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YCIE CODZIENNE KAPUCYNÓW  
KRO NIE SKICH 

 
 
 Postronny przechodzie , który mija zabudowania klasztorne w Kro-
nie, osoba wst puj ca do wi tyni klasztornej albo te  do furty mo e 

odnie  wra enie, e codzienno  klasztorna jest nudna, pozbawiona 
rumie ców ycia, a sami zakonnicy skazani na bezczynno . 
 Przedstawienie codziennego ycia kapucynów napotyka na wiele 
trudno ci. Podstaw  s  kroniki klasztorne, wspomnienia, relacje. 
Odno nie klasztoru kro nie skiego brak róde  postronnych takich jak 
akta wizytacji kanonicznych prowadzonych przez biskupów lub dzie-
kanów. Nie zachowa y si  tak e protoko y wizytacji prowadzonych 
przez prowincja ów, komisarzy i wizytatorów. 
 Prezentuj c codzienne ycie kapucynów kro nie skich opar em si  
zatem na analizie kronik klasztornych, relacjach oraz wspomnieniach 
zakonników jak równie  na analogicznym materiale historycznym 
odnosz cym si  do ycia kapucynów w innych klasztorach.  
 
 1. Codzienno  
 
 Dzie  w klasztorze kapucynów rozpoczyna  si  wspólnymi modli-
twami w chórze zakonnym pomi dzy 5.00 a 5.30. Wcze niej, pi -
cych zakonników, budzi  jeden z braci zakonnych lub rzadziej kap an 
u ywaj c tzw. ko atki. By a to deska, do której do czone by y dwa 
metalowe kolucha. Poruszana energicznie wydawa a charakterystycz-
ny d wi k uderzaj cych koluch o desk . Najcz ciej „na pierwsze 
ko atanie” nale a o wsta  z ó ka i przez ablucje i ubieranie rozpocz  
przygotowanie do nadchodz cego dnia. Na kolejny znak (oko o 
15 minut pó niej), równie  dany ko atk  nale a o uda  si  do chóru 
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zakonnego1. Miejsca, podobnie jak w refektarzu, zajmowano wed ug 
precedensji, czyli sta u zakonnego. Prze o ony klasztoru – gwardian 
i jego zast pca – wikariusz, zajmowali sta e miejsca. Modlitwy wspólne 
rozpoczyna  prze o ony, w przypadku jego nieobecno ci wikary 
a w dalszej kolejno ci najstarszy z kap anów. Rozpocz cie modlitw 
poprzedza o kilkakrotnie stukni cie palcem w pulpit.  
 Po wst pnych modlitwach, które b d  to odmawiano wspólnie, 
b d  te  czyta  jeden z kap anów pe ni cy obowi zki akolitów. 
Po I wojnie wiatowej cz  modlitw recytowano w j zyku polskim. 
Nast pnie odmawiano Litani  do Wszystkich wi tych, odprawiano 
oko o pó godzinn  medytacj  a nast pnie recytowano tzw. horki bre-
wiarzowe czyli prym , tercj , sekst  i non .  
 Na czas wspólnego odmawiania brewiarza (do lat siedemdziesi -
tych w j zyku aci skim) bracia zakonni wychodzili do prezbiterium 
i tam, pod przewodnictwem najstarszego powo aniem brata, odmawiali 
stosown  liczb  „Ojcze nasz” przepisan  Regu  franciszka sk . 
 Po medytacji, której zako czenie oznajmia  prze o ony kilkakrot-
nym stukni ciem w pulpit, kap ani – na kilka minut przed godz. 7.00 – 
udawali si  do zakrystii. Bywa o, e niektórzy kap ani celebrowali 
Msze wi te ju  wcze niej. Podobnie by o w okresie Adwentu. Msze 
wi te odprawiano wówczas o godz. 6.00. Po ubraniu si  w szaty li-

turgiczne kap ani udawali si  do wyznaczonych o tarzy: jeden do 
g ównego pozostali do bocznych. Bracia zakonni najcz ciej s u yli 
do Mszy w. Ci kap ani, którzy odprawiali Msze w. o godz. 8.00 
lub pó niej (zasadniczo nie by o do czasu Soboru Watyka skiego II 
Mszy w. popo udniowych) zasiadali w konfesjona ach. 
 Po Mszy w. i indywidualnych modlitwach w zakrystii – gdzie 
znajdowa y si  kl czniki z tekstami modlitw – lub w chórze zakonnym 
udawali si  na niadanie. W niektórych okresach czasu, po Mszy w. 
odmawiali dalsze godziny brewiarzowe. Niekiedy odmawiano je in-
dywidualnie. 
 Kap ani, tak by o w wi kszo ci klasztorów kapucy skich w Galicji, 
spo ywali niadanie w jednym z pomieszcze  obok refektarza. Obo-
wi zywa a pewnego rodzaju samoobs uga. Po niadaniu przyjmowano 

———— 
1 Wi cej na temat wspólnych modlitw chórowych w polskich klasztorach kapucynów 
zob. J. M a r e c k i, Dzieje Zakonu Kapucynów w okresie II Rzeczypospolitej, Kraków 
2000, s. 319-329. 
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kaw  i je li kap ani nie mieli szczególnych obowi zków, na przyk ad 
wyjazd do s siednich miejscowo ci z pos ug  duszpastersk , g osze-
nie kaza  lub rekolekcji, pracy we w asnej wi tyni, oddawali si  b d  
to pracy indywidualnej w celi zakonnej, czytaniu ksi ek lub gazet2. 
Bracia zakonni, po spo yciu niadania w refektarzu lub w kuchni, 
udawali si  do swych obowi zków.  
 Przed po udniem akolita wzywa  zakonników, u ywaj c ko atki, do 
chóru. Po odmówieniu modlitwy „Anio  Pa ski” i wezwa  dodatkowych, 
odmawiano nieszpory oraz komplet  zako czon  antyfon  „Unica”. 
Po ich zako czeniu w procesji precedencjalnej udawano si  do refektarza. 
Niektórzy prowincja owie zarz dzali by odmawia  wówczas psalm 
„Miserere”. Praktyka ta nie przyj a si  w klasztorach galicyjskich. 
 Zanim zakonnicy zasiedli za sto em odmawiali „Ojcze nasz” i jeden 
z kap anów (hebdomadarz) b ogos awi  pokarm. Po zaj ciu miejsc 
modlono si  za tych zakonników, którzy zmarli w danym dniu na 
przestrzeni pobytu kapucynów na ziemiach polskich w klasztorach 
ca ej prowincji. Hebdomadarz wyczytywa  z ksi gi zwanej „Mortuo-
logium” imi  zmar ego, krótk  charakterystyk  jego dzia alno ci, pe -
nione funkcje, wiek, czas prze yty w zakonie, rok i miejsce mierci 
oraz pochówku. Nast pnie wszyscy recytowali psalm „De profundis” 
a hebdomadarz na zako czenie odmawia  stosown  oracj . 
 Po zako czeniu modlitw za zmar ych akolita odczytywa  fragment 
Ewangelii (w pi tki czytano fragment Regu y). Prze o ony, je li uzna  
to za stosowne, dyspenzowa  zakonników od zachowania siletium 
[milczenia] podczas spo ywania posi ków. Je eli nie wypowiedzia  
„Dispensatur a silentio” na co wszyscy odpowiadali „Deo gratias” to 
kap ani, rzadziej bracia zakonni, na zmian  czytali wybran  uprzednio 
lektur  duchown . Najcz ciej by y to rozwa ania teologiczne lub ycio-
rysy wi tych. Posi ki podawano w tzw. porcyjkach, które przygotowy-
wa  kucharz, a do sto ów przynosili najm odsi wiekiem bracia zakonni.  
 Po obiedzie wszyscy udawali si  do chóru zakonnego. Wspólnie 
odprawiano kilkuminutow  adoracj  Naj w. Sakramentu, odmawiano 
Litani  do Naj w. Imienia Jezus oraz prowadzono szczegó owy rachunek 

———— 
2 W tomie pierwszym klasztornej kroniki mo na odnale  bardzo du o informacji 
z ycia politycznego, opisów wydarze  wojennych, stosunków panuj cych na dworach 
europejskich. Mo na wnioskowa , e te informacje kronikarz czerpa  z dost pnych 
czasopism lub publikacji ksi kowych. 
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sumienia. Odmawiano tak e, jako modlitwy za zmar ych, po siedem razy 
„Ojcze nasz, Zdrowa  Mario i Chwa a Ojcu”. 
 Indywidualne zaj cia popo udniowe poprzedza a wspólna rekreacja 
zakonników. W okresie letnim organizowano j  w ogrodzie, w innych 
okresach w refektarzu, gdzie pocz tkowo znajdowa  si  jeden z nie-
wielu pieców grzewczych w klasztorze. Podczas rekreacji wspólnie 
rozmawiano, dzielono si  prze yciami z wyjazdów poza klasztor, dys-
kutowano, uk adano plany duszpasterskie lub remontowo-budowlane na 
przysz o . W uroczysto ci ko cielne podczas rekreacji na sto ach po-
jawia o si  ciasto, owoce i inne dodatki. 
 Godziny popo udniowe przeznaczano na odpoczynek – by a to 
tak zwana sjesta poobiednia, prac  indywidualn  lub inne czynno ci 
(spotkania duszpasterskie z cz onkami bractw, tercjarzami, osobami 
przygotowywanymi do chrztu lub Komunii w.). Oko o godz. 18.00 
w chórze zakonnym odmawiano modlitwy brewiarzowe zwane jutrzni  
(obecnie nazywana godzin  czyta ) i laudesy o ile nie by y odmawiane 
o pó nocy a nast pnie recytowano Litani  do Matki Bo ej Loreta skiej 
i odprawiano pó godzinn  medytacj . Po godzinnym nabo e stwie 
spo ywano w refektarzu kolacj , podczas której – o ile nie by o dys-
pensy prze o onego – czytano dzie a religijne. Zazwyczaj kolacj  prze-
d u ano, podobnie jak obiad, o rekreacj . Oko o godz. 22.00 zakonnicy 
udawali si  na spoczynek. W okresie, gdy gromadzono si  na modlitwy 
o pó nocy na spoczynek udawano si  nawet po godz. 20.  
 W pewnych okresach czasu by a wprowadzona praktyka modlitw 
nocnych. Na kilkana cie minut przed pó noc  akolita budzi  zakon-
ników na jutrzni , któr  wspólnie odmawiano w chórze zakonnym. 
Modlitwy nocne trwa y oko o 45 minut. Po ich zako czeniu udawano 
si  na odpoczynek.  
 Odmawianie nocnej jutrzni zanik o zupe nie w po owie XX wieku. 
Z o y o si  na to szereg czynników: bardzo cz sto przem czenie pra-
cami duszpasterskimi, zmian  mentalno ci, a przede wszystkim poso-
borowe zmiany w uk adzie i odmawianiu brewiarza. 
 
 2. Obowi zki zakonników 
 
 W kapucy skich klasztorach urz d prze o onego sprawowa  kap an 
zakonny zwany gwardianem. W innych domach – zwanych hospicjami, 
w których mieszka o mniej ni  12 zakonników – odpowiedzialny za 
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dzia alno  wszystkich kap anów i braci nazywany by  prze o onym. 
G ównym obowi zkiem prze o onego by a troska o wspólnot  i klasz-
tor. Czuwa , aby podw adni zachowywali ycie wspólne i d yli do 
doskona o ci. Prze o ony móg  upomina  i kara  oraz kierowa  skargi 
do wy szych prze o onych, to jest prowincja a lub komisarza3. Uczest-
niczy , jak wszyscy zakonnicy, we wszystkich wiczeniach wspól-
nych. Nie mia  adnych przywilejów. Wyj tkowo posiada  tylko nieco 
wi ksz  cel . Ka dy prze o ony mia  obowi zek rezydencji, a podczas 
opuszczania klasztoru mia  powiadomi  o tym fakcie wikarego kon-
wentu i furtiana4. 
 Zgodnie z tradycj  franciszka sk  i kapucy sk  wszystkich prze o-
onych mianowa  prze o ony prowincjalny po zasi gni ciu rady swe-

go definitorium na okres trzech lat. Po up ywie trzechlecia dotychcza-
sowy prze o ony móg  by  mianowany na kolejn  kadencj 5. Konsty-
tucje zakonne szczegó owo omawia y sposób wybierania gwardianów: 
minister prowincjalny wraz z definitorami, po wys uchaniu wszystkich 
g osuj cych, niech naprzód porozumiej  si  mi dzy sob  i rozwa , 
którzy maj  by  wy czeni. Nast pnie ka dy z nich, t.j. Minister pro-
wincjalny i definitorzy, niech osobno potajemnie wypisze na kartce 
tylu Ojców, ilu potrzeba ustanowi  Gwardjanów, wybieraj c swobod-
nie tych, których uwa a za lepszych i odpowiedniejszych a wezwawszy 
do Definitorjum skrutatorów kapitularnych lub, je li uznaj  za w a-
ciwe innych nowoobranych, ka dy do ich r k odda kartk . Skrutato-

rowie zebrawszy razem w sekrecie g osy wszystkich oznajmi  imiona 
braci wybranych i liczb  g osów. Je li si  zdarzy, e w pierwszym 
g osowaniu nie wszyscy b d  obrani, niech si  odb d  dalsze g oso-
wania dopóki nie b dzie pe nej liczby Gwardjanów. Je liby za  liczba 
wybranych by a wy sz  ni  potrzeba, Minister i Definitorzy tajnie 
i dowolnie po rozwadze niech usun  zbytecznych; potem wyznacz  
obranych do klasztorów, jak b d  uwa a  za w a ciwsze6. 
 Kandydat na prze o onego musia  by  kap anem – profesem wie-
czystym, odznacza  si  roztropno ci , wiedz  i mie  naturalne przy-
mioty potrzebne prze o onemu. Gwardian, tak samo jak prze o ony 
———— 
3 Konstytucje Braci Mniejszych Kapucynów, Kraków 1928, nr 223-225. 
4 Relacja ustna E. Kawalli, Wo czyn, 10 III 1996 r.; Relacja pisemna A. Krajewskiego, 
Serpelice, 20 IX 1998 r. (w posiadaniu autora). 
5 Konstytucje..., nr 158. 
6 Tam e, nr 155. 
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hospicjum, móg  pe ni  swój urz d – jak wspomniano wcze niej – 
przez dwie kolejne kadencje.  
 Kap an wyznaczony na prze o onego po przybyciu do klasztoru 
legitymowa  si  obediencj , któr  odczytywano w refektarzu. Po po-
witaniu przez ust puj cego prze o onego, a w razie jego nieobecno ci 
przez wikarego lub najstarszego z kap anów, przejmowa  tzw. agendy 
prze o e skie, tj. ksi gi klasztorne i piecz . Wita  si  z wszystkimi 
mieszka cami klasztoru, a w godzinach wieczornych urz dzano rekre-
acj , na któr  zapraszano okoliczne duchowie stwo i dobrodziejów. 
W nast pne dni, w obecno ci dotychczasowego prze o onego, odwie-
dza  okolicznych kap anów. Nowo mianowany prze o ony przedsta-
wia  si  tak e biskupowi ordynariuszowi7. 
 Na przestrzeni 250 lat pobytu kapucynów w Kro nie funkcj  prze-
o onego pe ni o 9 kap anów a gwardiana – prawdopodobnie 48 ka-
p anów. Prawie po owa z nich sprawowa o urz d przez dwie lub na-
wet przez trzy kadencje8.  
 Pomocnikiem i zast pc  gwardiana by  wikary konwentu. Podobnie 
jak prze o onego tak i wikarego mianowa  komisarz prowincjalny po 
wys uchaniu swego definitorium. Wikary mia  s u y  prze o onemu 
rad  i pomoc  oraz broni  jego autorytetu. W przypadku choroby, nieo-
becno ci prze o onego przejmowa  kierownictwo nad konwentem9.  
 Oprócz prze o onego i wikarego w sk ad zarz du domowego wcho-
dzili dyskreci. Obowi zek ten, w zale no ci od zmieniaj cego si  
prawodawstwa zakonnego, pe ni o jeden lub dwóch kap anów. Je li 
by o dwóch dyskretów to jeden by  mianowany przez definitorium, 
natomiast drugiego wybierali profesi wieczy ci. Zadaniem dyskretów 
by a wspó praca i pomoc w rozwi zywaniu trudnych spraw material-
nych i duchowych.  
 Du e znaczenie w ród zakonników, poza wy ej wymienionymi: 
gwardianem (lub prze o onym), wikarym i dyskretem, mia  ekonom 
klasztorny. Do jego obowi zków nale a a troska o finanse wspólnoty, 
w a ciwe ich dysponowanie oraz prowadzenie ksi g dochodów i roz-
chodów. W klasztorze kro nie skim obowi zek ekonomów spe niali 
———— 
7 Archiwum Klasztoru Kapucynów w Kro nie [dalej: AKKKr], sygn. 5, Chronologiae 
Conventus liber tertius [dalej: KKKr III], s. 1. 
8 Zob. J.L. G a d a c z, S ownik polskich kapucynów, t. 1, Wroc aw 1985, s. 168-169. 
9 Por. Konstytucje..., nr 156, 159; AKKR, sygn. 4, Chronologiae Conventus liber 
secundus [dalej: KKKr II], s. 58. 



YCIE CODZIENNE KAPUCYNÓW KRO NIE SKICH 
 

197

kap ani. Z powodu braków personalnych funkcj  ekonoma bardzo cz sto 
czono z prze o e stwem10.  

 Urz dami najbardziej wyró nianymi w klasztorach by y funkcje 
furtiana i zakrystiana. Ka da osoba przychodz ca do klasztoru spoty-
ka a si  z tymi osobami i w kontaktach z nimi wyrabia a sobie opini  
o pozosta ych zakonnikach. 
 Na furtianów wyznaczano zakonników w niezbyt m odym wieku, 
odznaczaj cych si  skromno ci , cierpliwo ci  i pokor . Wymagano od 
niego aby wszystkich przychodz cych do furty traktowa  z szacunkiem 
i powag . Furtian czuwa  nad rozmównicami, do których wprowadzano 
osoby pragn ce spotka  si  i porozmawia  z mieszka cami klasztoru. 
Przyjmowa  korespondencj  klasztorn  oraz by  odpowiedzialnym za 
zamykanie bram. Czuwa  nad klauzur  w konwencie oraz nad ca ym 
obej ciem klasztornym. Furtianom równie  by a powierzona troska 
o biednych, którzy przychodzili z pro b  o ywno  i wsparcie mate-
rialne. Bracia obs uguj cy furt  rozdzielali ja mu n  oraz rozdawali 
ywno . W dni, w które nap yw go ci lub prosz cych o wsparcie by  

du y, furtianom pomagali inni bracia zakonni. Tak by o w dni odpu-
stów oraz we wtorki, kiedy to przy furtach rozdzielano biednym chleb 
nabywany z ofiar sk adanych do puszek w. Antoniego. Furtiani opie-
kowali si  ponadto go mi, którzy zatrzymywali si  w konwentach 
kapucy skich. Furtianom najcz ciej powierzano obowi zek dzwonie-
nia na Anio  Pa ski, podczas porannych i wieczornych modlitw brewia-
rzowych. Obowi zku furtiana, podobnie jak i kwestarza, nie mogli pe -
ni  zakonnicy, którzy nie z o yli profesji uroczystej 11. 
 Innym wyró niaj cym si  urz dem klasztornym by a funkcja za-
krystiana, któremu powierzano opiek  nad ko cio em i zakrysti . 
Odpowiada  za wystrój o tarzy: ubieranie ich kwiatami, zmiany anty-
pendium i konopeum przy tabernakulum w g ównym o tarzu. Obo-
wi zkiem zakrystiana by o utrzymanie porz dku w ko ciele. Najcz -
ciej osobi cie sprz ta  wi tyni  klasztorn  i chór zakonny. W klasz-

———— 
10 Tam e, s. 21, 25, 70. 
11 Por. Rozporz dzenia i orzeczenia Kapitu y Generalnej 65-tej, [w:] Konstytucje 
Braci Mniejszych Serafickiego Ojca Franciszka . Kapucynów aprobowane i potwier-
dzone od Urbana VIII papie a z w oskiego na polski j zyk wyt omaczone i za pozwo-
leniem prze o [onych] do druku podane Roku Pa skiego 1733 dnia X mies[i ca] 
grudnia, Kraków 1904, s. 127; Relacja ustna T. Zychowicza (o. Adama), Gdynia, 
16 II 1995 r.; Relacja ustna L. Cisa, om a, 16 VIII 1996 r. 
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torze kro nie skim porz dek w ko ciele pomagali zakrystianowi 
utrzymywa  osoby wieckie. 
 Zakrystian ka dego dnia przygotowywali o tarze oraz szaty i naczynia 
liturgiczne dla kap anów, którzy w godzinach porannych odprawiali 
Msze w. Z pomoc  innych braci zakonnych us ugiwali do Mszy w. 
Zanim wprowadzono o wietlenie elektryczne, do zada  zakrystianów 
nale a a troska o o wietlenie wi ty  klasztornych i chórów zakonnych 
obowi zkiem ich by o dolewanie nafty i czyszczenie szkie  w lampach co 
by o szczególnie uci liwe gdy  nale a o robi  to codziennie12. 
 Zakrystian dba  o czysto  szat liturgicznych oraz troszczy  si  o to, 
aby w zakrystiach by  odpowiedni zapas wiec, komunikantów i hostii 
oraz wina. W konwencie kro nie skim zakrystiani przyjmowali stypendia 
mszalne i wpisywali intencje do ksi g, które znajdowa y si  w zakrystii.  
 Obowi zkiem zakrystianów by o przygotowanie szopki na okres 
Bo ego Narodzenia oraz Ciemnic  i Bo y Grób na Wielki Tydzie . 
W konwencie kro nie skim dla przyozdobienia Bo ego Grobu hodo-
wano w przyklasztornej cieplarni (szklarni) rzadkie gatunki kwiatów, 
palmy oraz egzotyczne ro liny. Bogata dekoracja Bo ego Grobu ci -
ga a w Wielki Pi tek i w Wielk  Sobot  rzesze wiernych13. Kro nie -
ski zakrystian br. Rajmund Pó ch opek14, z zami owania ogrodnik, 
s yn  na ca  okolic  nie tylko z hodowanych przez siebie kwiatów, 
ale i ze sztuki przyozdabiania nimi o tarzy. Zdj cia z jego o tarzowy-
mi kompozycjami kwiatowymi publikowano w formie pocztówek15. 
Samemu za  br. Rajmundowi po wi ci  swój wiersz Jan Pietrzycki16. 
Zbyt du a ilo  i ró norodno  obowi zków ci cych na zakrystia-
nach sprawia a, e prze o eni cz sto wyznaczali im pomocników. 
Niekiedy tak e zatrudniano osoby wieckie. Cz sto kolekt  niedzieln  
(sk adk ) zbierali bracia ogrodnicy17. 
———— 
12 J. K o s t k a, Wspomnienie o br. Leonie Wojnarze [mszps], S dziszów Ma opolski 
1993, s. 1-3. 
13 Por. A. T u r o w s k a, Grób Chrystusa w ko ciele kapucynów, [w:] U kresu, Kra-
ków 1938, s. 59-60; Relacja ustna M. Witkowskiego, Krosno, 19 IX 1993 r. 
14 J.L. G a d a c z, S ownik…, t. 2, Wroc aw 1986, s. 192-193. 
15 Relacja ustna A. Soko owskiej, Kraków, 15 XII 1997 r.; Relacja pisemna A. Kra-
jewskiego, jw. 
16 J. P i e t r z y c k i, Kwiaty Brata Rajmunda, [w:] W oskie Madonny, Kraków 1928, s. 11. 
17 Archiwum Prowinkcji Warszawskiej Kapucynów w Zakroczymiu [dalej: APW], brak 
sygn., Liber Sessionum Consilii Provincialis Commissariatus Varsaviensis OMCap. 
indea dimidio anno 1922, s. 74; Relacja ustna K. Rogozi skiego, Kraków, 11 V 1992 r. 
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 Nad ubraniami zakonników i szatami liturgicznymi czuwa  we-
stiarz. W klasztorze kro nie skim ten obowi zek zlecano prawdopo-
dobnie jednemu z braci zakonnych. Prace w pralni wykonywa y za-
trudniane okazyjnie praczki. Szyciem habitów i peleryn zakonnych 
zajmowa  si  krawiec. On te , odwiedzaj c systematycznie klasztory, 
naprawia  odzie  zakonników18. 
 Innym obowi zkiem, którym obarczano braci zakonnych, by o 
kwestowanie na prowadzone budowy i utrzymanie klasztorów. Bracia 
kwestarze cieszyli si  wielk  popularno ci  i szacunkiem w ród wier-
nych. Zakonnicy ci nie tylko zbierali ofiary pieni ne i dobra mate-
rialne, ale równie  prowadzili w drown  katechizacj  i przybli ali 
osobom wieckim prawd  o yciu zakonnym. Przed wi tami Bo ego 
Narodzenia roznosili w okolicznych miejscowo ciach op atki19.  
 Nale y doda , e kwestarze kapucy scy nie tylko zbierali ja mu n  
na cele klasztorów, ale równocze nie prowadzili dzia alno  charyta-
tywn , a w razie potrzeby rozdzielali zbierane dobra w ród najbiedniej-
szych. Kwestarze kierowali si  wi c pewn  „autonomi ” w swojej dzia-
alno ci, dlatego wyznaczani do tej funkcji bracia zakonni, podobnie jak 

furtiani oraz zakrystiani, odznaczali si  powag , prawo ci , szlachetno-
ci  i uczciwo ci  oraz wzorowym yciem zakonnym. Konstytucje 

zakonne poleca y kwestarzom, by sposób ich post powania i mówienia 
niech b dzie taki, by wszystkim przy wiecaj c dobrym przyk adem, sobie 
i Zakonowi zjednywali wi t  przychylno  ludzi wieckich20. 
 Kwestarze kapucy scy z Krosna, dzia aj cy w najbli szej okolicy 
klasztoru, zbierali najcz ciej ziemiop ody lub drobne ofiary pieni ne, 
a niekiedy przyjmowali stypendia mszalne. W okresie Wielkiego Postu 
kwestowano jajka21.  
———— 
18 KKKr III, s. 132; A. Szyma ski, W 50-t  rocznic  zbudowania i rozpocz cia nau-
czania w Kolegium w. Fidelisa w om y (1925-1975) oraz na 450 rocznic  powstania 
Zakonu OO. Kapucynów [msps], om a 1975, s. 24; Relacja ustna E. Kawalli, jw. 
19 Archiwum Klasztoru Kapucynów w S dziszowie Ma opolskim [dalej: AKS], sygn. 37, 
Kronika klasztoru OO. kapucynów w S dziszowie, od 1 VI 1919 do 31 XII 1935 
[dalej KKS V], s. 387, 520; A. Szyma ski, W 50-t  rocznic ...,  s.  8-9; Relacja ustna 
J. Rumaka, Cz stochowa, 10 V 1995 r. 
20 Konstytucje..., nr 79; Por. Relacja ustna K. Wojnara, Krosno, 27 XI 1996 r. 
21 Archiwum Klasztoru Kapucynów w Zamarstynowie (depozyt w Archiwum Kra-
kowskiej Prowincji Kapucynów w Krakowie) [dalej: AKZ], sygn. 1, Ksi ka kwestar-
ska na budow  ko cio a OO. Kapucynów w Zamarstynowie, passim; Relacja ustna 
T. Zychowicza, jw.; Relacja ustna J. Nowaka, Krosno, 17 XII 1996 r. 
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 Warto tutaj zaznaczy , e obowi zkiem kwestarzy by o nie tylko 
zbieranie ja mu ny, ale tak e modlitwa za dobrodziejów. By o tradycj  
przekazywan  sobie przez kolejne pokolenia kwestarzy, e po powrocie 
do klasztoru nale a o „opowiedzie ” si  prze o onemu, a nast pnie ca y 
wieczór po wi ci  na modlitw  za dobrodziejów. W klasztorze krakow-
skim bracia zakonni kwestowali w kru gankach loreta skich podczas 
nawiedzania przez wiernych Grobu Pa skiego w Wielk  Sobot 22. 
 Innymi obowi zkami, które w klasztorach wype niali bracia zakonni, 
by y kucharstwo oraz szafarstwo. Kucharze zajmowali si  wypiekiem 
chleba i przygotowaniem posi ków, szafarze za  gromadzeniem i prze-
chowywaniem zapasów ywno ciowych. Poniewa  obowi zki w kuch-
ni wymaga y ci g ej obecno ci, dlatego kucharze cz sto byli zwolnieni 
ze wspólnych modlitw chórowych. Podczas modlitw porannych, po ich 
rozpocz ciu udawali si  do ko cio a, gdzie s u yli do Mszy w. Po krót-
kim dzi kczynieniu opuszczali ko ció  i udawali si  do pracy23. 
 Nad klasztornym ogrodem czuwa  ogrodnik. Tam uprawiano warzy-
wa, które s u y y do przygotowywania posi ków. Niekiedy nadwy ki 
ziemiop odów rozdawano ubogim lub sprzedawano po symbolicznych 
cenach. W ogrodach znajdowa y si  tak e drzewa owocowe oraz krzewy 
ozdobne. W kro nie skim ogrodzie kapucynów by  niegdy  ko ció  p.w. 
w. Jakuba, prawdopodobnie – jak podaje ustna tradycja – altanki, figury, 

kapliczki a nawet sadzawka24. P yn  te  kana , który nazywano rzeczk . 
Jego pozosta o ci  na by  mostek na g ównej alei ukryty pod leszczyn . 
W ogrodzie hodowano kwiaty, którymi przyozdabiano o tarze. Zapewne 
jeszcze w XIX wieku w klasztornym ogrodzie kapucynów za o ono cie-
plarni , w której, podobnie jak i w innych klasztorach galicyjskich, prze-
trzymywano ro liny egzotyczne. Ogród by  równie  miejscem, w którym 
sp dzano w okresie letnim rekreacje lub udawano si  na przechadzki. 
Ogród otacza  wysoki kamienny mur wzniesiony zapewne w pocz tkach 
XIX wieku. Podobnie jak w klasztorze, tak samo i w ogrodzie obowi -
zywa a klauzura. Obowi zkiem ogrodnika by o utrzyma  w ca ym ogro-
dzie w a ciwy porz dek i czuwa  nad przestrzeganiem klauzury25. 
———— 
22 Relacja ustna R.  Szcza by,  Kraków, 10 IV 1996 r.;  Relacja ustna J.  Nowaka,  jw.;  
Relacja ustna A. Soko owskiej, jw. 
23 A. S z y m a s k i, W 50-t  rocznic ..., s. 23; Relacja ustna K. Rogozi skiego, jw.; 
Relacja pisemna J. D browskiego, [b.m.], 12 IV 1996 r. (w posiadaniu autora). 
24 AKKKr, sygn. 3, Chronologiae Conventus liber primus [dalej: KKKr I], k. 8. 
25 Relacja ustna K. Wojnara, jw. 
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 Oprócz ogrodu przy klasztorze znajdowa o si  gospodarstwo. Dla 
w asnych potrzeb hodowano w nim byd o, trzod  chlewn , drób oraz 
utrzymywano konie niezb dne do wyjazdów duszpasterskich oraz dla 
kwestowania. W ostatnich latach do kro nie skiego klasztoru za spraw  
o. Ewarysta powróci y konie, które s u  do hipnoterapii. Nad ca ym 
gospodarstwem, budynkami, sprz tem gospodarskim i zwierz tami oraz 
drobiem czuwa  brat zakonny zwany „gospodarzem”. Kierowa  zatrud-
nianymi w gospodarstwie pozosta ymi bra mi zakonnymi, klasztornymi 
tercjarzami oraz przyjmowanymi okresowo osobami wieckimi26. 
 
 3. Wizytacje 
 
 Na przestrzeni 250 lat istnienia wspólnoty kapucy skiej w Kro nie 
odby o si  kilka wizytacji ze strony w adz zakonnych oraz ko cielnych, 
które by y znacz ce dla przebywaj cych tam zakonników. Systema-
tycznie te  wizytacje klasztorów prowadzili komisarze prowincjalni. 
 Konstytucje zakonne zobowi zywa y genera ów do przeprowadzenia 
wizytacji w ca ym Zakonie: Przeto postanawia si , aby Minister general-
ny w czasie swego urz dowania stara  si  zwiedzi  wszystkie Prowincje 
osobi cie, albo przez innych, gdyby sam by  prawnie przeszkodzony, 
i o ile mo no ci zobaczy  wszystkie nasze klasztory, albo przynajmniej 
wszystkich naszych braci; Prze o eni za  prowincjalni przynajmniej raz 
na rok niech odwiedz  wszystkie klasztory Prowincji i ka dego z braci27.  
 Jedn  z pierwszych, wydaje si , e najwa niejsz  wizytacj  dla 
klasztoru kapucynów w Kro nie by a wizytacja wyznaczona przez ge-
nera a Zakonu, a przeprowadzona w grudniu 1920 roku przez definitora 
generalnego o. Eligiusza (z Fenne) Jensena. Wizytator przebywa  
w kilku klasztorach na terenie dawnej Galicji, w tym w klasztorze kro-
nie skim (21-24 XII). Przyby  z konwentu krakowskiego i po zako -

czeniu wizytacji odjecha  do S dziszowa Ma opolskiego. W podró ach 
towarzyszy  mu komisarz prowincjalny, o. Konstanty Jaro 28. Wizyta-
cj  sprawowa  w ubraniu cywilnym, co wywo a o w ród zakonników 

———— 
26 A. S z y m a s k i, W 50-t  rocznic ..., s. 23; Relacja ustna F. Podhalskiego, Kraków, 
15 II 1994 r.; Relacja pisemna A. Krajewskiego, jw. 
27 Por. J. M a r e c k i, Dzieje Zakonu…, s. 169-182 (tam e literatura). 
28 KKKr III, s. 108-109; Archiwum Klasztoru Kapucynów w Rozwadowie [dalej: AKR], 
sygn. 28, Kronika klasztoru rozwadowskiego od 15 listopada 1917 r. [do 1934, t. 3; 
dalej: KKR III], s. 44; KKS V, s. 378-379. 
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mieszane uczucia29. Ponadto z zakonnikami rozmawia  po niemiecku, 
co zupe nie zniech ci o kro nie skich kapucynów do wizytatora. 
W dniu 23 grudnia wizytator odwiedzi  o. Bassar  – gwardiana klaszto-
ru bernardynów w Dukli, z którym podczas wojny s u y  w wojsku30. 
 Kolejn  by a wizytacja przeprowadzona przez wizytatora apostol-
skiego, sufragana w oc awskiego, bpa W adys awa Krynickiego. W pa -
dzierniku 1924 roku prowadzi  z polecenia Episkopatu i z rozporz -
dzenia Stolicy Apostolskiej wizytacj  komisariatu krakowskiego ka-
pucynów31. W tym czasie, czego nie odnotowano w zakonnych kroni-
kach, odwiedzi  klasztor kapucynów w Kro nie32. 
 W 1925 roku, w dniach od 30 czerwca do 15 lipca, wizytacj  kon-
wentów komisariatu krakowskiego przeprowadzi  generalny wizytator 
i prze o ony komisariatu warszawskiego, o. Gondulf Fermont. Klasztor 
kro nie ski odwiedzi  7 lipca33. O maj cej si  odby  wizytacji komisarz 
o. Czes aw powiadomi  stosownymi pismami konwent, poleci  ponadto 
przygotowa  ksi gi klasztorne do sprawdzenia i podpisu oraz wr czy  
wizytatorowi jako tzw. viale czyli op at  podró n , 50 z otych34. Wizy-
tator, zgodnie ze zwyczajem, przeprowadzi  rozmowy ze wszystkimi 
zakonnikami, dokona  ogl dzin ko cio a ze szczególnym uwzgl dnie-
niem stanu tabernakulum, relikwii i olejów wi tych. Interesowa  si  
tak e kancelari  klasztorn . W drodze ze Lwowa do S dziszowa 

———— 
29 Kronikarz klasztoru kro nie skiego zapisa , i  nieprzyjemne wra enie zrobi o tylko to, 
e o. Wizytator nie by  w habicie tylko w wieckim ubraniu i w obojczyku [w koloratce], 

chocia  o. Komisarz prosi  i chcia  Mu da  habit jeszcze w Krakowie. KKKr III, s. 109.  
30 KKR III, s. 43. 
31 Centralne Pa stwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, fond 618, opis 1, 
sprawa 24, s. 55, Akta Nuncjatury Apostolskiej w Polsce. Korespondencja. Pismo A. Ratti 
do abpa J. Bilczewskiego, Opole 6 XI 1920 r. 
32 Archiwum Krakowskiej Prowincji Kapucynów w Krakowie, sygn. AP 45, Kronika 
Prowincji Krakowskiej OO. kapucynów [1921-1973; dalej KPK], s. 15; KKR III, 
s. 98-99; KKS V, s. 424; K. G a d a c z, Powstanie prowincji galicyjskiej kapucynów, 
jej rozwój i zmiana nazwy na krakowsk . 1781-1970 [w:] Zakony w. Franciszka 
w Polsce w latach 19772-1970, t. 2, red.  J.  Bar,  Warszawa  1978,  s.  215;  R.  C i e -
l i c k i,  ycie i dzia alno  o. Mariana Najdeckiego (1876-1951) [msps], Kraków 
1991, s. 73. 
33 APW, brak sygn., Liber Sessionum...; s. 45; KKS V, s. 434; R. C i e l i c k i, ycie 
i dzia alno ..., s. 74. 
34 Archiwum Klasztoru Kapucynów w Krakowie [dalej: AKK], sygn. 91, Ksi ga 
aktów konwentu krakowskiego OO. Kapucynów od roku 1910, s. 40. 
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spotka  si  tak e z biskupem przemyskim Anatolem Nowakiem, na 
terenie, którego diecezji po o ony by  klasztor kro nie ski35. 
 Najbardziej znacz c  dla klasztoru kapucynów w Kro nie jak i dla 
ca ego komisariatu krakowskiego by a wizytacja przeprowadzona 
w dniach 4-11 sierpnia 1935 roku przez genera a Zakonu o. Wigiliusza 
Dalla Zuana. Komisarz, o. Czes aw Szuber, po otrzymaniu z kurii gene-
ralnej wiadomo ci o maj cej si  odby  wizytacji, skierowa  do wszyst-
kich zakonników list, w którym poinformowa  o przyje dzie genera a 
i poda  porz dek odwiedzin w poszczególnych klasztorach. Komisarz 
poleci , by we wszystkich klasztorach w czasie wizytacji modli  si  
o dobre jej owoce, by wyda a skutki b ogos awione tak ogó em dla ca ej 
naszej Prowincji, jako te  dla ka dego z Ojców i Braci z osobna36. 
Po rannych i wieczornych modlitwach w ka dym klasztorze w dniach 
5-12 sierpnia zakonnicy mieli odmawia  z roz o onymi r koma po 
5 razy Ojcze nasz, Zdrowa  Maryjo i Chwa a Ojcu37. Klasztor kro nie -
ski odwiedzi  genera  8 sierpnia w towarzystwie sekretarza o. Agata-
nio a i komisarza o. Czes awa. Jak podkre li  kronikarz prowincjalny, 
wizytator by  tu [w Kro nie] tak e nader entuzjastycznie przywitany38. 
Po rozmowach z zakonnikami, które odby y si  w godzinach przedpo-
udniowych, o. Genera  uda  si  do Brzozowa, gdzie przebywa  wów-

czas ordynariusz przemyski bp Franciszek Barda. Kolejnego dnia, po 
Mszy w. i spotkaniu z tercjarzami, wizytator wraz z sekretarzem i ko-
misarzem udali si  samochodem do S dziszowa39. 
 Kolejna wizyta genera a Zakonu, o. Paschalisa Rywalskiego mia a 
miejsce w dniu 20 wrze nia 1971 roku, 10-11 grudnia 1984 roku – 

———— 
35 KKKr III, s. 158; Archiwum Klasztoru Kapucynów w Olesku [depozyt w Archiwum 
Krakowskiej Prowincji Kapucynów w Krakowie], sygn. 26, Kronika klasztoru 
OO. Kapucynów w Olesku od roku 1933 [do 1944; dalej: KKO III], s. 161; KKR III, 
s. 107; KKS V, s. 434; Archiwum Klasztoru Kapucynów w Kutkorzu [depozyt w Archi-
wum Krakowskiej Prowincji Kapucynów w Krakowie], sygn. 4, Historia klasztoru 
OO. Kapucynów w Kutkorzu [1901-1939], s. 145; AKZ, sygn. 7, Kronika klasztoru 
OO. Kapucynów. Lwów na Zamarstynowie. Od roku pa skiego 1904 [do 1939], s. 168. 
36 AKK, sygn. 15. Rozporz dzenia prowincja ów prowincji galicyjskiej i prowincji 
krakowskiej. 1882-1942, k. 69, List komisarza o. Czes awa Szubera do braci, Kra-
ków, 6 VII 1935. 
37 Tam e. 
38 KPK, s. 48. 
39 Tam e, s. 47-48; AKKr, sygn. 6, Chronologiae Conventus Crosnensis. Liber quartus. 
1930 [dalej: KKKr IV], s. 76-78; KKS V, s. 581-582. 
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wtedy te  erygowano „o rodek duszpasterski” w nowo wybudowa-
nym gmachu na posesji klasztornej oraz 30 marca 1997 roku40. 
 Oprócz wspomnianych wizytacji, zwanych generalskimi, systema-
tycznych odwiedzin poszczególnych klasztorów dokonywa  ka dy 
prze o ony prowincjalny w okresie swej kadencji. Zakonne Konstytu-
cje postanawia y, by odbywaj c kanoniczne wizytacje, niech wy si 
Prze o eni ci le zachowuj  to wszystko, co prawo nakazuje, a przede 
wszystkiem niech badaj , czy wype nione zosta y rozporz dzenia po-
przedniej wizytacji; a gdyby spostrzegli win  w zaniedbaniu, niech 
karaj  winnych wed ug wielko ci przewinienia. A niech nie zaniedbu-
j  upomina  z mi o ci  podw adnych, i by doskonale zachowywali 
przykazania i rady ewangeliczne, Regu , niniejsze Konstytucje, 
szczególnie za  najwy sze ubóstwo, które jest najmocniejszym funda-
mentem ycia wspólnego i zakonnej obserwancji41. 
 Obowi zkiem prowincja ów (komisarzy) by a troska, by w klaszto-
rach zachowywano przepisy Regu y i Konstytucji i by we w a ciwy 
sposób zakonnicy prowadzili dzia alno  duszpastersk . Dla zrealizo-
wania tych postulatów prowincja owie regularnie prowadzili wizyta-
cje poszczególnych wspólnot klasztornych. Niekiedy do pomocy, 
zw aszcza w sprawach ekonomicznych, towarzyszy  im ekonom lub 
sekretarz. Wizytacje poszczególnych konwentów, zw aszcza do po owy 
XX wieku, by y prowadzone wed ug pewnych przyj tych schematów. 
Prowincja  osobi cie wizytowa  klasztory i przeprowadza  rozmowy 
ze wszystkimi zakonnikami. Wizytacj  poprzedza  list informuj cy 
o terminie przyjazdu komisarza42. 
 Prowincja  podczas wizytacji zwraca  uwag  na stan klasztoru i ko-
cio a, czysto  w pomieszczeniach kuchennych i spi arniach oraz 

w pokojach go cinnych a tak e porz dek w ogrodzie. Regularnie spraw-
dza  zabezpieczenie tabernakulum oraz stan zamków w drzwiach wej-
ciowych do ko cio a i przy furcie klasztornej43. 

———— 
40 Zob. AKKr, sygn. 8, Kronika klasztoru OO. Kapucynów w Kro nie. T. VI. Od 1969 
[dalej: KKKr VI], s. 167; tam e, sygn. 9, Kronika klasztoru OO. Kapucynów w Kro nie. 
Tom siódmy. Pocz[ tek] 25 sierpnia 1982 roku, s. 98; tam e, sygn. 11, Kronika klasztoru 
kapucynów w Kro nie, t. 9. 1990-1997, k. 56. 
41 Konstytucje..., nr 219. 
42 APW, brak sygn., Liber visitationum... s. 7-10; Relacja ustna J. Rumaka, jw.; Relacja 
pisemna A. Krajewskiego, jw. 
43 APW, brak sygn., Liber visitationum... s. 88, 98. 
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 Pobytowi prowincja a w klasztorze starano si  nadawa  uroczysty 
charakter. Na stacj  kolejow  wychodzili po prowincja a gwardian 
i wikary. Niekiedy znaczniejszy dobrodziej klasztoru wyje d a  w a-
snym samochodem lub te  na koszt klasztoru wynajmowano doro k . 
Oficjalnie witano prowincja a przy furcie klasztornej. Wszyscy za-
konnicy wychodzili do drzwi w procesji z krzy em na czele. Po przy-
witaniu przez prze o onego i zaproszeniu do wn trza prowincja  kro-
pi  wszystkich wod  wi con , i nast pnie, przy piewie pie ni religij-
nych udawano si  do chóru zakonnego. Tam modlono si  wspólnie 
o duchowe owoce wizytacji. Zanim prowincja  rozpocz  indywidualne 
rozmowy z poszczególnymi zakonnikami, zwane skrutyniami, dla ze-
branych w chórze g osi  konferencj  ascetyczn  lub odprawia  Msz  w., 
nast pnie wizytowa  wi tyni , zakrysti  i inne pomieszczenia klasz-
torne. Rozmowy z bra mi prowadzi  w swym pokoju, kap anów od-
wiedza  w ich celach44. Ka dy klasztor posiada  cel , zwan  „prowin-
cjalsk ”, w której zatrzymywa  si  prowincja .  
 Prowincja  w czasie wizytacji klasztoru lub w podczas pobytu z innej 
okazji, w chórze zakonnym i w refektarzu zajmowa  miejsce gwardiana 
(prze o onego). Zakonnicy opuszczaj cy klasztor w dniach wizytacji lub 
za atwiaj c sprawy wymagaj ce zazwyczaj zgody prze o onego miej-
scowego, tradycyjnie nale a o opowiedzie  si  prowincja owi. Po-
wszechnie przyjmowano, e to on w a nie w dniach wizytacji zarz dza 
wszystkimi sprawami klasztornymi i poszczególnych zakonników45. 
 Wizytacje odbywa y si  zgodnie ze schematem wypracowanym za-
pewne w XIX wieku. Po wcze niejszej zapowiedzi prowincja  przybywa  
do klasztoru i oficjalnie og asza  jej rozpocz cie. Prowadzi  modlitwy 
zakonne i odprawia  Msz  w. konwenck . W godzinach przedpo udnio-
wych odwiedza  w celach zakonnych profesów wieczystych i przeprowa-
dza  z nimi rozmowy dotycz ce ycia zakonnego, zachowania lubów 
zakonnych i klasztornych zwyczajów. Z kap anami omawia  niektóre 
problemy duszpasterskie. Zwraca  uwag  na nadu ycia i niedoci gni cia. 
Wizytowa  tak e kancelari  klasztorn  i sprawdza  kronik  klasztorn , 
ksi g  dochodów i rozchodów, ksi gi mszalne (zawieraj ce intencje 
i legaty), ksi gi rozporz dze  w adz zakonnych oraz korespondencji 

———— 
44 Relacja ustna B. Sosnowskiego, 15 VI 1996 r.; Relacja ustna A. Barcia, 2 I 1999 r. 
45 KKR III, s. 81; Relacja ustna A. Janochy, 10 XII 1995 r.; Relacja ustna H. Wilka, 
Krasi ów, 2 I 1998 r. 
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a tak e archiwum klasztorne. Wizytowa  zakrysti  i wi tyni  klasztorn  
oraz interesowa  si  stanem paramentów liturgicznych. Profesi czasowi 
rozmowy wizytacyjne odbywali w tak zwanej celi prowincjalskiej. 
Na znak podda stwa i szacunku przy powitaniu m odsi zakonnicy ca o-
wali prowincja a w r k , a na koniec, na kl cz co, prosili o ojcowskie 
b ogos awie stwo. Na zako czenie wizytacji w refektarzu lub w chórze 
zakonnym wizytator wyg asza  pouczenie, udziela  pochwa , zwraca  
uwag  na niedoci gni cia i braki w yciu wspólnotowym. Zach ca  do 
gorliwszego ycia zakonnego i przestrzegania lubów zakonnych, wi ci  
cele i udziela  zakonnikom b ogos awie stwa 46. Po zako czeniu rozmów 
z zakonnikami prowincja  cz sto spotyka  si  z miejscowym duchowie -
stwem, dobrodziejami i przyjació mi klasztoru. Organizowano tak e 
spotkania z tercjarzami. Najcz ciej w dniu wizytacji odprawiano nabo-
e stwo ku czci w. Franciszka, podczas którego prowincja owie g osili 

stosown  dla tercjarzy konferencj . Po nabo e stwie spotyka  si  w za-
krystii z miejscowym zarz dem kongregacji tercjarskiej47. 
 
 4. Chorzy i zmarli 
 
 W klasztorach kapucy skich szczególn  opiek  otaczano zakonni-
ków chorych i w podesz ym wieku48. W klasztorze kro nie skim nie 
by o infirmerii, czyli wydzielonej cz ci klasztoru, w którym przeby-
wali zakonnicy chorzy i podeszli wiekiem. Koszty zwi zane z utrzy-
maniem chorych i leczeniem ponosi  klasztor49.  
 W przypadku choroby zakonnika sprowadzano do niego lekarza. 
Je li zachodzi a potrzeba, chorych przewo ono do szpitala. Rekonwale-
scencji, za porad  lekarzy, wyje d ali do sanatoriów. Ci ko chorych 
odwiedza  prowincja  a przy umieraj cych czuwano bez przerwy50.  
 W przypadku zbli ania si  mierci i pocz tków agonii jeden z za-
konników ko atk  dawa  zna  wszystkim mieszka com klasztoru, aby 
zebrali si  na wspóln  modlitw  przy o u konaj cego. Po mierci 
———— 
46 Relacja ustna B. Sosnowskiego, jw.; Relacja ustna L. Cisa, jw.; Relacja ustna 
A. Barcia, jw. 
47 Por. KKR III, s. 25; Relacja ustna A. Barcia, jw. 
48 Konstytucje..., nr 121-122; por. J. M a r e c k i, Dzieje Zakonu…, s. 211-218. 
49 AKK, sygn. 15, Rozporz dzenia..., k. 50-50v, List komisarza o. Czes awa Szubera do 
braci, Kraków, 27 XII 1933; Relacja ustna R. Szcza by, jw.; Relacja ustna L. Cisa, jw. 
50 APW, brak sygn., Liber Sessionum..., s. 73; KKR III, s. 87; KKS V, s. 386; Relacja 
ustna D. Tomiczka, Kraków, 15 IX 1993 r.; Relacja pisemna E. Kawalli, jw. 
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cia o zmar ego ubierano w habit, na nogi nak adano sanda y, a na g ow  
kaptur. Kap anom zak adano czarn  stu . Po z o eniu cia a zmar ego 
do trumny przenoszono do pomieszczenia dost pnego dla ogó u wier-
nych (najcz ciej do pomieszczenia obok furty). Na ozdobionym kwia-
tami katafalku k adziono otwart  trumn , aby wierni mogli po egna  
si  ze zmar ym i pomodli  za jego dusz . W pomieszczeniu ustawiano 
ponadto krzy  i zapalone wiece. Wiadomo ci o mierci i terminie 
pogrzebu przesy ano telegraficznie do komisarza prowincjalnego 
i pozosta ych klasztorów51.  
 Dat  i miejsce mierci, imi  zakonne zmar ego oraz krótk  charak-
terystyk  i pe nione obowi zki odnotowywano w ksi dze zmar ych, 
zwan  Mortuologium52. 
 W dniu pogrzebu w godzinach porannych zamkni t  ju  trumn  
przenoszono do wi tyni. Je eli zmar y zakonnik by  kap anem, to na jej 
wieko k adziono msza  i kielich. Przy trumnie odprawiano Msz  w. 
i g oszono okoliczno ciowe kazanie, w którym przedstawiano curricu-
lum vitae zmar ego, jego zas ugi dla Ko cio a i Zakonu. W tym samym 
czasie pozostali kap ani celebrowali Msze w. przy bocznych o ta-
rzach53. Po Mszy w. piewano przy trumnie exequiae, po czym 
w kondukcie transportowano trumn  na miejsce spoczynku. Na czele 
procesji jeden z zakonników niós  krzy , inni a obne chor gwie. 
Jak wynika z zapisów kronikarskich i not sporz dzonych do Mortuo-
logium kapucynów kro nie skich grzebano na cmentarzu w pobli u 
ko cio a w. Wojciecha. W tym roku [1786], dnia 9 pa dziernika, 
zmar  br. Rudolf w wieku 64 lat (w zakonie 39) i pochowany zosta  na 
cmentarzu na górze przy ko ciele w. Wojciecha54. 
 Zmar ych grzebano w podziemiach wi tyni lub na cmentarzu pu-
blicznym. W 1780 roku kronikarz odnotowa , e jednego z kap anów 

———— 
51 KKKr III, s. 132; KKO III, s. 30; KKR III, s. 89; KKS V, s. 389; Relacja pisemna 
A. Krajewskiego, jw. 
52 Por. AKK, sygn. 22, Mortuologium seu Calendarium Patrum et Fratrum Ordinis 
Minorum S. P. N. Francisci Capucinorum in Provincia Polona mortuorum ex mandato 
A.R.P. Stanislai a Markuszovia Ministri Provincialis conscriptum. Anno Domini 1791. 
Pro Conventu Cracoviensi. Hic liber restauratus est de novo, et prima vice introducti 
et inscripti Benefactores hujus Loci per R. P. Bernardum a Czarnocin sub Guardianatu 
R. P. Cajetani a Lautenburg Anno Domini 1816. Mense 7bris, passim. 
53 KKO III, s. 30; Relacja ustna R. Szcza by, jw. 
54 KKKr I, k. 14. Por. AKKKr, sygn. 20, Mortuologium, k. 152. 
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diecezjalnych, który zmar  w klasztorze pochowano w grobowcu na-
szych braci55. Trumn  na cmentarz zapewne przewo ono karawanem56. 
 W 1770 roku kronikarz zapisa : Dnia 23 wrze nia br. Wac aw57 – 
kucharz, choruj cy na suchoty i odczuwaj cy jakie  wewn trzne bole ci, 
posilony w tym dniu Komuni  wi t , przygotowuj c po ywienie, oko o 
godziny ósmej, po kolacji, uderzy  si  o kamie  w kuchni, rani c si  
w g ow  i nagle tak jak wieca zgas  w wi to w. Tekli [23 wrze nia]; 
ojcowie klasztorni asystowali mu a  do grobu58. 
 Na cmentarzu odmawiano przepisane modlitwy i trumn  umiesz-
czano w mogile lub w grobowcu. Konstytucje zakonne zaleca y, aby 
zakonnicy byli grzebani w odpowiednim i godnym miejscu: Przeto, 
je eli to b dzie dogodne, niech wybuduj  grobowiec w obr bie klasz-
toru dla pochowania braci, z o tarzem dla odprawienia Mszy w. 
Gdzie za  prawo cywilne nie dozwala na grzebanie zmar ych w na-
szych klasztorach, niech Prze o eni postaraj  si  o uzyskanie osobne-
go miejsca dla braci na cmentarzu wspólnym59. Na grobach ustawiano 
krzy e oraz tablice z imionami zmar ych60. 
 Nabo e stwom a obnym przewodzili dostojnicy ko cielni lub 
zakonni. W klasztorze kro nie skim kapucynów utrzyma  si  zwyczaj 
zapraszania do odprawienia Mszy w. pogrzebowej i przewodniczenia 
nabo e stwu franciszkanów konwentualnych61. 
 W tym dniu [5 maja 1775] zmar  br.  Filip62 z rezydencji wi tego 
Micha a [w Bliznem], przyj wszy wszystkie sakramenty, na drog  
wieczno ci dobrze przygotowany. W drugim dniu, zwyczajem kapucy-
nów, zosta  pochowany. Temu  pogrzebowi asystowa  wielebny ojciec 
gwardian franciszkanów z ca  wspólnot  zakonn 63. 

———— 
55 KKKr I, k. 13v. 
56 KKR III, s. 89, 92; Relacja ustna E. Kawalli, jw.; Relacja ustna L. Cisa, jw. 
57 Br. Wac aw – Wawrzyniec Zderski (1729-177); do Zakonu wst pi  w 1746 roku. 
By  kucharzem i ogrodnikiem. Zob. J. L. G a d a c z, S ownik..., t. 2, s. 468. 
58 Por. AKKKr, sygn. 20, Mortuologium, k. 144. 
59 Konstytucje..., nr 65. 
60 KKKr III, s. 135. 
61 Zob. KKR III, s. 89; KKKr III, s. 132; KKS V, s. 389; Relacja ustna A. Wojnara, jw.; 
Relacja pisemna J. D browskiego, jw. 
62 Br. Filip – Sebastian wi cicki (1722-1775); do Zakonu wst pi  w 1737 roku. 
Zob. J.L. G a d a c z, S ownik..., t. 2, s. 353. 
63 KKKr I, k. 11v. Zob. AKKKr, sygn. 20, Mortuologium, k. 72v. 
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 Dnia 2 czerwca r. b. [1838] przez nieostro no  brat Piotr Stanek 
z yn licz c lat 40, w zakonie 20, laik naszego klasztoru jeszcze nie-
profes, w naszym klasztorze rano oko o godziny szóstej zamkn  ostatni 
dzie  swego ycia i dnia czwartego po odprawieniu zwyczajnego nabo-
e stwa a obnego i Mszy uroczystej, któr  celebrowa  najprzewieleb-

niejszy ojciec Karol Burdzi ski, gwardian kro nie ski Zakonu Minory-
tów [franciszkanów konwentualnych], w asy cie duchowie stwa kro-
nie skiego, mianowicie wielebnego Feliksa Zi kosza (?) wikarego 

parafialnego, Ojca Szymona Szczepaniaka równie  wikarego, Rocha 
Zieli skiego minoryty, przewielebnego ojca Felicjana Matlasiewicza – 
równie  minoryty – kaznodziei, przewielebnego Alojzego Wischina 
gwardiana, przewielebnego Symforiana Drewniaka wikariusza i naj-
przewielebniejszego Antoniego Koralewicza kaznodziei tego klasztoru 
i licznie zebranych zmartwionych parafian, pochowany na cmentarzu 
publicznym zwanym Woycie [obok ko cio a w. Wojciecha]64. 
 W podziemiach klasztoru grzebano tak e dobrodziejów: Dnia 
25 czerwca [1783] zmar a w Odrzykoniu wielmo na pani Katarzyna 
Go aszewska, licz ca przesz o 60 lat, i dnia 28 [zosta a] pochowana 
w krypcie naszego ko cio a65. 
 Zgodnie z poleceniem Konstytucji cz sto modlono si  za ywych 
i umar ych wspó braci66. Za zmar ych genera ów Zakonów, by ych 
genera ów oraz prokuratorów i by ych prokuratorów nale a o w ka -
dym klasztorze odmówi  oficjum za zmar ych i odprawi  Msz  w. za 
spokój ich duszy. Ponadto ka dy z kap anów by  zobowi zany odpra-
wi  trzy Msze w., za  pozostali zakonnicy przez trzy dni w intencji 
zmar ego przyjmowali Komuni  w. Konstytucje zobowi zywa y 
braci zakonnych do odmówienia trzysta Ojcze nasz. Za zmar ych defi-
nitorów lub eksdefinitorów generalnych ka dy z kap anów mia  obo-
wi zek odprawienia jednej Mszy w., za  bracia zakonni odmawiali sto 
Ojcze nasz. Bracia zakonni mieli w intencji zmar ego definitora gene-
ralnego przyj  Komuni  w.67. Zgodnie z poleceniem Konstytucji prze-
strzegano polecenia, by za ka dego zmar ego zakonnika ka dy z kap a-
nów odprawi  Msz  w. Bracia zakonni przyjmowali Komuni  w. 
———— 
64 KKKr II, s. 2. 
65 KKKr I, k. 13v. 
66 Por. Konstytucje..., nr 55. 
67 AKK, sygn. 15, Rozporz dzenia..., k. 71, Rozporz dzenie komisarza o. Czes awa 
Szubera, Kraków, 30 VII 1935. 
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oraz odmawiali sto Ojcze nasz. O obowi zkach tych przypominali 
cz sto prowincja owie w wysy anych po mierci zakonników rozpo-
rz dzeniach68. 
 Za zmar ych zakonników modlono si  nie tylko po otrzymaniu 
wiadomo ci o ich mierci. Nale y doda , e ka dego roku nast pnego 
dnia po uroczysto ci Wszystkich wi tych odprawiano za wszystkich 
zmar ych zakonników Msz  w. oraz odmawiano oficjum69. W ka -
dym klasztorze, tak e kro nie skim, znajdowa o si  wspomniane wy ej 
Mortuologium, które s u y o nie tylko do odnotowywania daty mierci 
i nazwiska zmar ego, ale tak e do odczytywania tych danych i wspo-
mnienia zmar ego w ka d  rocznic . Praktykowano to – jak zaznaczono 
wy ej – przed obiadem a modlitwy za zmar ych ko czono wspóln  
recytacj  psalmu De profundis70.  
 Szczególnie podkre lano obowi zek modlitwy za zmar ych dobro-
dziejów. Wszyscy zakonnicy byli zobowi zani pi ciokrotnie w ci gu 
roku do omówienia oficjum za zmar ych. Zakonne przepisy poleca y: 
Niech te  odmawiaj  pi cioro Oficjum za zmar ych dobrodziejów, 
a mianowicie wed ug starodawnego zwyczaju: pierwsze oko o uroczy-
sto ci w. Marji Magdaleny, drugie oko o uroczysto ci w. Micha a 
we wrze niu, trzecie oko o uroczysto ci w. O. Franciszka, czwarte 
w Adwencie, pi te wreszcie w tygodniu starozapustnym71. Krótk  mo-
dlitw  za dobrodziejów: racz Panie nagrodzi  yciem wiecznym 
wszystkim, którzy nam dobrze czyni  dla Imienia Twego odmawiano 
ka dego dnia po wspólnych posi kach72. 
 W 1842 roku kronikarz zanotowa , e 10-ego marca odprawione 
zosta y w naszym klasztorze uroczyste modlitwy a obne za dusz  
wielmo nego pana Trzecieckiego, gdzie Msz  w. odprawi  pan kano-
nik proboszcz z Zr cin [!] w asy cie diakona i subdiakona. Pozostali 
———— 
68 Por. Konstytucje..., nr 63; Archiwum Klasztoru Kapucynów w Nowym Mie cie, 
sygn. 1-II-1, k. 18-19, List komisarza o. Honorata z Jasionki do braci, Warszawa, 
23 IX 1926; AKK, sygn. 15. Rozporz dzenia..., k. 20, Rozporz dzenie komisarza 
o. Czes awa Szubera, Kraków, 9 VI 1927; Tam e, k. 86, Rozporz dzenie komisarza 
o. Czes awa Szubera, Kraków, 17 I 1936. 
69 Konstytucje..., nr 63. 
70 AKK, sygn. 15, Rozporz dzenia..., k. 70, Rozporz dzenie komisarza o. Czes awa Szu-
bera, Kraków, 1935; Relacja ustna A. Wojnara, Stalowa Wola-Rozwadów, 13 I 1996 r.; 
Relacja ustna L. Cisa, jw. 
71 Konstytucje..., nr 53. 
72 Relacja ustna A. Wojnara, jw. 
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kap ani odprawili 5 Mszy w pobli u w. o tarza, szósta to kazanie 
pogrzebowe73. Adnotacji takich mo na odnale  bardzo du o.  
 Zakonne zwyczaje nakazywa y tak e modlitwy za zmar ych rodzi-
ców zakonników. Po otrzymaniu wiadomo ci o mierci prowincja  
wysy a  do ka dego klasztoru rozporz dzenie, w którym przypomina  
obowi zek odprawienia nabo e stwa a obnego. Indywidualnie, ka dy 
z kap anów odprawia  w intencji zmar ych rodziców Msz  wi t , 
klerycy odmawiali oficjum za zmar ych i przyjmowali Komuni  wi t , 
natomiast bracia odmawiali sto Ojcze nasz i – podobnie jak klerycy – 
przyjmowali Komuni  wi t 74. 
 
 5. Kapitu y, uroczysto ci 
 
 Wielokrotnie w XIX wieku w klasztorze kro nie skim odpra-
wiano kapitu y prowincjalne. Pod 1849 rokiem kronikarz klasztorny 
odnotowa : 
 Dnia 23 sierpnia ARP Prowincja  przyby  ze Lwowa do naszego 
klasztoru dla odprawienia kapitu y w naszym klasztorze. Dnia 24 ARP 
Ksawery definitor pierwszy i gwardian s dziszowski razem ze swoim 
sekretnym ATP Stanis awem i ATP azarzem gwardianem rozwadow-
skim bez sekretnego, wreszcie BP Kryspin definitor drugi i gwardian 
oleski z sekretnym ATP Ambro ym i ostatnim ARP Józef a Copertino 
gwardian kutkorzeski ze swoim sekretnym ATP Damianem przyby . 
 Dnia 25 tego miesi ca odprawiono kapitu , w którym to miejscu 
komisarze wyznaczeni przez Najprzewielebniejszy Konsystorz w oso-
bie PR Szymona Serafina dziekana foralnego kro nie skiego duszpa-
sterza odrzyko skiego, przewodnicz cego JR Franciszek Strus kano-
nik tytularny duszpasterz, prepozyt kro nie ski dzia a. W której to 
mianowicie kapitule nast puj ce wybory przez g osowanie odby y si . 
ARP Abel migrodzki przedtem prowincja  zosta  ponownie wybrany. 
ARP Xav[ery] na definitora pierwszego i kustosza rzymskiego gene-

———— 
73 KKKr II, s. 8. 
74 AKK, sygn. 15, Rozporz dzenia..., k. 31, Rozporz dzenie komisarza o. Czes awa 
Szubera, Kraków, 6 III 1931; Tam e, k. 40, Rozporz dzenie komisarza o. Czes awa 
Szubera, Kraków, 15 IX 1933; Tam e, k. 48, Rozporz dzenie komisarza o. Czes awa 
Szubera, Kraków, 23 I 1934; Tam e, k. 58, Rozporz dzenie komisarza o. Czes awa 
Szubera, Kraków, 17 VIII 1934; Tam e, k. 66, Rozporz dzenie komisarza o. Czes awa 
Szubera, Kraków, 20 III 1935. 
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ralnego, na definitora drugiego ARP Ksawery Baranowski, na sekre-
tarza prowincjalnego i prowincji ATP Stanis aw z Jasienicy75. 
 Kolejna kapitu a mia a miejsce w dniu 1 wrze nia 1858 roku76. 
Kolejny raz w klasztorze kro nie skim ojcowie kapitulni zebrali si  
po dziesi ciu latach.  
 Dnia 14 lipca [1868 roku] ojciec Eugeniusz Krutki, jako prze o ony 
klasztoru oleskiego po mierci pobo nie zmar ego ojca Piotra Pytliczka, 
morawianina, przyby  na kapitu . Nast pnie dnia 15 tego miesi ca 
przewielebny Maurycy z Kaunitz, morawianin, eksdefinitor generalny, 
jako przewodnicz cy i prze o ony kapitu y z polecenia przewielebnego 
ojca genera a razem z R.P. Leonem Doli skim z Krakowa, ze swoim 
dyskretem RP Wojciechem Gedroiciem z Wo owni, pierwszy jako 
gwardian krakowski, drugi jako dyskret klasztoru stawili si  przed 
po udniem. Po po udniu za  ARP prowincja  Abel, RP Alfons gwar-
dian s dziszowski, ze swoim dyskretem ojcem Romanem i z RP Marce-
lim Tesznarem gwardianem rozwadowskim przybyli. Nast pnego za  
dnia dla RP Ambro ego G ombi skiego gwardiana kutkorskiego przy-
by ego ze swoim dyskretem ojcem Wiktorem tylko list ze Lwowa zosta  
podany ojcom kapitu y donosz cy, e oni sami dotarli do Lwowa 
i tam e uzyskali pewno , e mosty, tak jak kolej elazna, jak i droga 
brukowana cesarsko-królewska w miejscach, przez zbytni  gwa tow-
no  wód zosta y zniszczone i zepsute, dlatego ze Lwowa zmuszeni s  
oddali  si  do domu, mianowicie z powrotem do Kutkorza.  
 W tym samym dniu 17 lipca, w dniu kapitu y przed wyborem gor c  
rozmow , w sprawie wszelkiego mo liwego wyboru wed ug kanonów, 
aby wybra  prze o onych, sam jeden prze o ony przewielebny ojciec 
Maurycy mia ; w czasie jednego g osowania byli wybrani dwaj defini-
torzy. Wybrani ojciec Alfons i ojciec Józef, przeto prze o onym z wie-
ku i powo ania ojciec Józef zosta  proklamowany pierwszym definito-
rem, ostrze enie uczyni  sam prze o ony ARP eksprowincja  Abel, 
nast pnie na urz d prowincjalny na rzucone przez ojców g osy ojciec 
Józef wybrany na zarz dzaj cego prowincj  i na definitora w miejsce 
wybranego, zosta  wybrany RP Leon gwardian krakowski i poniewa  
powo aniem i wiekiem RP Alfons to senior, zosta  wi c proklamowany 
pierwszym definitorem. Odt d wspólnota zakonna kro nie ska zosta a 

———— 
75 KKKr II, s. 35. 
76 Tam e, s. 62. 
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ustalona nast puj co: ojciec Józef, ojciec Marceli Tesznar z Zminicy 
gwardian, ojciec Wiktor Klimek z Ostrowa wikariusz i sekretarz pro-
wincja a, ojciec Cyryl Kroczka kaznodzieja, ojciec Onufry spowiednik, 
brat Kazimierz, brat Stefan, brat Adam. Bracia zakonni: Ludwik ter-
cjarz organista. Dnia 19 tego miesi ca, po dokonaniu zbiórki przez 
wszystkich gwardianów klasztornych na wydatki podró ne przewie-
lebnemu prze o onemu w wysoko ci 60 z otych waluty austriackiej, 
wszyscy bracia kapitulni w Imi  Bo e odeszli swoj  drog 77. 
 W pó niejszym okresie klasztor kro nie ski jeszcze dwukrotnie 
go ci  kapitulnych: 22 czerwca 1873 roku i 16 czerwca 1903 roku78. 
Nale y doda , e obrady kapitulne obchodzono w klasztorach bardzo 
uroczy cie. Starano si  na ten czas odnowi  pomieszczenia i uporz d-
kowa  ogród oraz budynki gospodarcze. Prze o ony klasztoru stara  
si  tak e lepiej, ni  w innym okresie, zaopatrzy  spi arni  klasztorn . 
 Nie mniej uroczy cie obchodzono wi ta ko cielne z udzia em wier-
nych. [W roku 1852] w uroczysto  Patriarchy N[aszego] [wi tego] 
Franciszka tak wielkie zgromadzenie ludu przyby o, [...] 19 kap anów 
okupowa o [tj. zajmowa o] konfesjona y, z trudem oko o 3-ej popo u-
dniu zako czyli79. W trzy lata pó niej klasztorny kronikarz odnotowa , 
e 4 pa dziernika w celu uzyskania ask ogromna ilo  ludu przyby a 

do naszego ko cio a80.  
 Bardzo uroczy cie obchodzono w 1854 roku og oszenie dogmatu 
o Niepokalanym Pocz ciu Naj wi tszej Maryi Panny. Dnia 3 grudnia 
zacz  si  jubileusz maj cy trwa  przez cztery miesi ce. Za  dnia 
8 grudnia w Rzymie, z udzia em ogromnej ilo ci osób towarzysz cych 
ponad 400 biskupów, arcybiskupów, metropolitów, patriarchów etc. 
przez Jego wi tobliwo  Piusa IX jego b ogos awionymi ustami zo-
sta  potwierdzony, og oszony i zatwierdzony dogmat o Naj wi tszej 
Dziewicy Maryi, e zosta a niepokalanie pocz ta. Przeto z ogromn  
rado ci  ludu chrze cija skiego zosta  przyj ty wspania y dogmat, 
który w Ko ciele zawsze pobo nie zachowywano i uznawano za prawd . 
 […] Dnia 2 marca postanowiono, by z najwi ksz  pomp  we wszyst-
kich ko cio ach odby  si  jubileusz – niechaj b d  niesko czone chwa y 

———— 
77 Tam e, s. 92. 
78 Zob. Tam e, s. 111, 148. 
79 Tam e, s. 38. 
80 Tam e, s. 53. 
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Bogu za ogromny plon. Nap yw ludzi do naszego ko cio a, szczególnie 
od po owy wi tego czasu by  bardzo du y i uczestnictwo w sakramen-
tach tak parafian kro nie skich jak i z przyleg ych wsi i miasteczek 
by o bardzo ogromne. 
 […] Dnia 9 czerwca trzydniowa uroczysto  z racji dogmatu  
o Niepokalanym Pocz ciu z wielk  pobo no ci  zosta a zako czona. 
W wielkim oknie naszego ko cio a od strony cmentarza [tj. placu 
przed wi tyni ] zrobiono transparent przedstawiaj cy Imi  Maryi, 
z wie cami laurowymi dooko a, za  na samym ko cu tekst po polsku 
„O Maryjo bez grzechu pocz ta, módl si  za nami grzesznymi”, i to 
w nocy wiec  jest o wietlone i bardzo pi knie promieniowa o – t  cze  
religijn  rzeczywi cie z zaw  rado ci  wszyscy wierni zako czyli81. 
 Oczywi cie, takich uroczysto ci by o znacznie wi cej. W 1909 roku 
kronikarz odnotowa : W tym roku przypada 700 letnia rocznica potwier-
dzenia pierwszego Regu y w. Ojca Franciszka przez Innocentego III 
papie a. Ca y zakon ten Jubileusz obchodzi  przez 3 miesi ce. Je eli 
w tym czasie który zakon obchodzi  Triduum vel Octiduum, wtedy 
w tych dniach by  odpust zupe ny dla wszystkich wiernych, a na ko cu 
udzielano b ogos awie stwa papieskiego. Msze w. w czasie tego  nabo-
e stwa mo na by o odprawia  „de S. P. N. Francisco”. W naszym ko-
ciele kapucy skim w Kro nie odprawiali my triduum i urz dzili my na 

ten czas Rekolekcje dla wszystkich wiernych w dniach 13, 14 i 15 pa -
dziernika. Zjechali si  do pomocy nast puj cy ojcowie: przew. ojciec 
Augustyn prowincja , ojciec Czes aw gwardian rozwadowski, ojciec 
Maryan gwardian s dziszowski i ojciec Edward z Kutkorza. Nauki mie-
wali nasi ojcowie z wyj tkiem po udniowych, na które byli zaproszeni 
wieccy ksi a: przew. ksi dz Jan Samocki jasienicki proboszcz i brzo-

zowski dziekan i przew. ksi dz dr Józef Drozd katecheta gimnazyum 
sanockiego znakomity kaznodzieja i czciciel w. Ojca Franciszka, 
by chwalili naszego Patryarch . Pogoda by a prze liczna; ludzi przy-
st pi o oko o 5000 do wi tych Sakramentów. Nabo e stwo zako czono 
uroczyst  procesy  „cum sanctissimo” po rynku. Na procesyi by o 
30 ksi y wszyscy w ornatach; procesy  prowadzi  przew. ojciec Alfons 
P aszek franciszkanin, kustosz z Kalwaryi; po drodze procesya wst pi a 
do ko cio a franciszkanów, tam od piewano Litani  do w. Ojca Fran-
ciszka i kazanie konkluzyjne wypowiedzia  ojciec gwardyan kapucy ski. 
St d procesya wróci a do kapucynów i przed statu  Matki Bo ej stoj cej 
———— 
81 Tam e, s. 51-52. 
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na cmentarzu zako czono hymnem „Te Deum laudamus” i b ogos a-
wie stwem papieskim oko o godziny 7 wieczór. Ludzi taka liczba, 
e najstarsi kro nianie nie pami taj . W procesyi wzi y udzia  wszyst-

kie stany, a szko a Seminaryum M skie by a w komplecie z panami pro-
fesorami i zacnym dyrektorem Pelikanem na czele. piewacy Seminary-
um pod przewodnictwem profesora muzyki p. Czerbaka piewali chó-
ralnie hymny i antyfony na cze  w. Franciszka w naszym i francisz-
ka skim ko ciele jako te  i na rynku. Na procesyi gwardyanie trzech 
ga zi franciszka skich i ksi dz [?] nie li statu  w. Ojca Franciszka. 
Podobne „tridua” urz dzano po wszystkich klasztorach franciszka -
skich. Duch w. Ojca Franciszka zacz  si  o ywia 82. 
 W dniu 19 lutego 1961 roku klasztorny kronikarz odnotowa : 
Na mocy zezwolenia N. O. Prowincja a O. Alojzego oraz Najprzew. 
ks. Biskupa w Przemy lu zaprowadzono ca odzienn  adoracj  Naj w. 
Sakramentu. Odno ny dekret w dos ownym odpisie brzmi:„Kuria Bi-
skupia w Przemy lu L. 6638/60; Dnia 5 I 1961 r. – Wielebny Konwent 
OO. Kapucynów w Kro nie n/W. 
 W za atwieniu pro by z dn. 27 XII 1960 r. pozwalamy na wprowa-
dzenie nieustaj cej publicznej adoracji Naj w. Sakramentu w kaplicy 
M. Bo ej, a  do odwo ania […]. 
 Rozpocz cie tego nabo e stwa starano si  urz dzi  jak najuroczy-
sciej. Zaproszono wi c J. E. N. ks. Bpa z Przemy la oraz okolicznych 
xx. proboszczów jako tez Przew. OO. Franciszkanów, OO. Bernar-
dynów z Dukli i OO. Michalitów z Miejsca Piast. Zaproszonych przy-
by o 20-u. Uroczyst  Msz  w. przy bardzo wielkim udziale wiernych 
celebrowa  Przew. ks. Fr. Kojder proboszcz z Polanki, w czasie której 
J. E. N. ks. Bp. St. Jakiel Sufragan Przemyski wyg osi  kazanie, a po 
Mszy w. procesjonalnie przeniós  N. Sakram. do kaplicy M. B., gdzie 
odt d codziennie b dzie wystawiany. 
 W kazaniu swym ks. Bp. zaznaczy , i  J. E. N. ks. Bp. Ordynariusz 
cieszy si  wielce z zaprowadzenia tego nabo e stwa, jest to bowiem 
dopiero drugie miejsce w diecezji, pierwsze u SS. Felicjanek w Prze-
my lu – gdzie P. Jezus b dzie wystawiony na ca odzienn  adoracj 83. 
 Warto zwróci  uwag  na zapis z 1978 roku: Dnia 16 pa dziernika 
1978 przysz a niezwyk a wiadomo , podana te  i w naszej telewizji, e 
na Papie a zosta  wybrany Ksi dz Metropolita Krakowski Karol Wojty a. 
———— 
82 KKKr III, s. 3-4. 
83 AKKKr, sygn. 7, Chronica Conventus Crosnensis. T. V, s. 14-15. 
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Ogromny entuzjazm ogarn  wszystkich, nie tylko, jak si  pokaza o 
Polaków, ale i innych. Ojciec Augustyn, gdy si  dowiedzia  z radia 
wpad  na salk  z ogromnym rykiem entuzjazmu oznajmiaj c nowin . 
Przez szereg dni i tygodni wszyscy tylko tym yli.  
 Dnia 22 X kiedy by a inauguracja Jego pontyfikatu ma o co ludzi 
by o w ko ciele, gdy  wszyscy patrzyli w telewizory, poniewa  polska 
telewizja transmitowa a uroczysto ci w ca o ci. Okaza o si , e ca y 
wiat ogarn  entuzjazm z wyboru Papie a Polaka. Wszyscy pragn  

mie  portrety Ojca wi tego. Nasz Ojciec Boles aw przysy a ile tylko 
mo e z Rzymu obrazków i portretów Papie a. Jednak ci gle brakuje 
ich Bratu Micha owi w zakrystii. A ju  rozsprzeda  chyba ze dwa ty-
si ce portretów i 5.000 obrazków ma ych. Tak e i w Polsce ukazuj  
si  obrazki z portretem Papie a Jana Paw a II84. 
 Kapucyni uroczy cie obchodzili tak e uroczysto ci patriotyczne: 
Dnia 3 maja [1914 roku], jako pami tka najpodnio lejszej chwili z hi-
storyi Narodu naszego, kiedy sta a si  sprawiedliwo  wszystkim kla-
som spo ecznym w Królestwie Polskim przez og oszenie i zaprowadze-
nie Konstytucyi w roku 1791; to dzie  najpi kniejszych wspomnie , 
drogich dla ka dego Polaka. Przeto w ca ej Polsce brzmi  rado nie 
fanfary muzyk sokolich, a pie  narodowa: „Bo e co  Polsk ” jako 
hymn b agalny o wolno  Ojczyzny rzewn  melody  wzbija si  w ob oki 
do Tronu Boga w którego r ku s  losy wszystkich narodów. Ca a Pol-
ska wi ci ten dzie  uroczy cie. W tym e roku jeszcze przypad o w tym 
samym dniu i wi to Królowej Korony Polskiej. Krosno obchodzi o te 
pami tki. Kazanie wyg osi  ojciec Czes aw na temat zgody w wspólnej 
pracy narodowej pod mi osnem ber em Królowej Polski Maryi. Po mszy 
w. wyruszy  pochód z powrotem dooko a, gdzie jeden z profesorów 

szko y realnej wyg osi  odczyt. Wieczorem odby a si  zabawa ludowa. 
Przez miasto przechodzi y z muzyk  przy pochodniach i ze piewem 
pie ni polskich dru yny strzelców i skautów85.  
 Wi kszo ci kro nianom w pami ci zapisa y si  Msze wi te za 
Ojczyzn  odprawiane w wi tyni klasztornej w okresie stanu wojen-
nego z inicjatywy o. Bogus awa Piechuty i o. Ryszarda lebody. 
 

———— 
84 KKKr VI, s. 281-284. 
85 KKKKr III, s. 20-21. 
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 6. Wydarzenia polityczne, nieszcz cia, rabunki i napady  
 
 Wiele miejsca kronikarze klasztorni po wi cali wydarzeniom poli-
tycznym. W tomie pierwszym kroniki mo na odszuka  ca e passusy 
po wi cone dziejom papiestwa, napadowi na króla Stanis awa Ponia-
towskiego, dzia alno ci Napoleona i cesarzy austriackich, sprawom 
rozbiorów, wojnom prowadzonym przez pa stwa o cienne. Mo na wnio-
skowa , e te tematy by y przedmiotem rozmów a mo e i modlitwy. 
 W 1770 roku kronikarz zapisa : Wojsko moskiewskie cz sto przez 
Krosno powraca o i w naszym klasztorze dwukrotnie si  zatrzyma o; 
raz w wigili  w. Piotra [28 czerwca], drugi raz w wigili  w. Waw-
rzy ca86 wyznaczy o sobie postój. Poniewa  urz dnicy zatrzymali si  
u nas, musieli my im przygotowa  mi sa zakupione z naszej kasy87. 
 Pragn  jeszcze przytoczy  dwa opisy, wydaje si , e najtragiczniej-
sze  dla  Polski  w  XX wieku.  Pierwszy  z  wrze nia  1939  roku  a  drugi  
z grudnia 1981. Za tymi, nieco lapidarnymi i ostro nymi wzmiankami, 
kryj  si  tragedie, które jednakowo prze ywano po obu stronach 
klasztornego muru: 
 1. IX. Wojna. O godzinie 6:15 nalot niemiecki na lotnisko w Kro nie. 
 3. IX. O. Konstanty i O. Chryzostom opu cili Krosno i wyjechali 
ko mi do S dziszowa. Naloty powtarzaj  si  codziennie. 
 7. IX. Od bomby zapali a si  fabryka wyrobów gumowych ko o 
dworca kol. Panika ludno ci wzrasta. 
 8. IX. O. Florian i br. Tomasz, kucharz – opu cili Krosno, udaj c 
si  a wschód. W nocy mi dzy godzin  11 a 12 krótka potyczka na uli-
cach miasta mi dzy oddzia ami wojska polskiego i niemieckiego. 
 9. IX. Zmotoryzowane wojska niemieckie przeci gaj  przez miasto. 
Rano tego dnia zobaczyli my 3 o nierzy polskich zabitych na placu 
3 maja: jednego na chodniku przed drukarni , drugiego na rogu 
ul. Lwowskiej pod murem klasztornym, a trzeciego na ulicy poni ej 
ochronki. Na rynku zgin  kapitan niemiecki. Wszystkich pochowano 
tego samego dnia na skwerze przed naszym klasztorem. 
———— 
86 9 sierpnia. 
87 Ziemia kro nie ska by a terenem potyczek konfederatów barskich z wojskami 
carskimi. Zarówno mieszka cy Krosna jak i okolicznych miejscowo ci byli zmuszani 
do wystawiania podwód, utrzymywania i prowiantowania o nierzy. Zob. W. S a r n a, 
Opis powiatu kro nie skiego pod wzgl dem geograficzno-historycznym, Przemy l 
1892, s. 179; I. H o m o l a, Krosno i powiat kro nie ski w latach 1772-1914, [w:] 
Studia z dziejów miasta i regionu, t. 1: Do roku 1918, Kraków 1972, s. 235. 
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 4. X. Odpust w. O. Franciszka cichutki i smutny. Krótk  nauk  od 
o tarza wyg osi  ks. Tad. Ostromirski. Powracaj  powoli ci, którzy 
uchodzili na wschód, ale z naszych aden jeszcze nie wróci . O. Kon-
stanty zosta  w Zagorzycach k. S dziszowa, a o. Chryzostom pojecha  
dalej na wschód i dotar  do Kutkorza. Z ko cem wrze nia sko czy a 
si  wojna na ziemiach polskich. Wojska niemieckie zaj y kraj po San 
i Bug, a reszt  kraju wojska sowieckie (Rosja). O. Florian dosta  si  
szcz liwie do wioski rodzinnej Huciska Oleskiego i tam zosta . 
Br. Tomasz przedosta  si  do swojej rodziny w lubelskiem. 
 15. X. Mamy na kwaterze 12 koni wojskowych88. 
 A oto jak wprowadzenie stanu wojennego opisano w kronice 
klasztornej: 
 Trzynastego grudnia dramatyczny dzie  w naszej historii- czarna 
niedziela. Wojewódzka Rada Ocalenia Narodowego (WRON) pod 
przewodnictwem genera a Wojciecha Jaruzelskiego og osi a stan wo-
jenny w ca ym kraju. Zniesiono wszystkie zwi zki (równie  „Solidarno ) 
i zawieszono wszystkie swobody obywatelskie. Z okolic Krosna i sa-
mego miasta uwieziono 22 osoby, podobno internowani siedz  w Uh -
cach. Komendant miasta pu kownik Wi ski i wiceprezydent pan Wilk 
o godz. 13.00 przyszli powiadomi  i zach ci  Ojca Gwardiana, by nie 
prowadzi  akcji podburzaj cej ludzi. Ko cio owi zostawiono swobod  
w obr bie murów ko cielnych. Przerwano telekomunikacj , zakazano 
porusza  si  samochodami. 
 Czternastego grudnia wybuch y akcje strajkowe w ca ej Polsce, ale 
zosta y st umione si , a organizatorów zacz to kara  dora nie przed 
s dem wojennym (wyroki od 3 lat nawet do wyroku mierci). Strajki 
g ównie d ugo utrzymywa y si  w kopalniach „Piast” i „Ziemowit”, 
zastrzelono 7 górników89. 
 Kro nie ski klasztor by  tak e wiadkiem wielu patriotycznych 
zrywów: zaci gu do legionów w 1914 roku, wspomnianych Mszy wi -
tych za Ojczyzn  w stanie wojennym, duszpasterskiej aktywno ci 
i troski o ludzi pracy, wspomagania struktur NSSZ „Solidarno ”. 
W dniu 11 listopada 1945 roku, mimo, e dzia ania wojenne zako -
czy y si  rok wcze niej, murami klasztornymi wstrz sn y wybuchy. 
Na podkre lenie niezadowolenia z nieuszanowania cmentarza Obro ców 

———— 
88 KKKr IV, s. 127-128. 
89 KKKr VI, s. 368. 
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Lwowa w ca ej Polsce w listopadzie oko o 11 b.m. tajni dzia acze 
podk adali bomby pod pomniki poleg ych Sowietów. I w Kro nie pod 
taki pomnik wzniesiony tu  na placu pod klasztorem pod o ono bomb  
zegarow , która wybuch a wieczór o godz. 91/2 wieczór. Na skutek 
tego wylecia y u nas frontowe szyby w ko ciele, klasztorze a nawet 
w kuchni klasztornej. Naturalnie, e to samo sta o si  na placu 3 maja 
i ulicy Korczy skiej90. Autor kroniki nie mia  pretensji o wybite szyby...  
 Du o uwagi kronikarze po wi cali zmianom klimatycznym, wyle-
wom rzek, suszom, które w konsekwencjach doprowadza y do nieuro-
dzajów. Nie nale y dziwi  si  tym adnotacjom. Kapucyni nie posia-
dali, w przeciwie stwie do innych zakonów, maj tków ziemskich 
i folwarków – jak na przyk ad kro nie scy jezuici i franciszkanie. 
Utrzymywali si  wy cznie z kwesty i z ofiar za pos ugi duszpaster-
skie. W roku 1771 klasztorny kronikarz odnotowa : Zaiste, zima w tym 
roku by a zmienna; na pocz tku roku by y ulewy, potem gwa towne 
wiatry trwa y a  do wi ta Nawrócenia w. Paw a [25 stycznia] 
i uczyni y nam w dachu klasztornym szkod ; powinienem wi c wszyst-
ko naprawi . Pos a em braci na kwest  po zbo e, ale niewiele mi 
przynie li, poniewa  wydarzy o si  nieszcz cie. Mianowicie pewien 
mieszczanin o nazwisku Kubala, przyby  z towarem do Krosna z mia-
steczka Sambor, gdzie grasowa a ogromna zaraza. I kiedy sk d  o tym 
si  dowiedzieli szlachetni mieszka cy ziemi sanockiej napisali listy do 
magistratu miejskiego w Kro nie, aby wyp dzono cz owieka podejrza-
nego i zara onego. I sta o si  tak. Winien bowiem przebywa  poza 
miasteczkiem, we dworze. Inny mieszczanin, Chojaszewski, równie  
zosta  wydalony poza Krosno, jednak e zosta a rozpowszechniona 
pog oska, e w Kro nie panuje zaraza, tote  na osiem tygodni zosta y 
umieszczone stra e wokó  Krosna. Tak wi c zostali my oszukani pró -
n  nadziej , poniewa  ci dobrodzieje, którzy obiecali nam przywie  
zbo e, nie przywie li go nam, a my nie mogli my wyjecha , by je 
otrzyma . Och! Rzeczywi cie to by o ogromne nieszcz cie, poniewa  
do nowych niw byli my zmuszeni cierpie  niedostatek ywno ci91. 
 [...] W maju, w czasie oktawy Wniebowst pienia92, by a tak wielka 
burza z ulew , gradem i piorunami, e nasze fundamenty zupe nie 

———— 
90 KKKr IV, s. 156. 
91 KKKr I, k. 4v-5. 
92 Wniebowst pienie w 1771 roku obchodzono w dniu 9 maja. 
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nape ni y si  wod , a grad wielkie szkody poczyni  w ogrodzie; gnie-
wa o si  niebo, wybuchaj c cz sto piorunami93. 
 [...] W tym bowiem dniu [15 VII 1774 roku] rozp ta y si  bardzo 
gwa towne burze, które w krótkim czasie si  nasili y do tego stopnia, 
i  w tym samym dniu nast pi  nies ychany wylew wód; zniszczy  on 
pomniejsze stawy rybne, jeziora i rzeki wype ni y si  wod , rw c 
straszliwym pr dem wch ania y ki, pola, wsie i miasta, razem 
ze spor  ilo ci  byd a i ludzi. Widzia o si , e zalewane wodami by y 
domy, m yny razem z lud mi i ich dobytkiem. Byli tacy, co ratowali si  
wychodz c na drzewa, do których siebie, dzieci i bliskich przywi zy-
wali dla pewno ci, lecz nieliczni uratowali si , bowiem drzewa wraz 
z korzeniami woda wywraca a i porywa a. Wreszcie wsz dzie widzia o 
si  zag ad  i wielk  bied . Wszystko to trwa o a  do 18 lipca, w któ-
rym to dniu wody zacz y opada , deszcze usta y i by a s oneczna po-
goda przez kilka dni94. 
 W miesi c pó niej kronikarz zapisa : W dniach 11 i 12 sierpnia 
[1774] by y wielkie ulewy, grzmoty i b yskawice, tak e ilekro  uderzy  
piorun, zaczyna a si  ulewa z gwa townym wiatrem; spad  nieg i by a 
powód  do  du a, jednak e mniejsza ni  ta poprzednia, z 15 lipca. 
W niektórych miejscach spowodowa a szkody spore. Trwa a przez 
kolejne trzy dni, w czwartym dniu ust pi a i zmniejszy a si 95. 
 W niespe na sto lat pó niej odnotowa  kronikarz, e dnia 13 mie-
si ca stycznia [1859 roku] w rodku nocy by a straszna burza, dwie 
wyrwy w dachu ko cio a z miejsca poruszy a, cz ciowo dach nad 
murami ogrodu, jak równie  cz  ko o drewutni i cz  z domu kan-
celisty Weysa porwa a w nieprzydatnych kawa kach na ziemi  powali a, 
w lasach miasteczkach ogromne szkody poczyni a96. 
 Dnia 22 maja [1867] spad  straszliwy grad na pola Krosna, Bia o-
brzegi, Korczyna i cz  Kro cienka Ni nego etc., wszystko doszcz t-
nie zniszczy , tak e na nowo trzeba by o w niektórych miejscach sia  
nowe ziarno lecz to nie by o korzystne, poniewa  ten przypadek okaza  
si  pó niej godny po a owania. W tym miesi cu spad  tak e du y nieg 
i trwa  przez kilka dni, st d zrobi o si  wielkie zimno i jakiekolwiek 

———— 
93 KKKr I, k. 5v. 
94 Tam e, k. 11. 
95 KKKr I, k. 11. 
96 KKKr II, s. 63. 
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nasiona nie wytrzymywa y, przynosz c wiele szkód, po gradobiciu 
nast pi  wkrótce wielki wylew wód97. 
 I jeszcze jeden opis, z 1911 roku: Dnia 3 wrze nia […] w nocy 
o godz. 10 ko  z ama  nog  w stajni. Zastrzelono go zaraz rano, bo ju  
nie móg  by  wykurowanym. Straszny to k opot i nieszcz cie dla 
klasztoru, bo to wtenczas by a zwózka siana i ziemniaków i nie mo na 
by o o jednym koniu wszystkiego zrobi 98. 
 Podobnych opisów, zarówno z XVIII jak i XIX oraz XX wieku, 
mo na przytoczy  znacznie wi cej. Zainteresowanych odsy am do 
kronik klasztornych. 
 Wspólnota klasztorna „ y a” tak e innymi problemami. Zapisy 
kronikarskie s  swoistego rodzaju probierzem interesowania si  przez 
kapucynów kro nie skim tym, czym yli ich wieccy s siedzi. 
 Dzie  27 maja [1771 roku]. Ten dzie  winien by  opisany smutn  
pie ni  i godn  op akiwania z tego powodu, e w czasie Mszy wi tej 
konwentualnej99, któr  odprawia  ojciec wikariusz, a ojciec gwardian 
przed [o tarzem] Matki Boskiej, zosta  przyprowadzony pewien chory 
umys owo cz owiek ze wsi Suchodó  po b ogos awie stwo w. Feliksa. 
Uczyniwszy ha as w czasie Mszy wi tej, uciek  z kaplicy za bram  
i chwyciwszy kamie , zrani  nim twarz szeregowego o nierza moskiew-
skiego, jednego z tych, którzy w tym czasie wyszli z Krosna w kierunku 
Korczyny. Moskale, s dz c, e jest to konfederat, natychmiast wtar-
gn li na plac przyko cielny. Widz c to, murarze i ich pomocnicy pou-
ciekali przez mury, tylko o. Innocentego pewien Soko owski, prze o-
ony o nierzy, schwyta  i w jedno, drugie i trzecie miejsce zrani . 

O. Wojciech tak e znalaz  si  wówczas na budowie i Soko owski strasz-
liwie uderzy  go lask  w g ow . Ten biedaczek, chc c si  ratowa , 
wskoczy  na fundamenty ko cio a, czym jeszcze bardziej zaszkodzi  
swemu zdrowiu. Z tego powodu choruj c tydzie , zmar  6 czerwca. 
 Po tym zamieszaniu wyszed  z naszej celi przyszed  do mnie br. Bo-
nawentura i powiedzia , e klasztor ze wszystkich stron otoczyli Moskale. 
Wyszed em z naszej celi i oto widz , e m czy ni i kobiety wchodz  po 
schodach do dormitorium. Kiedy zszed em ni ej, zobaczy em Kozaków, 

———— 
97 Tam e, s. 91. 
98 KKKr III, s. 9. 
99 Msza wi ta odprawiana przy g ównym o tarzu, w której uczestniczy a ca a wspól-
nota zakonna. 
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biegaj cych wsz dzie z w óczniami. Dzi ki Bogu, e aden z nich mnie 
nie widzia . Poleci em otworzy  furtk  od ogrodu; wówczas Soko owski 
przyby  do mnie straszliwie rozw cieczony i zapyta  mnie, czy ja jestem 
prze o onym. Odpowiedzia em, e tak. Powiedzia : „Id  do pana majo-
ra i powiedz mu [o wszystkim]”. Ach, gdy zobaczy em tego urz dnika, 
uzna em go za rodzonego brata Lucypera; z jego oczu uderza y pioruny, 
a z pyska pada y straszliwe, bezbo ne s owa (których ja nigdy wcze niej 
nie s ysza em). By si  o tym przekona , rozkaza  przyprowadzi  tego 
cz owieka umys owo chorego, domniemanego konfederata, oraz ran-
nego Moskala i tak odezwa  si : „Rozka  was powi za  i jak psy za 
mn  prowadzi ”. Wówczas ten chwilowo podobny do chorego umys o-
wo, odszed  od tego majora, który poleci , eby wszyscy z naszego klasz-
toru wyszli, lecz najmniej pos usznym by  pewien dowódca piechoty, 
zwany Chablakow. Wówczas rozkaza  [Soko owski] mnie bi , brod  
rwa , ale ja si  broni em r kami i nie otrzyma em adnego uderzenia w 
twarz. Poleci  zatem wymierzy  mi cios karabinem; jedn  ran  otrzyma-
em w pier , drug  w r k , a z brody — co godne uwagi — wyrwano mi 
w osy. Gdy tego dokonali, w ciek o  jego ust pi a, lecz major wypyty-
wa  si  za rzek  Wis ok, dlaczego ten haniebny cz owiek rozkaza  pobi  
kapucynów, i podobn  kar  mu wyznaczy , mianowicie pa kami rozka-
za  go potraktowa 100. Nie unikn  razów i ów chory umys owo; kiedy 
przyprowadzili go zwi zanego w pobli e ko cio a w. Wojciecha, okrop-
nie go poturbowali101. 
 W 1841 roku kronikarza poruszy o wydarzenie do jakiego dosz o 
w Miejscu (ob. Miejsce Piastowe): wydarzy o si  bardzo smutne zda-
rzenie, które wstrz sn o serca wszystkich straszliw  trwog , miano-
wicie 2 ludzie, z których jeden by  kucharzem drugi organist , ci bardzo 
zbrodniczy hultaje ponadto opanowani g upot , a eby pos gi wi -
tych Aposto ów rozbi  i rzuci  do b ota i przeciwko wi tym blu niercze 
s owa rozpowiada  nie wstydzili si  [...]102. 
 W 1849 roku klasztor okupowali o nierze rosyjscy. Ci ar ich 
pobytu odczuli tak e kapucyni: Dnia 25 maja o nierze moskiewscy 
przybyli do Krosna w tym miesi cu, tak wielka ilo  o nierzy prze-
chodzi a, e prawie ca e miasto i wszystkie przylegaj ce wsie okupowali 

———— 
100 KKKr I, k. 5v-6. 
101 Zob. W. S a r n a, Opis powiatu..., s. 180. 
102 KKKr II, s. 4. 
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i oddzia ami by y nape nione. Dnia 17-ego czerwca wszyscy prawie 
o nierze udali si  na W gry. To jednak by o dla nas bardzo uci liwe, 

gdy  ca y klasztor by  okupowany przez o nierzy, oprócz tego zrobili 
w ma ym refektarzu magazyn na chleb. Dnia 6 sierpnia du a ilo  
Rosjan przechodz cych pozostawa a w Kro nie, pewna cz  a  do 
8-ego tego miesi ca, która w dniu podzia u cz  odesz a w kierunku 
Rymanowa inna cz  [...] przyby a; w tych wszystkich dniach tak e 
nasz klasztor tym o nierzom razem z ko mi udzieli  go ciny, jednak 
nie ywno ci. Dnia 8-ego przyby a cz  Haza ski, pozosta a na noc 
za  nast pnego dnia inna cz , ta ust puj c odesz a, inne liczne cz ci 
pozosta y a  do 12, które go to dnia odesz y w kierunku Rymanowa. 
Dnia 12-ego oko o 1-ej lub 2-giej popo udniu liczne oddzia y prze-
chodzi y t dy i niektóre pozostawa y na noc. Od pocz tku wrze nia 
urz dnik milicji austriackiej troszcz c si  o szpitale austriackie, pole-
cony zosta  na usilne pro by mieszczan [i] wybra  sobie sypialni  na 
zamieszkanie. 8 wrze nia r. b. kapelan szpitala dla o nierzy rosyj-
skich z urz dowej gorliwo ci politycznej dla oszacowania tu w naszym 
klasztorze wyznaczy  miejsce zamieszkania. Dnia 27 wrze nia pewna 
cz  wojska rosyjskiego, mianowicie Ulani rosyjscy wracaj c z W gier 
przechodzi a i tu nocowa a103. 
 W maju 1853 roku kronikarz klasztorny opisa  „przygod ” ze z o-
dziejem, który wielokrotnie juz wcze niej okrad  klasztor. Zapewne 
postronne osoby zawiadomi y Gwardiana, e tu pracuje z odziej, pe-
wien o nierz zwolniony. Gwardian powiedzia  pryncypa owi, e go 
wyp dzi z roboty, tak uczyni . Poszed  do kuchni i poniewa  ju  wiele 
rzeczy przepad o i z magazynu w ubieg ym tygodniu z nad chóru zosta y 
skradzione niektóre rzeczy, jak kie basy z dziczyzny i wieprzowina, wte-
dy Gwardian poleci  kucharzowi, aby pod czuwaj cym okiem trzyma  
tego cz owieka [...]. Poszed  kucharz do magazynu pod dachem i zoba-
czy , ten e biedny ponownie po otwarciu pomieszczenia wy szego 
z erdzi, tam e by  z odziej – uczyni  wrzaw  i z odziej – bez jakiego-
kolwiek wahania przez stare okno znikn  w ogródku [...]. Gwardian by  
w korytarzu, wygl da  przez okno, [z odziej] le a  i powstawszy zacz  
ucieka . Zosta  z apany i doprowadzony do kuchni. Gwardian pozwoli  
eby uciek , poniewa  w ka dym razie mia  ju  dosy 104.  

———— 
103 Tam e, s. 21-22. 
104 Tam e, s. 42. 
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 Z wielkim tragizmem kronikarz klasztorny opisa  likwidacj  Towa-
rzystwa Jezusowego i opuszczenie przez jezuitów domu oraz ko cio a 
w Kro nie105. Likwidacja domu jezuitów spowodowa a wielkie poru-
szenie i niepewno  co do dalszych losów jeszcze nieuko czonej bu-
dowli klasztoru kro nie skiego. Kronikarz zapisa : 
 Po nieszcz snym zniszczeniu Towarzystwa wielebnych ojców roz-
powszechni a si  wsz dzie pog oska o redukcji, a raczej rozwi zaniu 
innych wspólnot zakonnych, zw aszcza wspólnoty serafickiej wi -
tego Ojca Franciszka. I m owie wy si rang , znani z roztropno ci, 
rzeczywi cie potwierdzili, e to jest bardzo prawdopodobne. St d 
powsta  nieumiarkowany w ca ym Zakonie niepokój; jedni z sercem 
boja liwym wierzyli temu, drudzy si  smucili, inni – szczególnie ma-
o szanuj cy Zakon oraz jego wrogowie i jawni przeciwnicy – oka-

zywali rado . Wreszcie pog oski te dosz y do uszu nuncjusza apo-
stolskiego, który ten ha as uzna  za fa szywy i sztuczny. Swój list, 
wys any do przewielebnego naszego prowincja a, poleci  poda  
do wiadomo ci wszystkim naszym wspólnotom zakonnym; jego tre  
tu do czam106. 
 Kilka lat pó niej, w 1788 roku kronikarz zanotowa : W maju nasz 
klasztor zosta  wyznaczony przez Gubernium do kasaty107. Przybyli 
komisarze, jeden z cyrku u – wielmo ny pan akupicz, drugi z dóbr 
królewskich – urz dnik z S cza, wielmo ny pan Krisz108; opisali 
wszystko pod odpowiednimi numerami, budynki, cele i ich dobytek, 
wyposa enie refektarza, kuchni , które mia y by  sprzedane na licytacji 
w celu powi kszenia warto ci maj tku, czyli kasy zakonnej109.  
 Zakonników porusza y takie wypadki jak: nag e mierci, jak na 
przyk ad kucharza brata Wac awa (dnia 11 grudnia [1818] , w czasie 
obiadu, o. Ananiasz dotkni ty zosta  apopleksj . Oko o 10 w nocy 
zmar  w Panu)110 czy te  powieszenie o. Agrypina Konarskiego  
(12-go miesi ca czerwca [1863] Agrypin Konarski Kapucyn w ród 
powsta ców z apany przez o nierzy moskiewskich w Warszawie po-

———— 
105 KKKr I, k. 9-9v. 
106 KKKr I, k. 10.  
107 Por. W. S a r n a, Opis powiatu..., s. 304-305; K. G a d a c z, Powstanie prowin-
cji..., s. 194. 
108 W innych ród ach: „Kricz” lub „Krysz”. 
109 KKKr I, k. 14. 
110 Tam e, k. 34. 
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wieszony na szubienicy zako czy  doczesne ycie)111 albo wyp dzenie 
z klasztorów prowincji polskiej kapucynów w ramach restrykcji po-
powstaniowych112.  
 Bulwersuj ce dla zakonników by o porzucenie ycia zakonnego: 
W dniu 20 lutego [1774] – dawszy tyle i tak powa nych znaków prze-
wrotno ci i bezbo no ci w ró nych klasztorach i konwentach, mimo 
tylu i tak wielkich ojcowskich skarg i upomnie , mimo prywatnych 
i publicznych s usznych kar w ró nych konwentach – niepomny swojego 
powo ania i duszy, w przepa ci z a zagubi  si , prawdziwie niechc cy 
si  poprawi , kleryk br. Grzegorz. Nie mia by po temu okazji, je liby 
sam sobie jej nie stwarza  przez ci g e pijatyki, które zawsze przygo-
towywa  sobie poprzez wieckich. Nie by o w nim nami tno ci i ducha 
gorliwo ci, lecz faktyczne rozlu nienie obyczajów i najgorsze, niesto-
sowne przyzwyczajenia. Chocia  z tego powodu nieraz by  upomniany 
i karany i sam uwa a  to za niew a ciwe, to jednak wszystkie upo-
mnienia lekcewa y , pogardza  nimi i odrzuca  je; tote  – opuszczony 
przez Boga – opu ci  wi ty Zakon, bowiem 20 lutego przed godzin  12 
przed po udniem uciek  z klasztoru i w óczy  si  po opustosza ych 
miejscach; schodz c na manowce, poszukiwa  kogo , kogo móg by 
zniszczy . Zosta  po niego wys any przewielebny o. Innocenty ze swo-
im towarzyszem; schwytawszy go na wpó  pijanego w pewnej wsi, 
kiedy le a  przy piecu w szopie, [o. Innocenty] sprowadzi  go do kon-
wentu 5 marca i zamkn  w karcerze; tam w ko cu wszystkie kary, 
naznaczone przez ojca prowincja a, odpokutowa 113.  
 Dnia 22 wrze nia [1823] wydalony zosta  z klasztoru naszego kro-
nie skiego br. Pantaleon – Ignacy Oszustoski, niegdy  rozpustny, 

który przez 3 lata by  w nowicjacie w mojej obecno ci. Brat Leopold 
znies awi  nasz  prowincj 114. 
 
 Innymi nieszcz ciami by  kradzie e: Dnia 12 maja [1841] klasztor 
kro nie ski ucierpia  szkod  przez kradzie  a mianowicie w nocy 
z 11 na 12 z odzieje po wy amaniu krat w oknach w pobli u zakrystii 
wtargn li do ko cio a i tam najpierw 3 wiece z dwóch funtów a z nowe-
go znalezienia. Nast pnie z wosku wspólnego 8 wiec, oprócz tego 
———— 
111 KKKr II, s. 79. 
112 Tam e, s. 82 nn. 
113 KKKr I, k. 10v. 
114 Tam e, k. 39. 
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3 obrusy ko cielne, statu  za  Naj wi tszej, po oderwaniu wszystkich 
ozdób i szat prawie ca kowicie z szat porwali i tak w rodku posadzki 
pozostawili, któr  nikt nie by  w stanie tego widzie  bez ez115.  
 Codzienne, wydawa  by si  mog o monotonne ycie zakonne, by-
wa o urozmaicone niekiedy wypadkami, które d ugo wspominano 
i uwa ano za s uszne opisa  w kronice klasztornej. W roku 1817 kro-
nikarz zanotowa , e w tym roku sp on y dwa domy u Ignarowicza116 
a w roku nast pnym e ponownie by  wielki po ar w mie cie dnia 
27 kwietnia. Spalonych zosta o osiem domów117.  
 W dwa lata pó niej dnia 25 [1819] grudnia przed pó noc  przez 
pewnego zakonnika zosta y z o one nierozwa nie przy piecu w jego 
celi ksi gi. Ów zakonnik, z polecenia prze o onego, poszed  wype nia  
pos ugi parafialne, zapomniawszy pozostawi  prze o onemu klucze od 
pokoju. Ksi gi zapali y si  od pieca. Bracia, którzy czuwali o pó nocy118, 
nagle poczuli dym rozchodz cy si  szybko przez sypialnie. Spraw-
dziwszy cele wszystkich zakonników i nic nie znalaz szy, zorientowali 
si , e z celi nieobecnego kap ana unosi si  wielki dym. Po wy amaniu 
drzwi z pomoc  Bo  ogie  zagasili. To zanotowano w celu bezpie-
cze stwa potomnych. Po pierwsze, eby duchowni nie odwa yli si  
czego  podobnego pozostawia  przy piecu, sk d zagra a niebezpie-
cze stwo po aru ca ego klasztoru. Po drugie, eby ten godny po-
chwa y statut nie by  lekcewa ony. Przy wyj ciu z klasztoru nale y 
odda  klucze prze o onemu, aby czuwaj cy prze o ony móg  wej  do 
celi i zobaczy , czy w pomieszczeniu nie znajduje si  co , sk d niebez-
piecze stwo po aru mog oby powsta 119. 
 Niebezpiecze stwem by y tak e po ary, które pojawia y si  w za-
budowaniach w pobli u klasztoru. Z kart kronik dowiadujemy si , e 
przedmie cia Krosna p on y wielokrotnie. Niektóre po ary zagra a y 
bezpo rednio kapucynom. Dnia 3 listopada r. b. [1837] oko o godziny 11 
w nocy wybuch  straszliwy po ar w domu zwanym Kubalówka do 
pewnego mieszczanina imieniem Stepkowski nale cym, kilka kroków 
od klasztoru, nierozwa nie oddalonego za murami klasztornymi, tak e 
wszyscy zakonnicy w tym e klasztorze, b d c zbudzeni ze snu na d wi k 
———— 
115 Tam e, s. 4. 
116 Tam e, k. 34. 
117 Tam e, k. 34. 
118 Zapewne chodzi o odmawianie jutrzni o pó nocy. 
119 Tam e, k. 35v. 
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wi kszego dzwonu, powstawali, przestraszeni t  wielk  gro b  lecz 
z pomoc  Najwierniejszego i Wszechmog cego Ojca askawie po-
wstrzymuj cego, w tym samym czasie wówczas bardzo silnie wiej cego 
sk d  wiatru, zakonnicy razem z klasztorem z jedynego Mi osierdzia 
Bo ego uszli wolni od tego straszliwego nieszcz cia120.  
 
 Kilka lat pó niej klasztorowi kapucynów w Kro nie grozi o podobne 
nieszcz cie. Dnia 27-ego bie cego miesi ca [stycze  1843] rano 
przed godzin  pi t  wybuch  wielki po ar nie daleko od klasztoru. 
Wszyscy zakonnicy w klasztorze obudzili si  w najwi kszej trwodze 
podnieceni bali si  i ju  op akiwali przysz e spalenie si  ca ego klaszto-
ru i ko cio a o ile ten e silny wiatr wibruj c nie przeniesienie iskier 
z p on cych drewnianych gontów na klasztor i ko ció  – wszyscy zakon-
nicy nie maj c ju  adnej nadziei na ludzk  pomoc uciekli si  do Boga 
obecnego w Naj wi tszym Sakramencie, modl c si , aby t  kl sk  od 
ko cio a i klasztoru zechcia  odwróci  i rzeczywi cie pok adaj c w Bo-
gu nadziej  nie uciekli my, bowiem po b ogos awie stwie Naj wi tszym 
Sakramentem, skierowanym ku po arowi, wnet wiatr i ogie  skierowany 
w inn  stron  ju  nie móg  zaszkodzi  klasztorowi121. 
 

* * * 
 
 Mieszka cy kro nie skiego klasztoru kapucynów dzielili „dole 
i niedole” kro nie skich obywateli. Spokojne, wr cz monotonne co-
dzienne ycie klasztorne bieg o swym rytmem wyznaczanym por  
modlitw, posi ków, dzia alno ci duszpasterskiej i codziennej pracy 
w klasztornym gospodarstwie. Posiada o swój specyficzny koloryt 
niedost pny dla postronnych klasztorowi osób. Budzi o zainteresowa-
nie tym, co dziej si  w klasztornych murach – tak samo jak i kapucyni 
interesowali si  tym, co dzia o si  poza nimi.  
 Ka dy z zakonników wype nia  wyznaczane mu przez prze o o-
nego obowi zki. Kap ani prowadzili prace duszpasterskie, bracia za-
konni starali si  o zakrysti  i wi tyni , pracowali w ogrodzie i gospo-
darstwie, utrzymywali klasztor podejmuj c tak e kwest  w okolicz-
nych miejscowo ciach. Okresowo przebywaj cy w konwencie klerycy 

———— 
120 KKKr II, s. 1. 
121 Tam e, s. 7. 
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zg biali teologi  i arkana dzia alno ci duszpasterskiej. Zakonników 
wspomagali cz sto wieccy pracownicy i s u cy.  
 Spokojne ycie klasztorne burzy y wydarzenia wojenne, katakli-
zmy, po ary, napady rabunkowe i kradzie e. Niekiedy tak e „niesforni” 
zakonnicy, których najcz ciej za niepos usze stwo czeka  klasztorny 
karcer. Na ogó  kapucy skie ycie by o w miar  spokojne, a zakon-
nicy dostrzegali w tym Bo e b ogos awie stwo. I zapewne dlatego 
zapisy kronikarskie podsumowuj ce kolejne lata wyra aj  wdzi cz-
no  Opatrzno ci za dary duchowe i materialne, czas pokoju i b ogo-
s awie stwa. Wi kszo  z nich ko czy si  w podobny sposób, jak ten 
z 1961, kiedy to kronikarz klasztorny odnotowa : Za wszelkie dary Bo e 
udzielone nam tak hojnie w tym roku najszczersze sk adamy Bogu 
dzi ki, a za wszelakie za  uchybienia i niewierno ci wzgardzenia Niego 
w najwi kszej pokorze prosimy Go o Mi osierdzie122. 
 

___________ 
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KS. JÓZEF MARECKI 
 

EVERYDAY LIFE OF THE CAPUCHINS OF KROSNO 
 

Abstract 
 
 Life behind the monastery walls seems to be monotonous. The everyday duties 
of the monks, however: group and individual prayer, pastoral activity and the mainte-
nance of the order has its high points and gives makes everyday life extraordinary. 
The rhythm of daily life was provided not only by choral prayers but also by meals 
eaten at regular time and monastic recreation. The Capuchins maintained contact with 
their confreres and superiors as well as diocese priests and lay people. Together they 
experienced monastic and religious ceremonies, religious profession and such special 
events as funerals. As other inhabitants of Krosno, monks participated in political 
events, wars and disasters, which pestered the town and surrounding places.  
 

Translated by Hanna Rybkowska 
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