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Błogosławiony

Stanisław

Kazimierczyk1

urodził się 27 września 1433 roku na
krakowskim Kazimierzu.
Według autora najstarszego żywota,
spisanego w 1609 roku był synem rajcy miasta Kazimierza - Macieja
zwanego Sołtysem (Scoltetus) i Jadwigi. Jego najbliżsi byli mocno
związani z życiem Kościoła. Zaprzyjaźnieni z grupą zakonników
skupionych przy tamtejszym Klasztorze Bożego Ciała, chętnie włączali
się w bieżące sprawy parafii i pomagali w rozwiązywaniu wszystkich
problemów.
Błogosławiony
wpływowej

rodzinie

dorastał

we

mieszczańskiej

otoczonej powszechnym szacunkiem i
zaufaniem mieszkańców Kazimierza.
Ojciec
zasiadał

Stanisława,
w

radzie

Maciej
miasta,

Sołtys,
gdzie

przewodniczył sądom. Miał ponadto
warsztat

tkacki.

Zarówno

jako

rzemieślnik, jak i jako urzędnik cieszył
się ogromną atencją wśród obywateli
swojego miasta.

Za sprawą wstawiennictwa tego błogosławionego dokonał się
cud uzdrowienia mojego przyjaciela Zygmunta umierającego
na nowotwór prostaty.
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Wychował on Stanisława w poszanowaniu najwyższych wartości.
Przekazał swojemu synowi zasady, które później pozwoliły mu stać się
prawym człowiekiem, dla którego
dobro

bliźniego

było

wartością

nadrzędną.
Stanisław

Kazimierczyk

najmłodszych

lat

był

głęboko

związany z Klasztorem
Ciała

w

święty

Kazimierzu.
miał

zapoznania

tam
się

ze

od

Bożego
Przyszły

możliwość
specyfiką

zakonnego życia. Przede wszystkim
jednak był oddanym uczestnikiem
Eucharystii i uważnym słuchaczem
Słowa Bożego. Istotną rolę w kształtowaniu jego powołania odegrali
kazimierscy kaznodzieje.
Młody Kazimierczyk wsłuchując się w ich słowa uczył się retoryki,
poznawał też tajniki sztuki interpretacji Pisma Świętego. Swoją wiedzę
zaczął

pogłębiać

w

szkole

przyklasztornej.

Jako

młodzieniec

kontynuował edukację w Akademii Krakowskiej. Stopień bakałarza
uzyskał w 1461, a wg późniejszych hagiografów w 1466 roku uzyskał
stopień magistra z filozofii, a w 1467 z teologii.
Po zakończeniu studiów Stanisław Kaźmierczyk wstąpił w szeregi
nowicjuszy Kanoników Regularnych Laterańskich przy kościele Bożego

Ciała na krakowskim Kazimierzu.

Naturalną konsekwencją jego postanowienia było złożenie ślubów
zakonnych, niedługo potem zaś przyjęcie sakramentu kapłaństwa. W
początkowych latach swojej służby opiekował się nowicjuszami. Do jego
obowiązków należało również dbanie o stan klasztornego skryptorium i
przepisywanie ksiąg.

Był niezwykle cenionym wychowawcą młodzieży klasztornej. Jego
rozległa wiedza, zaangażowanie w pracę z młodzieżą, przede wszystkim
zaś wielka i głęboka wiara sprawiły, że
szybko stał się autorytetem dla swoich
podopiecznych. Wspierał ich w trudnej
sztuce interpretacji Pisma Świętego, był
dla nich podporą w chwilach zwątpienia.
Swoją postawą dawał im piękny przykład
wzorowego

zakonnika.

Kaźmierczyk otaczał

Bł.

Stanisław

troskliwą opieką

cierpiących, poświęcał im bardzo dużo
czasu i uwagi. Jego pokora, oddanie,
empatia, a nade wszystko głęboka duchowość sprawiały, że zdobył
powszechny

szacunek

swoich

współbraci.

Zaowocowało

to

powierzeniem mu stanowiska kaznodziei i spowiednika, pełnił również
odpowiedzialną funkcję zastępcy przełożonego klasztoru.
Głoszenie Słowa Bożego i interpretowanie Pisma było dziedziną, w
której Kazimierczyk realizował się najpełniej. Jego elokwencja, oddanie,
uczciwość wobec Słowa Bożego i wszechogarniająca chęć oddania sensu

treści Pisma Świętego w całej głębi pozwoliły mu stać się jednym z
najwyżej cenionych homiletyków swojego czasu. Do dziś zachował się
rękopis Sermones de tempore et de sanctis, inny (Postilla beati Stanislai
Casimiritani canonici ad ecclesiam Santcissimi Corporis Christi penes
Cracoviam XV (saec.) uległ zniszczeniu w 1945 roku.
Stanisław

Kazimierczyk

był

kaznodzieją,

który

w

swoich

rozważaniach koncentrował się na kwestiach dotyczących znaczenia i
sensu Mszy Świętej. Najistotniejsze było dla niego jednak podkreślanie
ciężaru, jakim jest grzech i akcentowanie jego zgubnego wpływu na
życie człowieka. Bezkompromisowość i wnikliwość Kazimierczyka
czyniła go także doskonałym spowiednikiem – posłudze tej poświęcał
się w niemal równym stopniu, jak kaznodziejstwu. Kazania głoszone
przez błogosławionego tworzone były z myślą o mieszkańcach jego
rodzinnego miasta, dotykały zatem spraw bieżących, które bezpośrednio
dotyczyły życia kazimierzan. Ale sława zakonnika wykraczała daleko
poza to miejsce. Aby wysłuchać jego kazań, ludzie przybywali z wielu
miast Polski.
Śmierć

Stanisława Kazimierczyka przyszła niespodziewanie.

Zmarł mając 56 lat (jak podają przekazy zmarł w klasztorze w postawie
klęczącej), pozostawiając wiele nieskończonych dzieł. Jego śmierć była
spowodowana prawdopodobnie przepracowaniem, które doprowadziło
organizm do wycieńczenia. Pochowany został na własną prośbę pod
posadzką kościoła Bożego Ciała w Krakowie, a grób stał się miejscem
kultu.
Kult jego osoby rozpoczął się jeszcze za życia, po śmierci zaś
przybrał rozmiary zupełnie niezwykłe. Ludzie tłumnie gromadzili się
przy jego grobie, błagając o wstawiennictwo w najtrudniejszych

sprawach i wypraszanie u Boga łask. W
kilka lat po śmierci zgromadzono spis
176

łask

doznanych

wstawiennictwem,
grobu

za

jego

dokonano elewacji

przenosząc

szczątki

z

prezbiterium kościoła nad posadzkę, a
w 1632 wystawiono piękny nagrobek.
W momencie jego śmierci rozpoczęła się
epoka
modlący

cudów,
się

które

uzyskiwali

bł.

Stanisława

do

Kaźmierczyka. Ilość tych zdarzeń jest
ogromna,

potwierdzona

powagą

kościelnych komisji, zarówno tych, które wydarzyły się w czasach nam
współczesnych, jak i dużo dawniej. Dotyczą one zarówno uzdrowień, jak
i

spełniania

próśb

dotyczących

bardzo

trudnych,

niemal

nierozwiązywalnych spraw.
Proces beatyfikacyjny Stanisława Kazimierczyka rozpoczął się w
1767 roku. Do działań tych powrócono po dopiero II wojnie światowej.
18 kwietnia 1993 r. w Rzymie papież Jan Paweł II ogłosił Stanisława
Kazimierczyka błogosławionym. 17 października 2010 roku w Rzymie
odbędzie się kanonizacja błogosławionego.
Wspomnienie liturgiczne bł. Stanisława Kazimierczyka, prezbitera
obchodzimy 5 maja.

