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W s t ę p 

 
 
 W dniu 3 maja 1489 r. w klasztorze księży kanoników regularnych1 przy 
kościele Bożego Ciała2 na Kazimierzu3 zmarł Stanisław Scholtis4, zwany 
powszechnie Kazimierczykiem od miejsca swego pochodzenia. Umarł w stosunkowo 
młodym wieku licząc 56 lat w klasztornej infirmerii otoczony powszechnym 
szacunkiem, tak ze strony współbraci, jak i wiernych5 
 Stanisław pochodził z rodziny mieszczańskiej. Jego ojciec był tkaczem, a 
ciesząc się zaufaniem u mieszczan i będąc obeznany z prawem, przez wiele lat 
występował w radzie miejskiej jako radny i często przewodniczył w sądach 
miejskich6. Matka Stanisława określana jako „devotissima” należała do Bractwa 
Najśw. Sakramentu przy kościele Bożego Ciała. Bliższych szczegółów o niej brak. 
Po ojcu cechowała Stanisława wielka prawość i rzetelność w traktowaniu swoich 
obowiązków, a przy tym praktyczne spojrzenie na świat, po matce szczera i głęboka 
pobożność. Szkołę parafialną, prowadzoną przez księży kanoników regularnych 
ukończył przy kościele Bożego Ciała. Następnie wpisał się na Akademię Krakowską 
i po jej ukończeniu wstąpił do Zakonu księży kanoników regularnych pracujących 
przy kościele Bożego Ciała, który był jego kościołem parafialnym. 
 W klasztorze zajmował różne stanowiska: był zastępcą przełożonego,  
wychowawcą kleryków, lektorem, w kościele zaś kaznodzieją i spowiednikiem, 
nadto zajmował się chorymi na terenie parafii. 
 Jako zastępca przełożonego dwukrotnie występował w imieniu klasztoru w 
magistracie na Kazimierzu w sprawach majątkowych7. Z pracy wychowawczej nad 
młodzieżą zakonną i kaznodziejską pozostawił zbiór sentencji8, który nie dochował 
się do naszych czasów. Był też autorem zbióru kazań, które również nie dochowały 
się do naszych czasów. Uległy zniszczeniu w 1945 r.w Warszawie w czasie frontu9. 
Przypuszczać należy, że wpływ Stanisława na wiernych był wielki. Pośrednio na to 
wskazują zachowane protokóły zwaśnionych na terenie parafii Bożego Ciała, 
opisywane w księgach sądowych miasta Kazimierza10 Podają biografowi, że 
Stanisław zajmował się chorymi na terenie parafii11. Na podstawie kroniki 
klasztornej należy przyjąć, że spełniał on również funkcję aptekarza12. Z tego też 
czasu dochowała się książka opisująca działania lecznicze poszczególnych ziół, 
wydana drukiem we Włoszech w r. 1486. Na marginesach tekstu drukowanego i na 
końcu znajdują się liczne adnotacje o działaniu poszczególnych ziół, 
prawdopodobnie jego ręką pisane13. 
 Stanisław był przede wszystkim duszpasterzem. Jego działalność szła po linii 
duchowej i materialnej troski o chorych i biednych. To szerokie spojrzenie płynęło z 
religijnej atmosfery jaką wyniósł z domu rodzinnego, jak również kierunku 
duchowego panującego w klasztorze, do którego należał. Duchowość ta zwana  
„devotio moderna”14 swój początek wyniosła z uniwersytetu praskiego15, a później 
bardzo silnie rozwinęła się w Niderlandach i w Nadrenii. Pod wpływem tych myśli 
powstało zgromadzenie braci i sióstr życia wspólnego. Największą sławę w tym 
ruchu odegrał konwent w Agnetenberg pod Zwolle. Powszechnie uważa się za 
najwybitniejszego przedstawiciala tego ruchu Tomasza a Kempis16. 
 Ten kierunek duchowości widać w macierzystym domu zakonnym 
kanoników regularnych w Czechach w Roudnicy, założonym przez biskupa 
praskiego Jana z Drażic w 1335 r.17, a następnie w klasztorze w Kłodzku, skąd 
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przeszedł na Kazimierz do Krakowa. Pierwsi przełożeni na Kazimierzu pochodzili z 
Roudnicy, stamtąd też mieli przepisy zakonne18, księgi i obraz Matki Boskiej19. 
 Formacja zakonna opierała się na nauce św. Augustyna, jego umiarkowanej 
ascezie i chrześcijańskim humanizmie, z drugiej strony na głębszym poznaniu 
współczesnej wiedzy jak i znajomości świata antycznego. W całej kongregacji 
kanoników regularnych w Czechach, co później widać w klasztorze krakowskim i  
od niego zależnych domów zakonnych w Polsce i na Litwie widać głęboki kult 
eucharystyczny i maryjny  Dość wspomnieć, że prawie wszystkie klasztory w 
Czechach miały tytuły maryjne. Tytuł kościoła Boże Ciało na Kazimierzu był 
wyjątkiem. Trzeba jednak zaznaczyć, że tytuł ten był nadany jeszcze przed 
sprowadzeniem tych zakonników na Kazimierz. Poza tym tytuł ten był związany ze 
stanowiskiem biskupa krakowskiego jak i dworu królewskiego wobec działalności 
sekty Wiklefa i Husa, atakujących m.in. kult Eucharystii.  
 Żywy kult maryjny w klasztorze Bożego Ciała widać choćby z tego, że w 
1410 r. a więc w pięć lat po uzyskaniu urzędowego potwierdzenia przekazania 
parafii Zakonowi, wybudowano przy bocznej nawie kościoła Bożego Ciała kaplicę 
do czci Matki Boskiej20 
 Z zachowanych opisów podziękowań za otrzymane łaski w ciągu pierwszego 
roku po śmierci bł.Stanisława wiadomo, że wierni pragnęli dziękować przez Ofiarę 
Mszy św., co wskazuje na to, że bł. Stanisław w swoich kazaniach bardzo mocno 
podkreślał rolę Ofiary Mszy św. w życiu duchowym wiernych.. Z zyciorysu 
napisanego przez M.Baroniusza, a później poprawionego przez Fryderyka Szembeka 
TJ wiadomo np., że bł. Stanisław ganił wiernych za to, że wychodzili ze Mszy św. 
przed błogosławieństwem kapłańskim, ewentualnie zaraz po Podniesieniu. 
Biografowie podają o bł.Stanisławie, że pilnie przestrzegał  postów, często cały psał-
terz odmawiał. W piątki każdego tygodnia szedł na grób swego patrona św. 
Stanisława znajdujący się na Skałce21. 
          Zmarł prawdopodobnie z wycieńczenia w klasztornej infirmerii 3 maja 1489 
r... 
 Nie dochował się szczegółowy opis pogrzebu. Można jedynie przypuszczać, 
że ciało jego ubrane w  strój zakonny, zgodnie z ogólnie przyjętym zwyczajem, 
zostało złożone w trumnie i umieszczone w kościele Bożego Ciała. Sądząc po jego 
popularności w parafii, należy przyjąć, że na pogrzebie zebrało się wiele ludzi, a 
więc cechy, członkowie bractwa Najśw. Sakramentu w swoich strojach22 oraz prosty 
lud, który miał do niego wielkie zaufanie. Należy przyjąć, że w pogrzebie wzięli 
udział przedstawiciele innych klasztorów czy to istniejących na terenie parafii na 
Kazimierzu czy też krakowskich. Ceremonii pogrzebowej przewodniczył ówczesny 
prepozyt Jędrzej. Pod odprawieniu Mszy św. i odśpiewaniu przepisanych psalmów i 
modlitw ciało bł. Stanisława złożono w presbyterium, po stronie ewangelii przy 
ołtarzu św. Marii Magdaleny23. Istniał zwyczaj, że prepozytów chowano w 
presbiterium przed ołtarzem głównym, współbraci zakonnych w presbiterium, 
dobrodziejów kościoła i klasztoru oraz członków bractw w nawach bocznych24. 
Ciało bł. Stanisława pochowano przy ołtarzu św. Marii Magdaleny, gdyż była 
patronką tkaczy, a ten zawód wykonywał ojciec bł. Stanisława. 
 Opinia świętości jaką dana osoba cieszyła się za życia rodziła chęć uciekania 
się do Boga za jej przyczyną również po śmierci. Stąd też wierni kierowali i kierują 
swoje prośby do Boga za pośrednictwem tych świątobliwych, co do których byli czy 
są przekonani że są bliscy Bogu i mogą przyjść z pomocą. Otrzymawszy zaś 
proszoną łaskę, starają się w jakiś sposób podziękować czy to na piśmie czy też 
poprzez specjalne wotum woskowe, srebrne zależnie od epoki. Woskowe wota 
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zbierano i przetapiano na świece, srebrne wieszano obok. Stąd też znane są w 
dziejach Kościoła „miracula”, to znaczy opisy nadzwyczajnych łask uzyskanych za 
przyczyną świętych, błogosławionych czy też Sług Bożych.  
 Na opisy tych łask zwracano wielką uwagę przed dekretami Urbana VIII. gdy 
podstawą zatwierdzenia kultu była opinia świętości potwierdzona cudami, a nie 
heroiczność cnót.  
 W Polsce znane są opisy „cudów” św. Stanisława biskupa i męczennika25, 
św. Jacka26, bł. Salomei27, bł. Kingi28, św. Jadwigi29, św. Wojciecha30 i i. 
 Z reguły kult zatwierdzał lokalny biskup, to znaczy biskup, na którego terenie 
dany Sługa Boży zmarł i gdzie na jego grobie oddawano mu szczególną cześć. W 
zakonach zaś wyjętych kult zatwierdzał generał zakonu lub jego zastępca na mocy 
specjalnych uprawnień. Zwyczajną formą zatwierdzenia kultu było odprawienie 
Mszy św. na grobie Sługi Bożego lub uroczyste podniesienie doczesnych szczątków 
i umieszczenie ich na podwyższeniu nad posadzką, nieraz na ołtarzu. Prostszą formą 
zatwierdzenia kultu była np. modlitwa papieża czy biskupa przy grobie danego Sługi 
Bożego. I od tej chwili dany Sługa Boży cieszył się publicznym już kultem i 
przysługiwał mu tytuł błogosławiony31. 
 W Krakowie znana jest sublewacja doczesnych szczątków bł. Szymona z 
Lipnicy32, bł. Michała Giedrojcia33 i bł. Rafała z Proszowic34, czego autentyczne 
dokumenty zachowały się do dziś. 
 Stanisław gdy umierał cieszył się wielkim poważaniem u swoich współbraci i 
wiernych Kazimierza nie tylko dla stanowisk jakie zajmował w kościele i klasztorze 
ale dla jego świętości i troski o biednych i chorych. To też zaczęto po śmierci bł. 
Stanisława zwracać się o pomoc w sprawach duchowych i materialnych. Gdy zaś 
prośby bywały wysłuchiwane, zgłaszano łaski i starano się z a nie dziękować czy to 
ofiarą Mszy św. czy też symbolami woskowymi. Ze strony przełożonych klasztoru 
było to przyjmowane jako dowód świętości. Dlatego też wyznaczono jednego z 
kapłanów, który miał spisywać uzyskane „miracula”35. I tak powstał bardzo pokaźny 
zbiór podziękowań z pierwszego roku po śmierci bł. Stanisława, liczący 176 łask, 
które zostały opublikowane w Acta Santorum przy opisie jego życia i działalności. 
 Prowadzenie tego rodzaju księgi łask i podziękowań znane było w Krakowie,  
np. OO augustianie prowadzili księgę łask i uzdrowień uzyskanych za przyczyną bł. 
Izajasza Bonera (+1471)36, OO. bernardyni prowadzili księgę nadzwyczajnych łask i 
podziękowań za przyczyną bł. Szymona z Lipnicy (+1484)37, Księża kanonicy 
regularni od pokuty mieszkający przy kościele św. Marka prowadzili księgę łask 
otrzymanych za przyczyną bł. Michała Giedrojcia (+1485)38, a również przy kościele 
św. Anny spisywano nadzwyczajne łaski otrzymane za przyczyną bł. Jana 
Kantego(+1474)39 .  
 Miejsca te stworzyły sprzyjający klimat dla rozwoju religijności i duchowości 
poszczególnych postaci. Każdy bowiem z tych błogosławionych felicis saeculi 
Cracoviae reprezentował inny kierunek duchowości. 
 O nadzwyczajnych łaskach uzyskanych za wstawiennictwem bł. Stanisława 
wiadomo już wkrótce po jego śmierci. M. Baronius opisując ostatnie chwile bł. 
Stanisława wspomina, że przy jego pogrzebie miały miejsce nadzwyczajne znaki40.  
 Księgę otrzymanych łask i podziękowań otrzymanych za wstawiennictwem 
bł. Stanisława prowadzono przez jeden rok. Nie mamy dokładnej daty kiedy po 
śmierci bł. Stanisława zaczęto spisywać otrzymane łaski. Wiadomo natomiast, że 
171 „cud” (wszystkich zapisano 176) miał miejsce 16 kwietnia 1490. Nie wiadomo 
dlaczego  systematycznie nie prowadzono tej księgi. Snuć można różne 
przypuszczenia. Najprawdopodobniej spełniła ona już swoją rolę, to znaczy doszło 
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do podniesienia doczesnych szczątków, ewentualnie biskup krakowski w jakiś 
sposób zatwierdził istniejący kult. Jednak żadna wyraźna wzmianka na ten temat nie 
dochodwała się do naszych czasów. 
 Z notatki podanej w kronice klasztornej  wiadomo, że w kilka lat po śmierci 
bł.Stanisława odbyła się sublewacja jego doczesnych szczątków41  
 Kult oddawany bł. Stanisławowi nigdy nie był kwestionowany przez władzę 
kościelną. Np. nie zachował się protokół wizytacji kanonicznej kościoła Bożego 
Ciała(1599), zachował się jedynie dekret powizytacyjny42. We wskazaniach nie ma 
żadnej wzmianki na temat bł. Stanisława Kazimierczyka, chociaż grób był 
podwyższony w tym czasie i wierni zbierali się przy nim jak o tym świadczy np. 
najstarszy opis kościołów krakowskich z r. 160343. Był też otoczony żelazną kratą, 
jak to podaje44 K.Łoniewski w żywocie bł. Stanisława w 1617 r.. 
 Zachowane źródła nie wskazują jakoby w XVI w. kanonicy regularni szerzyli 
kult bł. Stanisława lub czynili starania o zatwierdzenie tego kultu. Kult utrzymywał 
się przez pobożność wiernych. Materiały o oddawanym kulcie są szczątkowe. Przy 
tym trzeba zaznaczyć, że wiele ksiąg z biblioteki klasztoru Bożego Ciała wywieźli w 
XVII w. Szwedzi45, wiele też ksiąg zaginęło np z powodu kradzieży, czy pożyczek 
po których księgi te nie wracały do właściciela. Przykładów jest sporo46. 
 Wielki wpływ na ożywienie kultu bł. Stanisława miało nadzwyczajne 
uzdrowienie Piotra Komorowskiego, starosty w Oświęcimiu i właściciela dóbr w 
Suchej oraz  fundatora domu zakonnego w tej miejscowości jako wotum 
dziękczynne47. To uzdowienie przyczyniło się do wybudowanie ołtarzu ku czci bł. 
Stanisława, przeniesienie tam w 1632 doczesnych jego szczątków48 a później obranie 
go za patrona miasta Kazimierza i kraju. 
 Kult oddawany bł. Stanisławowi od samego początku, od chwili śmierci był 
żywy, i legalny, to znaczy za wiedzą lokalnej władzy kościelnej. 
 Na przełomie XVI i XVII w. zainteresowanie kultem błogosławionych i 
świętych w naszym kraju było bardzo duże. Na znaczenie tego kultu dla religijności 
wiernych zwracali uwagę tacy wybitni mężowie jak np. St.Hozjusz49. Być może 
wynikało to z działalności kontrreformacyjnej w naszym kraju i za granicą. Powstają 
katalogi świętych i błogosławionych, wydaje się drukiem opisy życia i łask 
najbardziej znanych świątobliwych osób, błogosławionych i świętych. W tym czasie 
też rozwija się wydawnictwo Acta Sanctorum prowadzone przez Bollandystów - 
Jezuitów w Brukseli.  17 kwietnia 1594 r.był kanonizowany św. Jacek, 
dominikanin50. Akademia Krakowska również w tym czasie czyni starania o 
wyniesienie  Jana Kantego na ołtarze51.  
 Ożywienie kultu błogosławionych i świętych wpłynęło również dodatnio na 
kult bł. Stanisława Kazimierczyka. Jego postać umieszczano we wszystkich 
ważniejszych katalogach świętych i błogosławionych52 , ukazały się życiorysy tego 
błogosławionego53, przy jego grobie znajdowały się szafki z wotami54, a sam 
Stanisław ogłoszony został patronem miasta Kazimierza i dzień jego śmierci był 
dniem wolnym od pracy i ku jego czci odbywały się specjalne uroczystości55. 
 Bulla Urbana VIII „Coelestis Hyerusalem cives” z 1634 r., dała nowe zasady 
odnośnie beatyfikacji sług Bożych i kanonizacji błogosławionych. Co dawniej leżało 
w kompetencji biskupów lokalnych, zostało teraz zastrzeżone Stolicy Apostolskiej. 
Odtąd nie wolno było oddawać kultu publicznego sługom Bożym, a tam gdzie ten 
kult był oddawany, należało go usunąć i poczekać do formalnej beatyfikacji. Zaś co 
do  uznania kogoś za błogosławionego należało przeprowadzić dochodzenie czy 
dana osoba cieszyła się wybitnymi cnotami i opinią świętości. W tym dekrecie 
jednak papież zrobił wyjątek: Jeśli jakaś osoba cieszyła się kultem publicznym i 
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kościelnym na sto lat przed ogłoszeniem bulli Coelestis Hyerusalem, a więc przed r. 
1534 nie należało usuwać oznak kultu, ale postarać się o jego zatwierdzenie. 
Uzyskanie zatwierdzenia kultu przez Stolicę Apostolską  równało się t.zw. 
beatyfikacji równoznacznej „aequipollens” I dany Sługa Boży miał prawo nosić tytuł 
błogosławiony i odbierać cześć należną błogosławionym. 
 W naszym wypadku w Polsce, zatwierdzenie kultu dekretem uzyskały 
następujące osoby: Bogumił Paweł (27.V.1925), Bronisława (23.VIII.1839), Czesław 
(27.VIII.1712), Jadwiga, Królowa (4.VIII.1986), Jolenta Helena (26.IX.1827), 
Wincenty Kadłubek (18.II.1764), Kinga czyli Kunegunda (11.VI.1690), Sadok i 48 
Męczenników Sandomierskich (18.X.1807), Salomea (17.V.1673), Jakub Strepa 
(11.IX.1790), Szymon z Lipnicy (24.II.1685), Władysław z Gielniowa (11 II 1750). 
Potwierdzenie heroiczności cnót uzyskała Dorota z Montowów (9.I.1976) 
równocześnie z zatwierdzeniem kultu, Jan z Dukli, który miał zatwierdzony kult 
21.I.1733 a aktualnie przedłożona została w Kongregacji pozycja o bł. Królowej 
Jadwidze  Jeśli wi ęc ktoś chciałby starać się o kanonizację danego błogosławionego, 
musiałby przeprowadzić dochodzenia odnośnie do nadzyczajnych cnót.  
 W tym czasie prepozytem kościoła i klasztoru Bożego Ciała był ks.Marcin 
Kłoczyński (+1644). Postać wybitna, przed wstąpieniem do klasztoru był 
notariuszem w Kurii krakowskiej, znał prawo, zajmował wiele wybitnych 
odpowiedzialnych stanowisk w kościele polskim np. był wizytatorem, brał udział w 
procesach beatyfikacyjnych, brał udział w kodyfikacji praw kościelnych. 
 Jego zasługą jest wybudowania ołtarza, przeniesienie do niego doczesnych 
szczątków bł. Stanisława w obecności notariuszy biskupa krakowskiego. 
 Jego następca ks.Jacek Liberiusz (+1673), pochodzący z Krakowa (Wolny) 
znany kaznodzieja w wydanych drukiem kazaniach wspominał postać bł. 
Stanisława56. Za jego czasów pracował w klasztorze znany kronikarz  ks.Stefan 
Ranathowicz (+1694). Ten oprócz kroniki klasztoru57 napisał żywot bł. Stanisława 
Kazimierczyka58, spisywał „cuda”59 których Bóg udzielał wiernych za przyczyną bł. 
Stanisława. 
 Pod koniec życia St. Ranathowicza sprawami kultu okazywanemu bł. 
Stanisława zajmował się ks. Akwilin Michał Gorczyński (+1713)60. Studia prawnicze 
odbył w Rzymie. Tam też uzyskał doktorat, zdobył również uprawnienia 
apostolskiego notariusza61. W swoich pismach wielokrotnie wspominał o bł. 
Stanisławie. Napisał życiorys jego, który był małą przeróbką życiorysu napisanego 
przez ks.St.Ranathowicza62. I tak pisał o tej postaci w modlitewnikach63, w opisach 
dziejów zakonu ks.ks.kanoników regularnych64. Spisywał również „cuda” i szerzył 
kult tegoż błogosławionego. Język miał piękny, rzeczowy, wykształcenie prawnicze. 
Będąc zaś wizytatorem klasztorów polskich i na Litwie przypomniał o obowiązku 
odprawiania Mszy św. wotywnej w rocznicę śmierci bł.Stanisława w dniu 3 maja 
jako patrona  Kongregacji65. Wiadomo również, że czynił starania o uzyskanie od 
Stolicy Aostolskiej zatwierdznie urzędowego kultu. Jeździł nawet w tej sprawie do 
Rzymu66. Trudno dzisiaj powiedzieć dlaczego jego plany nie zostały wówczas 
zrealizowane. Lokalne dokumenty milczą na ten temat. 
 Starania o kanonizację bł. Jana Kantego prowadzone przez Akademię 
Krakowską pobudziły również i kanoników regularnych do zajęcia się również 
sprawą bł. Stanisława Kazimierczyka.  
 W jednej z uchwał kapituły generalnej znajduje się zachęta by tą sprawą 
specjalnie się zająć. Nawet w zapiskach znajduje się gorzki wyrzut, że wiele 
biedniejszych klasztorów postarało się o beatyfikację swoich ludzi, a  kanonicy 
regularni nie mogą postarać się o beatyfikację swojego patrona67 
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 Uroczystość kanonizacyjna św. Jana Kantego i związane z tą uroczystością 
liczne publikacje przybliżyły również społeczeństwu postać bł. Stanisława 
Kazimierczyka jako jednego z grupy Felix saeculum Cracoviae. W życiorysach św. 
Jana Kantego, wydawanych drukiem, w modlitwach, komunikatach, kazaniach, 
pieśniach wspominano również bł. Stanisława jako żyjącego w najbliższym 
otoczeniu św. Jana Kantego. Wzmianki o bł. Stanisławie znajdują się również w 
dokumentach papieskich, np. w dokumencie kanonizacyjnym68. 
 Uroczystość ta i liczne wzmianki o bł. Stanisławie stały się przyczyną, że w 
1780 r. dokonano, za zezwoleniem ordynariusza krakowskiego ks.bpa Ignacego 
Sołtyka, otwarcia trumny bł. Stanisława. Uroczystego otwarcia trumny dokonał bp. 
sufragan krakowski ks.Józef Olechowski. W tym też czasie przebudowano ołtarz bł. 
Stanisława dając mu bardziej barokowy wygląd, eksponując trumnę ze szczątkami 
bł. Stanisława na ołtarzu. Widać z tego, że poważnie myślano wówczas o 
uroczystym zatwierdzeniu kultu bł. Stanisława u Stolicy Apostolskiej. W tym też 
czasie ukazał się żywot bł. Stanisława pióra kanonika krakowskiego ks.Bertranda 
Wojciecha Grabowskiego. Jest to poszerzone i uzupełnione wydanie poprzednich 
życiorysów69. 
 Niespokojne czasy jakie nastały z chwilą utraty niepodległości Polski 
zaciążyły również na staraniach o zatwierdzenie kultu. Wiele klasztorów tego 
Zakonu zostało zniesionych, skonfiskowano majątki, obniżył się stan materialny 
Kościoła, nadto liczne zaraźliwe choroby dziesiątkowały ludność. Z tego też powodu 
i sprawa zatwierdzenia kultu ze strony Stolicy Apostolskiej musiała odejść na dalszy 
plan. Myślano o egzystencji i przetrwaniu. 
 Zatwierdzenie kultu bł. Bronisławy przez pap. Grzegorza XVI w 1839 r.70 i 
uroczystości z tym związane w Krakowie poruszyły całe społeczeństwo i 
przypomniało mu postacie świętych i błogosławionych, których doczesne szczątki 
spoczywają w Krakowie. 
 Na 400-setną rocznicę śmierci bł. Stanisława (1889) ukazał się krótki jego 
życiorys i okolicznościowe modlitwy71. Z poczynionych adnotacji w kronice 
klasztornej wiadomo, że nawiązano kontakt z Kongregacją dla Spraw Kultu Bożego i 
urzędowo przystąpiono do starań o uroczyste zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską 
kultu jako równoznaczne z beatyfikacją. W wykazie członków klasztoru Bożego 
Ciała kanonii krakowskiej w 1899 r. zaznaczono przy ks. Edwardzie Gajowym 
„Propostulator beatyfikacji Stanisława Kazimierczyka”72. Nie zaznaczono od kogo tę 
nominację otrzymał i jaki był zakres jego kompetencji.. Faktem jednak jest, że ks. 
Ed. Gajowy zajął się sprawą beatyfikacji bł. Stanisława.  Opisując kanonię 
krakowską pod względem historycznym sporo miejsca poświęcił postaci bł. 
Stanisława Kazimierczyka73 
 Na przełomie XIX i XX w.wiele materiału historycznego odnoszącego się do 
przeszłości klasztoru Bożego Ciała jak również bł. Stanisława Kazimierczyka zebrał 
ks. Augustyn Błachut74. Opublikował on kilka życiorysów  bł. Stanisława w języku 
polskim, francuskim i po łacinie. Publikacje te wydawane były oddzielnie, bądź w 
opracowaniach zbiorowych, raczej o charakterze popularnym75. Do tej pracy był 
odpowiednio przygotowany, dobrze znał języki klasyczne i nowożytne, cechowała 
go wielka cierpliwość i pracowitość. Przy tym był gorliwym zakonnikiem 
przywiązanym do rodzimej kanonii. Zrozumiałą jest rzeczą, że sprawą bł. Stanisława 
zajął się „con amore”. Zachowane do dziś jego notatki, kazania wskazują, że wiele  
czasu spędził w różnych archiwach publicznych i prywatnych. Poczynił wiele 
wypisów z historii Kościoła i Zakonu, głównie w Polsce, które w znacznym stopniu 
pomagały w zrozumieniu przeszłości kościoła Bożego Ciała i klasztoru. Język miał 
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łatwy, pisał wiele, stąd też jego publikacje na temat kościoła Bożego Ciała, klasztoru 
czy bł. Stanisława ukazywały się w znaczniejszych opracowaniach dotyczących 
kultury polskiej. Wypisy robił solidnie, zaznaczając gdzie dany tekst się znajduje, 
stąd też i weryfikacja jego wypisów nie nastręczała większych trudności. Poczynione 
przez niego wypisy w niektórych przypadkach stanowiły jedyne źródło wiadomości 
co do niektórych faktów, oryginały bowiem do dziś nie dochowały się, zaginęły w 
czasie wojny i po wojnie, np oryginalny dokument. zawarcia konfraternii między 
klasztorem Bożego Ciała a klasztorem w Kurozwękach z r. 1484 i wykaz zmarłych z 
kanonii krakowskiej wśród nich i bł. Stanisława Kazimierczyka. Dokument ten 
znajdował się w bibliotece seminarium duchownego w Lublinie, po wojnie zaginął.  
 Jego zasługą jest wydanie historii kościoła Bożego Ciała i klasztoru 
ks.ks.kanoników regularnych laterańskich z racji jego 400-lecia istnienia. Jest to do 
dzisiaj najpoważniejsze opracowanie tego tematu76. O wielkim zangażowaniu 
ks.Aug. Błachuta sprawą beatyfikacji bł. Stanisława  bardzo pochlebnie pisze 
ks.Józef Górny jego przełożony i opat klasztoru77. 
 Wybuch pierwszej wojny światowej, pobyt obcych wojsk w klasztorze, 
zniszczenia przez to wynikłe, niski stan materialny klasztoru, jak również mały skład 
personalny nie pozwoliły ks. Błachutowi poświęcić więcej czasu tej pracy. Przy tym 
musiał zajmować się również pracą duszpasterską. a znany był z troski o biednych i 
chorych. 
 Po śmierci ks.Aug. Błachuta sprawą bł. Stanisława zajmowali się dorywczo 
ks.Franciszek Grabiszewski, ks. Teofil Widełka, a po drugiej wojnie światowej, ks. 
Franciszek Dylewski, ks. Franciszek Węglarczyk i inni. 
 W 1949 r. J.Em.Ks.Adam Stefan kard. Sapieha dokonał sublewacji i elewacji 
doczesnych szczątków bł. Królowej Jadwigi. Uroczystość ta poprzedziona była 
specjalnym listem pasterskim, ceremonia odbyła się w obecności ludzi nauki, 
profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy procesjonalnie przenieśli trumienkę 
ze szczątkami na inne miejsce, dostępne dla ogółu wiernych78. Uroczystość ta 
zachęciła wielu do podejmowania starań o zatwierdzenie kultu i prowadzenie sprawy 
kanonizacyjnej także innych kandydatów na ołtarze. I tak prowadzona była sprawy 
heroiczności cnót bł. Jana z Dukli, Sł.Bożej Anieli Salawy i innych. 
 W 1967 r. również podjęto starania o uroczyste zatwierdzenie kultu bł. 
Stanisława Kazimierczyka. Przede wszystkim zebrany już przez poprzedników 
materiał historyczny został uporządkowany, posegregowany chronologicznie. 
Następnie przeprowadzono poszukiwania wszędzie tam, gdzie można było 
spodziewać się znalezienia jakiegoś śladu mówiącego o życiu i kulcie oddawanym 
bł. Stanisławowi, tak w Polsce jak i za granicą. 
 Przede wszystkim dokładnie przebadano archiwum i bibliotekę klasztoru 
Bożego Ciała. Przebadano zachowane rękopisy, starodruki, także treść luźnych 
notatek poczynionych na marginesie czy też pod tekstami. Zebrano w jedną teczkę 
wszystkie opisy nadzwyczajnycg łask i także materiały już publikowane, jak i 
zapisywane nieraz na luźnych kartkach. A tych jest znaczna ilość i to z każdego 
wieku. Z tych opisów daje się zauważyć, że jedne łaski spisywano od razu po 
otrzymaniu łaski, inne dopiero po jakimś czasie. 
 O wielkim kulcie i to w ciągu wieków świadczy znaczna ilość obrazów 
przedstawiających bł. Stanisława samego jak również w gronie świętych i 
błogosławionych XV w. 
 Zebrany materiał był dość pokaźny, i to zarówno pochodzący z okresu po 
śmierci bł. Stanisława jak i z lat późniejszych,  aż po dzień dzisiejszy.  
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 Po zebraniu materiału znajdującego się w archiwum i bibliotece klasztoru 
Bożego Ciała dało się zauważyć, że kult oddawany bł. Stanisławowi był ciągły i 
nieprzerwany. Również i opinia świętości  przekazywana przez tradycję zakonną i 
przez wiernych  nie budziła żadnej wątpliwości.. Mankamentem było zaś to, że  zbyt 
mało zachowało się dokumentów współczesnych bł. Stanisławowi mówiących o nim 
i jego działalności. 
 Dlatego przebadano wszystkie archiwa, biblioteki państwowe i prywatne w 
Krakowie kładąc szczególny nacisk na zbiory pochodzące z XV w..Spodziewano się 
znaleźć wzmianki o bł. Stanisławie w Archiwum Państwowym znajdującym się przy 
ul. Siennej, tam bowiem przechowywane są rękopisy dawnego miasta Kazimierza, 
tym bardziej, że kościół Bożego Ciała był kościołem parafialnym dla tego miasta. 
 Przy zbieraniu materiału historycznego na temat życia i kultu oddawanego bł. 
Stanisławowi  tuż po jego śmierci napotkano na na wykaz „cudów” spiswanych w 
pierwszym roku po śmierci bł. Stanisława. W tym wykazie było sporo szczegółów, 
np. imiona i nazwiska osób, ich stanowiska. Rodziło się pytanie czy faktycznie w 
tym okresie, w ciągu roku po śmierci bł. Stanisława te osoby mieszkały na terenie 
miasta Kazimierza czy okolicy. W wypadku potwierdzenia stanowiłoby to pośredni 
dowód na żywą tradycję u wiernych, pochodzącą tuż po śmierci bł. Stanisława, o 
jego opinii świętości i kulcie mu oddawanym. 
 I tak zbadano zasoby znajdujące się w następujących archiwach i bibliotekach 
Krakowa państwowych i prywatnych: 
 a) Archiwum i Biblioteka w klasztorze Bożego Ciała w Krakowie, 
     Archiwum Kapitulne na Wawelu, 
     Archiwum Metropolitalne w Krakowie, 
     Biblioteka Jagiellońska, 
               Archiwum Państowe przy ul. Siennej. 
 b)Archiwum i Biblioteka Braci Albertynów w Krakowie, przy ul. 
Krakowskiej 
    Archiwum i biblioteka Sióstr Bernardynek przy ul. Poselskiej, 
    Archiwum i Biblioteka OO Bernardynów przy ull. Bernardyńskiej, 
              Archiwum i Biblioteka Bonifratrów przy ul. Krakowskiej, 
   Archiwum i Biblioteka OO Dominikanów przy ul. Stolarskiej, 
   Archiwum i Biblioteka Sióstr Duchaczek, przy ul. Szpitalnej,, 
   Archiwum i Biblioteka OO Franciszkanów przy Placu Wszystkich 
Świętych, 
 
  Archiwum i Biblioteka OO Karmelitów Bosych przy ul. Rakowickiej, 
 Archiwum i Biblioteka 00 Karmelitów Trzewiczkowych przy ul. 
Karmelickiej, 
 Archiwum i Biblioteka Sióstr Karmelitanek Bosych przy ul. Kopernika, 
 Archiwum i Biblioteka Sióstr Klarysek przy ul. Grodzkiej, 
 Archiwum i Biblioteka Sióstr Norbertanek przy ul. Kościuszki, 
 Archiwum i Biblioteka 00 Paulinów przy ul. Skałecznej, 
 Archiwum i Biblioteka 00 Cystersów w Mogile. 
 
 Poszukiwania przeprowadzono również w większych ośrodkach naukowych 
w Polsce oraz w klasztorach podkrakowskich: 
 
Częstochowa: 
 Archiwum diecezjalne, 
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 Archiwum i Biblioteka OO Paulinów, 
 Archiwum Parafialne w Kłobudku, 
  
Gniezno: 
 Archiwum Metropolitalne  
  
Imbramowice: 
 Archiwum i Biblioteka Sióstr Norbertanek,, 
 
Kalisz: 
 Archiwum i Biblioteka kościoła św. Mikołaja, 
 Archiwum i Biblioteka kościoła św. Józefa, 
 
Kielce: 
 Archiwum i Biblioteka seminaryjna, 
 
Kórnik k. Poznania: 
 Biblioteka Kórnicka, 
 
Kraśnik: 
 Archiwum i Biblioteka Parafialna, 
 
Kurozwęki: 
 Archiwum i Biblioteka Parafialna, 
 
Lublin: 
 Archiwum i Biblioteka seminaryjna, 
 Biblioteka KUL, 
 
Poznań: 
 Archiwum Metropolitalne, 
 Biblioteka im. Raczyńskich, 
 
Sandomierz: 
 Biblioteka seminaryjna, 
 
Staniątki k. Krakowa: 
 Archiwum i Biblioteka Sióstr Benedyktynek, 
 
Sucha: 
 Archiwum i biblioteka parafialna. 
 
Stary Sącz: 
 Archiwum i Biblioteka Sióstr Klarysek, 
 
Warszawa: 
 Archiwum Akt Dawnych, 
 Biblioteka Narodowa, 
 
Włocławek: 
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 Biblioteka seminaryjna, 
 
Wrocław: 
 Archiwum Wojewódzkie we Wrocławiu, 
 Biblioteka Uniwersytecka, 
 PAN Zakład Naukowy im. Ossolińskich - Biblioteka, 
 
Żywiec: 
 Archiwum i Biblioteka kościoła parafialnego Narodzenia N.M.P. 
 Archiwum i Biblioteka kościoła św. Krzyża 
 Muzeum Narodowe, Miejskie, 
 
 
 Poszukiwania przeprowadzono również za granicą, szczególnie w tych 
miejscowościach, gdzie znajdowały się klasztory utrzymujące bliższy kontakt z 
kanonią krakowską: 
 
Austria: 
 Klosterneuburg: 
  Archiwum i Biblioteka Kanoników Regularnych 
  Archiwum i Biblioteka Kanoników Regularnych św. Doroty w  
  Wiedniu 
 
Czechosłowacja: 
 Brno: 
  Archiwum Państwowe, 
  Biblioteka Uniwersytecka, 
 
 Ołomuniec: 
  Archiwum Miejskie, 
  Biblioteka Uniwersytecka, 
 
 Praga: 
  Archiwum i Biblioteka Kapitulna, 
  Archiwum Państwowe, 
  Biblioteka Uniwersytecka (Klementinum), 
  Muzeum Państwowe, 
  Dawna Biblioteka Norbertanów, 
 
 Sternberg: 
  Archiwum Państwowe, 
 
 Roudnice: 
  Archiwum i Biblioteka parafialna, 
  Muzeum Miejskie. 
 
 Trzeboń: 
  Archiwum Państwowe. 
 
Niemcy  
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 Berlin:  
  Biblioteka Uniwersytecka, 
 
 Budziszyn (Bautzen) 
  Archiwum i Biblioteka Diecezjalna, 
 
 Erfurt: 
  Biblioteka Uniwersytecka, 
  Biblioteka Seminaryjna 
 
 Lipsk: 
  Archiwum i Biblioteka Uniwersytecka, 
 
 Magdeburg: 
  Archiwum Miejskie, 
 
 Mariastern (Panschwitz) Archiwum i Biblioteka Sióstr Cysterek 
 
Włochy: 
 Rzym: 
  Archiwum Watykańskie, 
  Archiwum i Biblioteka Kanoników Regularnych Laterańskich (Roma 
   San Pietro in Vincoli 4a) 
  Biblioteka Uniwersytetu Gregorianum. 
 
 
 Wyniki poszukiwań w podanych Archiwach i Bibliotekach nie wykluczają, 
że gdzieś, przypadkowo, jeszcze można by znaleźć jakiś ważny dokument odnoszący 
się do życia i kultu oddawanego bł. Stanisławowi. Zrobiono jednak wszystko, by 
mieć moralną pewność, że przeprowadzono kwerendę wszędzie tam, gdzie słusznie 
należało się spodziewać znalezienia jakichś śladów o życiu i działalności bł. 
Stanisława. 
 Poszukiwania w wymienionych miejscowościach wynikały głównie z tego, że 
klasztor na Kazimierzu utrzymywał silny kontakt organizacyjny i kulturalny z 
wieloma klasztorami tego samego Zakonu czy później Kongregacji w Niemczech, 
Czechach, Austrii czy Włoszech. Przede wszystkim chodziło tutaj o kontakt z 
klasztorami kanonickimi oraz tymi, które utrzymywały z klasztorem na Kazimierzu 
konfraternię za zmarłych79. 
 W tak wielkiej rozpiętości czasowej (1405 - do dziś) wiele dokumentów i 
ksiąg z klasztoru Bożego Ciała znalazło się za murami klasztornymi. Często dzieła te 
były pożyczane, nie wracały już czy to z powodu śmierci pożyczającego czy też z 
prostego niedbalstwa. Nieraz dzieła te trafiały do publicznych bibliotek80. Często 
trafiały w ręce prywatne. Wiele dzieł zostało zabranych przez Szwedów w czasie 
pobytu wojsk szwedzkich w klasztorze Bożego Ciała81, albo  też przez rozmaitych 
zbieraczy, nie zawsze uczciwych. Dzieła te różnymi drogami trafiały do publicznych 
bibliotek. Wyrazem tego może być taki drobny fakt, że w archiwum sztabu 
generalnego w Moskwie znajduje się rękopis z klasztoru Bożego Ciała z 1421 r. o 
układzie słonecznym82. 
 Co przyniosły poszukiwania? 
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 W Archiwum i Bibliotece klasztornej Bożego Ciała natrafiono na dawne 
księgi mszalne83. W księgach tych odnotowywano, które Msze św. odprawiano przed 
ołtarzem bł. Stanisława i jakie były intencje84. 
 Przebadano dawne i nowsze księgi ogłoszeń parafialnych85. Zapiski te 
pozwalają poznać jak poszczególni duszpaterze kościoła podchodzili do problemu 
kultu oddawanego bł. Stanisławowi, szczególnie w rocznicę jego zgonu, 3 maja. 
 Przestudiowano dokładnie księgę wydatków klasztornych zachowaną do dziś 
z pierwszej połowy XVII w.86 i drugą, pochodzącą z drugiej połowy XVIII w.87 W 
księgach tych zaznaczano też dochody np. z ofiar płynących od wiernych w czasie 
uroczystości obchodu rocznicy śmierci bł. Stanisława. W dziale zaś rozchodów 
zaznaczano ile wydano na urządzenie uroczystości ku czci bł. Stanisława w dniu 
rocznicy śmierci. Przy tej okazji znaleziono datę przeniesienia doczesnych 
szczątków bł. Stanisława do nowo wybudowanego ołtarza w nawie bocznej przez ks. 
prepozyta Marcina Kłoczyńskiego88. 
 Najstarsze życiorysy bł. Stanisława wymieniają 176 „cudów” zdziałanych za 
jego przyczyną. Do dziś zachowały się jedynie odpisy. Oryginał zaginął. W opisach 
tych cudów bardzo często podawano imię i nazwisko tego, który otrzymał 
szczególną łaskę, nieraz sytuację domową i rodzinną. Stąd przy wertowaniu 
dawnych ksiąg miejskich z końca XV w. odnotowywano te osoby, które 
występowały we wspomnianych „cudach”. Chodziło o sprawdzenie, czy faktycznie 
wymienione w „cudach” osoby żyły na Kazimierzu czy w Krakowie i jakie 
zajmowały stanowiska. Chodziło więc o to czy istnieje moralna pewność, że opisy te 
są współczesne śmierci bł. Stanisława a nie późniejsze. Te bowiem „cuda” miały być 
spisane w pierwszym roku po śmierci bł. Stanisława. Wyniki poszukiwań były 
owocne. Udało się bowiem, na podstawie zachowanych źródeł rękopiśmiennych 
zidentyfikować prawie 70% imion i nazwisk podanych w „cudach”.  
 W księgach miejskich Kazimierza i Krakowa znaleziono wiele szczegółów 
odnoszących się do dziejów kultu oddawanego bł. Stanisławowi, bl Stanisław 
bowiem uznawany był przez miasto Kazimierz jako szczególny patron. Jego relikwie 
znajdowały się na wieży ratuszowej Kazimierza. Miasto ufundowało z tego powodu 
ku czci bł. Stanisława specjalny sztandar, który noszony był w czasie uroczystości 
kościelnych89. Dzień śmierci bł. Stanisława, 3 maja, był świętem miasta. Miasto 
partycypowało w kosztach urządzenia uroczystości ku czci bł. Stanisława w rocznicę 
śmierci, np. przeznaczając na tę uroczystość pewną ilość prochu strzelniczego, na 
strzelanie na wiwat na rynku w czasie tej uroczystości90. Z ksiąg testamentowych 
wiadomo, że w mieszkaniach prywatnych były obrazy „św. Stanisława 
Kazimierczyka”91. 
 W Archiwum Metropolitalnym przy Kurii Metropolitalnej w Krakowie i 
Katedralnym na Wawelu przestudiowano zachowane opisy przeprowadzonych 
wizytacji kościoła i klasztoru Bożego Ciała. W nich sporo miejsca poświęcano 
wyrazom kultu oddawanego bł. Stanisławowi. W Archiwum Metropolitalnym w 
Krakowie znajduje się sporo dokumentów wskazujących na żywy kult oddawany bł. 
Stanisławowi. Zachowane dokumenty wskazywały, że kult oddawany bł. 
Stanisławowi był legalny, za wiedzą władzy kościelnej, przez nią uwzględniany i 
uznawany. 
 W archiwach i bibliotekach głównie klasztornych, w Krakowie znaleziono 
wiele nieznanych dotychczas krókich opisów życia bł. Stanisława, jego działalności, 
czy opinii świętości. Wzmianki o nim znajdują się w opisach dziejów miasta 
Kazimierza, Krakowa, naszego kraju, w historii kościelnej, historii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, kaznodziejstwa, kultury polskiej itd. 
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 Podobne wyniki przyniosły poszukiwania po archiwach, bibliotekach tak 
kościelnych, jak i państwowych w naszym kraju. 
 Poszukiwania w Niemczech nie przyniosły  spodziewanych wyników. Zbiory 
te  zawierają jedynie wzmianki o zakonie kanoników regularnych laterańskich. 
 Natomiast poszukiwania w Czechosłowacji okazały się bardziej owocne. Tam 
był dom macierzysty tej Kongregacji w Roudnicy i  sporo domów zakonnych. Z tym 
domami klasztor krakowski utrzymywał więź zakonną,  była wymiana kulturalna, 
religijna i organizacyjna. Zbiory czeskie i słowackie o Zgromadzeniu  są spore, 
jednak małe jedynie są wzmianki na temat bł. Stanisława. Poszukiwania tam były o 
tyle pożyteczne, że natrafiono np. w archiwum Klementinum w Pradze, na 
najstarsze, czternastowieczne konstytucje kanoników regularnych92 z tekstem reguły 
św. Augustyna, która jest prawie identyczna z tekstem dzisiaj używanym. 
Konstytucje te były podstawą formacji zakonnej w Krakowie i służyły pomocą do 
odtworzenia formacji zakonnej w pierwszych wiekach w domu zakonnym w 
Krakowie. 
 Poszukiwania w Austrii pozwoliły jedynie na stwierdzenie, że kult bł. 
Stanisława był tam żywy, stąd też w publikacjach na temat zakonu kanoników 
regularnych w Austrii wymieniano również Kraków i postać bł. Stanisława 
Kazimierczyka. Natomiast w zachowanych rękopisach nie natrafiono na postać 
naszego błogosławionego. 
 Poszukiwania w Rzymie w Archiwum Watykańskim i w Archiwum 
Generalnym Zakonu powiększyły zasób wiadomości o zakonie kanoników 
regularnych. Natrafiono także w zachowanej w Archiwum Generalnym Zakonu 
korespondencji  między klasztorem w Krakowie a Kurią Generalną na postać 
naszego błogosławionego. Podawano w listach pisanych do ks. Augustyna Błachuta, 
że czyniono już starania u Stolicy Apostolskiej o zatwierdzenie kultu naszego 
błogosławionego u Stolicy Apostolskiej.  
 Życie i działalność bł. Stanisława zostały już na ile to możliwe opracowane i 
wydane drukiem93. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie kultu oddawanego bł. 
Stanisławowi od chwili jego śmierci aż po dzień dzisiejszy, następnie 
skonfrontowanie zebranego materiału dowodowego z założeniami prawa kościelnego 
odnośnie  możliwości zatwierdzenia kultu i i uznania jego heroicznych cnót. Trzeba 
więc odpowiedzieć na podstawie zebranego materiału czy bł. Stanisław zaraz po 
śmierci cieszył się kultem publicznym i kościelnym, czy ten kult uznawany był przez 
władzę kościelną przynajmniej milcząco, następnie jaka była relacja tego kultu do 
założeń Urbana VIII. 
 Niniejsza praca ma więc charakter historyczno - prawny. 
 Zachętą do zajęcia się tą sprawą była 500-rocznica śmierci bł. Stanisława. 
Praca ta ma na celu przygotowanie materiału do przedstawienia go Stolicy 
Apostolskiej celem zatwierdzenia najwyższym autorytetem stanu kultu i uznania 
heroicznych cnót naszego bł. Stanisława. 
 Od czasu śmierci oddawano Stanisławowi cześć należną błogosławionym. 
Nazywano go błogosławionym, świętym, czcigodnym i to zaraz po śmierci, a więc 
przed r. 1534.. I zgodnie z przepisami Urbana VIII, nie należy znosić tych tytułów, 
ale postarać się o zatwierdzenie tego kultu. 
 Trudność jaka nasuwa się w tej pracy, to bardzo mało współczesnych bł. 
Stanisławowi dokumentów mówiących o jego życiu i działalności. Następnie to, że 
pierwszy życiorys drukowany został wydany dopiero w 1609 r. a więc 120 lat po 
jego śmierci. 
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 Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że moralnie pewnym jest 
nieprzerwany kult publiczny i kościelny oddawany bł. Stanisławowi. Na to wskazują 
„cuda”, zbudowanie specjalnego ołtarza ku jego czci, kilkakrotne ekshumacje i 
translacje doczesnych szczątków bł. Stanisława, obranie go patronem miasta 
Kazimierza i Krakowa, jak i kraju,  wymienianie jego imienia z innymi 
błogosławionymi i świętymi, uroczyste obchodzenie rocznicy jego śmierci, 
publikacje zawsze z tytułem „błogosławiony” itd. 
 
 W dzisiejszym okresie, w posoborowej odnowie, dobrze by było 
przypomnieć wiernym tę postać bł. Stanisława i jego szczególne nabożeństwo do 
Najśw. Eucharystii. 
 
 Współcześni bł. Stanisławowi z tzw. okresu Felix saeculum Cracoviae w 
pewien sposób zostli już uhonorowani i uznani przez władze kościelne. ,Staraniem 
Akademii Krakowskiej bł. Jan Kanty został ogłoszony świętym w 1767 r.94,Szymon 
z Lipnicy został beatyfikowany przez uznanie jego kultu w 1685 r.95, bł. Michał 
Giedrojć cieszy się starożytnością kultu i bp. Mikołaj Oborski w 1624 r. dokonał 
uroczystej sublewacji i translacji doczesnych szczątków M.Giedrojcia. Kult ten 
został podkreślony przy uroczystości 500 lecia śmierci bł. Stanisława w kościele 
Mariackim w Krakowie. Z racji tej rocznicy Ojciec św. Jan Paweł II wystosował 
specjalny list na ręce ordynariusza krakowskiego J.Em.Ks.Franciszka Kard. 
Macharskiego. Wiele zrobiono odnośnie sprawy bł. Izajasza Bonera. Wydano kilka 
jego życiorysów, zebrano najważniejsze dowody o jego życiu i działalności. W XIX 
w. sprawą tą zajmował się ks. Sutor augustianin, przeor klasztoru św. Katarzyny, w 
XX w. po rozwiązaniu tego domu przez władze kościelne przez jakiś czas zajmował 
się tą sprawą ks.prof. Jan Kuś, po powrocie OO augustianów do kościoła i klasztoru 
św. Katarzyny, sprawą zajęła się p. prof. Wacława Szelińska z Krakowa. Przede 
wszystkim napisała krytyczny żywot tego błogosławionego w oparciu o przebadane 
źródła. O bł. Świętosławie również coraz wyraźniej się mówi. Ks. inf. Bronisław 
Fidelus zajął się tą sprawą, czyni poszukiwania grobu w podziemiach kościoła 
Mariackiego, zbierane są materiały świadczące o działalności bł. Świętosława i 
kulcie oddawanym mu po śmierci. Aczkolwiek o nim najmniej dochowało się 
wiadomości, to jednak występuje on wyraźnie w gronie felix saeculum Cracoviae, 
jako ten, który pierwszy założył katolicką bibliotekę dla ludzi świeckich. 
 
 Niniejsza praca jest próbą przedstawienia dziejów kultu oddawanego bł. 
Stanisławowi Kazimierczykowi w przekroju historycznym, jak również w ocenie 
prawnej. Do naszych czasów dochowały się życiorysy tego błogosławionego z 
krótkim uwzględnieniem kultu oddawanego bł. Stanisławowi.  
 
 Mając na uwadze założenia prawa kościelnego odnoszącego się do spraw 
kanonizacyjnych, materiał podzielono na kilka rozdziałów. W pierwszym 
uwzględniono kult oddawany po śmierci bł. Stanisława po rok 1534, a więc do czasu 
od którego datuje się kult niepamiętny. W drugim rozdziale kult od r. 1534 do 1634 
to jest do czasu wydania postanowień papieża Urbana VIII, głównie bulli tego 
papieża Coelestis Urbs Hyerusalem cives, rodział trzeci, obejmujący okres od 1634 
do 1767 r. to jest do czasu kanonizacji bł. Jana Kantego, okres czwarty od 
kanonizacji św. Jana Kantego do r. 1989, 500-tnej rocznicy śmierci bł. Stanisława, 
następny rozdział to starania o zatwierdzenie u Stolicy Apostolskiej kultu 
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oddawanego bł. Stanisławowi aż po samą uroczystość beatyfikacyjną 18 kwietnia 
1993 oraz ostatni rozdział starania o kanonizację tego błogosławionego. 
 

R o z d z i a ł   I 
Kult bł. Stanisława Kazimierczyka od czasu jego śmierci aż po rok 1534 

 
 
 Postacią, która zachowała się w pięknej pamięci przez całe wieki tak u 
członków klasztoru Bożego Ciała księży kanoników regularnych laterańskich jak i 
szerszego ogółu jest bł. Stanisław Kazimierczyk, należący do tego zakonu. Pamięć ta 
podtrzymywana jest szczególnie przez to, że w tym kościele znajduje się jego ołtarz 
z jego relikwiami nad mensą ołtarzową. Przy tym ołtarzu znajduje się krótki opis 
życia bł. Stanisława i kultu. Sam ołtarz swoją budową i wyglądem rzuca się w oczy 
zwiedzającym kościół.  Przy ołtarzu tym odprawiana jest Msza św. „od 
niepamiętnych czasów”1. Obok ołtarza na ścianie wiszą obrazy wotywne 
potwierdzające uzyskanie nadzwyczajnych łask na jego wstawiennictwem. Przy 
ołtarzu widać wiernych klęczących i szukających pomocy w swoich codziennych 
kłopotach. 
 
 Hagiografowie, piszący o życiu i działalności bł. Stanisława, nie podają 
jakoby on już za życia kogoś cudownie uzdrowił, wskrzesił umarłego, co miało np. 
miejsce w wypadku bł. Michała Giedrojcia2. Nie podają też jakoby za życia 
doznawał szczególnych oznak czci u otoczenia. Kult bł. Stanisława zaczął się tuż po 
jego śmierci i to nie z inicjatywy jego współbraci zakonnych, ale ze strony wiernych, 
którzy go osobiście znali. Był bowiem w kościele Bożego Ciała kaznodzieją, 
spowiednikiem i nadto opiekował się chorymi.  
 
 O początkach oddawanego mu kultu dowiadujemy się z pierwszego „cudu” 
zapisanego w specjalnej księdze nadzwyczajnych łask, spisywanych w ciągu jednego 
roku po jego śmierci. Podano tam, że „Regina małżonka Klemensa Czarnego 
sukiennika z Kazimierza płynienie krwią y iakąś inszą niemoc białogłowską cierpiała 
w długim czasie, ktorey w wielkiey swojey niemocy ukazał się pobożny Ociec 
Stanisław mówiąc: ‘to tu leżysz w takiey niemocy, idź do grobu moiego, a 
uzdrowiona będziesz: y rzecz braciey moiey, aby nakryli grob moy kobiercem‘. 
Która wstawszy, szła do grobu błogosławionego męża, y poklęknęła na grobie, a w 
tymże zaraz uleczona była”3. 
 
 Z opisu tego wynika, że fakt ten musiał zaistnieć wkrótce po śmierci bł. 
Stanisława gdy grób jego w niczym nie wyróżniał się od innych grobów w kościele, 
                                                 
1  Z wykazu zobowiązań mszalnych z 1802 r. wynika, że jeszcze przed 1610 r. w określone dni 
odprawiana była Msza św. przed ołtarzem bł. Stanisława: „semel in anno, Dominica 50-mae canitur 
Votiva cum Sacris Ministris de S.Stanislao Eppo et Martyre ad altare Beatissimae Virginis super quo 
exuviae Corporis B. Stanislai sunt reconditae pro excessivis. Ipsa votiva ex antiquissima conseutudine 
viget; nam de ea Stanislaus Maniecki in scriptis suis tradit notitiam circa annum memoratum 1610, 
quod his temporibus et ante retro a Majoribus inducta celebraretur”. ABC Liber Capitulorum localium 
in Generali Canonica Ssmi Corporis Christi Casimiriae, s. 147 ad 8. 
 
2 J. A r u n d i n e n s i s, Vita Beati Michaelis Ordinis S.Mariae de Metro de Poenitentia Beatorum 
Martyrum Conventualis S.Marci Cracoviensis, Cracoviae 1615. 
 
3 K. Ł o n i e w s k i, Żywot, Sprawy y Cudowne Boskie wstawienie, s. 15. 
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a nakrycie kobiercem miało w pewien sposób miejsce spoczynku bł. Stanisława 
wyeksponować. Wynika dalej z tego, że wspomniana Regina musiała znać bł. 
Stanisława, iż od razu go poznała, wiedziała kto to jest i wpłynęła na współbraci bł. 
Stanisława, że zajęli się uhonorowaniem grobu bł. Stanisława. 
 Znaczna ilość „cudów” zapisanych w ciągu jednego roku, bo aż 176, 
wskazuje, że kult oddawny bł. Stanisławowi był powszechny i żywy. Bł. Stanisław 
jako kaznodzieja i spowiednik był znany wiernym, cieszył się uznaniem i 
powszechnym zaufaniem. Ta wielka ilość „cudów” w ciągu jednego tylko roku 
stawia bł. Stanisława na pierwszym miejscu w gronie świątobliwych mężów XV w.. 
U żadnego bowiem nie zaznaczono tak wielkiej ilości nadzwyczajnych łask i to w 
tak krótkim czasie jak u bł. Stanisława. 
 
 Oryginał księgi nadzwyczajnych łask nie dochował się do naszych czasów. 
Zachowały się jedynie odpisy przytaczane przez hagiografów bł. Stanisława. 
M.Baroniusz podał w życiorysie bł. Stanisława pierwsze 51 „cudów”, nadto dodał 
jeszcze 9 „cudów” z późniejszego czasu. 0pisał np. fakt nadzwyczajnego 
uzdrowienia, którego sam doznał za przyczyną bł. Stanisława w 1605 r. gdy wracał z 
Sandomierza do Krakowa. W drodze doznał wielkiej gorączki, groziło mu całkowite 
wyczerpanie i dopiero wezwanie imienia bł. Stanisława przywróciło mu siły do tego 
stopnia, że spokojnie mógł kontynuować podróż4. 
 
 Nadzwyczajne łaski zapisane w pierwszym roku po śmierci bł. Stanisława K. 
Łoniewski przytoczył w żywocie bł. Stanisława, który wydał drukiem w 1617 r.w 
Krakowie5. Podał je w takiej kolejności jak dla Bollandystów w Acta Sanctorum. W 
żywocie bł. Stanisława wydanym przez K.Łoniewskiego mamy je podane w języku 
polskim, u Bollandystów w języku łacińskim6. Tekst zamieszczony u Bollandystów 
jest bardzo ważny, gdyż wydali oni drukiem wszystko co tylko o bł. Stanisławie 
zostało im przekazane, a więc poprawiony przez O.Fryderyka Szembeka TJ tekst 
żywotu bł. Stanisława, „miracula” z pierwszego roku po śmierci bł. Stanisława, opis 
grobu bł. Stanisława, nadto „miracula”, które wydarzyły się do r. 16167. 
 
 Hagiografowie podają zgodnie, że „miracula” notowano tylko przez jeden 
rok8. W późniejszym czasie „miracula odnotowywano jedynie sporadycznie. Nasuwa 
się pytanie dlaczego tylko przez jeden rok to czyniono. Sprawa bowiem wygląda na 
nietypową. Albo nastąpiła jakaś zmiana personalna w klasztorze i zainteresowania 
                                                 
4  M. B a r o n i u s ,  Vita, Gesta et Miracula , s. 27n. 
 
5  K. Ł o n i e w s k i,  Żywot, Sprawy, s. 15 - 62. 
 
6  AS, Maji, t. I.,s. 26* - 37*. 
 
7 Tamże, 38* - 39*, Appendix prima, Appendix secunda . 
 
8 Tamże, s. 28* „Miracula primo anno post obitus patrata a Regularibus Casimiriensis descipta. Ex 
ipsius Monasterii MSS. W innym miejscu cytują Bollandyści słowa K.Łoniewskiego: 38* „Haec 
omnia miracula quasi in revolutione primi anni ab obitu piissimi P.Stanislai Casimiriae, Canonici 
Regularis in ecclesia Corporis Christi acta, annotata per quemdam Canonicum Religiosum ejusdem 
ecclesiae eodem anno, ad ea per Superiorem suum destinatum an. MCCCCLXXXIX, in scriniis 
ejusdem ecclesiae fideliter asservantur, ex quibus haec de verbo ad verbum extracta per me indignum 
Religiosum ejusdem Canonicae Christophorum Łoniewsky”. 
  



 18

postacią bł. Stanisława uległy zmianie, albo też zamiary, dla których notowano 
wspomniane „miracula” zostały spełnione. 
 
 Czytając poszczególne opisy „cudów” widać, że początkowo są  one krótkie, 
jednozdaniowe, później dłuższe. Osoby podawane w tych opisach w większości to 
mieszkańcy Kazimierza, kilka osób z Krakowa, Stradomia, Kleparza a nawet 
występują osoby z dalszych okolic. Wskazuje to, że początkowo kult skupiał się na 
terenie Kazimierza wśród wiernych osobiście znających bł. Stanisława, zwolnia 
rozszerzał się dalej na dalsze okolice czy miasto. 
 
 Drugi „cud” odnosi się do kogoś z klasztoru: ”Mikołay brat ieden z 
konwierszów w klasztorze tymże, rodem z Proszowic, leżał w ciężkiey niemocy, 
ukazał mu się pobożny Stanisław w czerwoney kapie znamienitey, niosący piękną 
książeczkę w rękach y pozdrowiszy go: tak mu rzekł: ‘nie boy się, bo uzdrowion 
będziesz, a ieszcze braciey twej służyć będziesz‘, co się też tak stało”9. 
 
 Wiadomo ze źródeł, że za życia bł. Stanisława był w klasztorze brat 
Mikołaj10. Nie wiemy jakie miał zajęcie w klasztorze, biorąc pod uwagę słowa 
podziękowania należałoby wnosić, że zajmował się pracami gospodarczymi w 
klasztorze i cieszył się zaufaniem u bł. Stanisława, jak również, że bł. Stanisław 
traktował braci zakonnych jako kogoś z bliskich w rodzinie. Jest to bardzo wymowne 
szczególnie w owym czasie, gdy pochodzenie społeczne było szczególnie brane pod 
uwagę w stosunkach ogólnoludzkich. 
 
 Na trzecim miejscu zaznaczono uzdrowienie syna mieszczanina 
kazimierskiego: „Stanisław syn Peczkrause kazimierskiego mieszczanina z obrażenia 
ciała swoiego zbytnio choruiący y iuż konaiący, obiecany przez matkę swoie do 
grobu tego pobożnego Oyca Stanisława ze Mszą św. y z znakiem woskowym 
zarazem ozdrowiał”11.  
 
 Zapis ten jest typowy dla dalszych opisów. Podano imię dziecka, rodziców, 
rodzaj schorzenia oraz sposób podziękowania. Ten więc zapis i późniejsze wskazują 
już na  kult oddawany bł. Stanisławowi i to zaraz po jego śmierci. Składanie bowiem 
znaków woskowych, ofiarowanie Mszy św. we wskazanej intencji przez 
pośrednictwo bł. Stanisława wskazuje na kult publiczny. Znaki woskowe, to np. ręce, 
nogi, głowa, oczy, z wosku składano na grobie bł. Stanisława. Wosk ten później 
zbierano, robione z niego świece dla ogólnego użytku kościelnego. 
 
 Opisy podawane przez najstarszych hagiografów a to M.Baroniusza, 
Łoniewskiego i przekazane Bollandystom nieco różnią się od późniejsszych opisów, 
                                                 
9 K. Ł o n i e w s k i, Żywot, Sprawy, s. 15. 
 
10 Chodzi tutaj z brata Mikołaja ze Swoszowic. Por. AADMKr K.888 s. 99: „Obijt frater Nicolaus 
Swoschowsky, conversus de domo nostra”. Tam nie zaznaczono daty śmierci, natomiast St. 
Ranathowicz w kronice (Bib..Jag. Rkpis 3742, s. 16a) podał, że zmarł 1505 r.. 
 
11  Prawdopodobnie chodzi tutaj o Piotra Krause. U.M. Baroniusza  bowiem czytamy: In eadem 
civitate quaedam foemina nomine Anna coniux Stanislai Krausz - i następny „cud” „In eadem civitate 
Stanislaus filius supradicti Stanislai Krausz. M.B a r o n i u s, Vita, Gesta et Miracula, s. 15n; K. Ł o n 
i e w s k i, Żywot, Sprawy, s.16: „Tegoż Stanisława matka Anna imieniem małżonka Kraus”. 
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podawanych przez St. Ranathowicza (1660), Aq. M.Gorczyńskiego (1702) oraz 
W.B.Grabowskiego (1763). Ci ostatni wprowadzali pewne stylistyczne poprawki do 
opisów, dodawali bliższe określenie kim była dana osoba uzdrowiona itd.. 
 
 Dla przykładu „cud” 128 Piotr Krauze, garncarz z królewskiego mostu z żoną 
Anną czymś się zatruli i wezwali lekarza Rogalę. W tekście podanym przez 
pierwszych hagiografów podano tylko nazwisko tego lekarza. Natomiast późniejsi 
podali już, że był to lekarz królewski, postać znana w ówczesnym Krakowie jako 
lekarz królewski, rektor Akademii Krakowskiej, radny miasta itd.12. 
  
 Późniejsi hagiografowie porobili drobne poprawki czy to w nazwiskach czy 
też dopisując wiadomy im już późniejszy stan socjalny osoby uzdrowionej. Drobne 
różnice szczególnie w nazwiskach to sprawa zrozumiała, gdyż do Bollandystów 
został przekazany rękopis w niektórych miejscach, jak sami zaznaczają, trudny dla 
nich do odczytania13. Materiały do życia i kultu bł. Stanisława przepisał K.Łoniewski 
i w 1616 r. zostały one przekazane do Antwerpii14. 
 
 Bollandyści otrzymali od K.Łoniewskiego tekst w języku łacińskim jako 
ogólnie znanym wówczas i używanym. M.Baroniusz pisze życiorys bl. Stanisława po 
łacinie, K.Łoniewski po polsku. Należy przypuszczać, że oryginalny tekst „cudów” 
był w języku polskim. W tym czasie w kościele Bożego Ciała kazania były głoszone 
w języku polskim i niemieckim ze względu na mieszaną ludność15. Opisy „cudów” 
pochodzą w znacznej mierze od ludzi prostych, nieuczonych, ale także od 
wykształconych i na wyższych stanowiskach będących.  
  
 Opisy nadzwyczajnych łask stanowią bogaty materiał do poznania 
ówczesnych stosunków społecznych, językowych i ludnościowych. 
 
 Pewną wskazówkę jak rozszerzał się kult oddawany bł. Stanisławowi zaraz 
po jego śmierci stanowią zapisane prośby i podziękowania z zaznaczeniem skąd 
pochodzą te osoby. 
 
 Z Kazimierza: 1 - 16, 18 - 29, 32 - 38, 41, 43 - 50, 55, 57 - 62, 65 - 75, 77 - 
78, 81 - 82, 85 - 90, 92 - 95, 98 - 99, 102 - 103, 106 - 113, 115 - 116, 119 - 125, 128 - 
                                                 
12  W dokumentach miasta Krakowa z końca XV w. i na początku XVI w. postać dra Rogali często 
występuje. Był bowiem m.in.radnym miasta  w sprawach skarbowych: Archiwum Miasta Krakowa: 
429 (1480), s. 682, 715, 716, 725; Nr 430, s. 215, 256, 344;  Nr 9 (1502), s. 136, 159; (1503), s. 188 ii. 
 
13 Wydawcy w Acta Sanctorum wyraźnie o tym piszą, s.26*: „Friderus Szembek, Cracoviensis, vir in 
Societate Jesu eximius, inter alia Societatis ministeria cum laude tractata, Sanctorum cultum mirifice 
promovit, tum impetrando multorum sacra pignora, quae per diversa Poloniae loca distribuit, tum 
colligendo plurium acta, quorum alia edidit, alia ante mortem, quam obivit anno MDCXLIV  ad nos 
Antverpiam transmisit. Inter haec fuit Vita, gesta et miracula B.Stanislai Poloni ... et postea a dicto 
Friderico Szembek revisa”. 
 
14 Podaje K.Ł o n i e w s k i, s. 14: „tuż dopiero czytay te sposoby y licz sobie te tu roku iednego tak 
cudowne teraz dopiero skarbu naszego łacińskim ięzykiem napisane wyięte bez wszelkiego 
sfałszowania znaki. Za instancyą wielebnych Oyców niektórycb zacnych ex Societate Jesu  Anno 
Domini 1616 y przesłanych do Franciey do druku”.  
 
15 Z wykazu zmarłych kanoników reg. pracujących przy kościele Bożego Ciała (Arch.Miast.Krak. 
K.888, s. 266-268 wiadomo: „Martinus senior, pred. alem., Laurentius, pred. polon.,”. itd. 
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132, 134, 137, 139 - 140, 142 - 143, 145 - 148, 150 - 151, 153 - 158, 160 - 163, 165 - 
167, 169 - 170,175. 
 
 Z Krakowa: 31, 39, 42, 56, 63 - 64, 79 - 80, 83, 96 - 97, 101, 104 - 105, 118, 
126 - 127, 133, 135, 138, 141, 144, 152, 159, 168, 174. 
 
 Z Łagiewnik k. Krakowa, 17, 
 Z Bieżanowa k. Krakowa, 30, 
 Z Kleparza pod Krakowem, 40, 84, 
 Z Pyskowic, 52, 
 Z Krosna, 100, 
 Z Woli, 111, 
 Z Warszawy, 117, 
 Z Lusiny pod Krakowem, 131, 
 Z Przytkowic k. Krakowa, 149, 
 Z Opola, 164, 
   Z Wieliczki,171, 
 Z Krzyżanowic, 173,  
  Z Łobzowa k. Krakowa 176, 
 Z Myślenic, 172. 
 
 Z przytoczonego wykazu wynika, że najwięcej podziękowań pochodziło z 
samego Kazimierza, miejsca najbliżej grobu bł. Stanisława i od wiernych najlepiej 
go znających, bo 72% wszystkich podziękowań.W 39 wypadkach mamy 
podziękowania spoza Kazimierza: 27 z Krakowa, i innych miejscowości. Można 
przypuszczać, że dziękujący z Warszawy czy Krosna przebywali na terenie 
Kazimierza czy Krakowa okazyjnie, słyszeli o bł. Stanisławie a będąc w trudnej 
sytuacji zdrowotnej czy w innych kłopotach, zwracali się o pomoc do niego i 
doznawali pomocy. 
  
 Stan materialny tych, którzy przedstawiali prośby i zgłaszali podziękowania 
był różny. Są wśród nich rajcy miejscy (nr 5, 8, 9, 38, 70, 86, 87, 88,  93, 121, 161, 
162, 163), są kupcy (nr 42, 79, 80). W kilku przypadkach zaznaczono „honesta 
domina”, chodzi w tym wypadku o niewiasty pochodzenia mieszczańskiego, ale 
znacznie zamożniejsze czyli t.zw. patrycjat „Honesta domina Hedvigis Zielonczyna” 
(nr 33), „Honesta domina Dorota Bocheńska” ( nr 76). Wśród proszących i 
dziękujących są i biedni „Ancilla de Cracovia” (nr 31), „Catharina famula” (nr 89), 
„Alia famula” (nr 90) „Mater pauperis de Casimiria”(nr 120). „Hedvigis famula”(nr 
134). Często występują osoby starsze, wdowy, stąd określenie „vidua”, „relicta”. 
 
 Gdy chodzi o pochodzenie społeczne, w większości byli to rzemieślnicy 
kazimierscy, w kilku wypadkach z Krakowa, a więc bednarze (nr 160, 172), 
fryzjerzy (nr 20), farbiarze (nr 126), garncarze (nr 36), grzebieniarze (nr 127), 
karczmarze (nr 17,33), kowale (nr 148), kupcy (nr 42, 79, 80, 175), kuśnierze (nr 
168), krawcy (nr 10, 28, 95, 102, 108, 144), kołodzieje (nr 111), mydlarze (nr 49), 
olejarze (nr 115, 132, 166), ogrodnicy (nr 48, 120, 147), piwowarzy (nr 66, 85, 136), 
rybacy (nr 11, 77, 116), rzeźnicy (nr 6, 7, 14, 18, 36, 44, 45, 46, 72, 93, 94, 98, 99, 
106, 107, 119, 124, 129, 130, 137, 140, 142, 153, 161, 162, 163), sukiennicy (nr 1, 
19, 21, 22, 40, 46, 62, 157, 158, 169), szewcy (nr 59, 145), ślusarze (nr 117, 118), 
złotnicy (nr 174). 
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 Chociaż samo to zestawienie nie daje pełnego obrazu społeczności 
Kazimierza, stanowi jednak przypuszczalny obraz ludności tego miasta oraz układu 
rzemiosł. Kazimierz - miasto założone w 1335 r., bardzo rozwijające się, cieszące się 
wieloma przywilejami królewskimi, miało swoje cechy silnie konkurujące z 
krakowskimi. Ciekawe też było ustosunkowanie się mieszczaństwa kazimierskiego 
do władzy królewskiej. Chociaż ludność ta w dużej mierze była pochodzenia 
niemieckiego, jednak stojąca przy królu i jemu wiernie oddana, natomiast 
społeczeństwo krakowskie, również niemieckie, ale niechętnie ustosunkowane do 
władzy królewskiej. Sprawy te miały powiązanie prawdopodobnie jeszcze ze sprawą 
buntu wójta Alberta przeciw królowi Władysławowi Łokietkowi i sankcjom jakie 
król zastosował wówczas do magistratu krakowskiego16. 
 
 Patrząc na zestawienie rzemiosł kazimierskich widać co do ilości na 
pierwszym miejscu rzeźników. Widocznie i jatek było wiele. Nadto istniał wolny 
handel mięsa na rynku, dzisiaj placu zwanym Wolnica czyli miejsca wolnego od 
podatku. Tu więc skupiał się handel z terenem. Widocznie i zapotrzebowanie na 
mieso i wyroby mięsne tak u miejscowej ludności, jak i przybyszów było wielkie, a 
możliwe, że i rzeźnicy kazimierscy dostarczali przetwory mięsne na dwór królewski. 
Na drugim miejscu wśród rzemiosł to sukiennicy. Potrzeby były wielkie, Kraków  - 
Kazimierz leżał na szlaku dróg handlowych Wschód - Zachód, Północ - Południe. 
Handlowano wyrobami własnymi i sprowadzanymi. 
 
 Godne uwagi jest również pochodzenie narodowościowe ludności Kazimierza 
na podstawie składanych próśb i podziękowań za przyczyną bł. Stanisława 
Kazimierczyka. W dużej mierze są to nazwiska polskie, dalej niemieckie, czeskie a 
nawet węgierskie. 
 Występujące nazwiska niemieckie: Bargiel, Boner, Ford, Heckel, Kaszych, 
Kraus, Knottel, Molner, Neckel, Niger, Scholtz, Schonmatis, Schordyl, Schemaryn, 
Schmerzschneider, Schwarzschneider, Synel. 
 Nazwiska polskie: Bartosz, Chudy, Czarny, Bocheński, Bierowski, Gawron, 
Gubała, Kamieniec, Kasichleba, Krowa,  Łyskowa, Miroszek, Mnich, Łysy, Nowak, 
Kurczołek, Początek, Pacorzyna, Siemianko, Sokołowicz Soyka, Szczęsny, Obaio, 
Szczyrba, Turek, Wycisło, Włosaty, Zielonczyna.  
 Z węgierskich nazwisk, to Galchor, Polgasz, Gotphor. 
 
 Zestawienie to wskazuje, że w drugiej połowie XV w. społeczeństwo 
kazimierskie  w większości było pochodzenia polskiego. Przyjąć również należy, że 
również język polski był dominujący na Kazimierzu. Potwierdzają to również 
występujące imiona: Bartosz, Kachna, Świątocha itd.  
 
 Zestawienie nazwisk, pochodzenia społecznego i zamożności tych, którzy 
kierowali swoje kroki do pośrednictwa bł. Stanisława Kazimierczyka wskazuje, że 
ten  za życia cieszył się  powszechnym szacunkiem i zaufaniem u wszystkich.  
Udawali się do niego wierni niezależnie od pochodzenia społecznego, narodowości, 
zamożności i zyskiwali proszone łaski. Wśród nazwisk występują nazwiska 
szlacheckie, mieszczańskie, chłopskie, jest też  sporo biedoty miejskiej. W 
większości były to niewiasty (118 przypadków), często wdowy, które udawały się do 
                                                 
16 M. D ł u g o p o l s k i, Bunt wójta Alberta, Rocznik Krakowski 1905, s. 135 - 166. 
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bł. Stanisława czy to w sprawie swego słabego zdrowia, czy z prośbą o pomoc dla 
najbliższych czy też w szczególnych kłopotach. W jednym wypadku zaznaczono, że 
dziękująca nie podała swego nazwiska, a pochodziła z zamożnej rodziny, posłała 
jedynie swego służącego, by ten złożył podziękowanie za uzyskaną łaskę (nr 91). 
 
 Nadzwyczajne łaski, to najczęściej poprawa zdrowia. Stąd też najwięcej 
takich podziękowań. Sprawa diagnostyczna w wielu wypadkach trudna do ustalenia. 
Brak bowiem bliższych opisów choroby, sposobu leczenia, wieku itd. Widać, że 
spisujący doznane łaski nie był zorientowany w medycynie, ewentualnie pomijał ten 
aspekt ograniczając się jedynie do podania np.  wielka słabość (42 przypadki), 
choroba oczu (17 przypadków), choroba rąk (8 przypadków), choroba nóg (15 
przypadków), choroba dzieci (12 przypadków), ciężki poród (5 przypadków), 
wrzody (3 przypadki). Następnie choroba bydła (3 przypadki), kłopoty sądowe (2 
przypadki). Innymi słowy były to typowe kłopoty ludzkie niezależnie od 
zajmowanego stanowiska, pochodzenia i zamożności. 
 
 Spisujący nadzwyczajne łaski uzyskane za przyczyną bł. Stanisława 
Kazimierczyka nie podał swego imienia i nazwiska. Należy przypuszczać, że był to 
ktoś z klasztoru Bożego Ciała, prawdopodobnie zakrystianin. U Bollandystów 
zaznaczono, że „cuda” spisywał „compatriota”17. Trzeba tutaj zaznaczyć, że podział 
władzy w klasztorze Bożego Ciała był nieco inny niż dzisiaj i nie odpowiadał 
naszemu podziałowi zajęć. Wówczas właściwym proboszczem parafii był prepozyt, 
natomiast układem nabożeństw, prowadzeniem drobnych robót w kościele, jego 
utrzymaniem, zajmował się zakrystianin18. 
  
 Nie jest możliwe dzisiaj odpowiedzi czy zakrystianin spisujący prośby i 
podziękowania zapisywał wszystkie, czy też tylko wybrane przez siebie, a następnie 
czy były one czytane w kościele w czasie nabożeństw, czy też napływały one 
spontanicznie od wiernych. W literaturze kościelnej nie spotyka się przypadku, by 
wówczas odczytywano podziękowania. Trzeba jednak przyjąć, że wierni byli w jakiś 
sposób informowani, że te „cuda” się spisuje, że należy podziękować. Możliwe, że 
sprawy te poruszane były na kazaniach parafialnych. 
 
 Z zachowanych dokumentów nie wynika jakoby zaraz po śmierci urządzano 
specjalne nabożeństwa mające na celu podkreślenie wybitnych zasług czy 
świątobliwości bł. Stanisława. Wszystko wskazuje na to, że był to kult oddolny, 
samorzutny ze strony wiernych. Podziękowania w znacznej liczbie pochodzą od 
wiernych Kazimierza, kilka ze strony braci zakonnych, nie ma żadnego natomiast 
podziękowania ze strony przełożonych zakonnych. Nie ma więc żadnych podstaw, 
by przypuszczać, że kult ten był sztucznie rozszerzany. Kościół Bożego Ciała jako 
parafialny na Kazimierzu przy Krakowie był ośrodkiem obserwacji ze strony władzy 
kościelnej, która czuwała nad właściwym pojmowaniem i wykonywaniem przepisów 
kościelnych.  Zapisywanie „cudów” za przyczyną bł. Stanisława było zgodne z 
ówczesnym zwyczajem. Zapisy te, wiarygodne, stawały się podstawą do 
                                                 
17  AS., Maii I, s. 26* 
 
18  Stąd też i najstarsza znana księga wływów i rozchodów kościelnych (1616 - 1676) nosi tytuł ABC: 
„Expensa pecuniae thesaurii sacrarii Ecclesiae SS Corporis Christi per me P.Joannem Gelasium 
Sacristianum adnotata”. 
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zatwierdzenia oficjalnego kultu b,. Stanisława. Sprawa zaś zatwierdzenia kult leżało 
w komptencji miejscowego biskupa ordynariusza, w naszym wypadku Krakowa. 
 
 Prosty styl, krótkość relacji, rzeczowość opisu udzielonych łask wskazują na 
wiarygodność przekazu. Podawano kto doznał łaski, jakiej, jaki był oddźwięk 
doznanej łaski, czasem jakieś jeszcze okoliczności towarzyszące faktowi. Przy 
spisywaniu nie trzymano się szablonu. Bł. Stanisław w oczach wiernych to 
„Wielebny Ojciec”, „Pobożny ojciec”, czasem „błogosławiony”, czy nawet „święty”. 
Te określenia mają bardzo ważne znaczenie gdy omawiane będzie zagadnienie kultu 
oddawanego bł. Stanisławowi w tym najstarszym okresie jeszcze przed dekretami 
Urbana VIII19. 
 
 W opisach „cudów” najczęściej podawane były imiona, nazwiska osób, które 
doznały łaski, nieraz ich stanowiska, powiązania rodzinne, miejsce zamieszkania, 
zajęcia itd. Na podstawie tych okoliczności było możliwe czynienie poszukiwań 
celem sprawdzenia czy faktycznie takie osoby żyły, zajmowały podane stanowiska w 
tym określonym czasie, tuż po śmierci bł. Stanisława, a więc pod koniec XV wieku. 
 
 Poszukiwania prowadzono przede wszystkim w aktach sądowych z tego 
okresu, zapisach testamentowych jak i innych zachowanych źródłach z terenu 
Kazimierza czy Krakowa.. Stwierdzenie więc, że takie osoby faktycznie istniały na 
terenie Kazimierza czy Krakowa stanowiłoby pośredni dowód na istnienie kultu 
oddawanego bł. Stanisławowi. Trzeba też przyjąć, że wymienione w 
podziękowaniach osoby nie musiały występować w sądzie, w urzędowych aktach, 
mogły sobie spokojnie żyć bez urzędowego stykania się z władzą świecką. Stąd też 
w założeniu swym poszukiwania nie miały na celu odnalezienie wszystkich nazwisk, 
to byłoby niemożliwe. 
 
 Szczęśliwym zbiegiem okoliczności archiwalia miejskie Kazimierza i 
Krakowa w znacznej mierze zachowały się do dziś i to te, które odnoszą się do 
badanego okresu. Jest ich nawet dość dużo. Znajdują się przede wszystkim w 
Archiwum Państwowym przy ul. Siennej w Krakowie. Archiwalia odnoszące się do 
miasta Kazimierza oznaczone są literą „K”. Jest również dokładny inwentarz tych 
zbiorów sporządzony przez prof. M.Friedberga. 
 
 Poszukiwania w tych archiwaliach przyniosły dobre wyniki. W archiwaliach 
napotkano osoby, które z całą pewnością odnoszą się do następujących „cudów”: 2, 
5, 6, 7, 8, 9, 14, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 34, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 49, 57, 61, 62, 63, 
66, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 93, 94, 98, 99, 102, 106, 112, 
121, 123, 130, 137, 142, 146, 151, 156, 157, 158, 164, 169, 174. 
 
 W podanych opisach występują konkretne osoby z podaniem imienia i 
nazwiska. W wielu wypadkach istnienie osób wymienionych w opisach 
nadzwyczajnych łask w tym okresie czasu zostało potwierdzone przez inne 
zachowane źródła odnoszące się do badanego okresu20. W wielu wypadkach znany 
                                                 
19  Codex pro postulatoribus,ed. IV,Romae 1929; I. B r o s c h,  Der Heiligsprechungsprocess per 
viam cultus, Romae 1929, s. 1-4;  A. A m o r e, La canonizzazione vescovile, Antonianum 53 (1977), 
s. 231 - 266. 
20  Istnienie następujących osób zostało potwierdzone na podstawie dostępnych źródeł: 
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 Brat Mikołaj ze Swoszowic (2), Arch. Państw. K.888, s. 99. 
 
 Jan, syn Władysława Wyki (5): Wacław Wyka (Vyka, Wycka, Vika, Vicka, Wicka) był 
ławnikiem w radzie miejskiej Kazimierza. Źródła notują go wiele razy.  Miał troje dzieci: Jan, 
Stanisław i Barbara. Również brat Wacława, Jan, był ławnikiem w radzie miejskiej Kazimierza:  K.7, 
s. 452 (1502), s. 520 (1505); Joannes filius Venceslai Vyka, K. 378, s. 262, 324: Johannes Wyka frater 
Venceslai Wyka, K.377, s. 78 (1487). Wenceslaus Wyka, K 377, s. 78 (1487), K. 378, s. 22v, 23, 65, 
78v, 81, 106, 137, 162, 172, 173v., 202, 224, 262. 
 
 Agnieszka, żona Galhor  (6)  44, 45, 46): K 7 (1487), s.74, 151, 154; (1497), s. 323n; K 377 
(1480), s. 148, K 378 (1485 - 1508), s. 9, 22, 29, 117v, 123, 138v. 161v; Matriculorum Regni 
Poloniae summaria ed. Thaddaeus Wierzbowski, Warszawa 1905, t. 1, s.104, poz. 1993 (1489) 
„Michael Galor civis Casimir. et Agnes uxor eius”. 
 
 Małgorzata, żona Feliksa Szczęsnego (8,9). Materiał bardzo obszerny: K 377 (1483), s. 106; 
K 378 (1487), s. 13, 34, 35; (1489) s. 127, 226; K 7 (1490), s.225 -  228 „Margeritha Felixowa in lecto 
sue egritudinis..”. Jej córka Katarzyna, mieszkała w Krakowie (por. 39) . Widocznie Małgorzata 
zmarła w tym czasie, gdyż jej mąż  przeniósł się do swej córki Katarzyny do Krakowa,  o czym 
świadczy wpis jego do księgi miejskiej w Krakowie „Felix alias Żeszny de Kazimiria ius habet, fuit in 
Casimiria consul” Nr 1421 (1491), s.362. 
 
 Katarzyna, wdowa po ś.p. Bartoszu (14): K 378, s. 229 (1494), K.888, s. 126:”Katherina 
Barthossin de Kazimiria”. 
 
 Katarzyna, żona Jana Krowy (18): „Catharina Crowyna”, Scab. Crac., Nr 8, s. 161, 185 
(1463); „Tutor et executor testamenti Joannis Crowa carnificis” K 378, s. 383 v. (1504). 
 
 Barbara, żona Jerzego rzeźnika (21): „Georgius lanifex et Barbara uxor eius”: K 7, s. 178 
(1487); „Georgius Lyszko lanifex et Barbara uxor eius”: K 378, s. 21v. 
 
 Mikołaj Łysy (24): K 7, s. 385; Bibl. Jag. Rkpis 8039 IV, s. 144 (1481), s. 20,XI „Nicolaus 
Lyssy”. 
 
 Mikołaj Włosaty (26), K.378 (1489), s. 82v, 92, 106, 226. Jego żona Elżbieta (s.36), był rajcą 
kazimierskim w 1483 r. i często występuje w aktach sądowych (s.39v, 42v). 
 
 Katarzyna, żona Piotra Bargiel (28, 102): K 377 (1484),  „Petrus Bargiel et Catharina uxor 
eius” 
s. 15v, 32, 36, 54, 63, 70, 189,  
 
 Katarzyna Racowa (29) Adv. Crac. 84 (1480)), s. 266; K. 888 (1486), s. 110, AKM w 
Krakowie, Episcopalia t.IV (1489 - 1503), s. 16. 
 
 Jadwiga Zielonczyna (33): K 7 (1487), s. 157: „Joannes Zielonka et Hedvigis uxor eius”; K. 
378 (1489), s. 8 „Honesta domina Hedvigis Zielonczyna”, s. 23, 32,  229, 263, 313. 
 
 Zofia, wdowa po ś.p. Macieju Polgasz (34), s. 7 (1487), s. 33, 70, 363, 363v. (1501 „Sophia 
Polgaszyna, vidua”; K 378 (1488) s. 81, (1489), s. 6, 12. 
 
 Hannus Neckel (37), K 7 (1500), s. 389; K. 377 (1480), s. 45 (1484), s. 130, (1485), s. 144; K 
378, s. 75, 81v. 
 
 Stanisław Kaszych (Kanszych, Kaszich, Kassich) (38, 87, 89) wielokrotnie występował w 
dokumentach jako rajca kazimierski. Jego żona Jadwiga, mieli troje dzieci: syna Stanisława, 
późniejszego prepozyta w kościele św. Leonarda na Kazimierzu, Mikołaja i córkę Barbarę: K 7, s. 
137 (1488), s. 146, 150, 185, 188, 189, 369 , 469; LK 377: s. 22; K. 378, s. 4v, 22, 35v, 35, 38, 41v, 
49, 54, 69, 72, 76, 96, 98, 102, 103, 105, 109 ii. W 1499 r. Stanisław Kaszych już nie żył: K.378, s. 
319. 
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 Stanisław Schordyl (43, 112): K.7, s.1, 12 (1481), 35, 70 (1487), 233 (1490) s, 357 „uxor 
Barbara”; K. 377, s. 98 (1482), 99; K. 378, 71, 99,  s. 147, 189, 189v. 
 
 Rafał Smigmator (49), K.7, s. 99, 100 (1482), s. 123 (1484), s. 124; K 7 (1482), s. 33 (1490), 
s, 229; K 378 (1487), s. 38, 99. 
 
 Małgorzata,wdowa z mostu królewskiego (50), K.378 (1499), s. 327 „Margaretha de Ponte 
Regali”. 
 
 Ksiądz Jakub, prowizor klasztorny (57) ABC Metrica (1489), s. 286; K 7 (1483), s. 73 
(1499), s. 386. 
 
 Katarzyna, żona Stanisława Wycisło (Wycisło, Wyczislo, Wyczyslo, Wicislo) (61, 122, 123). 
Stanisław bardzo często notowany w aktach ze względu na swoje stanowisko rajcy miejskiego: K 7, s. 
12v, 24, 35, 48, 83, 97, 137; K 377, s. 24, 109, 114; K 378 s, 6, 7, 100, 101 „Stanislaus Wycislo cum 
Katherina uxore”. Mieszkali na Kazimierzu przy ul. Konsularnej: K.377, s. 24 „Stanislaus Wycislo 
plateam consularem habitans”. 
 
 Elżbieta, wdowa po ś.p. Klemensie włókniarzu i rajcy Kazimierza (62): K 7, s. 35(1482); K 
377 (1485), s. 93 (1486), s. 110, 113; K 378, s. 6, 75 (testament). 
 
 Barbara, wdowa p.ś. Kokornach (63): K 9 (1503) s. 214 „Barbara Kokornackiej”, 368 (1506), 
„Barbara Kokornakowa”, 1508, s. 452. 
 
 Mikołaj Skars, piwowar z Kazimierza (66), K 7, s. 154 żona Barbara; K 378 (1487), s. 21. 
 
 Dorota Molner (68): K 7 (1493), s.33, 267: „Dorothea soror Nicolai (et Petri) Molner”: K 
377 (1481), s. 63, 99; K 378, s. 35, 120, 233v; 387, s. 287 (1490). 
 
 Anna, żona Marcina Heckel (72, 137): K 7 s. 441 (1502): „Martinus Heckel cum Anna uxore 
sua” „Martinus Heckel, carnifex”, K 377, s. 110; K. 378, s. 13v (1486), s. 35v, 127, 134, 302, 377 
(1499).  
  
 Anna Kretkowa (73): K 7, s.35 (1482),  372 (1495); K 377, s. 23, 44 (1480), 114 (1483);  
K.378, s. 42v, K.888, s. 126. 
 
 Małgorzata Łyskowa (74, 75): K 7, s. 70, 71 (1487). 
 
 Stanisław Gubala (81): K 387, s. 227, 234 (1498). 
 
 Jadwiga po ś.p. Sebastianie z Krakowa (83) 430 (1493), s. 429. 
 
 Małgorzata Zontag, wdowa po ś.p. Ambrożym (86). Ambroży Zontag (Zontak, Zuntak), żona 
Małgorzata, synowie Ambroży i Jan, mieszkał przy ul. „Sutorum”. W 1483 r. już nie żył K 7, s. 12, 
13, 25, 26, 329, 36; K 8, s. 6; K 377, s. 78, 145; K 378, s. 15v, 39v, 103, 123v. 
 
 Jan Zontag (Zontak, Zontakowicz) (93), syn Ambrożego. Jego żona Anna: K 7, s. 163, 369, 
445; K 378, s. 36, 39v, 42, 64, 123, 325v, 434, 445. 
 
 Bartłomiej Bierowski, rzeźnik (98, 99): K 7, s. 72, 173 (1499), 369 (1501), 421; K 378, s. 
127v.; K 433, s. 255. 
 
 Katarzyna, żona Piotra Bargiel (28): K 377 (1487), s. 79, 97, 100. 
 
 Mikołaj Heckel, rzeźnik (106), K 7 (1491) s. 245. 
 
 Katarzyna, żona Michała (108), K 7, s. 385. 
 
 Mikołaj Sokołowicz i jego żona Anna  (116): K 7 (1487), s. 71; K 387 (1487, s. 11v, 12v. 
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jest tylko mąż, a nie żona czy córka21. Nieraz podana jest taka okoliczność, która 
czyni opis wiarygodny. Np gdy jest mowa o rybaku z Podbrzezia, wiadomo, że tam 
był cech rybacki. 
                                                                                                                                          
 
 Jadwiga Kaszych (121, 134): K 378, s. 70v, 71, 76v, nadto por. Stanisław Kaszych. 
 
 Jan Fredel, grzebieniarz: Jan Ptaśnik, Cracovia artificum, s. 297 por. 993 (16.V.1488): 
Joannes pectinista. Występuje to nazwisko wśród mieszczan krakowskich: Andreas Fredel, K 378, s. 
12 oraz Laurentius Fredel  90 (1492), s. 213. 
  
 Jakub Niger (130) „Jacobus Niger et uxor eius Anna”: K 378, s. 129, 130v. 249v. W księgach 
miejskich sądowych Kazimierza podany in extenso spór (1490). K 7, s. 40, 389, 570v. 
 
 Szymon piekarz (135)  84 (1479), s. 294. 
 
 Jan Scholtis  (141): K 7 (1487), s. 73;  K 455 (1491), s.230n, 254.  
 
 Elżbieta, żona Mikołaja Nyczko (146): K 376 (1494), s. 227; K 377 (1487), s. 76; K 378 
(1488), s. 118v, 122v, 127v, 129v, 136v, 152v, 165. 
 
 Katarzyna Początek (154): K 7 (1484), s. 51; K 378 (1490), s. 189. 
 
 Stanisław Soyka (157): K 7 (1494), s. 289, 292, (1503), s. 475, (1506), s. 543. 
 
 Piotr Turek (158): K 7 (1482),  s. 29, (1502),  s. 445, 447, (1503),  s. 451, 473, (1505),  s. 
519; K 378 (1487), s. 20, 229. 
 
 Wawrzyniec Szczyrba (169): K 7 (1484),  s. 127, (1501),  s. 421. 
 
 Jerzy  złotnik z Krakowa (174): K 7 (1499), s. 368; Adv. Crac. 83 (1476), s. 90, 91, 92, 93, 
98, 104, 111; Adv. Crac. 84 (1479), s. 26, 264. 
  
  
 21 Regina, żona Klemensa Czarnego (1), K. 7, s. 52 „Valentinus filius Clementis 
Nigri”(1482). 
 
 Stanislaus Kraus (3, 4), K 7, s. 358v „Stanislaus Crausowicz, filkus Stanislai Craus, Ordinis 
Sti Francisci Conventualium” :K 378, s. 102v. 
 
 Katarzyna, żona Andrzeja Łysego (10), Andrzej Łysy :K 455 (1483), s. 87; K 377 (1483), s. 
144; K 378, 1v, 2, 124, 140v, 186, 229. 
 
 Katarzyna, żona rybaka Mikołaja z Podbrzezia (11). Znany jest cech rybaków na Podbrzeziu. 
Por. M. Friedberg, Inwentarz Archiwum Miasta Kazimierza pod Krakowe (1335 - 1802), s. 92, nr 80, 
1481 22.VI. Kraków, Grzegorz z Lublańca archidiakon i kanonik  oraz wielkorządca krakowski 
zatwierdza statuty dla rybaków na Kazimierzu, Podbrzeziu. 
 
 Dorota, wdowa Paczoszka (12, 13), K K 9, s. 271; ABC, Metrica  (1496), s. 14; K 377, s. 5, 6 
„Mathias et Dorothea uxor” 
 
 Małgorzata, wdowa z domu Poklaryn (15, 16), K 8 (1463), s. 179. „Domina Katharina 
Pocklerin”. 
 
 Chudy, restaurator z Łagiewnik (17), K 7(1491), s. 251 „Joannes Chudy de Łyagyewnyk”; K 
378, s. 197. 
 
 Syn Stanisława Kamenez (19), K 378(1487) , 31, 31v, 32 (uxor Hedvigis), 68, 190, 202, 
203v, 
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 Katarzyna, żona Jana fryzjera (20), K 7(1484), s. 154; K 378(1498) , s. 188v „barbitonsor 
Johannes”, 232v, 294. 
 
 Jakub, rzeźnik z Kazimierza ożeniony z Dorotą Schonemathiss (25), K 7(1482), s. 18; K 8, s. 
7; Nr 429 Cons. Crac., s. 413 „Dorothea Schonemathissen”. 
 
 Małgorzata po ś.p. Janie Wrolich (27), K 8 (1464), s. 509 „Stano Frolich”. 
 
 Dorota, żona Wawrzyńca murarza (35), Jan Ptaśnik, Cracovia artificum, t. I 1484,s.266, nr 
874 „Laurentius de Kazimieria murator”, K 8 (1474), s. 344. 
 
 Dorota, zakonnica, zwana Kulawa (36), K 7 (1494), s. 288, (1497, s. 328. 
 
 Udalricus, kupiec z Krakowa (42, 80), 85 (1482), s. 417 „Ulricus”. 
 
 Katarzyna, żona Mikołaja Kansichleba (47), K 378 (1490), s. 341v. 
 
 Marta, wdowa po ś.p. Ford z Krakowa (54), Kod. Dypl.Krak. 1462, „Petrus Fard”. 
 
 Małgorzata Troperyn z Krakowa (56), 81 (1481), s. 362 „Elfka Troperynowa”. 
 
 Elżbieta, wdowa po ś.p. Klemensie, rajcy kazimierskiego (62), K 7(1482), s. 35; K 377 
(1483), s. 53,  100, 113; K 378, s. 6, 75 Testament Klemensa. 
 
 Diecko Jana Bonera, kupca z Krakowa (79), Jan Ptaśnik, Bonerowie, Rocznik Krakowski 7 
(1905), s. 1-134. Nazwisko często występuję w księgach miejskich, szczególnie Krakowa. 
 
 Dziecko Macieja, malarza z Krakowa (96, 97, 133), jeśli mowa o kupcu „mercator”, znany 
84 (1480), s. 345, jeśli chodzi o murarza „murator”, co jest bardziej prawdopodobne, K 378, s. 236v. 
 
 Katarzyna Sosomeryn (104), K 8, s. 510; 89 (1491), s. 341, 394. „Soserin Niclos”. 
 
 Małgorzata, żona Jakuba Smersneyder z Krakowa (1405), 9 (1500), s. 45 „Jacobus 
Smersneyder. Znany także Piotr, s. 429, Jan, 90, s. 137; K 8 (1465), s, 239). 
 
 Katarzyna, żona Michała krawca z Kazimierza (108), K 7(1504), s. 385 „Catharina 
Michaelis”.. 
 
 Maciej, siostrzeniec Stanisława Schordyl (113): K 7, s. 70, 233, 257, 407; K 377, s. 99; K 
378, s. 71, 99. 
 
 Małgorzata, żona Mikołaja Heckel (119), K 7 (1491), s. 245 „Nicolaus Heckel”. 
 
 Małgorzata, przebywająca u Wycisły (125), znany rajca kazimierski, K 277, s. 24 ii. 
 
 Dorota, żona Mikołaja farbnika z Krakowa (126), Adv. Crac. 84 (1480), s. 236. 
 
 Paweł Kraus z Mostu Królewskiego, garncarz (128), K 7(1504), s. 389 „Paulus de Ponte 
Regali”. 
 
 Katarzyna, żona Mikołaja Wilka, rzeźnika (129); K 378, s. 127v, 186, 238v „Nicolaus Wilk, 
carnifex”. 
 
 Barbara, panna, siostra Katarzyny, żony Stanisława Gubały (131), K 378, s. 227 „Stanislaus 
Gubała”, 
 
 Anna, żona Marcina Heckel, rzeźnika (137), K 7 (1502), s. 441 „Martinus Heckel cum Anna 
uxore sua”. 
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 Ogólnie biorąc, w podanych opisach, w 76% występują mieszczanie, głównie 
z Kazimierza, przy czym w 16 przypadkach chodzi o rajców miejskich. W 61 % 
podane są dokładnie osoby, a więc imiona i nazwiska, co pozwalało zidentyfikować 
tożsamość osoby z innymi źródłami. Tylko w 7 % występują osoby duchowne. 
 
 Pewne szczegóły godne są podkreślenia. Podano np., że dziecko kupca Jana 
Bonera (72) doznało uzdrowienia. Przy końcu XV w. Jan Boner nie był jeszcze 
wybitną osobistością jaką stał się na początku XVI w.. Podobnie i lekarz Rogala. 
Gdyby więc ktoś pisał o tym uzdrowieniu w 10 lat później niż to podano, z 
pewnością podkreśliłby znaczenie uzdrowienia dziecka takiej osobistości22. Podobna 
sytuacja z Janem Rogalą23. 
 
 Dalsza sprawa, to kłopoty sądowe Jakuba Niger z powodu jego żony. Sprawa 
rozpatrywana była przed sądem miejskim, co udało się sprawdzić, że taka sprawa 
faktycznie była i to w dniu 31 października 1489 r.24. 
 
 Wśród tych opisów znajduje się wiele podziękowań od ludzi nieznanych, 
przede wszystkim spoza Kazimierza, ludzi przybyłych przypadkowo, którzy nie 
mieli okazji stawać przed  radą miejską czy sądem, by zostawić ślad swego tutaj 
pobytu.. 
 
                                                                                                                                          
 Jakub, rzeźnik, służący Wawrzyńca rzeźnika Scholz (140), K 377 (1482), s. 88 ”Laurentius 
Scholtis et Dorothea uxor ejus”; K 378, s. 67, 126, 153v. 
 
 Barbara, córka Mikołaja Szynel (148), K 7 (1484), s. 15, 16, 18, 40, 87, 118 „Szynal faber”;. 
K 378, s., 13, 33v. 
 
 Katarzyna, żona Piotra Początek (154), K 7 (1484) „Petrus Początek”, K 378 (1490), s. 189 
„Catharina Początek”. 
 
 Małgorzata, żona Jana Bedellusa (155), K 378, s. 94v, 95, 124, 131, 142, 143, 144v, 148, 
149, 175 ii. „Joannes Bedellus”. 
 
 Małgorzata, żona Kaspra Olbrychta, piekarza z Krakowa (159), Księga przyjęć do prawa 
miejskiego w Krakowie 1392 - 1506, edidit, Cas. Kaczmarczyk, Cracoviae 1913, nr 6892 (1465) 
Gaspar Olbrecht. 
 
 Zofia, córka Grzegorza Zontaga (161, 162, 163), K 7 (1486), s. 9, 10, 1 „Gregorius Zontag 
cum Anna uxore sua”, s. 137 „Jacobus carnifex gener Gregorii Zontag”. 
 
 Adam z Opola na posłudze królewskiej (164), K 7(1487), s.180 „Adam stipendarius”. 
 
 Agnieszka, żona Piotra skórnika z Krakowa (168), K 378, s. 20 „Petrus pellifex”, 83 (1477), 
s. 389. 
  
 
22 Według opracowania Jana Ptaśnika, Bonerowie, Rocznik Krakowski (1905), wspomniany Jan 
Boner nie miał dzieci. Być może, że wspomniane dziecko zmarło we wczesnych latach.  
 
23 W 1490 r. Jan Rogala, był postacią mało znaną, nie występuje w źródłach. 
 
24  K 378, s.129: Judicium bannitum feria secunda in crastino omnium sanctorum celebratum. S. 130v. 
Sententia Jacubowa Nigra carnificissa habet ad quindenam erga Iohannem thwarogowicz  de 
Stradomya. 
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 Powyższa analiza upoważnia obiektywnego badacza do przyjęcia za pewne, 
że w podanym czasie osoby, które dziękowały za szczególne łaski, faktycznie 
istniały. Poszukiwania potraktowano bardzo szczegółowo, by usunąć wszelką 
wątpliwość co do tożsamości i współczesności wymienionych osób podanych w 
opisach. 
 
 Jeśli wi ęc się przyjmie, że opisy pochodzą faktycznie z podanego okresu, to 
jest z pierwszego roku po śmierci bł. Stanisława, wobec tego formy kultu 
oddawanego przez wiernych podane w tych opisach, należy przyjąć jako dowód 
istnienia kultu religijnego. 
 
 Analiza opisów i sposobu podziękowań przez wiernych za otrzymane łaski, 
szczególnie tych pierwszych opisów daje potwierdzenie istnienia tego kultu i to za 
wiedzą władzy kościelnej. Nie był to zwyczajny, prywatny kult, ale publiczny i 
kościelny. 
 
 W ujęciu prawnym kult jest to akt czci i poważania oddawany jakiejś osobie 
w dowód uznania jego dostojeństwa. Stąd też rozróżniamy kult świecki i religijny, 
zależnie od tego czy dostojeństwo, na którym opiera się cześć jest naturalne czy 
nadnaturalne. W naszym wypadku chodzi o kult religijny, przez który oddajemy 
cześć i poważanie należne Bogu i Świętym25. 
 
 Innego rodzaju jest kult oddawany Bogu a inny jest kult oddawany Najśw. 
Maryi Pannie i Świętym.. Kult oddawany Bogu jest absolutny, wyłączny. Tego 
rodzaju kult odnosi się tak do poszczególnych Osób Boskich jak i do Trójcy Św.iętej. 
Jest to tzw. cultus latriae czyli kult czci. Kult oddawany Świętym będącym w niebie 
z Chrystusem Panem zwany jest cultus duliae, to znaczy taki kult, na który zasłużyli 
sobie Święci przez istototą łączność z Bogiem, przez łaskę nadprzyrodzoną. Między 
Świętymi na szczególną cześć zasługuje Najśw. Maria Panna będąca Matką Boga 
Jezusa Chrystusa, stąd też jej kult jest wyższy od kultu innych Świętych i nazywa się 
„superduliae”26. Dalej kult może być bezwzględny „cultus absolutus” lub względny 
„relativus” zależnie od tego czy się odnosi do osoby czy do rzeczy mającej ścisły 
związek z osobą godną czci i uprawnioną do odbierania kultu. Stąd to świętym 
relikwiom i obrazom oddaje się kult względny, odpowiadający osobom, do których 
relikwie czy obrazy się odnoszą27. 
 
 Dalej rozróżniamy kult publiczny, gdy wykonują go w imieniu Kościoła 
osoby prawnie do tego wyznaczone, przez czynności, które z ustanowienia Kościoła 
odnoszą się tylko Bogu, Świętym i Błogosławionym oraz  kult prywatny28. 
 
                                                 
 
25  Ks. Franciszek Bączkiewicz CM, Prawo Kanoniczne, wyd. Ks.Wł.Stawinoga, t.II, Opole 1958 r., s. 
424, nr 458. 
 
26 Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r., kanon 1255, § 1. Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego w 
nieco innej formie to potwierdza - Kanon 1186. 
 
27  KPK 1917, kan. 1255 § 2. 
 
28 KPK 1917, kan. 1256. 
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 W pojęciu prawno - postulacyjnym, w przypadku wyjątkowym (pro casu 
excepto) gdy chodzi o sposób oddawania kultu osobom czczonym przez wiernych 
nie chodzi o osoby duchowne, które prowadzą kult, ale o sposób oddawania czci 
osobie zmarłej, według ich przekonań, w świętości. Stąd to wielu autorów29, 
powołując się na Konstytucję Benedykta XIV „Quamvis iusto” z 30 kwietnia 1749 r. 
§ 1230 oraz kanon 2000 § 2 i 2057 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego uważa, za 
kult publiczny nie tylko kult wykonywany przez osoby prawnie do tego wyznaczone, 
lecz także przez osoby prywatne, ale przez czynności przepisane przez Kościół albo 
przez niego dopuszczone na oddawanie czci Bogu Świętym lub Błogosławionym. 
Dlatego też tutaj nasuwa się pytanie, które czynności wiernych, przepisane lub 
dopuszczone przez władzę kościelną należy uznać za kult publiczny i kościelny. 
 
 Pomocą przy rozpatrywaniu tej sprawy posłużą wskazania podane w 
Kodeksie dla Postulatorów oraz autorów uznanych przez Kościół jako autorytety w 
tej dziedzinie. Kodeks dla Postulatorów, podstawowy podręcznik w tej dziedzinie, 
przytacza następujące formy, które uznane są są jako wyrazy kultu publicznego i 
kościelnego: 
 Jeśli ciało Sługi Bożego ostało uroczyście podniesione, przedstawione 
publicznej czci, umieszczone np. pod mensą ołtarzową; 
 Jeśli relikwie tego Sługi Bożego znajdują się wśród relikwi Świętych i 
Błogosławionych, przedstawione do publicznej czci; 
 Jeśli imi ę tego Sługi Bożego wymienione jest w publicznych modłach, 
litaniach itd; 
 Jeśli na obrazach czy figurach danego Sługi Bożego nad głową umieszczano 
aureolę lub promienie; 
 Jeśli obrazy czy figury danego Sługi Bożego z aureolą umieszczano na 
ołtarzach w kościołach czy kaplicach; 
 Jeśli danemu Słudze Bożemu poświęcano ołtarze, świątynie, kaplice; 
 Jeśli rocznicę śmierci Sługi Bożego uroczyście obchodzono np. przez 
uroczystości miejskie, kapitulne, klasztorne, legowane Msze św. itd; 
 Jeśli jaka społeczność np. wieś, miasto, wspólnota religijna, obrała go sobie 
za patrona, podjęto jakieś szczególne zobowiązania celem rozszerzania kultu, 
większej znajomości jako osoby świątobliwej godnej naśladowania; 
 Jeśli synody w swych postanowieniach uwzlędniały danego Sługę Bożego, 
uznawały go za patrona itd; 
 Jeśli dany Sługa Boży był czczony za wyraźną zgodą lub przynajmniej za 
cichą  aprobatą władzy kościelnej a więc Ordynariusza miejsca czy Stolicy 
Apostolskiej; 
 Jeśli przy grobie Sługi Bożego umieszczano tabliczki dziękczynne, prośby, 
obrazki, palono świece, okadzano grób; 
 Jeśli zanoszono publiczne modły za jego przyczyną, np. o odsunięcie groźby 
zarazy, wojny, niebezpieczeństwa publicznego np. z zaleceniem miejscowej władzy 
kościelnej; 
 Jeśli imi ę danego Sługi Bożego umieszczano w litaniach, publicznych 
wezwaniach; 
                                                 
 
29 Eichmann E., Mörsdorf K., Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Iuris Canonici, 
Paderborn 1964. 
 
30  Fontes II, n.398; Vermeersch - Creusen, Epitome iuris canonici II, n.574. 
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 Jeśli na grobie czy przy grobie danego Sługi Bożego odprawiano Mszę św. 
lub Mszę św. o danym Słudze Bożym, odmawiano officium brewiarzowe np. w dniu 
jego śmierci, czy to o Duchu Św czy też o Świętych czy też ku jego czci; 
 Jeśli danemu Słudze Bożemu dawano tytuł „Święty”, „Błogosławiony”, 
„Czcigodny” np. na obrazach, figurach, napisach, w pismach urzędowych, 
życiorysach, przy wymienianiu danego Sługi Bożego publicznie; 
 Jeśli układano ku czci danego Sługi Bożego wiersze, elegie, mowy 
pochwalne, w których była mowa o świętości tego Sługi Bożego; 
 Jeśli imi ę Sługi Bożego umieszczano w martyrologiach, wykazach świętych 
czy błogosławionych danego kraju, regionu czy diecezji; 
 Jeśli imi ę Sługi Bożego nadawano dzieciom przy chrzcie św. itd.31. 
 
 Kodeks dla postulatorów zaznacza, że nie ma potrzeby, aby występowały 
wszystkie wymienione formy kultu odnośnie danego Sługi Bożego, chodzi jedynie o 
to, by była moralna pewność, że kultu oddawany Słudze Bożemu był, chociaż formy 
uległy zmianom32. Szczególną uwagę zwracano na początki kultu, a więc czy zaraz 
po śmierci kult był żywy, spontaniczny, oddolny, to znaczy ze strony wiernych i miał 
cechy kultu publicznego. Chwilowe osłabienie kultu, czy nawet jakiś jego zanik z 
przyczyn np. trudnej sytuacji politycznej, nie stanowi przeszkody do wznowienia 
kultu. Znamienne jest w tym wypadku pismo pap. Klemensa XIII do biskupa Józefa 
Antonio w Syrakuzach z r. 174533. 
 
 Początek kultu jest dlatego taki ważny, że świadczy o przekonaniu 
współczesnych Słudze Bożemu wiernych o jego cnotach, opinii świętości, 
skuteczności interwencji u Boga itd. Ten więc pierwszy okres kultu jest jakby 
odzwierciedleniem przekonania wiernych o świątobliwości życia Sługi Bożego. 
Dlatego też przy opracowywaniu naszym zwrócono szczególną uwagę na staranną 
analizę „cudów”, gdyż miały one miejsce w pierwszym roku po śmierci bł. 
Stanisława, a więc pośród tych, którzy go osobiście znali i byli przekonani o jego 
świątobliwości i skutecznej interwencji u Boga. 
 
 Przeciętni wierni nie są prawnikami, im nie chodzi o to, by zawsze, wszędzie 
zgodnie z przepisami kościelnymi wyrażać swoją prośbę o pomoc danego Sługi 
Bożego, czy też podziękowanie. Wierni trzymają się raczej form tradycyjnych, 
naśladują stosowane już zwyczaje. W XV w. był zwyczaj, że wierni z wosku robili 
podobizny np. rąk, nóg, zależnie od tego o co prosili, czy za co dziękowali. 
Powszechym był i jest zwyczaj ustawienie świec na grobie czy przy ołtarzu danego 
Sługi Bożego, następnie zamawianie błagalnych czy dziękczynnnych Mszy św.. 
Wierni, jednym słowem, w jakiś dostępny dla nich sposób, chcą prosić czy 
dziękować. Są w potrzebie, proszą o łaski, składają jakąś ofiarę, a otrzymawszy 
proszoną łaskę, dziękują. 
 
 Mając na uwadze nasz konkretny przypadek bł. Stanisława, „cuda” mówią 
nam w jaki sposób wierni prosili go o pomoc, jakim go tytułem obdarzali i jak mu 
dziękowali w tym pierwszym roku po jego śmierci. 
                                                 
31  Codex pro Postulatoribus, ed.IV, Romae 1929, s. 241nn. 
 
32  Tamże, s.31, 32, 247n 
 
33  Tamże, s. 306n. 
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 Opisy „cudów” podane przez K.Łoniewskiego34 czy u Bollandystów35 
podają, że w 102 przypadkach bł. Stanisława nazywano „pobożny ojciec”, w 35 
wypadkach „błogosławiony”, w 14 przypadkach w tym samym opisie „pobożny 
ojciec” i „błogosławiony”. 
 
 O sposobie przedkładania prośby tak zaznaczano: 
 
 W 41 przypadkach podano zwrot, że proszący „se devovit” - ofiarował się, 
 w 16 przypadkach podano „votum vovit” - złożył ślub, 
 w 27 przypadkach podano „devotus est” - został ofiarowany, 
 w 43 przypadkach podano „votum fecit” - złożył ślub. 
 
 Sformułowania te wskazują, że wierni składali jakieś ślubowanie oraz, że w 
przypadku uzyskania proszonej łaski, w przyrzeczonej formie podziękują. 
 
 Z opisów wynika, że faktycznie wierni dziękowali nie tylko słowem, ale w 
sposób przez siebie postanowiony. Najczęściej podawano, że składano „signum 
cereum” - znak woskowy (w 79 przypadkach), albo świece (w 40 przypadkach), albo 
światło (w 21 przypadkach). Występuje w opisie światła podwójny termin „candela” 
i „lumen”. „Candela” oznacza świecę, „lumen” - określano najczęściej lampkę 
zrobioną np z masła jak to jeszcze spotyka się na grobach czy w Wielki Tydzień w 
kościołach przy Grobie Pańskim. 
  
 „Signum cereum” - znak woskowy wskazuje, że chodzi tu o przedstawienie z 
wosku tej części ciała, która doznała uleczenia np. ręce, nogi, oczy itd. - taki był 
zwyczaj spotykany przy grobach innych świątobliwych mężów XV w.. Należy 
przypuszczać, że wierni sami robili te znaki woskowe, nie były one ani wielkie ani 
artystycznie wykonane. Zrezstą chodziło jedynie o formę podzięki i ofiary. Wosk ten 
bowiem później przeznaczano na użytek kościelny, przetapiano na świece dla 
kościoła. 
 
 Pewne sformułowania w tych opisach nie są dość jasne. Np. trudno 
odpowiedzieć jednoznaczenie na pytanie co oznaczało, że ktoś „se devovit”, 
ofiarował się. Trudno dziś jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, co znaczyło, że 
ktoś „vovit cum una Missa”36, czy  chodziło w ogóle o uczestniczenie w 
dziękczynnej Mszy św., czy też chodziło o odprawienie właśnie przy tym ołtarzu 
Mszy św. jako podziękowanie za uzyskaną łaskę. Opisy bowiem uzyskanych łask są 
bardzo krótki, nieraz jednozdaniowe, zwięzłe i jedynie z ich treści można snuć 
przypuszczenia bardziej lub mniej prawdopodobne. 
 
 Z zachowanych opisów słusznie należy przyjąć jako pewne, że tych świec, 
lampek czy znaków woskowych na grobie bł. Stanisława było sporo. Na pewno 
                                                 
 
34  K.Ł o n i e w s k i, Żywot, Sprawy, dz.cyt. s. 15 - 62 . 
 
35  AS, Maii I, s. 28* - 37*. 
 
36  Znaczna ilość tego rodzaju ślubowań skłania do przypuszczenia, że chodziło  o odprawienie Mszy 
św. przy ołtarzu św. Marii Magdaleny, przy którym znajdował się grób bł. Stanisława. 
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więcej niż zanotowano. Nie wszyscy bowiem przychodzili z podziękowaniem, wiele 
spraw wiernych było czysto osobistych. Można więc przyjąć jako pewne, że w tym 
pierwszym roku  bł. Stanisław był postacią znaną na Kazimierzu, jego grób był 
często nawiedzany, na nim paliło się światło, przy grobie modlili się wierni, składali 
znaki woskowe. Nie wiemy czy  były jakieś dekoracje grobu, bo przecież 
pomysłowość ludzka, gdy chodzi o wdzięczność potrafi wiele uczynić. 
 
 Nasuwa się pytanie czy formy ślubowań i podziękowań były zawsze w 
duchem Kościoła. 
 Zapisane prośby i podziękowania przedstawiają następujące formy ślubowań 
bądź też podziękowań: 
 Ślubowana Msza św. w 15 przypadkach (23, 24, 28, 55, 57,  64, 99, 107, 110, 
114, 130, 131, 153, 158, 163); 
 Ślubowana Msza św. ze świecą w 35 przypadkach (5, 6, 7, 11, 19, 20, 29, 30, 
36, 37, 53, 54, 59, 66, 67, 68, 69, 72, 76, 77, 84, 91, 93, 94, 109, 118, 119, 129, 146, 
149,  154, 155, 160, 164, 174); 
 Ślubowana Msza św. z dwoma świecami (114), 
 Ślubowana Msza św. ze świecą i koszulą śmiertelną (4), 
 Ślubowana Msza św. i z twarzą woskową (126), 
 Ślubowana Msza św. ze świecą i ręką woskową (92, 95), 
 Ślubowana Msza św. ze świecą i nogami woskowymi (41) 
 Ślubowana Msza św. ze świecą i znakiem woskowym (56), 
 Ślubowana Msza św. ze światłem (22, 25, 47, 50, 103, 138, 145, 147, 168), 
 Ślubowana Msza św. z dwoma światłami (174), 
 Ślubowana Msza św. ze światłem i nogą woskową (120), 
 Ślubowana Msza św. ze światłem i  warkoczem woskowym (135, 141), 
 Ślubowana Msza św. ze światłem i znakiem woskowym (3, 48), 
 Ślubowana Msza św. z ramieniem woskowym (86), 
 Ślubowana Msza św. z sercem woskowym (175), 
 Ślubowana Msza św. z sercem i piersiami woskowymi (49), 
 Ślubowana Msza św. z warkoczem i oczami woskowymi  (52), 
 Ślubowana Msza św. z warkoczem woskowym (11, 117, 127, 136, 169), 
 Ślubowana Msza św. z twarzą woskową (88, 104, 108, 113, 152, 172), 
 Ślubowana Msza św. z ręką woskową (43), 
 Ślubowana Msza św. z piersiami woskowymi (62, 101), 
 Ślubowana Msza św. z nogą woskową (176), 
 Ślubowana Msza św. i z ciemiążkiem woskowym (98), 
 Ślubowana Msza św. ze znakiem woskowym (9, 18, 35, 42, 106, 112, 121, 
128, 134, 140, 142). 
 Występowały również inne formy podziękowań jak odmówienie pacierza 
przy grobie bł. Stanisława, stawianie płonących świec na grobie, złożenie 
woskowego warkocza, czy nawet samo udanie się do grobu i przyklęknięcie itd.. 
  
 Z wykazu wynika, że ślubowane ofiary Mszy św., przedmioty czy modlitwy 
były zgodne z ówczesnym zwyczajem kościelnym i legalizowane przez władze 
kościelne. Nie było w nich niczego, co by w jakiś sposób uwłaczało świętości 
kościoła, bł. Stanisławowi i  nauce Kościoła. Wierni przychodzili, prosili o 
szczególne łaski, składali przyrzeczenia,  a jako podziękowanie składali ślubowane 
przedmioty czy też prosili o odprawienie Mszy św. Nie wiadomo czy w tym 
wypadku chodziło wiernym tylko o wysłuchanie Mszy św. czy też o odprawienie 
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specjalnej Mszy św. jako podziękowanie za uzyskaną łaskę. Nie wiadomo też co 
oznaczało określenie „trzy pacierze” czy chodziło o tradycyjne Ojcze nasz, Zdrowaś 
Mario, Wierzę, czy też inne formy pacierza. 
 
 Kiedy czytamy  o ślubowanej Mszy św. nasuwa się pytanie, gdzie ta Msza 
św. miała być odprawiana czy przy ołtarzu głównym, czy ołtarzu św. Marii 
Magdaleny sąsiadującym z grobem bł. Stanisława czy też może na jego grobie. Przy 
tych bowiem opisach brak bliższego określenia  miejsca. Należy przyjąć, że chodziło 
o ołtarz św. Marii Magdaleny. W opisie np „cudu” 32 podano: „Zofia, Macieja 
Polgasza ...wdowa ...uczyniła także ślub do grobu iego y przyszedłszy przylepiła trzy 
świece goreiące i z nabożeństwem ku chwale Bożej trzy pacierze i trzy Zdrowaś 
Maryo y tak klęcząc przy grobie iego wzywała pomoc iego poki się nie skończyła 
ofiara Mszy świętey, która tam z pobliskiego ołtarza była odprawowana za iakiegoś 
innego chorego, który iuż był za tegoż Błogosławionego przyczyną ozdrowiał, po 
błogosławieństwie kapłańskim iako wstała y znalazła się bardzo dobrze zdrową”. 
 
 Z tego opisu wynika, że grób bł. Stanisława nie nosił oznak ołtarza, może był 
w kształcie jakiegoś podwyższenia, że wierni mogli przyklęknąć na stopniu, 
natomiast Msza św. była odprawiana przy sąsiednim ołtarzu św. Mariii Magdaleny. 
Czyli ołtarz św. Marii Magdaleny był w jakimś stopniu ołtarzem próśb i 
podziękowań składanych bł. Stanisławowi. 
 
 Wierni składali swoje ślubowania w jakiś sposób za wiedzą miejscowego 
duchowieństwa. Ci zaś zwróciliby uwagę, gdyby się coś zdarzyło niestosownego, 
nie-odpowiedniego dla kultu i ducha Kościoła. Jeśli wi ęc się przyjmie, że te opisy 
miały służyć do legalizacji kultu bł. Stanisława, to ze strony wiernych jak i 
duchowieństwa nie mogło być nic niestosowanego w formie oddawania kultu bł. 
Stanisławowi. 
 
 Ciekawy mamy szczegół podany w 52 „cudzie”: „Marta Fordowa, wdowa z 
Krakowa, dla częstey boleści nogi iakby ciała wszystkiego, z onych bolów w wielką 
niemoc wpadała y w tey teraz leżącey około święta Maryey Magdaleny, nawiedząiąc 
ią syn iey zakonnik, upomniał ią, aby ślub uczyniła do grobu pobożnego Oyca na 
Kazimierz ze Mszą św. i z świecą, która to skoro uczyniła zaraz uzdrowiona iest”. 
 
 Nie udało się w poszukiwaniach znaleźć kim był ten syn duchowny zakonnik, 
z jakiego zakonu i jakie zajmował stanowisko. Kierowanie jednak własnej matki z 
Krakowa, gdzie tyle było grobów świętych i błogosławionych, na Kazimierz, do 
kościoła Bożego Ciała, do bł. Stanisława, wskazuje na przekonanie tego zakonnika, 
że bł. Stanisław przyjdzie jego matce z pomocą. Wskazuje to również na wielką 
popularność bł. Stanisława nie tylko na Kazimierzu, ale i w Krakowie. Ten wypadek 
miał miejsce ok. 22 lipca, więc nie całe trzy miesiące po śmierci bł. Stanisława. To 
zaś wskazuje, że kult oddawany bł. Stanisławowi był wówczas znany i uznany nie 
tylko na Kazimierzu, ale i Krakowie i postać bł. Stanisława była ogólnie znana. 
  
  W opisach doznanych łask ze wspólnoty zakonnej Bożego Ciała następujące 
osoby są wymieniane: Ks. Jakub (57) zarządzający sprawami gospodarczymi, br. 
Maciej kucharz (58), br. Litwin, kucharz (170), kleryk Jakub (60) ze szkoły przy 
kościele Bożego Ciała, br Mikołaj (3), Michał (32), socius w szkole przy kościele 
Bożego Ciała. 
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 „Wielebny ks. Jakub prowizor kuchenny w tymże klasztorze Bożego Ciała na 
Kazimierzu gdy wielki ból w piersiach cierpiał, poślubił się do grobu z iedną Mszą 
świętą do też oyca pobożnego i uzdrowiony iest” (57). Na podstawie innych źródeł 
wiadomo, że ks. Jakub był prokuratorem klasztoru czyli zarządzającym sprawami 
gospodarczymi. Razem z bł. Stanisławem występowali w radzie miejskiej w pewnej 
sprawie testamentowej37 i nosił nazwisko Scholtis jak bł. Stanisław38, możliwie, że 
zachodziło pewne pokrewieństwo. 
 
 Opis 38 „cudu” podaje dość interesujący przypadek. Stanisław Kaszych, rajca 
kazimierski odnosił się do kultu oddawanego bł. Stanisławowi dość sceptycznie. 
Jego syn Stanisław był prepozytem kościoła św. Leonarda na Kazimierzu39. Oto 
tekst: „Sławny Stanisław Kaszych, Rayca kazimierski, ten, który Bractwu Bożego 
Ciała przy tymże kościele Bożego Ciała erygowanemu ieszcza za Plebana 
świeckiego, w roku tysiącznym trzechsetnym czterdziestym y siódmym nadał w 
polach kazimierskich puł łanu z łąką wiecznością40: przyszedł z synem swoim 
Stanisławem, człowiekiem już znacznym do Xiędza proboszcza tegoż tam kościoła 
zeznawaiąc im, że wielekroć iawnie między ludźmi mawiał te słowa: ja temu nie 
wierzę, aby ten kapłan zmarły u Bożego Ciała, którego człowieka uzdrowił, abo jaki 
cud uczynił chybabym tego sam na sobie doświadczył, a iż zarazem Bóg nań 
dopuścił ślinogorz tak ciężki, że i śliny swoiey połknąć nie mogł, ale gdy zaraz 
począł żałować takowego swego przeciwieństwa uwłaczenia świętemu, a poślubił się 
do grobu iego z znakiem woskowym, y przyszedł do grobu, a tam przyklęknąwszy 
prosił odpuszczenia, zaraz w tym pierwsze zdrowie otrzymał”. 
 
 Uprzedzenie w tej rodzinie do bł. Stanisława41 od tego czasu ustąpiło, wielu z 
tego domu i rodziny zwracało się z ufnością o pomoc do bł. Stanisława. Np. pod nr 
39 „cudów”, zaznaczono, że usługujący przy kościele św. Leonarda Jakub przyszedł 
podziękować za poprawę zdrowia i siły do pracy. Sam ojciec, Stanisław Kaszych 
przyszedł drugi raz podziękować za ulgę w cierpieniach nóg (87), a jego małżonka 
Jadwiga, za poprawę zdrowia (88, 121, 134) osobiście przychodziła podziękować. 
Służąca zaś u tej rodziny  Katarzyna (89) podobnie przyszła podziękować za 
poprawę zdrowia, podobnie druga służąca Dorota (90), zaś praczką u ks.Stanisława, 
syna Stanisława Kaszych, Piechna, w swoich cierpieniach udała się do grobu bł. 
Stanisława i doznała polepszenia (109). 
 
 W opisach tych nie ma żadnych upiększeń, podkreśleń, zawierają same suche 
fakty. Tego rodzaju sposób przedstawienia „cudów” rodzi pewność, że piszący 
chciał jedynie zajestrować sam fakt „cudu”, bez żadnych komentarzy ze swej strony 
czy nawet ze strony dziękującego. Nie ma też żadnych wzmianek, by kult oddawany 
                                                 
37  Arch. Państw. K 7 (1481 - 1505), s. 73. 
 
38  Arch. Państw. K 7, s. 150. 
 
39  Kościół ten dzisiaj już nie istnieje. W tym czasie był przeznaczony dla opieki na chorymi 
trędowatymi. W 1745 r. był już opuszczony. Por. P.H. P r u s z c z, Kleynoty Stołecznego Miasta 
Krakowa, s. 151. 
 
40  W 1499 r. Stanisław Kaszych już nie żył, Arch. Państw. K 378, s. 319. 
 
41  Można przyjąć, że w tej rodzinie był szczególnie czczony św. Stanisław biskup i męczennik, bo 
ojciec nosił imię Stanisława, synowi było na imię Stanisław a była to z pewnością rodzina religijna. 
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bł. Stanisławowi był zalecany lub ograniczany, zakazywany. Wychodził od wiernych 
i przez nich był prezentowany. 
 
 Na Kazimierzu, wówczas niezależnym mieście, kościół Bożego Ciała był 
jedynym tylko kościółem. Były jeszcze inne kościoły, rektoralne np. św. Katarzyny, 
na Skałce, św. Leonarda, św. Jakuba, św. Wawrzyńca i Bartłomieja, św. Trójcy i św. 
Benedykta. Niekótre z nich już dziś nie istnieją. 
 
 Kościół Bożego Ciała był okazały. Od początku budowany jako parafialny 
dla miasta Kazimierza, miał być tym dla Kazimierza czym był kościół Mariacki dla 
Krakowa. W jego budowie brało udział miasto, dwór królewski oraz sam Zakon 
kanoników regularnych pracujący przy tym kościele. Bogate mieszczaństwo 
krakowskie z niechęcią patrzyło na rozwijający się materialnie i duchowo Kazimierz. 
 
 Można przyjąć jako pewne, że w Krakowie, jak i na dworze królewskim i 
biskupowi krakowskiemu kult oddawany bł. Stanisławowi był znany. I był przez tę 
władzę świecką jak i duchowną uznawany. Nie zachował się żaden znak, 
wiadomość, by władza kościelny czy świecka interweniowała w sprawie tego kultu i 
kwestionowała jego istnienie czy formy.  
 
 Za czasów bł. Stanisława Kazimierczyka żyło kilka świątobliwych postaci, 
które również ze strony wiernych cieszyły się wielkim kultem. Okres ten potomni 
nazwali felix saeculum Cracoviae, szczęśliwy wiek Krakowa, w którym żyły takie 
postacie jak św. Jan Kanty, bł. Izajasz Boner, bł. Michał Giedrojć, bł. Szymon z 
Lipnicy, bł. Świętosław.  
  
 Bł. Izajasz Boner należał do zaklonu OO Augustianów i mieszkał przy 
kościele św. Katarzyna na Kazimierzu. Tam też zmarł w dniu 2 lutego 1471 r.. Po 
śmierci cieszył się wielkim kultem42. Z zachowanych źródeł wiadomo, że notowano 
szczególne łaski, jednak do naszych czasów nie dochowała się żadna księga łask ani 
też jakiś odpis. Być może pożar, który w 3 maja 1556 r. zniszczył klasztor OO 
Augustianów i znaczną część miasta Kazimierza, zniszczył też te księgi43. Jak podają 
AS po jego śmierci wielu doznało szczególnych łask. Najważniejsze wymieniają44.  
 
 Wiadomo, że prowadzono księgę szczególnych łask  udzielonych przez 
P.Boga za przyczyną św. Jana Kantego45., bł. Szymona z Lipnicy46. Zmarli oni 
jeszcze za życia bł. Stanisława Kazimierczyka. Z tego wynika, że społeczeństwo 
krakowskie obeznane było z tego rodzaju podziękowaniami i były one respektowane 
                                                 
 
42  M.B a r o n i u s z, Vita, Gesta et Miracula b.Esaiae, Cracoviae 1610; AS, febr. t.II, p.213 - 217; L. 
 S u t o r, Vita et miracula Beati Isaiae Boneri, Cracoviae 1885. 
 
43 W. K o l a k, Klasztor augustianów przy kościele św. Katarzyny w Krakowie, Kraków 1982.  
 
44 Tamże, Caput III, Miracula recentiora a B.Esaia patrata, p. 216 - 217.  
 
45  Bibl. Jag., Rkpis 141 (1626), Processus beatificationis et canonizationis s.Joannis Cantii. 
 
46  Opisy prowadzone w większości przez bł. Władysława z Gielniowa zachowały się do dziś w 
Archiwum OO Bernardynów w Krakowie, sygn. I-e-I: Miracula beati Simeonis de Lipnica 1482 - 
1520. Por. O.Hier. Eug.W y c z a w s k i OFM, Katalog Archiwum Prowincji OO Bernardynów w 
Krakowie, Lublin 1961, s. 194.  
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przez lokalną władzę kościelną w Krakowie. Podobne zresztą formy kultu były 
oddawane np. św. Jackowi, dominikaninowi w Krakowie, czy bł. Kindze w Starym 
Sączu czy bł. Salomei w bazylice OO Franciszkanów w Krakowie. 
 
 Wielką popularnością w Krakowie cieszył się grób bł. Szymona z Lipnicy 
(+1482). Wierni licznie nawiedzali jego grób, składali na nim swoje prośby i 
podziękowania. To też było jedną z przyczyn przeniesienia jego doczesnych 
szczątków na inne bardziej odpowiednie miejsce w kościele47. Podobnie wielką 
popularnością cieszył się bł. Jan z Dukli48 głównie we Lwowie, tam bowiem 
pracował i zmarł (+29.IX.1484). Z przedstawionego jego życiorysu widać, że zaraz 
po śmierci nadzwyczajnych łask zanotowano jedynie 849. Robiono również spisy 
nadzwyczajnych łask po śmierci bł. Michała Giedrojcia50. 
 
 Porównując ilość „cudów” zdziałanych za przyczyną bł. Stanisława 
Kazimierczyka z ilością „cudów” zdziałanych za przyczyną innych błogosławionych 
czy świętych z tego okresu, bezstronnie trzeba stwierdzić, że te przewyższają  tak co 
do ilości jak i rodzaju.  
 
 Analiza „cudów” uzyskanych za przyczyną bł. Stanisława pod względem 
autentyczności, rodzaju kultu, form podziękowania potwierdza, że kult ten był 
oddolny, o charakterze publicznym, nie inspirowany przez duchownych, 
spontaniczny i powszechny. Kult ten szerzył się za wiedzą miejscowej władzy 
kościelnej tak lokalnej jak i biskupiej. Miał też zaraz po śmierci bł. Stanisława 
charakter kultu kościelnego i publicznego, tego rodzaju, jaki wymagany jest przy 
beatyfikacjach i kanonizacjach przypadku wyjątkowego (casus exceptus). 
 
 Prowadzenie księgi „cudów” było więc powszechnie stosowane po śmierci 
świątobliwych postaci. Chodziło o utrwalenie na piśmie nadzwyczajnych łask 
uzyskanych za ich przyczyną. Dawało to świadectwo o opinii świętości jaką dana 
osoba cieszyła się u wiernych. Znaczna ilość nadzwyczajnych łask stanowiła 
podstawę do starań o urzędowe zatwierdzenie kultu przez kompetentną władzę 
kościelną. Z reguły kult taki zatwierdzał biskup, na którego terenie spoczywały 
doczesne szczątki  danej osoby. 
 
 Zatwierdzenie kultu odbywało się przez podniesienie doczesnych szczątków 
danego Sługi Bożego w obecności biskupa lub jego delegata. Otwierano grób, 
wyjmowano zachowane kości, budowano nowy grób nieco ponad posadzkę, grób 
taki ozdabiono, czasem na niego kładziono podobiznę danego Sługi Bożego i 
stosowny napis51. 
 
                                                 
 
47 O.J. K o m o r o w s k i, Memoriale Ordinis Fratrum Minorum, Monumenta Polonia Historica, t.V, 
Lwów 1888 pp. 257 - 278. 
 
48 C. D a m i r s k i, Thaumaturgus Russiae, Beatus Servus Dei Joannes de Duchla, Leopoli 1672.  
 
49 Tamże, s. 15-80.  
 
50 AS, Mai I, p. 558 - 565. Po śmierci zapisano 16 „cudów”. 
 
51 A. A m o r e, La canonizzazione vescovile, Antonianum 53(1977), pp. 231-266. 



 38

 W sąsiednim Stradomiu, w kościele OO Bernardynów, w dniu 12 sierpnia 
1488 r., a więc nie cały rok przed śmiercią bł. Stanisława odbyło się podniesienie 
doczesnych szczątków bł. Szymona z Lipnicy. Sprawa była dość głośna i na pewno 
wierni jak i duchowni Krakowa i Kazimierza byli o tym powiadomieni i 
zorientowani. Sublewacji dokonał komisarz zakonny na podstawie specjalnych 
uprawnień uzyskanych przez Stolicę Apostolską. Podstawą dokonania sublewacji 
szczątków bł. Szymona z Lipnicy był jego kult udokumentowany spisem „cudów”. 
Nie należy więc się dziwić, że współbracia zakonni bł. Stanisława zaraz po śmierci 
jego zapisywali nadzwyczajne łaski, których Bóg udzielił wiernym za jego 
wstawiennictwem. 
 
 Księgę nadzwyczajnych łask uzyskanych za przyczyną bł. Stanisława 
prowadzono jedynie przez jeden rok. Tak podają wszyscy biografowie bł. Stanisława 
na podstawie zachowanych wówczas źródeł, dziś już nie znanych. W tych opisach 
występują dwie daty a to 22 lipiec, przy opisie 54 „cudu” oraz opis 171 w okresie 
Wielkiejnocy, która w 1490 r. wypadła 16 kwietnia. A więc już blisko rocznicy 
śmierci bł. Stanisława. 
 
 Nie ma pewności dlaczego tę księgę prowadzono tylko przez jeden rok, 
później zapisywano jedynie sporadycznie, ważniejsze łaski. Księga ta 
przechowywana była w archiwum klasztornym i nosiła tytuł: „Miracula quae Deus 
0mnipotens operatus est per merita pii et Beati Patris Stanislai, filii Matthiae 
Scholtiss textoris et Consulis de Casimiria”52. 
 
 Tytuł ten podał ks. K. Łoniewski, gdy w 1616 r. przekazał O.Fryderykowi 
Szembekowi TJ materiały odnoszące się do życia i kultu oddawanego bł. 
Stanisławowi celem przekazania ich do Brukselii dla Bollandystów53. Sam zaś 
ks.K.Łoniewski pisząc życiorys bł. Stanisława w 1617 r. i wydając go w języku 
polskim taki podał tytuł: „Znak miłości Boskiey przeciw pobożnemu Kapłanowi 
Stanisławowi Kazimierczykowi”54. 
 
 W przytoczonych tytułach zachodzi różnica. Być może ks.K.Łoniewski 
pisząc życiorys bł. Stanisława podał autentyczny tytuł, który jest bardziej 
wstrzemięźliwy, natomiast Bollandystom podał inny, bardziej odpowiadający treści. 
Z drugiej strony znów zastrzega się, że przekazuje  materiały przepisane „de verbo 
ad verbum extracta”55. Nie ma dzisiaj możliwości przedstawienia pewnego tytułu tej 
księgi, która zaginęła w czasie wojen szwedzkich. 
 
 Zachowane dokumenty nie podają przyczyn prowadzenia księgi 
nadzwyczajnych łask tylko przez jeden rok. Można jedynie snuć przypuszczenia 
bardziej lub mniej prawdopodobne. Być może, że podane opisy „cudów” zmieściły 
się w jednej księdze, która zachowała się, następna zaginęła. Być może zmarł 
spisujący „nadzwyczajne łaski”, nie było już następcy, który by się tak zaangażował 
                                                 
 
52 AS, Maii I, s. 28*.  
 
53  Ks.K. Ł o n i e w s k i, Żywot, Sprawy, s. 14.  
 
54  Tamże, s. 15. 
 
55   AS, Maii I, s. 38* Appendix prima. 



 39

do tej pracy. Można też przyjąć, że prowadzenie księgi nadzwyczajnych łask spełniło 
już swoją rolę, kult oddawany bł. Stanisławowi został zatwierdzony i dalsze 
prowadzenie księgi nie było już potrzebne. To przypuszczenie wydaje się najbardziej 
prawdopodobne.  Faktem  jest, że w następnym okresie, po tym roku, jedynie 
sporadycznie odnotowywano uzyskane łaski i po r. 1490 przez długie lata, żadnej nie 
odnotowano. Wydaje się to nieprawdopodobne, by łask nie było i by nagle wierni 
przestali się do bł. Stanisława uciekać. Tymbardziej, że  Protokół powizytacyjny 
najstarszej znanej wizytacji kościoła Bożego Ciała (1597) nie kwestionuje kultu 
oddawanego bł. Stanisławowi, a wiadomo z zachowanych źródeł, że w tym czasie 
grób był podniesiony, otoczony żelazną kratą a u stóp grobu znajdował się napis, na 
grobie zaś spoczywała kamienna figura bł. Stanisława. Innymi słowy dokonano już 
ekshumacji doczesnych szczątków Błogosławionego i tym samym kult został 
zatwierdzony przez władzę kościelną. 
 
 W tym czasie gdy zmarł bł. Stanisław biskupem krakowskim był Fryderyk 
Jagiellończyk56. Poszukiwania w dokumentach z jego czasów odnośnie  bł. 
Stanisława nie przyniosły żadnych danych. Być może udzielił ustnie pozwolenia i na 
tym poprzestano. W archiwum klasztoru Bożego Ciała dokumentu potwierdzającego 
ten fakt nie ma. 
 
 Jednak hagiografowie bł. Stanisława o tym piszą. Kronikarz klasztoru Bożego 
Ciała Stefan Ranathowicz (pochodził z Kazimierza, wstąpił do klasztoru w 1637 r, 
zmarł 1694) podaje, że sublewacji dokonano w kilka lat po śmierci bł. Stanisława. 
Pisze bowiem: „Którego (Stanisława) bracia zakonni po kilku latach, znanego z 
cudów, podnieśli, zebrawszy jego kości i złożywszy do trumny na miejscu osobnym, 
w małym chórze, złożyli” 57.  Podobnie pisze w żywocie bł. Stanisława: „Za 
dozwoleniem Duchownego Urzędu kości jego podnieśli ... na pawimencie samym 
kościelnym schowali”58. Ten sam kronikarz w innym miejscu kroniki podaje, jak 
wyglądał grób bł. Stanisława przed uroczystym przeniesieniem doczesnych 
szczątków jego do ołtarza dla niego wybudowanego, a więc przed rokiem 1632: 
”Gróg błogosławionego Stanisława Kazimierczyka był in minori choro, przy tey 
stronie muru gdzie zakrystia, w rogu ołtarza Salvatoris, kratą obwiedziony, na kształt 
kapliczki, w której był ołtarz Mariey Magdaleny, który teraz iest u św. Wawrzyńca. 
Relikwie tego Błogosławionego były zakopane w ziemi głęboko, trumienka 
obmurowana, na wierzchu na tym grobie był kamień wielki na ziemi leżący, z osobą 
wyrytą tego Błogosławionego. Na tym zaś kamieniu była struktura drewniana, na 
kształt mar, którą velum okrywano”59. 
 
 Gdy dokonywano sublewacji, jak sama nazwa wskazuje i praktyka kościelna, 
doczesne szczątki danego Sługi Bożego wydobywano, obmywano i umieszczano w 
                                                 
56  Ks.dr H. R y b u s, Studia historico ecclesiastica, Królewicz, kardynał Fryderyk Jagiellończyk, 
Warszawa 1935; Ks. J. K o r y t k o w s k i, Fryderyk Jagiellończyk, kardynał, arcybiskup 
gnieźnieński, biskup krakowski, Poznań 1881. 
 
57 St. R a n a t h o w i c z,  Casimiriae civitatis, s. 15 „Quem fratres Conventus post aliquot annos, 
corruscantem miraculis, sublevaverunt, ossibusque ejus collectis, et in tumba occlusis in loco seortino, 
in choro minori ecclesiae deposuerunt”. 
 
58 St. R a n a t h o w i c z, Iasna Pochodnia życia apostolskiego,  s.22. 
 
59 St. R a n a t h o w i c z,  Casimiriae civitatis, s. 143v. 
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nowej trumnie nad posadzką. W tym wypadku, jak to wynika z tego drugiego opisu 
St., Ranathowicza, doczesne szczątki bł. Stanisława umieszczono w nowej 
trumencie, wybudowano podwyższenie w kształcie grobu, tam umieszczono 
trumienkę a nad grobem  kamienną figurę bł. Stanisława. Opis ten jest w pełni 
wiarygodny, sam bowiem St. Ranathowicz pochodził z Kazimierza60 i a w klasztorze 
była żywa tradycja tych uroczystości przeniesienia doczesnych szczątków bł. 
Stanisława do bocznej nawy. 
 
 Grób bł. Stanisława otoczony był przez wiernych szczególnym kultem. 
Wierni przychodzili do grobu, modlili się, składali podziękowania. Sam grób 
otoczony był żelazną kratą61 a miejsce to nazywane było przez wiernych „capella b. 
Stanislai”62. Obok tego grobu znajdował się ołtarz św. Marii Magdaleny, przy 
którym odprawiane były Msze św. w intencjach podawanych przez wiernych.  
  
 Od r. 1612 do 1644 prepozytem kościoła Bożego Ciała i klasztoru był ks. 
Marcin Kłoczyński. Rządy rozpoczął już w starszym wieku licząc 50 lat. Przed 
wstąpieniem do klasztoru pełnił funkcje notariusza w kurii biskupiej w Krakowie. 
Był doktorem obojga praw. Następnie był wizytatorem klasztorów żeńskich, 
wizytatorem diecezji przemyskiej, wizytatorem klasztorów męskich, nadto 
współpracował w kodyfikacji rytuału piotrkowskiego. Był więc postacią znaną i 
uznawaną przez biskupa krakowskiego. Za jego też rządów  w 1617 r. nastąpiło się 
nadzwyczajne uzdrowienie oka Piotra Komorowskiego właściciela dóbr w Suchej i 
starosty w Oświęcimiu. Uzdrowienie to bardzo wpłynęła na ożywienie kultu 
oddawanego temu Błogosławionemu. 
 
 Pod wpływem tego uzdrowienia, tak należy przypuszczać,  Marcin 
Kłoczyński wybudował specjalny ołtarz, do którego w 1632 r. przeniesione zostały, 
za zgodą lokalnej władzy kościelnej, doczesne szczątki bł. Stanisława Kazimierczyka 
w obecności dwóch notariuszy apostolskich. i innych przedstawicieli władzy 
kościelnej i świeckiej63. 
 
 Ks. Namysłowski opisując historycznie wnętrzne kościoła Bożego Ciała 
(1905) pod względem układu ołtarzy i wewnętrznego uposażenia, twierdzi, że w 
średnowieczu tkacze mieli św. Marię Magdalenę za swoją patronkę i przy ołtarzu św. 
Marii Magdaleny odprawiane były Msze św.  w intencji cechu tkaczy i ołtarz ten był 
pod opieką tego cechu.. Dlatego też, twierdzi ten autor, bł. Stanisław został 
pochowany przy tym ołtarzu ze względu na zawód ojca, tkacza. Prepozytów kościoła 
chowano przed ołtarzem wielkim, innych zakonników w presbiterium64. 
  
                                                 
 
60  A.B a r t y n o w s k i,  A. B ł a c h u t ,  Klasztor Bożego Ciała na Kazimierzu w Krakowie, 
Kraków 1905, s. 55. 
 
61  K.Ł o n i e w s k i, Żywot, Sprawy,  s. 64. 
 
62 Arch. Państw., K 888, pos. 274. 
 
63 J. B i e n i a r z ó w n a, Marcin Kłoczyński, PSB, t.XIII, z.96, s. 54;  A. B a r t y n o w s k i, A. 
B ł a c h u t, Klasztor Bożego Ciała, dz.c. 24-29; St.  R a n a t h o w i c z, Iasna Pochodnia, s. 24.  
 
64 Ks. Fr. N a m y s ł o w s k i, Kościół Bożego Ciała, Kraków 1905, Rkpis ABC.. 
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 Z opisu pierwszego „cudu” wynika, że bł. Stanisław ukazał się chorej 
Reginie, małżonce Klemensa Czarnego i powiedział jej, że stan jej zdrowia się 
poprawi, ale ma powiedzieć jego współbraciom, by miejsce jego grobu nakryli 
kobiercem65. Chora z pewnością znała z widzenia bł. Stanisława, gdyż odrazu go 
poznała. Należy więc przypuszczać, że skoro tylko do sił wróciła, udała się do 
zakrystii kościoła Bożego Ciała, opowiedziała wszystko co jej się wydarzyło i 
faktycznie grób bł. Stanisława został nakryty kobiercem a przez to bardziej jeszcze 
wyeksponowany i bardziej widoczny dla ogółu wiernych przychodzących do 
kościoła. 
 
 Ponieważ wydarzenie to zostało opisane w pierwszym „cudzie”, należy 
przypuszczać, że wydarzyło się ono wkrótce po śmierci bł. Stanisława, kiedy jeszcze 
nie prowadzono księgi nadzwyczajnych łask. Fakt ten jeszcze bardziej podkreślił 
nadprzyrodzoną interwencję tego Błogosławionego przed Bogiem w intencji 
chorych, którymi się opiekował za życia. Można przypuszczać, że nadzwyczajnych 
łask musiało się więcej wydarzyć, że zdecydowano się na prowadzenie księgi 
„cudów” na wzór już prowadzonych w innych kościołach czy klasztorach 
krakowskich. 
 
 Czytając opisy nadzwyczajnych łask i podziękowań, widać, że sporo było 
Mszy św. odprawianych czy to jako prośba czy też podziękowanie za uzyskane łaski. 
Należy przypuszczać, że odprawiane były one przed ołtarzem św. Marii Magdaleny, 
brak bowiem odnotacji, by miały być odprawiane przy ołtarzu głównym czy też przy 
innych ołtarzach. 
 
 Materiał odnoszący się do kultu bł. Stanisława Kazimierczyka w ciągu 
pierwszego roku po jego śmierci jest obfity, ale ograniczający się jedynie do 
kierowanych próśb za jego pośrednictwem i podziękowaniem za uzyskane łaski, 
nadto daje nam podstawę do oceny opinii świętości jaką o nim mieli wierni tak z 
Kazimierza, którzy go osobiście znali jak i z dalszych okolic. 
 
 Okres między rokiem 1490 a 1534 ze względu na brak źródeł jest trudny do 
odtworzenia. Zachowały się jedynie szczątkowe wiadomości również w formie próśb 
i podziękowań odnotowane przez M.Baroniusza w żywocie bł. Stanisława 
Kazimierczyka66. Pisząc go z pewnością korzystał z materiałów dostarczonych mu 
przez klasztor Bożego Ciała. Podał dwa „cuda” z tego okresu, jeden z 1533, drugi z 
1534. W pierwszym wypadku chodziło o pewnego księdza, z klasztoru Bożego 
Ciała, który cierpiał długo i ciężko na różne słabości. Skoro tylko uczynił ślub udania 
się do grobu bł. Stanisława i prosił o jego wstawiennictwo, od razu doznał ulgi. Nie 
podano jednak jego imienia i nazwiska, stąd trudno postać tę zdentyfikować67. 
 
 W drugim wypadku  chodziło również o księdza z klasztoru Bożego Ciała 
Jana Liwochę, który przez prawie 30 lat był kaznodzieją w tym kościele. Cierpiał 
przez dłuższy czas na bóle zębów, nie mógł nigdzie znaleźć pomocy. W tym swoich 
cierpieniach udał się do bł. Stanisława ślubując odprawienie Mszy św.. W nocy 
                                                 
 
65 Ks. K. Ł o n i e w s k i, Żywot, Sprawy, s. 15. 
66 M.B a r o n i u s, Vita, Gesta et Miracula, s.26n. 
 
67 AS, Maii I, s. 38* Appendix secunda.  
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przyszedł do niego bł. Stanisław i chwycił ręką tę obolałą część twarzy, ból uspokoił 
się. Gdy się ocknął, zorientował się, że zniknął wszelki ból68. 
 
 Ks. Jan Liwocha, wymieniony kaznodzieja w kościele Bożego Ciała, zmarł w 
1563 r.69. Jest nie do przyjęcia, by ten nie głosił w kazaniach chwały bł. Stanisława i 
nie był świadkiem zgłaszanych łask ze strony wiernych i podziękowań. 
 Przyjąć należy, że oba te przypadki nadzwyczajnego uleczenie nie były 
odosobnione, że również ze strony wiernych kierowane były w dalszym ciągu prośby 
i podziękowania za przyczyną bł. Stanisława. 
 Można przypuszczać, że oba te przypadki o ile nie zostały zapisane, to 
przekazane w tradycji klasztornej i tak zostały zreferowane tak M.Barniuszowi jak i 
K. Łoniewskiemu, który o tym wiadomość przekazał, łącznie z żywotem i innymi 
„cudami”, ks. Fr. Szembekowi celem przesłanie do Bollandystów. 
 Brak natomiast wiadomości czy ze strony wiernych w dalszym ciągu 
kierowane były prośby i podziękowania za przyczyną bł. Stanisława. Można jedynie 
przypuszczać, że dalej były kierowane, ale nie zapisywano ich. 
  
 Z tego okresu zachowały się już innego rodzaju źródła odnoszące się do bł. 
Stanisława. Był on bowiem przy kościele Bożego Ciała kaznodzieją. Wiadomo, że 
pisał kazania. Zbiory tych jego kazań przez dłuższy czas były w posiadaniu klasztoru 
Bożego Ciała, oprawione starannie w skórę i dano im tytuł: „Postilla beati Stanislai 
Casimiritani canonici ad Ecclesiam sanctissimi corporis Christi penes Cracoviam”, 
kart 246. Zbiór ten nie dochował się do naszych czasów. Na początku XX w. był w 
posiadaniu rodziny Branickich pod Warszawą w Wilanowie. Gdy w 1938 r. zmarł 
ostatni właściciel tego zamku, zbiory zostały skatalogowane i opisane. O tym zbiorze 
podano, że jest to rękopis pochodzący z XV w., podobnie i oprawa. Zbiór ten razem 
z innymi rękopisami został przekazany Bibliotece Narodowej i pod koniec wojny w 
1945 r. uległ zniszczeniu70. 
 
 W archiwum klasztoru Bożego Ciała zachowało się kilka rękopisów, które 
zostały oprawione na przełomie XV/XVI w. i na okładce na pergaminie podano tytuł 
dzieła po łacinie pismem gotyckim. P.Prof. Zathey, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej 
poproszony o wydanie opinii o tym, po zbadaniu tych napisów jak i oprawy 
oświadczył, że pochodzą one z przełomu XV/XVI w.. Należy więc przyjąć, że tytuł 
rękopisu, zawierającego zbiory kazań bł. Stanisława pochodzi z tego okresu, a tym 
samym i dany tytuł „beatus”. 
 
 W 1484 r. między klasztorem Bożego Ciała na Kazimierzu a klasztorem w 
Kraśniku tego samego zakonu kanoników regularnych, została zawarta konfraternia 
celem wzajemnych modlitw za swoich zmarłych. Do naszych czasów dochował się 
tekst tej umowy jak również spis zmarłych klasztoru Bożego Ciała na Kazimierzu 
przesłano dla klasztoru w Kraśniku. Spis ten obejmuje zmarłych klasztoru Bożego 
Ciała na Kazimierzu sprzed 1523 r.. Na czwartym miejscu w tym spisie widać 
„Dominus Stanislaus clarens miraculis”. Przed nim widnieją imiona przeora 
                                                 
 
68  Tamże, 2. 
 
69  Arch. Państw. K.888, s. 22a 19. 
70 Przewodnik po zbiorze rękopisów wilamowskich. Uzupełnił i przygotował do druku Piotr 
Bańkowski, Warszawa 1961, s. 277, poz. 350. 
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Salomona (+1484), jemu współczesnego Augustyna, dalej Tomasza. Po Stanisławie 
zaznaczono jeszcze 17 imion. Imiona te pisane jedną ręką. Ten sam styl. Inną ręką 
już podano następne imiona zmarłych z lat 1523 - 1544.71. Z tego wykazu zmarłych 
w klasztorze Bożego Ciała na Kazimierzu wynika, że w klasztorze tym o bł. 
Stanisławie panowała opinia „miraculis clarens” i taką też opinię przekazano do 
klasztoru w Kraśniku. 
 
 Ks.K. Łoniewski, pisząc życiorys bł. Stanisława miał dostęp do archiwaliów i 
był przekonany o nadzwyczajnej interwencji tego błogosławionego przed Bogiem i 
opinii jego świętości. W życiorysie tym podał: 
 „Te tak iasne znaki wielkiey Boskiey miłości przeciw pobożnemu kapłanowi 
Stanisławowi Kazimierczykowi Ordinis Canonici roku tylko pierwszego po 
szczęśliwym obeściu iego pisane za rozkazaniem starszych tegoż Konwentu na 
Kazimierzu u Bożego Ciała ... działy się ...Insze lata potym zostawuiąc inszym do 
pisania i szerszym żywota iego świątobliwego pisaniem tak iako go Oycowie z nim 
żyiący pisali szeroko y ich rąk pisma znaleźć się mogą między bogoboynymi 
Plebanami obok Sącza y też Sandomierza, po klasztorach także inszych, który 
Oycowie naszy pisany dostatniey ieszcze rozdawali”72. Z tych słów napisanych przez 
K.Łoniewskiego wynika, że zaraz po śmierci bł. Stanisława współcześni mu napisali 
krótki życiorys, który był udostępniony szerszemu ogółowi. Życiorys ten jednak nie 
dochował się do naszych czasęw. Przypuszczać jednak można, że ten życiorys był 
podstawą życiorysu napisanego przez M.Baroniusza. Ten bowiem autor, znany 
zbieracz życiorysów świątobliwych mężów, szczególnie Stanisławów, nie miał czasu 
samemu robić kwerendy. Sam często podróżował,  miał liczne znajomości, korzystał 
z tego co mu inni zrobili. Zebrane materiały przerabiał i wydawał drukiem przy 
pomocy zamożniejszych ludzi. 
 M. Baroniusz zatrzymując się w Krakowie, nie przebywał w klasztorze 
Bożego Ciała, gdzie czczony był bł. Stanisław Kazimierczyk, ale u archipresbitera 
Kościoła Mariackiego Hieronima Reczayskiego. A wydając żywot bł. Stanisława, 
dedykował go opatowi tynieckiemu ks.Sułowskiemu. Z wypowiedzi M.Barnoiusza 
wynika, że przyszedł do grobu bł. Stanisława, skorzystał z udostępnionych mu 
materiałów,  umieszczony na grobie napis nie został przez niego dokładnie 
odczytany73. 
 
 To wszystko każe przypuszczać, że M.Baroniusz skorzystał z życiorysu mu 
udostępnionego, poprzednio już napisanego. A być może, że był to życiorys 
napisany przez kogoś ze współczesnych bł. Stanisława. 
 
                                                 
 
71 Oryginał zaginął już po ostatniej wojnie. W ABC znajduje się mikrofilm tego rękopisu, a nadto opis 
tego rękokpisu zrobiony ręką ks.prof. Lud. Zalewskiego, profesora w Seminarium Duchownym w 
Lublinie z 25.VI.1920 r..W bibliotece bowiem tego Seminarium znajdował się wspomniany rękokpis. 
72  K. Ł o n i e w s k i, Żywot, Sprawy, s. 62. 
 
73  Tak podał, s. 14: „Cuius Epitaphium in sepulchro ipsius, ex antiquo et obliterato charactere ea qua 
potuimus fide collegimus, et suis numeris reddidimus: Hoc conclusa latent Divi Patris ossa sepulchro 
Stanislai hac Casimiria de gente creati, Cuius erunt meriti miranda aeterna trophea”. Natomiast 
K.Ł o n i e w s k i  podał dokładnie jaki był napis na tym epitafium (Żywot, Sprawy, s. 65): 
 Hoc conclusa iacent Divi Patris ossa sepulchro 
 Stanislai hac Casimiria de gente creati, 
 Cuius extet meriti miranda trophea. 
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 Ks. K. Łoniewski był na miejscu, należał do Zakonu ks.ks.kanoników 
regularnych przy kościele Bożego Ciała, miał za sobą studia na Akademii 
Krakowskiej, materiały odnoszące się do bł. Stanisława zbierał solidnie i to pod 
kierunkiem doświadczonego hagiografa ks. Fryderyka Szembeka TJ, który zebrane 
materiały przesyłał do Bollandystów celem wydania ich drukiem. 
 
 Data 1534 r. w dziejach kultu oddawanego bł. Stanisławowi nie wynika, 
jakoby w tym roku zaszedł jakiś wypadek, jakaś zmiana w kulcie. Data ta jest jakby 
narzucona i nie ma odniesienia do form kultu jemu oddawanego. Kult, jaki był 
oddawany przed tym rokiem, był taki jaki był oddawany po tym roku.  
 
 W tym wypadku chodziło głównie o to że przed rokiem 1534, a więc 100 lat 
przed dekretami papieża Urbana VI kult oddawany bł. Stanisławowi w kościele 
Bożego Ciała na Kazimierzu był publiczny, kościelny i oddawany  za wiedzą 
miejscowej władzy kościelnej. 
 
 

R o z d z i a ł   III 
 

Kult bł. Stanisława Kazimierczyka w latach 1634 - 1767 
 
 
 Postanowienia papieża Urbana VIII w jego słynnej bulli „Coelestis 
Hyerusalem” bezpośrednio nie dotyczyły bł. Stanisława Kazimierczyka, gdyż on 
cieszył się kultem publicznym i kościelnym już przed r. 1534. Normy podane w tej 
bulli odnosiły się do kandydatów na ołtarze, którzy zmarli po r. 1534 i ich kult nie 
obejmował okresu „niepamiętnego”, to jest liczącego sto lat przed ogłoszeniem bulli. 
W bulli tej bowiem wyraźnie papież zaznaczył, że gdy jakiś kandydat na ołtarze 
cieszył się kultem publicznym i kościelnym przed 1534 r. nie należy usuwać żadnych 
oznak kultu, ale postarać się u Stolicy Apostolskiej o jego zatwierdzenie 
przedstawiając odpowiednie dokumenty, jak również inne dowody wskazujące na 
istnienie tego kultu od „niepamiętnego czasu”74. Jest to t.zw. casus exceptus, czyli 
sprawa wyjątkowa w wprowadzonej przez tegoż papieża Urbana VIII nowej 
procedurze beatyfikacyjnej i kanonizacyjnej.  
 W przypadku naszego bł. Stanisława Kazimierczyka jeszcze przed r. 1534, a 
więc na sto lat przed ogłoszeniem wspomnianej bulli Urbana VIII, nasz bł. Stanisław 
cieszył się kultem publicznym i kościelnym, nie likwidowano stosowanych form 
kultu, nie likwidowano ołtarza, który był zbudowany na dwa lata przed ogłoszeniem 
bulli. Pozostawiony go za wiedzą miejscowej władzy kościelnej. A prepozytem w 
tym czasie był ks.Marcin Kłoczyński, dobrze obeznany z prawem kościelnym, gdyż 
przez wiele lat był notariuszem w kurii biskupiej w Krakowie, biskupem zaś 
krakowskim był znany prawnik i jeden z najznakomitszych  biskupów krakowskich 
Jakub Zadzik (1635 - 1642)75. 
                                                 
74  Codex pro postulatoribus causarum beatificationis et canonizationis, ed. IV, Roma 1929, s. 286 - 
292. 
 
75  Ks. B. P r z y b y s z e w s k i, Krótki zarys diecezji krakowskiej, Kraków 1993,  s. 91 - 92; X. Lud. 
Ł ę - 
t o w s k i, Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, t. II, Kraków 1852, s. 194 - 204.  
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 Fakt ten był formalnym stwierdzeniem ze strony władzy kościelnej legalności 
kultu oddawanego przez wiernych bł. Stanisławowi. Innymi słowy ogłoszenie bulli 
Urbana VIII wprowadzającej nową procedurę w sprawach kanonizacyjnych niczego 
nie zmieniło w wypadku bł. Stanisława. Jeśli w wielu wypadkach pousuwano 
zewnętrzne formy kultu, usuwano ołtarze, obrazy, usuwano na obrazach aureolę itd., 
w wypadku bł. Stanisława niczego nie zmieniano.  
 Zrozumiałą jest rzeczą, że kult oddawany bł. Stanisławowi coraz bardziej się 
rozszerzał i w dalszym ciągu koncentrował się przy ołtarzu jemu poświęconemu. 
Tam bowiem znajdowały się jego doczesne szczątki. 
 Ołtarz ten  miał nieco inny wygląd niż to widzimy dzisiaj. Jeden z obrazów 
wotywnych, pochodzący z r. 167276, pokazuje jak wyglądał wówczas ten ołtarz. Był 
nieco węższy, skromniejszy tak pod względem szerokości jak i wysokości. Miał 
tylko jeden stopień, mensa ołtarzowa oparta była o dwa kamienne filary. Na mensie 
była kamienna figura bł. Stanisława w postaci leżącej w stroju kanonickim z birem 
na głowie o czterech rogach. Głowa oparta o trzy księgi. Należałoby z tego 
wnioskować, że bł. Stanisław napisał trzy księgi. Za mensą ołtarzową znajdowała się 
trumienka z doczesnymi szczątkami bł. Stanisława. Nad trumienką wisiały wota w 
postaci srebrnych tabliczek czy też przedstawiające np. ręce, nogi srebrne. Nad 
wotami widniała alabastrowa postać Bogarodziny z Dzieciątkiem Jezus. 
 Nie ma dzisiaj pewnością kiedy przebudowano ołtarz bł. Stanisława. Należy 
przypuszczać, że stało się to ok. r. 1780, gdyż w tym czasie dokonano uroczystego 
otwarcia trumny z doczesnymi szczątkami naszego błogosławionego za 
pozwoleniem biskupa krakowskiego Ignacego Sołtyka, gdy zaczęto poważnie 
rozważać możliwość uzyskania zatwierdzenia kultu, a tym samym beatyfikacji 
naszego bł. Stanisława po kanonizacji św. Jana Kantego. 
 Obok głowy Matki Boskiej widać postacie aniołków w nimbie, podobnie jak 
to się widzi w obrazach „Nieustającej Pomocy”. Po bokach ołtarza filary, po jednym 
z każdej strony. Ołtarz zamyka owalne sklepienie kamienne z wyrzeźbionymi w 
środku pięknymi różami. Pierwotnie głowice kolumienek, jak i kamienna obudowa 
ołtarza była złocona. Gdy zaś powiększono ołtarz, już nie dano złocenia. Sytuacja 
materialna klasztoru uległa pogorszeniu. Stąd też jeszcze dzisiaj można gołym okiem 
poznać partie kamienne z obudowy, które zostały później wstawione przy 
rozbudowie ołtarza, bo nie zostały pozłocone. 
 Według oceny p. prof. L. Kalinowskiego, figura przedstawiająca bł. 
Stanisława, wspomniana wyżej, pochodzi z początku XVII w. a więc z czasu gdy 
budowano ołtarz bł. Stanisława. W czasie przebudowy ołtarza i jego powiększenia, 
figurę umieszczono pod mensą ołtarzową, a samą mensę przebudowano, dano jej 
wygląd grobu i pięknie obudowano deskami, fragmenty ozłocono.  
 Przy renowacji ołtarza w 1913 r. wyjęto spod mensy figurę bł. Stanisława, 
umieszczono ją we wnęce po stronie lekcji obok głównego ołtarza, gdzie do dziś 
można ją oglądać. W ten sposób ołtarz bł. Stanisława przybrał dzisiejszy wygląd. 
 
 Przy tym ołtarzu odprawiano uroczystości ku czci bł. Stanisława np. z racji 
rocznicy śmierci. 
 Najstarsza zapiska pochodzi z r. 1641 zaznaczona w księdze wydatków i 
podaje: 
                                                 
 
76 Chodzi tu o nadzwyczjne uzdrowienie ks. Jana Brodowskiego. O tym szerzej w: X.Akw.M.G o r c z 
y ń- 
 s ki, Żywy wzór Apostolskiej Doskonałości B. Stanisław Kazimierczyk, Kraków 1702, s. 130, LXXIX.  
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 „Muzykom co grały na Wotywie B.Stanislai nostri O (rdinis) z 
młodzieńczami y z kantorem dałem 2,18”77. Z określenia „wotywa” należy sądzić, że 
chodziło tu o Mszę św. zwyczajową. Nie wiemy jaki wówczas stosowano formularz 
Mszy św.. Należy przypuszczać, że chodziło tutaj o rocznicę śmierci bł. Stanisława, 
to jest 3 maja. Chociaż w odnotowanym wydatku nie zaznaczono dokładnej daty 
kiedy wydano pieniądze, jednak w tejże księdze półtorej strony dalej zaznaczono 
wydatek związany z uroczystością św. Augustyna i  pół strony dalej, związany z 
Adwentem. Mówiąc o wotywie istnieje jeszcze inna możliwość określenia dokładnej 
daty. Gdy w 1802 r. sporządzono wykaz obligowanych Mszy św. w kościele Bożego 
Ciała, między innymi zaznaczono, że i przed ołtarzem bł. Stanisława od wielu lat 
odprawiano wotywę uroczystą „pro excessivis”. Podano w tym wykazie:. 
 „Semel in anno, Dominica 50-ma, canitur solemnis Missa votiva cum Sacris 
Ministris de Sto Stanislao Epo et Martyre ad altare Beatae Mariae Virginis, super 
quo exuviae Corporis B.Stanislai sunt reconditae, pro excessivis. Ipsa votiva ex 
antiquissima consuetudine viget: nam de ea Stanislaus Maniecki (+1611) in scriptis 
suis tradit notitiam circa annum memoratum 1610 quod his temporibus et antea retro 
multis a Maioribus inducta celebraretur”78. 
 Ta notatka, a nie ma podstaw, by nie przyjąć jej jako wiarygodnej, zmusza do 
wysunięcia wielu wniosków. Najpierw, że w tym miejscu, gdzie obecnie znajduje się 
ołtarz bł. Stanisława był ołtarz Matki Boskiej. W tym bowiem roku 1610 doczesne 
szczątki bł. Stanisława złożone były w presbiterium, w grobie i tam gromadzili się 
wierni szukający jego pomocy. Z początku XVII w. nie dochował się żaden opis 
wnętrza kościoła Bożego Ciała, by można było odtworzyć jego wnętrze  chociaż w 
przybliżeniu. Sądzić należy, że w takim kościele farnym dla całego Kazimierza jak 
kościół Bożego  Ciała musiał znajdować się ołtarz poświęcony Matce Bożej, tym 
bardziej, że kult maryjny tak w zakonie kanoników regularnych jak i w kościele 
Bożego Ciała był żywy79. Większość też wezwań w kościołach należących do tego 
zakonu tak w Polsce jak i za granicą miało wezwania maryjne80. Istniała też przy 
kościele Bożego Ciała prawie od samego początku kaplica Zwiastowania N.M.P, 
którą zburzył następca ks. M.Kłoczyńskiego ks.Jacek Liberiusz i wybudował nową, 
zachowaną do dziś. 
                                                 
 
77 ABC, Regestrum expensarum et perceptorum 1616 - 1676, s. 78. 
 
78 ABC,  Liber Capitulorum Localium in Generali Canonica Ssmi Corporis Christi Dni, Casimiriae 
ad Cracoviam sub Auspicato Nomine et Praesidentis Perillustris et Reverendissimi Domini Dni 
Laurentii Joseph Floridi Chmielecki S.Th.Licen. Canonicorum Regularium Lateranensium 
S.Augustini, Congregationis Cracoviensis, per Minorem Poloniam ac Magnum Ducatum Lithuaniae 
extensae Praepositi Generalis Assistente illi Secretario, me Paulo Theodore Ławski, Praedicatore 
Ordinario Inchoatus Anno Domini 1760, Mense Februario, s. 147 ad 8. 
 
79 Por. m.in Ks.J.Aug. B e s i e k i e r s k i, Krótka Nauka o Czci i Poszanowaniu Obrazów świętych. 
Przydanie opisanie Obraza Naświętszey P.Mariey w Kaplicy Kościoła Bożego Ciała Wielebnych 
Oycow Kanonikow Laterańskich Augustyna świętego (Na Kazimierzu przy Krakowie), w Krakowie 
1624.  
 
80 Na powstanie i danych wezwań klasztorów w Czechach i Morawach wielki wpływ odegrał tutaj 
dom macierzysty w Roudnicy, noszący tytuł „Monaterium beate Marie Virginis in Rudnicz” - por. 
Biblioteka Klementinum w Pradze, Rkpis IXI B 3 karta tytułowa. Natomiast na klasztory w Polsce 
miał znaczny wpływ klasztor w Kłodzku, macierzysty klasztor dla Krakowa, mający tytuł 
Zwiastowania N.M.P. Sam też klasztor w Kłodzku był nazwany „mons Mariae” - Por. Leokadia  M a t 
u s i k, Dzieje i rola klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Kłodzku (1349 - 1597), s. 13 - 
41. 
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 W tym też czasie, na początku XVII w., wybudowano dwa ołtarze: Najśw. 
Zbawiciela i Matki Boskiej Łaskawej na rogach presbiterium od nawy głównej. 
 Gdy więc zbudowano ołtarz bł. Stanisława, przy tym ołtarzu odprawiano 
wotywę „za występnych” jak to wynika z wykazu obligowanych Mszy św.. 
 Przed ołtarzem bł. Stanisława paliła się w niedziele i święta lampka, na co 
przeznaczony był procent od legatu wysokości 100 zł polskich, złożonych w 1635 r. 
przez mieszczanina kazimierskiego N.Zaborskiego81.  
 W tym czasie bł. Stanisław cieszył się powszechnym kultem nie tylko na 
terenie Kazimierza, ale i Krakowa. O tym świadczy m.in. i to, że istniejące  przy 
parafii Bożego Ciała prawie od samego jej początku82 Arcybractwo Pięciu Ran Pana 
Jezusa i Najśw. Sakramentu powzięło postanowienie, by święto patronalne tego 
arcybractwa obchodzić w dniu 3 maja, to jest w rocznicę śmierci bł. Stanisława, 
zamiast 14 września jak to obchodzono dawniej. Bł. Stanisław bowiem już od 
połowy XVI w. uchodził za patrona tego arcybractwa83. Ponieważ członkowie tego 
arcybractwa wywodzili się przede wszystkim spośród mieszczaństwa 
kazimierskiego, które uważało bł. Stanisława za swojego rodaka, stąd też i swoje 
święto coroczne i związane z tym uroczystości, które miały charakter ogólnomiejski, 
chciano połączyć z rocznicą śmierci bł. Stanisława. Nadto na wieży ratuszowej 
Kazimierza znajdowały się relikwie bł. Stanisława jako patrona miasta. 
 
 Kronikarz klasztorny ks.St. Ranathowicz, pisząc o tym przeniesieniu święta 
patronalnego Arcybractwa na dzień 3 maja, tak podaje: 
 
 „Anno Domini 1645 inicium sumpsit devotio in Ecclesia nostra nam 
Confraternitas Quinque Vulnerum Domini Jesu, quae hactenus habuit festum 
principale Exaltationis S.Crucis, mutavit festum Inventionis S. Crucis, ut simul 
eodem die condecoraretur memoria obitus B.Stanislai Casimiritani, ut hac die, et aliis 
sequentibus annis, in Votiva Missa, quae de SS.ma Trinitate ad eius sepulchrum 
solemniter celebrabatur, bellica tormenta maiora in foro Casimiriensi, explodebatur, 
similiter in processionibus et conclusione: Religiosi ex variis Conventibus ad 
celebrandas Missas invitabantur: conciones in utriusque Vesperis, et mane ad 
Summum Sacrum ab extremis praedicatoribus et oratio latina Maiori Choro, ante 
Vesperas a professore Academiae Cracoviensis habebatur”84. 
 
                                                 
 
81 Arch. Państw. K 37, s. 539 „100 zł. monety polskiej na lampę S.Kazimierczyka, aby się święciła 
wiecznymi czasy w niedziele i święta”.  
 
82 Zb. J a k u b o w s k i, Początki bractwa Najświętszego Sakramentu przy kościele Bożego Ciała w 
Krakowie, Nasza Przeszłość, t.XXXVI (1971), s. 163 - 170.  
 
83 Por. Księga bracka p.t.Liber vitae eorum quos Deus elegit ut haeritatem capiant salvam ad Ephes. 
cap.I sive Album Dominorum Sodalium utriusque status et sexus venerabilis Confraternitatis 
Sanctissimi Sacramenti et Quinque Plagarum Domini Nostri Jesu Christi Casimiriae ad Aedes 
Sacratissimi Corporis Christi Canonicorum Regularium Lateranensium erectae et institutae,  z 
wizerunkiem bł. Stanisława Kazimierczyka jako patrona na 1 stronie. 
 
84 Bibl. Jag., Rkpis 3742, Kronika klasztoru i kościoła Bożego Ciała. Jej tytuł: Casimiriae Civitatis 
Urbi Cracoviensi Confrontatae Origo, in eaque Ecclesiarum Erectiones, et Religiosorum 
Fundationes, necnon Series, Vitae, Res gestae  Praepositorum Conventus Canonicorum Regularium 
Lateranensium S.Augustini ad Ecclesiam SS Corporis Christi descriptae a Stephano R a n a t h o w i c 
z  eiusdem Conventus et Ecclesiae Canonico Reg. professo, s. 37. 
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 Z przytoczonego opisu wynika, że na Kazimierzu uroczystość  obchodzona w 
rocznicę śmierci bł. Stanisława miała charakter świąteczny, ogólnomiejski. 
Odprawiana była uroczysta Msza św. o Trójcy Przenajświętszej przed ołtarzem bł. 
Stanisława u jego grobu. Na tę uroczystość zapraszane były zakony, kazania 
wygłaszali kaznodzieje spoza klasztoru Bożego Ciała, mowę w języku łacińskim 
wygłaszał profesor Akademii Krakowskiej. Chciano przez to podkreślić związek bł. 
Stanisława, jak i klasztoru Bożego Ciała z Akademią Krakowską. Uroczystość 
uświetniały procesje, a na mieście salwy z większych dział ustawionych na rynku 
kazimierskim. 
 Wiele z tych mów dochowało się do naszych czasów, gdyż niektóre były  
wydawane drukiem. Studium tych przemówień, mających często charakter 
panegiryku stanowi bardzo ciekawy obraz spojrzenia poszczególnych mówców na 
postać bł. Stanisława. 
 
 Do naszych czasów z badanego okresu dochowało się aż 13 przemówień w 
języku łacińskim.  
 I tak w 1690 r. wygłosił mowę Jan Mietelski p.t. „Inventio Crucis in vita et 
miraculis D. Stanislai Casimiriensis”, wydana drukiem w Krakowie. Myślą 
przewodną tej mowy to umiłowanie przez bł. Stanisława krzyża Chrystusowego. 
Druga myśl, to wielki kult Eucharystii u bł. Stanisława. Mówca przez to chciał 
przedstawić słuchaczom i czytelnikom wzór prawdziwego członka arcybractwa 
Najśw. Sakramentu i Pięciu Ran Pana Jezusa. Mówca skierował swoje przemówienie 
przede wszystkim do patrycjatu85. 
 
 W 1693 r.ks. M. Akw.M. Gorczyński wydał w drukarni uniwersyteckiej 
mowę wygłoszoną przy tej uroczystości w języku łacińskim p.t. „Via coelestis 
Philosophi Beati Stanislai Casimiritani”, Cracoviae 1693, w której to mowie 
przedstawił postać bł. Stanisława jako męża głębokiej wiary i wiedzy. Na początku 
tego tekstu umieścił obraz bł. Stanisław, w aureoli, w widzeniu Najśw. Panny, na tle 
kościoła Bożego Ciała86. 
 Z 1701 r. zachowała się mowa Piotra Łasińskiego p.t. „Incarnati Verbi 
contemplator B.Stanislaus Casimiritanus”, wydana w drukarni uniwersyteckiej w 
Krakowie. Na drugiej stronie umieszczono obraz bł. Stanisława w aureoli, 
trzymającego krzyż i wpatrzonego w Ciało Pańskie. Nad głową napis: „Par arbori 
fructus”, pod nim herb rodziny Dębińskich. Być może rodzina ta pokryła koszty 
nakładu, albo w jakiś sposób okazywała się dobrodziejem dla kościoła i klasztoru 
Bożego Ciała. Mówca, w treści w 17 punktach omówił poszczególne cnoty bł. 
Stanisława: jak miłość Boga, miłość bliźniego, w tym wielką troskę o biednych i 
chorych, nadzwyczajną miłość do Bogarodzicy87. 
                                                 
 
85 „Praefatio ad Generosos ac Spectabiles D.D. Proconsules, Consules et Scabinos Casimirienses D.D. 
et Patronos munificentissimos”. 
 
86 Aqw. M. G o r c z y ń s k i, Via coelestis philosophi B.Stanislai Casimiritani Canonici Regularis 
Congregationis Salvatoris Lateranensis, Canoniae Cracoviensis Professi, Propositiones aeternae 
Veritatis et Sententiam inoffenso pede in Vitae Cursu consummata: Nec non sub felicissimis auspiciis 
et Patrocinio Magnifici ac Generosi Domini D. Stanislai de Zdanon Zdanowski Burgrabii ac Notarii 
Castrensis Cracoviensis circa Festivam Sui Patroni Translationem Votiva devinctionis erga Luci 
publicae demonstrata ab ... Canonico Regulari Lateranensi, S.Theologiae Doctoris et Professoris. 
Cracoviae 1693. 
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 Z tego samego roku pochodzi mowa wygłoszona przez ks.Stanisława Alberta 
Golejowica, profesora Akademii Krakowskiej p.t. „Fructus”. Z tytułu wynika, że 
była ona wygłoszona również 3 maja, w święto bł. Stanisława Kazimierczyka. 
Mówca przedstawił życie, działalność bł. Stanisława oraz najważniejsze cnoty. W 
treści posługuje się określeniami „Confessor divinissimus”, „Divus Stanislaus”, 
„Flos divinissimus”, „Arbor sacratissima”. Używa też określenia, że bł. Stanisław 
jest szczególnym patronem Zakonu kanoników regularnych laterańskich, Królestwa 
Polskiego, Akademii Krakowskiej, miasta Kazimierza88. 
 W 1713 r. ukazał się wydany drukiem panegiryk p.t. „Flos medicinalis” czyli 
mowa wygłoszona ku czci bł. Stanisława przez Józefa Kempskiego, profesora 
Akademii Krakowskiej. Styl barokowy. W treści podkreślone cnoty bł. Stanisława 
jak miłość Boga, bliźniego. Autor wypowiada się na temat bł. Stanisława posługując 
się terminami „Divinissimus Stanislaus Casimiritanus”, „Flos noster”, „Scientiarum 
Capitulum Stanislaus”, „Devotissimus Stanislaus”, „Patronus”, „Sapientissimus 
Stanislaus” itp.89. 
 W dwa lata później Cyprian Sapecki wydał drukiem panegiryk, mowę 
wygłoszoną ku czci bł. Stanisława p.t. „Fenix odrodzony”. W tytule autor podaje, że 
panegiryk ten wygłosił 3 maja 1715 r. wobec licznych uczestników a także biskupa 
krakowskiego w klasztorze Bożego Ciała. W treści przedstawił bł. Stanisława jako 
wiernego naśladowcę Chrystusa Ukrzyżowanego, wzór cnót chrześcijańskich i 
wybitnego przedstawiciela nauki90. 
 Tego samego roku 1715 Piotr Ant. Rohaczewski wydał drukiem panegiryk 
wygłoszony  ku czci bł. Stanisława również 3 maja 1715 r. w kościele Bożego Ciała 
                                                                                                                                          
87 Petrus   Ł a c i ń s k i, Incarnati Contemplator Verbi B.Stanislaus Casimiritanus Canonicus 
Regularis Congregationis S.Salvatoris Lateranensis. Per Viae et Vitae Cursum evicta de iure et 
iustitia aeternitatis causa novas aeternae veritatis proponit theses sub eximia protectione Illustrissimi 
et Excellentissimi Domini D.Francisci de Dembiany Dębiński Castellani Sandecensis, Capitanei 
Volbromensis, praeside A.R.D. Aquilino Michaele Gorczyński I.C. necnon S.Th. Doctore et 
Professore, Canonico Regulari Congregationis S. Salvatoris a R.D. Petro Łasiński, Theologiae 
studente eiusdem Congregationis Canonico defendendas in canonica SS. Corporis Christi Casimiriae 
ad Cracoviam Anno Inhumanati Dei 1701.  
 
88 M.St.Al. G o l e j o w i c, Fructus admirabili vitae suavitate et miraculorum fragrantia, mirae 
dulcedinis inter ridentes primi veris gratias, in benedicta Inventae Crucis arbore maturus D. 
Stanislaus Casimiritanus Sacri Ordinis Canonicorum Regularium Lateranensium presbyter. Anno 
Festivitatis suae recurrente die in Ecclesia SS Corporis Christi Casimiriae, Lectissimae 
Amplissimorum Hispitum Coronae a M. Stanislao Alberto Golejowic in Alma Universitate Studii 
Generalis Cracoviensis Philosophiae Doctore et Professore, Devota Panegyri Demonstratus Anno 
Floris Nazareni Fructum Salutis per Lignum Crucis humano generi afferentis 1701, die 3 Maij.  
 
89 J.J. K e m p s k i, Flos medicinalis Admiranda Vitae Sanctitate, Miraculorum Gloria, Virtutum 
Suavitate, commendatus. Intra redeuntis Veris primitias in sacra Divinae Crucis Arbore Inventus D. 
Stanislaus Casimiritanus, Sacri Ordinis Canonicorum Regularium Lateranensium Presbyter in 
Canonica Ssmi Corporis Christi Casimiriae, Annua Solemnitatis suae die lectissimae magnorum et 
eruditorum Hospitum Coronae a Jacobo  Josepho Kempski in Artibus Liberalibus et Philosophia 2-
dae Laureae Candidato Devota de Rostris Panegyri Demostratus, Cracoviae 1713. 
 
90  X.C. S a p e c k i, Fenix odrodzony z prochu śmiertelnego B. Stanisław Kazimierczyk: Na Drzewie 
Krzyża Świętego Gniazdo Zakładaiący, Podczas Doroczney Uroczystości swoiey w dzień Znalezienia 
Krzyża św. w kościele Bożego Ciała Canonicorum Regularium Lateranensium Sancti Salvatoris Przy 
wielkiey Audytora zacnego frequencji, przez W.,X. Cypryana Sapeckiego, Świętey Theologiey 
Bakałarza, na ten czas in Circulo u Panny Maryi Kaznodzieie Zakonu Dominika Świętego, ogłoszony 
Roku od założenia Gniazda Boskiego we Wnętrznościach Maryi 1715, dnia 3 maja. W Krakowie, w 
drukarni Franciszka Cezarego I.KJ.M. także i MO.I. Mści X Biskupa Krakowskiego, Xiążęcia 
Siewierskiego Ordynat. Typografa.  
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p.t. Maius amaenissimus ...D. Stanislaus”. W panegiryku tym mówca podkreślił 
cnoty bł. Stanisława, wskazał na niego jako wielkiego miłośnika krzyża 
Chrystusowego, człowieka odpowiedzialnego za podjęte prace91. W panegiryku tym 
podaje takie określenia mówiąc o bł. Stanisławie: „Divus”, „Divinissimus 
Stanislaus”, „Optimus Christi discipulus”, „Beatissimus” itp. 
 Następnego roku, to jest 1716 ukazał się wydany drukiem panegiryk 
wygłoszony ku czci bł. Stanisława przez St. Bromirskiego w dniu 3 maja 1716 r. w 
klasztorze Bożego Ciała p.t. „Annibal Sarmaticus D. Stanislaus Casimiritanus”. W 
treści podkreślił godną do naśladowania postać bł. Stanisława, sławę miasta 
Kazimierza i zakonu ks.ks. kanoników regularnych laterańskich. Podobnie jak w 
poprzednim panegiryku mówca mówi o bł. Stanisławie używań określeń „Divus”, 
„Divinissimus”, „Sanctior”92. 
 W następnym roku 1717 ukazała się mowa o bł. Stanisławie p.t. „Civitas 
Casimiria”  wygłoszona również w klasztorze Bożego Ciała w dniu 3 maja z racji 
uroczystości ku czci bł. Stanisława. Autor nie jest znany. Bł. Stanisława autor 
przedstawia jako patrona miasta Kazimierza, protektora tego miała, ojca i 
szczególnego opiekuna „singularissimo”93. 
 W 1725 r. Jakub Radliński, z zakonu kanoników regularnych Bożego Grobu, 
którzy mieli swój klasztor przy kościele św. Agnieszki94, wygłosił mowę ku czci bł. 
Stanisława i ogłosił ją drukiem. Bł. Stanisława przedstawił jako doskonały wzór 
życia zakonnego, pełnego ufności w Bogu95. Autor w panegiryku tym wylicza 
wszystkich świątobliwych mężów szczęśliwego wieku. 
                                                 
 
91 P.A. R o h a c z e w s k i, Majus amaenissimus lectissimis atque laetissimis virtutum floribus 
gratiarum favore, omnes maestitiae Crucis Serenans: D Stanislaus Casimiritanus Sacri Canonicorum 
Regularium Lateranensium Instituti Presbyter in Basilica Sacratissimi Corporis Christi Casimiriae, 
Festiva Inventae Crucis, suaeque Solennitatis die, Nobilissimo Hospitum congressui, a Petro Antonio 
Rohaczewski, in AA. LL. et Philosophiae Licentiato Votiva de Rostris Svada Praesentatus Anno, quo 
Flos Nazarenus amaenum Orbi exhibuit Majum 1715, die 3-tia Maij. 
 
92 B.St. B r o m i r s k i, Annibal Sarmaticus D. Stanislaus Casimiritanus Canonicus Regularis 
Congregationis S. Salvatoris Lateranensis; in perniciem omnium vitiorum juratus, et ad certandum 
contra hostes animae in arena religionis continuo excubans. Recurrente Annua Solennitatis suae die a 
M.Boguslao Stanislao Bromirski, Philosophiae Doctore et Professore, in Canonica Sacratissimi 
Corporis Christi Casimiriae ad Cracoviam demonstratus, Anno Domini 1716, die 3tia Maij.  
 
93 Descriptio synoptica publicum laetitiae plausum die Inventionis S.Crucis recurrente annua 
festivitate D.Stanislai Casimiritani Canonici Regularis Lateranensis Congregationis Cracoviensis 
post stabilitos feliciter exoptatae Pacis tractatus, inter Serenissimum et Invictissimum Augustum II 
Dei Gratia Regem Polonorum, Magnum Ducem Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogit., 
Livon, Kiiov, Wołhyn, Podol., Podlach., Smolen., Sever., Czerni. nec non Haereditarium Ducem 
Saxoniae et Principem Electorem Dominum nostrum Clementissimum et Confoederatos Serenissimae 
Reipublicae Polonae Ordines. In ecclesia Collegiata SS Corporis Christi Domini Canonicorum 
Regularium Lateranensium Casimiriae ad Cracoviam a Plaudenti eiusdem Civitatis S.R.M. Populo in 
solenni Gratiarum Actione. Instauratum exprimens Anno a Nativitate regnantis 1717 die 3 Maij. 
         ”Dodana jeszcze specjalna dedykacja: „Eximio Confessori B.Stanislao Casimiritano 
S.Theologiae in Alma Universitate Cracoviensi Baccalaureo, Canonico Regulari Lateranensi 
Congregationis Cracoviensis Civitatis S.R.M. Casimiriae ad Cracoviam Patri Protectori ac Patrono 
Singularissimo”. 
 
94 Kościół i klasztor ten dzisiaj nie istnieje, a znajdował się na Stradomiu, na rogu ulicy Dietla i 
Stradom od strony ul. Starowiślnej.  
 
95 M.Jacobus  R a d l i ń s k i, Norma vitae apostolicae partim ex vocatione, probatione et professione 
apostolica, partim ex theologicis  cardinalibus, et reliquis virtutibus moralibus apostolicis collecta a 
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 Z 1751 r. pochodzi panegiryk wygłoszony 3 maja przez Karola, Józefa 
Opeydowicza, profesora Akademii Krakowskiej ku czci bł. Stanisława i tę mowę 
ogłosił drukiem w drukarni uniwersyteckiej p.t. „Caesar ex utroque”. W treści 
podkreślił wielkie zasługi bł. Stanisława dla zakonu, miasta Kazimierza i kraju. 
Podkreślił jego posługę ubogim i chorym, następnie wielkie nabożeństwo do Matki 
Boskiej. Mówiąc o bł. Stanisławie używa takich określeń jak „Divinissimus 
Stanislaus”, „Gloriossimus Stanislaus”, itp.96. 
 Zaś w 1760 r. Antoni Fidecki, również profesor Akademii Krakowskiej 
wydał drukiem panegiryk p. t. „Discipulus Christi” poświęcony bł. Stanisławowi. 
Jest to mowa wygłoszona przez tego profesora  3 maja 1760 r. z racji uroczystości ku 
czci bł. Stanisława. Bł. Stanisława uważa za patrona Polski, Litwy. Używa określeń 
„Divus Stanislaus”, „Diligentissimus D.Stanislaus Casimiritanus”, „Singularis 
Patronus Regni Poloniae, Academiae Cracoviensis, Casimiriae” „Nominis Jesu 
studiosissimus cultor”, „Verus discipulus .. Christi” 97.  
 Następnego roku, 1761, O.Jan od S. Stanisława, karmelita bosy z Krakowa, 
ogłosił drukiem panegiryk p.t. „Honor cum debito cultu B.Stanislao Casimiriensi, 
Polono, Sacerdoti Sacerrimi Ordinis Canonicorum Regularium Lateranensium, 
Sanctissimi Salvatoris, Congregationis Cracoviensis, Regni Poloniae, Magni Ducatus 
Lithuaniae, Academiae Cracoviensis, Urbisque Casimiriae Singulari Patrono”. 
Panegiryk ten, a raczej mowa wygłoszona przez tego autora, jest nader ważna, gdyż 
autor w formie wierszy jako „carmina” omówił życie bł. Stanisława, cuda i 
nadzwyczajne łaski otrzymane za jego wstawiennictwem przez wiernych98. 
                                                                                                                                          
Universo Ordini Apostolico, Canonicorum Regularium, imo omnibus illis qui Vitam Apostolicam 
imitari conantur ad imitationem proposita, a M.Jacobo Radliński, Sacrae Theologiae Doctore, 
ejusdem in Canonica Cracoviensi ad S.Hedvigem professore, Canonico Regulari sacrosancti 
Hierosolymitani Sepulchri Christi Domini, Conciliario Con. Generalis Miechoviens, P.Ch. Sanctorum 
Vita caeteris. Norma vivendi est D. Ambrosius super Genesis Caput 57, Cracoviae 1725.  
 
96 M.C.J.  O p e y d o w i c z, Caesar ex utroque nomine et virtute, pietate et sapientia Gloriosissimus 
Stanislaus Casimiritanus, Sacri Ordinis Canonicorum Lateranensium Presbyter Regni Poloniae, 
Academiae, Urbisque Casimiriae Singularis Patronus, Redeunte annuo festivitatis suae die in ecclesia 
Sacratissimi Corporis Casimiriae Amplissimae Hospitum Coronae a M.Carolo Josepho Opeydowicz, 
in Alma Universitate Cracoviensi Pholosophiae Doctore et Professore, Officiosissimo  calamo et 
profundissimo cultu demonstratus. Anno, quo Rex saeculorum immortalis in ligno Crucis triumphans 
extitit gloriosus 1751, die 3 Maij.  
 
97 M. Antoni  F i d e c k i, Discipulus Christi Magistri in cathedra Crucis Docentis Diligentissimus D. 
Stanislaus Casimiritanus, Sacri Ordinis Canonicorum Regularium Lateranensium Professus, 
Presbyter, Regni Poloniae, Academiae, Urbisque Casimiriae ad Cracoviam Singularis Patronus 
Redeunte annuo suae festivitatis die in Ecclesia Sacratissimi Corporis Christi Domini in numerosa 
dignisssimorum Hospitum Corona per M.Antonium Fidecki in Alma Uniwersitate Cracoviensi 
A.A.L.L. et Philosophiae Doctorem et Professorem. Oratorio, stylo et Cultu Officiosissime 
demonstratus anno quo manserat arte Docens Clarebat Rex et Sator orbe. Die 3 mensis Maij 1760.  
 
98  P.F.M. J o a n n e s  a  S. S t a n i s l a o, Honor cum debito cultu B.Stanislao Casimiririensi 
Polono, Sacerrimi Ordinis Canonicorum Regularium Lateranensium, Sanctissimi Salvatoris, 
Congregationis Cracoviensis, Regni Poloniae, Magni Ducatus Lithuaniae, Academiae Cracoviensis, 
Urbisque Casimiriae Singulari Patrono in ecclesia Ordinis sui sub titulo Sanctissimi Corporis Christi 
miraculis et gratiis ab  antiquo clarissimo carmine poetico exhibitus a P.F.M. Joanne a S. Stanislao, 
olim Philosophiae, Sanctaeque Theologiae Professore, Ordinis Discalcatorum, Sanctissimae 
Trinitatis, Redemptionis Captivorum ac Luci publicae communicatus. Anno Domini 1761. Cui 
adjungitur anteriori tempore, Sanctis Patriarchis Nostris Joanni de Matta, et Felici V alesio 
Panegyris Sacrata. Leopoli.  



 52

 W 1766 r. ukazał się wydany drukiem panegiryk poświęcony bł. 
Stanisławowi p.t. „Mortuus in vita” napisany przez Michała Axana, profesora 
Akademii Krakowskiej i wydany w drukarnii akademickiej. W treści tego 
panegiryku autor przedstawił bł. Stanisława jako reprezentanta zakonu kanoników 
regularnych, wiernego i odpowiedzialnego sługę Chrystusa i troskliwego o dobro 
powierzonych sobie dusz99. Mówiąc o bł. Stanisławie używa określeń: „Singularis 
Patronus Regni Poloniae, Magni Ducatus Lithuaniae, Academiae Cracoviensis, 
Urbisque Casimiriae ... miraculis et gratiis”. 
  
 Należy przyjąć, że nie wszystkie panegiryki wygłoszone w czasie 
uroczystości ku czci bł. Stanisława w dniu 3 maja zachowały się. Z pewnością wiele 
nie było wydanych drukiem, a nie wszystkie wydane drukiem zachowały się. Z 
przytoczonych panegiryków można jedynie wnioskować, że kult bł. Stanisława był 
ogólnie znany, uznany i nigdy nie kwestionowany. Postać bł. Stanisława była 
postacią historyczną, związaną silnie z miastem Kazimierzem i Akademią 
Krakowską. 
 Aczkolwiek treść tych panegiryków jest barokowa, to jednak w nich pewne 
fakty  zostały podkreślone, że bł. Stanisław był szczególnym patronem kraju, miasta 
Kazimierza i Akademii Krakowskiej. A wypowiadali to profesorowie Akademii 
Krakowskiej, a więc ludzi postronni. Nikt nie wnosił jakichkolwiek zastrzeżeń co do 
religijności bł. Stanisława, wierności Bogu i odpowiedzialności za podjęte przez 
niego zadania. Podkreślone zostało jego szczególne nabożeństwo do Najśw. 
Sakramentu, do Najśw. Maryi Panny i św. Stanisława jego patrona. 
 
 Jest to zrozumiałe, gdyż między Akademią Krakowską a klasztorem Bożego 
Ciała prawie od samego początku istniał ścisły związek. Pierwsi profesorowie 
Akademii Krakowskiej w znacznej mierze byli absolwentami Uniwersytetu  
praskiego, również pierwsi przełożeni klasztoru Bożego Ciała, który prawie że 
równocześnie powstał z Wydziałem Teologicznym Akademii Krakowskiej w 
Krakowie byli doktorami na uniwersytecie praskim. Z zachowanych źródeł 
wiadomo, że pierwsi profesorowie Akademii Krakowskiej utrzymywali bliski 
kontakt z klasztorem Bożego Ciała na Kazimierzu.. Ten kontakt utrzymywał się 
również w późniejszym czasie, także na płaszczyźnie kultu oddawanego bł. 
Stanisławowi100. 
 
 Samo miasto Kazimierz uważało bł. Stanisława za swojego szczególnego 
patrona, a dzień jego śmierci, to jest 3 maja, był uroczyście obchodzonym świętem 
miasta. Miasto nieraz i materialnie przyczyniało się do uświetnienia tego dnia. 
Centralnym punktem tych uroczystości był uroczysta Msza św. przy grobie bł. 
                                                 
 
99 M. A x a n, Mortuus in vita et vivus in ea morte fuisse B. Stanislaus Casimiritanus Sacerrimi 
Ordinis S. Augustini Canonicorum Lateranensium, Professus Canonicus Presbyter, Magni Poloniae, 
Academiae Cracoviensis Urbisque Casimiriae ad Cracoviam Singularis Patronus et miraculis 
celebris incidente sacrata sibi feria Hopitanti gravissimorum virorum frequentiae in templo 
Sanctissimo Corpori Domini ex miraculo Augusti fundato impellente debita veneratione per M. 
Michaelem Axan AA.LL. et Philosophiae Doctorem et Professorem, Promulgatus Cracoviae Anno 
Domini 1766, die 3 Maij.  
 
100  Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średnowiecznej, T.V A: Materiały do 
Historii Filozofii Średnowiecznej w Polsce: Unicze i Filozofowie w Polsce, Wrocław, Warszawa 
1969. 
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Stanisława, w której uczestniczyli przedstawiciele duchowieństwa, jak i władz 
świeckich. Formularz Mszy św. był „de Ssma Trinitate”101. Głoszono specjalne 
kazania, urządzano procesje, w których brało udział duchowieństwo również spoza 
klasztoru, władze świeckie i wierni. 
 Nie dochował się do naszych czasów szczegółowy program tych 
uroczystości.. Można przypuszczać, że udział wiernych na nich był znaczny. 
 Te znaczy udział potwierdzałyby pewne źródła dochowane do naszych 
czasów.  Dochowały się bowiem niektóre księgi z XVII w. dochodów kościelnych, a 
w tym również ilości składanych na tacę ofiar. Ich znaczna ilość pozwala porównać 
ilość wiernych na tej Mszy św. z ilością wiernych biorących udział w niedzielnych 
Mszach św. 
 I tak wiadomo, że w 1669 r. zebrano ofiary 4,13 fl., na tejże stronie 
zaznaczono, że na pogrzebie księdza kaznodziei zebrano ofiary 4,18 czyli była to 
znaczna suma102. 
 W następnym roku zaznaczono: „Offerty ad tumbam B.Stanilai 3,2 fl.”, i w 
tymże roku mniej więcej składano na Mszę św. cechową tyle samo103. W 1671 
r.zaznaczono, że „Oferty ad tumbam B.Stanislai 2,25 fl” i w tym samym roku 
złożono ofiary od konduktu pogrzebowego 2 fl.104.  W 1672 r. „Offerta ad tumbam 
B. Stanislai 3,24 fl”, a w tym czasie przeciętnie na składkę niedzielną składano3 
fl.105. W 1673 r. zaznaczono: „Eodem anno, die Inventionis S.Crucis offerty ad 
sepulchrum B.Stanislai 2,20 fl” i w tym samym czasie od konduktu pogrzebowego 
zapłacono 2 fl.”106.  W 1674 r. trzeci maj przypadł w uroczystość Wniebowstąpienia 
Pańskiego. Zaznaczono jednak, że „eodem die ad tumbam Beati Stanislai offerty 
3,10 fl.”107. W tym czasie od konduktu pogrzebowego i używania szat płacono 3 
fl 108. 
 W 1675 r. „Offerty ad mausoleum B.Stanislai 2 fl.”109. a w 1676 r. „offerty ad 
tumbam B.Stanislai 2 fl.”110. Z innych lat brak wiadomości, nie dochowały się 
źródła. 
                                                 
 
101  Cultus Duliae seu Missae SS Omnium Canonicorum Regularium Lateranensium Ordinis Sancti 
Augustini, in vim tributi B.Stanislao Casimiritano Protectori suo, Nomine Congregationis 
Lateranensis Canonicorum Regularium per Minorem Poloniam et M.D. Lithuaniae, a quodam Cliente 
protunc Conventus Generalis Casimiriae ad Cracoviam Piore, ex  authenticis libris approbatis 
collectae et anno quo, magno dos facta est  coelo ratione tributi, dedicatae Cracoviae typis Collegii 
Majoris Universitatis Cracoviensis, 1754, s. B2, die III Maji. Memoria obitus B.Stanislai Casimiritani 
Patroni Missa votiva de Ssma Trinitate, cum Collecta pro gratiarum actione sub una conclusione. 
 
102 ABC, Regestrum expensorum et perceptorum 1616 - 1676, s. 167. 
 
103 Tamże, s. 172. 
 
104  Tamże, s. 176. 
 
105 Tamże, s. 181. 
 
106 Tamże, s. 184. 
 
107 Tamże, s. 188. 
 
108 Tamże.  
 
109  Tamże, s. 192.  
 
110  Tamże, s. 196. 
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 Przytoczone jednak cyfry wskazują, że frekwencja wiernych w czasie 
uroczystości bł. Stanisława w drugiej połowie XVII w. był znaczna. I to pozwala 
przyjąć, że i w innych lata frekwencja ta nie była mała, wierni gromadzili się w dużej 
liczbie przy grobie bł. Stanisława szczególnie w rocznicę jego śmierci. 
 Cytowana wyżej księga wydatków z XVII w. nie podaje kto ponosił koszty 
urządzenia uroczystości, wystroju ołtarza itd. Są zaznaczane wydatki na urządzenie 
procesji Bożego Ciała, urządzeniem Grobu Pańskiego i td. Te wydatki są 
odnotowywane w XVIII w.. Wynika stąd, że ktoś te wydatki pokrywał, i należy 
słusznie przypuszczać, że czynił to magistrat kazimierski, uważając, że czyni to ku 
czci swojego patrona, a rocznica jego  śmierci była przez miasto szczególnie 
czczona.  
 Wiadomo z zachowanych źródeł, że w 1643 r. remontowano wieżę ratuszową 
na Kazimierzu. Zwyczajem ówczesnym na wieży umieszczono relikwie świętych 
patronów. Po ukończeniu remontu w specjalnym protokóle zaznaczono, że tam na 
wieży „umieszczono ... znowu skrzyneczkę tą blaszaną z święconym zielem y 
reliquiami Świętych napełnioną. Na cześć y chwałę Panu Bogu wszechmogącemu y 
Świętym Patronom Miasta tego y ozdobę iego. Anno ut supra 28 julii”111. 
 Wynikałoby, że na wieży już przedtem były umieszczone relikwie bł. 
Stanisława a teraz po ukończonym remoncie „znowu” je tam umieszczono. Brak 
źródeł informujących od jakiego czasu na wieży ratuszowej znajdowały się relikwie 
bł. Stanisława. 
 Skrzyneczkę tę, a raczej blaszaną rurę od wierzchu zamykaną specjalnym 
wieczkiem, w drugiej połowie XIX w. po pożarze ratusza kazimierskiego magistrat 
miasta Krakowa, przekazał klasztorowi Bożego Ciała. W tej rurce znajdują się 
relikwie bł. Stanisława opatrzone specjalną pieczęcią lakową112. 
 
 W drugiej połowie XVII w. magistrat miasta Kazimierza z całą pewnością 
pokrywał koszty urządzenia uroczystości ku czci bł. Stanisława. Zachowały się 
postanowienia magistratu, że z racji tej uroczystości z rynku kazimierskiego miały 
być salwy armatnie, a proch na nie przydzielał magistrat. 
 Mówi o tym np. zachowana notatka z 1695 r.: 
 „Ut pro condecoranda solemnitate commemorationis pii obitus Divi Stanislai 
Casimiritani Ordinis S. Augustini Can.Regul. Lat. Conventus ad Ecclesiam Corporis 
Christi hic Casimiriae Professi istius civitatis Patroni tutelaris die crastina incidenti 
pulveris nitrati tres lapides ad explodendas machinas seu tormenta bellica ex 
proventibus civitatis et explodi faciant”. 
 Zaś na marginesie tego zapisu w księgach miejskich zaznaczono „Solemnitas 
B.Stanislai Casimiritani”113. Tekst wyjęty z postanowień magistratu kazimierskiego 
wyraźnie wskazuje, że bł. Stanisław był oficjalnie uznawany za patrona miasta oraz, 
że rocznica jego śmierci przez miasto była uroczyście obchodzona. 
 
                                                 
 
111 Z pewnością relikwie bł. Stanisława gdyż skrzyneczka klaszana z jego relikwiami pieczęciami 
urzędowymi opatrzononymi, dochowała się do dziś, zwrócona przez magistrat kazimierski 
klasztorowi Bożego Ciała. 
 
112  Skrzyneczka ta znajduje się obecnie w Archiwum klasztoru Bożego Ciała. 
 
113  Arch. Państw. K 322 Conclusiones Spectabilis Magistratus consularis et honoratis communitatis 
civitatis Casimiriae ad Cracoviam, s. 293. 
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 Podobny zapis znajduje się w tejże księdze uchwał miejskich pod rokiem 
1698: 
 „Actum feria quarta post Dominicam Januare proxima d.30 Aprilis A.Dni 
1698. Spectabiles D.D. Proconsul et consules in Praetorium Casimiriae congregati 
existentes concluserunt, ut Exactores Synytam pro futura Solemnitate D. Stanislai 
Casimiritani florenos duodecim extradant, quod rursus ex proventibus civilibus 
restituantur”114. 
 Nie ma w tej uchwale uwzględnionnych kosztów związanych z salwami 
armatnimi. Być może sytuacja gospodarcza uległa pogorszeniu. Miasto Kazimierz 
zubożało na skutek wojen szwedzkich i kontrybucji. Nadto przez miasto 
przechodziły zarazy, które dziesiątkowały ludność115. 
 
 Troska jednak o oddawanie należnej czci bł. Stanisławowi jako swemu 
patronowi widoczna jest ze strony miasta Kazimierza i w innej dziedzinie. Np w 
1687 r. postanowiła Rada Miejska sprawić specjalną chorągiew, na której z jednej 
strony był umieszczony św. Stanisław Biskup i Męczennik, a z drugiej strony bł. 
Stanisław Kazimierczyk. Na pokrycie kosztów sporządzenia tej chorągwi Rada 
Miejska wyasygnowała 65 zł, gdy zaś koszt sporządzenia tej chorągwi okazał się 
większy i tę resztę pokryła. Mówi o tym następujący tekst uchwały Rady Miejskiej: 
 
 „Imć Panu Rybowskiemu malarzowi krakowskiemu daliśmy tę chorągiew do 
wymalowania po jednej stronie Stanisława ś. Biskupa Kakowskiego z cherbem Króla 
Jegomości a po drugiej stronie Stanisława ś.Kazimierczyka z cherbem tego miasta 
Kazimierza, od których wymalowania ujednaliśmy go za 45 zł, a iż po tym ex 
consilio drugich ichmościów i samego pana malarza iż kraniec sztuki u chorągwi w 
samym środku podawał, aby to nie znać, tych patronów świętych w Landszafcie dać 
kazaliśmy do tego miasto Kazimierz wymalować i tych świętych złotem 
przyozdobić, dlaczego musieliśmy meliorować i daliśmy paratis 65 r. razem koszt 
wyniół 211,12 zł. Gotową chorągiew miejską w oktawę Bożego Ciała w kaplicy 
Najśw. Panny daliśmy ią poświęcić, na Mszę św. 1 zł. na świece do obraza 2 zł. w 
kościele Bożego Ciała poświęcono”116. 
 
 Powyższa uchwała Rady Miejskiej była wyrazem przekonań religijnych 
radnych tam zasiadających, którzy uważali bł. Stanisława za swego szczególnego 
patrona. Określali go jako „święty” i na równi z św. Stanisławem biskupem i 
męczennikiem uważali za swego obrońcę. Stąd też sporządzenie tej chorągwi, która 
miała wyrażać stanowisko Rady Miejskiej wobec postaci bł. Stanisława. 
                                                 
 
114  Tamże, nr 833, s. 344. 
 
115  O trudnej sytuacji gospodarczej Krakowa i okolicy w tym czasie może poświadczyć fakt, że 
Magistrat Krakowa złożony z przedstawicieli różnych przekonań religijnych jednogłośnie zwrócił się 
do Stolicy Apostolskiej za pośrednictwem biskupa krakowskiego Kazimierza Łubieńskiego 1713 r. o 
przyznanie miastu szczególnego patronatu św. Józefa. W tej trudnej sytuacji gospodarczej  widział w 
tym szczególną pomoc i ratunek u św. Józefa dla miasta (por. maszynopis pracy magisterskiej ks.Jan 
B r z o z o w s k i,  KRL, Szczególny Patronat św. Józefa w Krakowie, Kraków 1977). 
 
116 Arch. Państw. K. 589 Regestrum perceptorum proventuum civitatis Casimiriae ad Cracoviam anni 
1687 sub loncheratu Spectabilis Pauli Nieniowski consulis et famati Martini Lubecki duum viri 
Casimirienses fidelissime sub eodem quod specialiter ultrones in facie tam spectabilis Magsitratus 
honoratorum Dominorum advocati scabinorum,quam totius eiusdem civitatis Casimiriae honestae 
Comunitatis praestiterunt iuramento connotata, s. 120. 
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 Mieszczanie kazimierscy nie tylko poprzez Radę Miejską troszczyli się o 
odpowiedni poziom kultu oddawanego bł. Stanisławowi, ale również włączali się do 
tego poprzez osobiste dotacje czy legaty. 
 I tak w 1648 r. mieszczanin kazimierski, Sebastian Dzikowski, złożył bliżej 
nieokreślony legat na rzecz kościoła Bożego Ciała z prośbą, by go pochowano „po 
chrześcijańsku w kościele Bożego Ciała przed Błogosławionym Stanisławem”117. 
 Zaś Marcin Goliński wiele razy wybierany wójt kazimiereski wraz z żoną 
swoją Anną złożył legat, by osetki płynące z tego legatu przeznaczyć na uświetnienie 
uroczystości obchodzonych ku czci bł. Stanisława: 
 „Recognoscentes et aliorum civium Casimiriensium sexus utriusque ad altare 
privilegiatum Sacrae Crucis in eadem ecclesia Sacratissimi Corporis Christi ad 
sepulchrum Beati Stanislai Casimiritani consistens legere et absolvere post fata ... 
tenebuntur et erunt adscripti ...ex quibus florenis septem Polonicalibus censualibus 
dicti seniores pro tempore existentes florenos quinque Polonicales pro tubicentibus 
quinque qui tubicent utriusque vesperis primis et secundis atque Missae solemni ipso 
die festi Inventionis Sanctae Crucis quo die memoria obitus Beati Stanislai 
Casimiritani celebratur adesse tubes canere tenebuntur, exponent”118. 
 Wiadomo również z innych źródeł, że Rada Miejska Kazimierza w r. 1687 
troszczyła się nawet o odpowiednie świece na uroczystość bł. Stanisława 
Kazimierczyka: 
 „Pro festo inventionis S. Crucis et Beati Stanislai Casimiritani iż od świąt 
wielkanocnych tylko kawalce świec pozostały, daliśmy je poważyć a insze zupełnie 
poważyć dawszy, wzięliśmy, potrąciwszy to, co zaważyła, dopłaciliśmy p. Turkowej 
17,27 zł.”119. 
 Zaś wdowa Agnieszka Zeyfert z Krakowa w testamencie z 1711 r. złożyła 
legat zaznaczając, że odsetki z niego mają być przekazane na powiększenie kultu bł. 
Stanisława: 
 „Quia ipsa maioris devotionis gratia erga Beatum Stanislaum Casimiritanum 
Canonicum Regularem Sanctissimi Salvatoris Lateranensis in ecclesia Ssmi Corporis 
Christi, Casimiriae sita ad tumbam ubi ipsius ossa asservantur miraculis clarum ad 
promovendum ejusdem immemorabilem cultum summas infrascriptas sibi 
recognoscenti debitas ...a praefatis debitoribus recipiendas et in cultum ejusdem 
Beati Stanislai convertandas”120. 
 
 O innych legatach przeznaczonych na kult bł. Stanisława wiadomo m.in. z 
uchwał Kapituły Generalnej kanoników regularnych w Krakowie z r. 1734. Podano 
tam, że był złożony legat  wysokości 20 złotych węgierskich „pro exorando 
sepulchro Beati Stanislai Casimiritani”121. 
                                                 
 
117 Arch. Państw. Miscellanea 1405 - 1835, s. 105. 
 
118 AKM, Episcopalia 61 vol. III Actorum Andreae Trzebicki Episcopi Cracoviensis a die 26 Augusti 
1661 ad annum 1666 iclusive, s. 22.  
 
119 Arch. Państw. K. 589, s. 126. 
 
120 AKM ,  Cons. Crac., 475 (1711 2.1. - 23 XII 1716), s. 36 - 38.  
 
121 ABC, Liber Capitulorum Localium in Generali Canonica Ssmi Corporis Christi Casimiriensi sub 
aspicato regimine et praesidentia Perillustris ac Reverendissimi Domini Dni Adami Aquilini 
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  Z treści postanowień kapitulnych wynika, że faktycznie zabrano się do 
przyozdobienia ołtarza bł. Stanisława, jednak nie wiadomo czy chodziło o 
przyozdobnienie jedynie ołtarza na czas uroczystości ku jego czci obchodzonych czy 
też o jego przebudowę 
 Troskę o odpowiedni wygląd ołtarza bł. Stanisława widać np. z zaznaczanych 
wydatków z racji obchodzonych uroczystości 3 maja, rocznicy jego śmierci. W 
księdze wydatków kościelnych zaznaczano nawet że sam prepozyt klasztoru Bożego 
Ciała przeznaczał pewne sumy na przyozdobienie ołtarza bł. Stanisława. 
 
 I tak zapisano następujące wydatki przeznaczane na przyozdabianie ołtarza 
bł. Stanisława: 
 
 R. 1717: 
 „Na fest Błogosławionego dał Prałat IMĆ na łuy i na przydatek to iest do 
dołączenia świec kawałków 24,-”122. 
 R. 1719: 
 „Maius, na fest Błogosławionego na wachle y na łuy dał Prałat Jegomość 24,-
”123. 
 R. 1721: 
 „Maius, Prałat IMĆ dał na świece na błogosławionego Stanisława 
Kazimierczyka”124. Nie zaznaczono ile ofiarował. 
 R. 1746: 
 „Maius: za świece pułfunt: O.lustro na fest Błogosławionego 8,-” 125. 
 R. 1748: 
 „Za świec 2 funt nr 6 do Błogosławionego 24,-”126. (W tym czasie za 4 liny 
do dzwonów zapłacono 10, a więc 24 zł to znaczna suma). 
 R. 1755: 
 „Aprilis 29: za szpilki y czweki do ubierania ołtarza bł. Stanisława 0,19”127. 
 R. 1756: 
 „Aprilis 26: Na szpilki do ubierania ołtarza Błogosławionego Kazimierczyka 
0,6”128. 
 R. 1759: 
 „Aprilis 26: na szpilki do ubierania ołtarza błogosławionego Stanisława 
0,6”129. 
                                                                                                                                          
Kotuliński Canonicorum Regularium Lateranensium per Minorem Polonia et M.D. Lith. Praepositi 
Generalis ab Anno Dni 1709 ad annum 1760, s. 80 
 
122 ABC, Percepta kościelne 1711 - 1787, s. 17. 
 
123 Tamże, s. 21. 
 
124  Tamże, s. 25. 
 
125 ABC, Regestrum expensarum 1729 - 1787, s. 49. 
 
126 Tamże,  s. 54. 
 
127 Tamże, s. 71.  
 
128  Tamże, s. 73.    
 
129  Tamże, s. 79.  
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 R. 1762: 
 „Aprilis 29: Na czwieky y spilki pro festo B. Stanislai 1,-”130. 
 R. 1763: 
 „Maius 2: Na szpilki y czwieki na św. Krzyż do Błogosławionego 1,-”131. 
 R. 1764: 
 Aprilis 26: Za czweki y spilki pro festo B. Stanislai 0,24”132. 
 
 Wydatki nie zostały zaznaczone w każdym roku. Być może korzystano z 
zapasów zakupionych w latach poprzednich przy ozdabianiu ołtarza bł. Stanisława. 
Jak wynika z dat czynionych zakupów, przyozdabianie ołtarza odnosiło się do 
rocznicy śmierci jego, to jest na dzień 3 maja. 
 
 Jak to wspomniano już wyżej, kult bł. Stanisława uznawany był przez lokalną 
władzę kościelną. Widać to np. z protokółów wizytacyjnych kościoła Bożego Ciała 
przeprowadzonych przez biskupa krakowskiego czy jego zastępcę kościoła Bożego 
Ciała. 
 W r. 1709 przeprowadzona była wizytacja biskupia kościoła. Do naszych 
czasów dochował się bardzo obszerny protokół tej wizytacji przeprowadzonej przez 
biskupa Kazimierza Łubieńskiego. Aczkolwiek w treści protokółu nie zostały 
opisane wszystkie ołtarze znajdujące się w kościele Bożego Ciała, jednak ołtarz bł. 
Stanisława był wymieniony i to kilka razy. M.in. protokół wymieniając kielichy, 
podaje też, że był kielich poświęcony bł. Stanisławowi: „Wszystek złocisty, gzymsy 
białe, subtus inscriptio ’Beato Stanislao Casimiritano’”133, a wyliczając srebra podaje 
m.inm: Na obrazie błogosławionego habit srebrny, mucet w kwiaty złocisty z 
guziczkami z kamieni weneckich, korona złocista także z kamieniami takiemisz”134. 
Wylicza też protokół wota przy ołtarzu bł. Stanisława: „U grobu bło. Stanislai 
Casimiritani ...tabliczek za kratą żelazną małych y wielkich n. 30 ... oczu srebrnych 
pięcioro, które aniołowie trzymają na rączkach, ząb ieden oprawny srebrny, nóg na 
ołtarzu cztery, na obrazach pobocznych trzy”135. 
 W dekrecie powizytacyjnym wizytator nie zakwestionował legalności kultu 
oddawanego bł. Stanisławowi ani też form oddawanego kultu. Uznano ten kult jako 
istniejący od dawna i to za wiedzą kompentnej władzy kościelnej. 
 
 W 1748 r. kościół Bożego Ciała wizytował biskup Andrzej Załuski. W 
protokóle wizytacyjnym  są opisy ołtarzy znajdujcych się w kościele. Między innymi 
wymieniony jest ołtarz poświęcony bł. Stanisławowi: 
                                                 
 
130  Tamże, s. 85. 
 
131  Tamże, s. 87. 
 
132  Tamże, s. 91.  
 
133  Arch. Kap. na Wawelu I-Ia sygn. 63 Acta visitationis Generalis Celsissimi et Reverendissimi 
Domini Casimiri a Łubno Łubieński Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopi Cracoviensis Ducis 
Severiae Dioecesis Cracoviensis, s 664. Protokół cały:. 651 - 707. Decretum reformationis, s. 707 - 
714 
 
134 Tamże, s. 670.  
 
135 Tamże, s. 669.  
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 „16-tum (altare) Divi Stanislai Casimiritani lapideum cum tumba alias 
sepulchrum ejusdem Sancti, supra Tumbam Imago Beatissimae Mariae Virginis 
gestantis Puerum Jesum in medio altaris de lapide onychis sculpta vulgo alabastrowa, 
versus septemtrionem situm non consecratum. Mensam ligneam habens cum portatili 
consecrato, ad hoc altare tabellae argenteae ex voto oblatae et aliae ligneae depictae 
testantur gratias a Deo receptas per intercessionem Beati”.136 
 Podobnie i w czasie tej wizytacji władza kościelna nie zakwestionowała 
legalności kultu oddawanego bł. Stanisławowi. 
 Władza kościelna nie tylko, że uznawała ten kult, ale nawet w niektórych 
przypadkach  wiernym i duchowieństwu go zalecała. 
 I tak np. w 1667 r. biskup krakowski Andrzej Trzebicki, z powodu 
niebezpieczeństwa nawały tureckiej na Polskę, polecił urządzić suplikacje po 
kościołach oraz urządzać procesje do kościołów szczególnie uprzywilejowanych,w 
których znajdowały się cudowne obrazy czy groby świętych i błogosławionych. I w 
takiej intencji procesja błagalna, z polecenia biskupa, przybyła również do grobu bł. 
Stanisława137. 
 
 W 1712 r. biskup krakowski Michał Szembek, sufragan, już jako nominat 
chełmiński, przybył specjalnie do kościoła Bożego Ciała, by przed ołtarzem bł. 
Stanisława odprawić Mszę św.138. 
 
 Rocznicę śmierci bł. Stanisława zaznaczano co rocznie w rubryceli zakonnej. 
Pierwsza wiadomość o tym pochodzi z r. 1734. Nie wiadomo czy wcześniej tego nie 
czyniono, ale starszych rubrycel nie znaleziono. W tej zaś z r. 1734 zapisano: „Majus 
3, dies obitus B.Stanislai Casimir.”139. Od tego czasu, w zachowanych rubrycelach 
stale w dniu 3 maja zaznaczano, że jest to dzień śmierci bł. Stanisława 
Kazimierczyka. 
 
 W 1754 r. wydano drukiem formularze Mszy św. świętych i błogosławionych 
zakonu ks.ks.kanoników regularnych laterańskich w formacie A4. Na pierwszej 
karcie wewnętrznej widać obraz bł. Stanisława w aureoli trzymającego krzyż. Zaś 
pod datą 3 maja zaznaczono: „Die III Maij memoria obitus B.Stanislai Casimiritani 
Patroni nostri. Missa votiva de Ssma Trinitate cum collecta pro gratiarum actione sub 
una conclusione”140. Oczywiście mszał ten miał imprimatur kościelne i został 
wydany w drukarni uniwersyteckiej w Krakowie. Jak zaznaczono w tytule, bł. 
                                                 
 
136 AKM, Episcopalia, Acta Visitationis A.S. Załuski 1748, sygn. 28, s. 143.  
 
137  Dokument ten miał w ręce ks.Akw.M.Gorczyński. Wtedy ten dokument znajdował się „in archivio 
conventus”. Por. Ks.Akw.M.G o r c z y ń s k i, Żywy wzór Apostolskiey Doskonałości, s. 125. 
 
138  X.St. R a n a t h o w i c z, Iasna Pochodnia, rękopis wszyty, s. 43. 
 
139 ABC, Directorium Divini Officii pro ecclesiis Canonicorum Regularium Lateranensium 
Congregationis Cracoviensis ... pro anno Domini MDCCXXXIV, Ed. Cracoviae, Typis Universitatis. 
 
140  Cultus duliae seu Missae SS Omnium Canonicorum Regularium Lateranensium Ordinis Sancti 
Augustini, in vim tributi B. Stanislao Casimiritano Protectori suo. Nomine Congregationis 
Lateranensis Canonicorum Regularium per Minorem Poloniam et M.D. Lithuaniae, a quodam Cliente 
protunc Conventus generalis Casimiriae ad Cracoviam Priore, Ex authenticis libris approbatis 
collectae et in anno quo, magno dos facta est coelo ratione tributi, dedicatae Cracoviae typis Collegii 
Maioris Universitatis Cracoviensis,s. 9. 
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Stanisław „Protector Congregationis Lateranensis Canonicorum Regularium per 
Minorem Poloniam et M.D.Lithuaniae”. 
 
 Klasztor Bożego Ciała na Kazimierzu był domem zakonnym niezależnym, 
sui iuris. Do niego należały domy zakonne w Polsce i na Litwie. Bł. Stanisława 
uważano za patrona nie tylko w Krakowie, ale we wszystkich domach zakonnych 
krakowskiej kongregacji tego zakonu. Te sprawy przypominali wizytujący te 
placówki  zakonni wizytatorzy. 
 Do dziś zachował się protokół wizytacyjny wszystkich domów zakonnych 
należących do kongregacji krakowskiej (z wyjątkiem Krakowa), sporządzony w 
latach 1704 - 1705 przez ks.Akw. M.Gorczyńskiego. W postanowieniach 
powizytacyjnych przypominał, by w każdym domu zakonnym w dniu 3 maja 
odprawiano specjalną Mszę św. z zaznaczeniem specjalnej intencji. 
 I tak podano dla domu zakonnego w Wolbromiu: 
 „Convenientibus etiam ut in gratiarum actione pro singulari ejusdem 
Congregationis decore et ornamento scilicet B.Stanislao Casimiritano quamcumque 
diem 3-tiam Maij solennem agant per Missam Votivam de SS Trinitate cum 
applicatione similiter ad intentionem saepedictae Congregationis”141. 
 Dla domu zakonnego w Kurozwękach zapisano: 
 „Die 3 Maii Missa Votiva de SS Trinitate in gratiarum actionem pro singulari 
Congregationis nostrae tutelari D. Stanislao Casimiritano cum applicatione pro bono 
successu eiusdem Congregationis”142. 
 Dla domu zakonnego w Kraśniku: 
 „Quolibet anno die 3 Maii Missa votiva de SS Trinitate in gratiarum actionem 
pro Divo Comprofesso nostro Stanislao Casimiritano cum applicatione pro bono 
successu Congregationis meritis eiusdem”143. 
 Dla domu zakonnego w Krzemienicy: 
 „Die 3 Maii in quam incidit translatio in coelum animae B.Stanislai 
Casimiritani Congregationis Nostrae Confratris cantetur Missa Votiva de Ssma 
Trinitate, ponatur collecta pro Congregatione in familia et applicetur pro tota 
Congregatione nostra Cracoviensi”144. 
 Dla domu zakonnego w Słonimie: 
 „Congruum denique Vestris RR visum est propositione nostra acquescere ut 
etiam in hoc loco D. Stanislai Casimiritani Comprofessi nostri anniversaria 
celebritatis die peragatur: denique ut iste Confessor Dei fiducialius pro nobis apud 
Deum intercedat, ordinamus quatenus qualibet die 3-tia Maii Missam solennem de 
SS Trinitate decantetur in gratiarum actionem pro tam insigni Nostrae 
Congregationis Sancto et Patrono cum applicatione pro bono successu ejusdem 
Congregationis meritis istius Sancti”145. 
                                                 
 
141 ABC, Summulae ex actis Capituli Generalis in Canonia SS Corporis Christi ad Cracoviam 
celebrati. Anno 1628. Mense Octobre. Postanowienia Wizytatora Generalnego 
ks.Akw.M.Gorczyńskiego odnośnie do poszczególnych domów zakonnych, (Wolbrom), s. 33. 
 
142 Tamże, s. 67. 
 
143 Tamże, s. 103.  
 
144  Tamże, s. 173. 
 
145  Tamże, s. 243. 
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 Dla domu zakonnego w Wilnie, na Antokolu: 
 „Praeterea ut anniversaria celebritas Divi Comprofessi Nostri Stanislai 
Casimiritani pariter ac in alijs locis particularibus Nostrae Congregationis 
Cracoviensis qualibet die 3 Maii habeatur, ordinamus memorata die Missam 
solennem de SS Trinitate in gratiarum actionem pro tanto Patrono cum applicatione 
pro bono successu dictae Congregationis meritis istius”146. 
 Dla domu zakonnego w Bychowie: 
 „Nec praetermitti debet ad eundem ipsum finem B.Stanislaus Casimiritanus 
Comprofessus Noster quominus semel saltem in anno, solenni memoria celebretur 
quam hac ipsi honorabimus et ejus sanctam super nos implorabimus opem. Vi more 
aliorum Conventuum qualibet die 3 Maii Missam Votivam de SS Trinitate in 
gratiarum actionem pro tam eximio Sancto Nostrae Congregationis persolvamus”147. 
 
 Dom zakonny w Suchej od samego początku wyróżniał się wielkim kultem 
bł. Stanisława. Fundacja zresztą tego domu powstała na skutek nadzwyczajnego 
uzdrowienia w 1617 r. oka fundatora tej placówki Piotra Komorowskiego za 
przyczyną bł. Stanisława Kazimierczyka, o czym sam fundator zeznał pod przysięgą 
wobec urzędowych świadków148. W tym kościele fundator osadził księży kanoników 
regularnych z kościoła Bożego Ciała i odpowiednio uposażył149. Stąd też i zalecenia 
dla tego domu zakonnego nawiązują do tego faktu: 
 „Et quia B.Stanislaus Casimiritanus causam dedit fundando huic Conventui 
hinc anniversaria obitus ejus die qualibet 3-tia Maii solennissime agatur et Missa 
votiva de SS Trinitate decantetur in gratiarum actionem pro singulari Congregationis 
decore et Patrono, cum applicatione ejusdem Votivae pro felici successu ejusdem 
Congregationis”150. 
 
 Z późniejszych źródeł wiadomo, że faktycznie w kościele parafialnym w 
Suchej uroczyście obchodzono rocznicę śmierci bł. Stanisława i odprawiano 
wotywną Mszę św. w tej intencji. Wiadomość o tym podaje m.in. ks.Stanisław 
Heuman, proboszcz sąsiedniej parafii Zembrzyce na przełomie XIX i XX w., 
opisując kościół parafialny i parafię w Suchej m.in.  podaje: 
 
 „I nareszcie dnia 3 maja jako w dzień śmierci błogosławioengo Stanisława 
Kazimierczyka wotywę o Trójcy św. na intencję podziękowania Panu Bogu za 
takiego Patrona i ozdobę Zgromadzenia, jak był błogosławiony Stanisław 
Kazimierczyk i o powodzenie konwentu”151. 
                                                 
 
146  Tamże, s. 296. 
 
147  Tamże, s. 360. 
 
148  ABC, Protocolon Confraternitatis Sacramenti Sanctissimi et quinque plagarum Domini nostri 
Iesu Christi in Ecclesia Collegiata Canonicorum Regularium, s. 47n. 
 
149 AKM, Episcopalia 43, s. 532v.-544. 
 
150 Summulae, j.w., s. 400, 417. 
 
151  X. Stanisław  H e u m a n n, Wiadomość o parafii i kościele parafialnym w Suchy,w diecezji 
krakowskiej, dekacie suskim, powiecie żywieckim, zebrane na podstawie aktów wizyt kanonicznych i 
innych źródeł przez ... proboszcza w Zembrzycach...w Krakowie 1901, s. 108.  
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 Brak natomiast wiadomości czy w innych domach zakonnych przed ich 
zniesieniem przez władze świeckie odprawiano w dniu 3 maja uroczystą wotywę o 
Trójcy św. zgodnie z poleceniem wizytatora. 
 
 W omawianym okresie drukiem zostało wydanych wiele modlitw, pieśni ku 
czci bł. Stanisława, nadto litania ku jego czci, poza tym zachowała się w rękopisie 
formuła poświęcenia wody z wezwaniem bł. Stanisława. 
 St. Ranathowicz w życiorysie bł. Stanisława zamieścił trzy modlitwy. W 
pierwszej, zwróconej do Boga, prosi, aby Bóg wejrzał na słabość ludzką „ut per 
merita et intercessionem huius electi tui famuli Stanislai Casimiritani respicias 
fragilitatem nostram”152. 
 W drugiej modlitwie, zwróconej do bł. Stanisława jest prośba o zachowanie 
w nas ducha religijności oraz cnót, którymi jaśniał bł. Stanisław: „Tuis precibus pelle 
e cordibus nostris caliginosam nubem peccatorum ... sit lumen fidei in mente, arbor 
charitatis in corde”153. 
 Trzecia modlitwa, podobnie, zwrócona jest do bł. Stanisława, z prośbą o 
upodobnienie nas do Chrystusa: „Ardens Crucis Jesu Christi amator, Beatae 
Stanislae, quia nobis tribuat, ut oculi nostri sint in fontem lachrimarum conversi, 
super tanta misericordia et bonitate Redemptoris nostri”154. Modlitwy te St. 
Ranathowicz podał w języku polskim, być może były one tak przez wiernych 
odmawiane. W żywocie bł. Stanisława zamieścił hymn „Contemplator Trinitatis” w 
języku łacińskim i polskim155. 
 Ks. Akw. M.Gorczyński wydając żywot bł. Stanisława w 1702 r. włączył do 
niego  te modlitwy i hymn156. Natomiast po opisaniu życia i zamieszczeniu 
świadectw historycznych o życiu i działalności  bł. Stanisława zamieścił litanię ku 
jego czci w języku łacińskim157, nadto dwa hymny, z których jeden nazwał 
„antiquissimus”, następnie „Salve Stanislae, Pater, hymn znany dotychczas ze źródeł, 
oraz hymn przytoczony przez M. Baroniusza „Ave decus vitae canonicae”158. 
 Z r. ok. 1700 pochodzi „Benedictio aquae vel alterius potus cum lotione 
reliquiarum B.Stanislai Casimiritani”. Tekst pisany ręką ks.Akw.M.Gorczyńskiego, 
nie wiadomo czy był drukowany. W tekście modlitwy jest powołanie się na bł. 
Stanisława: 
  „Praesta per invocationem S.Nominis Tui, ut intercessione B.Stanislai 
Casimiritani cuius reliquiae in hanc aquam immerguntur, ut quicumque ex ea 
sumpserit vel gustaverit, corporis sanitatem et tutelam animae accipiat”. 
  Powyższy tekst zamieszczony jest w Rituale Sacramentorum z r. 1630, 
pisany ręcznie, można przypuszczać, że stosowano go przy obrzędach kościelnych. Z 
późniejszych źródeł wiadomo, że rytuał ten poświęcenia wody był stosowany przez 
                                                 
 
152  St. R a n a t h o w i c z, Iasna Pochodnia, karty wszyte, s. 76.  
 
153  Tamże, s. 83. 
 
154  Tamże, s. 84.  
 
155  Tamże, s. 80n, 86n. 
 
156  Akw. M. G o r c z y ń s k i,  Żywy wzór Apostolskiey Doskonałości, s. 153-163. 
 
157  Tamże, s. 152n. 
 
158  M. B a r o n i u s, Vita, Gesta et Miracula...Beati Stanislai Poloni, s. 29. 
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księży pracujących przy kościele Bożego Ciała, czy też poza tym terenem, np. w 
podróży. Można to wniosować np. ze śladów używania tego błogosławieństwa, 
zabrudzeń karty. 
 
 Dalszym wyrazem kultu oddawanego bł. Stanisławowi są obrazy 
przedstawiające bł. Stanisława w kościele Bożego Ciała z aureolą nad głową, czy 
nimbem, samego lub z innymi świętymi czy błogosławionymi, nadto obrazy  
wotywne umieszczone czy to przy ołtarzu bł. Stanisława czy też wydawane drukiem 
o różnej wielkości. 
 W badanym okresie pierwszą wiadomość o obrazach posiadamy z r. 1644. 
Zaznaczono w księdze wydatków kościelnych, że wydano „malarzowi od poprawi 
obraza błogosławionego 0,15 gr”159. Nie wiadomo o jaki obraz chodziło, gdyż w 
kościele było kilka obrazów przedstawiających bł. Stanisława. Poprawka widocznie 
nie była wielka, gdyż tylko 15 groszy wydano. 
 W 1650 r. bardzo ozdobnie oprawiono zbiór przepisów zakonnych formatu A 
8 pochodzących z XV w.. Z jednej strony książki i z drugiej strony dano deskę, 
obciągniętą skórą, boki zabezpieczono dekoracją srebrną metalową. Na frontowej 
okładce na środku umieszczono podobiznę bł. Stanisława w aureoli, w postaci 
klęczącej, na drugiej okładce, tylnej, dano postać bł. Stanisława w czasie konania, 
również na blasze. Bardzo rzadki przykład tego rodzaju oprawy i dekoracji. Całość 
wykonana bardzo pięknie. Książka ta znajduje się obecnie w Archiwum klasztoru 
Bożego Ciała. Brak wiadomości, kto tę oprawę wykonał. 
 Z r. 1651 pochodzi obraz wotywny formatu 31 x 59 cm przedstawiający bł 
Stanisława w nimbie,  po prawej stronie u dołu klęczące niewiasty i mężczyzna w 
kornej modlitwie. U góry postać Najśw. Panny Maryi z Dzieciątkiem Jezus. Z układu 
postaci należy wnioskować, że bł. Stanisław wstawia się do Najśw. Panny o zdrowie 
dziecka tych rodziców. U dołu, z boku, widać następujący napis: 
 „1651 die 10 septembris votum J.Mci Pana Adama Bosowskiego dworzanina 
królewicza J.Mci Władysława y małżonki iego do grobu Stanisława Kazimierczyka z 
modlitwą uciekli się przez dni półczwarta y trzy noczy albowiem krwie z oczu szły 
córeczce ich Jewusi. Tego dnia z kościoła Bożego Ciała z Kaźmierza wróciwszy się 
zastali zdrową z łaski miłego Pana za przyczyną tego Błogosławionego Stanisława 
świętego Kaźmierza za czo Panu Bogu miłemu niech będzie wiekuista cześć i 
chwała”160. 
 W 1655 r. przyniósł do kościoła Bożego Ciała obraz wotywny mieszczanin 
kazimierski Aleksander Manikowski jako podziękowanie za uzdrowienie siebie i 
swojej pasierbicy Agnieszki. Na obrazie widać wnętrze bogatego domu 
mieszczańskiego, urządzonego według stylu XVII w.. Na pierwszym planie na łóżku 
leży biało ubrana dziewczyna Agnieszka,  głowę ma opartą na  trzech poduszkach. 
Łóżko nakryte czerwonym przykryciem. Obok, przed łóżkiem, klęczy matka, ubrana 
w białą bluzkę,  ciemnoczerwoną spódnicę i biały fartuch. Nieco dalej sam 
Manikowski w ciermnobrązowym żupanie, czarnym płaszczu i czerwonych butach. 
Wnętrze słabo oświetlone światłem przedostającym się przez trzy niewielkie okna. 
Widać ławę, stół nakryty ciemną tkaniną. Na stole flakon z kwiatami, cynowy 
                                                 
 
159  ABC, Regestrum expensarum et perceptorum 1616 - 1676, s. 88. 
 
160  Stefania K r z y s z t o f o w i c z, Ewa Śn i e ż y ń s k a - S t o l o t, Obrazki wotywne z kościoła 
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datę i ten obraz należy odnieść do Adama Wierzbowskiego z 1631 r., s. 36.  
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dzwanek, kubek, spodek i otwartą książkę. Z prawej strony obok kamiennego 
portala, lekko uchylonymi drzwiami, stoi drewniany bufet. U góry w nimbie widać 
postać bł. Stanisława, ubranego w strój kanonicki, w birecie. U dołu, z boku napis: 
 „Na ciężką gorączkę bardzo zachorowała panna imieniem Agnieszka w 
leciech dziewietnastu sławnego pana Alexandra Manikowskiego mieszczanina 
kazimierskiego pacierbica a potem y Anny małżonki iego córka tak, że iuż byli 
zwątpili o iey zdrowiu rodzicy, w którey będąc zwątlona y od gorączki spalona 
ledwie mówić mogła y oley na nie złożony. Iak skoro ofiarowali ią rodzicy do grobu 
błogosławioney oyca Stanisława Kazimierczyka ze Mszą św. y ze świecami, które 
ubodzy w rękach przy Mszey św. klęcząc trzymali, zaraz się iey polepszyć na 
zdrowiu poczęło y uzdrowiała za pomocą Bożą. W krotce a to w roku pańskim 1665 
dnia 4 lipca potem wkrotce w kilka niedziel rozchorował się także na gorączkę y sam 
pomieniony Pan Manikowski a gdy się także ofiarował ze Mszą św., zdrow ostał”161. 
  
 Z r. 1667 r. pochodzi obraz wotywny o szczególnym znaczeniu. Był to 
bowiem trudny okres w dziejach Rzeczpospolitej z powodu nawały tureckiej. Z 
polecenia biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego po kościołach odprawiano 
błagalne nabożeństwa, a do kościołów, w których znajdowały się cudowne obrazy 
czy relikwie świętych i błogosławionych urządzano błagalne procesje. Na te procesje 
gromadzili się przedstawiciele duchowieństwa, bractwa z poszczególnych kościołów 
i wierni. Na obrazie umieszczonym przy ołtarzu bł. Stanisława widać znaczną ilość 
zakonników i wiernych zgromadzonych na placu przykościelnym Bożego Ciała. Z 
ubioru można poznać dominikanów, bernardynów, karmelitów, następnie widać 
bractwa w ich ubiorach. Widać również znaczną ilość chorągwi, feretronów 
noszonych przez przedstawicieli poszczególnych bractw. Widać też sporą ilość 
żebraków. Wszyscy klęczą. Na tle kościoła widać ołtarz bł. Stanisława. Obraz ma 
charakter poważny, całość sprawia wrażenie nabożeństwa błagalnego. Z boku obrazu 
następujący napis: 
 „Roku Pańskiego 1667 podczas niebespieczeństwa woyny tureckiey 
przeciwko Polscze obwiesczaney y inych rozruchow domowych I.M.X.Biskup 
Krakowski Andrzey Trzebicki gdy rozkazał przez drukowany mandat swoy po 
wszystkiey dyecezye krakowskiey a osobliwie w Krakowie różne suplicacye po 
kościołach y godziny dzienne z wystawieniem Naświętszego Sakramentu y posty w 
każdą sobotę populo et clero in pane et aqua et uno opere y prostrationes in faciem 
Clero w każdą środę podczas suplicacyi. Rozkazał też nawiedzać cudowne obrazy w 
kościołach krakowskich, każdy obraz pewnego dnia. Także groby świętych y 
błogosławionych w Krakowie będących. Między inszymi rozkazał sepulchrum beati 
Stanislai Casimiritani w kościele Bożego Ciała na Kazimierzu nawiedzać Dominica 
Passionis populo et clero czego autentyk iest pod pieczęcią podpisany manu 
subrogati iudicis Perillustris et admodum reverendi Domini Ioannis Chrysostomi 
Bodzanta iuris utriusque doctoris canonici Cracoviensis in sacrario zachowane 
między prawami kościelnymi ad futuram rei memoriam et Beati Stanislai 
Casimiritani Canonici Regularis Lateranensis honorem et gloriam sepiternam”162. 
 W tym czasie sytuacja była bardzo poważna i tego rodzaju nabożeństwa były 
urządzane w trudnych chwilach, a biskup Andrzej Trzebicki uchodził za człowieka 
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mądrego, pobożnego i rozważnego męża stanu. Pochlebnie też o nim wyraża się 
X.L.Łętowski163. 
 
 Z r. 1671 r. pochodzi wotywny obraz, na którym malarz przedstawił trzy 
przypadki nadzwyczajnego uzdrowienia. Obraz formatu 48 x 58 cm. Na tle fasady 
domu mieszczańskiego oraz dwóch okien klęczy i modli się do bł. Stanisława  
przedstawionego w nimbie na tle obłoków, w aureoli „jejmość panna Anna 
Iagodynka”. Ubrana, zgodnie z ówczesnym zwyczajem w podrójną suknię, spodnią z 
ciemnozielonego atłasu, wierzchnią krótszą, różową. Z boku następujący napis, 
przedstawiający samo wydarzenie: 
 „Roku Pańskiego 1671 r. ieymość panna Anna Iagodynka chorowała na piersi 
cięszko, do czego przystąpił i kaszel nieznośny a ten ból trwał przez cztery lata y 
daley a gdy się ofiarowała do grobu błogosławionego Stanisława Kazimierczyka y 
tam Mszy świętey nabożnie słuchała, ten ból odstąpił iakoby go ręką odiął, czego 
wdzięczna będąc takie pisanie jako iest to posłała”164. 
 Na drugim obrazie widać niewiastę uszczęśliwioną urodzeniem dziecka. Na 
tle wnętrza mieszkania o dwóch oknach widać kołyskę, a wokół niej kilka osób. Nad 
kołyską przedstawiony w obłokach bł. Stanisław, po prawej stronie od kołyski na 
fotelu siedzi niewiasta na poduszce, ubrana w brązową suknię z jasnopopielatą 
peleryną oraz w biały czepiec z czerwonym kwiatem. Z prawej strony klęczy grupa 
niewiast, wśród nich położna, ubrana w długą, popielatą suknię i krótką pelerynę z 
kapuzą, służebna w czepcu na głowie oraz dwie szlachcianki. Te ostatnie mają na 
sobie długie suknie, na szyi sznury pereł. Z boku następujący napis opisujący 
przedstawione wydarzenie: 
 „X ężna Ieymość Czartoryska Podkomorzyna Krakowska predkie y lekkie 
wydanie miała na świat synaczka za przyczyną błogosławionego Stanisława 
Kazimierczyka, któremu ią było ofiarowano gdy czas porodzenia nadchodził anno 
Dopmini 1672”. 
 Na trzecim obrazie widać grupę kalek, dziękujących błogosławionemu 
Stanisławowi za odzyskane zdrowie. Bł. Stanisław przedstawiony jest w obłokach, z 
aureolą. Na obrazie widać typowe przypadki chorób ludzkich: chromego, niemego, 
niewidomego i głuchego. Z boku napis: 
 „Surdaster claudicans mutus atque caecus pristinae restituti sunt sanitati voto 
ad Beatum Stanislaum Casimiritanum facto”. 
 
 Z następnego roku 1672 pochodzi wotywny obraz jako wotum dziękczynne 
za odzyskane zdrowie, ufundowany przez miejscowego zakonnika ks.Jana 
Brodowskiego. Na obrazie (wielkość 55 x 53 cm) widać dużą salę, infirmerię, łoże, 
na którym leży, wsparty o poduszki chory w postawie modlącej. Mały chłopiec, 
ministrant, podaje choremu książkę. Na tym obrazie malarz umieścił podobiznę 
ołtarza bł. Stanisława, prawdopodobnie wyglądu z tego czasu, z boku którego to 
ołtarza widać wota. Jest również napis, z którego można dowiedzieć się o 
okolicznościach, w jakich doszło do uzdrowienia: 
 „A.M.D.G. et Sanctorum eius honorem roku pańsk. 1672 Xiądz Jan 
Brodowski zakonnik klasztoru tego będący od Pana Boga na zdrowiu tak cięszko 
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nawiedzonym że przez puł roka z łoszka nie wstając żadnym członkiem władnąć nie 
mógł, bo go karmić y poić kto inszy musiał, spać dla bolu prawie nigdy nie mógł. 
Gdy się do grobu B.Stanisława Kazimierczyka przez Mszą św. od iednego kapłana 
tegoż zakonu odprawioną a przez ręce y nogi z wosku ofiarował, zaraz poprawę na 
zdrowiu swym uczuł a potym do zdrowia cale przyszedłszy tę tablicę metalową na 
wieczną pamiątkę, za dobrodziejstwo uznał tego błogosławionego Sługi Bożego, 
zawiesił”165. 
 Na obrazie widać jeszcze salę, szafę z książkami, kubek z wodą, flakon, 
czarny krzyż, fragment stołu i klepsydrę. 
 Z następnego roku 1673 pochodzi obraz wotywny, z czterema scenami 
uzdrowienia. Na pierwszym miejscu widać klęczącą postać niewieścią, odzianą w 
ówczesny strój mieszczański: purpurowa suknia z czarną koronką, biała peleryna z 
kapuzą obszytą futrem. Z boku napis: 
 „Ieymość Emerencyanna Segnicowa Rayczyna Krakowska na oczy chora, 
ozdrowiała za przyczyną Błogosławionego Stanisława Kazimierczyka anno Domini 
1673 die vigesima secunda mensis iunii, za co niech będzie Pan Bóg  pochwalon”. 
 Ks. Akw.M.Gorczyński notując to uzdrowienie za przyczyną bł. Stanisława, 
zaznaczył, że p. Segnicowa ofiarowała za to uzdrowienie do grobu bł. Stanisława 
„srebrne za przyrodzone oczy”166. 
 Na drugim miejscu przedstawione jest uzdrowienie ks.Mikołaja. Wnętrzne 
pokoju, z szerokim łożem, postać chorego wsparta na poduszkach. Nad postacią 
chorego bł. Stanisław przedstawiony w aureoli, kładzie obie ręce na głowę chorego. 
A z boku napis: 
         „Nicolaum infirmum visibiliter a morte liberavit”167 
        Trzecia scena na tym obrazie to uzdrowienie opętanego. Widać na obrazie 
mężczyznę z nieludzkim wyrazem twarzy, a nad nim postać bł. Stanisława w nimbie 
i aureoli. Z boku napis: 
 „Obsessus a daemonibus liberatur voto ad sepulchrum beati Stanislai 
Casimiritani facto”. 
 Na czwartym miejscu widać kobietę, którą bł. Stanisława uwolnił od bólu 
zębów. Z boku napis: 
 „Catharinae Clepardiensi cum candela infirmae apparuit et eam sanavit”. 
 Dalej widać tłum chorych i napis: „A dentium doloribus, capitis, oculorum 
tum febrecitantes ex voto sanati innumeri”. 
 
 Z r. 1676 pochodzi obraz wotywny od profesora Akademii Krakowskiej 
Łukasza Gosławskiego. Jest to jego dar jako podziękowanie za powrót do zdrowia za 
przyczyną bł. Stanisława. Na obrazie widać wnętrze kościoła Bożego Ciała, w 
stallach siedzą księża i świeccy, profesorowie Akademii Krakowskiej, szlachta, 
ubrana w długie kontusze, krótkie stroje dworskie. Przy katedrze stoi w todze 
profesorskiej Łukasz Gosławski i przemawia do zebranych. Nad nim widać postać 
bł. Stanisława w aureoli. Z boku następujący napis: 
 „Lucas Gosławski Philosophiae Doctor et Profesor Academiae Cracoviensis 
w wielkim niebezpieczeństwie powietrza morowego zostaiąc, za przyczyną N.Panny 
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y zasługami B. Stanisława Kazimierczyka, do którego się na ten czas ofiarował, 
wolnym od zarazy morowey został y potem A.D. 1678 in decenio dobrodzieystwa ad 
laudem D.G. et B. Stanislai Casimiritani honorem in anniversaria die obitus ipsius 3 
Maii occurente in praesentia multorum virorum doctorum a Cracovia et 
Religiosorum diversi Ordinis tum quoque studiosorum a prandiis publice hac in 
ecclesia Ssmi Corporis Christi Casimiriae ad Cracoviam habuit orationem”. 
 Z treści tego napisu należy sądzić, że Łukasz Gosławski wygłosił specjalną 
mowę w rocznicę śmierci bł. Stanisława jako podziękowanie za ocalenie życia. Z 
tego obrazu też można wnosić, że mowy, które zazwyczaj wygłaszali profesorowie 
Akademii Krakowskiej w dniu 3 maja odbywały się w kościele wobec zebranych 
przedstawicieli duchowieństwa jak i świeckich różnych stanów. 
 
 Wierni szukali pomocy u bł. Stanisława również w czasie grasującego 
morowego powietrza. Mówi o tym jeden z obrazów wotywnych. Obraz ten wielkości 
55 x 82 cm sprawiono jako podziękowanie za ocalenie od zarazy, która panowała w 
latach 1677 i 1678. Na obrazie widać tłum wiernych modlących się, niektórzy już 
pokryci całunem. U góry bł. Stanisław w aureoli, a z boku napis treści następującej: 
 „Podczas morowego powietrza w mieście Kazimierzu przy Krakowie trzy 
lata panującego, to iest roku pańskiego 1677, 1678, 1679 wiele ludzi oboiey płci tak 
duchownych jako i świeckich uciekających się o ratunek, pociechę i pomoc do grobu 
błogosławionego Stanisława Kazimierczyka przez przyczynę iego y zasługi Pan Bóg 
miłosierny nie tylko od morowey zachował zdrowo zarazy ale też iuż cale 
powietrzonych desperowanych, konaiących, umieraiących do piersszego 
przyprowadził zdrowia iako potym sami dobrym zeznali sumieniem kiedy za uznane 
dobrodzieystwa do grobu tegoż błogosławionego Stanisława Kazimierczyka ze 
Mszami świętymi y świecami, częścią srebrne częścią woskowe oddawali wota za co 
niech Panu Bogu w miłosierdziu nieprzebranemu będzie wiekusta cześć y chwała”168 
 
 Z 1681 r. pochodzi dalszy obraz wotywny jako podziękowanie za 
uzdrowienie prawie konającego Antoniego syna Teresy Nanteli rajczyni 
krakowskiej, w intencji którego O.Ludwik Latocki z klasztoru 00 Bernardynów w 
Krakowie odprawił Mszę św. przy grobie bł. Stanisława169. Na obrazie 
przedstawione wnętrze komnaty mieszczańskiej, dwie niewiasty ubrane w ówczesny 
strój, jedna z nich trzyma uzdrowione dziecię. U góry w roku bł. Stanisław w nimbie 
z aureolą, w stroju kanonickim. U boku następujący tekst opisujący to uzdrowienie: 
 
 „A.D. 1681 Mai I.M. Pani Teresa Nantela Rayczyna Krakowska, synaczka 
Antoniego przyniosła do grobu B. Stanisława Kazimierczyka usilnie o Mszą św. 
prosząc, aby przy niem za dobrodzieystwa doznane za syna swego prawie 
umierającego zdrowego otrzymała P.Bogu podziękować mogła. To też na tenczas 
Mszę św. kapłani domowi poodprawiali byli, jednak do OO Bernardynów posłano po 
kapłana. Przyszedł tedy ojciec Ludwik Latocki wieku sędziwego y zeznał, iż się 
kilka razy do Mszy ś. wybierał a nie mógł odprawić, zawsze go iakie zachodziły 
trudności aż dopiero w kościele tutejszym Bożego Ciała zdrowe dziecię obaczywszy 
sobie dobrze znaiome z podziwieniem mówił: ’iest za co P.Bogu podziękować. To to 
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dziecię ode mnie wczora widziane iuż umierające tu do grobu B.Stanisława 
ofiarowane, zdrowe zostało. Sit Nomen Domini Benedictum’”. 
 Obraz wielkości 32 x 43 cm. 
 
 Te obrazy wotywne znajdują się przy ołtarzu bł. Stanisława Kazimierczyka. 
 
 Nadto na ołtarzu bł. Stanisława znajduje się obraz owalny przedstawiający 
popiersie bł. Stanisława w stroju kanonickim bez nakrycia głowy.  
 Obok ołtarza na ścianie nad obrazami wotywnymi wisi duży obraz 
przedstawiający bł. Stanisława razem z innymi błogosławionymi wieku XV, a to św. 
Janem Kantym, bł.Michałem Giedrojciem, bł. Szymonem z Lipnicy i bł. 
Świętosławem. 
 W kościele Bożego Ciała znajduje się stara chorągiew, na której z jednej 
strony jest obraz bł. Stanisława Kazimierczyka mającego widzenie N.M.P. na Skałce. 
 Obok ołtarza głównego znajduje się obraz bł. Stanisława błogosławiącego 
królowi Polski Janowi Olbrachtowi przed jego wyprawą wojenną. 
 Prócz tego jest w kościele feretron, na którym z jednej strony jest obraz 
przedstawiający  bł. Stanisława. Feretron ten noszony jest przy procesjach. 
 We wnęce, przy ołtarzu głównym znajduje się kamienna figura bł. 
Stanisława, która pierwotnie była na grobie bł. Stanisława przed przeniesieniem jego 
doczesnych szczątków do ołtarza w nawie bocznej. 
 W presbiterium nad wejściem do zakrystii wisi duży obraz bł. Stanisława, 
przedstawiający widzenie N.M.P. łącznie ze św. Stanisławem. 
 
 Mówiąc o obrazach przedstawiających bł. Stanisława w kościele Bożego 
Ciała nie sposób pominąć tego, że do lat 50-tych w kaplicy Matki Boskiej 
Loretańskiej (dzisiaj Matki Boskiej Częstochowskiej) w ołtarzu był obraz 
przedstawiający pięciu błogosławionych XV w. Dziś w tej kaplicy jest obraz Matki 
Boskiej Częstochowskiej, a wspomniany wcześniej obraz znajduje się w archiwum i  
wymaga konserwacji. 
 
 Na terenie przyległego do kościoła Bożego Ciała klasztoru znajdują się 
obrazy przedstawiające bł. Stanisława czy to samego czy też z innymi 
błogosławionymi wieku XV. 
 I tak w auli wisi obraz bł. Stanisława, popiersie bez nakrycia głowy, formatu 
100 x 130 cm. z r. 1681 z napisem B. Stanislaus Casimiritanus. 
 W kaplicy klasztornej jest obraz przedstawiający Objawienie się N.M.P. bł. 
Stanisławowi, bez napisu. 
 W sali wisi obraz pięciu błogosławionych wieku XV na tle kościoła Bożego 
Ciała bez napisu. 
 W dolnym refektarzu wisi obraz bł. Stanisława z napisem B. Stanislaus Cas. 
Canonic. Reg.. 
 Obrazy bł. Stanisława Kazimierczyka znajdowały się również w innych 
domach zakonnych krakowskiej kongregacji. Np w r.. 1696 r. w Wilnie na Antokolu 
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był obraz bł. Stanisława w czarnych ramach170, również w Bychowie171. Podobnie i 
w kościele parafialnym w Suchej i w tamtejszym domu zakonnym172. 
 Oprócz wymienionych obrazów, w badanym okresie ukazało się wiele rycin, 
mniejszych i większych przedstawiających bł. Stanisława czy to samego czy też w 
gronie błogosławionych wieku XV. Przy tych rycinach wydrukowane są różne 
wersety,  modlitwy, które pobożność podyktowała czy to kierując się prośbą czy też 
podziękowaniem.  
 Ryciny czy obrazki spotyka się w życiorych bł. Stanisława, w 
modlitewnikach i książkach traktujących o historii zakonu ks.ks. kanoników 
regualrnych laterańskich, przeszłości Polski czy Krakowa. 
 Np. w 1693 r. ks.Akw.M. Gorczyński wydał drukiem panegiryk ku czci bł. 
Stanisława „Via coelestis philosophi B.Stanislai Casimiritani”,w którym na 
pierwszej karcie, stronie wewnętrznej przedstawił bł. Stanisława z aureolą 
unoszonego przez aniołów do nieba. Jest to prawdopodobnie nawiązanie do ostatnich 
chwil życia bł. Stanisława przedstawionych przez hagiografów bł. Stanisława. 
 W 1701 r. tenże autor wydał panegiryk ku czci bł. Stanisława p.t. „Incarnati 
Verbi Contemplator” w drukarni uniwersyteckiej. Na drugiej stronie przedstawił bł. 
Stanisława w postaci stojącej z aureolą, trzymający krzyż i wpatrzony jest w Najśw. 
Sakrament. Nad obrazem napis: „Par arbori fructus” Pod ryciną napis: „Tollit 
utrasque manus ad Christum fortis Amazon Noster Patronus cum Cruce praebet 
eum”. 
 Następnego roku tenże autor wydał żywot bł. Stanisława Kazimierczyka p.t. 
„Żywy wzór Apostolskiey Doskonałości b. Stanisław Kazimierczyk”. Na pierwszej 
stronie umieścił rycinę bł. Stanisława w aureoli, otoczonego aniołami. Na rycinie 
widać postać Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus i św. Stanisława Biskupa i 
Męczennika. W dali widać kościół Bożego Ciała i miasto Kazimierz173. 
 Z r. 1733 pochodzi godna uwagi rycina, formatu A4, przedstawiająca bł. 
Stanisława Kazimierczyka w aureoli, trzymającego krzyż i wpatrzonego w Najśw. 
Sakrament. Nad postacią  Stanisława napis: „Par arbori fructus”, pod nim: „Floruit 
hic justus ceu palmae vitis abundans et Crucis et meriti pondera magna 
ferens”174.Ten wizerunek bł. Stanisława często spotyka się w publikacjach 
traktujących o życiu i działalności bł. Stanisława, m.in. w 1754 r. gdy za 
zezwoleniem władzy kościelnej w drukarni uniwersyteckiej w Krakowie wydano 
formularze Mszy św. Świętych i Błogosławionych zakonu kanoników regularnych. 
Ten wizerunek również został tam umieszczony z podkreśleniem, że jest on 
                                                 
 
170 ABC, Summulae, s. 392. 
 
171  Tamże, s. 4.  
 
172  Tamże, Tamże, s. 417, 422. 
 
173 Ks. Akw. M.Gorczyński urodził się w 1656 r.. Wstąpił do zakonu kanoników regularnych w 1675 
r.. Dla jego wielkiej pobożności i wiedzy został mianowany wychowawcą kleryków. Był też 
wizytatorem domów zakonnych w Polsce i na Litwie. Dwukrotnie był w Rzymie. W czasie jednego 
tam pobytu uzyskał doktorat z teologii u OO Jezuitów w Rzymie. Był również profesorem teologii i 
prawa na Akademii Krakowskiej. W archiwum klasztornym znajduje się jego dyplom na notariusza 
apostolskiego. Zmarł 10 lutego 1713 r..  
Por. Ks. Władysław   W i c h e r, Ks. Michał Akwilin Gorczyński (1656 - 1713) PSB, t.XIII,z.1, s. 
295n. 
 
174 W panegiryku p.t. „Viretum Academicum” ...Antoniego  F i d e c k i e g o .  
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szczególnym patronem kongregacji krakowskiej, głównie domu zakonnego na 
Kazimierzu. 
  
 W Archiwum Państwowym, w księdze, w której znajdują się różne 
inwentarze po zmarłych z r. 1681, zaznaczono, że w Krakowie, u wiernych były 
obrazy bł. Stanisława. Np. w spisie rzeczy pozostałych po ś.p. Mariannie 
Wiśniowskiej, zamieszkałej w Krakowie przy ul. św. Jana, w domu zwanym  
„antiqua”, między innymi obrazami był również obraz ścienny „św. Stanisława 
Kazimierczyka”. Nie podano dokładnego wymiaru tego obrazu ani też bliższych o 
nim informacji. Trudno odpowiedzieć na pytanie czy był to obraz ręcznie malowany, 
czy też druk i jak był namalowany bł. Stanisław. Można jedynie przypuszczać, że 
mógł być ręcznie malowany, gdyż podpis nietypowy „św. Stanisław Kazimierczyk”, 
następnie, że musiał mieć jakąś wartość, skoro go zaznaczono w inwentarzu175. 
 
 Wiadomo też, że w XVIII w. w formacie książeczki do nabożeństwa wydano 
obrazki przedstawiające bł. Stanisława Kazimierczyka176. 
 
 W połowie już XVI w. bł. Stanisław przedstawiany był razem z innymi 
świątobliwymi mężami felicis saeculi Cracoviae. Stąd też i w ikonografii często 
występuje wspólnie z tymi mężami. Z akt procesu beatyfikacyjnego św. Jana 
Kantego wiadomo, że w 1668 r. w kościele św. Piotra i Pawła znajdował się obraz 
„antiquissimae picturae”, przedstawiającego   tych mężów świątobliwych XV w.. 
Nie wiadomo z jakiego ten obraz pochodził czasu i czy wszyscy ci mężowie byli na 
nim przedstawieni177. Podobny obraz znajdował się w kościele św. Marka w 
Krakowie178. Również w kościele Bożego Ciała, o  czym już wyżej wspomniano. 
 
 Przy badaniu dziejów kultu oddawanego bł. Stanisławowi od samego 
początku widać ogromną  ilość nadzwyczajnych łask, które wierni przypisywali jego 
wstawiennictwu. .Jak to już wspomniano, już w pierwszym roku po jego śmierci aż 
176 łask spisano, i ten wykaz umieścili Bollandyści w Acta Sanctorum. Ilość tych 
łask nie umniejszała się w późniejszych okresach, chociaż nie spisywano wszystkich 
łask, to jednak zgłaszanych było wiele. 
 
 W badanym okresie liczba tych łask również była wielka. Szczególnie 
wymieniano w nich poprawa zdrowia. Badając wykazy tych łask widać, że były lata 
w których spisywano dość dokładnie łaski, były lata, w których ich nie spisywano. 
Stąd też przedstawienie dokładnego wykazu z natury rzeczy nie będzie dokładne. 
 Ks. Akw.M.Gorczyński zaznaczył, że przez sam pewien okres spisywał łaski 
do „foliowey na to sprawioney xięgi, którą w moiey nieobecności pod czas 
Szwedzkiey zagubiono”179. 
 
                                                 
 
175 Arch. Państw. Advoc. Crac., Inventaria, s. 186. 
 
176 St. R a n a t h o w i c z, Iasna Pochodnia, kartki wszyte, s. 29  
 
177 Bibl. Jag. Rkpis 138, Processus beatificationis et canonizationis b. Joannis Cantii, s. 75.  
 
178  Tamże, s. 80.  
 
179 St. R a n a t h o w i c z, Iasna pochodnia, karty wszyte, s. 29.  



 71

 W badanym okresie sprawami kultu oddawanego bł. Stanisławowi zajmowali 
się głównie kronikarz klasztoru Bożego Ciała pochodzący z Kazimierza ks.Stefan 
Ranathowicz (+1693), następnie ks.Akw.M.Gorczyński (+1713) ii. Im głównie 
należy zawdzięczać, że posiadamy dość dużo wiadomości o kulcie z tego okresu. 
Obaj też w różnym czasie i dysponując nowymi źródłami wydali drukiem żywot bł. 
Stanisława Kazimierczyka. Obaj też bardzo wydatnie przyczynili się do 
upowszechnienia kultu oddawanego bł. Stanisławowi wśród wiernych. 
 
 Na podstawie żywotów bł. Stanisława i zachowanych notatek wiadomo, że 
przez cały badany okres kult oddawany bł. Stanisławowi był żywy. Wierni kierowali 
za jego pośrednictwem prośby, dziękowali za otrzymane łaski. Z niektórych lat tych 
notatek jest więcej, z innych lat mniej, brak było systematycznego odnotowywania 
uzyskanych łask. Trzeba też dodać, że był to okres wojen szwedzkich, pobytu w 
klasztorze wojsk szwedzkich, rabunku mienia klasztornego, kontrybucji itd. Z tych 
okresów dochowały się jedynie luźne notatki, a te pozwalają zorientować się, że ten 
kult był naprawdę żywy. Przy grobie bł. Stanisława przez cały czas kierowali swe 
kroki wierni nie tylko z Kazimierza. 
 
 Oto przegląd łask uzyskanych za pośrednictwem bł. Stanisława w badanym 
okresie, o których wiadomo z poczynionych notatek, jak i zapisanych w żywotach bł. 
Stanisława. 
 W 1638 r. ks. Albin Mstowski, kanonik regularny przy kościele Bożego 
Ciała, w drugim roku po złożeniu profesji popadł w wielką gorączkę, że ogólnie 
zwątpiono o jego poprawie zdrowia. Skoro jednak ofiarował się do grobu bł. 
Stanisława, wrócił do zdrowia a jako podziękowanie zawiesił przy grobie bł. 
Stanisława srebrną tabliczkę, przedstawiającą swoją postać, w postawie klęczącej. 
 Z r. 1640 pochodzi srebrna tabliczka ofiarowana przez aninimową osobę, 
która złożyła ją jako podziękowania za powrót do zdrowia. Tabliczka nosiła napis: 
„Anno Domini 1640 A.O.M. ad sepulchrum B.Stanislai Casimiritani Canon. Reg. in 
templo SS Corporis Christi votum humillime offero in gratiarum actionem pro 
recuperata sanitate”. 
 18 lipca 1643 r. przekazała jako podziękowanie za poprawę na zdrowiu 
srebrną tabliczkę Anna Bemowa z Krakowa. 
 W 1644 r. rodzony brat przełożonego klasztoru Bożego Ciała Michał Bem 
gdy ofiarował się do grobu bł. Stanisława, doznał ulgi i wrócił do zdrowia.  
 Tego samego roku rzemieślnik Bartłomiej Wągiel, poddany konwentu w 
Suchej, przyszedł podziękować za uzdrowienie ręki. 
 W 1650 r. dziękczynną, srebrną tabliczkę wotywną złożył wójt miasta 
Kazimierza Marcin Goliński180, na którym był wygrawerowany napis: „Votum 
oddawam dziękuiąc Panu Bogu za drobrodzieystwa doznane w ciężkich chorobach y 
frasunkach po kilka razy przez przyczynę Błogosławionego Stanisława 
Kazimierczyka ofiaruiąc się do Grobu iego”. 
 Podziękowanie złożyli księża z kościoła Bożego Ciała bł. Stanisławowi 
ks.Szymon Aug. Zegart i ks. Ludwik Fasciszewski za ratunek w chorobie w czasie 
ich pobytu za granicą181. 
                                                 
 
180  Tamże, s. 78. 
 
181 Akw.M. G o r c z y ń s k i, Żywy wzór, s. 113, nr XXX. ; St. R a n a t h o w i c z w kronice podaje o  
ks. Fasciszewskim: „Ludovicus, Simon Fasciszewski Professus domus nostrae. A conventu Romam 
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 Jan Zakrzewski w 1659 r. przyszedł podziękować bł. Stanisławowi za 
odnalezienie zguby. Tenże w 1660 r. doznał pociechy i pomocy w trudnej sytuacji 
domowej z powodu choroby. W tym utrapieniu uciekał się do przyczyny bł. 
Stanisława i zdrowie powróciło do domu.  
 W tymże roku, 4 sierpnia p. Regina Misiecka przyszła podziękować bł. 
Stanisławowi za ustanie krwotoku. Dziękując wysłuchała Mszy św przy grobie bł. 
Stanisława i ofiarowała dwie świece. 
 Z 2 listopada 1660 r. pochodzi podziękowanie Reginy Kudaszowic, żony 
rzeźnika z Kazimierza. Osoba ta ofiarowana przez Jana Jarskiego, diakona i 
wychowawcy jej dzieci do bł. Stanisława i szybko odzyskała zdrowie. Jako 
podziękowanie została odprawiona Msza św. przy grobie bł. Stanisława. 
 W tym też czasie przyszedł podziękować za odzyskane zdrowie dziecka 
Wojciech Gomołkowicz z żoną Anną z Palczy. Uzdrowienie nastąpiło, gdy tenże 
słuchał Mszy św. przy grobie bł. Stanisława, odprawionej w intencji chorego 
dziecka. 
 Z r. 1661 pochodzi kilka podziękowań. 
        W styczniu Jakub Ciepielowicz, będąc spraliżowanym, gdy go ofiarowano do 
grobu bł. Stanisława, na czas spowiedzi odzyskał mowę i po pojednaniu z Bogiem 
spokojnie umarł. 
 Tego samego miesiąca, Anna Lepiarka, po modlitwie u grobu bł. Stanisława 
doznała poprawy na zdrowiu. 
 W lutym tegoż roku, Zofia, szwaczka, ofiarowana do grobu bł. Stanisława, od 
razu poczuła ulgę. 
 W tymże samym czasie rajca kazimierski Mikołaj Lutecki, przyszedł 
podziękować za uwolenienie go od fałszywego oskarżenia grożącego mu śmiercią.  
 W maju tego roku Stanisław  Dworakowski, kantor kościoła Bożego Ciała 
doznał poprawy na zdrowiu będąc już w stanie beznadziejnym.  
 W czerwcu tegoż roku Zofia Galińska, po Mszy św. u grobu bł. Stanisława, 
szczęśliwie porodziła, chociaż stan jej był poważny. 
 Joachim Enguen, kupiec z Krakowa, przyszedł podziękować za powrót do 
zdrowia syna Dominika. Poprawa zdrowia nastąpiła, gdy przy grobie bł. Stanisława 
odprawiła się Msza św.. 
 We wrześniu tegoż roku Anna Hippolitowa, kupcowa z Krakowa, będąc 
ciężko chorą, doznała ulgi i powróciła do zdrowia. Jako podziękowanie prosiła o 
odprawienie Mszy św. i ofiarowała trzy świece do grobu bł. Stanisława.  
 Zaś 16 sierpnia pewna szlachcianka przyniosła dwie tablice srebrne jako 
podziękowanie za potomstwo. 
 W maju 1662 r. Innocenty Grzybowski, zakonnik klasztoru bonifratrów w 
Krakowie, wraz z kapłanem pewnym diecezjalnym przyszli podziękować do grobu 
bł. Stanisława za szczególną łaskę. 
 Z r. 1664 pochodzi podziękowanie Zuzanny Lechterowej, kupcowej z 
Krakowa, która opuszczona przez wszystkich w ciężkiej chorobie, gdy się poleciła 
bł. Stanisławowi, doznała ulgi i wróciła do zdrowia i przyszła ze swoją matką do 
grobu bł. Stanisława i tam wysłuchała Mszy św. i oddała srebrne wotum. 
 W dniu 1 stycznia 1665 r. przyszła podziękować p. Elżbieta, żona 
Bartłomieja Zapierkowicza z Kazimierza. Według jej oświadczenia, wiele razy 
prosiła o pomoc za przyczyną bł. Stanisława i zawsze doznawała pomocy.  
                                                                                                                                          
missus, ibidem S.Th. Lauream Doctoratus donatus. Comncionator ordinarius  in Ecclesia nostra per 
annos novem, postea praepositura Crasnicensi insignitus in suo officio obiit Anno Dni 1667, die 26 
Maij, in religione annos 36. Bibl. Jag. Rpis 3742, s. 47. 
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 7 lutego odprawiała się dziękczynna Msza św. zamówiona przez Katarzynę 
Tomisławską, podstarościnę krakowską jako podziękowanie za uzdrowienie męża 
Ofiarowała przy tej sposobności świece i wotum. 
 10 marca tegoż roku siostra zakonna Dębińska z Zakonu św. Franciszka na 
Stradomiu ofiarowała srebrną tabliczkę i świece za cudowne uzdrowienie. 
 Również inna zakonnica tego zakonu św. Agnieszki na Stradomiu Franciszka 
Jordanówna oraz Urszula Oświęcimówna, przełożona tego klasztoru przyszły 
podziękować za ulgę w swych dolegliwościach. 
 W kwietniu 1665 r. pewna niewiasta przyszła podziękować bł. Stanisławowi 
za ratunek w chorobie. 
 Tego samego miesiąca p. Urszula Mniszkowa, podsędkowa przemyska, 
złożyła srebrne wotum w jej instancji. 
 W maju tegoż roku mieszczanik krakowski Srebrnicki, na znak wdzięczności 
ofiarował woskowe serce i prosił o odprawienie Mszy św.. 
 Z tego samego roku pochodzi podziękowanie za ratunek w chorobie dziecka. 
Ale gdy zaś rodzice tego dziecka złożonego ślubu nie wypełnili, dziecko zmarło w 
czasie snu i zostało pochowane 10 czerwca przy kościele Bożego Ciała. 
 Tego samego roku ks. Paweł Zaorewicz, pleban nidecki przyszedł 
podziękować za poprawę na zdrowiu za przyczyną bł. Stanisława. 
 W tym samym roku przyszedł podziękować za poprawę na zdrowiu Adam 
Zychowicz, mieszczanin z Krakowa. Syn tego mieszczanina był zakonnikiem w 
klasztorze Bożego Ciała. 
 W marcu tego roku prosił o odprawienie Mszy św. dziękczynnej przy grobie 
bł. Stanisława rzemieślnik Tomasz Osowski. 
 Drugiego września 1665 r. złożył podziękowanie za uzdrowienie dzieci 
Aleksander Strzyżowski, dzierżawca folwarków należących do Suchej. Ofiarował się 
do grobu bł. Stanisława, złożył świece i prosił o odprawienie Mszy św.. 
  
 Kilka podziękowań pochodzi z r. 1666. 
 Katarzyna, żona Stanisława szewca z Kazimierza przyszła podziękować 9 
lutego bł. Stanisławowi za szczęśliwe rozwiązanie. Będąc w wielkim 
niebezpieczeństwie, ofiarowała się ze Mszą św. do grobu bł. Stanisława i za dwie 
godziny szczęśliwie porodziła. 
 27 marca Paweł Drozdowicz, mieszczanin z Wieliczki przyszedł 
podziękować za uzdrowienie syna Augustyna. Zawiesił też srebrną tabliczkę w tej 
intencji. 
 W tym też czasie przyszli podziękować Regina i Ludwik Leszczynowicowie 
z Kazimierza. Ich syn wrócił do zdrowia, a uczęszczał do szkoły parafialnej przy 
kościele Bożego Ciała. 
 Przyszedł też podziękować Aleksander Manikowski, cyrulik z Kazimierza za 
uzdrowienie pasierbicy Anieszki. Ofiarowali ją do grobu bł. Stanisława ze świecami 
i Mszą św.. 
 29 kwietnia Michałowa Krasowa z Krakowa ofiarowała parę świec prosząc 
równocześnie o odprawienie Mszy św. przy grobie bł. Stanisława jako 
podziękowanie za powrót dziecka do zdrowia. 
 Zaś 30 lipca tegoż roku Krystyna Świderska, będąc w ciężkiej chorobie, gdy 
się ofiarowała do grobu bł. Stanisława ze Mszą św. i świecami, wróciła do zdrowia. 
 W dniu 7 sierpnia Marina i Tomasz Dąbrowscy z Krakowa przyszli wraz z 
rodziną do kościoła Bożego Ciała podziękować za odzyskane zdrowie dziecka 
prosząc równocześnie o odprawienie Mszy św. przy grobie bł. Stanisława. 
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 W dniu 10 września prosiła o odprawienie dziękczynnej Mszy św. Dorota, 
żona Franciszka Piotrowskiego z Kazimierza za powrót do zdrowia dziecka. 
 Ksiądz Grocholicki, pleban ze Szczurowej, przyszedł do kościoła Bożego 
Ciała 19 września, prosząc o możliwość odprawienia Mszy św. przed ołtarzem bł. 
Stanisława. Opowiadał, że był złożony ciężką chorobą. Po przeczytaniu żywota bł. 
Stanisława, zwrócił się z prośbą za jego przyczyną o pomoc w tej swojej sprawie. 
Siły odzyskał i mógł osobiście przyjechać, by podziękować. 
 W październiku tegoż roku Jadwiga Przytułowska z Kazimierza przyszła 
podziękować za powrót do zdrowia syna, trapionego gorączką. 
 Zaś w listopadzie 1666 r. złożyła srebrne wotum Dorota Koszucka jako 
podziękowanie za powrót do zdrowia córeczki. 
 
 Z r. 1667 pochodzi kilka podziękowań. 
 W godzinach popołudniowych 9 marca 1667 r. pewna niewiasta przyniosła 
obraz bł. Stanisława ręcznie malowany jako podziękowanie za powrót do zdrowia. 
Na obrazie taki był umieszczony napis: „Szymon Orłowski ze Smoleńska ciężką 
chorobą od P.Boga złożony gdy się ofiarował do bł. Stanisława, do zdrowia 
przyszedł”. 
 W dniu 4 maja Katarzyna Foxowa poprosiła o odprawienie Mszy św z 
muzyką jako podziękowanie za uzdrowienie córki. Prosiła o Mszę św. przy grobie bł. 
Stanisława, złożyła w ofierze srebrną tabliczkę i świece. 
 Z tego też czasu pochodzi podziękowanie Anny Treterowej, rajczyni z 
Kazimierza za powrót do zdrowia dziecka Kazimierza. 
 1 czerwca zgłosił się Piotr Machudłowski prosząc o odprawienie mszy św. 
dziękczynnej za odzyskane zdrowie żony. 
 Wojciech Migusiewicz z Kazimierza ofiarował woskową nogę jako 
podziękowanie za uzdrowienie nogi. 
 W tym samym czasie Regina Paleczkowska spod Krakowa przyszła z prośbą 
o odprawienie mszy śćw. u grobu bł. Stanisława ofiarując dwie świece jako 
podzękowanie za powrót do zdrowia. 
 Tego samego roku w listopadzie przyszedł podziękować za odzyskane 
zdrowie po nieszczęśliwym wypadku murarz Jan Zaorowicz z Kazimierza. 
 W tym samym miesiącu trzy niewiasty z Kazimierza przyszły podziękować 
za poprawę zdrowia. 
 Zaś 7 grudnia Anna Pila, ochmistrzyni, przyniosła srebrną tabliczkę jako 
podziękowanie za poprawę zdrowia. 
 17 grudnia tegoż roku Jędrzej Suszycki, pisarz z Kazimierza dziękował za 
odzyskane srebro, skradzione z jego domu w czasie choroby żony. 
  
 Z r. 1669 dochowały się dwa podziękowania. 29 stycznia Stanisław 
Kaczanowic, mieszczanin Kazimierza prosił o odprawienie Mszy św. dziękczynnej 
za powrót do zdrowia. 
 Z tego czasu zachowało się podziękowania Reginy Plucina z Kazimierza, 
która przyniosła srebrne wotum z podobizną bł. Stanisława jako podziękowanie za 
odzyskany wzrok. 
  
 W 1670 r. pewien kapłan diecezjalny oddał wotum srebrne, z wyrytą na nim 
swoją podobizną prosząc Boga przez przyczynę bł. Stanisława Kazimierczyka o 
odpuszczenie grzechów. 
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 W 1671 r. Anna Jagodynka ofiarowała się w boleściach swoich do grobu bł. 
Stanisława i boleść jej ustała. 
 W tym czasie Jan Brodowski z zakonu kanoników regularnycjh przy kościele 
Bożego Ciała przez półtora roku leżał sparaliżowany. Gdy jeden z jego konfratrów 
odprawił w jego intencji Mszę św. przy grobie bł. Stanisława doznał ulgi i wrócił do 
zdrowia. 
 Aleksander Manikowski w tym roku 1671 złożył srebrne wotym z podobizną 
bł. Stanisława jako podziękowanie za odzyskany wzrok. 
 
 W 1672 r. księżna Czartoryska, podkomorzyna krakowska przyniosła srebrną 
tabliczkę jako podziękowanie za szczęśliwy poród. 
 A 22 czerwca tegoż roku Emerentiana Segnicowa, rajczyni kakowska oddała 
srebrne oczy jako podziękowanie za poprawę wzroku. 
 
 W 1673 r. pewien kapłan diecezjalny oddawał srebrne wotum jako 
podziękowanie za odebraną szczególną łaskę. 
 
 2 maja 1676 Jadwiga Migaszewicowa z Kazimierza ofiarowała srebrne 
wotum za zachowanie przy życiu w czasie morowego powietrza. 
 Tego samego roku Sebastian Muskalski, poprzednio dzwonnik przy kościele 
Bożego Ciała, zamieszkały w Krakowie, Smoleńsk, uzyskał poprawę zdrowia za 
przyczyną bł. Stanisława. 
 Ks. Jan Herman, zakonnik przy kościele Bożego Ciała, w tym czasie 
publicznie dziękował Panu Bogu za przyczyną bł. Stanisława za zachowanie przy 
zdrowiu w czasie panującej zarazy. Było to w dniu św. Kazimierza. 
 Franciszek Piexa, młodzieniec, syn grabarza kazimierskiego, gdy wraz z 
ojcem swoim grzebał umarłych, sam się zaraził, wykopano mu już grób, gdy jednak 
zwrócił się z prośbą do bł. Stanisława ze Mszą św., wrócił do zdrowia. 
 Podobnego uzdrowienia doznała Katarzyna Nesniowska, wdowa z 
Kazimierza. Widząc znaki zaraźliwej choroby na sobie, ślubowała się do grobu bł. 
Stanisława i wróciła do sił, choroba przeszła. 
 W listopadzie tego roku czeladnik mularski, Kazimierz Włodarczyk, będąc 
śmiertelnie chory i już zaopatrzony, gdy w jego intencji odprawiła się Msza św. przy 
grobie bł. Stanisława, wrócił do zdrowia. 
 Następnego roku 1683 złożyła podziękowanie Marianna Włodarczykowa, 
która będąc ciężko chorą zwróciła się z prośbą do bł. Stanisława o pomoc, - i wróciła 
do zdrowia. 
 Tego samego roku Krzysztof Koszycki, podkantorzy przy kościele Bożego 
Ciała popadł w ciężką chorobę in festo divisionis Apostolorum w czasie procesji do 
św. Jadwigi. Gdy jednak ofiarował się do grobu bł. Stanisława, odrazu wrócił do 
zdrowia. 
 W dniu 13 sierpnia 1683 r. Jan Stanisław Jabłonowski, wojewoda ruski, 
hetman koronny królestwa polskiego, zamierzając udać się na wyprawę pod Wiedeń 
na wojnę z Turkami wraz z królem Janem Sobieskim, przyszedł specjalnie do grobu 
bł. Stanisława pomodlić się i prosić o szczęśliwy powrót. 
  
 Z 1691 r. z października pochodzi podziękowanie od ks.Stefana 
Ranathowicza, zapisane jego własną ręką. Cierpiał na krzyże, chodził przygarbiony o 
lasce, nie mógł sypiać, tylko siedział pochylony, - za przyczyną bł. Stanisława 
doznał ulgi w cierpieniu. 
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 W 1693 r. 26 sierpnia w czasie śpiewania w chórze klasztornym brewiarza, 
nagle zaćmiło się słońce, piorun uderzył w wieżę kościelną. Spadła gałka i krzyż. 
Gdy bracia pobiegli do grobu bł. Stanisława, nagle ustała burza i ogień. Nazajutrz 
wspólnie odprawiono dziękczynną Mszę św.jako podziękowanie za ocalenie182 
 
 W dwa lata później, w 1693 r. ks. Akw.M.Gorczyński i ks.Stanisław 
Markiewicz, obaj z klasztoru Bożego Ciała notarialnie stwierdzili, że poczynione 
zapisy o doznanych łaskach zdziałanych za przyczyną bł. Stanisława są wiernie 
spisane, odpowiadają prawdzie. Zapisy te czynione były ręką ks.St.Ranathowicza. 
Należy przypuszczać, że w tym roku ks.St.Ranathowicz zmarł, pozostawione po nim 
notatki uporządkowano, prośby i podziękowania za przyczyną bł. Sanisława 
ułożono, a ks.Akw.M.Gorczyński mając uprawnienia notariusza apostolskiego, 
zapisy zalegalizował183. 
 
 Z 23 lipca 1700 r. pochodzi podziękowanie Krystyny Miklewskiej z 
Wieliczki. Prosiła o odprawienie Mszy św. przy grobie bł. Stanisława i ofiarowała 
świece za łaskę poprawy wzroku. Zeznania w tej sprawie złożyła wobec świadków. 
Potwierdził ten fakt również Jakub Groszkiewicz, urzędowy notariusz i 
zalegalizował urzędową pieczęcią notarialną184. 
 
 W 1702 r. w czasie wojny szwedzkiej kilku zakonników z klasztoru Bożego 
Ciała, m.in i ks.Akw.M.Gorczyński udali się na Wschód i tam szerzyli kult bł. 
Stanisława. Tak pisze o tym sam ks.Akw.M.Gorczyński: „Mieszkając w Samborze, 
na Rusi,wielu ludzi w rozmaitych chorobach wodą bł. Stanisława leczyłem, z 
których Panny św. Brygidy w Samborze także temu Świętemu na piśmie zalety daią, 
które w tey książce na wieczną pamięć zasługują”. 
 M.in. szczególnej poprawy na zdrowiu doznała ksieni klasztoru św. 
Benedykta w tymże mieście Katarzyna Konopacka. Jako wotum ofiarowała srebrną 
tabliczkę do grobu bł. Stanisława, nazywając go „świętym”. Podobnie i Katarzyna 
Szydelska z tegoż klasztoru, po uldze w cierpieniach ofiarowała srebrną nogę jako 
wotum wdzięczności. Sama ksieni poleciła wymalować obraz bł. Stanisława w 
większym formacie. Pomocy na zdrowiu za przyczyną bł. Stanisława doznały 
również tamtejsze siostry zakonne z tego klasztoru Urszula Ozdowska i Zofia 
Kotosińska185. 
  
 Z 1703 r. pochodzi podziękowanie złożone w zakrystii kościoła Bożego Ciała 
od Agnieszki Zagorszczanki z Kazimierza za poprawę na zdrowiu jej córki Reginy. 
Jako podziękowania złożyła parę świec przy grobie bł. Stanisława. 
 Teresa Małecka przyszła podziękować bł. Stanisławowi za szybki powrót do 
zdrowia kogoś znajomego, już konającego człowieka. 
 Również N.Napolska z Krakowa przyszła podziękować za powrót do zdrowia 
jej syna Antoniego. Prosiła o odprawienie dziękczynnej Mszy św.. 
                                                 
 
182 St. R a n a t h o w i c z, Iasna pochodnia, karty wszyte, s. 1 - 16.  
 
183 Tamże, s. 15v - 16.  
 
184  Tamże, s. 16 - 16v. 
 
185  Tamże, s. 29n.  
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 Ks.Łukasz Miłościński, wikariusz kościoła Panny Marii w Krakowie, 
przyszedł do kościoła Bożego Ciała z grupą niewiast by podziękować za poprawę 
zdrowia. Odprawił Mszę św. i ofiarował dwie grube świece do grobu bł. Stanisława. 
 W dniu 12 maja 1703 r. przyjechała specjalnie do kościoła Bożego Ciała, do 
grobu bł. Stanisława Ludwika Glińska, stolnikowa sandomierska. Jako wotum 
dziękczynne ofiarowała złotą tabliczkę i prosiła o odprawienie Mszy św.. 
 W dniu 10 sierpnia tegoż roku Jan Winkowski z Krakowa cierpiący bardzo na 
krzyże, doznał wielkiej ulgi w cierpieniu gdy się ofiarował do grobu bł. Stanisława.  
 W tym samym roku, bez bliższej podanej daty, przyniósł do grobu bł. 
Stanisława srebrną tabliczkę Wojciech Zawara rajca kazimierski.. 
 Paweł Stanisław Szyszkowski nadzorca ceł skarbowych przysłał księdza od 
Panny Marii w Krakowie ze srebrną trabliczkę z wyrytymi oczami i prosił o 
odprawienie Mszy św. przy grobie bł. Stanisława jako podziękowanie za poprawę 
wzroku. 
 Jan Czechowicz, złotnik krakowski, w dzień Znalezienia Krzyża św. 
przyniósł srebrną tabliczkę jako podziękowanie za odzyskane zdrowie. 
 Pewien nowicjusz w klasztorze Bożego Ciała, obawiając się, by go nie 
usunięto z klasztoru z powodu jego słabego zdrowia (oczy!), złożył w ofierze srebrne 
serce. 
 Wójt kazimierski Tomasz Smarzowski i jego żona przyszli podziękować za 
odzyskane zdrowie dziecka. Odbyli spowiedź św., prosili o odprawienie Mszy św. i 
ofiarowali kilka świec. 
 Tego samego roku Regina Skowronkowa z Kazimierza złożyła srebrny medal 
do grobu bł. Stanisława jako podziękowanie za odzyskane zdrowie. 
 Zaś 20 grudnia Marian Strozacki, ekonom krakowski, przyszedł podziękować 
za ulgę w cierpnieach. 
 
 W dniu 8 lutego 1704 r. Anna Bukowiecka przyszła podziękować za 
odzyskane zdrowie, za przywrócone mienie, skradzione jej przez nieuczciwych 
ludzi. 
 W tym ten czasie Jan Bukowiecki opowiedział o nadzwyczjnym powrocie do 
zdrowia Reginy Królowej, która wpadłszy do wody w Wiśle, po trzech godzinach 
wyciągnięta, przyszła do sił. 
 13 lutego tegoż roku Marianna Szyszkowska przyszła podziękować za ulgę w 
cierpieniach na oczy. Nadzwyczajne to uzdrowienie zostało podane do publicznej 
wiadomości przez franciszkańskiego kaznodzieję Stanisława Ellerta w dniu 3 maja 
podczas uroczystej Mszy św. przy jego grobie. 
 Katarzyna Ziółkowska, służąca, przyszła podziękować bł. Stanisławowi za 
odzyskany miedziany garnek zagrabiony jej przez saskich żołnierzy. 
 Jan Cepler, złotnik krakowski, dziękował za powrót do zdrowia. Złożył w 
ofierze srebrną tabliczkę wotywną i prosił o odprawienie Mszy św. Nadto jako 
podziękowanie zrobił koronę do figury Matki Boskiej i srebrną infułę dla św. 
Stanisława. 
 Z tego roku pochodzi podziękowanie od Ferdynanda Saxio, który złożył 
świece i podobiznę oczu jako dar dziękczynny przy grobie bł. Stanisława. 
 W dniu 24 czerwca tegoż roku Stefan Tarnowski, kanonik katedralny186 
odprawiał rekolekcje w klasztorze Bożego Ciała. W czasie pewnej nauki wspomniał 
                                                 
 
186  Ks. Lud. Ł ę t o w s k i, Katalog biskupów, t. IV, Kraków 1853, s. 152. 
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o wielkim dobrodziejstwie, które otrzymał za przyczyną bł. Stanisława. Złożył w 
ofierze srebrną taliczkę i dwie świece do ołtarza bł. Stanisława. 
 Ks. Karol Wierzbicki, będąc na kapitule generalnej na Litwie, w Wilnie, nie 
mógł powrócić do Krakowa z powodu chorej nogi. Skoro jednak zwrócił się o 
pomoc do bł. Stanisława, odzyskał zdrowie i mógł powrócić do domu. Złożył on w 
dniu 16 lipca tego roku srebrną tabliczkę i poprosił przełożonego klasztoru Bożego 
Ciała o możliwość odprawienia Mszy św. przy ołtarzu bł. Stanisława.  
 Karolina i Jacek Zayfredt, przynieśli srebrną tabliczkę w kwietniu 1705 r. 
jako podziękowanie za powrót do zdrowia ich dziecka, które było ciężko chore. 
 Anna Bukowiecka, wójtowa Kazimierza, ciężko chora, została przez jej 
krewnych ofiarowana do grobu bł. Stanisława. Jej syn i krewni przyszli do grobu bł. 
Stanisława prosić o pommoc a ona sama wzięła obrazek bł. Stanisława w ręce. Było 
to 25 kwietnia 1705 r.. Wróciła szczęśliwie do zdrowia. Jako podziękowanie złożyła 
srebrne wotum na kształt głowy oraz ufundowała antependium do ołtarza bł. 
Stanisława. 
 W dwa dni później, 27 kwietnia, doznała nagłego polepszenia na zdrowiu 
Anna, żona Norberta Dankowicza. 
 Z Wolbromia przyjechała Regina Marchewka podziękować bł. Stanisławowi 
za poprawę na zdrowiu. Prosiła o odprawienie Mszy św. przy jego grobie. 
 Sam ks.Akw.M.Gorczyński wpisał się do grona dziękujących bł. 
Stanisławowi za ulgę w cierpieniu przy bólu zęba. 
 W sierpniu zakonnica Benedykta Wiśniewska z klasztoru Sióstr Dominikanek 
na Gródku w Krakowie złożyła podziękowanie bł. Stanisławowi za ulgę w 
cierpieniach.  
 Przełożony klasztoru Bożego Ciała ks. Michał Rusiecki187 liczący w tedy już 
81 lat, ciężko zachorował między 29 maja a 22 lipca. Uciekając się do bł. Stanisława, 
wrócił do zdrowia i całe to cierpienie sam szeroko opisał. 
 Ostatniego maja 1706 r. Norbert Tojanowicz, zakonnik klasztoru Bożego 
Ciała, doznał wielkiej boleści w rękach. Skoro jednak zwrócił się do bł. Stanisława, 
boleść ustąpiła. 
 Zaś 26 października Jan Radzicki z Kazimierza podaje, że Regina 
Jaczarowiczowa przyszła do kościoła Bożego Ciała podziękować bł. Stanisławowi za 
dziecko. Złożyła legat 100 florenów polskich na ołtarz bł. Stanisława i szczęśliwie 
urodziła córeczkę. 
 Ewa Sachulewska za poradą księdza z Wieliczki, zwróciła się do bł. 
Stanisława z prośbą o pomoc, na lewe bowiem oko bardzo cierpieła. Doznała ulgi. 
Było to 1707 r.. 
 Stanisław Leszniewski z Częstochowy przyszedł podziękować za odzyskane 
zdrowie dziecka jego, które po urodzeniu ciężko chorowało. Prosił o odprawienie 
dziękczynnej Mszy św. w dniu 4 lipca. 
  Kielich jako wotum dziękczynne ofiarowała do kościoła Bożego Ciała 
Zuzanna Magdalena Laurowska jako podziężowanie za odzyskane zdrowie córeczki 
Reginy. 
 Wojciech Jankowski z Suchej znajdował się w bardzo trudnej sytuacji. Nie 
mógł jeść i pić, leżał obłożnie chory. Gdy zwrócił się o pomoc do bł. Stanisława, 
doznał ulgi. 
                                                 
 
187  (Ant. B a r t y n o w s k i, ks.Aug. B ł a c h u t), Klasztor Bożego Ciała na Kazimierzu, s. 36n. 
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 W 1708 r. przyszła podziękować w imieniu swoim i rodziny bł. Stanisławowi 
Elżbieta Przemyska z Krakowa za powrót do zdrowia jej męża i córeczki Agnieszki. 
Było to 7 maja . 
 1709 r. służebnica Kunegunda wpadła do piwnicy, potłukła się, zrozpaczona, 
ofiarowała się bł. Stanisławowi i cało z tego wyszła. 
 Jakub Molenda z Podrzezia 10 września 1709 r. w czasie podróży znalazł się 
w wielkim niebezpieczeństwie życia i o mało nie utonął. Zwrócił się w tej sytuacji do 
bł. Stanisława, został uratowany i przyszedł do kościoła Bożego Ciała  prośbą o 
odprawienie Mszy św. dziękczynnej za wstawiennictwem bł. Stanisława. 
 Anna Szwandrowa z Kazimierza zeznała o nagłym i niespodziewanym 
uzdrowieniu jej córki Anny Zaygliczowej jak również i jej dziecka. W podzięce 
złożyła srebrne wotum i ofiarę na Mszę św.. 
 Jan Płocha ze wsi Tonie koło Krakowa przyszedł podziękować bł. 
Stanisławowi za uratowanie go od kłopotu. Zabrano mu konie, jego samego 
trzymano pod strażą. Jednak udało mu się uciec razem z końmi i szczęśliwie wrócił 
do domu. 
 7 kwietnia 1710 r. Marcin Ośliński, profesor Akademii Krakowskiej i 
kanonik kolegiaty św. Floriana w Krakowie zniszczony chorobą zwrócił się do bł. 
Stanisława o pomoc, odzyskał siły na tyle, że mógł odprawić Mszę św.. 
 W dniu 22 maja 1710 r. przyniosła kilka świec do grobu bł Stanisława 
Agnieszka Mierzyńska i prosiła o odprawienie Mszy św. celem uproszenia poprawy 
na zdrowiu i spokoju w domu. W tym bowiem czasie Rosjanie przebywali w mieście 
i wymuszali od ludności bardzo uciążliwe kontrybucje. 
 W dniu 2 czerwca 1710 r. przyszedł podziękować bł. Stanisławowi Sebastian 
Jagulewicz za powrót do zdrowia jego małego dziecka. 
 Zaś 3 czerwca tegoż roku Jadwiga Zielińska z Zawiśla ofiarowała kilka świec 
i prosiła o odprawienie Mszy św. jako podziękowanie za odzyskanie zdrowia za 
przyczyną bł. Stanisława. 
 We wrześniu tegoż roku Florian Grabkiewicz przyniósł parę świec i prosił o 
odprawienie Mszy św. przy grobie bł. Stanisława jako podziękowanie za uratowanie 
go od śmierci. 
 Józef Górski, mieszczanin z Kazimierza oświadczył, że ile razy zwracał się z 
prośbą za przyczyną bł. Stanisława zawsze doznawał pomocy czy to materialnej, czy 
duchowej, w kłopotach, czy też  o stanie zdrowia. 
 15 lipca 1711 r. Kunegunda Kozicka ze Smoleńska z drugą niewiastą 
Marianną Opasowską przyszły do grobu bł. Stanisława ofiarując chorę dziecię 
jeszcze w powiciu. Doznała ulgi, w zakrystii opowiedziała, że jej teść, człowiek 
schorowany, starszy, był już dawno dysponowany. Ale gdy „posłano świece do 
grobu pomienionego świętego i na Mszę św., która ledwie się skończyła zaraz mu się 
znacznie na zdrowiu poprawiło, że tegoż dnia, on człek stary i schorzały, niepodobny 
do życia, „ozdrowiał i domowe rzeczy jak zwykł był rozporządzał i do tych czas 
zdrów żyie”. 
 5 września Anna Bernacka z Kazimierza przyniosła kilka świec z prośbą o 
odprawienie Mszy św. przy grobie bł. Stanisława jako podziękowania za zachowanie 
od morowego powietrza. 
 Zaś 19 grudnia zgłosił się Michał Szumoc i Ewa Spiluberka z 
podziękowaniem za ratunek u bł. Stanisława w trudnych nieraz sytuacjach 
rodzinnych. 
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 22 grudnia tego roku Michał Pleniański, organista miał specjalne 
nabożeństwo do bł. Stanisława, za jego też przyczyną doznał szczególnej łaski 
pomocy materialnej. 
 Sebastian Szydłowski, kantor przy kościele Panny Marii w Krakowie, 
ofiarował do grobu bł. Stanisława kilka świec jako podziękowanie za uratowanie od 
utonięcia i zniszczenia wiezionego przez niego towaru.  
 We wrześniu tego roku Magdalena Guzowska, Norbertanka i Aniela Bielska 
jako podziękowanie za poprawę na zdrowiu poleciły wymalować obraz bł. 
Stanisława dla siebie.  
 Tego samego roku Michał Szembek, sufragan krakowski i nominat 
chełmiński był proszony na uroczystość bł. Stanisława. Przy tej okazji sam od siebie 
przedstawił życzenie odprawienia Mszy św. przy grobie bł. Stanisława. 
 W 1720 r. Anastazy Koszowski, generalny kaznodzieja dominikański, złożył 
srebrne wotum od Antoniego i Marianny Pieściorowskich z Koziełów jako 
podziękowanie za powrót do zdrowia jego i żony. Podziękowanie to zostało 
własnoręcznie spisane przez O.Anastazego Koszowskiego. 
 W maju 1723 Aleksander Wielopolski z Pieskowej Skały, na skutek wypadku 
był już bliski śmierci. Radzono mu zrobienie testamentu. Skoro jednak odprawiła się 
Msza św. „coram imagine Beati Stanislai Casimiritani” w kościele w Suchej, wrócił 
do zdrowia188. 
 P. Hankiewicz popadł w ciężką chorobę, cierpiał wielki ból głowy., skoro 
polecił swojej rodzinie zaprowadzić się do kościoła Bożego Ciała i tam wysłuchał 
Mszy św. „per merita Servi Dei Stanislai” dolegliwość ustąpiła i wrócił do zdrowia. 
Podobnie jego żona Barbara Hankiewicz wróciła do zdrowia skoro ofiarowła się do 
grobu bł. Stanisława. Było to w 1726 r.. 
 W 1727 r. sam przełożony generalny przy kościele Bożego Ciała cierpiąc 
bardzo na piersi i nogi gdy złożył ślubowanie odprawienia przy grobie bł. Stanisława 
30 Mszy św. wrócił do zdrowia, a trapiła go wielka nadto gorączka. 
 Jan Borowski student Akademii Krakowskiej, popadł w wielką gorączkę. 
Skoro jednak uczynił ślub do grobu bł. Stanisława i poprosił o odprawienie Mszy św. 
przy jego grobie, wrócił do zdrowia przypisując uzdrowienie bł. Stanisławowi. 
 21 maja 1731 r. Regina Zienicka, złożona długim cierpieniem, duchowo 
załamana, skoro uczyniła ślub udać się do grobu bł. Stanisława, złożyła kilka świec 
do grobu bł. Stanisława i poprosiła o odprawienie Mszy św., wróciła do pierwotnego 
stanu zdrowia. 
 7 maja 1732 r. jedn z ojców franciszkanów dłuższą chorobą męczony przybył 
do kościoła Bożego Ciała prosząc o możliwość odprawienia Mszy św. przy grobie 
bł. Stanisława chcąc przez to podziękować za poprawę na zdrowiu. 
 Tego samego roiku 17 lipca Michał Czyrnicki senior szkoły przy kościele 
Bożego Ciała złożył podziękowanie za powrót do zdrowia. Ten sam złożył 
podziękowanie za możność ukończenia studiów i dostąpienia kapłaństwa. 
 9 maja 1733 r. Teresa Kaczorowska, prawie konająca, gdy ofiarowano ją do 
grobu bł. Stanisława, złożywszy ślubowanie, że zostanie odprawiona dziękczynna 
Msza św. i sprawione antependium, wróciła do zdrowia. 
 W tym samym roku przybył do kościoła Bożego Ciała Wawrzyniec Loebe, 
malarz z Warmii. Ten przez cztery noce nie mógł spać i pracować. Skoro 
odprawiono Mszę św. 29 maja przed ołtarzem bł. Stanisława, wrócił do zdrowia i 
mógł spokojnie sypiać. 
                                                 
 
188  St. R a n a t h o w i c z, Iasna Pochodnia, karty wszyste, s. 43v-44.. 
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 Tego samego roku 1 sierpnia Stanisław Pstrongowski, organista przy kościele 
Mariackim w Krakowie, nękany dłuższą chorobą, skoro ofiarował się do grobu bł. 
Stanisława, odzyskał zdrowie prosząc o odprawienie dziękczynnej Mszy św..  
 Zaś 18 sierpnia wdowa Katarzyna Preyflerowa przyniosła srebrne wotum i 
tabliczkę, jako podziękowanie za powrót do zdrowia. Prosiła również o odprawienie 
Mszy św. dziękczynnnej. 
 10 września 1735 r. Petronela Maławierska przez pół roku cierpiała, za 
przyczyną bł. Stanisława wróciła do zdrowia i prosiła o odprawienie Mszy św. jako 
podziękowanie za tę łaskę. 
 W dniu 17 stycznia 1738 r. przybył do kościoła Bożego Ciała Jan Kanty 
Oraczowski celem podziękowania za powrót do zdrowia, przyniósł w ofierze dwie 
świece i prosił o odprawienie dziękczynnej Mszy św., której sam nabożnie 
wysłuchał. 
 W lutym 1739 r. Jakub Plaszeus z Nowej Góry przez 9 tygodni bardzo 
cierpiał, za przyczyną bł. Stanisława powrócił do zdrowia i za tę łaskę osobiście 
przyszedł podziękować. 
 11 listopada 1746 r. Antoni Mielepiec z Biórkowa ciężko chorował, skoro się 
jednak ofiarował do grobu bł. Stanisława, wrócił do zdrowia, a jako podziękowanie 
prosił o odprawienie Mszy św.. 
 13 marca 1747 r. Anna Makijowska, żona żupnika wielickiego przyszła 
podziękować za powrót do zdrowia swojej córki Katarzyny prosząc o odprawienie 
jako podziękowanie Mszy św. przy ołtarzu bł. Stanisława189. 
 
 Na pewno tych próśb i podziękowań było więcej. A wnosić to można stąd, że 
na kapitule generalnej w Krakowie z 1744 r. 18 maja postanowiono wydelegować 
specjalnego notariusza, który by notował zgłaszane łaski i podziękowania 
otrzymywane za przyczyną bł. Stanisława190. 
 Stwierdzić też należy, że wymienione wyżej łaski, to przede wszystkim 
podziękowanie za odzyskane zdrowie. Nie zostały tutaj podawane dokładne opisy. 
Owszem jest kilka szerej opisanych, ale w większości zostaly jedynie 
zasygnalizowane. W opisach są podane osoby, wymieniona łaska i forma 
podziękowania. Często też opisane łaski legalizowane są przez notariuszy 
urzędowych albo też spisywane przez miejscowych księży mających uprawnienia 
notariusza apostolskiego, albo też spisywane przez ludzi przypadkowych. Wśród 
tych łask są niektóre szczególne, jak np. kłopotliwa sytuacja domowa, wypadki 
grożące śmiercią itd.. 
 
 Wierni gromadzili się przy grobie bł. Stanisława głównie z Kazimierza i 
Krakowa, nadto z najbliższych okolic. Kilka zapisano łask od ludzi pochodzących z 
dalszych stron np z Wilna, Rusi. Są też z innych placówek, gdzie były domy zakonne 
tego zakonu np. z Suchej, gdzie kościół i klasztor został ufundowany za specjalną 
                                                 
 
189  Tamże, s. 29 - 51v.  
 
190  ABC, Liber Capitulorum Localium in Generali Canonica Ssmi Corporis Christi Casimiriensi sub 
Auspicato Regimine et Praesidentia Perillustrissimi ac Reverendissimi Domini Dni Adami Aquilini 
Kotuliński Canonicorum Regularium Lateranensium per Minorem Polonia et M.D.L. Praepositi 
Generalis ab Anno Dni 1706  usque ad annum 1760, s. 121 „Instituendi propositum fuit ... ut 
determinetur ... Notarius miraculorum B.Stanislai Casimiritani, qui diligenter adnotet nomen et 
cognomen cujusvis experti commissumque est” 
. 
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łaskę poprawy wzrosku fundatora Piotra Komorowskiego w 1617 r.. Tam kult 
oddawany bł. Stanisławowi był zawsze żywy. 
 Zawsze jednak centralnym punktem kultu oddawanego bł. Stanisławowi był 
ołtarz jemu poświęcony. Tam bowiem znajdowały się jego relikwie. 
 Wiadomo z opisów, że wierni mieli w domach swoich obrazy bł. Stanisława 
o różnej wielkości, stosowali również poświęconą wodę z wezwaniem bł. 
Stanisława. 
 
 Formy oddawania kultu zasadniczo były te same jak w poprzednim okresie, a 
więc odmawianie pacierzy, nawiedzanie grobu bł. Stanisława, składanie na grobie 
świec, prośba o odprawienie Mszy św. przy tym ołtarz bł. Stanisława. 
Charakterystyczne jednak z tego okresu jest wielka ilość srebrnych tabliczek, na 
których podawano pewne szczegóły odnoszące się do rodzaju otrzymanej łaski, albo 
do samego bł. Stanisława. Sporadycznie składano wota w postaci woskowej. 
Prawdopodobnie stan materialny wiernych podniósł się, zaniechano robienia znaków 
woskowych jako niepraktycznych i nietrwałych. 
 
 Ofiarowane srebrne tabliczki wieszano nad ołtarzem bł. Stanisława albo z 
boku ołtarza. Z ilości tych podziękowań wynika, że kult był żywy, powszechny, 
publiczny i szeroko znany i że istniał za wiedzą lokalnych władzy kościelnej. Nie był 
nigdy kwestionowany przez władze kościelne. 
  
 W omawianym okresie ukazało się kilka żywotów bł. Stanisława 
Kazimierczyka.  
 W 1660 r. znany kronikarz klasztoru Bożego Ciała i kościoła Stefan 
Ranathowicz wydał drukiem żywot bł. Stanisława pod tytułem „Iasna pochodnia 
Życia Apostolskiego”191. W opracowaniu autor oparł się na żywocie bł. Stanisława 
wydanym przez ks.K.Łoniewskiego, poprawił styl i podał „cuda”, nadzwyczajne 
łaski, które od r. 1617 do r. 1660 wydarzyły się. 
 Dodał hymny, modlitwy, wersety, responsoria. Opracowanie tego życiorysu 
dedykował burmistrzowi i radzie miejskiej Kazimierza. Imprimatur dał ks.Jacek 
Liberiusz, generalny przełożony kanonii krakowskiej, który z ramienia biskupa 
krakowskiego pełnił funkcję censora kościelnego192. Skrót tego żywotu St. 
Ranathowicz zamieścił w kronice kościoła i klasztoru Bożego Ciała193 
 
 Drugi życiorys bł. Stanisława w tym okresie wydał drukiem ks.Akwilin, 
Michał Gorczyński w 1702 r. pod tyt. „Żywy Wzór Apostolskiey Doskonałości b. 
Stanisław Kazimierczyk”194. Autor na pierwszej wewnętrznej stronie umieścił herb 
                                                 
191  Pełny tytuł: „Iasna Pochodnia Życia Apostoslkiego Żywot Świątobliwy B.Stanisława 
Kazimierczyka Naprzod W Sławney Akademiey Kakowskiey Professora y S.Th. Bakałarza, potym 
Canonicorum Regularium S. Augustini, u Bożego Ciała na Kazimierzu przy Krakowie Zakonnika. 
Wprzod przez X.Krzysztopha Łoniewskiego,  Art. et Ph. Bacc. Canon. Regul. w Roku Pańskim 1616. 
Teraz Powtóre przez X.Stephana Ranothowicza, tegoż Konwentu Zakonnego Kanonika, Roku 
Pańskiego 1660 wystawiona”. 
 
192  Podpisał się: „Hyacinthus Liberius, S.Th.D. Prapositus eiusdem ecclesiae, Librorum in Dioecesi 
Crac. Censor”.  
 
193 Bibl. Jag., Rkpis 3742, s. 81 - 90v.  
 
194  Żywy Wzor Apostolskiey Doskonałości B.Stanisław Kazimierczyk w Sławney Akademiey 
Krakowskiey Professor, y Świętey Theologiey Bakałarz, Zakonu Canonicor. Regular. S.Salvatoris 
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szlachecki rodziny Lanckorońskich a pracę dedykował Jadwidze Lanckorońskiej. 
Aprobaty kościelnej udzielił ks. Piotr Frączlewicz, profesor Akademii Krakowskiej, 
dziekan przy kościele św. Floriana. W książce, na początku umieszczono rycinę 
przedstawiającą bł. Stanisława w postawie stojącej na tle miasta Kazimierza. Bł. 
Stanisław trzyma w prawej ręce lilię, w lewej snop zboża. Z lewej strony u góry 
widoczna postać Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus oraz św. Stanisława Biskupa i 
Męczennika. Z prawej strony w rogu Aniołowie na chmurach. Tekst żywotu bł. 
Stanisława podany w oparciu o opracowanie ks.Krzysztofa Łoniewskiego i St. 
Ranathowicza, ale stylistycznie poprawiony. Nowych wiadomości  o bł. Stanisławie 
nie podaje. W żywocie tym załącza litanię do bł. Stanisława w języku łacińskim195, 
w której podkreślone są cnoty bł. Stanisława takie jak miłość Boga, troska o 
zbawienie dusz ludzkich, gorliwość apostolska, troska o biednyych i chorych, wysoki 
poziom życia duchowego i zakonnego. Podając te teksty zaznaczył autor: „Te 
wszystkie nabożeństwa o błogosławionym Stanisławie Kazimierczyku, jako to: 
rytmy, modlitwy y z następującym labiryntem, są z dawnych pozbierane Autorów, y 
tu dla świeższey pamięci przedrukowane”196 
 
 W 1763 r. Wojciech Bernard Grabowski wydał drukiem żywot bł. Stanisława. 
Nie prowadząc szczegółowych archiwalnych badań poprzestał jedynie na 
poprawieniu stylistycznie tekstu, dodał natomiast wiele „cudów” które wydarzyły się 
po ukazaniu się żywotu bł. Stanisława przez ks.Akw.M.Gorczyńskiego197. 
 
 Oprócz wymienionych wyżej żywotów, ukazały się nadto drukiem: 
Jednostronicowy żywot, nieznanego autora w Warszawie198, następnie w zbiorowym 
wydaniu pisze o bł. Stanisławie O.Florian Jaroszewicz199. Poza tym Ks. 
Akw.M.Gorczyński wydając książki na temat życia zakonnego, historii zakonu 
wymienia bł. Stanisława i stawia go jako wzór życia zakonnego i doskonałego 
                                                                                                                                          
Lateran. Theolog, y Przeor. Pod cieniem Krzyża Świętego,albo Codzienney w Życiu Mortyfikacyey 
Przez X.Akwilina Michała Gorczyńskiehgo, Prawa Duchownego y Pisma S.Doktora y Professora, 
S.Stolice Apostolskiey Pisarza, tegoż Zakonu u Bożego Ciała na Kazimierzu Kanonika, światu 
wystawiony Roku 1702 w Krakowie, w drukarni Akademieckiey.  
 
195  Litaniae de Beato Stanislao Casimiritano, Canonico Lateranensi, tamże, s. 150 - 153.  
 
196  Tamże, s. 163. 
 
197 Pełny tytuł brzmi: „Cnotliwy i cudowny Żywot Wielkiego Sługi Bożego B.Stanisława 
Kazimierczyka, nayprzod w Przesławney Akademii Krakowskiej Teologii Bakałarza, potym w 
Konwencie Bożego Ciała na Kazimierzu przy Krakowie Kanonikow Regularnych Lateraneńskich 
Świętego Augustyna Professora y przeora, w życiu y po śmierci cudami sławnego. Nayprzod od 
Marcina Baroniusza, kleryka Jarosławskiego w Roku 1609, stylem łacińskim wypisany, Potym przez 
X.Krzysztofa Łoniewskiego tegoż Konwentu Kanonika w Roku 1617 ku czci y chwale Bożey po Polsku 
wydany. Za czasem Iasną Pochodnią życia Apostoslkego przez X.Szczepana Ranathowicza tegoż 
Zakonu w roku 1660 oświęcony. Znowu w Roku 1702 od X.Michała Akwilina Gorczyńskiego Prawa 
Duchownego y Pisma X.Doktora y Professora, S.Stolice Apostolskiey Pisarza tegoż Zakonu Kanonika, 
stylem y konceptami z przydaniem cudów Przyozdobiony. Naostatek przez X.Woyciecha Bertranda 
Grabowskiego S.Teologii Professora y Kaznodzieię Ordynariusza w tymże konwencie z dozwoleniem 
Starszych Światu Roku 1763 Przełożony. W Krakowie, w Drukarni Akademickiey Kollegium 
Większego  
 
198  Bibl. Narod. w Warszawie, Sygn. W 430a adl.(A.V.3.1.) Brak roku i miejsca wydania.  
 
199 X.Floryan  J a r o s z e w i c z,  Matka Świętych Polska, Kraków 1767, na dzień 3 maja, s. 224 - 
227. 
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duszpasterza. W kilku pozycjach podana jest modlitwa do bł. Stanisława w języku 
łacińskim i polskim, litanie i hymny. 
 
 W 1660 r. w Krakowie prowadzony był proces beatyfikacyjny św. Jana 
Kantego. W procesie tym występowali świadkowie. Pytani głównie o kult oddawany 
św. Janowi Kantemu z 40 przesłuchanych świadków 35 wymienia św. Jana Kantego 
z innymi świątobliwymi mężami XV w. również z bł. Stanisławem, określając go 
mianem „święty”, „błogosławiony”, „świątobliwy” czy też innym termineme 
równoznacznym. Świadkowie ci pochodzili z różnych sfer społecznych, różnych 
stanów i miejscowości, nieraz bardzo odległych. W procesie beatyfikacyjnym św. 
Jana Kantego chodziło o wykazanie faktu kultu, jego powszechności, przekonanie o 
jego świętości, jak i zasięgu kultu. W swych wypowiedziach świadkowie podkreślają 
„familiaritatem”, która łączyła wszystkich tych świątobliwych mężów XV w.200. 
 
 Stąd też i autorzy opisujący życie i działalność poszczególnych mężów 
świątobliwych XV w., wymieniali ich wszystkich jako ludzi godnych wyniesienia na 
ołtarze, wyróżniających się miłością Boga i bliźniego i odpowiedzialnych za 
zawierzone im obowiązki. 
 
 I tak np. w 1682 Aleksander de Kozielsko Ogiński pisząc o św. Janie 
Kantym, bł. Stanisława nazywa „gemma preciosissima”, „Divus Stanislaus 
Casimiritanus”, „vir sanctissimus” itd.201.  
 W dwa lata później Florian Straszyński wydał panegiryk ku czci św. Jana 
Kantego, w którym bł. Stanisława nazywa ozdobą Akademii Krakowskiej202. 
 W 1703 re. Dominik Frydrychowicz w panegiryku o św. Janie Kantym pisze 
o bł. Stanisławie jako o „błogosławionym”203. 
 W 1713 r. Szymon Siermantowski w panegiryku o św. Janie Kantym pisze o 
bł. Stanisławie jako o „divus”, „tutelaris”, „defensor Patriae” itd.204. 
 W 1718 r. Cyprian Sapecki mówi o bł. Stanisławie jako o godnym 
wychowanku Akademii Krakowskiej205. 
                                                 
 
200  Bibl. Jag., Rkpis 138 Processus beatificationis et canonizationis S. Joannis Cantii, s. 123 - 1252.  
 
201  Palma in ecclesia Dei exaltata B. Joannes Cantius, Confessor, Cracoviae 1682. 
 
202  Ręka Wszechmocności Boskiey Jasne Światło Przesławney Akademiey Krakowskiey, Wieczności 
konserwuiąca Jan Święty Kanty. Na Kazaniu doroczney Uroczystości swoiey w kościele krakowskim 
świętey Anny, w roku 1684 dnia 18 października ogłoszony i do druku podany przez W.Oyca Floriana 
Straszyńskiego kaznodzieię Krakowskiego Oycow Dominikanów z dozwoleniem Starszych, Cracoviae, 
Typis Universitatis. 
 
203 Anguł centralny w bł. Janie Kantym, Kraków 1703.  
 
204  Amphion ad Petram Majoris Poloniae canens S.Joannes Cantius Regni Poloniae et eius scholae 
Patronus, Cracoviae 1713. 
 
205 Essencya cnot y doskonałości SS Janow S.B. Janie Kantym Świętey Teologii Doktorze y 
Professorze Przesławnej Academii Krakowskiey Patronie Korony Polskiey złożona a przy Solenney 
Uroczystości Jego w Kollegiacie S.Anny in praesentia Przezacnego Audytora y liczney frequencyi 
przez W.X.Cypriana Sapeckiego,  Świętey Teologii Doktora Kaznodzieie niektórych Świąt 
Katedralnego Krakowskiego y Archipresbyterialnego w kościele in Ciculo u Panny Maryi 
Ordynaryusza Zakonu Kaznodzieyskiego, ogłoszona a potem do druku podana roku Pańskiego 1718 
dnia 17 lutego w Krakowie, w drukarni Akademickiey.  



 85

 Podobnie wyraża się o nim Józef Antoni Jakliński206. 
  
 Z racji zbliżającej się kanonizacji św. Jana Kantego ukazało się wiele jego 
życiorysów, panegiryków i kazań o nim. Nie pomijano w nich bł. Stanisława 
Kazimierczyka. 
 W 1732 r. Fortunat Łosiewski mówi o bł. Stanisławie jako o ozdobie 
Akademii Krakowskiej. Tenże wymieniając wszystkich świątobliwych mężów XV 
w., wyraża życzenie, by wszyscy oni zostali zaliczeni w poczet świętych207. 
 W 1744 r. Antoni Goczałkowski mówi o nim jako o „świętym mężu”208. 
 Zaś w 1765 r. Pius Kiciński mówi o nim jako o „Sanctissimus coelestis 
concivis”209. 
 Zaś w kompendium życia i cnót  św. Jana Kantego podano o wszystkich tych 
mężach świątobliwych XV w. „spectatae sanctitatis viri ac digni qui beatorum 
nomine censerentur”210. 
 Podobnie w opisie życia i świętości św. Jana Kantego przedstawionym 
Kongregacji a wydanym w Rzymie bł. Stanisław określony jest jako „vir sanctus”211. 
 
 Ludwik Skrobkowic, pisząc o bł. Szymonie z Lipnicy, wymienia bł. 
Stanisława jako „sanctus vir”, „beatus”, „plurimorum infirmorum curator, 
maestorumque consolator proficuus”212. 
 Zaś Jan Józefowicz opisując życie i prace bł. Szymona z Lipnicy mówi o 
wszystkich tych świątobliwych mężach jako o „consortium sanctorum”213. 
  
                                                 
 
206 Academus Gratiarum D. Joannes Cantius Confessor Regni Poloniae Patronus, Almae 
Universitatis Cracov. Patriarcha, Sacrae Theologiae Doctor et Professor, Redeunte annuae suae 
festivitatis lucae in ecclesia Collegiata S. Annae ad Sacra Lipsana a Josepho Antonio Jakliński 
Pocillatorida Łomżynensi in Classibus Novodvorcianis Dialecticae Auditore Panegyrico cultu 
demonstratus annos Domini MDCCXII.  
 
207 Promocya Kanonizacyi B.Jana Kantego, Świętey Theologiey Doktora, Wielkiego Kollegium 
Professora, Cnot Iego Akademia, Kazaniem podczas doroczney tegoż uroczystości, dnia 21 
października 1731 r. w Kollegiacie S.Anny Sercem y Usty ogłoszona a potem przesławney Akademii 
Krakowskiey za dowód obliganey sobie propensyi przez swoiego alumna to iest przez X.Fortunata 
Łosiewskiego franciszkanina, S.Th. Bakałarza, Ordynaryjnego w Konwencie Krakowskim, y 
Prześwietney Katedry Krakowskiey, Fundationis Konarscianae Kaznodzieię dedykowane. Roku 
Promowanego Człowieka do Nieba, przez Tego, który iest exemplar virtutum et Corona SS.OO. 1732, 
superiorum permissu. W Krakowie, w Drukarni Akademickiey A2.  
 
208 Thesaurus virtutum et sapientiae sub Apostolicis Petri Clavibus Asservatus D. Joannes Cantius.  
 
209 Sermo verax et notas laudes Beatis Joannis Cantii continens. Cracoviae 1765. 
 
210 Vita di S.Giovanni Canzio Sacerdote secolare Dottore e Professore di Sacra Teologia 
nell’universita di Cracovia Roma MDCCLXVII. 
 
211  Compendium vitae, virtutum et miraculorum necnon actorum in causa canonizationis D.Joannis 
Cantii...Romae MDCCLXVII.  
 
212  Vita gloriosi Servi Dei B.Simonis de Lipnica Ord. Min. de Observ. collecta per Fr. Ludovicum 
Skrobkowic eiusdem Ord. minorum Cum licentia Superiorum, Brunsbergae, Anno 1636, s. 23.  
 
213  Aquila e rogo evolans D. Simon de Lipnica Ordinis Minorum Sancti Francisci de Observantia.  
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 Bł. Izajasz Boner mieszkał w sąsiedztwie, w klasztorze OO augustianów przy 
kościele św. Katarzyny na Kazimierzu. Autorzy piszący o bł. Izajaszu Bonerze 
wymieniają również bł. Stanisława. W 1670 O. Fungenty Dryacji nazywa bł. 
Stanisława „Servus Dei”, „Vir sanctus”. Autor na podstawie własnej obserwacji 
podaje o bł. Stanisławie, że „apud cuius tumlum pliurimi iam suarum infirmitatum 
sanitatem moelestiae solatium recipiunt”214. 
 Mateusz, Michał Łukasiewicz w panegiryku ku czci bł. Izajasza Boner z 1725 
r. pisze w ten sposób: „O felix saeculum tale, o tempus aureis motiendum horis, quo 
virtutes Triuphales arcum habuere, simul cum Bonero, Cantius, Gedroicius, 
Casimiritanus, Lipnicius, Sventoslaus vivunt, simul virtutes faciunt triumphare”215. 
 
 Podobnie autorzy wyrażają się o  bł. Stanisławie pisząc o bł. Michale 
Giedrojciu. 
 Piszący w 1655 r. Sameul Brzezewski Wiwiani nazywa bł. Stanisława 
„ świątobliwym mężem”, „człowiekiem świętym”, „patronem”, „Stanisław 
Kazimierczyk ... w nauce i świątobliwości sławny”216. 
 Zaś Samuel Józef Butkiewicz w 1682 r. pisze o bł. Stanisławie: „tu urbium 
florentissima ... Casimiritani violis, suavissime oleans”217. 
 W 1736 w anonimowym panegiryku na cześć bł. Michała Giedrojcia podano: 
„Wielebny Stanisław Kazimierczyk”218. 
 W 1763 r. J.N.I.Gawroński wymienia bł. Stanisława jako wybitnego ucznia 
Akademii Krakowskiej219. 
  
 Na przełomie XV/XVI w. żył świątobliwy Rafał z Proszowic, z zakonu OO 
Bernardynów (+1544). W 1640 r. prymas Polski Jan Lipski dokonał uroczystego 
podniesienia jego doczesnych szczątków. W dokumencie tym wspomniany jest 
również bł. Stanisław „Stanislaus Casimiritanus Canonicus Regularis Lateranensis, 
miraculis et vita illustris ...beatus”220. 
 W 1679 r. ukazało się drugie wydanie  życia i działalności bł. Świętosława 
napisanego przez M.Ubiszewskiego w 1609 r.. W tym żywocie gdy mowa o bł. 
Stanisławie, podano o nim: „Błogosławiony ... kóry wiele chorób teraz przyczyną 
swoią u Pana Boga dziwnie od ludzi odpędził”221. 
                                                 
 
214 Żywot pobożny Sługi Bożego B.Izajasza Bonera Pisma św. Doktora Zakonu Eremitów Augustyna, 
Kraków 1670, s. 8, 68.  
 
215 Arcus virtutis et sapientiae Triumphalis D. Isaias Boner, Ordinis Eremitarum S.Patris Augustini, 
Cracoviae 1725, s. C2.  
 
216 Żywot pobożny, cuda znaczne y śmierć szczęśliwa B.Michała Giedroycia Xiążęcia litewskiego 
zakonnika ordinis canonici S.Mariae de metri de Urbe, Kraków 1655, s. 26a  
 
217 Ornamentum divinae Crucis Rosa Gedroyciana. Kraków, 1682 s. 32. 
  
218 Książe u świata y u nieba B.Michał Giedroicz, Książe Wielkiego Księstwa Litewskiego Kanonik 
Regularny Ordinis Canonici S.Mariae de Metri, Kraków 1736, s. 73,79. 
 
219 Observatio primae Magnitudinis Siderum, Virtutis et Sanctimoniae in Lechico Polo Lithuano et 
Principe, Divinissimo Michaele Giedrojć,  Kraków  1763 s, D2. 
 
220 Vita Servi Dei B. Raphaelis Proszoviani, Ordinis Minorum S.Francisci Regularis Observantiae 
Varthae quuiescentis in Ecclesia eiusdem Ordinis Miraculis et prodigiis clari. Posnaniae 1686,s. 72.  
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 Bł. Stanisława wymieniają również opisy historyczne odnoszące się tak do 
Krakowa jak i całego kraju. 
 Szymon Starowolski w panegiryku na cześć Akademii Krakowskiej 
wygłoszonym w 1639 mówi o bł. Stanisławie: „Confessor sanctissimus”, „vitae 
sanctitate atque signis patratis celeberrimus”222. 
 Tenże autor w sumariuszu odświętnych kazań w r. 1652 pisze o bł. 
Stanisławie „święty mąż”, „błogosławiony”223. 
 W opisie Polski z r. 1652 r. mówi o nim „B.Stanislaus Casimiritanus”, w 
innym miejscu o jego doczesnych szczątkach „Sanctum corpus”224. 
 W innym miejscu też pisząc o Polsce, mówi podobnie o bł. Stanisławie 
Kazimierczyku225. 
 
 Szymon Okólski pisząc o Polsce, tak podaje w 1640 r. m.in. „Beatus 
Stanislaus Casimiritanus ad aedes Corporis Christi”226. 
 Zaś P.H.Pruszcz w obu wydaniach (1647, 1689) mówi o bł. Stanisławie 
Kazimierczyku „beatus”. „cudami wielkimi wsławiony”227. 
 Podobnie wypowiada się w wydaniach z r. 1737 i 1745228. 
 Zaś znany historyk  OO Jezuitów Ks. Jan Kwiatkiewicz, w Rocznych 
Dziejach Kościelnych w r. 1695 podaje krótko: „Błogosławiony Stanisław 
Canonicus Regularis”229 
                                                                                                                                          
221 Żywot błogosławionego Świętosława ze Sławkowa Mansyonarza Kościoła Farskiego Naświętszey 
Panny Mariey w Rynku Krakowskim, w tymże kościele leżącego, który żył około roku Pańskiego 1489 
przez Macieja Ubiszewskiego z doświadzonych autorów krótko zebrany. Z dozwoleniem starszych y 
Rektora Sławnej Akademiey Krakowskiey Xiędza Krupki w Naukach i Philoseophiey Mistrza y obojga 
Praw Doktora y Professora teyże Akademiey Krakowskiey, Proboszcza Wielickiego etc. w Krakowie 
1679, k.5.  
 
222 Laudastio Almae Academiae Cracoviensis Simonis Starovolsci, Cracoviae in Officina Christophori 
Schedelij, S.R.M. Typographi Anno Domini MDCXXXIX, s. 22.  
 
223 Summaryusz Kazań Odświętnych przez cały rok przez S.Szymona Starowolskiego Kantora 
Tarnowskiego, Kraków 1682, w kazaniu o zacności błogosławionego Jana Kantego Doktora 
Akademiey Krakowskiej . 
 
224  Simonis S t a r o w o l s k i  Polonia nunc denuo recognita et aucta acceserunt Tabulae 
Geographicae et index rerum locuplenissimum cum Praefatione Hermani Conringii Wojfarbyti 1666, 
s. 5. 
 
225 S. S t a r o w o l s k i, Polonia nunc denus recognita et aucta, s. 14,16.  
 
226 Simon   O k ó l s k i, Orbis Poloni in quo antiqua Sarmatarum Gentilitia et Arma quaecumque a 
littera  S/T III usque ad finem alphabeti suam inciłiunt et recensent denominationem, s. 145. 
 
227 P.H. P r u s z c z, Stołecznego Miasta Krakowa Kościoły y kleynoty co w nich iest widzenia 
godnego i zacnego, w Krakowie 1647, s. 39. 
   Bibl. Jag.  Monstra Świętych, Błogosławionych i Pobożnych Polskich, Poznań 1689, por. 138. 
 
228 P.H. P r u s z c z, Forteca Monarchów y całego Królestwa Polskiego Duchowna i Żywotów 
Świętych tak iuż kanonizowanych y beatyfikowanych iako też świątobliwie żyiących Patronów 
Polskich, Kraków 1737, s. 186 - 189. 
   P.H. P r u s z cz, Kleynoty Stołecznego Miasta Krakowa albo Kościoły y co w nich iest widzenia 
godnego y znaczenego...Kraków 1745, s. 145 
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 Ks. Akw.M.Gorczyński podając historię zakonu kanoniczego w dziele p.t. 
„Genealogia”, wielokrotnie wymienia bł. Stanisława Kazimierczyka, zawsze w 
określeniem „beatus”, nieraz „divinissimus confessor”. Opisuje też obrazy 
przedstawiające bł. Stanisława.Podaje o jednym z nich” Imago B.Stanislai non 
tantum auro et argento ornata, sed et luminum fulgore respondet”230. 
 W 1725 r. Emilian Krzemyski w opisie Polski podaje m.in. „Stanislaus 
Kazimierczyk ...vir illius temporis sanctitate illustris”231. 
 
 Bł. Stanisława wymieniają wykazy świętych i błogosławionych badanego 
okresu. 
 Z 1647 r. wykaz noszący tytuł „Monstra” wymienia go z tytułem 
„błogosławiony”232. 
 Rękopis pod tym samym tytułem, ale z r. 1689 podaje: „D.Stanislaus 
Canonic. Reg. w Krakowie”233. 
 W rękopisie pochodzących z r. ok. 1700 a znajdującym się w Archiwum 
Państwowym w Pradze, Klementinum, wymieniony jest bł. Stanisław z 
przydomkiem „beatus”234. 
 Podobnie rękopis znajdujący się w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie 
wymieniający najważniejszych świętych i błogosławionych Polski, podaje m.in 
„B.Stanisław Kazimierczyk”235. 
 Nawet encyklopedia protestancka z r. 1744 wymienia go  jako „St. 
Stanislaus”236. 
 Zaś w kalendarzu świętych i błogosławionych polskich z 1731 r. zanotowano: 
„3 may B.Stanisława Kazimierczyka”237 
                                                                                                                                          
229 Ks. J. K w i a t k i e w i c z  , Roczne Dzieje Kościelne od Roku Pańskiego 1198 aż do naszych lat, 
wydane w Kaliszu w Kollegium Societatis Jesu, Roku 1695, s. 567. 
 
230  Joannes de Nigra Valle, Ord. Praemonstratensis. In Sacri et Apostolici Ordinis Canonicorum 
Regularium S.Augustini Congregationis S.Salvatoris Lateranensis, Genealogiam quam plurimis iisque 
gravissimis et quidem externorum authoritatibus dilucidatus et per canonicos Congregationis 
Cracoviensis eiusdem instituti vitae sanctitate, status emienentia et doctrinae soliditate 
insignes...Kraków 1707. 
 
231 Bibl. w Kórniku, Rkpis 187, Descriptio Poloniae   scilicet variarum historiarum praecipue 
Cardinalium, Archieposcoporum, Canonicorum, Religiosorum, Regum, Sanctorum, Nobilium...1725, 
s. 427.  
 
232 Ossolineum, Rkpis, sygn. 3460, Monstra Sanctorum, s. 649 - 657, s. 654.  
 
233  Bibl.Jag. Nr 25686, Monstra świętych, błogosławionych polskich, Poznań ok. r. 1689, pozycja 
207, 138. 
 
234  Bibl. Klementinum w Pradze, Rkpis VII B 2, s. 85. 
 
235  Bibl. Jag.. Rkpis, Monstra świętych, błogosławionych y świątobliwych a pobożnie żyjących 
Patronów Polskich. Opisał Piotr H.Pruszcz Sczepan y do druku podał za powoleniem duchowieństwa, 
s. 654. 
 
236 Grosses vollstaediges Universal-Lexikon aller Wissenschaften und Kunste. Leipzig und Halle, 
verlegte Johann Heinrich Zedler, Band XXXIX, Spalte 1177. 
 
237  K. N i e s i e c k i  TJ, Korona Polska przy złotey wolności starożytnymi wszystkich Kathedr , 
Prowincyi i Rycerstwa Kleynotami  Heroicznym męstwem y odwagą Naywyższymi honorami y 
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 Na podstawie publikowanych kazań wiadomo, że kaznodzieje wymieniali bł. 
Stanisława jako człowieka odznaczającego się wielką świątobliwością, był stawiany 
jako wzór chrześcijańskiej doskonałości, uczynności, modlitwy  i obserwy zakonnej. 
 Justyn Miechowita, znany dominikanin, w rozważaniach na temat litanii o 
N.Maryi P. wymienia między innymi świętymi i błogosławionymi bł. Stanisława 
„Beatus Stanislaus”238 
 Jacek Liberiusz w licznych swoich kazaniach tak określa bł. Stanisława 
„Sługa Boży, Stanisław”, „Ozdoba Kazimierza” (1665)239.  
 Tomasz Młodzianowski w 1681 mówi o nim „Znamienity mąż Boży” 240. 
 W 1717 r. Stanisław Bielecki stawia go „jako wzór godny naśladowania”241. 
 W 1745 Antoni Lipiewicz nazywa go „świętym mężem”242. 
 Publikacje na temat przeszłości miasta Sucha i okolicy, jej zabytków 
wymieniają bł. Stanisława, gdyż dzięki niemu został tam zbudowany klasztor 
ks.ks.kanoników regularnych243. 
 Bł. Stanisław wymieniany jest również w księdze Bractwa Pięciu Ran Pana 
Jezusa i Najświętszego Sakramentu jako patron z tytułem „beatus”244. 
 
 Można jeszcze z tego omawianego okresu podać taki szczegół. W 1716 r. 
toczył się od dłuższego czasu sporu między kanonikami regularnymi od św. Marka a 
kanonikami regularnymi przy kościele Bożego Ciała o precedencję. Sprawa 
rozpatrywana była nawet przed Rotą Rzymską. W protokółach wymieniono również 
bł. Stanisława jako patrona tejże kanonii Bożego Ciała245. 
 
 Kult bł. Stanisława Kazimierczyka jak to widać z przytoczonych form była 
bardzo żywy. Jego centralnym punktem był ołtarz jemu poświęcony, przy którym 
                                                                                                                                          
najpierwey cnotą, pobożnością y świątobliwością ozdobiona potomnym zaś wiekom na zaszczyć y 
nieśmiertelną sławę pamiętnych w tey oyczyźnie synów podana przez... 1728, s. 139. 
 
238 P. Justinus  M i e c h o v i e n s i s , Discursus Praedicabiles super Litanias Laurentanas 
Beatissimae Virginis Mariae in duos thomos distributi studio et opere...Ordinis Praedicatorum, s. 
405. 
 
239 X. Jacek  L i b e r i u s, Gospodarz Nieba y ziemie Jezus Chrystus, Syn Boży Bóg Wcielony 
Zbawiciel y naprawca świata, Kraków 1665, s. 404, 422, 442. 
 
240 T. M ł o d z i a n o w s k i, Kazania i Homilie na niedziele doroczne, także święta uroczyste dla 
większey chwały Boga, Króla Królów, nayiaśniejszey na zawsze Królowny Polskiey, Bogarodzicy 
Panny,  napisane, zebrane na cztery tomy rozłożone, Poznań 1681, t.IV, s. 20.  
 
241 Stan. B i e l e c k i, SJ, Święta kaznodzieyskie to iest kazania doroczne na uroczystości świętych 
Bożych od xiędza....wypracowane a potem roku 1717 wyprasowane, s. 163.  
 
242 Prezent kaznodzieyski z skarbu ubogiego Franciszka dobyty a przy doroczney festywie świętego 
cudotwórcy Antoniego ...ofiarowany, s. E.G.  
 
243 Archiwum Parafialne w Suchej, Kronika Parafialna, s. 17.  
 
244 Księga Bractwa Pięciu Ran Pana Jezusa przy kościele Bożego Ciała, Cathalogus Sodalium in Albo 
Archiconfraternitatium Quinque Vulnerum Christi Domini ac Sanctissimi Sacramenti Conscriptorum 
AD 1551.  
 
245 ABC R.P.D. Scotto, Cracovien, Praecedentiae. Pro Rmis Canonicis Regular. Lateran. Conventus 
Casimiriens. Contra Canonicos Reg.S.Spiritus in Saxia, typis Romae 1715. 
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znajdowały się i znajdują doczesne szczątki. Przy tym ołtarzu zbierali się wierni, by 
uczestniczyć we Mszy św., w nabożeństwach tam odprawianych. Kult ten był 
legalny. uznawany przez władze kościelne, przez duchowieństwo i przez wiernych, 
w tym i przez władze miejskie, które uważały go zaś swego szczególnego patrona i 
włączały się w uroczystości doroczne związane z rocznicą jego śmierci. 
 Protokóły wizytacyjne i zalecenia powizytacyjne nigdy nie kwestionowały 
legalności tego kultu. W protokołach wizytacyjnych są opisy ołtarza bł. Stanisława, 
wspomniane są obrazy wotywne, tabliczki wotywne czy też inne przedmioty kultu 
mające związek z bł. Stanisławem. W opisach wizytacyjnych wszędzie gdy mowa o 
bł. Stanisławie dodawano określenie „beatus” „divus” czy podobne. W 
postanowieniach powizytacyjnych nie czyniono żadnych zastrzeżeń co do legalności 
kultu bł. Stanisława. Owszem, biskup krakowski Andrzej Trzebicki w trudnych 
sytuacjach narodu zalecał procesję błagalną do grobu bł. Stanisława. 
 Corocznie w dniu 3 maja uroczyście obchodzono pamiątkę jego śmierci przy 
udziale przedstawicieli miasta, Akademii Krakowskiej, jak i szerszego grona 
duchowieństwa. Urządzane nanbożeństwa miały charakter ogólnomiejski. Formularz 
Mszy św. był o Trójcy św.. Były nieszpory pierwsze i drugie, procesje, specjalne 
okolicznościowe kazania mające za zadanie podkreślić opiekuńczą rolę bł. 
Stanisława nad klasztorem, miastem i ludnością. Mowy wygłaszali przedstawiciele 
Akademii Krakowskiej.  
 Powszechnie uważano bł. Stanisława za patrona miasta Kazimierza, 
Krakowa, uczelni, kraju, zakonu. Relikwie bł. Stanisława znajdowały się na wieży 
ratuszowej Kazimierza.. Miasto sprawiło specjalną chorągiew z podobizną z jednej 
strony św. Stanisława Biskupa i Męczennika, z drugiej strony bł. Stanisława 
Kzimierczyka i polecając ich opiece miasto. Celem uświetnienia uroczystości 
dorocznych 3 maja, miasto partycypowało w kosztach, wydzielając np. odpowiednią 
ilość prochu strzelniczego do strzelania na rynku miejskim na wiwat. 
 W tym czasie ukazało się kilka żywotów bł. Stanisława większych i 
mniejszych. 
 Powstawały legaty na podtrzymanie kultu. Bardzo dbano o wystój ołtarza. 
 Kaznodzieje wspominają bł. Stanisława jako męża godnego wyniesienia na 
ołtarze dla jego wielkich zasług dla miasta i cnót. Żywoty błogosławionych mężów 
XV w. wymieniają bł. Stanisława podkreślając jego wielką świątobliwość i wierność 
powierzonym mu obowiązkom, troskę o biednych i chorych. 
 Wszystkie ważniejsze wykazy świętych i błogosławionych wymieniają bł. 
Stanisława. 
 Zachowało się sporo modlitw, wersetów, hymnów, a nawet i litania - 
wszystko wydawane drukiem za zgodą władzy kościelnej. 
 Nie ma śladu jakichkolwiek zastrzeżeń co do legalności tego kultu ze strony 
władzy kościelnej a nawet świeckiej. Nikt też z autorów mówiących o bł. Stanisławie 
nie kwestionujego jego historyczności, jego świątobliwości i łask udzielanych 
wiernym za jego przyczyną. 
 Wymownym świadectwem legalności tego kultu, jest przede wszystkim 
ołtarz z jego doczesnymi szczątkami, a nadto protokóły procesu beatyfikacyjnego i 
kanonizacyjnego św. Jana Kantego, które wymieniają bł. Stanisława na równi z 
innymi błogosławionymi mężami XV w.. Nawet w bulli kanonizacyjnej św. Jana 
Kantego zaznaczono: „Hunc autem pium animi ardorem ut foveret in dies atque 
augeret, cum Sanctis quibusdam viris, qui per id tempus virtute florebant, versari, et 
colloqui gestiebat, et quae in illis summa erant suspiciens aemulabatur”. I w innym 
miejscu podano w tej bulli: „Nec sine testimonio immortalique Isanaeae innocentiae 
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monumento tam piam in eum cogitationem animis vestris putetis comprehensam .. 
certabit illa cum Lipniciis, Giedrojciis, Boneriis, Sventoslais et Stanislais, cum in hac 
integerrimis tum in illa inter coelestes viros vita longe beatissimis viris prudentissima 
societas, quam hic vir ab omni culpae suspicione remotissimum pro vero amore 
castitatis coluisset”246. 
 
 

R o z d z i a ł   V 
 
 

Starania u Stolicy Apostolskiej o urzędowe zatwierdzenie kultu 
bł. Stanisława Kazimierczyka 

 
 
 
 W poprzednich rozdziałach przedstawiono stan kultu oddawanego bł. 
Stanisławowi od chwili jego śmierci aż po r. 1969. Zagadnienie to ujęto w ramy 
określane przez prawo kościelne, a więc okres przed ogłoszeniem postanowień pap. 
Urbana VIII w 1634 r. i po ich wprowadzeniu. 
 Z przedstawionej dokumentacji, moralnie pewnej wynika, że postać bł. 
Stanisława Kazimierczyka jest historyczna, potwierdzona współczesnymi mu 
dokumentami. 
 Zachowana dokumentacja, współczesna bł. Stanisławowi, jest nieliczna, stąd 
odtworzenie, na podstawie tej właśnie dokumentacji, heroicznych cnót, napotykało 
na trudności. Pierwszy bowiem żywot bł. Stanisława został wydany drukiem 120 lat 
po jego śmierci. Należy przyjąć, że ta właśnie trudność była przyczyną, że w 
poprzednich wiekach nie udało się doprowadzić do uznania przez Stolicę Apostolską 
nieprzerwanego kultu jak i nadzwyczajnych cnót.  
 Trzeba też dodać, że teologiczne określenie czym jest heroiczna cnota to 
sprawa już późnego średnowiecza247. W okresie gdy żył bł. Stanisław, a więc wiek 
XV,  hagiografowie nie opisywali życia poszczególnych kandydatów na ołtarze z 
punktu widzenia heroiczności cnót, ale z punktu widzenia świętości życia i cudów248. 
Dlatego też Komisja teologiczna powoływana przez Kongregację do wydania opinii 
odnośnie  heroicznych cnót ten aspekt uwzględnia i na podstawie zebranego 
materiału o życiu i działalności danego Sługi 
Bożego wypowiada się czy występowały heroiczne cnoty czy nie. 
 Zachęceni przez Ordynariusza krakowskiego J.Em.Ks.Kard. Karola Wojtyłę 
kanonicy regularni zdecydowali się zebrać potrzebne materiały i  prosić Stolicę 
Apostolską o urzędowe zatwierdzenie kultu, a tym samym uzyskać dla bł. Stanisława 
już urzędowo tytuł „błogosławiony”. Byłaby to tak zwana beatificatio aequipollens 
                                                 
 
246  Sanctissimi in Christo Patris et Domini Nostri D.Clementis Divina Providentia Papae XIII. 
Litterae Decretales super Canonizationis B.Joannis Cantii. Romae 1768. Ex Typogr. Rev. 
Cam.Apost.  
247  O.Ambrogio E s z e r, Pojęcie cnoty heroicznej w przekroju historycznym, Elementy Prawne 
świętości kanonizowanej według ustawodawstwa Jana Pawła II, Lublin 1993, s.102 - 112. 
 
248 Benedicti XIV, De Servorum Dei beatificatione et Beatorum canonizatione, T.I.Cap.XXVIII- 
XXXI et alia, Prati, 1839; Congr. de Causis Sanctorum, Ambrogio E s z e r, Miracoli e altri segni 
divini, Considerazioni dommatico- storiche con speciale riferimento alle cause dei Santi, s. 129nn.. 
Skrypt dla uczestników kursu dla Postulatorów 1993. 
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czyli równoznaczna beatyfikacja, opierająca się jedynie na urzędowym stwierdzeniu 
nieprzerwanego kultu i jego zatwierdzeniu. 
 Przykładów tego rodzaju beatyfikacji w naszej ojczyźnie mamy sporo. Np.  
bł. Kinga, bł. Salomea, bł. Szymon z Lipnicy, bł.Władysław z Gielniowa, bł. 
Bronisława, a w nowszym okresie, z Austrii, bł. Małgorzata Ibner249 czy nasza bł. 
Jadwiga Królowa250 mają tylko zatwierdzenie istniejącego kultu. Do ogłoszenia zaś 
świętym, czy świętą czyli przy staraniach o kanonizację, należy przeprowadzić  
dochodzenie o heroicznych cnotach.  
 W przypadku beatyfikacji równoznacznej „aequipollens” nie potrzeba 
przedstawić nadzwyczajnego wydarzenia, cudu. Natomiast przy staraniach o 
kanonizację musi być przedstawiony cud uznany przez Kongregację dla Spraw 
Świętych. 
  
 Zebrana dokumentacja historyczna w sprawie bł. Stanisława Kazimierczyka 
wskazuje, że kult okazywany mu był nieprzerwany, od czasu jego śmierci aż po dziś 
dzień, więc sprawa wykazania tego, w wypadku bł. Stanisława nie powinna 
nastręczać trudności, natomiast trudności mogą się rodzić, gdy przyjdzie wykazać na 
podstawie współczesnych świadectw, heroiczne cnoty. 
 Stąd też postulacja sprawy bł. Stanisława zdecydowała się iść drogą 
wykazania nieprzerwanego kultu od czasu śmierci bł. Stanisława aż do współczesne 
czasy. Tak też radzili znawcy przedmiotu w kręgach krakowskich. 
 
 Wówczas Wizytator zakonu ks.ks.kanoników regularnych laterańskich w 
Polsce ks.Henryk Walczak skierował  prośbę do Ordynariusza J.Em.Ks.Karola Kard. 
Wojtyły w dniu 26 VIII 1971 r. o powołanie Komisji Historycznej celem zebrania 
dokumentacji historycznej stwierdzającej nieprzerwany kult S.B. Stanisława 
Kazimierczyka od chwili jego śmierci aż po dzień dzisiejszy. W prośbie tej 
przedstawił krótki zarys życia bł. Stanisława, jak również jego kultu251. 
 
 Ordynariusz krakowski J.Em.Ks.Karol Wojtyła przychylnie ustosunkował się 
do tej prośby i w dniu 15 grudnia 1971 r. wyznaczył Komisję Historyczną składającą 
się z trzech duchownych, historyków: Ks.prof. Alfonsa Schletz’a, CM, prof. historii 
w Instytucie Księży Misjonarzy w Krakowie i redaktora czasopisma historycznego 
„Nasza Przeszłość”, jako przewodniczącego, O.dra Ludwika Piechnika TJ z 
Krakowa, prof. historii w Instytucie Teologicznym OO Jezuitów, oraz ks.Stefana 
Ryłkę KRL, sędziego Sądu Metropolitalnego w Krakowie jako członków komisji252. 
 
                                                 
 
249  Fabijan V e r a j a, La beatificazione, storia, problemi, prospettive, Roma 1983, Appendice, 
„Casus excepti a decretis Urbani VIII” dichiarati tali dalla Santa Sede, Roma 1983, s. 175 - 190; S a c 
r a   
R i t u u m  C o n g r e g a t i o, Confirmationis cultus ab immemorabili tempore praestiti Servae Dei 
Margaritae Ebner, Romae MXMLXIII. 
 
250 C o n g r e g a t i o  p r o   C a u s i s   S a n c t o r u m , Cracovien. Declaratio de Beata Hedvige 
Poloniae Regina, Datum Romae, die 8 Augusti A.D.1986, Petrus Card. Palazzini, Praefectus, + 
Traianus Crisan, Archiep. tit. Drivastensis, a Secretis.  
 
251 Luźny dokument w Archiwum Postulacji bł. Stanisława Kazimierczyka. 
 
252 Kuria Metropolitalna w Krakowie Nr 4608/71  
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 Komisja Historyczna podjęła poszukiwania in gremio wszędzie tam gdzie 
można było spodziewać się znaleźć jakiś ślad odnoszący się do życia bł. Stanisława 
czy też jego działalności, nadto i wyrazów oddawanego mu kultu w ciągu wieków, 
od chwili jego śmierci aż po dzień dzisiejszy. W dniu 15 marca 1986 r.Komisja 
Historyczna przedstawiła J. Em. Ks.Franciszkowi Macharskiemu, Ordynariuszowi 
Krakowskiemu, przygotowaną Relację Historyczną. W międzyczasie (27.III.1981 r.) 
zmarł przewodniczący Komisji ks.prof. Alfons Schletz, pozostali członkowie 
Komisji dalej prowadzili poszukiwania i sporządzili Relację253. 
 W przedłożonej Relacji Historycznej przedstawiono najpierw postać bł. 
Stanisława jako historycznie pewną w świetle zebranej dokumentacji oraz dowody 
jego działalności i nieprzerwanego kultu, zgodnego z nauką Kościoła, za wiedzą i 
zgodą Kościoła aż do r. 1634, a więc do czasu ukazania się postanowień pap. Urbana 
VIII. 
 
 Jego Eminencja Ks.Franciszek Kard. Macharski wyznaczył w dniu 14.II.1986 
dwóch biegłych, w osobach O.Prof. Joachima Bara OFMConv., profesora prawa na 
Akademii Teologicznej w Warszawie oraz O.Kajetana Grudzińskiego OFM, 
bibliotekarza w klasztorze OO bernardynów w Krakowie, aby zapoznali się z 
zebraną dokumentacją i wydali o niej swój osąd. 
 Powołani biegli, po zapoznaniu się z zebraną dokumentacją, w dniu 19 marca 
1986  
sporządzili pisemne oświadczenie, podobnie jak i Komisja Historyczna, że kult 
oddawany bł. Stanisławowi tuż po jego śmierci się rozpoczął i trwa nieprzerwanie po 
dzień dzisiejszy. W oddawaniu kultu bł. Stanisławowi nie było przerw, kult 
oddawany był za wiedzą i zgodą władzy kościelnej i w formach zgodnych z nauką 
Kościoła. Podaje opinia biegłych: „Haec omnia rite considerando, declaramus, 
cultum publicum et ecclesiasticum beato Stanislao Casimiritano praestitum cum iure 
canonico, tum anteriore, tum hodie vigente, concordare”254 
 
 Ordynariusz Krakowski J.Em.Ks.Franciszek Kard. Macharski, po zapoznaniu 
się z Relacją Komisji Historycznej jak i Opinią biegłych, w dniu 10 maja 1986 wydał 
Deklarację orzekającą legalność tego kultu treści następującej. 
 
 
 1332/1986 
     D e c l a r a t i o 
 
 Ego Franciscus Card. Macharski, Archiepiscopus et Metropolita 
Cracoviensis, statum causae bene noscendo, quia et Cracoviae natus sum, relationem 
Commissionis Historicae et Peritorum 0pinionem rite considerando, declaro: 
 
 1. Cultus publicus et ecclesiasticus, ab immemorabili tempore et non 
interruptus, beato Stanislao Casimiritano in ecclesia Sanctissimi Corporis Christi, 
Canonicorum Regularium Lateranensium, Cracoviae in Casimiria, praestitus, legalis 
est, iuri canonico concors. 
 
                                                 
 
253  Archiwum Postulacji sprawy bł. Stanisława Kazimierczyka 
 
254  Tamże  
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 2. Cultus his, scientibus et approbantibus Nobis, in hucusque consueta forma, 
continuandus est. 
 
  Cracoviae, 10 V 1986. 
 
        + (-) Franciscus Card. Macharski255 
 
 
 Zbliżała się 500 letnia rocznica śmierci bł. Stanisława Kazimierczyk 
(3.V.1489) i wówczas na prośbę Wizytatora ks.ks.kanoników regularnych w Polsce, 
ks. Stanisława Więzika CRL, Jego Eminencja Ks.Franciszek Kard. Macharski, w 
dniu 24 maja 1986 r., zwrócił się do Kongregacji dla Kultu Bożego przy Stolicy 
Apostolskiej, o wyrażenie zgody na: 
 1. wprowadzenia do kalendarza liturgicznego prowincji polskiej 
ks.ks.kanoników regularnych w Polsce imienia bł. Stanisława,  
 2.  na odprawienie Mszy św. formularza o zakonnikach z własną oracją, 
 3. na wprowadzenie imienia b. Stanisława do Liturgii godzin z sekcji dla 
zakonników, w której  drugą lekcję stanowiłby fragment reguły św. Augustyna, 
 4. aby rocznicę śmierci można było odprawiać 2 maja, gdyż 3 maja to święto 
narodowe w Polsce. 
 
 Do tej prośby zostały dołączone następujące dokumenty: 
 
 Krótki żywot bł. Stanisława Kazimierczyka, 
 Deklaracja legalności kultu oddawanego bł. Stanisławowi, 
 Relacja Historyczna, 
 Opinia biegłych o nieprzerwanym kulcie oddawanym bł. Stanisławowi.. 
 
 Kongregacja Kultu Bożego zwróciła się z zapytaniem do Kongregacji dla 
Spraw Świętych jak przedstawia się sprawa bł. Stanisława Kazimierczyka czy jest 
jakiś dokument uznający jego kult ze strony Najwyższej Władzy w Kościele czy też 
ze strony Kongregacji. 
 Kongregacja dla Spraw Świętych odpowiedziała w dniu 14 X 1986 r. 
(Prot.N.Var.2773/986), że Zakon kanoników regularnych nie zwracał się z prośbą o 
zatwierdzenie kultu. Jeśli wi ęc Prowincja Polska pragnie uzyskać zgodę na 
odprawienie Mszy św. i odmawianie brewiarza o bł. Stanisławie winna najpierw 
postarać się o zatwierdzenie kultu, winna więc przeprowadzić proces „super cultu ad 
normam vigentis iuris”.256 Dopiero wówczas może starać się o zatwierdzenie 
formularza Mszy św. i brewiarza. Pismo to przyszło na ręce J.Em.Ks.Franciszka 
Kard. Macharskiego. 
 
 W związku z tą odpowiedzią Kongregacji dla Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów i idąc za wysuniętą przez nią sugestią, Prowincja Polska 
ks.ks.kanoników regularnych zdecydowała się na prowadzenie procesu po linii 
zatwierdzenia kultu oddawanego bł. Stanisławowi. 
 
                                                 
 
255  Tamże.  
 
256  AKG, Postulacja, luźny dokument z 14.X.1986 r. 
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 Postulatorem w tym czasie w całej konfederacji zakonu kanoników 
regularnych był D.Emilio Dunoyer. Do niego wizytator prowincji polskiej ks.dr 
Stanisław Więzik zwrócił się z prośbą o zamianowanie wicepostulatora sugerując 
osobę ks.Franciszka Dylewskiego z tej prowincji. Postulator przesłał proszoną 
nominację ks. Fr. Dylewskiemu. Mając upoważnienie ze strony postulatora 
Generalnego Ks. Franciszek Dylewski jako wicepostulator skierował, zgodnie z 
kompetencją, pismo do J.Em.Ks.Franciszka kard. Macharskiego, w którym po 
przedstawieniu życia i kultu oddawanego bł. Stanisławowi prosił o otwarcie procesu, 
celem wykazania nieprzerwanego kultu. 
 
 J.Em.Ks.Franciszek Kard. Macharski wyraził zgodę, wyznaczył swego 
delegata do prowadzenia sprawy ks. dra Kazimierza Waliczka, oficjała Sądu 
Metropolitalnego w Krakowie, na Promotora Sprawiedliwości O.dra Michała 
Wróblewskiego OFMConv., na notariusza Ks. kan.Jerzego Dziewońskiego 
notariusza Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Otwarcie procesu i pierwsza sesja w 
kaplicy Kurii Metropolitalnej w Krakowie nastąpiła w dniu 17.XII.1987r., a 
zakończenie procesu i ostatnia sesja w dniu 22.I.1988 r. Wszystkich  sesji było 8. 
  Na pierwszej sesji nastąpiło zaprzysiężenie Trybunału i przedstawienie 
potrzebnych dokumentów. Sesja II, III, IV obejmowała zeznania świadków 
przedstawionych przez postulatora sprawy: ks. Józefa Stramka, proboszcza kościoła 
Bożego Ciała, ks. Józefa Kusia, profesora KULu i zorientowanego w kulcie 
oddawanym bł. Stanisławowi, Br Karola Krzyżanowskiego, wieloletniego 
zakrystianina przy kościele Bożego Ciała,  następnie zeznania świadków 
powołanych z urzędu, a to O.prof. Joachima Bara OFMConv., biegłego w tej 
sprawie, O.dra Ludwika Piechnika TJ, członka Komisji Historycznej i ks. Stefana 
Ryłki KRL również członka Komisji Historycznej. Zeznań nie złożył drugi biegły 
O.Kajetan Grudziński OFM, gdyż zmarł 25.VIII 1986. Do akt została dołączona 
Relacja Komisji Historycznej, zaświadczenie o śmierci ks.prof. Alfonsa Schletz’a 
CM i O.Kajetana Grudzińskiego OFM.  
 W trakcie procesu Trybunał zwizytował takie świadectwa kultu oddawanego 
bł. Stanisławowi: jak ołtarz poświęcony bł. Stanisławowi w kościele Bożego Ciała, 
obrazy wiszące w kościele przedstawiające bł. Stanisława samego i z innymi 
błogosławionymi XV w., również obrazy w klasztorze. Akta procesu zostały 
przetłumaczone na język łaciński. 
 
 Po zamknięciu procesu i zaplombowaniu akt, zostały one przekazane do 
Postulatora Generalnego zakonu ks.ks.kanoników regularnych Ks.Opata 
Generalnego D.Emilio Dunoyer zamieszkałego w Rzymie, a ten 15.II.1988 r. 
przekazał je do Kongregacji do Spraw Świętych. 
 
 Postulator Generalny następnego dnia, to jest 16 maja 1988 r. skierował 
pismo do Kongregacji dla Spraw Świętych dając krótkie, jednostronicowe 
streszczenie akt i problem, który należy roztrzygnąć. Streszczenie ujął w 12 
punktach: 
 1. 3 marca 1969 r. wizytacja kościoła Bożego Ciała i ołtarza bł. Stanisława 
przez ordynariusza krakowskiego J.Em.Ks.Kard.K.Wojtyłę, odprawienie Mszy św. 
przy tym ołtarzu i  zachęta w czasie kazania do starań u Stolicy Apostolskiej o 
zatwierdzenie kultu, 
 2. 15.grudnia 1972 r. powołanie Komisji Historycznej przez 
J.Em.Ks.K.Wojtyłę celem zebrania potrzebnej dokumentacji historycznej, 
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 3. 15.III.1986 r. Komisja Historyczna składa Relację. 
 4.  Powołanie Biegłych, celem wydania oceny zebranego materiału, 
 5. 19 marca 1986 r.Biegli przedstawili swoją opinię. 
 6. 10 maja 1986 r. Deklaracja Ordynariusza krakowskiego o legalności kultu 
oddawanego bł. Stanisławowi, 
 7. 24 maja 1986 r. prośba Ordynariusza Krakowskiego 
J.Em.Ks.Kard.Macharskiego do Kongregacji Kultu Bożego o wyrażenie zgody na 
odprawianie Mszy św. dla bł. Stanisława, 
 8. Odpowiedź Kongregacji Kultu Bożego z dn. 16.X.1986 
 9. 17 grudnia 1987 ustanowienie Trybunału i I Sesja procesowa, 
 10. 22.I.1988 ostatnia sesja i zamknięcie procesu. 
 11. 3.II.1988 przedstawienie akt procesowych łącznie z dokumentami do 
Kongregacji dla Spraw Świętych przez Postulatora Generalnego D.Emilio Dunoyer 
 12. 5.II.1988 odpowiedź Kongregacji dla Spraw Świętych i zgoda na otwarcie 
akt procesowych 
 
 Kongregacja dla Spraw Świętych, po zapoznaniu się z aktami sprawy, w dniu 
13 maja 1988 r.wniosła sprawę  na sesję, przyjęła ją do rozpatrzenia i wyznaczyła 
jako relatora O.Michała Machejka OCD. 
  
 Ten w dniu 19 maja 1988 r. skierował pismo do Postulatora Generalnego z 
zapytaniem kto będzie występował w sprawie jako współpracownik przy 
opracowaniu pozycji oraz czy sprawa ma być rozpatrywana jako zatrwierdzenie 
kultu czy też zatwierdzenie kultu i heroiczność cnót. 
 W dniu 21 maja 1988 r. Postulator Generalny odpisał O.Michałowi 
Machejkowi jako Relatorowi, że współpracownikiem przy opracowywaniu pozycji 
będzie ks.Stefan Ryłko, a w sprawie tej chodzi jedynie o zatwierdzenie istniejącego 
kultu oddawanego bł. Stanisławowi.. 
 Tego samego roku, 11 listopada 1988 r., Kongregacja, wydała dokument 
stwierdzający ważność przeprowadzonego procesu (Prot.N. 1597-3/88. 
 Z chwilą przyjęcia przez Kongregację do Spraw Świętych sprawy bł. 
Stanisława do prowadzenia pod kierunkiem relalatora i pod nadzorem Mons. 
Giovanni Papa Relatora Generalnego, zaczęto przygotowywać pozycję po linii 
zatwierdzenia kultu. 
  
 Starania o zatwierdzenie kultu bł. Stanisława przez Stolicę Apostolską 
ożywiły jeszcze bardziej zaintesowania postacią tego Błogosławionego.  
 
 W dniu 25 kwietnia 1985 r. z racji uroczystego obchodu 500 letniej rocznicy 
śmierci bł. Michała Giedrojcia, Ojciec św. Jan Paweł II skierował na ręce J.Em.Ks. 
Kard. Franciszka Macharskiego telegram podkreślając w nim wybitną rolę w 
ożywieniu życia religijnego w Krakowie w czasie swego pobytu w klasztorze św. 
Marka W telegramie tym wspomniał o wszystkich świątobliwych mężach tego 
wieku, a więc i o bł. Stanisławie Kazimierczyku. 
 
 Na zbliżającą się uroczystość obchodu 500-lecia śmierci bł. Stanisława 
Kazimierczyka, Ojciec św. Jan Paweł II również wystosował pismo na ręce 
J.Em.Ks.Franciszka Kardynała Macharskiego treści następującej 
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 JegoEminencja 
 Ks. Franciszek Kardynał Macharski 
 Arcybiskup Metropolita Krakowski 
   K r a k ó w 
 
 W dniu 3 maja b.r., zgodnie z wielowiekową tradycją, w kościele Bożego 
Ciała odbędzie się uroczystość szczególna, uroczystość droga mojemu sercu. Wierny 
Lud Krakowa, zwłaszcza zaś Lud Kazimierza czcić będzie pięćsetną rocznicę 
śmierci swojego wielkiego Syna, świątobliwego Stanisława Kazimierczyka z zakonu 
kanoników regularnych lateraneńskich, uznawanego w tym kościele od swojej 
śmierci za błogosławionego. 
 „Stella refulgens Casimiriae, 
 gloria ... Polonorum” (hymn o błogosławionym Stanisławie). 
 Uczeń Akademii Krakowskiej, kapłan, ojciec duchowy, kaznodzieja i 
wychowawca. 
 Żył w epoce niezwykle rozwiniętego życia duchowego i religijnego w 
podwawelskim grodzie i w całej Polsce. Razem ze św. Janem Kantym, z 
błogosł.awionymi: Szymonem z Lipnicy, Izajaszem Bonerem, Michałem 
Giedrojciem i Świętosławem ze Sławkowa, był zarazem dojrzałym owocem tych 
czasów oraz współtwórcą ich duchowego profilu. Świadczył, że żywy Bóg wszedł w 
dzieje stworzenia, w dzieje człowieka ... w dzieje Krakowa. 
 Starożytna biografia mówi o nim m.in. „przeciw ubogim dziwnie litościwy”, 
a litania ku jego czci nazywa go po prostu „lekarstwem chorych”. 
 Napisano też, że „starał się o to, aby go w niczym jego własne nie strofowało 
sumienie”. Sumienie, to przedziwne sanktuarium Boga w człowieku, od którego 
zależy kształt człowieka i ludzkiego życia. 
 Patrzymy w historię, patrzymy w światła, które oświetlają i ukazują pełne 
powołanie człowieka i narodu w Bogu. 
 Łączę się duchowo z tą uroczystością i modlitwą Krakowa i archidiecezji, 
proszę Patronów i Krakowskich Świętych, proszę świątobliwego Stanisława 
Kazimierczyka o opiekę nad miastem i Kościołem Krakowskim. 
 Proszę, by rychło Kościół ten cieszył się pełnym jego wyniesieniem na 
ołtarze. 
 Wszystkim uczestnikom jubileuszowej uroczystości, a także Zakonowi 
kanoników regularnych lateraneńskich z całego serca błogosławię, a 
błogosławieństwo to rozciągam w szczególny sposób na mieszkańców Kazimierza. 
 
      Jan Paweł II, papież 
 
Watrykan, dnia 25 kwietnia 1989257. 
 
 List ten odczytał J.Em. Ks.Franciszek Kard. Macharski w czasie uroczystości 
jubileuszowych w dniu 3 maja 1989 r. w kościele Bożego Ciała podczas uroczystej 
Mszy św. o godz. 19 i wygłosił w czasie tej uroczystości kazanie. 
 
 Tymczasem postulacja przygotowywała Positio, która miała wykazać życie 
bł. Stanisława, jego nieprzerwany kult i opinię świętości. 
                                                 
 
257  ABC, Pismo z Sekretariatu Stanu przekazane na ręce J.Em.Ks.Fran.Kard. Macharskiego. 
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 W pozycji główny nacisk więc położono na wykazanie nieprzerwanego kultu 
a ponieważ mało zachowało się współczesnych źródeł, dowodzenie miało charakter 
pośredni, to jest opierało się przede wszystkim na wykazaniu wiarygodności opisów 
nadzwyczajnych łask uzyskanych za wstawiennictwem bł. Stanisława, a więc, że 
osoby obdarowane za jego wstawiennictwem nadzwyczajnymi łaskami żyły w tym 
czasie, to znaczy w pierwszym roku po śmierci bł. Stanisława, jak to podaje przekaz 
źródłowy. 
  W Positio umieszczono nadto Sumariusz cnót, którymi szczególnie 
odznaczał się bł. Stanisław Kazimierczyk. Podano określenia jakimi wierni 
posługiwali się w ciągu wieków zwracając się do bł. Stanisława. Na końcu dodano 
zdjęcia ilustrujące kościół Bożego Ciała, ołtarz poświęcony bł. Stanisławowi, 
najstarsze świadectwa bytności bł. Stanisława w urzędzie miejskim, pierwsze strony 
dawnych żywotów bł. Stanisława, obrazy przedstawiające bł. Stanisława. Pozycja 
została wydrukowana w 1989 r.”Super cultu ab immemorabili praestito ex officio 
concinnata”258 i przedstawiona Kongregacji dla Spraw Świętych celem otrzymania 
urzędowego zatwierdzenia kultu. Na posiedzeniu, gdy Kongregacja zapoznała się z 
treścią Positio, postanowiła, by sprawę skierować również na wykazanie heroiczność 
cnót. Należało rozbudować sumariusz cnót i skierować sprawę na nowo, a więc tak z 
tytułu nieprzerwanego kultu jak i heroiczności cnót 
 Zgodnie z zaleceniem Kongregacji dla Spraw Świętych cnoty u bł. Stanisława 
zostały szerzej opisane w oparciu o dostępne źródła. Positio więc, już poszerzona, 
została na nowo wydana drukiem259. Została przedstawiona Kongregacji do Spraw 
Świętych. 
 
 Kongregacja do Spraw Świętych wyznaczyła Komisję Historyczną złożoną z 
6 osób, specjalistów z dziedziny historii Kościoła średnowiecznego oraz 
problematyki kanonizacyjnej w osobach: prof. Emanuele Boaga O.Carm., prof. 
Anastasio Disch OFMCap, prof. Fabriciano Ferrero Centeno, prof. Francesco Leoni, 
prof. Antonio Quacquarelli,  prof. Lazaro Iriarte OFMCap..  
 Każdy z członków Komisji Historycznej przygotował wotum, które zostało 
na posiedzeniu Komisji odczytane i następnie wydane drukiem. 
 
 Komisja miała odpowiedzieć na cztery pytania: 
 1. Czy poszukiwania dokumentów, które miały przedstawić życie, działalność 
Sługi Bożego Stanisława Kazimierczyka oraz jego kult zostały w sposób należyty  
przeprowadzone? 
 2. Czy zebrane i dołączone do Positio dokumenty   zasługują na 
wiarygodność? 
 3. Czy w tych dokumentach znajdują się fakty, które mogą stwierdzić i 
udowodnić, że kult okazywany Słudze Bożemu od niepamiętnych czasów istnieje aż 
po dzień dzisiejszy? 
                                                 
258 C o n g r e g a t i o   d e   C a u s i s   S a n c t o r u m, Officium Historicum 186 Cracovien. 
Confirmationis Cultus Servi Dei Stanislai Casimiritani Sacerdotis Professi Ordinis Canonicorum 
Regularium Lateranensium „Beati seu Sancti” nuncupati (1433 - 1489) Positio super cultu ab 
immemorabili praestito Ex Officio Concinnata, Romae 1989  
 
259  C o n g r e g a t i o   d e   C a u s i s    S a n c t o r u m  Prot N 1597 Cracovien, Canonizationis 
Servi Dei Stanislai Casimiritani Sacerdotis Professi Ordinis Canonicorum Regularium Lateranensium 
(1433 - 1489).Positio super fama sanctitatis, virtutibus et cultu ab immemorabili tempore praestito, 
Romae 1991.  
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 4. Czy w tych dokumentach znajdują się elementy, które w oparciu o solidną 
podstawę historyczną, upoważniają do wydania osądu o cnotach ? 
  
 Posiedzenie Komisji Historycznej odbyło się w sali Kongregacji do Spraw 
Świętych 15 stycznia 1991 r.o godz. 17 i trwało do godz. 19. 
 Komisja Historyczna na pierwsze, drugie pytanie i trzecie pytanie 
odpowiedziała jednogłośnie „tak”. Odnośnie pytania czwartego, to jest o możliwość 
udowodnienia poszczególnych cnót, jeden z konsultorów dał negatywny ocenę, jeden 
też głos zawieszający, a reszta odpowiedziała pozytywnie, biorąc pod uwagę, że 
hagiografowie bł. Stanisława podkreślali zgodnie z duchem czasu jego świętość 
życia i cuda.. W ocenie więc ogólnej, na 24 możliwe punkty Komisja Historyczna 
dała 23,3 punkty. Czyli wysoko oceniła zebrany materiał chociaż Positio była 
przygotowywała głównie po linii wykazania nieprzerwanego kultu oddawanego bł. 
Stanisłaowi. W ocenie podkreślono, że jest bardzo mało dokumentów  
współczesnych bł. Stanisławowi. Jest to zrozumiałe, bo przecież bł. Stanisław nie 
pisał dzieł naukowych, nie był wybitnym mężem stanu, nie udzielał się szeroko, ale 
był wierny swoimi obowiązkom zleconym mu przez Opatrzność Bożą w klasztorze 
Bożego Ciała i był odpowiedzialny za powierzone mu zadania. Komisja nie wnosiła 
zastrzeżeń jakoby Komisja Historyczna  nie przeprowadziła solidnie kwerendy 
naukowej. Tylko, że faktycznie tych dokumentów współczesnych bł. Stanisławowi 
historia nie zachowała.  
  Główne oparcie w tej pozycji to bardzo żywy kult okazywany od samego 
początku bł. Stanisławowi. I właśnie ten żywy kult wskazywał na przekonanie 
wiernych o wysokim stopniu świętości życia bł. Stanisława. 
 
 Zagadnienie heroicznych cnót w wypadku bł. Stanisława Kazimierczyka i 
trudności w wydaniu osądu dobrze wyraził konsultor O.Anastasio Disch OFMCap.: 
 „Riguardo al quarto questio: An in eisdem ea inveniantur elementa quae 
solidum fundamentum historicum afferant ad virtutum iudicium ferendum? la 
risposta e assai difficile. Le notizie specifiche sul Servo di Dio sono troppo scarse e 
generiche per poter articolare la dimonstrazione delle virtů in grado heroico secondo 
il metodo classico: la dimostrazione cioč delle virrtu in generale e delle singole virtů 
in particolare. La fama di santitŕ e il culto attribuito al Servo di Dio fanno 
legittimamente supporre una santitŕ di vita. Le biografie pubblicate sono remote dalla 
morte del Servo di Dio. Le notizie ivi referite, perň, sono desunte, come sembra, da 
fonte che ora non esistono piů, o fondate sulla tradizione. Da queste biografie appare 
l’esecizio particfolarizzato di qualche virtů. La posizione č stata composta piuttosto 
per provare il culto ab immemorabili; soltanto il Sommario tratta delle virtů, ma le 
indicazioni sono scarne. Notiamo che manca nei documenti qualsiasi indizio 
negativo che potrebbe offuscare un giudizio positivo sull’esecizio delle virtů, e 
questo costituisce un fatto altamente positivo. Pertanto, il nostro giudizio in merito 
all’ultimo quesito č positivo per quanto riguarda la globalitŕ della vita del Servo di 
Dio” 260. 
 
                                                 
 
260 C o n g r e g a t i o   d e  C a u s i s   S a n c t o r u m , Prot. 1597, Cracovien. Canonizationis Servi 
Dei Stanislai Casimiritani Sacerdotis Professi Ordinis Canonicorum Regularium Lateranensium 
(1433 - 1489), Relatio et vota sulla Seduta dei Consultori Storici, Tenuta il. 15 gennaio 1991, Roma 
1991, s. 14. 
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 Postulaty, które wysunęła Komisja Historyczna, a więc np.szersze 
przedstawienie sytuacji klasztoru Bożego Ciała w XV w., początki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, zostały uwzględnione, opracowane i wydrukowane celem 
przedstawienia Komisji Teologicznej. 
 
 Kongregacja dla Spraw Świętych Positio wraz z wotami konsultorów 
historyków i uzupełnieniami dokonanymi przez Postulację  przekazała  Komisji 
Teologicznej składającej się z 9 członków i Promotora Wiary. 
 Posiedzenie Komisji teologicznej odbyło się 5 czerwca 1992 r. 
 Komisja Teologiczna miała odpowiedzieć na dwa pytania:   
 1. Czy istnieje przekonanie o świętości i cnotach? 
 2. Czy istnieje przekonanie o kulcie okazywanym „od niepamiętnego czasu”. 
? 
  
 Konsultorzy przygotowali swoje wota i przedłożyli je Kongregacji dla Spraw 
Świętych.  
 Jakie stanowisko wobec tych pytań postawionych przez Kongrację dla Spraw 
Świętych zajęli konsultorzy teologowie? 
 Pierwszy Konsultor odpowiedział: „Sulla base dell’impegnativa 
documentazione storica, sul giudizio largamente positivo dei Consultori storici, 
sull’ottima puntualizzazione del Relatore della Causa circa alcuni arricchimenti, non 
necessari, ma molto opportuni, richiesti dal consultori storici giŕ sopra ricordati, 
respondo, sine haesitatione POSITIVAMENTE” na obydwa pytania261. 
 
 Drugi Konsultor podał: „Splendida figura della Chiesa polacca del XV 
seculo, il SdD, come attestano i suoi biografi ebbe come meta la santitŕ, sempre 
proteso verso Dio e volto ad imitare Gesů Cristo con una pietŕ tenerissima che lo 
portň al servizio dei poveri, immagine di Gesů sofferente ed a vivere integralmente le 
regole del suo Ordine con una vita austera come si conveniva ad un penitente. 
Ritengo che gli autori della Positio abbiano condotto tute le posibili ricerche e, 
pertanto, rispondo affirmative alla domanda del Promotore della Fede, considerando, 
anche, l’eccezionale fama di santitŕ del SdD”262. 
 
 Trzeci Konsultor podał następującą konkluzję po bardzo dokładnej analizie 
zebranego materiału: 
 „A questo punto, ci si potrebbe domandare quale sia l’attualitŕ e la portate 
ecclesiale della presente Causa. Trattandosi di un riconoscimento di culto, appare 
assai chiaro che piů direttamente interessato č l’Ordine dei Canonici Regolari 
Lateranensi e l’arcidiocesi di Cracovia. Č chiaro, perň, che di fronte alla popolaritŕ 
del culto tributato al Nostro, con tante manifestazioni di devozione ed un susseguirsi 
di grazie ottenute dai fedeli, non si puň che propendere per la conferma del culto „ab 
immemorabili”. L’ufficialitŕ del titolo di „Beato” non potrŕ che aumentare la 
                                                 
261 C o n g r e g a t i o    d e   C a u s i s   S a n c t o r u m   P.N. 1597. Cracovien. Canonizationis Servi 
Dei Stanislai Casimiritani, Sacerdotis Professi Ordinis Canonicorum Regularium Lateranensium 
„Beati seu Santi” nuncupati (1433 - 1489).  Relatio et vota Congressus Specialis super fama 
sanctitatis et virtutibus eźt super cultu ab immemorabili praestito, die 5 junii an. 1992. habiti, Toma 
1992, s. 12. 
 
262  Tamże, s. 15. 
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devozione al SdD, non solo in Polonia, ma ovunque č presente l’Ordine C.R.L, con 
innegabili frutti spirituali per i fedeli devoti. 
 Pertanto, a scanso di ogni equivoco, recipitolo il fin qui detto rispondendo ai 
due dubbi proposti: 
 a) An constet de fama sanctiatis et virtutibus: Affirmative; 
 b) An constet de cultu „ab immemorabili” praestito: Affirmative”263. 
 
 Czwarty Konsultor podał w konkluzji: „Agli effetti della Causa sembra perň 
piů importante la concisa e ben tratteggiata esposizione Virtutes Servi Dei, che 
chiude la mongrafia e la Positio (pp. 60-70). Attingendo con ordine dalle varie fonti, 
il Relatore traccia un quadro convicente, anche se sobrio, sulle virtů teologali, 
cardinali e complementari del Servo di Dio. 
 Stando cosě le cose, atteso il fascino singolare destato dalla personalitŕ e vita 
virtuosa del Servo di Dio, considerata la serie ininterrotta di favori celesti attribuiti 
alla sua intercessione, in vista anche el bene spirituale che ne risulta alla vita 
religiosa ed all’intera Chiesa, ritengo che tuto pede si possa procedere alla 
inserzione del Servo di Dio nell’Albo dei Santi”264.  
 
 Piąty Konsultor po analizie zebranego materiału napisał w zakończeniu: „Alle 
due domande del Rev.mo Promotore Generale della Fede, super fama sanctitatis et 
virtutibus et super cultu ab immemorabili praestito si responde affermativamente, 
s.m.g. 
 La glorificazione di questo Servo di Dio č auspicabile perché conferma la 
pluri secolare venerazione dei fedeli che l’hanno sempre considerato „Stella 
refulgens Casimiriae, gloria ... Polonorum”. La vita del P.Stanislao č un esempio 
luminoso del valore della retta coscienza personale in questo mondo moderno che 
tende a svalutare ogni oggettivitŕ morale. Inoltre egli potrŕ stimolare tutti a venire 
incontro, in modo armonioso e senza parzialitŕ, alle necessitŕ corporali e spirituali del 
prossimo”265. 
 
 Szósty Konsultor po analizie zebranego materiału podał: „Concludo 
osservando che, per una dichiarazione ufficiale a riconoscimento della „fama 
sanctitatis” ed a coferma del culto, la Positio č uno strumento valido e convincente. 
Non altrettanto come materiale per una ragionato e fondato giudizio „super 
virtutibus”. Di conseguenza il mio „voto” e: 
 a) affermativo „quoad primum”; 
 b) assolutamente negativo „quoad alterum”. S.m.i.266 
 
 Siódmy Konsultor odpowiedział: „Conclusione...Perciň mi sia permesso 
formulare il mio giudizio definitivo sulla presente Causa nel modo seguente. 
 Alla prima domanda che ci č stata proposta del Rev.mo Mons. Promotore 
Generale della Fede, cioč: se consta della fama di santitŕ del Servo di Dio Stanislao 
Kazimierczyk: rispondo assolutamente affermative, mentre che alla seconda parte 
                                                 
 
263  Tamże, s. 25.  
 
264  Tamże, s. 29.  
 
265  Tamże, s. 40. 
 
266  Tamże, s. 47. 
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della domanda: se consta delle virtů del Servo di Dio Stanislao Kazimierczyk 
rispondo affermative, ma con molte riserve e soltanto appoggiato nella fama 
immediata di santitŕ e grazie a lui attribuite, perché non ci consta direttamente a 
nessun documento contemporaneo quale sia stata la sua vita. 
 La „fama” di santitŕ e „le grazie ricevute”, considerate alla luce di quei secoli, 
diventa un temat di prova assai debole per diverse motivazioni, in parte accennate 
anche dai consultori storici (Positio, alla fine, Giudizio dei consultori storici, 3 
Consultore, pp. 18-19) e da me anche discretamente indicate. Il che perň non vuol 
dire che io sia contrario alla sua beatificazione, che giudico assolutamente giusta. 
 Infatti alla seconda domanda a noi fatta, cioč, se consta del culto „ab 
immemorabili” dato al Servo di Dio Stanislao Kazimierczyk, la mia risposta č 
assolutamente affermative, e  su questo secondo punto si dovrebbe concentrare tutto 
il processo della sua possible e giusta beatificazione”267 
 
 Ósmy Konsultor po przestudiowaniu akt niniejszego procesu oświadczył: „ 
Perciň, dopo l’attento studio della Positio e per le motivazioni dinanzi espresse, 
ritengo coram Deo di dover rispondere affirmative s.m.i. a entrambi i dubii proposti 
dal Rev.mo Promtotore della Fede... 
 Desidero aggiungere che ho attentamente considerato le riserve e le 
argomentazioni di due Colleghi Consultori relativamente alla prova delle virtů. Mi 
permettere di ribadire l’intreccio ch’essa prova delle virtů intrattiene con la prova del 
culto, sulla linea di quanto esposto nel mio voto. Certo la Positio avrebbe potuto 
meglio valorizzare, a tale scopo, elementi riscontrabili nella stessa documentazione. 
In questo senso confermo la mia risposta affermativa a entrambi i quesiti 
proposti”268. 
 
 Dziewiąty Konsultor  po przeprowadzonej dokładnej analizie zebranego 
materiału podał: „Dall’insieme della vasta e accurata documentazione, delle positive 
risultanze della discussione giŕ svoltasi in sede di Consulta Storica, con le chiare e 
ponderate puntualizzazioni del Relatore Generale, ritengo „tuta conscientia” in 
riscontro ai quesiti proposti oggi ai Consultori Teologi nel Dubium in oggetto, di 
poter concludere: Affirmative ai due punti ivi articolati, e cioč: constare de fama 
sanctitatis, et virtutibus; et de culto ab immemorabili praestito prqefato Servo Dei 
Stanislao Casimiritano”269 
! 
 Relator sprawy odpowiedział  głównie konsultorowi szóstemu, który jeden 
był przeciwny przyjęciu herociznych cnót w wypadku bł. Stanisława Kazimierczyka. 
Omówił też dyskusję.  
 Obecny na posiedzeniu Promotor Wiary przychylił się do zdań pozytywnych 
 
 Promotor Wiary Mons.  Antonio Petti podsumował dyskusję i podał, że 
odnośnie  nieprzerwanego kultu oddawanego bł. Stanisławowi wszyscy konsultorzy 
wypowiedzili się pozytywnie 9/9, co do opinii świętości i heroiczności cnót 
                                                 
 
267  Tamże, s. 55-56.  
 
268  Tamże, s. 61. 
 
269  Tamże, s. 73. 
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zdecydowanie pozytywnie 7/9, jeden konsultor wypowiedział się również 
pozytywnie, ale z pewnym zastrzeżeniem, jeden konsultor był przeciwny 
 
 Podsumowanie Promotora Wiary było bardzo interesujące i oddające 
rzeczywistość:. 
 
 „Spotkanie zostało otwarte modlitwą. Promotor Wiary podziękował 
Konsultorom Teologom za staranność i punktualność w opracowaniu niniejszej 
niełatwej sprawy. Po wypowiedzi Komisji Historycznej, kolej na Komisję 
teologiczną by się wypowiedziała w tej sprawie. 
 Pozycja, jak to zgodnie wszyscy konsultorzy podali, obejmuje wynik badania 
prawie 500 lat historii. Poszukiwania zostały przeprowadzone starannie zgodnie z 
kryteriami tak ze strony historii, jak i metodologii. Setki dokumentów obejmuje 
pozycja na potwierdzenie opinii świętości, cnót, kultu. 
 Z przedłożonych opinii wynika, że 6 i 7 konsultor wnoszą zastrzeżenia, że 
brak podstaw do przyjęcia absolutnie heroiczności cnót w znaczeniu dzisiejszej 
teologii. Inni konsultorzy oświadczyli, że są przekonani o heroiczności cnót i opinii 
świętości. W tym osądzie oparli się na powszechnym przekonaniu o opinii świętości 
w kraju, w Polsce jak również na cudach uznanych przez wiernych. 
 Za heroicznością cnót, zdaniem Promotora Wiary, przemawiają następujące 
fakty: 
 Surowość życia Sł.Bożego, całkowicie oddanie się Bogu w pracy i modlitwie 
i służbie braciom w apostolacie, 
 Nadzwyczajna miłość względem biednych i chorych, 
 Oddanie się pracy kaznodziejskiej i kierownictwu duchowemu, 
 Centrum życia duchowego Kazimierczyka była głęboka pobożność 
chrystologiczna, specjalnie „Gorzka Męka Pana Jezusa” i  głębokie nabożeństwo do 
Matki Boskiej. Sługa Boży przeszedł przez życie jasno, bez scysji, w stałym dążeniu 
do doskonałości przy pomocy modlitwy, ofiary Mszy św., milczenia, obserwacji 
ślubów zakonnych, pokory, dzieł apostolskich i miłosierdzia, czci świętych, 
szczególnie Matki Boskiej. 
 
 Po tym rozpatrzeniu przez Komisję Historyczną i Teologiczną sprawy bł. 
Stanisława, Komisja Kardynałów miała się do tej sprawy ustosunkować. I spotkanie 
to odbyło się  w dniu 1 grudnia 1992 r., w której ponensem był J.Em.Ks.Kard. 
Andrzej Maria Deskur.  Komisja złożona z Kardynałów wypowiedziała się 
przychylnie. 
 
 I w dniu 21 grudnia 1992 r. w obecności Ojca św. Jana Pawła II został 
ogłoszony dekret co do heroiczności cnót bł. Stanisława Kazimierczyka jak i 
nieprzerwanego kultu  
 „Le virtů eroiche e il culto ab immemorabili tempore praestito” del 
detto”Beato” Stanisław Kazimierczyk (Stanislao Casimiritano), Sacerdote professo 
dell’Ordine dei Canonici Regolari Laternanensi; nato a Casimiria (Kazimierz - 
Kraków, Polonia) il 27 Septembre 1433 ed ivi morto il 3 Maggio 1489)270. 
 
 
                                                 
 
270 C o n g r e g a z i o n e   p e r   l e   C a u s e  d e i  S a n t i, Promulgazione di Decreti. 
L’Osservatore Romano Lunedi-Martedi 21-22 dicembre 1992, p.1. 
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 Treść Dekretu następująca 
 

 
C o n g r e g a t i o    d e   C a u s i s   C a n c t o r u m 

 
D e c r e t u m 

 
Cracovien. 

Canonizationis 
Servi Dei 

 
 

Stanislai Casimiritani 
Sacerdotis Professi 

Ordinis canonicorum Regularium Lateranensium 
„Beati seu Sancti” nuncupati 

(1433 - 1489) 
 
 

Super dubio 
An constet de fama sanctitatis et de virtutibus heroicis, necnon de cultu ab 

immemorabili tempore praestito, in casu et ad effectum de quo agitur. 
 

 Czy udowodniona została opinia świętości i cnoty heroiczne, jak również kult 
z czasu niepamiętnego w przypadku o który chodzi. 
 
 „Posłannictwo (...) Kościoła uskutecznia się działalnością, przez którą 
Kościół posłuszny rozkazowi Chrystusa, poruszony łaskę i miłością Ducha Świętego, 
staje się w pełni obecny dla wszystkich ludzi czy narodów, aby ich doprowadzić do 
wiary, wolności i pokoju Chrystusowego przez przykład życia, głoszenie słowa oraz 
przez sakramenty święte i inne środki łaski, tak aby stała się dla nich otworem, 
wolną i pewną drogą do pełnego uczestnictwa w misterium Chrystusa” (Sob.Wat.II, 
Dekret o działalności misyjnej Kościoła, Ad Gentes Divinitus, 5). 
  
 Do liczby tych, którzy przez apostolat i świętość życia, skutecznie pracowali 
w misji Kościoła, należy zaliczyć Sługę Bożego Stanisława Kazimierczyka, który z 
zapałem, gorliwością i skutecznością całkowicie oddał się głoszeniu Ewangelii i 
sporawowaniu Sakramentów św., jak również służbie swojemu zakonowi a 
ozdobiony wspaniałymi cnotami, roznosił światło Chrystusa i zapalał miłość Boga w 
duszach. 
 Sługa Boży urodził się 27 września 1433 r. w mieście Kazimierz przy 
Krakowie z rodziców Macieja Sołtysa i Jadwigi. Ci religijnie dobrze go uformowali. 
Formację tę pogłębiał uczęszczając do szkoły parafialnej przy kościele Bożego Ciała, 
prowadzonej przez kanoników regularnych laterańskich, do których też wstąpił po 
ukończeniu studiów na Akademii Krakowskiej mając lat 23. Po złożeniu ślubów 
zakonnych i przyjęciu święceń kapłańskich ”rozsądnie i mądrze” rozwijał dane mu 
przez Boga talenty troszcząc się o swoje powołanie i ćwocząc się w cnotach 
zakonnych i kapłańskich. Szybko postąpił na drodze doskonałości, z tego też powodu 
przełożeni chcieli go postawić na świeczniku (Mt 5,15), aby świecił tak tym, którzy 
do kościoła Bożego Ciała uczęszczali, jak i domownikom. Jemu też zlecili urząd 
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kaznodziejski i spowiednika, jak również zastępcy przełożonego i magistra 
nowicjuszy. 
 Życiorysy,  które po jego śmierci zostały napisane, gdy już go lud wierny 
czcił nazwą „błogosławiony” nam przywodzą na pamięć jego zapobiegliwość 
duszpasterską i cnoty. Stąd wiemy, że swoje obowiązki wypełniał on  gorliwie i 
pokornie i ilukolwiek do niego przypadkiem przyszło, jego dobrocią i apostolskim 
zapałem byli ujęci. Wprawdzie był i taki, który niechęcią powodowany do jego 
sposobu życia i dobrego przykładu, był mu niechętny. Lecz on cierpliwie wszelkiego 
rodzaju obrazy i przykrości znosił i gniew niesprawiedliwych, miłością wynagradzał 
wypełniając polecenie Pana: „Kochajcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, 
którzy was nienawidzą, błogosławcie złorzeczących wam, módlcie się za tym, którzy 
was fałszywie oskarżają”(Łk 6,27-28). 
 Kierując się wiarą i płonąc miłością, znajdował swoje zadowolenie w Bożej 
służbie, w sprawowaniu Bożych tajemnic, w przepraszaniu, w rozważaniu rzeczy 
Boskich, w zachowywaniu ślubów zakonnych. Miał szczególne nabożeństwo do 
Jezusa Ukrzyżowanego i Najśw. Maryi Panny. Swoją wolę oddał w wypełnieniu 
woli Bożej i przełożonych. Postami i umartwieniami ciało swoje ujarzmiał. Ukochał 
milczenie i skupienie duszy. Zatroskany był o swój zakon, uczynny względem 
współbraci, jak również względem biednych i chorych. Powodowany miłością 
duszpasterską, gorliwym był głosicielem Słowa Bożego, kierownikiem duchowym i 
doświadczonym spowiednikiem, dlatego wielu wiernych z Krakowa i Kazimierza z 
pełnym zaufaniem do niego się zwracało. Wybitny opinią świętości, w swoim 
klasztorze, pobożnie odszedł z tego świata w dniu 3 maja 1489 r.. Ciało jego 
pochowano w przyległym kościele i od razu grób jego stał się celem pobożnych 
pielgrzymek. Stąd też z pierwszego roku po jego śmierci na skutek modlitw Sługi 
Bożego dokonały się liczne cuda i nadzwyczajne łaski, z tego powodu jego ciało 
umieszczono w bardziej godnym miejscu, mianowicie we wspaniałym sarkofagu, 
który w codziennym życiu wierni nazywali kaplicą bł. Stanisława Kazimierczyka i 
gdzie też aż do naszych czasów kierują swe kroki. Liczne i pewne są dowody 
historyczne o kulcie oddawanym Słudze Bożemu z każdego czasu, do których należy 
wspomnieć kilkakrotne otwarcie trumny, uroczyście obchodzone rocznice śmierci, 
Msze św. i ozdoby na jego część, również hymny, modlitwy i litanie ku jego czci, 
odprawianie dziękczynnych Mszy św., tekst Mszy św. wotywnej ku jego czci i 
wprowadzenie jego imienia do ksiąg liturgicznych i kalendarzy, ogłoszenie go jako 
patrona miasta Krakowa, również Kazimierza i królestwa Polski jak również 
klasztoru Bożego Ciała, legaty na powiększenie jego kultu, opisy życia, obrazy, 
napisy, które o nim mówią jako o świętym czy błogosławionym. 
 W r. 1971 ówczesny arcybiskup krakowski, kardynał Karol Wojtyła, dzisiaj 
Ojciec św., ustanowił Komisję Historyczną celem zebrania dokumentów odnośnie 
kultu oddawanego Słudze Bożemu od najdawniejszych czasów. Jego następca 
Franciszek Kardynał Macharski przeprowadził urzędowy proces, którego powaga i 
ważność została potwierdzona Dekretem Kongregacji do Spraw Świętych z dn. 11 
listopada 1988 r.. Dnia 15 stycznia 1991 r. odbyło się spotkanie Konsultorów 
Historyków. Następnego roku 5 czerwca odbyło się specjalne spotkanie Konsultorów 
Teologów, któremu przewodniczył Promotor Wiary, Najczcigodniejszy Ks. Antoni 
Petti. W końcu księża Kardynałowie i Biskupi, na spotkaniu 1 grudnia tegoż roku, po 
przedstawieniu sprawy przez Kardynała Ponensa, Jego Eminencję ks.Kard. Andrzeja 
Marię Deskura, wyrazili swoje poparcie. 
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 Po przedstawieniu tego Ojcu św. Janowi Pawłowi II przez niżej podpisanego 
Kardynała Prefekta, Jego Świątobliwość, mając na uwadze przedstawione wnioski 
Kongregacji dla Spraw Świętych i uznając ich słuszność, polecił sporządzić Dekret. 
 Po napisaniu go, w obecności zebranych w dniu dzisiejszym Kardynałów, 
niżej podpisanego Prefekta jak również Ponensa sprawy i mnie Przewodniczącego 
Sekretarza i innych, których ze zwyczaju się prosi i w ich obecności Ojciec św. 
uroczyście ogłosił, że stwierdza się istnienie opinii świętości i heroiczne cnoty Sługi 
Bożego Stanisława Kazimierczyka, kapłana profesa Zakonu Kanoników 
Regularnych Laterańskich, jak również kult oddawany mu od niepamiętnych czasów, 
co jest przedmiotej niniejszej sprawy. 
 
Dane w Rzymie, 21 grudnia 1992 r.. 
 
     Angelus Kard. Felici, Prefekt 
     
    + Edward Nowak, Arcybiskup, tit. Lunen, Sekretarz271. 

 
 
 Po ogłoszeniu Dekretu Kongregacji dla Spraw Świętych odnośnie uznania 
nieprzerwanego kultu oddawanego bł. Stanisławowi „od niepamiętnego czasu”jak i 
jego heroicznych cnót, Przełożony Generalny Zakonu Ks.Ks.Kanoników regularnych 
Laterańskich Ks. Opat Emilio Dunoyer, zwrócił się z prośbą do Kongregacji dla 
Kultu Bożego jak i Dyscypliny Sakramentów o wyrażenie zgody na formularz Mszy 
św. o tym błogosławionym nadto o możliwość wpisania do kalendarza liturgicznego 
bł. Stanisława na dzień 5 maja celem dorocznego wspomnienia tego święta. W dniu 
bowiem 3 maja przypada uroczystość Królowej Korony Polskiej, w dniu zaś 4 maja 
uroczystość św. Floriana Patrona Miasta Krakowa. 
 
 Kongregacja dla Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na prośbę 
Postulatora generalnego w dniu 1 kwietnia 1993 r.udzieliła zgody na wydrukowanie 
modlitwy do Mszy św. oraz drugiej lekcji w oficium brewiarzowym. Tym samym bł. 
Stanisław wszedł do kalendarza litrugicznego.  Komisja Liturgiczna przy 
Episkopacie Polskim wspomnienie o bł. Stanisławie umieściła w dniu 5 maja, gdyż 
w dniu 3 maja przypada uroczystość Najśw. Maryi P.Królowej Polski, a 4 maja św. 
Floriana patrona Krakowa. Wspomnienie to obowiązuje w całym naszym kraju, jak i 
Kongregacji kanoników regularnych laterańskich. 
  
 I od ogłoszenia wyżej podanego dekretu bł. Stanisławowi przysługuje 
pełnoprawny tytuł „błogosławiony”, którym nazywali go wierni przez wiele wieków  
 Uroczystość urzędowego zatwierdzenia kultu i uznanie jego heroicznych cnót 
nastąpiła na placu św. Piotra w dniu 18 kwietnia 1993 r.. W tym samym dniu odbyła 
się beatyfikacja S.Angeli Truszkowskiej i S. Faustyny Kowalskiej. Trzy osoby w 
jednym dniu z Krakowa dostąpiły chwały błogossławionych. Oprócz nich jeszcze w 
tym samym dniu razem z naszymi, Ojciec św. ogłosił błogosławionym O.Ludwika 
da Casoria i S.Paulę  Montal. 
 Uroczystość zatwierdzenia nieprzerwanego kultu jak i uznania heroicznych 
cnót przez samego Ojca św. w sposób tak uroczysty była chyba pierwsza w dziejach 
prac Kongregacji dla Spraw Świętych, gdyż dotychczas, Kongregacja wydawała 
                                                 
 
271  AAS, 31 Decembris 1993, s.449. 
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jedynie dekret stwierdzający uznanie nieprzerwanego kultu i uznanie heroicznych 
cnót i posyłała ten dekret na ręce biskupa, na którego terenie znajdował się grób 
danego Sługi Bożego. Np. tak uczyniono w wypadku bł. Doroty z Motowów272  
 Tutaj nasz bł. Stanisław Kazimierczyk doznał tego zaszczytu. 
  
 L’Osservatore Romano z dn.19-20 kwietnia 1993 r. na pierwszej stronie 
podało informację o tej uroczystości zamieszczając duże zdjęcie przedstawiające 
obrazy pięciu beatyfikowanych oraz krótki komentarz wstępny. 
 „Domenica in Albis. Dinanzi ad oltre centomila fedeli in Piazza S.Pietro 
Giovanni Paulo II conferma il culto del sacerdote polacco e beatifica il francescano 
italiano, la religiosa spagnola e le due suore della Polonia”. 
 Na froncie bazyliki św. Piotra umieszczono 5 obrazów przedstawiających 
wszystkich błogosławionych. Chociaż obraz przedstawiający klęczącego bł. 
Stanisława przed Najśw. Marią Panną jest na czwartym miejscu, w tej gazecie 
umieszczona jest informacja najpierw na jego temat. 
 Podano: 
 Stanisław  „Fervente adoratore dell’Eucaristia, insegnante e difensore della 
verita evangelica, educatore, guida sulle vie della vita spirituale, protetore dei 
poveri”. 
 Dalej podaje: 
 „Due sacerdoti - il polacco Stanisław Kazimierczyk e l’italiano Ludovico da 
Casoria - e tre religiose - la spagnola Paula Montal Fornés de San José de Calasanz e 
le polacche Maria Angela Truszkowska e Faustyna Kowalska - sono stati elevati agli 
onori degli altari nella mattinata di domenica 18 aprile. Durante una solenne 
concelebrazione eucaristica presieduta in Piazza San Pietro, Giovanni Paulo II ha 
dato il solenne annuncio dell’avvenuta Conferma del culto del presbitero polacco e 
ha proclamato Beati il sacerdote italiano e le tre religiose”. 
 
 Na stronie 4/5 zamieszczona jest homilia Ojca św.wygłoszona przy tej 
uroczystości. Ojciec św. wyszedł ze słów: 
  „Celebrate il Signore, perché č buono, perchč eterna č la sua misericordia” 
(Sal 117 (118), 1). 
 Po skierowaniu słów do  bł. Ludwika w języku włoskim, następnie do bł. 
Pauli w języku hiszpańskim, do bł. Angeli Truszkowskiej w języku polskim i 
angielskim, do bł. Faustyny Kowalskiej w języku polskim i włoskim, skierował do 
naszego bł. Stanisława (7) w języku polskim następujce słowa:  
 „Pozdrawiam Cię wreszcie Stanisławie Kazimierczyku, kapłanie Kanoników 
Regularnych Lateraneńskich. Twe życie związane było nierozerwalnie z Krakowem, z 
jego sławną Akademią oraz z klasztorem przy kościele Bożego Ciała na Kazimierzu, 
gdzie dojrzewało i rozwijało się Twoje powołanie. 
 Sługa Boży Stanisław żył w XV wieku, a więc w czasach bardzo odległych. W 
dziejach Krakowa był to wiek wyjątkowy - wiek świętych, epoka szczególnego 
rozkwitu życia duchowego i religijnego. W tym właśnie wieku Kraków wydał 
postacie tego formatu co Święty Jan Kanty, oraz błogosławieni: Szymon z Lipnicy, 
Michał Giedrojć, Izajasz Boner i Świętosław ze Sławkowa. Błogosławiony wiek! 
Jego duchowe oblicze tworzyli święci i błogosławieni, a wśród nich Stanisław z 
Kazimierza: żarliwy czciciel Eucharystii, nauczyciel i obrońca prawdy 
                                                 
 
272  Ks. Marian B o r z y s z k o w s k i ,  Błogosławiona Dorota z Montowów i jej droga na ołtarze 
Pańskie, Studia Warmińskie, t. XIV (1977), s. 517 - 537. Sam Dekret,  s.535n. 
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ewangelicznej, wychowawca, przewodnik po drogach życia duchowego, opiekun 
ubogich. 
 Pamięć o świętości Sługi Bożego żyje i owocuje do dzisiaj. Tej pamięci lud 
Krakowa, a zwłaszcza lud Kazimierza, dawał wyraz przez modlitwę u jego relikwiii 
nieprzerwanie aż do naszych czasów. Jako Arcybiskup Krakowski nieraz tym 
modlitwom przewodniczyłem. Dzisiaj Kościół Święty uroczyście potwierdza jego kult, 
wynosząc go do chwały ołtarzy. 
 „Dziękujcie Panu ...Dziękujcie Panu, bo jest dobry...” 
 Matka Maria Angela Truszkowska, Siostra Faustyna Kowalska, Stanisław 
Kazimierczyk, kapłan - zakonnik, trzej nowi polscy błogosławieni, nasi nowi 
orędownicy. W dzisiejszych czasach tego orędownictwa świętych nam potrzeba! Oto 
szczególny dar Bożej Opatrzności dla Kościoła w Polsce - dar dla naszej Ojczyzny. 
 Raduj się Kościele Polski! 
 „Gaude Mater Polonia”! 
 
    Następnego dnia, to jest w poniedziałek 19 kwietnia o godzinie o godz. 10,- 
czasie audiencji do pielgrzymów zgromadzonych z racji beatyfikacji pięciu 
błogosławionych, Ojciec św. skierował do zebranych następujące słowa: „ 
 „Saluto tutti voi, carissimi Fratelli e Sorelle, venuti a Roma per rendere 
omaggio ai nuovi Beati”. 
 Przemówił do pielgrzymów przybyłych z Neopolu chcących brać udział w 
uroczystości beatyfikacyjnej bł. Ludwika da Casoria, następnie w języku 
hiszpańskim do pielgrzymów biorących udział w beatyfikacji bł. Pauli Mantal w 
języku polskim do pielgrzymów zebranych z grona bł. Angeli Truszkowskiej i 
bł.S.Faustyny Kowalskiej.. Skierował też słowo do pielgrzymów otaczających bł. 
Stanisława Kazimierczyka: 
  
 Drodzy Rodacy, nazajutrz po beatyfikacji spotykamy się wspólnie w bardzo 
licznym gronie. Są tu pielgrzymi z Polski, ale są także Rodacy żyjący poza jej 
granicami. Serdecznie witam wszystkich tu obecnych. 
 Słowa pozdrowienia szczególnego kieruję do Księdza Prymasa, Księdza 
Kardynała Metropolity Krakowskiego, do wszystkicjh moich Braci w Biskupstwie to 
ubecnych. Pozdrawiam serdecznie kapałnów, rodziny zakonne, a zwłaszcza Siostry 
Felicjanki duchowe córki Błogosławionej Marii Angeli Truszkowskiej, a także 
Współsiostry Błogosławionej Faustyny Kowalskiej ze Zgromadzenia Matki Bożej 
Miłosierdzia. Są tu pielgrzymi z różnych stron Polski, są także nasi bracia z Wilna. 
Księdza Arcybiskupa wileńskiego i wszystkich pielgrzymów - zwłaszcza młodzież 
wileńską - serdecznie pozdrawiam. Gabe Jezui Kristui! Są także pielgrzymi z 
Krakowa, a zwłaszcza z Kazimierza, czciciele Stanisława Kazimierczyka, zwanego 
od wieków, a wczoraj nazwanego na placu św. Piotra „błogosławionym”. Witam 
serdecznie parafian Bożego Ciała, witam duszpasterzy - ojców Zakonu Kanoników 
Regularnych Laterańskich. 
 Również i dzisiaj są obecni przedstawiciele władz państwowych i 
wojewódzkich - serdecznie ich wszystkich pozdrawiam i witam. 
 Mówi Sobór Watykański II, poprzez Świętych „Bóg ukazuje ludziom naocznie 
swoją obecność i swoje oblicze. W nich do nas przemawia i daje nam znak Królestwa 
Bożego”(LG, 50). Bóg przemówił do nas wczoraj przez nowych Błogosławionych. 
 Przemówił do nas przez wspaniałe dziedzictwo duchowe Błogosławionej 
Marii Angeli Truszkowskiej.... 
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 Przemówił do nas Bóg przez bogactwo duchowe Błogosławionej Siostry 
Faustyny Kowalskiej...  
 Przemówił do nas Bóg przez Błogosławionego Stanisława Kazimierczyka, 
kapłana z Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich, którego grób otaczany jest 
czcią w kościele Bożego Ciała w Krakowie. Jego „święte i przykładne”życie rzeźbił 
Chrystus obecny w Eucharystii. Chrystus, przed którym spędzał długie godziny na 
adoracji. Od niego uczył się miłości i służby drugiemu człowiekowi. Dla 
Błogosławionego Stanisława Chrystus był prawdziwą świątłością, która go 
nieustannie oświecała na drogach powołania kapłańskiego i zakonnego. Słusznie 
został nazwany „światłem życia zakonnego”. I tak ten nowy Stanisława, chociaż nie 
taki dzisiejszy, dodaje jeszcze jedną cegłę do wielkiej Stanisławowej tradycji 
Krakowa i Polski. 
 5. Nasi Błogosławieni budowali na Chrystusie, budowali swe 
człowieczeństwo, budowali swoją świętość. W Chrystusie widzieli jedyny fundament, 
który leży u podstaw każdego człowieka, każdego narodu, całej ludzkości. Oto 
ukazują wyraźnie całym swym życiem to, czym był dla nich Chrystus. Wskazują na 
korzenie, z których wyrasta pełnia człowieczeństwa, na wartości, które kształtują 
ludzkie życie. Wskazują na Chrystusa. Święty Paweł mówi: „Fundamentu bowiem 
nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus 
Chrystus”(I.KOr.3,11), „przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my 
jesteśmy”(I Kor 8,6). 
 Nie dajmy się uwieść pokusie odrzucenia wartości, które przyniósł Chrystus, 
tego wielkiego dobra, jakie dało nam chrześcijaństwo. 
 Tylko wiara objawia w pełni prawdziwą tożsamość człowieka, tylko miłość 
może przezwyciężyć rodzący się egoizm i związane z nim konsekwencje. Miłość jest 
tą najgłębszą mocą kształtującą życie ludzkie, mocą, która jednoczy, siłą, która 
buduje. 
 Nowi Błogosławieni przypominają nam, że „Bóg jest miłością”, 
przypominają, że ta Miłość jest większa od grzechu, od słabości, poteżniejsza od 
śmierci, że jest stale gotowa dźwigać, przebaczać, stale gotowa wychodzić na 
spotkanie marnotrawnego syna, stale szukająca „objawienia się synów Bożych”, 
którzy są wezwani do chwały. To objawienie miłości nazywa się również 
miłosierdziem. To objawienie miłości i miłosierdzia ma w dziejach człowieka jedną 
postać i jedno imię. Nazywa się: Jezus Chrystus (por. Redemptor hominis, 9). 
 Ewangelista mówi o człowieku roztropnym, który dom swój zbudował na 
skale: „spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły na ten dom. On 
jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony”(Mt 7,24-25). Na tej skale zostały 
zbudowane dzieje Europy, naszego Narodu, narodów ościennych. Chrystus sam jest 
mocą. On jest naszą nadzieją. Nowi Błogosławieni przypominają nam o tym i 
zachęcają do niego swym życiem”. 
 
 W dniu 19 kwietnia 1993 r. przez Radio Watykańskie wygłosił przemówienie  
J.Em.Ks.Józef Glemp „z okazji beatyfikacji Stanisława Kazimierczyka, Angeli 
Truszkowskiej i Faustyny Kowalskiej”: 
 „Wczorajsze wyniesienie do chwały ołtarzy pięciu osób, które w różnych 
czasach i w różnych krajach potrafiły żyć Chrystusem, należy widzieć w dwóch 
wymiarach. 
 Pierwszy wymiar to przeżycie aktualne szczególnych tych, którzy 
uczestniczyli w akcie liturgicznym i modlili się razem z Papieżem na placu Świętego 
Piotra lub za pośrednictwem telewizji. Drugi - to wymiar duchowego bogactwa 
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Kościoła, który do swego skarbca, niewyczerpanego nigdy ze względu na zasługi 
Jezusa Chrystusa, otrzymuje dodatkowe skarby duchowe w postaci skutecznego 
przeżycia łaski w indywidualnym życiu.. 
 Najpierw to, co mogliśmy przeżyć razem z Ojcem Świętym. Słoneczna, druga 
Niedziela Wielkanocy z Ewangelią, która opowiada o wydarzeniu w Wieczerniku, 
jak to Chrystus każe niedowierzającemu Tomaszowi włożyć rękę do swego boku. 
Śliczna, słoneczna pogoda, uroczysty i barwny nastrój przy ołtarzu, umieszczony na 
tarasie schodów wiodących do bazyliki Świętego Piotra, które tworzą wyraźnie 
prezbiterium tej świątyni, jaką staje się cała przestrzeń objęta kolumnadą. Także i 
cała nawa główna czyli właściwie plac Świętego Piotra, ubarwiony jest żywym 
tłumem, bowiem niezależnie od strojów uczestników nabożeństwa, coraz to 
powiewają kolorowe chusty lub proporczyki poszczególnych narodów. Naturalnie 
przeważją kolory biało - czerwone i mają prawo do przewagi, ponieważ na pięciu 
beatyfikowanych jest trzech Polaków. 
 Zanim rozpoczęła się Msza święta, gdy procesja celebransów poprzedzająca 
Ojca Świętego zasiadła na swoich miejscach, można było usłyszeć relacje o życiu 
poszczególnych błogosławionych. Nie idzie wcale o ciekawe życiorysy, idzie przede 
wszystkim o to, jak w życiu, które nie odbiega od kontekstu życia osób 
współczesnych, ukazywała się moc łaski Bożej. Życiorysy przeczytali kardynałowie 
z Neapolu i z Krakowa, oraz arcybiskup Saragossy. Sekretarz Kongregacji dla spraw 
kanonizacji świętych, arcybiskup Edward Nowak, odczytał dekret Kongregacji 
stwierdzający kult błogosławionego Kazimierczyka, Ojciec Święty wygłosił formułę 
stwierdzającą stan błogosławiony przedstawionych osób i określił dni ich święta, 
które zbiegają się z dniem śmierci jako narodzinami do nowego życia z Bogiem W 
tym momencie na fasadzie bazyliki odsłaniają się obrazy pięciu błogosławionych. 
Widzimy więc od lewej błogosławioną Paulę Montal, Hiszpankę, jak przytula jako 
dobra wychowawczyni trójkę małych dziewcząt; dalej uduchowiona, ale pełna 
męskiego zdecydowania twarz błogosławionego Ludwika z Cazorii, franciszkanina; 
w środku smukła postać młodej zakonnicy, stojącej na globie ziemskim, poddana 
promieniom, które rozszerzającym się snopem wychodzą z boku Chrystusa 
Miłosiernego - to siostra Faustyna Kowalska; błogosławiony Stanisław 
Kazimierczyk ukazany jest w stoju zakonnym Kanoników Regularnych, jak klęczy 
przed ołtarzem, nad którym jakby z obłoków wyłania się Matka Boża z Dzieciątkiem 
i święty biskup Stanisław. Wreszcie ostatni obraz ukazujący założycielkę Sióstr 
Felicjanek, matkę Angelę Truszkowską, która mocno trzyma duży krzyż. 
 Obrazy błogosławionych przybliżają za pośrednictwem uszu pieśni 
wykonywane przez „Poznańskie Słowiki” i orkiestrę pod dyrekcją pana Stuligrosza, 
włączają swoimi melodiami całego człowieka w służbę chwały Bożej, jaka dzieje się 
na placu Świętego Piotra pod przewodnictwem Piotra naszych czasów. Nie można 
nie wspomnieć o dwóch chłopcach z chóru poznańskiego, którzy czystymi głosami 
odśpiewali po łacinie psalm responsoryjny. 
 Kolejny wymiar tego świata, to wkład polskiej świętości do duchowego 
skarbca Kościoła. Każdy z trzech Polaków to osobne stulecie. Błogosławiony 
Kaźmierczyk to wiek XV. Ukazuje on, że obok życia ówczesnej stolicy państwa, 
Krakowa, w pobliżu Uniwersytetu Jagiellońskiego, łaska Boża dotyka zakonnika, 
który nie zwalniając się ze swoich obowiązków całkowicie zatapia się w Bogu. Daje 
temu wyraz przez długie modlitwy, przez adorację Najświętszego Sakramentu, przez 
włączenie swojej pobożności w kontekst realiów polskich. 
 Błogosławiona Angela Truszkowska ukazuje uzależnienie świętości od 
kontaktów z innymi ludźmi, wskazuje na siłę społecznego oddziaływania dobra. 
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Mam tu na myśli błogosławionego ojca Honorata, wokół którego obraca się wielu 
polskich błogosławionych XIX wieku. Charyzmat wywołuje dalsze charyzmaty. 
Pozwala zauważyć, jak w Warszawie przy kościele OO. Kapucynów, zarzące się 
ognisko życia duchowego ciągle zapalało nowe płomienie czynnej miłością, którą 
ostatecznie nazywamy Młosierdziem. 
 Miłosierdzie, które ujawniło się w praktycznym życiu Matki Truszkowskiej, 
znalazło swoje - powiedzmy - teoretyczne podbudowanie w przeżyciach 
błogosławionej siostry Faustyny. Nie umiemy dziś wskazać na wpływy duchowe 
oddziałujące na siostrę Faustynę. Tu mamy do czynienia, jak to jest u mistyków, z 
bezpośrednią ingerencją Ducha Świętego. Bóg, gdy radykalnie wkracza w wolę i 
serce ludzkie, przysparza cierpienia, ukazuje moc krzyża, czyli moc miłości. Miłość 
nie może istnieć w pełni bez zaufania.  Kresem ostatecznym zaufania Bogu jest 
szczęśliwość wieczna czyli zbawienie i to jest orędzie Boże, wyrażone przez siostrę 
Faustynę do świata, wyrażone krótkim życiem siostry Faustyny, życiem, które całe 
mieści się w XX wieku i poprzedza straszliwą złość przejawiającą się w zniszczeniu 
i śmierci, jaka rozpocznie się od roku 1939”. 
  
 W dniu 8 kwietnia a więc jeszcze przed urzędowym ogłoszeniem naszych 
trzech Polaków przez Ojca św. błogosławionymi, ale po ogłoszeniu Dekretu 
uznającego nieprzerwany kult i heroiczne cnoty bł. Stanisława nasz 
J.Em.Ks.Franciszek Kard. Macharski wygłosił następujące przemówienie: 
 „Felix saeculum Cracoviae - szczęśliwy wiek Krakowa. Tak historia nazwała 
okres XV w. tego miasta. W tym bowiem czasie żyli i pracowali w Krakowie znani 
ze świątobliwego życia ludzie, którzy formowali umysły mieszkańców ówczesnej 
stolicy naszego kraju, Krakowa. 
 Był św. Jan Kanty (+1473), profesor Akademii Krakowskiej, która w swych 
murach skupiała młodzież akademicką nie tylko Polski, ale i zagranicy, był bł. 
Izajasz Boner, augustianin (1471), również profesor Akademii Krakowskiej; był bł. 
Szymon z Lipnicy (+1482), franciszkanin, piewca maryjny; był bł. Świętosław 
(+1489), mansjonarz przy kościele Mariackim, który otworzył pierwszą w dziejach 
Krakowa publiczną bibliotekę katolicką; był bł. Michał Giedrojć, brat u kanoników 
regularnych od pokuty (+1485), zakrystianin przy kościele św. Marka w Krakowie. 
Był i bł. Stanisław zwany Kazimierczykiem. 
 Bł. Stanisław ma swój ołtarz w kościele Bożego Ciała na Kazimierzu, do 
którego to ołtarza wierni ponad 500 lat wydeptują ścieżki. 
 Nasz Stanisław urodził się na Kazimierzu 27 września 1433 r. z rodziny 
mieszczańskiej, z gruntu katolickiej. Po ukończeniu szkoły parafialnej a później 
Akademii Krakowskiej, wstąpił do Zakonu księży kanoników regularnych 
laterańskich, pracujących prze kościele Bożego Ciała na Kazimierzu. Z domu 
rodzinnego wyniósł szczególne nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu. Po 
otrzymaniu święceń kapłańskich i powołaniu go na zwyczajnego kaznodzieję przy 
tym kościele, ten kult Eucharystii w swoich kazaniach bardzo podkreślał, a zajmując 
się wychowaniem młodzieży zakonnej i pracą charytatywną w parafii, własnym 
przykładem pociągał wiernych do czci Boga ukrytego w świętych postaciach. 
Potomni nazwali go „apostołem Eucharystii”. W podziękowaniach, które wierni 
składali w pierwszym roku po śmierci Stanisława, najczęściej prosili o odprawienie 
Mszy św., którą uważali na największą wartość. 
 Nasz Stanisław prowadził życie pełne umartwień i oddane modlitwie. Widać 
w jego życiu wielki kult do Najświęszej Maryi Panny i św. Stanisława biskupa 
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krakowskiego i męczennika, jego patrona, którego grób w każdy piątek na Skałce 
nawiedzał. 
 Po śmierci (+1489) pochowany w kościele Bożego Ciała. Od samego 
początku aż do dziś jego grób był nawiedzany przez wierych szukających pomocy za 
jego wstawiennictwem. Na początku XVII w. w kościele Bożego Ciała zbudowano 
ku jego czci ołtarz, gdzie złożono jego doczesne szczątki. Przez społeczeństwo został 
uznany za szczególnego patrona Kazimierza i klasztoru, a rocznica jego śmierci była 
dla wiernych Kazimierza świętem. 
 Gdy w r. 1969 Arcybiskup Krakowa, dziś Ojciec święty Jan Paweł II, 
wizytował kościół Bożego Ciała, odprawił Mszę św. przy ołtarzu bł. Stanisława i 
powiedział w homilii znamienne słowa: „Przypominają mi się słowa dzisiejszej 
Mszy św., słowa dzisiejszej liturgii, którymi jestem poruszony. Prorok prosi Boga, 
aby wymierzył mu sprawiedliość. Pomyślałem sobie: słowa te mogą odnosić się do 
naszego Stanisława Kazimierczyka. Ojciec nasz, który jest w niebie nie oddał mu 
jeszcze sprawiedliwości na ziemi, ponieważ Kościół jeszcze nie uznał oficjalnie jego  
świętości, nie spełnił jeszcze ponawianych próśb”. 
 Dzisiaj możemy powiedzieć, że Ojciec Niebieski wysłuchał próśb wiernych 
wielu wieków i świętość życia, kult i heroiczne cnoty przez Kościół zostały 
zatwierdzone. Chwała niech będzie Bogu, Ojcu Niebieskiemu za tę wielką łaskę. 
 
      + Franciszek Kard. Macharski273 
Kraków, dnia 8 kwietnia 1993. 
 
 
 W dniu 18 kwietnia, a więc  w dniu beatyfikacji naszego bł. Stanisława, o 
godz. 17,30, w Bazylice św. Jana na Lateranie J.Em.Ks.Kard. C. Ruini, Wikariusz 
Ojca Świętego dla Diecezji Rzymskiej  odprawił uroczystą Mszę św. dziękczynną 
wspólnie z duchowieństwem tam obecnym. Kazanie zaś wygłosił J.Em.Ks. 
Franciszek Kard.Macharski. 
  
 „Miłosierdzie Pana na wieki wyśpiewywać będę”. 
 „Po uroczystości na Watykanie u Świętego Piotra, jesteśmy zgromadzeni u 
Świętego Jana Chrzciciela na Lateranie, żeby wyśpiewać miłosierdzie Pana - 
olśnieni, wdzięczni, pełni podziwu dla dobroci Boga, który nam okazał wspaniałość i 
bogactwo. Uradowani i umocnieni w ufności. Oto wśród smutku świata, zamętu, 
lęku i zagrożeń jest z nami Chrystus - cel i droga, „Bóg z nami”, ukrzyżowany i na 
zawsze żywy. Zmartwychwstały. 
 Naszych dwoje błogosławionych - kapłan, Stanisław Kazimierczyk, którego 
starożytny, od 5 wieków istniejący kult potwierdził Ojciec Święty, i zakonnica 
Siostra Maria Faustyna, wczoraj ogłoszona błogosławioną - dali się porwać 
Chrystusowi, który ich w taki sposób wybrał dla Siebie, żeby ich Kościół mógł nam 
wskazać jako pewne znaki obecności Boga Świętego, mocnego, nieśmiertelnego, 
który nas miłuje. 
 Błogosławionych: Stanisława i Marię Faustynę łączy ta sama ziemia polska, 
która ich wydała i po śmierci przygarnęła. Ale przecież Stanisław żył w XV wieku 
(zmarł w 1489 r.) a Faustyna w XX wieku - zmarła w roku 1938. Dzieli ich więc to 
wszystko, co się mieści w 500 latach rozwoju historii i kultury, należą do dwóch 
                                                 
273  Ks.Franciszek  Kard. M a c h a r s k i, Do Att.Rev. P.G. Concetti Urge, Notificationes e Curia 
Metropolitana Cracoviensi, nr 4-6, Kwiecień - Czerwiec 1993., s. 260 - 262. 
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różnych światów. Ale przecież choć się obraca świat i mijają wieki, stoi krzyż! „Stat 
Crux, dum volvitur orbis”. 
 Oboje: Stanisław i Faustyna przychodzą do nas z samego centrum tajemnicy 
krzyża, a więc z tajemnicy miłosiernej Miłości, którą Kościół ma moc nieustannie 
odnawiać w zbawczej Eucharystii. Jest taki znak, który to potwierdza: oto Stanisław, 
kapłan z zakonu „Kanoników na Lateranie” działa w kościele pod wezwaniem 
Bożego Ciała, oto Siostra Faustyna w Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia 
nosiła imię, i pamiętała o nim Maria Faustyna „od Najświętszego Sakramentu”. A 
ponadto jeszcze taki znak: relikwie Błogosławionego już w 40 lat po jego śmierci 
umieszczono pod mensą ołtarza, i nie zarosły ścieżki do ołtarza, przy którym 
sprawuje się Eucharystyczna Ofiara. A trumienka z relikwiami błog. Marii 
Faustyny? Oto stoi dziś na ołtarzu przy Miłosiernym Jezusie, obecnym we Mszy 
świętej i wyobrażonym w znanym obrazie. - Tak oto nasi Błogosławieni dani są nam 
naprawdę  z głębi tajemnicy Sakramentu Ołtarza, i prowadzą nas ku Najświętszej, 
Eucharystycznej Godzinie Jezusa. 
 Zatrzymajmy się przy Siostrze Faustynie. Co chce powiedzieć światu nowa 
Błogosławiona? 
 Siostra Faustyna przypomina: Bóg jest miłością. Kocha nas miłosierną 
miłością. Siostra Faustyna przypomina: Nie lękajcie się! Ufajcie Jezusowi, On jest 
wcielonym miłosierdziem. I miłujcie się wzajemnie. 
 To tak jakby przez samą egzystencję Siostry Faustyny, przez jej Dzienniczek 
i przez relikwie, co po niej zostały, na nowo dał się usyłyszeć głos św. Jana 
Ewangelisty, jak nad Morzem Tyberiadzkim, kiedy zaświtał ranek po nocy 
daremnego trudnu apostołów - rybaków, a zmartwychwstały Jezus, nierozpoznany, 
kazał im znów zarzucić sieci, a one napełniły się mnóstwem ryb, zaś Jan najmłodszy 
z uczniów, ten, którego Jezus miłował, powiedział: „To jest Pan!”. Szymon Piotr 
usłyszał ten głos i jak mówi Ewangelia, rzucił się w morze do Jezusa. 
 Każde doświadczenie świętości Boga i Jego obecności przejmuje nas, 
zadziwia, ale równocześnie niepokoi, krępuje, może nawet budzi wątpliwości i 
stwarza dystans. Tak bywa, kiedy nam Pan Bóg daje znać o Sobie poprzez ludzi. - 
Siostra Faustyna za życia i po śmierci, przyjmowana życzliwie i serdecznie, 
kierowała ku Panu Bogu.  Ale nie miała łatwej drogi. My chrześcijanie, z Bożego 
wyboru należymy do tego, co głupie w oczach świata - tak pisze święty Paweł, do 
tego co niemocne, i co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i 
do tego co nie jest (por. I Kor.26n). Tak Pan Bóg zechciał, żeby się na Siostrze 
Faustynie dosłownie sprawdziła suwerenna i twórcza wolność wybierającego Boga. 
Także dla nas jest w tym coś aż żenującego, że mała Helena Kowalska chodziła do 
szkoły tylko „przez trzy zimy” (były to lata I wojny światowej) z powodu nadmiaru 
prac w mizernym gospodarstwie rodzinnym, a potem do końca życia była 
„pracownicą fizyczną”. Nigdy nie marzyła o żadnym awansie społecznym, nigdy go 
w oczach ludzi nie dostąpiła. Jej droga życiowa była zatem mała, drastycznie 
zwyczajna, i na „małą drogę” pobożności wprowadził ją Duch Święty, tak jak 
innymi sposobami uczynił to ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus, starszą zaledwie 
o 32 lata od Siostry Faustyny. 
 Na tej właśnie „małej drodze” Mistrzem był Chrystus Pan, a sprawdzianem z 
nauki były wyznania przy spowiedzi, rozmowy z przełożonymi - i Dzienniczek. 
Mówiono o Siostrze Faustynie: ‘ta co rozmawia z Panem Jezusem’ (a nie zawsze 
bywało to komplementem). I w tym także życie Siostry było heroicznie 
ewangeliczne, że naprawdę ona stale rozmawiała z Panem Jezusem, nawet wtedy, 
gdy w sercu była noc. 
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 Uczennica w szkole miłosierdzia miała z daru Bożego duchowe siły giganta. 
Stała się szerzycielką, apostołką miłosierdzia Bożego, a jej wyłącznym sposobem 
bycia stało się życie dla bliźnich: „Imię moje ma być ofiara”. Ten związek 
nabożeństwa do miłosierdzia Bożego, ze stanowczym wymogiem etycznym miłości 
bliźniego, Siostra Faustyna urzeczywistniła w swoim własnym życiu, i to tak 
wymownie, że nasz zwrot ku niej, skierowuje nas i prowadzi do Jezusa 
Miłosiernego. To znajduje od wielu lat wyraz w sposobie zachowania się w kaplicy 
Sióstr w Krakowie: po modlitwie u grobu Siostry Faustyny idzie się ku ołtarzowi z 
obrazem Pana Jezusa Miłsiernego na modlitwę o miłosierdzia dla nas i całego świata, 
a potem odchodzi się z zachętą do życia według prawa miłości Boga i bliźniego. 
 „Mała droga” ufności („Jezu, ufam Tobie”) jest drogą „obfitości życia”, o 
której mówi Pan Jezus: ...aby życie mieli w obfitości (J 10,10), także w znaczeniu 
rozkwitu w człowieku darów Bożych. Właśnie u grobu Siostry Faustyny spotyka się 
wiernych, których życie polega na twórczości, ludzi nauki, czynu, artystów i pisarzy, 
których pociąga duchowy dynamizm „małej Siostry”. 
 „Miłosierdzie Boże na wieki wyśpiewywać będę”. Siostra Faustyna 
powiedziała: „tak to czuję, że po śmierci więcej będę mogła u Pana Jezusa uprosić 
niż teraz” (DZ.VI.15). Mówiła to niedługo przed śmiercią ciężko chora, idąc bez 
lęku w przyszłość, zatroskana tylko o to, żeby Miłość była kochana, żeby Miłości 
ufać, żeby wszyscy, mając prawo do miłosierdzia, żyli według praw miłosierdzia. 
 Na progu ostatniego roku swego życia, Siostra Maria Faustyna od 
Najświętszego Sakramentu zawierzyła się raz jeszcze miłosiernemu Zbawicielowi. 
Niech jej stawiennictwo - i błog. Stanisława, uprosi nam dar podobnej ufności. 
 „Już z góry dziękuję Ci, o Panie, za wszystko co mi ześle Twoja dobroć. 
Dziękuję Ci za kielich cierpień, z którego codziennie pić będę. Nie zmniejszaj 
goryczy jego, o Panie, ale wzmocnij usta moje, aby pijąc gorycz, umiała być 
uśmiechnięta z miłości ku tobie. Mistrzu mój, Dziękuję Ci za wszystkie pociechy i 
łaski, których wyliczyć nie jestem zdolna, które spływają codziennie na mnie, jak 
rosa poranna, cichutko, niepostrzeżenie, że ich żadne oko stworzeń ciekawych nie 
dostrzega - o których wiesz tylko Ty i ja, Panie. Za to wszystko już dziś dzięki Ci 
składam, bo może w chwili, w której mi podasz kielich, serce moje na dziękczynnie 
nie będzie zdolne. Otóż dziś z miłującą wolą poddaję się zupełenie świętej woli 
Twojej, o Panie, i najmędrszym wyrokiem Twoim, które są zawsze dla mnie 
najmiłościwsze i pełne miłosierdzia, choć ich nieraz nie rozumiem ani przeniknąć nie 
mogę. Mistrzu mój, oto oddaję Ci całkowicie ster mej duszy, prowadź ją sam według 
swych Boskich upodobań. Zamykam się w litościwym Sercu Twoim, które jest 
morzem niezgłębionego miłosierdzia”. 
Amen. 
     + Franciszek Kardynał Macharski 
     Arcybiskup Metropolita Krakowski 274                                                              
 
Rzym, Bazylika św. Jana Chrzciciela na Lateranie, 19 kwietnia 1993 r. 
 
 
 Ks. Arcybiskup Edward Nowak, Sekretarz Kongregacji dla Spraw Świętych 
skierował również słowo w związku z beatyfikacją trzech polskich postasci,  
zwracając głównie uwagę na bł. Stanisława Kazimierczyka 
 
                                                 
274 Tamże, Kazanie podczas Mszy świętej dziękczynnej po zatwierdzeniu kultu błog. Stanisława 
Kazimierczyka i Beatyfikacji S.Marii Faustyny Kowalskiej, s. 262 - 263 
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 W Kościele Bożego Ciała centrum kultu żywego i nieprzerwanego 
   „Nella chiesa del ’Corpus Christi’ il centro di un culto popolare vivo e 
ininterrotto”. 
Arciv. Edward Nowak, Segretario della Congregazione delle Cause dei Santi. 
 
 Nella chiesa del ’Corpus Christi’ a Cracovia, in Polonia, si trova l’altare 
dedicato al Beato Stanislao Casimiritano, costruito all’inizio del secolo XVII. In 
questo altare č custodito il corpo del Beato, il quale nella stessa chiesa visse e prestň 
la sua opera di predicatore e confessore. Egli, inoltre, si dedicň alla comunitŕ 
dell’annesso convento dei Canonici Regolari Lateranensi, di cui era membro, in 
qualitŕ di maestro dei novizi e vicepriore. Morě nell’infermeria del convento il 3 
maggio 1489 e fu sepolto nel presbiterio della chiesa. 
 Il culto in suo onore iniziň subito dopo la morte. Occorre sottolineare un fatto 
particolare, a un anno dalla sua morte gli venivano giŕ attribuite 176 grazie 
straordinarie. La fama della sua santitŕ continuň a diffondersi in seguito, al pari delle 
grazie ottenute per sua intercessione. Pochi anni dopo, il suo corpo fu  trasferito in un 
luogo piů idoneo nella chiesa del ’Corpus Christi’ e, nel 1632, colllocato 
definitivamente nell’attuale mausoleo. Con il permesso e alla presenza delle autoritŕ 
ecclesiastiche e civili furono eseguite ricognizioni canoniche del corpo nel 1780 e 
1913. 
 Una prima biografia del Beato fu scritta a pochi anni dalla sua morte dal suo 
confratello Martino Baronio; piů tardi specialmente nel secoli XVII e XVIII, furono 
pubblicati altri testi sulla sua vita. Inoltre si trovano notizie sulla sua persona nelle 
biografie di altri Santi e Beati, soprattutto del XV secolo che per lo splendore della 
cittŕ e anche per la fioritura della santitŕ č stato chiamato „felix saeculum Cracoviae”. 
Sono stati infine composti inni, litanie e preghiere in suo onore. 
 Il Beato Stanislao č detto Casimiritano dal luogo della sua nascita, Casimiria, 
quartiere di Cracovia, che all’epoca costituiva una cittŕ autonoma. Dopo la sua morte 
fu proclamato patrono principale della cittŕ e alcune reliquie furono poste nella torre 
del municipio. Il giorno 3 maggio, ricorrenza della morte, era una solennitŕ per la 
cittŕ e per il convento, e vi si svolgevano festeggiamenti religiosi e civili. In questo 
giorno si cebrava la Messa solenne in suo onore davanti al suo altrare, con ampia e 
viva partecipazione dei fedeli e delle personalitŕ del clero e del governo della cittŕ. 
 I Canonici Regolari Lateranensi della Polonia hanno tentato nel passato di 
promuovere la conferma del suo culto da parte della Santa Sede, ma diverse 
circostanze avverse, dovute alle situazioni politiche, alle soppressioni degli Istituti 
religiosi e alle ristrettezze economiche, avevano impedito finora di giungere a buon 
fine  Ciň nonostante, č  sempre rimasta viva nell’Ordine la convinzione delle virtů 
straordinarie, come pure la premura per il culto del Beato Stanislao. 
 Al suo altare veniva spesso celebrata la Messa „De SS.ma Trinitate” con 
Gloria, Credo e delle preghiere particolari. Lŕ si raccoglievano il clero e i fedeli di 
Casimiria e di Cracovcia nelle circostanze difficili, politiche o economiche della 
Polonia. Gli ordinari di Cracovia hanno sempre concesso speciali permessi per la 
solenne celebrazione dell’anniversario della sua morte o per alcune suppliche, in 
favore della Patria e per simili intenzioni straordinarie. Nel calendario liturgico 
locale, il giorno 3 maggio era segnato come giorno anniversario della sua morte, con 
l’annotazione di „beatus” o „divus”. 
 Nel 1969, dal 22 febbraio al 6 marzo, l’allora Card. Carlo Wojtyła, 
Arcivescovo di Cracovia, compě la visita pastorale nella parrocchia del „Corpus 
Christi”, nel corso della quale, il. 3 marzo, celebrň la Messa davanti altare del Beato 
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Stanislao. Durante l’omelia esortň ii Canonici Regolari Lateranensi a sollecitare la 
conferma del culto da parte della Santa Sede: Bisogna (...) riprendere questa causa, 
portarla avanti e soprattutto fare i passi necessarii presso la Santa Sede, affinché il 
culto con cui il Beato č onorato a Cracovia e specialmente in Casimiria, qui al 
’Corpus Christi’, riceva la conferma ufficiale della Chiesa; cosě potremo chiamarlo 
a pieno titolo „Beato” con lo splendore di santitŕ che noi giŕ gli riconosciamo con il 
nostro sentimento e che č sempre gradito davanti a Dio”. 
 Lo stesso Card. Wojtyła, il. 15 dicembre 1971 (N.4608/71), creava una 
commissione storica costituita da tre eminenti storici: D. Alfonso Schletz CM, 
P.Ludovico Piechnik SI, e D.Stefano Ryłko CRL. Questa commissione ha compiuto 
ricerche negli archivi e nelle bilioteche, a Cracovia, in Polonia e anche fuori, 
dovunque si sperava di trovare qualche traccia della attivitŕ e del culto del Beato 
Stanislao: la relazione finale fu consegnata all’ordinario di Cracovia, il. Card. 
Francesco Macharski. Come risultato di questa ricerca., la commissione giungeva 
alla conclusione che il culto attrituito al Beato č stato continuo, ininterrotto e 
attualmente viro. 
 Il Card. Macharski nominava allora due esperti per valutare l’intera 
documentazione: P.J.Bar OFM Conv. e P.K.Grudziński OFM. Dopo aver 
attentamente esaminato, costoro dichiaravano trattarsi di culto ininterrotto, conforme 
alle leggi della Chiesa, e tuttora vivo. 
 Avvicinandosi poi il 5 centenario dalla morte del Beato, il. Card. Macharski si 
rivolgeva alla Congregazione per il culto divino e la disciplina dei saramenti per 
ottenere l’approvazione di testi propri per la Messa e la seconda lettura del Breviario. 
La Congregazione ha risposto che si doveva attendere il normalne svolgimento della 
procedura canonica per la conferma ufficiale del culto del Beato Stanislao. 
 In conformitŕ con questa indicazione, il vicepostulatore della causa, 
D.Francesco Dylewski CRL, si rivolgeva al Card. Macharski chiedendo di iniziare 
tale procedura. In risposta egli il 17 dicembre 1987 creava un Tribunale diocesano 
che ascoltasse, relativamente al culto, sei testi di cui tre d’ufficio. Questo tribunale 
concludeva il procedimento canonico il 22 gennaio 1988 e costattava l’esistenza del 
culto presso la chiesa e il convento del „Corpus Christi” di Cracovia. Il Cardinale 
conferiva, con una sua dichiarazione, la legittimitŕ al culto del Beato Stanislao 
Casimiritano (N.3218/88) 
 Il. Cardinale trasmetteva poi gli atti a Roma, a D.Emilio Dunoyer, abate 
generale dei Canonici Regolari Lateranensi, nella sua qualitŕ di postulatore generale 
della confederazione dei Canonici Regolari di S. Agostino, il quale il 5 febbraio 1988 
li consegnava alla Congregazione per le cause dei santi. Questa, nel congressso 
ordinario del 13 maggio 1988 nominava P.Michele Machejek OCD relatore della 
causa, e D.Stefano Ryłko CRL collaboratore esterno, e dopo aver esaminato gli atti, 
l’11 ottobre 1988 emanava il decreto „super validitate Processus”. 
 Lo studio del materiale storico presso la Congregazione era stato orientato 
soprattutto verso l’accertamento del culto ininterrotto e verso la prova dell’eroicitŕ 
delle sue virtů. Č stata formata una commissione storica. I consultori storici, membri 
di questa commissione, il. 15 gennaio 1991, dichiaravano che il materiale storico 
presentato era degno di fede e sufficiente per potersi pronunciare in sede teologica 
circa l’oggetto in esame. 
 Successivamente č stata nominata la commissione teologica, la quale il 5 
giugno 1992 concludeva i suoi lavori dando voto favoravole circa il culto ininterrotto 
del Beato Stanislao e circa l’eroicitŕ delle virtů. 
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 Il 1 dicembre 1992 si riunivano i Cardinali per la discussione di questa Causa: 
dopo aver acoltato la relazione del ponente, il. Card. A. Deskur, e dopo esaminato il 
lavoro delle commissioni storica e teologica, anch’essi in modo unanime 
dechiaravano la contituitŕ del culto e l’eroicitŕ delle virtů del Beasto Stanislao 
Casimiritano. 
 Il 21 dicembre 1992 aveva luogo, infine, alla presenza del Santo Padre 
Giovanni Paulo II, la lettura del Decreto, che cosě dichiara: „Constare de fama 
sanctitatis et de virtutibus heroicis Servi Dei Stanislai Casimritani sacerdotis 
professi Ordinis Canonicorum Regularium Lateranensium, necnon de cultu ab 
immemorabili trempore ei praestito in causa et ad effectum de quo agitur”275.  
 
 
 Również władze zakonne w Rzymie wypowiedziały się w sprawie bł. 
Stanisława Kazimierczyka  
 Opat Karol Egger tak pisze o bł. Stanisławie w:  „Vita contemplativa e 
apostolato Eucaristico”: 
 
 Stanislao Casimiritano seppe congiungere armonicamente „la contemplazione 
ordinata all’adesione a Dio con la mente e col cuore, e l’ardore apostolico con cui si 
sforzava di collaborare all’opera della redenzione e dilatare il regno di Dio”(cf. 
Lumen gentium, 5). 
 Questa felice armonia viene messa in luce da un suo antico biografo: „Egli 
congiunge quasi in modo naturale la vita attiva con la contemplauzione”. Non č 
facile, ma sempre doveroso stabilire il giusto equilibrio tra la vita di preghiera, le 
esigenze della vita comunitaria e l’attivitŕ apostolica. 
 Egli trascorse la sua vita in modo sereno, senza scosse, senza fatti clamorosi 
sě da poter essere considerato „eroico” nella quotidianit sdella vigta. 
 La chiesa del „Corpus Christi” fin dall’inizio era un centro del culto 
eucaristico. Vi esisteva una arciconfraternita del Santissimo Sacramento ed avevano 
luogo celebrazioni eucaristiche settimanali. In questo ambiente si formň la devozione 
al Sacramento dell’altare che Stanislao si sforzň di promuovere in se stesso e nei 
fratelli. Egli celebrava la Meessa con grande raccoglimento che destava 
l’ammirazione dei presenti. Nella sua predicazione insisteva multo che i fedeli non 
lasciassero la chiesa prima della conclusione della Messa, combattendo cosě  contro 
il pessimo uso di andare al Sacrificio eucaristico solo „per vedere la Santa Ostia”. Per 
il suo zelo nei confronti dell’Eucaristia Stanislao viene chiamato „Apostolo 
dell’Eucaristia”. 
 Il richiamo ad una intensa pietŕ verso il Sacramento dell’altare, in cui „č 
racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa” (Presbyterorum Ordinis, 5), non 
manca di attualitŕ. 
 In questo contesto va mensa in rilievo la viva devozione di Stranislao a Gesů 
Crocifisso e alla Beata Vergine Maria. 
 Stanislao fu chiamato anche il. „padre di tutti”. La sua caritŕ verso i poveri e 
gli ammalati era inesauribile. „Era sua gioia il permesso di servire i malati”. 
„Distribuiva largamente tra i poveri la sua razione di cibo”:cosě legiamo nelle 
antiche biografie. 
                                                 
275 Arciv. Edward  N o w a k, Segretario della Congregazione delle Cause dei Santi, „Nella chiesa del 
’Corpus Christi’ il centro di un culto popolare vivo e ininterrotto”, L’Oss.Rom., nr 89/1993, 
18.IV.1993, p. 6. 
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 La caritŕ lo spinse a cercare il bene spirituale dei fedeli. Con le sue prediche, 
„piene di fuoco e di fervore”., cercava di promuovere la vita cristiana. Come osserva 
un consultore della Congregazione delle cause dei santi, „l’ascendente che la sua 
santa vita conferiva alla predicazione dovette influire grandemente sugli uditori. Non 
per nulla subito dopo la sua morte il suo sepolcro divenne meta di fedeli che 
accorrevano a domandare grazie e le ottenevano (si parla anche di molti „miracoli”). 
Č lecito supporre che senza il „Beato” la Polonia non avrebbe forse, a causa 
specialmente dell’eresia hussita (che il Beato combattč strenuamente), conservato 
viva la sua fede come ancora oggi constatiamo”. 
 La sua caritŕ rifulse anche nell’apostolato della confessione. Era un 
confessore molto ricercato. Stanislao lasciň parecchi scritti di carattere spirituale, 
andati purtroppo perduti per avverse cause esterne. 
 Per la sua santitŕ Stanislao fu proclamato patrono di Casimiria, di Cracovia e 
della Polonia. 
 Cracovia era nel secolo XV non soltanto la capitale del Regno, ma anche un 
centro spirituale che esercitava un grande influsso. A Cracovia e a Casimiria 
vivevano allora sei uomini illustri per santitŕ: un santo (Giovanni Canzio) e cinque 
Beati. Uno di questi č Stanislao Casimiritano. 
 A ragione il secolo XV č chiamato „il secolo felice” di Cracovia e della 
Polonia276 
 
 
 Artykuł krótki, bardzo ważny bo dający pogląd na genezę i istotę zakonu 
kanoników regularnych, do którego należał bł. Stanisław Kazimierczyk 
  
 I słowa Piotra Guglielmi, aktualnie przełożonego generalnego Kongregacji 
kanoników regularnych laterańskich: 
 
  „La storia di un ordine che coniuga l’ideale monastico con la vita 
liturgica e con la missione pastorale” 
 
 La storia dei Canonici Regolari Lateranensi č molto lunga: quasi quanto 
quella della stessa Chiesa! 
 Essi, infatti, praticano la vita comune dei presbiteri; cioč cercano di fondere 
insieme l’ideale monastico con la vita liturgica e la missione pastorale tipica di 
quanti, insigniti dell’ordine sacerdotale, s’impegnano con i vescovi per 
l’evangelizzazione del popolo e l’amministrazione dei sacramenti. 
 Si tratta, come si vede, di un progetto di vita perfetto nella sua semplice 
ambizione di mettere insieme i meriti ed i vantaggi della vita religiosa e comunitaria 
con quelli della vita e della missione presbiterale. Un progetto che, per la veritŕ, nella 
storia della Chiesa si  
č riacceso mille volte nelle iniziative carismatiche dei vari Fondatori, i quali perň, si 
muoverano sulla base di particolari urgenze o di personali intuizioni. 
 Nei Canonici Regolari č rimasto immutato il carisma di fondo (vita comune 
del clero), ma nel corso dei secoli sono state vissute molte e differenti esperienze. 
 Attualmente i Canonici Regolari fanno parte di una Confederazione cui 
aderiscono altre sette Congregazioni di Canonici Regolari. Essi sono presentati in 
Italia, Polonia, Francia, Belgio, Olanda, Spagna, Inghilterra: queste nazioni sono 
                                                 
276 Abate Carlo E g g e r, „Vita contemplativa e apostolato Eucaristico”, L’Oss.Rom. Nr 89/1993, 
18.OIV.1993, s. 6. 
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altrettante Province della Congregazione Lateranense. Inoltre in questo secolo, 
soprattutto per motivi missionari, la Congregazione sě č estesa in altre nazioni ed in 
particolare in Argentina ed in Brasile: proprio quest’ultima č stata premiata a una 
bella vitalitŕ spirituale e vocazionale tanto da meritare ormai la costituzione di nuova 
Provincia. 
 Non č esistito un „fondatore” dei canonici regolari. Č sempre esistita, invece, 
la vita comune del clero che č stata la sua prima forma di vita, generosa nell’imitare 
l’ideale scaturito dall’esempio degli Apostoli. 
 Questa citazione non dice solo un riferimento ideale all’esempio della Chiesa 
delle origini, ma uno anche pratico: infatti, in alcune Chiese, i Vescovi desideravano 
o imponevano la vita comune - con impegno di povertŕ e di condivisione - coi propri 
presbiteri. Cosě ad esempio, Sant’Eusebio di Vercelli (+371) di cui testimonia 
Sant’Ambrogio e cosě S. Agostino (+430). Questi poi, č stato un esempio notevole 
perchč visse e difese quest’esperienza con un impegno totale e lucido. 
 In seguito nel secolo XII i Canonici Regolari, dietro l’invito della Chiesa 
(Concilio Lateranense del 1059) adottarono per la propria vita la Regola di 
Sant’Agostino. 
 Risale a questo periodo, cioč al tempo della riforma „gregoriana”, la scissione 
tra clero regolare - che accetta l’osservanza di una „Regola” - e clero secolare. 
 Nella chiesa di S.Giovanni in Laterano - cattedrale di Roma ed antica sede 
papale - i Canonici Regolari furono presenti varie volte: ecco perchč nel 1446 il Papa 
Eugenio IV, ammirato del loro santo esempio di vita, diede loro il nome di 
„Lateranensi”. 
 Questi Canonici Regolari che nel 1400 si erano imposti una nuovca riforma a 
S.Maria di Fregionaia, presso Lucca, ebbero poi rapida diffusione in Italia ed una 
bella vitalitŕ, almeno fino all’epoca napoleonica. 
 Nel 1823 si unirono insieme due Congregazioni italiane: quella Lateranense e 
quella Renana, dalla storia quasi simile e parallela; nel 1859 si uně  anche la famiglia 
canonicale polacca ed infine nel 1911 si unirono i Canonici di S.Egidio a Verrčs 
(Aosta): tutte queste famiglie sono ormai l’unico Ordine dei Canonici Regolari 
Lateranensi. 
  L’origine dei Canonici Regolari di S.Agostino in Polonia risale alla fine del 
secolo XII, epoca in cui sono giŕ. presenti a Wrocław (Breslavia). Ebbero in Polonia 
parecchie fondazioni ed alcuni di essi, provenienti dall’Europa centrale, si stabilirono 
nel 1405 a Cracovia, nel monastero del „Corpus Christi”, donato loro dal re Ladislao. 
Verso il 1426, per una riforma attuata dal Cardinale Branda, la comunitŕ di Cracovia 
si rinnovň adottando le consuetudini portate dalla canonica di Roudnice, centro della 
spiritualitŕ che va sotto il nome di „Devotio Moderna ceco-morava”. 
 Questi Canonici vengono chiamati dagli storici coevi „Lateranensi” perchč 
uniti fin dal Cinquecento alla Congregazione italiana dello stesso nome e della stessa 
spiritualitŕ. Ed anche in Polonia i Canonici Regolari di Cracovia di diffusero per la 
loro esemplaritŕ in tutta la regione e all’inizio del secolo XVII, per merito di Martino 
Kłoczyński e di Giacinto Liberiusz, ebbero parecchie dipendenze persino in Lituania 
e nella Russia Bianca. Il Monastero del „Corpus Christi” divenne sede della nuova 
Congregazione Lateranense di Cracovia che prosperň a lungo. Solo nel 1859 i 
canonici di Cracovia vennero uniti canonicamente alla Congregazione Lateranense 
italiana, di cui costituiscono una delle piů fiorenti Province. 
 I Canonici Regolari Lateranensi oggi si reputano „chierici che cercano di 
rendere piů perfetto il loro sacerdozio”, partecipazione del sacerdozio di Cristo 
Salvatore, con la vita comune propria dei religiosi, cioč, vivendo fraternamente 
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insieme, per esercitare il loro ministero fra il popolo di Dio „al fine di edificare il 
Corpo di Cristo”(Ef. 4,12) che č la Chiesa277. 
 
 
 
 A w środę w Bazylice św. Agnieszki przy via Nomentana odprawiona została 
dziękczynna Msza św. dziękczyzna w języku polskim ku czci bł. Stanisława 
Kazimierczyka.. 
 
 Zakończenie uroczystości beatyfikacyjnych ku czci bł. Stanisława 
Kazimierczyka nastąpiło w dniu 27 września 1992 r. w kościele Bożego Ciała w 
Krakowie. Na tę uroczystość zaproszeni byli wszyscy wizytatorzy naszego Zakonu, 
także delegaci z poszczególnych prowincji. Nadto goście z Zakonu kanoników 
regularnych złączonych konfederacją z kongregacją laterańską. 
 Był obecny nasz O.Generał O.Opat Emilio Dunoyer, D. Sanzone prowincjał 
włoski, O.Luigi Loschiavo znany historyk zakonu, który też napisał krótki żywot bł. 
Stanisława w języku włoskim, ,D. Ercole Turoldi, prokurator generalny ii. Gównej 
uroczstości przewodniczył J.Em.Ks. Franciszek Kard. Macharski.  
 
 W prasie krajowej i zagranicznej ukazały się artykuły o wyniesieniu na 
ołtarze bł. Stanisława z podaniem krótkiego jego życiorysu, działalności, czym się 
wyróżnił i na jakiej podstawie dostąpił zaszczytu ogłoszenia błogosławionym. 
 Np. Ks. Adam Boniecki w Tygodniku Powszechnym zamieścił krótką relację 
o beatyfikacji trzech z Krakowa w dniu 18.IV.1993. Na temat bł. Stanisława 
Kazimierczyka podał „Kazimierczyk niewątpliwie uczestniczył w wielkim, 
prowadzonym wówczas przez Kościół dziele formowania nowej mentalności 
społeczeństwa: nauczyciel w szkole przyklasztornej, wychowawca młodych 
zakonników, kaznodzieja, spowiednik w kościele Bożego Ciała na Kazimierzu 
itd...”278. cosě 
 W Słowie, Dzienniku Katolickim,  J.Em.Ks. Józef Kard. Glemp powiedział: 
„Co do błogosławionego O.Kazimierczyka - to widzę w nim przesłanie o 
Eucharystii. Przecież w naszym duszpasterstwie mamy rok poświęcony 
sakramentowi Eucharystii. I tu widzę jakby połączenie duchowości Siostry Faustyny 
z tym odległym w stuleciach zakonnikiem między działaniem a zatopnieniem się w 
modlitwie, szczególnie w żywy sposób ukierunkowanej ku Chrystusowi 
Eucharystycznemu. Dziś jesteśmy skoncentrowani w Eucharystii Ofierze. Nowy 
błogosławiony przypomina nam o adoracji, która jest potrzebna, aby dobrze 
zrozumieć i przeżyć Ofiarę Eucharystyczną” 279. 
 W tygodniku katolickim „Niedziela”, najpierw zapowiedziano mającą 
nastąpić beatyfikację trzech  postaci z Krakowa280, w następnym numerze 
półstronicowy zamieszczono artykuł o bł. Stanisławie281 
                                                 
277 L’Oss.Rom., Nr 89/1993, 18.IV.1993, p. 6. 
 
278  Ks. Adam  B o n i e c k i, Błogosławieni, Tygodnik Powszechny, Kraków 9 maja 1993, s.6 
 
279  Ks.J.Kard.G l e m p, Beatyfikacja sług Bożych, Słowo Dziennik Katolicki, 16-17-18 kwietnia 
1993, s. 1. 
 
280  Niedziela, Tygodnik Katolicki, Częstochowa, 18.IV.1993, s. 4. 
 
281  Ks. Wojciech   P a z e r a, tamże, z 25.IV.1993, s. 6. 
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 W miesięczniku „Jasna Góra”, ukazał się artykuł przedstawiający bł. 
Stanisława jako wielkiego czciciela Matki Boskiej282. 
 Nawet w Gazecie Wyborczej ukazał się na pierwszej stronie krótki artykuł. O 
bł. Stanisławie, podano „milczący kaznodzieja” informujący krótko gdzie 
bł.Stanisław żył, czym się zajmował i najważniejsze objawy okazywanego mu 
kultu283. 
  
 Z publikacji zagranicznych 
  Artykuł w Osservatore Romano w cyklu Sylwetki Nowych Polskich 
Błogosławionych na prawie dwóch stronach ukazał się artykuł o życiu, działalności i 
kulcie oddawanym bł. Stanisławowi284 
 W Londynie wychodzi kościelna gazeta, w której podawane są aktualności w 
Kościele. W numerze z 14 lutego 1993 r. ukazał się artykuł omawiający życie, 
działalność bł. Stanisława, nadto jego żywy kult285.  Zaś w Birmingham 
nadzwyczajne wydanie poświęcone tej uroczystości p.t. „Gaude Mater Polonia!” 
Najwięcej miejsca autorzy poświęcili bł. Stanisławowi Kazimierczykowi286 i 
załączyli dość dużo zdjęć z uroczystości w Rzymie. 
 W Austrii katolicki Tygodnik przekazał krótką informację o wyniesieniu na 
ołtarze bł. Stanisława287, w innej gazecie katolickiej wychodzącej w Wiedniu ten sam 
autor umieścił krótką notkę o wyniesieniu trzech postaci z Krakowie na ołtarze przez 
Ojca św. Jana Pawła II288. Tenże autor w L’Osservatore Romano wydanym dla 
Austrii umieścił artykuł o wyniesieniu na ołtarze trzech postaci z Krakowa289. 
 
 Z pewnością publikacji na ten temat było tak w kraju jak i za granicą wiele, te 
zostały wymienione jako świadectwo zainteresowania ogólnopolskiego i 
katolickiego  wyniesieniem bł. Stanisława na ołtarze. 

R o z d z i a ł   VI 
 

                                                 
 
282  Ks. St. R y ł k o , Matka Boża w życiu bł. Stanisława Kazimierczyka (1433 - 1489), Jasna Góra, 
1993, nr 4, s. 17-18. 
 
283 Janusz P o n i e w i e r s k i, Drogowskazy Pana Boga, Gazeta Wyborcza, 17.IV.1993, s. 1.  
 
284 Ks. St. R y ł k o, Ksiądz Stanisław Kazimierczyk, L’Osservatore Romano,nr 4 (1993, s. 57-58. 
 
285 Ks. St. R y ł k o, CRL, Bł. Stanisław Kazimierczyk, miłośnik Krzyża i Apostoł Eucharystii, Gazeta 
Niedzielna, 14 lutego 1993, s. 1, Rdakcja Veritas Foudation, Londyn W12 9EE. 
 
286Ks. Zygfryd  Z a s t o c k i  CRL,  Apostołowie „Miłosiernej” miłości, Wiadomości Polskiej Parafii 
Katolickiej Mirngham, Nr 8/993, s. 1-32. 
 
287  Ulrich N e r s i n g e r, Christliche Vorbilder in Polen und Tibet. Papst Joahnnes Paul II, sprich 
zwei Augustiner-Chorherren selig, Die neue Bildpost, Sonntagszeitunt für Christen im Alltag, 9 Mai 
1993, s. 2.  
 
288  T e n ż e,  Chorherr und Ordensfrau aus Polen werden neue „Selige”, Winer Kirchenzeitung, 18 
April 1993, s. 8. 
 
289  T e n ż e,  Ordensfrau Faustina seliggesprochen, Verehrung des seligen Stanislaus vom Papst 
anerkannt / Weitere drei Ordensgründer zu den Ehren der Altäre erhoben, L’Osservatore Romano, 23 
April 1993, Nummer 16, s. 4. 
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Starania o kanonizację bł. Stanisława Kazimierczyka 
 
 
 Według wymogów Kongregacji dla Spraw Świętych do beatyfikacji 
mężczyzny czy niewiasty nie męczennika potrzeba przedstawić jedno nadzwyczajne 
wydarzenie określane cudem, które nastąpiło za przyczyną danej osoby,  do 
kanonizacji błogosławionych również męczenników należy przedstawić również 
cud. Ojciec św., z tytułu swojej najwyższej władzy w Kościele może dyspenzować 
od jednego i drugiego290  
 W przypadku spraw przed ogłoszeniem dekretów pap. Urbana VIII, a więc 
tych, które są prowadzone drogą kultu, do beatyfikacji nie wymaga się „cudu”, 
Kongregacja przyjmuje już sam fakt udowodnionego nieprzerwanego kultu przez 
wieki jako wyraz potwierdzenia nadzwyczajnej interwencji danego Sługi Bożego u 
Pana Boga. Dlatego też w tych sprawach dawnych, sprzed roku 1534 należy 
przedstawić dowody istnienia kultu publicznego i kościelnego a sprawy te bada 
specjalna Komisja Historyczna wyznaczona przez Kongregację dla Spraw Świętych. 
 W przypadku spraw przeprowadzonych drogą kultu, jeśli beatyfikacja 
nastąpiła jedynie przez zatwierdzenie kultu, tzw.drogą beatyfikacji równoznacznej 
(beatificatio aequipollens) przy staraniach o kanonizację musi być przeprowadzony 
proces celem udowodnienia heroiczności cnót, dopiero później mogą być 
prowadzone starania o kanonizację przy przedstawieniu cudu za przyczyną danego 
błogosławionego czy błogosławionej. 
  Jeśli by np. chciano przeprowadzić starania o kanonizację bł. Szymona z 
Lipnicy, bł. Jolanty i wielu innych, którzy mają tylko zatwierdzenie kultu, muszą być 
najpierw udowodnione kanonicznie drogą procesową  heroiczne cnoty, akta należy 
przedstawić w Kongregacji dla Spraw Świętych, tam zaś wyznaczona Komisja 
Historyczna i Teologiczna wypowie się co do heroiczności cnót jak i nieprzerwanego 
kultu, wypowie się też i Komisja Kardynałów.  
 Tak została przeprowadzona sprawa bł. Jana z Dukli czy bł. Jadwigi 
Królowej. W obu wypadkach nastąpiło najpierw zatwierdzenie kultu czyli nastąpiła 
tzw. beatyfikacja równoznaczna, dopiero później podjęto starania o udowodnienie 
heroicznych cnót i przedstawiono cuda za przyczyną tych błogosławionych 
zdziałane. 
  
 Zgodnie ze wskazaniami podanymi przez pap. Benedykta XIV w jego 
opracowaniu  
postępowania beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego, w wypadku spraw dawnych 
przed Urbanowych, można starać się o kanonizację jakiejś osoby, jeśli zaistniało 
nadzwyczajne wydarzenie, cud, za jej wstawiennictwem po zatwierdzeniu kultu czy 
to przez formalną beatyfikację aequipollens, równoznaczną, czy też przez jakiś 
dokument czy wypowiedź najwyższej władzy kościelnej, Ojca św. czy Kongregacji 
legalizujący dany kult.. 
 
 Pojęcie zatwierdzenie kultu przez najwyższą władzę kościelną jest dość 
szerokie. 
 Np. w wypadku bł. Jadwigi Królowej, urzędowe zatwierdzenie kultu  odbyło 
się na Wawelu w katedrze w dniu 8 VI.1979 r. zaś dokument potwierdzający to 
wystawiła Kongregacja dla Spraw Świętych w siedem lat później w dniu 4.VIII 1986 
                                                 

290 P. Ambrogio   E s z e r, Miracoli ed altri signi divini, s.130.1.2. 



 123

r... Faktem jednak jest, że kult został zatwierdzony i bł. Jadwiga prawnie może być 
nazywana „błogosławiona”291. 
 W 1949 r.zostały wyjęte z podziemi katedry wawelskiej jej doczesne szczątki 
i uroczyście przeniesione do  sarakofagu znajdującego się w katedrze, a 
zbudowanego już w 1902 r. Uroczystość ekshumacji i sublewacji odbyła się 
oficjalnie, ówczesny ordynariusz krakowski J.Em.Ks.Kard.Stefan Sapieha 
wystosował list pasterski do wiernych  
powiadamiający ich o tym. Trumienkę z doczesnymi szczątkami bł. Jadwigi 
Królowej z sali do nowego sarkofagu nieśli profesorowie Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w obecności zebranych tam w katedrze wiernych. 
 Jednym z biorących udział w tej ceremonii przeniesienia  doczesnych 
szczątków Błogosławionej był ks.inf. Rudolf Van Roy, proboszcz parafii św. Anny 
w Krakowie.. Po ukończeniu ceremonii czyszczenia kości, otrzymał kawałeczek 
płótna, na którym spoczywały doczesne szczątki bł. Jadwigi Królowej.  
 W rok później, czyli w 1950 r. chorej na ucho, p. Annie Romiszowskiej z 
Warszawy, dał ten kawałek płótna z zaleceniem, by się modliła przez przyczynę 
tejże błogosławionej. Ta usłuchała, odprawiała nowennę za przyczyną bł. Jadwigi 
Królowej i została uzdrowiona. 
 Uzdrowienie nadzwyczajne, określane cudem, nastąpiło więc  29 lat  przed 
uroczystym zatwierdzeniem kultu bł. Jadwigi Królowej. 
  Wobec tego jeśli do zatwierdzenia kultu nie potrzeba przedstawiać cudu, czy 
takie uzdrowienie, określane przez specjalistów z dziedziny medycyny cudem, 
można przedstawić Stolicy Apostolskiej przy staraniach o kanonizację bł. Jadwigi 
Królowej! 
 By na to pytanie odpowiedzieć należy zapytać się czy nasza bł. Jadwiga 
Królowa była przez wiernych zaraz po śmierci i później obdarzana tytułem 
„błogosławiona” czy innym tytułem równoznacznym? 
 Następnie, czy jakaś władza kościelna w oficjalnych wystąpieniach, 
publikacjach, uznała faktycznie ten kult za legalny?. 
  Czy już przed r. 1534 r. a więc na sto lat przed ogłoszeniem postanowień 
pap. Urbana VIII cieszyła się oficjalnym kultem? 
  By na to pytanie odpowiedzieć, potrzebne są poszukiwania archiwalne. I te 
odpowiedziały, że faktycznie zaraz po śmierci otoczona była bł. Jadwiga Królowa 
czcią okazywaną błogosławionym i świętych ze strony wiernych, ale i władz 
kościelnych, podobnie i w następnych wiekach. 
 
 W przypadku naszego bł. Stanisława Kazimierczyka sytuacja jest podobna 
chociaż nieco inna, jak każda sprawa kanonizacyjna jest inna. 
  
 Bł. Stanisław Kazimierczyk w dniu 18 kwietnia 1993 r. został ogłoszony jako 
błogosławiony uroczyście przez zatwierdzenie istniejącego już kultu i uznanie jego 
heroicznych cnót.. Kult ten był tak wielki i powszechny, że nikt z konsultorów 
historyków i teologów, wydelegowanych do zbadania tego przez Kongregację dla 
Spraw Świętych nie zgłosił żadnych zastrzeżeń. 
 To zostało podkreślone w Positio i właśnie komisja teologiczna przede 
wszystkim oparła się w swoich oświadczeniach na bardzo żywym kulcie oddawanym 
bł. Stanisławowi  od samego początku po śmierci bł. Stanisława aż po dziś dzień..  
                                                 
291  C o n g r e g a t i o   p r o   C a u s i s   S a n c t o r u m , Cracovien, Declaratio de Beata Hedvige 
Poloniae Regina,   Datum Romae, die 8 Augusti A.D. 1986 
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 Charakterystyczne i warte podkreślenia jest oświadczenie 8-go 
konsultora.Trzeba bowiem zaznaczyć, że konsultorzy swoje vota, opracowania, 
przedkładają w kongregacji na jakiś czas przed mającą się odbyć dyskusją i wówczas 
wszyscy konsultorzy mogą się zapoznać z wnioskami innych konsultorów. I tak też 
robią, by poznać stanowiska swoich kolegów do dyskusji. W wypadku bł. Stanisława 
jeden z konsultorów teologów był zdania, że nie da się udowodnić heroicznych cnót 
u bł. Stanisława, drugi podał, że jest trudność, ale on uważa za słuszne uznanie 
heroicznych cnót bł. Stanisława. Ten więc 8-my konsultor odpowiada: 
 Otóż 8-my konsultor podkreślił: „Desidero aggiungere che ho attentamente 
considerato le riserve e le argomentazioni di due Colleghi Consultori relativamente 
alla prova delle virtů. Mi permetterei di ribadire l’intreccio ch’essa prova delle virtu 
intrattiene con la prova del culto, sulla linea di quanto esposto nel mio voto. Certo la 
Positio avrebbe potuto meglio valorizzare, a tale scopo, elementi riscontrabili nella 
stessa documentazione. In questo senso confermo la mia rsposta affermativa a 
entrambi i quesiti proposti.(Pragnę dodać, że ja starannie rozważyłem  zastrzeżenia i 
argumentację dwóch kolegów konsultorów odnoszących się do dowódów na cnoty. 
Niech mi wolno będzie  jeszcze raz wskazać na związek między dowodami 
wskazującymi na cnoty z dowodami stwierdzającymi kult i na tej linii zostało 
opracowane moje wotum. Z pewnością Pozycja zyskałaby na wartości przez 
podkreślenie tych elementów w tej samej dokumentacji. I w tym znaczeniu 
potwierdzam moją potrzymującą odpowiedź na oba pytania tutaj postawione).292 
  
 W Relacji Komisji Historycznej jak i przedstawionej dokumentacji  widać, że 
wierni otaczali od samego początku bł. Stanisława wielkim kultem, nie spotykanym 
w przypadku innych świętych czy błogosławionych. Łask zapisano setki. Od samego 
początku bł. Stanisława nazywano „błogosławionym”, „czcigodnym” a nawet 
„ świętym” I na to zwrócili uwagę wyznaczeni przez Kongregację dla Spraw 
Świętych konsultorzy historycy i teologowie. Innymi słowy kult prywatny 
okazywany bł. Stanisławowi był od samego początku, był on oddolny, okazywany 
przez wiernych. 
 
 Wyłania się teraz zagadnienie od kiedy kult oddawany bł. Stanisławowi 
został uznany przez Władzę kościelną i przez nią zatwierdzony,  czy dopiero od 18 
kwietnia 1993 r. czy też już wcześniej. 
 Pomocą w rozwiązaniu tego zagadnienia będą służyły dostępne źródła i 
publikacje na jego temat. 
 
 Pod koniec XVI w. Marcin Baroniusz z Jarosławia duchowny mniejszych 
święceń przygotował katalog patronów polskich i w 1600 r. będąc w Rzymie, 
postarał się o jego zatwierdzenie przez Mistrza Pałacu Apostolskiego, który w owym 
czasie pełnił funkcję teologa papieskiego. O tym wiemy od samego Marcina 
Baroniusza, który to podał w życiorysie bł. Stanisława Kazimierczyka z r. 1609: 
 „Candide Lector, haec fideliter extracta ex Cathalogo Sanctorum et Beatorum 
Regni Poloniae Patronorum, Romae a Magistro S.Apostolici Palacii approbatur, et 
                                                 
 
292 C o n g r e g a t i o  d e   C a u s i s   S a n c t o r u m,  Stanislai Casimiritani, Relatio et Vota 
congressus peculiaris super fama sanctitatis et virtutibus et super cultu ab immemorabili praestito, 
Roma 1992, s. 61. 
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Cracoviae Anno 1603 r. reviso, boni consule, quae alias cito Latino et Polonico 
sermone edita Deo volente habebis”293. 
 
 O tym katalogu dowiadujemy się również z Żywotu bł. Świętosława, 
mansjonarza przy kościele Mariackim w Krakowie pióra Macieja Ubiszewskiego 
wydanego w Krakowie w 1609, r. czyli z tego  samego  roku. Pisze autor na 
pierwszej stronie: „Przydany iest Catalog Świętych  y Błogosławionych, Miasta 
przedniego Koronnego Krakowa, Patronów y Patronek, Rok y miejsce kędy który z 
nich leży znaczący w roku Pańskim 1600 r. iest potwierdzony”294. 
 
 Tak żywot bł. Stanisława Kazimierczyka, jak i Żywot bł. Świętosława został 
wydany drukiem za zgodą władz kościelnych o czym zaznaczono odrazu na piersszej 
stronie jednego i drugiego życiorysu. Sprawa więc wydania tych życiorysów za 
zgodą władz kościelnych nie budzi wątpliwości. Wynika z tego, że ówczesne władze 
kościelne a między nimi i rektor Akademii Krakowskiej musieli wiedzieć o tym 
katalogu, może go mieli w ręce, skoro ten fakt potwierdzili. 
 
 W tym czasie w Rzymie, Magistrem Pałacu Apostolskiego był Maria, 
Joannes Guanzello OP określany „vir primi nominis Theologus, Orator 
facundissimus, Sacrorum Canonum peritissimus et concilio acer”295. 
 Nie mamy potwierdzenia tego faktu ze strony archiwum watykańskiego. 
Musimy jedynie oprzeć się jedynie na wiadomościach zachowanych w naszych 
polskich źródłach. Nie ma zaś podstaw do kwestionowania wiarygodności tej 
wiadomości. 
 Katalog obejmuje 70 imion. Pod numerem 24 znajduje się zapis: „B. 
Stanisław z Kazimierza Zakonu ś. Augustyna u Bożego Ciała, 1489”. 
 
 Fakt ten wskazuje na urzędowe zatwierdzenie kultu bł. Stanisława, gdyż w 
tym katalogu nosi on określenie „Beatus”.  
 
 Drugi dowód potwierdzenia ze strony Stolicy Apostolskiej kultu bł. 
Stanisława z tego czasu pochodzi z 1604 r.. W Rzymie rytownik Jakub Lauro 
wygrawerował orła z koroną z rozpostartymi skrzydłami. U góry widać napis: 
„Aquila Patronorum Regni Poloniae”. Na tle orła widać kółeczka, a w nich 
umieszczone imiona świętych i błogosławionych polskich. Z boku z lewej strony 
napis: „Cum privilegio Summi Postificis, Romae 1604”, zaś po prawej stronie napis  
„ Rndus Jacobus Lauro, sculp.”. 
 Na tym wykazie wydanym za zgodą Stolicy Apostolskiej u dołu po prawej 
stronie mamy zaznaczone w jednym kółeczku: „BB Stanislaus Can.Regular. Michael 
Ord. S.Mariae de Metro”296. 
 
                                                 
293 Martinus   B a r o n i u s, Vita, Gesta et Miracula Beati Stanislai Poloni, Cracoviae 1609, p.2. 
 
294  Maciej  U b i s z e  w s k i, Żywot Błogosławionego Świętosława z Sławkowa, Masyonarza 
Kościoła Farskiego Naświętszey Panny Mariey w rynku Krakowskim, w Krakowie 1609. 
 
295  Josephus C a t a l a n u s, De magistro Sacri Palatii Apostolici, Romae 1752, s. 142. Jednym z 
takich teologów (Maestro del Sacro Palazzo), ostatnio zmarły (23.IV.1996), a mianowany w maju 
1955 r. przez Piusa XII Kard. Mario Luigi Ciappi OP. L’Osserv. Rom. Wydanie polskie, Numer 6, 
1966, s.  66. 
296  Bibl. Ossol. Wrocław, Ms 187 karta pierwsza wklejona. 
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 Z tych dwóch faktów wynika, że kult oddawany przez wiernych bł. 
Stanisławowi był przed r. 1604 przez władze kościelne w Rzymie zatwierdzony. 
  
 Stanowisko zaś lokalnych władz kościelnych w Krakowie i w Gnieźnie od 
samego początku było przychylne kultowi bł. Stanisława. 
 Przede wszystkim według kroniki klasztoru i kościoła Bożego Ciała na 
Kazimierzu jak i innych źródeł w kilka lat śmierci bł. Stanisława, jego doczesne 
szczątki zostały podniesione i przedstawione do publicznej czci297. Jednym zaś 
z wyrazów uznania kultu prywatnego jakiegoś Sługi Bożego jako kult publiczny to 
rekognicja i translacja doczesnych szczątków za zgodą kompetetnej władzy 
kościelnej298. Od tego więc już czasu można przyjąć, że kult oddawany bł. 
Stanisławowi był kościelny i publiczny na terenie diecezji krakowskiej. 
 
 Z zachowanych źródeł wynika, że kościelne władze w Krakowie i Polsce 
uznały ten kult. W Krakowie w 1609 r. wydany został drukiem Żywot bł. Stanisława 
Kazimierczyka pióra Marcina Baroniusza „Superiorum permissu” z tytułem  
„Beatus”. Tytułu tego nie zakwestionowali censorzy, wśród nich rektor Akademii 
Krakowskiej, do którego należało czuwanie nad tym, by nie ukazywały się książki 
wrogie Kościołowi czy obyczajom299. Również w innych publikacjach traktujących o 
życiu świątobliwych mężów XV w. a które ukazały się na początku XVII w. przy 
Stanisławie Kazimierczyku dodawano tytuł „Beatus” i książki te ukazywały się za 
zgodą władz kościelnych. 
 Nikt tego nie kwestionował. Należy więc przyjąć, że władza kościelna w 
Polsce uznała ten kult jeśli nie expressis verbis to przynajmniej milcząco. 
 
 Gdy studiuje się dzieje kultu oddawanego bł. Stanisławowi w okresie przed 
dekretami Urbana VIII, jeden z cudów jest bardzo wymowny, wyrazisty, który 
zaciążył na dalszym rozwoju kultu. Chodzi o nadzwyczajne uzdrowienie Piotra 
Komorowskiego w 1617 r. tutaj w Krakowie w kościele Bożego Ciała przy grobie bł. 
Stanisława. 
 Piotr Komorowski był to bardzo zamożny człowiek, mający swoje dobra w 
Suchej Beskidzkiej i okolicy. Przy tym był starostą w Oświęcimiu. Urodził się w 
1580 r.. Miał dużo rodzeństwa, jednak pozostało tylko dwóch braci. W tym jeden 
Aleksander za złe postępowanie skazany był na banicję, drugi Mikołaj zmarł w 
majątku koło Wadowic w 1633 r. a nie cieszył się dobrą opinią300. Piotr, w wieku lat 
20, brał udział w wyprawie wojennej pod dowództwem Jana Zamojskiego przeciw 
Michałowi wojewodzie wołoskiemu i w bitwie pod Teleszynem 19.X.1600 i. Ploesti. 
Tam prawdopodobnie stracił jedno oko.  
 Po śmierci jego ojca Krzysztofa Komorowskiego właściciela dóbr 
żywieckich, ślemieńskich i suskich, testamentem, otrzymał Suchą z okolicą. Tam w 
                                                 
 
297 Bil. Jag. Rkpis 3742, s. 15-15v.  
 
298 Fabijan V e r a j a,  La beatificazione, Storia, Pbolemi, Prospettive, Roma 1983, Prefazione.  
 
299  Martinus  B a r o n i u s, Vita, Gesta et Miracula B.Stanislai ex Casimiria Cracovien:, Cracoviae 
1609. 
 
300 Andrzej  K o m o n i e c k i, Chronografia albo Dziejopis Żywiecki, krytyczne wydanie: Kraków 
1984  
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r. 1614 w miejsce dworu, wybudował zamek renesansowy, istniejący do dziś. W 
1616 r. został starostą w Ośmięcimiu w miejsce swego starszego brata Mikołaja301. 
 Piotr zawarł małżeństwo z Katarzyną Przerębską „przed adwentem w 1607 
r”.. Po śmierci Katarzyny zawarł drugi związek małżeński  z Marcjanną z Ziembic 
Boguszówną, która go przeżyła. W obu tych związkach nie miał dzieci. 
 Zmarł w 1640 r. i został pochowany w kościele parafialnym w Suchej 
Beskidzkiej. 
 W Krakowie często bywał. Zatrzymywał się u Stanisława Koszyckiego przy 
ul. Grodzkiej. 
 Miejscowość Sucha przed 1626 r należała do parafii Zembrzyce. Życzeniem 
Piotra Komorowskiego było założenie parafii w Suchej, tymbardziej, że od kościoła 
parafialnego dzieliła rzeka, która często wylewała a przez to utrudniała wiernym 
korzystanie z Sakramentów św. mieszkańcom Suchej i okolicy w kościele 
parafialnym w Zembrzycach, a duchowieństwu  w zaopatrywaniu chorych.. 
 Tam w Suchej Piotr Komorowski wybudował kościół przed rokiem 1617302. 
W tym kościele nabożeństwa odprawiali 00 Bernardyni z Kalwarii, przez jakiś czas 
rezydował tam ks. Łonowski za zgodą biskupa krakowskiego303. Na zachodniej 
stronie kościoła znajduje się wmurowana tablica kamienna z napisem wskazującym 
jakoby bp Tomasz Oborski położył kamień węgielny pod budowę tego kościoła304. 
Ta data jednak podawana jest w źródłach kościelnych jako data konsekracji 
kościoła305. 
 
 Pierwszy żywot bł. Stanisława wydany został drukiem w r.1609 r.,  napisał go 
Marcin Baroniusz z Jarosławia i dedykował go Stanisławowi Sułowskiemu, opatowi 
tynieckiemu a zarazem kanonikowi krakowskiemu. W 8 lat później, w języku 
polskim, wydał żywot bł. Stanisława ks.Krzysztof Łoniewski z klasztoru Bożego 
Ciała na Kazimierzu. Do wydania tego żywotu zbierał materiały przez kilka lat. 
Wiadomo, że w 1616 r. przekazał Bollandystom materiały odnoszące się do bł. 
Stanisława, a więc żywot i opisy cudów  na ręce ks.Fryderyka Szembeka TJ, 
znanego i bardzo poważanego w Krakowie, doradcy biskupa Marcina 
Szyszkowskiego.  
 Ks.Krzysztof Łoniewski dedykował ten żywot Piotrowi Komorowskiemu, 
znanemu wówczas bibliofilowi306, właścicielowi dóbr w Suchej307. 
                                                 
 
301 Urzędnicy Województwa Krakowskiego XVI - XVIII w.spisy, t. IV, Kórnik 1990, s. 157-158.  
302 AKM AV Cap 33 (1617), s. 96 „Ecclesia murata, noviter aedificata opere insigni a Domino Petro 
de Komorow Capitaneo Oświęcimen, non tamen consecrata nec dotata”. 
 
303 A. K o m o n i e c k i, Chronografia, s. 454, 599.  
 
304 Ad laudem et gloriam Dei Omnipotentis et honorem Beatissimae Virginis Mariae Annunciatae 
primum lapidem posuit Illustrissimus DD Thomas Oborski episcopus Laodecensis  Suffraganeus 
Cracovien. MDCXXIV die VIII Decembris regente ecclesiam Dei Ssmo D.N. Urbano VIII Regnante 
Sigismundo III Dei gratia Rege Poloniae etc. etc. et episcopatum Cracovien. tenente Illustrissimo DD 
Martino Szyszkowski, sumptibus et impressis Illustris et Magnifici Petri a  Komorow Capitanei 
Oświęcim. Comiti Liptow et Arav. 
 
305  AKM AV 8 (1663), s. 22v; Również APS, Kronika Parafialna Sucha, s. 15. 
 
306 Jerzy   R u ś n i a c z ek, Ikonografia rodziny Komorowskich, Karta Groni, nr 9-10, Żywiec 1980, s. 
27-45.  
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 Po przedstawieniu postaci bł. Stanisława autor przytoczył opisy wszystkich 
cudów, jakie zostały spisane w pierwszym roku po śmierci bł. Stanisława w liczbie 
176. Są tam różne przypadki losowe, choroby,  kłopoty ludzkie.  
 Dedykacja nosi datę: Wigilia Trzech Króli 1617 r. 
 Nie wiadomo kiedy Piotr Komorowski zachorował na oko, kiedy dolegliwość 
zaczęła mu bardzo już dokuczać. Trudno dzisiaj ustalić co to była za choroba. 
Lekarze przypuszczają, że było to ropień oczodołu (dr. Sabina Riedl, biegła w sądzie 
wojewódzkim), choroba niebezpieczna, wobec której medycyna wówczas była 
bezsilna. 
 Należy przypuszczać, że Piotr Komorowski cierpiąć na to oko (drugiego oka 
już nie miał) szukał pomocy u znanych wówczas lekarzy w kraju i za granicą. Ci 
jednak nie przynosili mu ulgi. 
 Postać bł. Stanisława znał, bo miał żywot jego niedawno mu przekazany, 
możliwe, że nawet finansował jego nakład. Znał również przypadki nadzwyczajnej 
interwencji bł. Stanisława u Boga w sytuacjach bardzo trudnych. 
 
 W księdze Bractwa Najświętszego Sakramentu i Pięciu Ran Pana Jezusa308 
znajduje się następujący zapis pod r. 1617: 
 „Eodem anno feria 4 infra octavas Pentecostes (było to 11 czerwca 11617) 
coram delegatis a confraternitate Prioribus V.D. Paulo Pukal ac Domino 
Christophoro Łoniewski, Canonicis regularibus Sanctissimi Corporis Christi post rei 
expositionem Przyiął na się comprotectorią Bractwa Naświętszego Sakramentu y 
piąciu ran Pana naszego Jezusa Jegomość Pan Piotr Komorowski na Orawie y 
Liptowie Hrabia etc. Oświęcimski starosta decluruiąc się służyć na wszystkim 
S.Confraterny ubi licuerit pro sua valetudine favorabili a to w gospodzie swoiey na 
uliczy Grodzkiey u Pana Stanisława Koszyckiego gdzie też y z przyczyną wotów 
swoich oddanych w poniedziałek świąteczny u grobu błogosławionego Stanisława 
Canonika kazimierskiego w kościele naszym Bożego Ciała odkrył się iawnie znaiąc 
to y pod przysięgą twierdząc, iż szczególniejszym ślubów uczynieniem do grobu 
tego przerzeczonego błogosławionego ratowany iest na oku na ktorym iuż zfankował 
dla drugiego oka wybitego sciekłego bolami”309. 
 
 Wydarzenie to było powszechnie znane, potwierdzają liczne świadectwa tak 
kościelne jak i cywilne. 
 
 Kronikarz klasztoru Bożego Ciała tak pisze o tym: 
„Conwent partykularny w Suchy. O tym taka Relatia, ode mnie, który tam był 
proboszczem dwakroć. Piotr Komorowski Comes in Liptow, et Orawa, starosta 
oświęcimski, dziedziczny pan w suskich majętnościach. Dla częstych wód, które 
wylewały w lecie, nie mogąc przejeżdżać do bliskiego kościoła farnego 
Zębrzyckiego umyślił zmurować we wsi swojej Suchej kościół, który gdy zmurował, 
myślał kogo by przy nim osadzić, nie chcieli Bernardyni, iż blisko byli w Kalwarii, 
mieszkał przy tym kościele kapłan świecki kilka lat. 
                                                                                                                                          
307  X.Krzysztof   Ł o n i e w s k i, Żywot, Sprawy y cudowne Boskie wstawienie pobożnego kapłana 
B.Stanisława Kazimirczyka,, s. A2nn. „Jasnie Wielmożnemu Panu Iego Mości Panu Piotrowi z 
Komorowa Na Orawie y Liptowie Hrabi, Oświęcimskiemu Staroście, etc.etc. ...praesentuię tą 
książeczkę małą... „ 
308  Dokument erekcyjny tego bractwa nosi datę  13 kwietnia 1347 a znajduje się w ABC. 
 
309 ABC, Protocolon Actorum Confraternitatis Sacramenti Sanctissimi et quinque plagarum Domini 
nostri Iesu Christi, s. 47n.  
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 Czasu jednego będąc bardzo chory, osobliwie na oko, które mu było z głowy 
syszło na wierzch, że go podwiązywać musiał, ten będąc w Krakowie w kamienicy 
swojej, we śnie  pokazał mu się B. Stanisław Kazimierczyk, w habicie swoim 
zakonnym, a ocknąwszy się, poznał, że się mu zaraz na zdrowiu polepszyło. Zaraz 
nazajutrz kazał się nieść jeszcze słaby do grobu jego, a tam odprawiwszy swoje 
nabożeństwo począł mówić strony fundacji z X proboszczem Bożego Ciała 
Marcinem Kłoczyńskim, a gdy się umówili, zł. 9 stysięcy zapisał na majętności 
swojej w Suchej na wyderkauf i klasztor zmurował z kaplicami. O tym jaśnie w 
erekcji tego conwentu jest wzmianka. Potem w kilka lat plebanię krzeszowski 
incorporował310.  
 
 Bardzo ważnym świadectwem potwierdzającym to wydarzenie jest Dziejopis 
Żywiecki, pisany przez Andrzeja Komonieckiego, wójta żywieckiego z r. 1704. 
Podał w tym: 
 
 „1630. Tegoż roku Jego Mość pan Piotr Komorowski, pan na Suchej 
dziedziczny w Suchej do kościoła przezeń zmurowanego wielebnych ojców 
kanoników regularnych wprowadził i klasztor dla nich założył, uczyniwszy pewną i 
dostatnią fundacyją. Co się stało dla tej okazyjej jako niżej: iż tenże Jego Mość pan 
Piotr Komorowski zachorzał był na oko barzo i niebeśpieczno, które mu aż 
wyciekło, aż go sobie kitajką zieloną zawiązywał: w ktorej chorobie tęskniąc sobie, 
oddawał się modlitwie za przyczyną świętego Stanisława Kazimierczyka, którego 
sobie wziął i miał za osobliwego patrona. I zasnąwszy, przez rewelacyją tenże święty 
Stanisław obiecał go pocieszyć, byleby braci jego zakon w Suchej fundował. Jakoś 
nieodmiennie to postanowił i rzeczą samą wykonał i zdrów z tego został. Co się stało 
za wielebnego ojca księdza Marcina Kłoczyńskiego, proboszcza naoczas Bożego 
Ciała na Kazimierzu przy Krakowie, a w tym zakonie w Polsce naprzedniejszego 
prałata. Który to cud i jego wotum przy grobie tego świętego Stanisława 
Kazimierczyka to jawnie pokazuje i świadkiem jest, który widocznie każdemu 
wymalowany z opisaniem tego cudu Jego Mości pana Piotra Komorowskiego w 
kościele kazimierskim przy Krakowie.”311. 
   
 Ważnym też jest zapis uczyniony przez biskupa Andrzeja Szyszkowskiego w 
dokumencie erekcyjnym parafii Sucha z marca 1626 w Bodzetynie:  
 
 „Erectio. Martinus Szyszkowski Dei et Apostolicae Sedis gratia Spiscopus 
Cracoviensis, Dux Severiae. 
 Omnibus et singulis...Tali tantoque zelo accensus generosus ac Magnificus 
Vir Dominus Petrus Komorowski a Komorow Comes Liptoviensis et Oraviensis 
Capitaneus Oświęcimensis pro innumera Dei immortalis tam publice quam privatim 
suscepta beneficia ad promovendum cultum divinum Sponsamque eiusdem 
Ecclesiam quae ex proprio eius latere profluxit exornando Basilicam in villa sua 
haereditaria sub titulo et invacatione Beatissimae Mariae Virginis Hebronensis a 
fundamenti minuficentissime extruxit...  Cum vero de rectore ecclesiae ita aedificatae 
fundatae dotataeque et aliis presbiteris ac ministris cogitationem susciperet supra 
nominatus Illmus et Magnificus Fundator venit in mentem magnum Dei praepotens 
beneficium quod in gravi sua, meritis et precibus pii et vere Beati Patris Stanislai 
                                                 
 
310  Bibl. Jag., Rkpis 3742, s. 148v.  
311 Andrzej K o m o n i e c k i, Chronografia albo Dziejopis Żywiecki,  s. 158-159, nadto 599. 
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Casimiritae Canonici Regularis cuius corpus ad ecclesiam Ssmi Corporis Christi 
Casimiriae devote ac reventer tumulatum fuit ibidemque magna cum veneratione 
Christi fidelium requiescit, aegritudine agnovit”312 
  
 Również kronika parafialna w Suchej podaje ten wypadek nadzwyczajnego 
uzdrowienia Piotr Komorowskiego za przyczyną bł. Stanisława Kazimierczyka: 
 
 „Kanonicy Lateraneńscy otrzymują zarząd kościoła w Suchy i Krzeszowie: 
 Uleczony cudownym sposobem z długiey i uciążliwey choroby Piotr 
Komorowski, modląc się na grobie Błogosławionego Stanisława Kazimiryty w 
kościele Bożego Ciała w Krakowie, kościół w Suchy, pomny na to dobrodzieystwo 
Boga oddał XX Kanonikom Lateraneńskim, których członkiem był niegdyś 
Błogosławiony Kazimiryta.- Tą chorobą miał bydź tak wielki ból głowy, iż mu jedno 
oko na wierzch zupełnie wysadził. Cud ten miał bydź wymalowany na jedney 
chorągwi kościoła tutejszego, lecz naystarsi ludzie których o to pytałem nie mogli 
zaspokoić mey ciekawości.  
 Dzień 3 Maja poświęcony jest. Uroczystości Bł. Stanisława. Wizerunek 
Bł.Stanisława Kazimiryty już zużyty oleyno malowany, lecz już dużo nadpsuty 
znajduje się w zakrystyi”313. 
 I faktycznie Piotr Komorowski zbudował klasztor w Suchej, uposażył go i 
tam w 1630 r. osadził kanoników regularnych z kościoła Bożego Ciała. Dom ten 
zakonny w Suchej przetrwał do r. 1781 r. w którym to roku został on zniesiony przez 
austriackie  władze świeckie. Był to okres Józefinizmu. 
 
 Wydarzenie to, nadzwyczajne uzdrowienie, którego świadectwa tak kościelne 
jak i świeckie do dziś w większości się zachowały,  postulacja sprawy 
kanonizacyjnej bł. Stanisława Kazimierczyka zdecydowała się przedstawić 
Kongregacji do Spraw Świętych przy staraniach o jego kanonizację. Postulator 
Generalny ks.kanoników regularnych D.Emilio Dunoyer zamianował do tej sprawy 
jako swego zastępcę, wicepostulatorem ks.Stanisława Nalbacha z  klasztoru Bożego 
Ciała i ten skierował pismo do J.Em.Ks.kard. Macharskiego z prośbą o wszczęcie 
procesu. 
 Jego Eminencja Ks.Franciszek Kard. Macharski wyraził zgodę na 
rozpoczęcie procesu celem wykazania nadzwyczajnego uzdrowienia oka Piotra 
Komorowskiego za przyczyną bł. Stanisława Kazimierczyka.  Ks. Kardynał powołał 
też Trybunał celem zebrania w sposób sądowy zebranych materiałów oraz 
przesłuchania świadków przedstawionych przez Postulatora jak i powołanych z 
urzędu. 
 Otwarcie procesu nastąpiło 22 września 1995 r. w kaplicy Jego Eminencji Ks. 
Franciszka Kard. Macharskiego o godz. 9.. Powołany Trybunał złożył, przepisaną 
prawem przysięgę wobec J.Em.Ks.Kardynała 
 Zeznania w tej sprawie złożyło 7 świadków powołanych przez Postulatora, 
trzech świadków z urzędu, dwóch członków Komisji Historycznej  nadto poproszono 
zo złożenia zeznań w tej sprawie specjalistę od spraw kanonizacyjnych i 
zorientowanego w tym wydarzeniu.  
                                                 
 
312  AKM,  Acta Episcopalia 43, s. 532v - 544.  
 
313 ABS, Liber memorabilium Ecclesiae Sucha a Francisco Ciesielski Parochus eiusdem ecclesiae  
conscriptus, s. 14 - - 18.  
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 Do akt procesowych dołączono następujące opracowania: 
 
 1. Relację Komisji Historycznej powołanej przez Ordynariusza 
Krakowskiego. J.Em.Ks.Franciszka Macharskiego w dniu 5 sierpnia 1995 r. (Nr 
2066/95), 
 
 2. Czy okazywany bł. Stanisławowi kult przed r. 1617 był zgodny z prawem 
kościelnym? 
 3. Sytuacja rodzinna, społeczna i religijna Piotra Komorowskiego, 
 4. Nadzwyczajne uzdrowienie Piotra Komorowskiego 
 5.  Dwie opinie biegłych lekarzy, specjalistów, 
 6. Dokumenty mówiące o tym zagadnieniu aż po ostatni czas. 
 
 Zamknięcie procesu i podpisanie dokumentów nastąpiło w dniu 29 lutego 
1996 r. 
 Ceremonia ta miała charater uroczysty, bowiem bł. Stanisław miał już 
zatwierdzony kult i uznanie jego heroicznych cnót. W kościele Bożego Ciała 
J.Em.Ks.Franciszek Kard. Macharski odprawił Mszę św. przed ołtarzem bł. 
Stanisława Kazimierczyka, wygłosił kazanie, po Mszy św. nastąpiło odmówienie 
litanii do bł. Stanisława przez jego Jego Eminencję z wiernymi i duchowieństwem 
tam zebranym, następnie Jego Eminencja, Trybunał jak i goście udali się do auli 
klasztoru Bożego Ciała, gdzie nastąpiło podpisanie dokumentów kierujących akta 
sprawy do Kongregacji dla Spraw Świętych. Następnie zalakowano akta procesowe i 
zostały one przekazane Delegatowi.. 
 
 W dniu 19 marca 1996 r. akta zostały przekazane Kongregacji dla Spraw 
Świętych. 
 Ponieważ nadzwyczajne uzdrowienie, cud, wydarzył się przed urzędowym 
zatwierdzeniem kultu oddawanego bł. Stanisławowi, zdaniem Podsekretarza 
Kongregacji dl Spraw Świętych potrzebna była dyspensa.  
 
 Jego Eminencja Ks.Franciszek Kard. Macharski  skierował do Ojca św. 
następującą prośbę: 
 
  
Cracoviae, die 28 Martii 1996 
            802/96 
 
    S a n t o   P a d r e    
 
 
 Il giorno 18 aprile 1993 Sua Santitŕ ha riconosciuto solennemente l’eroicitŕ 
delle virtů del Beato Stanislao Kazimierczyk e ne ha confermato il culto ininterrotto. 
Ora la Postulazione della causa di canonizzazione ha preparato la documentazione 
per l’approvazione della guarigione straordinaria di Pietro Komorowski per 
intercessione del Beato. In ringraziamento per la grazia ricevuto lui stesso ha 
costruito un convento a Sucha nelle sue proprietŕ e lo ha provvisto di tutto. 
 Visto che l’evento ha avuto luogo nel 1617, quindi prima del riconoscimento 
ufficiale delle sue virtů eroiche e della conferma del culto ininterrotto, su richiesta 
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della Postulazione, come Ordinario, chiedo di cuore a Sua Santitŕ la dispensa dalle 
norme attualmente in vigore al riguardo. 
 
    Con devozione filiale 
 
 
      + Card. Franciszek Macharski 
 
L.S.            Georgius Dziewoński, vicecancellarius 
 
 (W dniu 18 kwietnia 1993 r. Wasza Świątobliwość uroczyście uznał 
heroiczne cnoty bł. Stanisława Kazimierczyka jak również zatwierdził jego 
nieprzerwany kult. Obecnie Postulacja sprawy kanonizacyjnej bł. Stanisława 
przygotowała dokumentację odnoszącą się do nadzwyczajnego uzdrowienia Piotra 
Komorowskiego za przyczyną bł. Stanisława. Jako podziękowanie za to uzdrowienie 
Piotr Komorowski wybudował klasztor w Suchej i go uposażył. 
 Ponieważ wydarzenie to miało miejsce w 1617 r. a więc przed oficjalnym 
uznaniem heroicznych cnót tego błogosławionego jak i zatwierdzeniem 
nieprzerwanego kultu, na prośbę Postulacji, serdecznie proszę Waszą Świątobliwość 
o dyspensę od obecnie obowiązujących norm w tym względzie). 
 
 Prośba to została złożona w Kongregacji dla Spraw Świętych u ProPrefekta 
tejże Kongregacji Arcybiskupa Alberto Bovone. 
 Z relacji pośrednich doszła wiadomość, że Ojciec św. udzielił proszonej 
dyspensy. 
 
 Teraz należy oczekiwać orzeczenia Komisji Lekarskiej, Komisji Teologicznej 
i Zdania Kardynałów co do możliwości przeprowadzenia kanonizacji bł. Stanisława 
Kazimierczyka. 

Drogi Czytelniku, 
 

  
 Przekazujemy do łaskawego przeczytania opracowanie o życiu bł  Stanisława 
Sołtysa zwanego Kazimierczyka oraz o kulcie jaki mu wierni okazywali  w ciągu 
wiekóww naszym kraju, szczególnie w Krakowie, na Kazimierzu, w kościele Bożego 
Ciała. 
 Chociaż bł. Stanisław żył w dość odległym czasie, bo w XV w., jednak jego 
kult był zawsze żywy i społeczność polska dla jego heroicznej pracy duszpasterskiej 
i wybitnej świętości zaliczyła go do grona świątobliwych mężów XV w. zwanego 
powszechnie „szczęśliwym wiekiem Krakowa”, to jest do grona św. Jana Kantego 
(+1474), bł. Izajasza Bonera (+1471), bł. Szymona z Lipnicy (+1482), bł. Michała 
Giedrojcia (+1485) i bł. Świętosława (+1489). 
 Kraków był wówczas stolicą Polski, tu znajdowała się Akademia Krakowska, 
główne centra zakonne, stąd też z Krakowa wychodzły główne kierunki duchowości 
i świadomości i wiedzy religijnej jak i pracy misyjnej. 
 Działalności tych świątobliwych mężów przypadła na bardzo trudny okres 
kształtowania się świadomości religijnej i wierności Kościołowi. Każdy z nich miał 
inne pole pracy. Św.Jan Kanty i bł. Izajasz Boner jako profesorowie Akademii 
Krakowskiej wywierali duży wpływ na kształcącą się na uczelni młodzież tak przez 
osobistą świętość jak i kształtowanie umysłowe. Bł. Szymon z Lipnicy kazaniami i 
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życiem pełnym ofiary, głównie zadżumionym. Bł. Michał Giedrojć, przez ofiarną 
posługę w kościele, osobisty wpływ na wiernych, gorące nabożeństwo do Męki 
Pańskiej, bł. Świętosław przez otwarcie  pierwszej w Krakowie katolickiej 
wypożyczalni ksiąg.  
 Bł. Stanisław najwięcej wyróżnił się pracą duszpasterską, kaznodziejstwem, 
słuchaniem spowiedzi, troską o biednych i chorych.  
 Każdy z tych świątobliwych mężów felicis saeculi Cracoviae szedł po linii 
swego powołania i na tym określonym wolą Bożą stanowisku pełnił odpowiedzialnie 
wolę Bożą. 
 
 W tym czasie sytuacja społeczna i religijna w Krakowie była bardzo trudna. 
Do Krakowa napływały różne prądy religijne nie zawsze zdrowe i ortodoksyjne. 
Szczególnie dużo zła w umysłach społeczeństwa krakowskiego narobił wiklefizm i 
husytyzm przez swoją błędną naukę np. o Euchyrystii. Zwalczanie  sposobem 
administracyjnym tych błędów okazało się bezskuteczne i niemożliwe. Na ten trudny 
teren Pan Bóg powołał właśnie tych  świątobliwych mężów, którzy osobistym 
przykładem życia jak i swoją pracą wprowadzali spokój, podnosili poziom religijny i 
umysłowy wiernych, chroniąc ich przed zgubnymi wpływami obcych idei. 
 Jednym z nich to bł. Stanisław Sołtys, zwany Kazimierczykiem gdyż 
pochodził z Kazimierza. Był synem  Macieja rajcy kazimierskiego i prowadzącego 
sprawy sądowe miasta. Matka Jadwiga określana jako bardzo religijna zajęta 
prowadzeniem domu, wychowaniem i wykształceniem syna. Ten po ukończeniu 
szkoły parafialnej przy kościele Bożego Ciała, poszedł na wyższe studia na 
Akademię Krakowską, a po jej ukończeniu wstąpił do Zakonu księży kanoniiów 
regularnych laterańskich pracujących przy kościele Bożego Ciała. Po otrzymaniu 
święceń kapłańskich pbjaął urząd zwyczajnego kaznodziei i spowiednika przy 
kościele Bożego Ciała zaś w klasztorze był zastępcą przełożonego, lektorem i 
wychowawcą młodzieży zakonnej. 
 Społeczeństwo Kazimierza znał, przecież z tego terenu pochodził, również i 
mieszkańcy Kazimierza go znali, był jednym z nich. Gorliwość w pracy 
duszpasterskiej, bezinteresowność jak i troska o biednych i chorych zjednały mu 
powszechny szacunek. Poznać to można analizując cuda, jakie w pierwszym roku po 
jego śmierci za jego wstawiennictwem zdarzały się i które następnie zostały spisane. 
 Był człowiekiem w pełni odpowiedzialnym za swoje powołanie, obowiązki i 
zajęcia. 
 W życiu osobistym wyróżniał się głębokim kultem eucharystycznym i 
maryjnym Oprócz tego wielką czcią swojego patrona św. Stanisława, którego grób 
na Skałce w każdym tygodniu nawiedzał. 
 Czytając jego żywot, widać wielkie nabożeństwo do brewiarza. Módlitwa 
psalmów była mu szczególnie bliska. 
 Patrząc dzisiaj na tę piękną postać bł. Stanisława, który już przeszło 5 
wieków temu pracował przy kościele Bożego Ciała, widzimy w nim przede 
wszystkim duszpasterza odpowiedzialnego za swój teren pracy. Do tej pracy miał 
odpowiednie przygotowanie intelektualne. Przy tym odznaczał się odwagi, potrafił w 
kazaniach wykazywać prawdę, bronić ją przed różnego rodzaju błędami, służyć 
biednym i chorym, i osobistym przykładem pociągać innych do Boga. 
 Nie wiele pisał, a co napisał uległo zniszczeniu. Pozostały jednak 
wspomnienia o nim, pozostały świadectwa nadzwyczajnych łask od chwili jego 
śmierci do dziś. 
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 Kult oddawany bł. Stanisławowi od czasu jego śmierci po dziś dzień był 
żywy i nigdy nie przerwany. Ten też kult wskazuje na jego szczególne miejsce w 
historii naszego narodu, naszego miasta i kościoła. 
 O ile św. Stanisław biskup jako pasterz jest przykładem męstwa obronie 
słabszych św. Stanisław Kostka  przykładem wzorowego zakonnika, tak św. 
Stanisław Sołtys zwany Kazimierczykiem jest przykładem wzorowego, 
odpowiedzialnego duszpasterza. 
 Kraków, to polski Rzym. W jego kościołach przechowywane są doczesne 
szczątki wielu świętych i błogosławionych z różnych okresów, z okresu 
średnowiecza jak św. Stanisława biskupa i męczennika(+1079), jak i i tych, których 
Pan niedawno wezwał do siebie i są wyniesieni na ołtarze jak np. Aniela Salawa 
(+1922). Święci ci, pochodzą z różnych stanów i różne reprezentują środowiska.  
 Do grona tych świętych i błogosławionych z Krakowa należy również i nasz 
bł. Stanisław Sołtys, zwany Kazimierczykiem. Postać godna bliższego poznania. 
 
 
Kraków, 27 września 1996 r. 
w 533 rocznicę jego urodzin. 
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Ks. Stefan Ryłko CRL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Droga do kanonizacji bł. Stanisława Sołtysa 
 

zwanego Kazimierczykiem 
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