






























Franciszek Mróz 

 

Pielgrzymowanie do sanktuarium Krzyża Świętego w Krakowie-Mogile 

 

Wprowadzenie 

Sanktuarium Krzyża Świętego w Krakowie-Mogile jest najbardziej znanym ośrodkiem 

kultu Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Polsce. Należy także do najstarszych sanktuariów Pań-

skich w kraju. Nabożeństwo do Męki Pańskiej sięga tu swymi początkami I poł. XIII w.  

Głównym przedmiotem kultu w sanktuarium jest cudowny wizerunek Chrystusa 

Ukrzyżowanego (Fot. 1). Rzeźba Jezusa na krzyżu została wykonana przez nieznanego artystę 

w drewnie z wiązu. Jej wysokość wynosi 194 cm. Układ figury, tj. wysoko wzniesione ręce 

oraz głowa na wysokości łokci jest zgodny z typem tzw. „krucyfiksów mistycznych” pocho-

dzących z Kolonii, które w poł. XIV w. rozpowszechniły się na terenie Czech, Słowacji i Pol-

ski (Jackiewicz 1999). Ukrzyżowany Chrystus z łagodnym wyrazem twarzy ma lekko otwarte 

oczy i usta. Głowa Zbawiciela w cierniowej koronie, przechylona jest lekko w prawą stronę. 

Włosy, a także broda i wąsy są naturalne. Na klatce piersiowej widoczna jest rana po przebi-

ciu boku. Nogi są ułożone równolegle, zaś stopy przybite do krzyża jednym gwoździem. Po-

stać Chrystusa zdobi szerokie perizonium (przepaska biodrowa) haftowane w kwiaty. 

Pochodzenie krucyfiksu jest nieznane, gdyż nie zachowały się żadne dokumenty źró-

dłowe dotyczące tej kwestii. Stare podanie mówi, że wizerunek znajdował się w Mogile od 

założenia klasztoru przez cystersów w 1222 r.
1
 Według tradycji jest to jeden z trzech krzyży, 

które płynęły niegdyś Wisłą. Jeden z nich przekazano do kościoła Mariackiego, drugi do ko-

ścioła Św. Krzyża, a trzeci do opactwa oo. cystersów w Mogile, gdzie zasłynął wieloma ła-

skami. Inna z legend mówi także, że cudowny krucyfiks miał ochronić opactwo mogilskie 

przed najazdem Tatarów w 1242 r. (Szujski 1867). I. Kołodziejczyk (1992) wiąże metrykę fi-

gury z osobą króla Kazimierza Wielkiego – drugiego fundatora opactwa lub też z zarazą 

dżumy, jaka dotknęła Kraków w XIV w.  

Z kronik klasztornych wiadomo, że już w XIII w. w kościele doznawano wielu łask i 

składano pierwsze wota m.in. biskup krakowski Jan Prandota w 1246 r. jako podziękowanie 

za uzdrowienie, a także wójt Fulkon w 1258 r. za ocalenie syna, który wpadł do studni (Jac-

kiewicz 1999).  

Podczas wielkiego pożaru, jaki wybuchł w kościele w 1447 r. ocalał tylko krzyż. Wia-

domość o tym niezwykłym wydarzeniu rozeszła się po Krakowie i okolicznym regionie. Fakt 

                                                 
1
 Cystersów do Mogiły sprowadził z opactwa śląskiego w Lubiążu biskup krakowski Iwo Odrowąż. 



  

ten osobiście potwierdził ówczesny biskup krakowski kardynał Zbigniew Oleśnicki. Od tego 

momentu nastąpił wielki napływ pielgrzymów. Ponieważ w kościele klasztornym obowiązy-

wała klauzura, dlatego wybudowano specjalną kaplicę przylegająca do kościoła, w której mo-

gły się modlić pielgrzymujące do sanktuarium kobiety. Około 1530 r. dzięki staraniom opata 

o. Erazma Ciołka, Stolica Apostolska wydała przywilej, który znosił klauzurę w kościele, 

umożliwiając tym samym wszystkim modlitwę przy cudownym wizerunku. Należy podkre-

ślić, że według reguły cystersów, kościół klasztorny miał być miejscem modlitwy tylko dla 

samych zakonników, zaś dla ludności, a zwłaszcza kobiet był w zasadzie zamknięty (Kło-

czowski 1966). Nawet przypadkowy pobyt kobiety w kościele klasztornym pociągał za sobą 

konieczność nowej konsekracji ołtarzy.  

Początkowo krucyfiks ustawiony był w miejscu skrzyżowania transeptu z nawą głów-

ną. W 1597 r. ówczesny opat mogilski o. Wawrzyniec Goślicki, przeniósł wizerunek do ka-

plicy Krzyża Św., wydzielonej w północnej części transeptu kościoła i w tym miejscu znajdu-

je się do dnia dzisiejszego (Kołodziejczyk 1992). 

Ruch pielgrzymkowy do sanktuarium (rys historyczny) 

Z dokumentów klasztornych wiadomo, że do cudownej figury Ukrzyżowanego Chry-

stusa pielgrzymowali w ciągu wieków mieszkańcy Krakowa i okolicznych miejscowości. W 

księgach łask znajdują się również zapisy pielgrzymów ze Lwowa, Kielc, Miechowa, War-

szawy, Przemyśla, Trzebini, Dobromila oraz Rybnika, Siemianowic i Królewskiej Huty na 

Górnym Śląsku (Wiadomość o wizerunku... 1926).  

Przed cudownym krucyfiksem modlili się książęta i królowie polscy: książę Bolesław 

Wstydliwy ze swoją żoną Kingą, Kazimierz Wielki, królowa Jadwiga, Władysław Jagiełło, 

Zygmunt Stary, Zygmunt August, królowa Bona, Stefan Batory wraz ze swoją małżonką An-

ną Jagiellonką, Zygmunt III Waza, Jan Kazimierz razem z królową Marią Ludwiką oraz Mi-

chał Korybut Wiśniowiecki. Hojnym dobroczyńcą sanktuarium był Stefan Skarbek Żółtowski, 

który po cudownym ocaleniu w bitwie pod Cecorą w 1620 r. przybył do Mogiły i zamieszkał 

blisko opactwa. Z jego fundacji wykonano kratę w kaplicy Krzyża Św. Tu także modlił się ks. 

Piotr Skarga, brat Albert Chmielowski i Aniela Salawa. 

Szczególnym nabożeństwem do Chrystusa Ukrzyżowanego odznaczało się również 

wielu biskupów krakowskich, a zwłaszcza biskup Iwo Odrowąż, Jan Prandota z Białczewa, 

kardynał Zbigniew Oleśnicki, kardynał Bernard Maciejowski, biskup Jan Paweł Woronicz, 

biskup Karol Skórkowski, kardynał Albin Dunajewski, Jan Puzyna i Adam Stefan Sapieha 

oraz arcybiskup Eugeniusz Baziak.  



  

Wielokrotnie do sanktuarium pielgrzymował ks. kardynał Karol Wojtyła, który prze-

wodniczył tu uroczystościom odpustowym oraz odprawiał nabożeństwa. W 1970 r. uczestni-

czył w uroczystościach podniesienia kościoła cystersów do rangi bazyliki mniejszej, a w maju 

1972 r. wraz z Prymasem Tysiąclecia ks. kardynałem Stefanem Wyszyńskim w uroczysto-

ściach z okazji 750-lecia istnienia opactwa. Po raz ostatni, pełniąc urząd Metropolity Krakow-

skiego przybył tu w pielgrzymce 17 września 1978 r., a więc niespełna miesiąc przed wybo-

rem na papieża (Fot. 2). W homilii wygłoszonej wówczas powiedział m.in.: „Bo przecież 

wszyscy zdajemy sobie sprawę, że papiestwo, które jest wielką godnością, jest także bardzo 

wielkim krzyżem. I w dniu 26 sierpnia Jan Paweł I nie tylko przyjął najwyższą godność w Ko-

ściele – przyjął także krzyż: krzyż całego Kościoła! A krzyż całego Kościoła mierzy się czasem 

świata (...)” (Boniecki 1983). 

Na rozwój sanktuarium obok częstych pielgrzymek władców Polski, biskupów oraz 

przedstawicieli możnowładztwa, wpłynęły także odpusty nadane kościołowi. W 1638 r. pa-

pież Urban VIII udzielił odpustu zupełnego wiernym „obojga płci”, którzy w dzień Znalezie-

nia oraz Podwyższenia Krzyża Św. nawiedzą kościół, przystąpią do sakramentu Spowiedzi, 

przyjmą Komunię Św. i pomodlą się przed ołtarzem Krzyża Św. Kolejny odpust dla ołtarza 

Krzyża Św. udzielił papież Innocenty X w 1650 r., zaś biskup krakowski Piotr Gębicki w 

1653 r. zezwolił na odprawienie w ciągu oktawy Krzyża Św. nabożeństwa z wystawieniem 

Najświętszego Sakramentu i procesją po cmentarzu.  

Kult cudownego krucyfiksu w Mogile opisał Piotr Hiacynt Pruszcz w swym dziele Morze 

Łaski Bożej: „W Mogile wsi tak zwanej / w mili od Krakowa w kościele Cystercjensów / jest 

Passja abo Krucyfiks od błogosławionego Iwona / Biskupa Krakowskiego / Stryja Świętego 

Jacka / a fundatora tychże Ojców / na tymże miejscu / zrazu zaraz tam postawiony cudami 

wielkimi aż do tego czasu sławny, wielu ludzi bowiem umarłych do niego ofiarowanych, ka-

duk i różne niemoce cierpiących, z wielkiego miłosierdzia Boskiego uzdrowionych było, o 

czym wota rozmaite świadczą” (Pruszcz 1662). Warto podkreślić, że dzieło Pruszcza, uważa-

ne jest w literaturze przedmiotu za najstarszy przewodnik po miejscach świętych XVII- 

wiecznej Polski. 

Najwięcej grup pielgrzymkowych przybywało do sanktuarium w Mogile tradycyjnie 

podczas majowych uroczystości Znalezienia Krzyża Świętego
2
 oraz na wrześniowy odpust 

Podwyższenia Krzyża Świętego i w oktawę tego święta. Z Krakowa, jako pierwsza grupa 

                                                 
2
 Reforma kalendarza liturgicznego w 1969 r. zlikwidowała święto Znalezienia Krzyża Św. (5 maja). Od tego też 

momentu tradycja majowych pielgrzymek do sanktuarium zanikła. 



  

pielgrzymowała kompania z parafii mariackiej, do której dołączali m.in. pątnicy z parafii św. 

Floriana na Kleparzu, Bożego Ciała na Kazimierzu, a także franciszkanie, karmelici na Piasku 

i reformaci. Cały orszak zamykała położona najbliżej Mogiły parafia św. Mikołaja (Jackie-

wicz 1999). Sanktuarium w Mogile było także ostatnim miejscem w rocznym planie piel-

grzymek krakowskich mieszczan
3
.  

W okresie niewoli narodowej pielgrzymki do Mogiły nabrały wyraźnie patriotycznego 

charakteru. Tragiczne lata okupacji hitlerowskiej przyniosły przerwanie tradycji pielgrzym-

kowych. Ponowne ożywienie ruchu pielgrzymkowego nastąpiło po zakończeniu II wojny 

światowej. Niestety nie trwało jednak ono długo, gdyż w 1949 r. rozpoczęto budowę Nowej 

Huty zaś ówczesne władze komunistyczne zabraniały organizowania zbiorowych kompanii. 

Indywidualny ruch pielgrzymkowy jednak trwał stale.  

W sierpniu 1974 r. ks. kardynał Karol Wojtyła wystosował list do mieszkańców Kra-

kowa, w którym poprosił Krakowian o przybycie w pielgrzymce do sanktuarium w Mogile w 

dniu 15 września. Na prośbę ks. kardynała odpowiedziało ponad 150 tys. wiernych, którzy w 

większości przybyli do sanktuarium pieszo. Była to Pierwsza Pokutna Pielgrzymka mieszkań-

ców Miasta Krakowa do Mogiły. 

W ostatnim trzydziestoleciu sanktuarium trzykrotnie zostało ogłoszone „kościołem 

stacyjnym” w trakcie Roku Świętego. Po raz pierwszy pielgrzymi mogli uzyskać w świątyni 

odpust jubileuszowy w 1975 r., następnie w 1983 r. w trakcie ogłoszonego przez Papieża Jana 

Pawła II Jubileuszowego Roku Odkupienia i ostatnio w 2000 r.  

Od września 1977 r., w sanktuarium odbywają się nocne, pokutne czuwania modli-

tewne. Początkowo odbywały się one w każdy ostatni piątek miesiąca. Od października 1978 

r. organizowane są w pierwszy piątek miesiąca. Podczas nocnych czuwań pielgrzymi uczest-

niczą w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, uroczystej mszy św. (o godz. 20 oraz o północy z 

piątku na sobotę), pokutnej procesji z Najświętszym Sakramentem, odmawiają Różaniec, lita-

nię do Cudownego Pana Jezusa Mogilskiego, Godzinki o Męce Pańskiej oraz inne modlitwy. 

W październiku 2003 r., w sanktuarium obchodzono 25-rocznicę nocnych czuwań pierwszo-

piątkowych. Uroczystościom jubileuszowym przewodniczył Metropolita Krakowski kardynał 

Franciszek Macharski.  

                                                 
3
 To „calendarium” pielgrzymkowe przedstawiało się w następującej kolejności: kościół Najświętszego Salawa-

tora na Zwierzyńcu (na „Emaus”), kościół św. Benedykta na Krzemionkach (na „Emaus”), kościół kamedułów 

na Bielanach (w uroczystość Zesłania Ducha Świętego), Kalwaria Zebrzydowska (w uroczystość Wniebowzięcia 

NMP) i kościół cystersów w Mogile (we wspomniane święto Podwyższenia Krzyża Św.). 



  

Najważniejszym wydarzeniem w najnowszej historii sanktuarium była pielgrzymka 

Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 9 czerwca 1979 r. We wstępie homilii Papież powiedział: 

„Dziękuję Chrystusowi Ukrzyżowanemu za to, że znów jestem w Jego mogilskim sanktuarium 

w Nowej Hucie. Za to, że znów, jestem tutaj wspólnie z wami, z wami, z którymi połączyły 

mnie całe lata wspólnego budowania Nowej Huty na fundamencie Krzyża” (Jan Paweł II 

1999). Po Mszy św. Ojciec Święty modlił się w kaplicy przed cudownym wizerunkiem Pana 

Jezusa Ukrzyżowanego, a następnie w auli św. Bernarda, w klasztorze spotkał się z benedyk-

tynami, cystersami i kamedułami.  

Na uwagę zasługuje również wydarzenie z VII Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła 

II do Polski, podczas której po raz pierwszy w historii sanktuarium, cudowny krucyfiks opu-

ścił opactwo cystersów w Mogile. Rankiem 14 czerwca 1999 r., Krzyż Mogilski został w uro-

czystej procesji przeniesiony do transeptu bazyliki, a następnie po odmówieniu modlitwy do 

samochodu i przewieziony pod specjalną obstawą policji na Krakowskie Błonia. Tu umiesz-

czono w ołtarzu głównym centralnej uroczystości milenium archidiecezji krakowskiej. Ze 

względu na chorobę Papieża, mszę św., w której uczestniczyło ponad 1,5 mln wiernych od-

prawił sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Angelo Sodano. Do sanktuarium cudowny 

wizerunek został przywieziony popołudniu 15 czerwca. 

Jednym z przejawów kultu Pana Jezusa Ukrzyżowanego jest tradycja chodzenia na ko-

lanach wokół ołtarza z cudownym wizerunkiem. Widocznym znakiem pielgrzymek wielu po-

koleń Polaków do mogilskiego sanktuarium są głębokie bruzdy na posadzce w kaplicy, wokół 

ołtarza z cudownym krucyfiksem, „wytarte” przez pątników w ciągu stuleci.  

Analiza ruchu pielgrzymkowego 

Pierwsze studia ruchu pielgrzymkowego do sanktuarium w Mogile, prowadził przed 

wybuchem II wojny światowej F. Śliwa. Autor wydzielił cztery regiony napływu pątników 

podczas mogilskiego odpustu w 1935 r.: najbliższy obejmujący okolice Krakowa i Wieliczki, 

drugi – okolice Kalwarii Zebrzydowskiej, trzeci – okolice Limanowej oraz region czwarty – 

rozciągający się od Olkusza na zachodzie do ujścia Nidzicy na wschodzie i Miechowa na pół-

nocy. Najwięcej pątników pielgrzymowało z regionu położonego na północ od Mogiły (ok. 

1500 osób, w tym z Luborzycy ok. 300, Kościelca ok. 200 i Iwanowic ok. 150 osób), następ-

nie z okolic Krakowa (1300 osób) oraz z okolic Kalwarii (ok. 400 osób). W sumie, na odpust 

w Mogile w 1935 r., przybyło w grupach pielgrzymkowych ok. 3500 osób, zaś liczba wszyst-

kich pielgrzymów w niedzielę, kiedy przypadały główne uroczystości odpustowe wynosiła 

ok. 10 tys. osób (Śliwa 1939).  



  

Analiza ruchu pielgrzymkowego do sanktuarium Krzyża Świętego w Krakowie-

Mogile została wykonana dla okresu 1993 - 2002, w oparciu o prowadzoną w ośrodku reje-

strację grup pielgrzymkowych. Na wstępie należy jednak zaznaczyć, że opiekujący się sank-

tuarium oo. cystersi zapisują w Księdze pielgrzymów tylko grupy, które poprosiły na furcie 

klasztornej o przewodnika bądź też zostały zauważone w kościele. Nie rejestruje się natomiast 

grup przybyłych do sanktuarium na wielki odpust oraz pielgrzymów indywidualnych. Od 

1990 r. w ośrodku prowadzona jest Księga pielgrzymów przybywających pierwszy raz na 

nocne czuwanie pierwszopiątkowe, w której rejestruje się grupy biorące udział w tych noc-

nych nabożeństwach oraz pielgrzymów, którzy po raz pierwszy przybyli na czuwanie.  

W latach 1993 - 2002 liczba zerejstrowanych w sanktuarium grup pielgrzymkowych 

wzrosła niemal pięciokrotnie. Największy wzrost liczby grup zanotowano w latach 1994 - 

1995 (182%), 1995 - 1996 (43%) oraz 2001 - 2002 (41%).  

Najwięcej grup w analizowanym okresie, zarejestrowano w sanktuarium w 2002 r. W 

398 grupach przybyło wówczas ponad 22 tys. pątników (Ryc. 1, 2). Niewątpliwie miało to 

związek z pielgrzymką Ojca Św. Jana Pawła II do Polski i pobytem Papieża w Krakowie. 

Ożywiony ruch pielgrzymkowy odnotowano w ośrodku w ciągu następnych tygodni, po piel-

grzymce papieskiej. Były to w większości grupy oraz indywidualni pątnicy, pielgrzymujący 

tzw. „szlakiem papieskim” do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach 

oraz sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

Wzrost liczby pielgrzymów w 2000 r. (Ryc. 2) należy z kolei wiązać z faktem, że w sanktua-

rium wierni mogli uzyskać odpust jubileuszowy. Jak już bowiem wspomniano, bazylika w 

Mogile została ustanowiona przez ks. kardynała Franciszka Macharskiego kościołem stacyj-

nym Roku Świętego 2000. 

Najwięcej pielgrzymów pielgrzymuje do Mogiły podczas oktawy święta Podwyższe-

nia Krzyża Świętego (14 - 21 września), Wielkiego Tygodnia oraz w każdy pierwszy piątek 

miesiąca. Wiele grup pielgrzymkowych przybywa również do sanktuarium w okresie Wiel-

kiego Postu, zwłaszcza na nabożeństwa pasyjne – Drogę Krzyżową i Gorzkie Żale. Od świąt 

Wielkanocnych ruch pielgrzymkowy wyraźnie wzrasta. Najwięcej grup pielgrzymkowych w 

ciągu roku rejestruje się w ośrodku w maju i czerwcu (głównie grupy szkolne oraz dzieci, któ-

re przyjęły I Komunię Świętą) oraz we wrześniu, kiedy w sanktuarium odbywają się uroczy-

stości odpustowe związane ze świętem Podwyższenia Krzyża Św.  

Odpust ten gromadzi co roku ok. 50 tys. pielgrzymów z parafii Krakowa oraz całej 

metropolii krakowskiej (Fot. 3). Uroczystej mszy św. odpustowej na placu obok bazyliki 

przewodniczy ks. kardynał Franciszek Macharski lub w jego zastępstwie biskup z innej diece-



  

zji. Podczas oktawy święta Podwyższenia Krzyża Świętego, Msze św. odprawiają i homilie 

głoszą zakonnicy z krakowskich klasztorów: benedyktyni, dominikanie, franciszkanie kon-

wentualni, franciszkanie-reformaci, jezuici, kapucyni, karmelici, misjonarze, paulini, pijarzy, 

salezjanie, salwatorianie i zmartwychwstańcy.  

Wielkim udziałem pielgrzymów odznaczają się również wspomniane noce czuwania 

pierwszopiątkowe. Na każde czuwanie przybywa średnio 40 - 50 grup pielgrzymkowych, 

przy czym najwięcej (ponad 60) w miesiącu, w którym wypadają święta Wielkanocne. Naj-

większą liczbę grup rejestruje się głównie z diecezji krakowskiej i tarnowskiej (w 2001 r. od-

powiednio – 248 i 214 grup), a w dalszej kolejności z diecezji sosnowieckiej i kieleckiej (Ryc. 

3). Wiele grup uczestniczy we wszystkich czuwaniach w ciągu roku, m.in. pielgrzymi z Jerz-

manowic, Kielc, Lipnicy Małej i Wielkiej, Mszany Dolnej, Naprawy, Nowego Sącza, Ochot-

nicy Górnej i Dolnej, Olkusza, Rabki Zdrój, Racławic, Sąspowej, Sieciechowic k. Słomnik, 

Szczepanowa, Szczucina, Szklar, Tarnowa i Wadowic. Warto również podkreślić kilkunasto-

letnią tradycję pielgrzymowania na nocne czuwania grup z Nowego Sącza – 14 lat, Mszany 

Dolnej – 13 lat oraz Ochotnicy Dolnej i Górnej 11 lat
4
. Największą liczbę pielgrzymów biorą-

cych w udział w pierwszopiątkowych, nocnych czuwaniach, zarejestrowano w 2001 r. – 26 

179 osób w 557 grupach (Ryc. 4). 

Należy podkreślić, że rejestrowany ruch pielgrzymkowy stanowi około 25-30% pątni-

ków przybyłych do Krakowa-Mogiły. Według danych oo. cystersów, w ostatnich latach do 

sanktuarium pielgrzymuje w ciągu roku około 150 tys. osób. 

Interesująco przedstawia się mapa zasięgu przestrzennego oddziaływania sanktuarium 

w 2001 r. (Ryc. 5). Analizując ją, widać wyraźną dominację diecezji krakowskiej, z której za-

rejestrowano ponad 23% ogółu pielgrzymów. W dalszej kolejności znalazły się diecezje ka-

towicka (12,9%), tarnowska (5,5%), bielsko-żywiecka (5,4%), kielecka (5,0%) i wrocławska 

(4,9%). W sumie z metropolii krakowskiej (diecezja krakowska, tarnowska, kielecka i biel-

sko-żywiecka) przybyło łącznie 40% ogólnej liczby pielgrzymów i ponad 46% ogółu zareje-

strowanych grup pielgrzymkowych. Tak duży odsetek pątników z diecezji krakowskiej wiąże 

się przede wszystkim z kilkusetletnią tradycją pielgrzymowania mieszkańców Krakowa i oko-

licznych miejscowości do ośrodka. Najmniejszym udziałem w ruchu pielgrzymkowym do 

ośrodka odznacza się północno-zachodnia i północna część kraju. W analizowanym okresie z 

diecezji szczecińsko-kamieńskiej, zielonogórsko-gorzowskiej, pelplińskiej, elbląskiej, war-

mińskiej, włocławskiej, płockiej, łomżyńskiej i drohiczyńskiej nie zarejestrowano żadnej gru-

                                                 
4
 Każda z grup obchodziła rocznicę pielgrzymowania na nocne czuwania do sanktuarium w grudniu 2003 r. 



  

py. Zasięg przestrzenny oddziaływania sanktuarium w ciągu ostatnich dziecięciu lat znacznie 

się powiększył. Dla porównania w 1994 r. obejmował on w zasadzie region Małopolski, Lu-

belszczyzny i częściowo Mazowsza i Górnego Śląska. Z północnych regionów Polski zareje-

strowano jedynie grupę z Ustki (diec. koszalińsko-kołobrzeska), a zachodniej części naszego 

kraju tylko grupę z Wałbrzycha (diec. legnicka) (Ryc. 6). 

Od początku lat 90. XX w. systematycznie wzrasta liczba pielgrzymów z zagranicy 

przybyłych do Krakowa-Mogiły. W 2001 r. sanktuarium odwiedziło 19 grup zagranicznych, 

w tym 4 grupy z Węgier i Niemiec, 2 grupy z Włoch i Francji, oraz po jednej grupie z Litwy, 

Meksyku, Filipin, Austrii, Kanady, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Dla porówna-

nia w 1993 r. zarejestrowano w ośrodku tylko trzy grupy zagraniczne. 

Jednym z przykładów translokacji kultu są kamienie węgielne wyjęte z fundamentów 

Sanktuarium Mogilskiego i wmurowane pod budowę kościoła parafialnego w pw. Podwyż-

szenia Krzyża Św. w Zielonej Górze
5
 oraz Janowicach k. Wieliczki

6
. W kościele w Janowi-

cach znajduje się także kopia cudownego wizerunku Pana Jezusa Ukrzyżowanego, poświęco-

na przez ks. Kardynała Franciszka Macharskiego. 

W 1993 r. kopia figury Pana Jezusa Mogilskiego, została uroczyście poświęcona w 

sanktuarium, a następnie przewieziona przez 100-osobową grupę pielgrzymów z Mińska Ma-

zowieckiego do miejscowego kościoła parafialnego pw. św. Antoniego, gdzie została wpro-

wadzona.  

Sanktuarium Krzyża Świętego w Krakowie-Mogile, jest jak już to zostało wspomnia-

ne największym ośrodkiem kultu Chrystusa Ukrzyżowanego w naszym kraju i trzecim, po 

Krakowie-Łagiewnikach i Kalwarii Zebrzydowskiej sanktuarium Pańskim w Małopolsce 

(Mróz 2003). Należy podkreślić, że wiele grup pielgrzymujących do sanktuarium Bożego Mi-

łosierdzia w krakowskich Łagiewnikach i sanktuarium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydow-

skiej zatrzymuje się także na modlitwę przed cudownym wizerunkiem Chrystusa na krzyżu w 

Mogile. W ostatnich latach wykształcił się również drugi szlak sanktuariów Pańskich w oko-

licach Krakowa, na którym obok Mogiły znajduje się sanktuarium Pana Jezusa Cierpiącego w 

Alwernii i w Imbramowicach.  

Ponaddiecezjalna ranga sanktuarium w Krakowie-Mogile w najbliższych latach za-

pewne nie ulegnie zmianie. Niewątpliwie do najważniejszych czynników, które mogą mieć na 

to wpływ, jest obok wielowiekowej tradycji pielgrzymowania, także bogata historia i wybitne 

                                                 
5
 Kamień ten uroczyście wmurował biskup diecezji gorzowskiej Wilhelm Pluta 20 września 1981 r. 

6
 Kamień węgielny poświęcił 22 czerwca 1983 r. na Błoniach Krakowskich Papież Jan Paweł II, a wmurował 19 

maja 1984 r. ks. Kardynał Franciszek Macharski. Por. Jackiewicz K., 1999, Miłość bez miary, op. cit., s. 24. 



  

walory architektoniczne i kulturowe opactwa, bogaty program duszpasterski przygotowany 

przez opiekunów sanktuarium oraz położenie ośrodka na trasie wielu szlaków pielgrzymko-

wych. 

Warto na zakończenie przypomnieć słowa, wypowiedziane przez Ojca Świętego Jana 

Pawła II w Krakowie Mogile w 1979 r., które doskonale oddają znaczenie mogilskiego sank-

tuarium: „Kiedy w pobliżu Krakowa powstawała Nowa Huta – olbrzymi kombinat przemy-

słowy oraz nowe wielkie miasto: nowy Kraków – może nie uświadamiano sobie, że powstaje 

ono przy tym Krzyżu. Przy tej relikwii, którą wraz z prastarym opactwem cysterskim odziedzi-

czyliśmy po czasach piastowskich. Rok 1222: czasy księcia Leszka Białego, czasy biskupa 

Iwona Odrowąża, okres poprzedzający kanonizację św. Stanisława. W tych czasach, w trze-

cim stuleciu millenium naszego chrztu, założono tutaj cysterskie opactwo. A później wprowa-

dzono relikwię Krzyża świętego, do której od wieków pielgrzymował Kraków i ziemia krakow-

ska od północy od strony Kielc, i od wschodu od strony Tarnowa, i od zachodu od strony Ślą-

ska. To wszystko działo się na terenie, na którym wedle tradycji istniała kiedyś stara huta, 

jakby daleka historyczna poprzedniczka tej współczesnej Nowej Huty” (Jan Paweł II 1999). 

Autor składa serdeczne podziękowania br. Albertowi Marcinkowi OCist z opactwa oo. 

cystersów w Krakowie-Mogile za udostępnienie ksiąg pielgrzymkowych i materiałów archi-

walnych oraz cenne uwagi w napisaniu niniejszego artykułu. 
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Pilgrimages to the Holy Cross Sanctuary in Kraków-Mogiła 

Summary 

The study presented in the article is concerned with the forms and size of the pilgrim-

age movement at the Holy Cross Sanctuary in Kraków-Mogiła. Also the analysis of the range 

of influence of that center has been carried out.  

The Holy Cross Sanctuary in Kraków-Mogiła is the best known center of worship of 

Crucified Lord Jesus in Poland. It also belongs to the oldest sanctuaries of Lord Jesus in this 

country. The principal object of worship in that sanctuary is the miracle-working sculpted 

portrayal of Crucified Christ. The origin of the crucifix is unknown, since no source docu-

ments are in existence. According to old tradition, the crucifix has been in Mogiła since 1222, 

when the monastery was founded there by Cistercian Monks. Archival materials confirm that 

fact that as early as the mid-13
th

 century pilgrimages would be visiting the shrine and pilgrims 

would leave the first votive offerings here. 

The analysis of the pilgrimage movement coming to the Holy Cross Sanctuary in Kra-

ków-Mogiła covers the period from 1993 to 2002 and it is based on the registers of pilgrimage 

groups kept in the sanctuary. In the analyzed period, the largest number of groups in the sanc-

tuary was recorded in 2002. There were 398 group then, which in total amounted to 22,000 

pilgrims. In the period from 1993 to 2002, the number of the pilgrimage groups registered in 

the sanctuary increased almost five times. The registered pilgrimage movement accounts for 

about 25-30% of all pilgrims visiting Kraków-Mogiła. According to the data provided by the 

Cistercian Fathers, in the recent years, as many as 150,000 pilgrims a year visit the sanctuary. 

The largest numbers of pilgrims are registered in the sanctuary during the octave of the 



  

Elevation of the Holy Cross Holiday, during the Holy Week and on each first Friday of the 

month. The main religious festival, involving a pardon, which is the Elevation of the Holy 

Cross Holiday, gathers every year about 50,000 pilgrims from parishes in Kraków as well as 

from the whole Metropolis of Kraków. Crowds of pilgrims come also to the First Friday cele-

brations including a nightlong vigil, which on average attracts about 40-50 pilgrimage groups.  

The range of the spatial influence of the sanctuary covers mostly the region of south-

ern and south-eastern Poland. The largest number of pilgrims that was recorded came from 

the Diocese of Kraków (23% of the total number), and then from the Dioceses of Katowice, 

Tarnów, Bielsko and Żywiec, Kielce and Wrocław. The north-western and northern part of 

the country has the smallest share in the pilgrimage movement coming to this center. From 

the early 1990s the number of foreign pilgrims visiting the center has been growing systemat-

ically.  

The supra-diocese status of the sanctuary is probably not going to change in the nearest fu-

ture. Undoubtedly, the most important factors that may influence this situation, apart from the 

centuries-long pilgrimage tradition, include also the rich history of the place, the unique archi-

tectural and cultural values of the abbey, a rich program prepared by the guardians of the 

sanctuary, as well as the location of the center on the crossroads of many pilgrimage routes.  
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