług oryginalnych akwarel Juliusza Kossaka 
i Stanisława Tondosa, z tekstem historycznym Włady
sława Łuszczkiewicza i Maryana Sokołowskiego. Kra
ków, 1886.

Książka pamiątkowa Arcybractwa Miłosier. i Banku 
Pobożnego w Krakowie od r. 1584. do 1884., skreślona 
w roku jubileuszowym. Kraków, 1884., cz. I. str. 250.—252. 
(gdzie są jednak błędne wiadomości o powstaniu Bra
ctwa V. Ran), cz. II. str. 64.-68., (historyą obecnie 
istniejących funduszów tego Bractwa).

Kulczycki Jędrzej X.: Kazanie miane d. 10. gru
dnia 1850. r. z okazyi nowo wybudowanego ołtarza 
i poświęcenia go pod tytułem: N. M. P. Loretańskiej 
i Patronów Polskich w kościele Bożego Ciała.

Łuszczkiewicz Władysław: Kościół Bożego Ciała; 
jego dzieje i zabytki. Kraków 1898.

Małecki Antoni: Z dziejów i literatury. Lwów 1896, 
str. 292.-296.

Pruszcz Piotr Jacek: Klejnoty stołecznego miasta 
Krakowa.

Tenże: Morze łaski Boskiej. Kraków 1740., str. 12., 
13., 38. i 39. (o założeniu kościoła i obrazie N. M. P. 
w skarbcu).
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Radzikowski Walery Eliasz: Kraków dawny i dzi
siejszy; 1902., str. 247.—256., oraz str. 264. i następne, 
poświęcone bibliografii m. Krakowa.

Rocznik krakowski, t. VI.; 1904., poświęcony opi
sowi Krakowa (wydawnictwo Towarz. miłośników hi
storyi i zabytków Krakowa).

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych 
krajów słowiańskich.

Sprawozdania Arcybractwa Miłosierdzia i Banku 
Pobożnego w Krakowie, zawierające wiadomości o sta
nie funduszów Bractwa V. Ran i ich obrocie. Sprawo
zdanie wydane w r. 1841. zawiera nadto (str. 13.—19.) 
Urządzenie funduszów tegoż Bractwa, określające jego 
stosunek do Arcybractwa Miłosierdzia.

S T. Pod tymi inicyałami w Kalendarzu Czecha 
pojawia się od szeregu lat co roku artykuł poświęcony 
opiece nad zabytkami sztuki; od r. 1900. znajdujemy 
tam dokładne sprawozdania o restauracyi kościoła Bo
żego Ciała.

Tomkowicz Stanisław: Wiadomość o zabytkach 
kościoła Bożego Ciała, pomieszczona w Przyjacielu sztuki 
kościelnej, czasopiśmie wydawanem około r. 1884. w Kra
kowie.

Wacław z Sulgostowa X.: O cudownych obrazach 
w Polsce Przenajśw. Matki Bożej; wiadomości histo
ryczne, bibliograficzne i ikonograficzne. Kraków 1902., 
str. 282.-284.

Wurzbach Konstanty: Die Kirchen der Stadt Kra
kau. Wien 1853, str. 278.—283.; są tu niektóre daty 
błędne, ale ma odpisy wielu pomników.

Na zakończenie podajemy tytuły dwóch prac hi
storyczno-bibliograficznych, z których jedna jest prze
wodnikiem do dziejów czci Stanisława Kazimierczyka, 
a druga zapoznaje nas z osobami autorów, należących 
do kanonii Bożego Ciała i podaje wykaz ich prac.
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Pierwsza z tych prac jest dotychczas w manu
skrypcie o 668. stronach, będącym własnością biblioteki 
u Bożego Ciała, a ułożonym przez X. Augustyna Bła
chuta p. t.:

Catalogus auctorum, qui de beato Stanislav Casimi
ritano ordinis, Canonicorum Regularium Lateranensium, 
scripserunt. Collegit et chronologica serie disposuit, qui
busdam adiectis documentis... Praca ta ma cztery części, 
z których I. mówi o dowodach czci składanej Stanisła
wowi, II. zajmuje się opisem jego życia, III. panegi
rykami, IV. obrazami i tablicami ex voto.

Druga praca ogłoszona drukiem we Wiedniu r. b., 
została ułożona przez X. Bertolda Ottona Cernika, kan. 
reg. lat. w Klosterneuburgu, ze współpracownictwem 
XX.: Jana Chryz. Mitterrutznera z kanonii w Neustift, 
Augustyna Błachuta z kanonii Bożego Ciała, Teodoryka 
Lampela z kanonii we Vorau, Gottfryda Schneidergru
bera z kanonii św. Floryana i Konrada Bangerla z ka
nonii w Reichersbergu. Tytuł jej: Die Schriftsteller der 
noch bestehenden Augustiner-Chorherrenstifte Osterreichs 
non 1600. bis auf den heutigen Tag. Dzieło to podaje 
biografie i wykazy bibliograficzne prac Kan. reg. lat. 
w klasztorach austryackich. Wprawdzie nasza kanonia 
jest pozostałością kongregacyi polskiej a należy do pro
wincyi rzymskiej; mimoto zgodziliśmy się na propozy
cyę wzięcia udziału w tem wydawnictwie, sądząc, że 
w ten sposób prędzej zagranica zapozna się z działal
nością autorską naszej kanonii.



DODATEK.
Tekst prośby wniesionej do Ojca św. Piusa X. 
w sprawie obchodu jubileuszu 500. rocznicy 

założenia kanonii Bożego Ciała.

Beatissime Pater!
In civitate Casimiriae prope Cracoviam mirifica 

Regum Polonorum pietas jam a quinque saeculis regio 
cultu sumptuosam Ecclesiam erexit, eam Sanctissimo 
Corpori Christi dedicavit Canonicosąue regulares ex 
Bohemia advocatos ibi posuit, qui solemnibus ritibus 
Divino cultui, animarumque saluti inservierunt.

Res adeo prospere cessit, ut breve post tempus Ca
nonica Cracoviensis centrum florentissimae congrega
tionis Polonicae, virorumque tum doctrina tum praeser
tim sanctitate conspicuorum seminarium eyaderet.

Quos inter eminet Beatus Stanislaus Casimiriensis, 
cujus sanctitatis et doctrinae splendor adhuc effulget, 
cujusque exuviae in eadem ecclesia Corporis Christi 
magna fidelium pietate coluntur.

Poloniae regno everso, omnes fere Canonicae sub 
schismaticorum potestatem venerunt quo factum est, ut 
floridissima Canonicorum regularium Lateranensium

8
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Congregatione in Polonia deleta, unica superfuerit Ca
nonica Cracoviensis, quae abbatiali dignitate aucta, sub 
auspiciis S. M. Pii IX, Provinciae Romanae ejusdem 
Congregationis Canonicorum regularium Lateranensium 
unita est.

Nunc autem cum quingenti anni complentur a Ba
silicae Corporis Christi adnexaeque Canonicae funda
tione, solemnia, Deo donante, festa celebrabuntur cui 
festivitati maximum splendorem conferrent privilegia 
apostolica quae Prior generalis Canonicorum regula
rium Lateranensium praemisso pedis osculo a Sanctitate 
Vestra humillime petit scilicet:

1. ut in fine exercitiorum spiritualium quae prae
mittentur festivitati impertiri possit benedictio 
papalis cum indulgentia plenaria;

2. ut ii, qui ecclesiam visitaverint in triduanis so
lemniis acquirant indulgentiam plenariam;

3. ut celebrari queat in triduanis festis Missa vo
tiva de Sanctissimo Eucharistiae Sacramento, ut 
in die Corporis Christi;

4. ut benedictio Apostolica concedatur iis omnibus, 
qui ad ecclesiae instaurationem eiusque ornatum 
aliquid conferrent.

Et tandem petit, ut simplex precum signatura 
sufficiat sine ulla Brevis expeditione.

Et Deus etc.

„Juxta preces quoad omnia”.

Die 1. mensis marialis 1905.

Pius P. P. X.
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Po polsku:

Ojcze Święty!
W mieście Kazimierzu przy Krakowie przedziwną 

pobożnością królów polskich i królewskim nakładem 
jeszcze przed pięciu wiekami stanęła wspaniała świą
tynia poświęcona czci Przenajświętszego Sakramentu, 
oddana następnie Kanonikom Regularnym sprowadzo
nym z Czech, którzy cześć Bogu w uroczysty sposób 
oddawali, i dla zbawienia dusz pracowali. Sprawa szła 
do tego stopnia pomyślnie, że w krótkim czasie kano
nia krakowska stała się ogniskiem nader kwitnącej 
Kongregacyi polskiej i szkolą mężów znakomitych, tak 
nauką jak zwłaszcza świątobliwością życia, wśród któ
rych jaśnieje szczególniej Błogosławiony Stanisław Ka
zimierczyk, którego świątobliwości i nauki blask dotąd 
przyświeca a szczątki jego doznają w tymże kościele 
Bożego Ciała wielkiej czci wiernych. Po rozbiorze Polski 
wszystkie niemal kanonie dostały się pod rządy schi
zmatyckie, wskutek czego zniszczona została kwitnąca 
Kongregacya Kanoników regularnych Lateraneńskich 
w Polsce, a pozostała tylko jedyna kanonia krakowska, 
która odznaczona godnością opacką powagą Piusa IX., 
przyłączoną została do Prowincyi rzymskiej tejże Kon
gregacyi Kanoników regularnych Lateraneńskich.

Otóż gdy obecnie pięćset lat upływa od założenia 
bazyliki Bożego Ciała i przyłączonej do niej kanonii, 
uroczyste da Bóg święto będzie obchodzone, a tej uro
czystości nadałyby wielkiego blasku przywileje Apo
stolskie, o które Przeor generalny Kanoników regular
nych lateraneńskich, ucałowawszy pierw stopy Waszej 
Świątobliwości najpokorniej uprasza:

1. Aby przy końcu ćwiczeń duchownych, które 
poprzedzać będą tę uroczystość, mogło być udzie

8*
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lone błogosławieństwo Papieskie, połączone z od
pustem zupełnym.

2. Ażeby ci, którzy podczas trzechdniowych uro
czystości kościół nawiedzą, dostąpili odpustu 
zupełnego.

3. By mogła być odprawiona podczas trzechdnio
wych uroczystości Msza św. wotywna o Prze
najświętszym Sakramencie Eucharystyi, jak 
w dniu Bożego Ciała.

4. By błogosławieństwa Apostolskiego dostąpili ci 
wszyscy, którzy czy to dla utrzymania kościoła 
czy dla jego ozdoby złożą jakąś ofiarę.

A wreszcie prosi, by prosty podpis prośby niniejszej 
wystarczył bez potrzeby wystósowania osobnego Breve.

A Bóg i t. d.

Na powyższej prośbie Ojciec Św. Pius X. raczył 
napisać własnoręcznie, co następuje:

„Wszystko zgodnie z prośbą".

Dnia 1. miesiąca Maryi 1905.

Pius Papież X.



PROGRAM NABOŻEŃSTWA JUBILEUSZOWEGO
ORAZ

TRZECHDNIOWYCH REKOLLEKCYJ
POD PRZEWODNICTWEM 00. REDEMPTORYSTÓW.

Czwartek dnia 31. Sierpnia:
O godz. 6. wieczorem: Uroczyste Nieszpory z wy

stawieniem Przenajśw. Sakramentu, kazaniem i pro
cesyą.

Piątek dnia 1. Września:
O godz. 5.: Wystawienie Przenajśw. Sakramentu, 

prymarya i kazanie.
O godz. 9.: Wotywa.
O godz. 101/2.: Suma o Przenajśw. Sakramencie 

z kazaniem po ewangelii.
O godz. 4.: Różaniec śpiewany i spowiedź.
O godz. 6.: Nieszpory z kazaniem i procesyą.

Sobota dnia 3. Września:
Porządek ten sam, co dnia poprzedniego.

Niedziela dnia 3. Września:
O godz. 5.: Wystawienie Przenajśw. Sakramentu, 

prymarya i kazanie.
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O godz. 9.: Wotywa przed ołtarzem świętego Au
gustyna.

O godz. 101/2.: Suma pontyfikalna o Przenajśw. 
Sakramencie z kazaniem po ewangelii.

O godz. 3.: Różaniec i kazanie.
O godz. 6.: Nieszpory, kazanie, procesya, Te Deum, 

błogosławieństwo papieskie.

Niech będzie pochwalony i błogosławiony Przenaj
świętszy i Boski Sakrament, teraz i zawsze i na wieki 
wieków. Amen.

100 dni odpustu raz na dzień, a trzy razy dnia w każdy czwartek. Pius VII. 1818.
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