Pytania o Jana Pawła II
Cz. 12 (nr 32 GB)
11. Czy Papież podczas podróży apostolskich odwiedził następujące Sanktuaria
MARYJNE:
Lourdes, Fatimę, Jasną Górę i Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe w Meksyku?
Odpowiedź:
Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swoich zagranicznych podróży apostolskich odwiedził
wymienione w pytaniu Sanktuaria Maryjne:
Miasto
Lourdes
Fatima
Jasna Góra

Kraj
Francja

Data
14 – 15 VIII 1983 r.
14 – 15 VIII 2004 r.
104
Portugalia
12 – 15 V 1982 r.
12 – 13 V 1991 r.
50
12 – 13 V 2000 r.
92
Polska
4 – 6 VI 1979 r.
18 – 21 VI 1983 r.
18
12 – 13 VI 1987 r.
35
4 – 15 VIII 1991 r.
52
4 VI 1997 r.
78
17 VI 1999 r.
87

Podróż zagraniczna
19
11
2

INFORMACJE DODATKOWE
OBJAWIENIA W GUADALUPE
Pierwsze objawienie Matki Bożej miało miejsce u stóp wzgórza Tepeyac, dzisiaj nazwanego
Guadalupe, dnia 9 grudnia 1531 r., kolejne były 11 i 12 grudnia 1531 r. Matka Boża objawiła
się Indianinowi Janowi Diego z Cuauhtitlan, który prosił o uzdrowienie swojego krewnego.
Jan Diego Cuauhtlatoatzin (1474-1548) został przez Ojca Świętego Jana Pawła II
beatyfikowany dnia 6 maja 1990 r. i kanonizowany dnia 31 lipca 2002 r. w Sanktuarium w
Guadalupe.
Guadalupe jest obecnie przedmieściem Meksyku, oddalonym od centrum stolicy ok. 30 km.
Drugim największym Sanktuarium Maryjnym w Meksyku jest Sanktuarium NMP w
Zapopam.
Matka Boska z Lourdes
To tutaj w grocie Massabielle od 11 lutego do 16 lipca 1858 r. Matka Boska ukazywała
się osiemnaście razy Bernadette Soubirous, 13-letniej niepiśmiennej córce zubożałego
młynarza.
W 1925 r. Bernadette Soubirous zostaje beatyfikowana, a w 1933 r. papież Pius XI
ogłasza ją świętą. W jednym z objawień Matka Boska powiedziała: „Ja jestem Niepokalane
Poczęcie”.
Madonna Ostrobramska
Początki kultu obrazu Madonny Ostrobramskiej sięgają XVI wieku. W 1622 roku przy
Ostrej Bramie w Wilnie osiedlili się ojcowie karmelici i otoczyli obraz wielką czcią. Głowę
Matki Bożej zdobiły dwie korony z przełomu XVII/XVIII w., jedna barokowa dla Królowej
Niebios, druga rokokowa dla Królowej Polski. Obraz Panny Świętej z Ostrej Bramy
uroczyście był koronowany w dniu 2 lipca 1927 roku za zgodą papieża Piusa XI. Aktu

włożenia nowych koron na skronie Maryi, jedną na drugą, dokonał Aleksander Kakowski, w
obecności Episkopatu Polski, najwyższych władz państwowych z prezydentem Ignacym
Mościckim i marszałkiem Józefem Piłsudskim, a także ogromnej rzeszy wiernych. Nadano
wówczas Madonnie Ostrobramskiej tytuł Matki Miłosierdzia.
Matka Boska z Knock w Irlandii
Początki kultu figury Matki Bożej Królowej Irlandii sięgają 1879 roku. W 1954 r.
figurka Matki Bożej z Knock została ukoronowana przez papieża Piusa XII.
CO OJCIEC ŚWIĘTY MÓWIŁ NA JASNEJ GÓRZE?
Fragmenty wystąpień Papieża Jana Pawła II podczas sześciu wizyt w Częstochowie na
podstawie „Jasnogórska Bogarodzica w wypowiedziach Jana Pawła II”, tom 1, red.
Zachariasz S. Jabłoński OSPEE, Częstochowa 2003.
„Pragnę zapewnić chorych na całym świecie, ale dzisiaj pragnę zapewnić przede wszystkim
was, chorych w Polsce, że w mojej modlitwie czuję szczególną z wami bliskość i więź.
Jednoczę się duchowo z wami wszystkimi. W szczególny sposób odnawiam to zjednoczenie
w duchu, które łączy mnie z każdym człowiekiem cierpiącym, z każdym chorym przykutym
do łóżka szpitalnego czy do wózka inwalidzkiego, z każdym człowiekiem, który w
jakikolwiek sposób nawiedzony jest krzyżem”.
(Jasna Góra, 4 czerwca 1979 r.)
„Papież jest niewymownie wdzięczny Pani Jasnogórskiej, że mu pozwoliła być tutaj przez
tych kilka dni. W ramach jubileuszu 600-lecia jasnogórskiego: że mu pozwoliła być tutaj, na
Jasnej Górze, z wami, drodzy bracia i siostry. (...) Jest niewymownie wdzięczny za tę wielką
łaskę pielgrzymki i pragnie również przez was za to dziękować i wam dziękować za to, żeście
w tej pielgrzymce byli z nim razem.”
(Jasna Góra, 21 czerwca 1983 r.)
„Człowiek współczesny tak bardzo potrzebuje nadziei. Człowiek na tej polskiej ziemi tak
bardzo potrzebuje nadziei. Co to jest nadzieja? Co ona znaczy? Znaczy: „Nie daj się
zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!„(...) Zło można zwyciężać. To jest właśnie siła
nadziei.”
(Jasna Góra, 12 czerwca 1987 r.)
„Duch woła za nami – kiedy nie wiemy, o co prosić, o co modlić się mamy, On modli się w
nas. To jest największa twórczość przyszłego wieku.”
(Jasna Góra, 16 sierpnia 1991 r.)
„Dziś przychodzę do Ciebie, o Matko, aby zachęcić moich braci i siostry do wytrwania przy
Chrystusie i Jego Kościele, aby zachęcić ich do mądrego zagospodarowania odzyskanej
wolności, w duchu tego, co najpiękniejsze w naszej chrześcijańskiej tradycji. Królowo Polski,
wspominając z wdzięcznością Twą macierzyńską opiekę, zawierzam Ci moją ojczyznę,
dokonujące się w niej przemiany społeczne, ekonomiczne i polityczne.”
(Jasna Góra, 4 czerwca 1997 r.)
„Raduję się dzisiaj, że dane mi jest stanąć raz jeszcze na tym świętym miejscu, na tym
szczególnym miejscu modlitwy i spojrzeć z bliska w Jasnogórskie Oblicze naszej Matki. Ona
przez swoją wiarę, miłość i doskonałe zjednoczenie z Chrystusem (...) stała się dla nas żywym
wzorcem świętości i miłości Kościoła.”
(Jasna Góra, 17 czerwca 1999 r.)
Andrzej Witkowski

