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Józef ŁASAK

Madonny na Ziemi Rodzinnej Papieża Jana Pawła II

W Wadowicach w dniu 4 października br. miała miejsce uroczysta inauguracja peregrynacji
kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w archidiecezji krakowskiej.
Nawiedzenie rozpoczęło się od bazyliki pw. Ofiarowania NMP, miejsca gdzie został
ochrzczony Ten, który przemienił Kościół i wprowadza go w trzecie tysiąclecie. Ziemia rodzinna
papieża z pokorą i radością przyjmowała Matkę Bożą, Tą której całkowicie zawierzył nasz rodak
Ojciec Święty Jan Paweł II.
Wszyscy jednomyślnie nadają Janowi Pawłowi II tytuł „Papieża maryjnego”. Podkreśla to
już sam bardzo prosty herb biskupi Papieża: w tiarze papieskiej z kluczami duży krzyż, a pod jego
lewym ramieniem litera „M” (Maryja). Podkreśla to także programowe zawołanie biskupie Ojca
Świętego: „Totus Tuus!” („Cały Twój”). Jest to skrót pełniejszej formuły zawierzenia Matce Bożej,
która brzmi: „Totus Tuus ego cor Tuum, Maria...” („Jestem cały Twój i wszystko co moje jest
Twoim. Od Ciebie otrzymuję. Przyjmij mnie do Twojego serca, Maryjo”). Pobożność maryjną Ojca
Świętego ukształtował kościół parafialny, klasztor na Górce, Sanktuarium w Kalwarii
Zebrzydowskiej oraz inne miejsca ziemi wadowickiej, gdzie czczona jest Matka Boża. W książce
Przekroczyć próg nadziei możemy przeczytać [- -] od lat młodzieńczych odnalazłem też tę
szczególną więź, jaka łączy mnie z Bogarodzicą w coraz to nowych wymiarach. Wymiar pierwszy
najdawniejszy to jest modlitwa w dzieciństwie przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w wadowickim kościele parafialnym, to jest tradycja karmelitańskiego szkaplerza, głęboko
wymowna i symboliczna, z którą związałem się od czasu mojej młodości poprzez klasztor
karmelitów „na górce” w moim rodzinnym mieście. To jest tradycja pielgrzymek do sanktuarium w
Kalwarii Zebrzydowskiej [- -].
Ziemia wadowicka – ziemia rodzinna papieża Jana Pawła II w swym historycznym
znaczeniu obejmuje obszar rejonu Wadowic, Andrychowa, Zatora, Brzeźnicy, Lanckorony a także
okolice Babiej Góry z Zawoją i Makowem Podhalańskim. Na tym terenie znajduje się kilkanaście
otoczonych czcią pokoleń figur i obrazów z wizerunkami Madonn:
■ Matka Boża Kalwaryjska – obraz z XVI w., koronowany 15 sierpnia 1887 r. przez bp.
A. Dunajewskiego
■ Matka Boża Makowska – opiekunka Rodzin – obraz z końca XVI w., koronowany

10 czerwca 1979 r. przez Papieża Jana Pawła II
■ Matka Boża Fatimska z kościoła pw. św. Piotra Apostoła w Wadowicach, figura
uroczyście wprowadzona do kościoła 13 maja 1991 r., koronowana 14 sierpnia 1991 r. przez
Papieża Jana Pawła II
■ Matka Boża Nieustającej Pomocy w bazylice Ofiarowania Najświętszej Marii Panny
w Wadowicach – obraz umieszczony w kościele w 1903 r.
■ Matka Boża Szkaplerzna z kościoła ojców karmelitów w Wadowicach – obraz z końca
XIX w.
■ Matka Boża Barwałdzka – obraz z XVI w.
■ Matka Boża Anielska – figura w ołtarzu głównym w Bazylice OO. Bernardynów
w Kalwarii Zebrzydowskiej z 1590 r.
■ Matka Boża Lanckorońska – kopia obrazu ze Świątnik Górnych z końca XIX w.
■ Matka Boża Zembrzycka – obraz z końca XVI w.
■ Matka Boża Pocieszenia Budzowska – obraz namalowany w 1846 r.
■ Matka Boża Królowa Babiej Góry w Zawoi – figura kamienna z 1984 r.
■ Matka Boża Śleszowicka z Jasnej Góry – kopia z lat powojennych
■ Matka Boża Inwałdzka – obraz z XVII w.
■ Matka Boża Zagórnicka – kopia obrazu Madonny z Inwałdu z połowy XIX w.
■ Matka Boża Frydrychowska – figura kamienna z XIX w.
■ Matka Boża Bachowicka – obraz z początku XX w.
■ Matka Boża Spytkowicka – obraz z połowy XVIII w.
■ Matka Boża Nawiedzenia Tłuczańska – kopia obrazu z 1513 r.
■ Matka Boża Różańcowa z Wysokiej – płaskorzeźba z 1897 r.
■ Matka Boża Królowa Ludzi Gór na Groniu Jana Pawła II k/Leskowca – obraz z 1995 r.
Wszystkie wyżej wymienione wizerunki Matki Bożej są opisane w piśmie kościoła
wadowickiego „Przebudzenie” począwszy od nr 11 z listopada 1996 r. (w przygotowaniu wydanie
książkowe).

