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Franciszek Mróz 

 

Pielgrzymowanie do sanktuarium Matki Bożej Świętolipskiej  

w Świętej Lipce w latach 1996-2007 
 

1. Wprowadzenie 

„(…) oto w tym miejscu, przez pięć wieków jesteśmy świadkami przedziwnego trwa-

nia Matki Boga Człowieka i Matki Kościoła, oraz trwania przy Niej ludu Bożego, który dał 

dowody, że pomimo przeszkód, jest silny w wierze. 

Przez wieki, które minęły, ziemia ta była miejscem różnych zmagań i walk o zacho-

wanie wierności Bogu i Kościołowi rzymskokatolickiemu. Dochowano wiary. Przyświecała 

bowiem Matka, która użyczyła oblicza swego z Bazyliki Rzymskiej. „Salus populi Romani”– 

„Zbawienie ludu rzymskiego”, stało się na tej ziemi – Zbawieniem ludu polskiego. (…)  

Podążają tu pielgrzymki z całej Warmii i Mazur (…) – w przedziwny sposób wiąże się 

z tą ziemią Wilno, Lublin, Warszawa, bliższe i dalsze okolice. Idą Polacy, Litwini i Rusini... 

Mnóstwo ludzi z dalekich, różnojęzycznych krajów przychodzi tutaj, aby umacniać swoje 

sumienie i zachęcić się wzajemnie do zachowania wierności Bogu i Kościołowi rzymsko-

katolickiemu”
1
. 

Słowa te, skierował do ponad 70-tysięcznej rzeszy pielgrzymów Prymas Tysiąclecia 

Kardynał Stefan Wyszyński w homilii wygłoszonej w Świętej Lipce 11 sierpnia 1968 r., pod-

czas ceremonii koronacji łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Świętolipskiej – Pani i 

Strażniczki Ziemi Mazurskiej. Oddają one doskonale znaczenie i specyfikę tego świętego 

miejsca, które każdego roku odwiedza około 300 tysięcy osób
2
. 

2. Sanktuarium w Świętej Lipce w systemie ośrodków pielgrzymkowych Polski 

Na początku 2007 r. w Polsce funkcjonowało ponad 750 katolickich ośrodków piel-

grzymkowych. Wśród nich zdecydowanie dominują sanktuaria maryjne (ponad 520 ośrodków 

– 70% ogółu), z których 220 posiada koronowane na prawie papieskim wizerunki Matki Bo-

żej. Sanktuariów poświęconych Jezusowi Chrystusowi, nazywanych w polskiej literaturze 

sanktuariami Pańskimi, jest ponad 90, czyli 12% ogólnej liczby sanktuariów. W pozostałych 

140 ośrodkach pielgrzymkowych rozwinięty jest szczególny kult świętych lub błogosławio-

nych (ryc. 1). 

                                                 
1
 Kazanie J. Em. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski „«Święta Lipka» Szańcem Wiary” wy-

głoszone w Świętej Lipce, w niedzielę 11 sierpnia 1968 r., podczas uroczystości koronacji cudownego obrazu 

Matki Boskiej, [w:] „Warmińskie Wiadomości Diecezjalne” XXIV, nr 1, Olsztyn 1969, s. 24. 
2
 Dane szacunkowe sanktuarium maryjnego w Świętej Lipce. 



 2 

A. Jackowski uwzględniając zasięg oddziaływania ośrodka pielgrzymkowego, wiel-

kość ruchu pielgrzymkowego oraz aktywność duszpasterską, wyróżnił sanktuaria o randze 

międzynarodowej, krajowej, ponadregionalnej, regionalnej (diecezjalnej) i lokalnej
3
. 

Do grupy sanktuariów o międzynarodowym zasięgu przestrzennym oddziaływania za-

liczamy: Jasną Górę w Częstochowie, Górę Świętej Anny, Kalwarię Zebrzydowską, Kraków-

Łagiewniki, Licheń, Niepokalanów, Oświęcim (pielgrzymki chrześcijan do miejsca śmierci 

św. Maksymiliana Marii Kolbego i św. Siostry Benedykty od Krzyża – Edyty Stein, a także 

przyjazdy Żydów do największego cmentarza żydowskiego na świecie – hitlerowskiego obo-

zu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau) oraz Wadowice. Prawosławnym sanktuarium o 

randze międzynarodowej jest Święta Góra Grabarka. W 2007 r. największą liczbę pielgrzy-

mów w grupie tych ośrodków pątniczych zarejestrowano na Jasnej Górze (4,5 mln), w Kra-

kowie-Łagiewnikach (około 2 mln), Licheniu (1,8 mln), Kalwarii Zebrzydowskiej (1,5 mln) 

oraz Wadowicach (ponad 0,5 mln osób) (ryc. 2). 

Sanktuaria o zasięgu krajowym to: Gniezno, Kraków (kult św. Stanisława Biskupa i 

Męczennika oraz św. Jadwigi Królowej), Piekary Śląskie, Święty Krzyż, Warszawa (grób 

Sługi Bożego ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, grób Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełusz-

ki, a także relikwie św. Andrzeja Boboli w sanktuarium na Mokotowie), Zakopane-

Krzeptówki oraz prawosławny zespół klasztorny w Jabłecznej. 

Do grupy sanktuariów o ponaddiecezjalnym (ponadregionalnym) zasięgu przestrzen-

nym oddziaływania, obejmującym zazwyczaj kilka diecezji, zaliczyć można ponad 40 ośrod-

ków pielgrzymkowych, m.in.: Alwernię, Bardo Śląskie, Białystok, Borek Wielkopolski, 

Chełmską Górę, Cmolas, Częstochowę (Dolina Miłosierdzia), Dębowiec, Duklę, Gdańsk, Gi-

dle, Gietrzwałd, Glotowo, Gostyń, Górkę Duchowną, Górkę Klasztorną, Kalisz, Kalwarię Pa-

cławską, Kałków-Godów, Kodeń, Kraków-Mogiłę, Krasnobród, Leśną Podlaską, Leśniów, 

Leżajsk, Ludźmierz, Markowice, Pakość, Różanystok, Rywałd Królewski, Sianowo, Skarży-

sko-Kamienną, Swarzewo, Świętą Lipkę, Studzienną-Poświętne, Szczecin, Wambierzyce, 

Wejherowo, Trzebnicę i Tuchów. 

Sanktuaria o randze diecezjalnej to ośrodki pielgrzymkowe o zasięgu ograniczonym 

do macierzystej diecezji, do których niemal wszystkie pielgrzymki przybywają z odległości 

do 100 km i w których realizuje się diecezjalne programy duszpasterskie. W Polsce zaliczamy 

do nich ponad 130 ośrodków. 

                                                 
3
 A. Jackowski, I. Sołjan, E. Bilska-Wodecka, Religie świata. Szlaki pielgrzymkowe, Wielka encyklopedia geo-

grafii świata, t. 15, Wyd. KURPISZ, Poznań 1999, s. 167-168, 179; A. Jackowski, Święta przestrzeń świata. 

Podstawy geografii religii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 163-165. 
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Najliczniejszą grupę wśród polskich ośrodków pielgrzymkowych stanowią sanktuaria 

o randze lokalnej (dekanalnej), których zasięg nie przekracza granic dekanatu, a zdecydowana 

większość pielgrzymek przybywa z odległości 10-15 km
4
. 

W rozmieszczeniu przestrzennym ośrodków pielgrzymkowych w Polsce widoczna jest 

ich koncentracja w wybranych regionach fizycznogeograficznych lub historycznych Polski – 

zwłaszcza Karpat, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, środkowej i południowej Wielkopolski, Po-

morza Gdańskiego, Dolnego Śląska, Mazowsza oraz Warmii. Największe zagęszczenie sank-

tuariów występuje w regonie Karpat Polskich, na terenie których rejestruje się obecnie ponad 

130 ośrodków pielgrzymkowych (tj. około 20% ogółu polskich sanktuariów). Zdecydowana 

większość sanktuariów w tym regionie (około 70%) związana jest z kultem maryjnym
5
. 

Sanktuarium Matki Bożej Świętolipskiej należy obok Gietrzwałdu do najważniejszych 

ośrodków pielgrzymkowych w północno-wschodniej Polski. Nazywane często „Częstochową 

Północy” jest również jednym z najprężniej rozwijających się maryjnych sanktuariów o ran-

dze ponaddiecezjalnej. Przybywają tu pątnicy z najdalszych zakątków Polski, a także z Nie-

miec, Austrii, Rosji, Litwy, Białorusi i Ukrainy aby przed cudownym obrazem Świętolipskiej 

Madonny szukać pocieszenia i prosić Maryję o Jej opiekę nad rodzinami, parafiami i całym 

Kościołem. 

Z źródeł historycznych wiadomo, że już pod koniec XV w. do Świętej Lipki ciągnęły 

liczne pielgrzymki nie tylko z Prus, ale również z Mazowsza
6
. Pielgrzymowali tu wierni z od-

ległych stron, aby pomodlić się w kaplicy okalającej drzewo lipowe, w którego koronie znaj-

dowała się łaskami słynąca figura Matki Bożej. Pomimo zniszczenia w 1524 r. kaplicy i fi-

gurki Madonny, a nawet postawieniu ku przestrodze w ich miejscu szubienicy, kult maryjny 

w Świętej Lipce nie ustał. Przez kolejnych ponad sto lat, nocami przybywali tu pielgrzymi, 

aby oddać cześć Matce Bożej. Po wykupieniu w 1617 r. Świętej Lipki z rąk protestantów i 

odbudowaniu kaplicy rozpoczął się rozwój sanktuarium. W latach 1686-1693 jezuici wybu-

dowali wspaniałą, barokową bazylikę, w której umieszczono łaskami słynący wizerunek Mat-

ki Bożej Świętolipskiej – Matki Jedności Chrześcijan
7
. Pod koniec XVII w. zasięg prze-

strzenny oddziaływania ośrodka obejmował tereny Warmii, Prus Królewskich, Prus Książę-

                                                 
4
 Ibidem. 

5
 Obecnie 45 z 90 sanktuariów maryjnych, jakie rejestruje się w Karpatach Polskich posiada koronowane wize-

runki Matki Bożej. Por. I. Sołjan, 2002, Ośrodki kultu maryjnego w Karpatach Polskich, Instytut Geografii i Go-

spodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2002, s. 117 i 135-141. 
6
 J. Paszenda, Pielgrzymowanie do Świętej Lipki dawniej i dziś, „Peregrinus Cracoviensis” 1999 nr 6, s. 137. 

7
 Obraz został namalowany w 1640 r. Wilnie przez niderlandzkiego malarza Bartłomieja Pensa. Wzorowany jest 

na cudownym obrazie Matki Bożej Śnieżnej czczonym w bazylice Santa Maria Magiorre w Rzymie. 
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cych, północnego Mazowsza oraz zachodniej Litwy. W sanktuarium rejestrowano również 

pielgrzymów z odległych terenów: Białorusi, Górnego Śląska, Inflant, Litwy, Małopolski, 

Ukrainy, Wielkopolski, Żmudzi, a nawet z Austrii
8
. W okresie przedrozbiorowym sanktua-

rium świętolipskie należało do grupy najważniejszych ośrodków pielgrzymkowych na zie-

miach polskich. O randze ośrodka świadczyć może również fakt, że pielgrzymowali do niego 

nie tylko biskupi i książęta polscy, ale także królowie ze swymi rodzinami: Jan Kazimierz, 

Władysław IV i Jan III Sobieski. 

Potwierdzenie kultu łaskami słynącego obrazu Matki Bożej w Świętej Lipce odnajdu-

jemy w XVII i XVIII-wiecznych pracach, z których na szczególną uwagę zasługuje napisane 

po łacinie dzieło jezuity Tomasza Klage (Clagiusa) pt. Linda Mariana sive de Beata Virgine 

Lindensi libri V (Köln 1659)
9
. Warto również zaznaczyć, że sanktuarium Matki Bożej w 

Świętej Lipce zostało również wymienione w wielu przedwojennych opracowaniach z wyka-

zem miejsc z cudownymi wizerunkami Najświętszej Maryi w Polsce – m.in. w pracach: o. 

Wacława z Sulgostowa [E. Nowakowskiego]
10

 i jezuity ks. Alojzego Fridricha, który opisując 

to święte miejsce podkreślił: „Do dziś dnia tysiące katolików rokrocznie tu szuka pociechy i 

ochłody u stóp Najśw. Panny, a Matka Najśw. i dzisiaj niejedną tu łzę osusza, niejedną pocie-

chę w tęskne serca wlewa
11

”. 

Wśród wielu prac związanych z genezą i funkcjonowaniem sanktuarium w Świętej 

Lipce, na szczególną uwagę zasługuje opracowanie ojca J. Paszendy SJ, w którym autor 

szczegółowo opracował zagadnienie pielgrzymowania do Świętej Lipki od końca XV wieku 

do 1995 r.
12

 Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację badań prowadzonych przez J. Pa-

szendę. Ze względu jednak na brak pełnych danych statystycznych, ma ono charakter przy-

czynkowy i może stanowić podstawę do dalszych, kompleksowych badań. 

Analiza ruchu pielgrzymkowego do sanktuarium maryjnego w Świętej Lipce 

Analiza ruchu pielgrzymkowego do sanktuarium Matki Bożej Świętolipskiej została 

przeprowadzono dla okresu 1996–2007, w oparciu o rejestrację grup pielgrzymkowych 

uczestniczących w sanktuarium we Mszy św. W Archiwum Sanktuarium w Świętej Lipce 

przechowywane są dwie, powojenne księgi pielgrzymkowe prowadzone przez opiekujących 

                                                 
8
 J. Paszenda, Pielgrzymowanie do Świętej Lipki…, dz. cyt., s. 145. 

9
 Por. K. Estreicher, Bibliografia polska, cz. III, t. VIII, Kraków 1903, s. 270-272. 

10
 Wacław z Sulgostowa [E. Nowakowski], O cudownych obrazach w Polsce Przenajświętszej Matki Bożej. 

Wiadomości historyczne, bibliograficzne i ikonograficzne, Kraków 1902, s. 641. 
11

 A. Fridrich, Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce, t. I, Nakładem Wyd. Tow. Jez., 

Kraków 1903, s. 390. 
12

 J. Paszenda, Pielgrzymowanie do Świętej Lipki…, dz. cyt., s. 137-162. 
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się sanktuarium ojców jezuitów. Księga I (brak tytułu) – zawiera wpisy księży przybyłych do 

sanktuarium z grupami pielgrzymkowymi i odprawiających Mszę św. w sanktuarium od 1982 

do czerwca 2004 r. oraz księga II – prowadzona od czerwca 2004 r. – zatytułowana „Sanktua-

rium MB Świętolipskiej. Księga Pielgrzymek uczestniczących we Mszy Świętej”. Na wstępie 

należy jednak podkreślić, że dokładna analiza ruchu pielgrzymkowego jest niestety utrudnio-

na. Rejestrowany w sanktuarium ruch pielgrzymkowy stanowi bowiem około 50% ogółu grup 

pielgrzymkowych przybyłych do Świętej Lipki, gdyż jak już wspomniano jezuici zapisują 

wyłącznie grupy, które uczestniczyły w sanktuarium we Mszy św. Nie rejestruje się natomiast 

grup pielgrzymkowych uczestniczących w dwóch wielkich odpustach, uroczystościach reli-

gijnych i nabożeństwach, a także grup, które po krótkiej modlitwie przed łaskami słynącym 

obrazem Matki Bożej Świętolipskiej i zwiedzeniu Bazyliki pielgrzymują do innych sanktua-

riów położonych na szlakach pielgrzymkowych Warmii i Mazur. Podobnie, jak w przypadku 

większości ośrodków pielgrzymkowych w Polsce nie jest również prowadzona statystyka 

pielgrzymów indywidualnych. Należy również podkreślić, że sanktuarium w Świętej Lipce 

odwiedza setki grup turystycznych, które zwiedzają Bazylikę i zachwycają się prezentacją or-

ganów świętolipskich. 

W ostatnim dziesięcioleciu obserwowany jest wzrost indywidualnego ruchu zarówno 

pielgrzymkowego, jak i turystycznego. W dni wolne od pracy, zwłaszcza w niedziele i święta 

do sanktuarium przybywają setki pielgrzymów indywidualnych. Są to najczęściej rodziny, 

które uczestniczą w sanktuarium we Mszy św., a następnie wypoczywają w okolicznym re-

gionie. W sezonie pielgrzymkowo-turystycznym, podczas niedzielnych i świątecznych pre-

zentacji organów świętolipskich (zwłaszcza o godz. 10:30 i 12:30) Bazylika wypełniona jest 

pielgrzymami i turystami. 

Szczególne walory architektoniczne, historyczne i religijne całego zespołu sanktuaryj-

nego w Świętej Lipce, jak również walory wypoczynkowe i krajobrazowe Pojezierza Mrą-

gowskiego, na którego obszarze położone jest sanktuarium sprawiły, że w ostatnich latach 

miejsca te przyciągają coraz większą liczbę wczasowiczów oraz turystów uprawiających tury-

stykę kulturową i religijną
13

. Znacznym zainteresowaniem turystów cieszą się również orga-

nizowane w sanktuarium od 1989 r., w każdy piątek lipca i sierpnia „Świętolipskie Wieczory 

Muzyczne”. Największy ruch turystyczny w sanktuarium obserwuje się od maja do końca 

                                                 
13

 Turystyka religijna jest jedną z form turystyki, która w Polsce z każdym rokiem zdobywa sobie coraz więcej 

zwolenników. A. Jackowski definiuje turystykę religijną jako podróż turystyczną, w której na pierwszy plan wy-

suwają się aspekty religijne lub religijno-poznawcze. W podróży tej miejsce święte nie stanowi zazwyczaj punk-

tu docelowego, lecz znajduje się na trasie podróży. Turyści pomimo, że odwiedzając sanktuarium uczestniczą w 
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października, zwłaszcza w miesiącach wakacyjnych. Warto również podkreślić, że sanktua-

rium w Świętej Lipce od wieków stanowi ważny ośrodek ekumeniczny. Przed cudownym ob-

razem Matki Bożej Jedności Chrześcijan gromadzą się na wspólnej modlitwie katolicy oraz 

wierni Kościołów protestanckich – głównie ewangelicy z Niemiec i Austrii. 

W badanym okresie wyróżnić można kilka etapów natężenia ruchu pielgrzymkowego 

do świętolipskiego sanktuarium. W latach 1996-1997 zanotowano wyraźny spadek liczby 

grup pątniczych, jednak już w okresie przypadającym na lata 1997-2000, liczba grup piel-

grzymkowych zarejestrowanych w ośrodku systematycznie rosła (ryc. 3). W 2000 r. zareje-

strowano największą liczbę grup pielgrzymkowych w analizowanym okresie (379 grup). 

Wiązało się to niewątpliwie z Rokiem Wielkiego Jubileuszu i możliwością uzyskania odpustu 

jubileuszowego w sanktuarium. W kolejnym etapie, od 2001 do 2005 roku (za wyjątkiem 

2003 r.) zaznaczył się wyraźny spadek liczby grup pielgrzymkowych (w 2005 r. zarejestro-

wano tylko 181 grup). W latach 2006 i 2007 liczba pielgrzymów przybyłych do sanktuarium 

ponownie wzrosła. 

Najwięcej pątników przybywa do sanktuarium podczas dwóch wielkich odpustów. 

Pierwszym z nich jest odpust Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, obchodzony w sank-

tuarium w ostatnią niedzielę maja. Pielgrzymi przybywają wówczas do Świętej Lipki w pie-

szej pielgrzymce nazywanej „pielgrzymką gwiaździstą” z Reszla, Mrągowa, Kętrzyna
14

 i oko-

licznych parafii. Zwyczaj organizowania „pielgrzymki gwiaździstej” zapoczątkował 31 maja 

1981 r. ówczesny biskup warmiński Józef Glemp, przyprowadzając do sanktuarium pieszą 

grupę pielgrzymkową. Od tego momentu, co roku, w ostatnią niedzielę maja, biskupi warmiń-

scy prowadzą piesze grupy pielgrzymkowe z Mrągowa, Reszla oraz Kętrzyna. Uroczystej 

Mszy św. odpustowej odprawianej przed bazyliką przewodniczy zgodnie z tradycją ordyna-

riusz archidiecezji warmińskiej
15

. Większym udziałem pielgrzymów cieszy się drugi wielki 

odpust obchodzony w sanktuarium w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 

Istotnym elementem charakterystyki ośrodków pielgrzymkowych jest analiza zasięgu 

przestrzennego oddziaływania sanktuarium. Została ona wykonana, na podstawie wspomnia-

nego już wykazu grup pielgrzymkowych uczestniczących we Mszy św. w sanktuarium świę-

tolipskim. Dla opracowania danych ilościowych posłużono się metodą kartodiagramu koło-

wego oraz kartogramu. Za podstawowe jednostki przestrzenne przyjęto diecezje Kościoła 

                                                                                                                                                         
nim w aktach kultu, to jednak na pierwszy plan wysuwają zwiedzanie obiektów kultury religijnej. Por. A. Jac-

kowski, Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce, Warszawa 1991, s. 8. 
14

 Wraz z grupą z Kętrzyna pielgrzymują również wierni z Giżycka, którzy docierają do Kętrzyna własnymi 

środkami transportu lub komunikacją zbiorową. 
15

 J. Paszenda, Pielgrzymowanie do Świętej Lipki…, op. cit., s. 159. 
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rzymskokatolickiego, wydzielone w oparciu o bullę papieża Jana Pawła II Totus Tuus Polo-

niae populus z dnia 25 marca 1992 r., po reorganizacji w 2004 r.
16

 

Analizując mapę zasięgu przestrzennego oddziaływania sanktuarium w 2007 r., widać, 

że najwięcej grup pielgrzymkowych przybyło do ośrodka z diecezji: gdańskiej, warmińskiej i 

toruńskiej. W dalszej kolejności znalazły się diecezje: katowicka, płocka, poznańska i war-

szawsko-praska, pelplińska i szczecińsko-kamieńska (ryc. 4). Z metropolii gdańskiej (archi-

diecezja gdańska, diecezja pelplińska i toruńska) i metropolii warmińskiej (archidiecezja 

warmińska, diecezja elbląska i ełcka) przybyło w sumie ponad 20% ogółu zarejestrowanych 

grup pielgrzymkowych. Najmniejszym udziałem w ruchu pielgrzymkowym do sanktuarium 

odznacza się południowo-zachodnia i południowo-wschodnia część Polski. W analizowanym 

okresie w księgach pielgrzymkowych odnotowano grupy pielgrzymkowe z 39 diecezji – nie 

zarejestrowano jedynie grup z diecezji drohiczyńskiej, sandomierskiej i świdnickiej. 

Zasięg przestrzenny oddziaływania sanktuarium w ciągu ostatnim dziesięcioleciu uległ 

znacznym zmianom. Dla porównania w 1998 r. obejmował on przede wszystkim diecezje po-

łożone w północno-wschodniej i północnej Polsce. Z trzech metropolii położonych w tych 

częściach kraju odnotowano w sumie ponad połowę grup pielgrzymkowych (z metropolii 

warmińskiej: 61 grup tj. 26,4% ogółu; z metropolii gdańskiej: 34 grupy – tj. 14,7% ogółu oraz 

z metropolii białostockiej – 21 grup – tj. 9,1% ogółu); w 2007 r. udział grup pielgrzymko-

wych z tych trzech metropolii było ponad dwukrotnie mniejszy. Najwięcej grup pielgrzym-

kowych w 1998 r. zarejestrowano z diecezji warmińskiej (34), ełckiej (20) i gdańskiej (19), 

najmniej natomiast z diecezji położonych w południowej i środkowej Polsce – tylko po jednej 

grupie zarejestrowano z diecezji opolskiej, sandomierskiej, świdnickiej i włocławskiej (ryc. 

5). Z pięciu diecezji (legnickiej, łódzkiej, rzeszowskiej, sosnowieckiej i zamojsko-

lubaczowskiej) nie odnotowano grup pielgrzymkowych. W sumie, z metropolii położonych w 

Polsce centralnej (metropolia łódzka) i południowej (metropolia wrocławska, katowicka, czę-

stochowska, krakowska i przemyska) zarejestrowano 43 grupy pielgrzymkowe tj. 18,7% ogó-

łu – dla porównania w 2007 r. było to 74 grupy (31,3% ogółu). 

                                                 
16

 W dniu 24 lutego 2004 r. Ojciec Św. Jan Paweł II, realizując założenia bulli Totus Tuus Poloniae populus 

ustanowił metropolię łódzką (ze stolicą w Łodzi, włączając do niej diecezję łowicką, która należała dotąd do me-

tropolii warszawskiej), diecezję bydgoską (z 12 dekanatów archidiecezji gnieźnieńskiej oraz 3 dekanatów diece-

zji pelplińskiej i jednym z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, włączając ją do metropolii gnieźnieńskiej) oraz 

diecezję świdnicką (z 13 dekanatów archidiecezji wrocławskiej i 9 dekanatów diecezji legnickiej, włączając ją 

do metropolii wrocławskiej). Dekret wykonawczy dotyczący decyzji Papieża wszedł w życie 25 marca 2004 r. 

Struktura organizacyjna Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, składa się od tego dnia z 15 metropolii i 42 

diecezji (w tym Ordynariat Polowy Wojska Polskiego). 
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Na podkreślenie zasługuje także fakt, że sanktuarium odwiedza w ciągu roku wiele 

grup pielgrzymkowych z zagranicy. Dla przykładu w 2007 r. w księgach pielgrzymkowych 

zarejestrowano w sumie 19 grup zagranicznych z: Niemiec (11 grup), Litwy (2), Ukrainy (2), 

Białorusi, Austrii, Luksemburga i Wielkiej Brytanii. Należy jednak zaznaczyć, że liczba za-

granicznych grup turystycznych (zwłaszcza z Niemiec) odwiedzających sanktuarium w Świę-

tej Lipce jest zdecydowanie większa i np. we wrześniu i październiku przewyższa liczbę grup 

z Polski. 

Ruch pielgrzymkowy do sanktuarium ma wyraźnie charakter sezonowy. Rozpoczyna 

się w kwietniu i trwa do końca października, przy czym największe jego natężenie jest obser-

wowane w czerwcu oraz w miesiącach wakacyjnych. W maju, w strukturze grup pielgrzym-

kowych wyraźnie zaznaczają się przede wszystkim grupy dzieci pierwszokomunijnych. Pod-

czas wakacji z kolei w sanktuarium obserwuje się zdecydowanie większy ruch turystyczny – 

są to głównie grupy turystyczne odpoczywające na Warmii i Mazurach oraz tysiące turystów 

indywidualnych podróżujących po północno-wschodniej Polsce. Warto również wspomnieć, 

że od 2000 r., każdego roku w lipcu Jezuickie Duszpasterstwo Akademickie organizuje w 

Świętej Lipce Jezuickie Dni Młodzieży. Bierze w nich udział 300-500 młodych osób z całej 

Polski, którym bliska jest duchowość św. Ignacego z Loyoli oraz którzy chcą dać świadectwo 

wiary swoim rówieśnikom. 

Najwięcej grup pielgrzymkowych w ostatnim pięcioleciu rejestrowano w sanktuarium 

w czerwcu i lipcu (średnia dla 2003-2007 wynosi odpowiednio 48 i 41 grup pielgrzymko-

wych). Ożywiony ruch pielgrzymkowy, obserwuje się również w sanktuarium we wrześniu 

(średnio ponad 30 grup). Z początkiem listopada zarówno ruch pielgrzymkowy, jak i tury-

styczny do Świętej Lipki zamiera (ryc. 6). W latach 1996-2007 w listopadzie zarejestrowano 

łącznie 35 grup pielgrzymkowych, w grudniu – zaledwie 3, w styczniu – 4, w lutym – 5, zaś 

w marcu – 10. W sumie, w miesiącach zimowych w analizowanym okresie liczba grup piel-

grzymkowych zarejestrowanych w sanktuarium wyniosła jedynie 0,6% ogółu. 

Należy podkreślić, że w odróżnieniu do ostatniego pięciolecia, w latach 90. XX wieku 

najwięcej grup pielgrzymkowych rejestrowano w sanktuarium w okresie wakacyjnym – dla 

przykładu w latach 1996-2000 w lipcu zarejestrowano średnio 69 grup, natomiast w maju – 

średnio 71 grup. 

Średni czas pobytu pielgrzymów w sanktuarium wynosi 2 godziny. Jak już wspo-

mniano około 50% grup turystycznych uczestniczy we Mszy św., a następnie zwiedza Bazy-

liki i podziwia prezentację organów świętolipskich. Grupy turystyczne, a także turyści indy-



 9 

widualni spędzają w Świętej Lipce jeszcze mniej czasu – średnio około godziny – poświęca-

jąc ten czas tylko na zwiedzanie i prezentację organów. 

Zakończenie 

Sanktuarium Matki Bożej Świętolipskiej w Świętej Lipce jest jednym z najważniej-

szych miejsc pielgrzymkowych w północnej Polsce. Tu bowiem od wieków, modlący odzy-

skują utracone zdrowie, potrzebną łaskę, pomoc i ukojenie. Trwające od ponad pięciu wieków 

tradycje pątnicze oraz wiara pielgrzymów i zawierzenie Bożej Matce wszelkich trosk sprawia, 

że to święte miejsce stale się rozwija. Należy przypuszczać, że ponaddiecezjalna ranga sank-

tuarium, w ciągu najbliższych lat jeszcze się umocni, a główne czynniki, które mogą mieć na 

to wpływ to: 

 położenie sanktuarium przy szlaku pielgrzymkowym do Gietrzwałdu i Ostrej 

Bramy, 

 położenie sanktuarium w regionie o znaczących walorach turystycznych, 

 walory historyczne i architektoniczne Bazyliki pw. Nawiedzenia Najświętszej Ma-

ryi Panny, uznawanej za jeden z najważniejszych zabytków baroku w północnej 

Polsce, 

 troska o rozwój kultu i praca duszpasterska opiekujących się sanktuarium ojców 

jezuitów, 

 program duszpasterski realizowany w sanktuarium, 

 imprezy kulturalne organizowane w Bazylice (m.in. Świętolipskie Wieczory Mu-

zyczne), 

 promocja sanktuarium, 

 rozwój motoryzacji. 

Autor składa serdeczne podziękowanie Bratu Andrzejowi Malendzie SJ za udostęp-

nienie ksiąg pielgrzymkowych i materiałów archiwalnych oraz cenne uwagi w przygotowaniu 

niniejszego artykułu. 

 

dr Franciszek Mróz 

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu 

ul. Kokoszków 71 

34-400 Nowy Targ 

 


