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Sanktuarium Kalwaryjskie
jako umiłowane Sanktuarium
Ojca Świętego Jana Pawła II*

S

anktuarium Kalwaryjskie jest wtrakcie przeżywania jubileuszy:
− w roku 1987 − uroczyście obchodzony jubileusz 100−lecia koronacji Cudow−
nego Obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej.
− w roku 1993 − jubileusz 350−lecia obecności obrazu Matki Bożej Kalwaryj−
skiej.
Teraz przeżywamy nowennę 9−ciu lat przed jubileuszem 400−lecia założenia Kalwa−
rii, asam jubileusz przypada na rok 2002. Nowennę powyższą rozpoczął Metropo−
lita Krakowski, Kardynał Franciszek Macharski w roku 1993. Obecną sesję nauko−
wą Konweratorium Pielgrzymkowego, za którą jesteśmy wdzięczni Instytutowi Ge−
ografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, traktujemy jako jeden z naukowych wkładów
w zbliżający się jubileusz 400−lecia.
Sanktuarium nasze − to wsposób szczególny umiłowane sanktuarium Ojca
Świętego Jana Pawła II, co chciałbym wykazać niektórymi wybranymi cytatami Pa−
pieża. 7 czerwca 1979r. Jan Paweł II wKalwarii powiedział: „... Wy dobrze wiecie,
że ja jestem człowiek górski iznam różne stoki, aletenwcałych polskich Beski−
dach to stok najświętszy, który prowadzi na Górę Ukrzyżowania”.
„... Wszystko to rozłożone wczasie iprzestrzeni, wśród tych gór iwzgórz, omo−
dlone przez tyle serc ipokoleń, stanowi szczególny rezerwuar, żywy skarbiec
wiary, nadziei imiłości ludu bożego tej ziemi”.
Natomiast 14 sierpnia 1991r. Ojciec Święty na krótko zatrzymał się wKalwarii
imiędzy innymi powiedział: „Dziś tu tylko na krótko się zatrzymuję, ale tutaj
moje serce pozostało nazawsze”.
Wsposób szczególny Ojciec Święty wspomina Dróżki Kalwaryjskie oraz Mat−
kę Bożą wWizerunku Kalwaryjskim. 23 października 1978r. Ojciec Święty skiero−
wał list do „umiłowanej Archidiecezji Krakowskiej”, w którym wspomina różne miej−
sca, „aprzede wszystkim Kalwarię Zebrzydowską zDróżkami, po których
takbardzo lubiłem wędrować”.
* Homilia wygłoszona 24 kwietnia 1995 r. w czasie Mszy św. odprawionej w Kaplicy Matki Bożej Kalwa−
ryjskiej z okazji Konwersatorium Pielgrzymkowego.
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Apo zamachu na jego życie Ojciec Święty, powiedział, że ocalenie zawdzięcza
Matce Bożej zFatimy, która „przedłużyła moje dróżki kalwaryjskie”.
Natomiast wroku 1988, gdy byliśmy wraz zpielgrzymką kalwaryjską
wWatykanie, by podziękować zaZłotą Różę Papieską przekazaną 9czerwca1987r.
na Błoniach Krakowskich dla Kalwaryjskiego Sanktuarium, igdy trzymaliśmy różne
upominki dla Papieża, Ojciec Święty zbliżył się do jednego znaszych ojców, który
trzymał medalion zwyrytymi Dróżkami Kalwaryjskimi ipowiedział, ale powiedział
głosem jakiejś wielkiej tęsknoty: „ODróżki Kalwaryjskie. Aja już po nich chodzić
niemogę”.
Ao Matce Bożej Kalwaryjskiej Jan Paweł II, na którego życzenie Obraz
wr.1987 został przywieziony na Błonia Krakowskie, powiedział: „Ta Matka wy−
chowała moje serce”. A mówiąc osercu, przypominają mi się słowa Prymasa Ty−
siąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jakie wypowiedział 23października
1978r. wprzemówieniu skierowanym do Jana Pawła II wczasie audiencji dla Pola−
ków: „Ojcze Święty! Tak bardzo umiłowałeś Matkę Bożą wKalwarii Zebrzydow−
skiej imiałeś niekiedy rozdźwięk serca, której więcej serca poświęcić:
czytejzKalwarii, czy tej zJasnej Góry...”
Wreszcie wostatniej, podziwianej przez cały świat książce Przekroczyć próg
nadziei wrozdziale Totus Tuus Ojciec Święty pisze, że Chrystocentryzmu uczył się
wKalwarii Zebrzydowskiej. Jest to Sanktuarium maryjne, jak też igłęboko chrysto−
centryczne. Pielgrzymki zaś, które przybywają, wciągu dni swego pobytu naKalwarii,
przede wszystkim odbywają „«dróżki» asą one po prostu «drogą krzyżową»,
naktórej człowiek odnajduje swoje miejsce przy Chrystusie przez Maryję”.
I wreszcie − to co nas napawa zachętą inadzieją, że Sanktuarium Kalwaryj−
skie, to szczególne miejsce, na które spływają − za pośrednictwem Matki Bożej −
strumienie Bożych łask.
Ojciec Święty 7czerwca1979roku wczasie pielgrzymki do Kalwarii powie−
dział między innymi tak: „... kiedy miałem trudności ikłopoty, to jechałem
doKalwarii. Imusiałem coraz częściej tu przyjeżdżać: bo po pierwsze takich
trudności było coraz więcej, apo drugie − dziwna rzecz − one zazwyczaj rozwiązy−
wały się potakim moim nawiedzeniu Kalwarii”.
Anastępnie Ojciec Święty dodaje: „Mogę wam dzisiaj powiedzieć, żeprawie
żadna ztych spraw, które czasem niepokoją serce biskupa ..., nie dojrzała ina−
czej, jak przez domodlenie jej wobliczu wielkiej tajemnicy wiary, jaką Kalwaria
kryje wsobie”.
Siostry iBracia!
Wiarę należy ciągle zdobywać ipogłebiać. Niech Sanktuarium Kalwaryjskie
wtym nam pomaga przez pomoc iwstawiennictwo Matki Bożej Kalwaryjskiej.
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Kalwaria Zebrzydowska, the Beloved Sanctuary
of His Holiness Pope John Paul II *
The Shrine at Kalwaria Zebrzydowska is in the middle of a series of jubilees. In 1987
it celebrated the Centenary Jubilee of the Coronation of the Image of Our Lady of Kalwaria. 1993 marked the Third Centenary of the painting’s presence at Kalwaria. Now we are in
the initial stages of the preparatory novena years preceding the Fourth Centenary of the
foundation of the shrine and town, which will come in 2002. The nine-year course of spiritual preparation was inaugurated by Cardinal Franciszek Macharski, Metropolitan Archbishop of Cracow, in 1993. The present Seminar of Pilgrimage, for which we express our
gratitude to the Institute of Geography at the Jagiellonian University, is one of the academic contributions to the coming Jubilee.
The Shrine of Kalwaria Zebrzydowska is one of Pope John Paul II’s best loved
sanctuaries. Speaking at Kalwaria on 7th June, 1979, the Holy Father made a public
confidence: ’You all know I am a mountaineer. I am familiar with many mountain slopes,
but the holiest hillside in the whole of the Polish Beskidy Mountains is the one that leads up
to the Height of Crucifixion‘. He continued to say, ’All that lies scattered here over time and
space amid these mountains and hills, mellowed by the prayers of so many hearts and so
many generations, constitutes a singular storehouse, a living treasury of the faith, hope,
and love of God’s people in this land‘.
On 14th August, 1991, the Holy Father again made a brief stop at Kalwaria, and on
that occasion he said, ’I’m only stopping here for a short while today, but my heart has
always been here‘.
The Holy Father has always had a special remembrance for the Paths of Jesus at
Kalwaria, and for Our Lady of Kalwaria. In his pastoral letter to his ’beloved Archdiocese of
Cracow‘ of 23rd October, 1978, he mentioned several places, but ’above all Kalwaria
Zebrzydowska with its Paths‘, over which he ’loved to wander‘.
After the attempt to assassinate him, the Holy Father said that his life had been
saved by Our Lady of Fatima, who had ’prolonged his Paths of Kalwaria‘.
In 1988, when we were at the Vatican with a group of pilgrims from Kalwaria Zebrzydowska to thank the Pope for the Golden Rose he had bestowed on the Shrine on 9th
June, 1987, at his meeting with a huge open-air congregation on the B³onie Fields in
Cracow, he approached our group and noticed a medallion showing the Paths of Kalwaria,
held by one of our Observantine Fathers among all the other gifts for him. ’Ah, the Paths of
Kalwaria!‘ he sighed sadly, ‘I won’t be walking along them any more!‘
Referring to Our Lady of Kalwaria, Whose Image he had had brought to the open-air
Pontifical Mass celebrated in the B³onie, the Pope said, ’This is the Mother Who has
nurtured my heart‘. And speaking of hearts, in a remark made on 23rd October, 1978,
Cardinal Stefan Wyszyñski, Primate of Poland in hard times, said in an address to John
Paul II during an audience with pilgrims from Poland, ’Holy Father! You so loved the
Blessed Mother of God, in Her Sanctuary at Kalwaria Zebrzydowska, at times earnestly
searching your heart where to pay Her your heartiest devotions, whether at Kalwaria, or at
Czêstochowa...‘
* Sermon preached on 24th April, 1995, during Holy Mass celebrated in the Chapel of Our Lady of
Kalwaria for the Seminar on Pilgrimage.
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Finally, in his recent much-admired book, To Cross the Threshold of Hofe, in a chapter entitled ’Totus Tuus‘, John Paul confides that Kalwaria Zebrzydowska was where he
learned to be Christocentric. Kalwaria is a Marian shrine, and it is also deeply Christocentric. The pilgrimages that come here for one day spend a lot of their time on the «Paths» or
«Ways», as the Pope alled them, which are ’simply a «Way of the Cross» on which Man
can discover his place next to Jesus through Mary‘.
And lastly the thing that most fills us with encouragement and hope: the Shrine of
Kalwaria is a special place endowed with grace from God through Mary.
On 7th June, 1979, during his his pontifical pilgrimage to Kalwaria Zebrzydowska,
the Holy Father said, ’When I was going through problems, I would come to Kalwaria.
I had to come here more and more often: first because there were more and more problems, and secondly - oddly enough - after a visit to Kalwaria they tended to resolve themselves‘.
He added, ’I can tell now you that there was hardly ever a problem, of the kind which
sometimes troubles a bishop’s heart, that could be approached in a better way than by
being prayed over in the face of the great mystery of faith contained at Kalwaria‘.
Brothers and Sisters!
Faith has to be won and deepened continually. May the Shrine of Kalwaria assist us
in this through the help and intercession of Our Lady of Kalwaria.

