
kościół i klasztor
o o .  k a p u c y n ó w

To jeden z charakterystycznych punktów lubel-
skiego Krakowskiego Przedmieścia. Lubelski klasz-
tor oo. Kapucynów był czwartym domem tego zako-
nu w Polsce, po Krakowie, Warszawie i Lwowie.

Prace przy budowie zespołu klasztornego kapucy-
nów, ufundowanego przez Pawła Karola Sanguszkę 
oraz jego żonę Mariannę z Lubomirskich, prowadzo-
no w latach 1726-1733. Kościół wzniesiony został wg 
projektu warszawskiego architekta Karola Baya. War-
szawski kościół Kapucynów, inspirowany macierzysty-
mi świątyniami zakonu we Włoszech, był głównym wzo-
rem dla architektury kościoła lubelskiego. 

Kapucyni przebywali w Lublinie do kasaty zakonu 
przez władze carskie w 1864 roku. Po kasacie zako-
nu zlicytowano przylegające do klasztoru grunty, na 
których powstały wkrótce teatr miejski i liczne budyn-
ki prywatne. Kapucyni powrócili do swojego lubelskie-
go klasztoru w 1919 roku. Po II wojnie światowej, po 
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zniszczeniach budynków przylegających do klasztoru, 
pozostawiono w jego sąsiedztwie dwa place, które 
umożliwiły odpowiednią ekspozycję zespołu kościoła, 
zbliżoną do jego widoku przed kasatą zakonu.

Na przestrzeni wieków bryła kościoła nie została 
przebudowana, posiada układ jednonawowy z kapli-
cami bocznymi oraz węższym prezbiterium i chórem 
zakonnym w jego przedłużeniu. Nawę zamyka sklepie-
nie kolebkowe z lunetami. Przekształceniom nie uległa 
także fasada wpisująca się w nurt włoskiej architektury 
barokowej. Jej rytm i artykulację wyznaczają dwie pary 
pilastrów toskańskich w wielkim porządku. Oryginalne 
są także figury apostołów Piotra i Pawła, pochodzące 
z puławskiego warsztatu Jana Eliasza Hoffmanna, na-
dwornego rzeźbiarza Sieniawskich i czartoryskich.

Wyposażenie wnętrza datowane jest na 4 ćw. XVIII w. 
Ołtarze, bez złoceń, są charakterystyczne dla surowej 
reguły zakonu. Obrazy znajdujące się w ołtarzach wy-
konał Holender, Peter van roy. 

Od zachodu do kościoła przylega założony na planie 
prostokąta klasztor, natomiast od wschodu dobudowa-
no w latach 1857-1860 neogotycką kaplicę Niepoka-
lanego Serca Najświętszej Marii Panny, projektowana 
przez architektów Michała Kamińskiego i Bolesława 

Podczaszyńskiego, z rzeźbą Matki Boskiej 
autorstwa znakomitego rzeźbiarza Włady-
sława Oleszczyńskiego. 
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