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P

odróże Apostolskie Jana Pawła II stały się jednym z ważniejszych wyróżników
Jego pontyfikatu. W dotychczasowej historii Kościoła nigdy nie zdarzały się
tak częste wyjazdy papieży. Obserwowano raczej zjawisko odwrotne: niechęć
głów Kościoła do podejmowania podróży w ogóle, a dalekich w szczególności. Podró−
że zainicjował Jan XXIII, udając się do Asyżu na jubileusz 750−lecia zakonu francisz−
kańskiego, a także do Loreto. Przełom w tym zakresie przyniósł pontyfikat PawłaVI.
Papież ten zaczął bowiem odbywać podróże, również poza kontynent europejski −
łącznie odbył 9 pielgrzymek zagranicznych, m.in. do Jerozolimy, Bombaju, Kolumbii,
Ugandy i Australii. Ale faktyczną zmianę przyniósł dopiero pontyfikat Jana Pawła II.
Ojciec Święty tak mówił na Jasnej Górze o swej misji apostolskiej: „Wszędzie, gdzie
mogę, nawiedzam [...] Kościół Powszechny poprzez różne Kościoły lokalne żyjące
w poszczególnych krajach i na różnych kontynentach. Stałem się takim wędrują−
cym pasterzem, wędrującym Papieżem, i w ten sposób pragnę służyć Kościołowi
Powszechnemu i Kościołowi w różnych krajach świata, wśród różnych ludów i
narodów, tak jak mnie na to stać”1. Często pontyfikat Jana Pawła II określa się
„pontyfikatem bez granic”, a same podróże papieskie teolodzy uznają za jeden z
najważniejszych, o ile nie najważniejszy, czynników ewangelizacji świata. Dla Ojca
Świętego rozwijające się współcześnie pielgrzymowanie wychodzi naprzeciw „[...] za−
potrzebowaniu na nową ewangelizację. Jest zapotrzebowanie na Ewangelię piel−
grzymującą wraz z człowiekiem [...]”2.
Pielgrzymowanie Ojca Świętego Jana Pawła II stanowi przedmiot rozważań istu−
diów przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Odnosi się to przede wszystkim do
nauk teologicznych, które rozpatrują różne aspekty tych podróży − zarówno ich zna−
czenie dla Kościoła Powszechnego i dla Kościołów lokalnych, jak też dla pojedynczego
Człowieka, nie tylko katolika czy chrześcijanina. Pielgrzymki Jana Pawła II uwzględ−
niają w swych studiach również socjolodzy i psycholodzy, badając między innymi ich
wpływ na szeroko rozumianą pobożność czy kulturę religijną. Nie może zatem zabrak−
nąć studiów geograficznych, które z samej swojej istoty zajmują się wszelkiego rodzaju
wędrowaniem w czasie i przestrzeni. Zresztą sam Ojciec Święty niejako dostrzega
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Ryc. 1
Pielgrzymki zagraniczne Jana Pawa II
w poszczególnych latach
A - liczba pielgrzymek; B - liczba odwiedzonych krajów; C liczba dni
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nauki geograficzne, mówiąc niejed−
nokrotnie o „geografii modlitwy
papieskiej”, o„geografii wiary” czy
o „geografii wiary i pobożności ma−
ryjnej”. Wksiążce Przekroczyć
próg nadziei papież mówi: „Tro−
ska o wszystkie Kościoły każe mu
[tj. papieżowi] codziennie na mo−
dlitwie pielgrzymować myślą iser−
cem przez cały świat. Wyłania się
z tego jakby szczególna geografia
modlitwy papieskiej. Jest to geo−
grafia wspólnot, Kościołów, społe−
czeństw, a także problemów, któ−
rymi ten świat współczesny żyje”3.
Dostrzegamy w tych sformułowa−
niach Jana Pawła II zachętę do ba−
dań z zakresu geografii religii w
ogóle, a więc imigracji pielgrzym−
kowych, w tym także peregrynacji
papieskich.
Te rozważania geograficzne
można przeprowadzać w różnych
płaszczyznach ina różnych pozio−
mach szczegółowości. Najwdzięcz−
niejsze dla geografów ujęcie będzie
związane zwłaszcza z zakresem prze−
strzennym papieskiego pielgrzymo−
wania. Można je rozpatrywać w ska−
li całego świata, kontynentów, re−
gionów, krajów, a nawet miejsco−
wości. W tym układzie można anali−
zować szereg innych elementów
związanych z podróżami Jana Paw−
ła II. Przykładowo można tu wymie−
nić takie problemy, jak: typologia
miejsc pobytu Ojca Świętego według
rodzajów odwiedzanych sanktu−
ariów, ich rangi itp.; częstotliwość
odwiedzin Papieża; koronacje cu−
downych wizerunków Maryi; beaty−
fikacje i kanonizacje; spotkania z
różnymi środowiskami zawodowymi
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i społecznymi; wpływ pielgrzymek
Ojca Świętego na rozwój odwiedza−
nego sanktuarium; zasięg prze−
strzenny spotkań papieskich; piel−
grzymki do krajów „biednych” i „bo−
gatych”; wizyty w krajach chrześci−
jańskich i w krajach o dominancie
innych religii; spotkania z Polonią;
Światowe Dni Młodzieży i ich zasięg
przestrzenny; spotkania o charak−
terze ekumenicznym. Te problemy
można oczywiście mnożyć, jako że
program pielgrzymek papieskich
jest zawsze bardzo bogaty i urozma−
Ryc. 2
icony.
Liczba miejscowoxci odwiedzonych przez Jana Pawa II
Studium geograficzne, związa−
podczas pielgrzymek zagranicznych
ne z pielgrzymkami Jana Pawła II,
można oczywiście ograniczyć wyłącz−
nie do zarysowania kierunków wędrówek papieskich oraz do statystyki dotyczącej na
przykład liczby podróży, pokonanych kilometrów, frekwencji podczas spotkań Ojca
Świętego z wiernymi itp. Można także te dane przeliczać według różnych wskaźników
(np. liczbę uczestników spotkań z Papieżem na liczbę mieszkańców w ogóle czy chrze−
ścijan itp.). Ale wydaje się, że analiza czysto statystyczna nie będzie w stanie oddać
motywacji i celów podróży podejmowanych przez Jana Pawła II. Bo i sama materia
omawianej aktywności Papieża jest bardzo delikatna, bardzo często nie dająca się
wyrazić żadnymi wskaźnikami − np. spotkania zmilionowymi rzeszami wiernych w kra−
jach katolickich czy w ogóle chrześcijańskich wolnych i bogatych, czy takie same spo−
tkania z niewielkimi grupami wiernych wkrajach zniewolonych i biednych lub o domi−
nujących innych wyznaniach czy religiach. W tym ostatnim przypadku Papież raczej
dopiero „sieje ziarno”, które „plon” przyniesie później.
Analizując bogaty materiał źródłowy dotyczący podróży Jana Pawła II uznaliśmy,
że najbardziej właściwą formą ich interpretacji geograficznej będzie „Atlas pielgrzy−
mek Jana Pawła II (1978−1996)” wraz z prezentacją map, kartogramów, wykresów,
tabel, stanowiących ilustrację przestrzenną i statystyczną podróży papieskich. Prace
nad „Atlasem” trwają, a opracowanie pragnęlibyśmy zakończyć naJubileusz 20−le−
cia Pontyfikatu Jana Pawła II. Obecnie prezentujemy tylko zarys koncepcji oraz „sy−
gnalne” fragmenty projektowanego „Atlasu”, pragnąc wykorzystać uwagi osób zain−
teresowanych w toku dalszych prac.
W okresie swojego pontyfikatu Jan Paweł II odbył (do końca 1996 roku) 72
Podróże Apostolskie, docierając do blisko 120 krajów (około 65% ogółu) na wszyst−
kich kontynentach. Niektóre kraje odwiedzał kilka razy, najczęściej dwukrotnie (po−
nad 20 krajów), ale bywał też trzykrotnie (Kenia, Meksyk, Niemcy, Wybrzeże Kości
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Ryc. 3
Pielgrzymki woskie Jana Pawa II
w latach 1978-1996
A - liczba pielgrzymek; B - liczba dni;
C - liczba odwiedzonych miejscowoxci

Słoniowej), czterokrotnie (Francja,
Hiszpania), pięciokrotnie (Polska) i
sześciokrotnie (Stany Zjednoczone).
W tym ostatnim jednak przypadku
dwa pobyty Ojca Świętego miały
raczej charakter symboliczny, były
to bowiem krótkie postoje na Ala−
sce wpodróży powrotnej z Filipin i
Japonii (1981) oraz w przelocie na
Daleki Wschód i do Azji Południo−
wo−Wschodniej (1984). Do tych wie−
lu podróży Jana Pawła II po świecie
należy dodać liczne Jego peregry−
nacje do różnych miejscowości na
terenie Włoch. Pierwsze podróże
podjął Ojciec Święty niemal natych−
miast po inauguracji pontyfikatu:
wpaździerniku 1978 udał się do
Mentorelli, w listopadzie zaś do Asy−
żu. W sumie do końca 1996 roku
odbył blisko 130 Podróży Apostol−
skich po Włoszech, odwiedzając
ponad 300 miejscowości i spotyka−
jąc się z mieszkańcami szeregu die−
cezji iregionów. Wreszcie dla cało−
ści obrazu misji apostolskich Jana
Pawła II należałoby wspomnieć o
licznych wizytach duszpasterskich,
które − jako Biskup Rzymu − odby−
wał do różnych parafii ikościołów
Wiecznego Miasta. Ten wątek ak−
tywności papieskiej zostanie jednak
na razie pominięty wdalszych roz−
ważaniach.
O ile „pielgrzymki włoskie”
Ojca Świętego rozpoczęły się już
wpierwszych miesiącach pontyfika−
tu, a więc jeszcze w 1978 roku, oty−
le Jego Podróże Apostolskie poza
terytorium Włoch zapoczątkowane
zostały nieco później, na początku
1979 roku. Przypomnijmy, że
pierwszą Swoją podróż odbył papież
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do Ameryki Łacińskiej, odwiedzając
Dominikanę, Meksyk i wyspy Ba−
hama. Oficjalnym motywem tej pod−
róży była Konferencja Generalna
Episkopatu Latynoamerykańskie−
go. W tym samym roku odbył jesz−
cze trzy pielgrzymki: do Irlandii i
Stanów Zjednoczonych (podróż łą−
czona), Turcji i Polski. Dla nas oczy−
wiście najważniejszą była ta ostat−
nia. W następnych latach papież
odwiedzał do 15 krajów rocznie, sta−
rając się dotrzeć zarówno do regio−
nów wielkiej nędzy, jak i do państw
bogatych, często niewrażliwych na
ubóstwo ludności Trzeciego Świata.
Rekordowymi były lata: 1985 −
Ojciec Święty odwiedził 15 krajów,
oraz 1989 i1990 (po 13 krajów).
Najmniej podróży (tylko jedną) odbył
Jan Paweł II w latach 1981 (rok
zamachu na Jego życie) i 1994 (cho−
roba). Najczęściej papież odwiedzał
kontynent europejski (36 razy), ana−
stępnie Afrykę (14), Amerykę Ła−
cińską (13 podróży), Azję (7), Ame−
rykę Północną (6), oraz Australię
iOceanię (3 razy).
Podobny cykl − do dziesięciu
podróży w ciągu roku − obserwuje−
my w pielgrzymkach włoskich. Rów−
nież i w tym przypadku najmniej
pielgrzymek (zaledwie trzy) zanoto−
wano w 1981 roku. Najczęściej Oj−
ciec Święty odwiedzał Albano La−
ziale (6 wizyt), Asyż i Loreto (po 4
odwiedziny), a z regionów zwłaszcza
Sycylię (5 wizyt) iToskanię (3).
Na ogół nie zdajemy sobie
sprawy z faktu, że wszystkie piel−
grzymki Ojca Świętego („zewnętrz−
ne” i włoskie) trwały bez mała dwa
lata. W poszczególnych krajach spę−

Ryc. 4
Pielgrzymki zagraniczne Jana Pawa II
w latach 1978-1996 wedug kontynentów
A - liczba pielgrzymek; B - liczba odwiedzonych krajów;
C - liczba odwiedzonych miejscowoxci
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Ryc. 5
Pielgrzymki zagraniczne Jana Pawa II w latach 1978-1996 wedug kontynentów (w %)
A - liczba pielgrzymek; B - liczba dni;

dził On bowiem 675 dni (z tego 218 w samych Włoszech). Gdybyśmy do tej liczby
dodali czasy przelotów, uzyskalibyśmy zapewne wartości oscylujące w pobliżu 700−
710 dni. Podczas zagranicznych podróży Jan Paweł II odwiedził blisko 620 miejscowo−
ści − najwięcej w Europie (258), a następnie w Ameryce Łacińskiej (141). Dla pozosta−
łych kontynentów liczby te wynoszą: Afryka − 104 miejscowości, Azja − 52, Ameryka
Północna − 45, Australia z Oceanią − 20.
W trakcie swych podróży Ojciec Święty wykazuje niebywałą i wielokierunkową
aktywność. Odprawił ponad 400 Mszy świętych, przewodniczył lub uczestniczył wbli−
sko 550 innych nabożeństwach, odbył ponad 1300 spotkań mniej lub bardziej oficjal−
nych zarówno z władzami poszczególnych państw, jak też z przedstawicielami różnych
środowisk społecznych, zawodowych i twórczych. Wielkie znaczenie przywiązuje Jan
Paweł II do spotkań o charakterze ekumenicznym. Podczas niemal wszystkich piel−
grzymek odbywają się spotkania Papieża−Polaka z przedstawicielami Polonii. Wresz−
cie ważne miejsce zajmują spotkania Ojca Świętego z chorymi oraz z młodzieżą. Przy−
pomnijmy, że w roku 1984 ustanowił On Światowy Dzień Młodzieży. Codwa lata
uroczystym obchodom przewodniczy osobiście Jan Paweł II. Odbywały się one kolejno
w: Rzymie (1985), Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Częstocho−
wie (1991), Denver (1993) i Manili (1995). Najwięcej młodych pielgrzymów przybyło
na spotkanie z Ojcem Świętym na Jasnej Górze (około 1,7 mln osób) oraz w Manili
(ponad 4 mln). Organizowane są też spotkania Jana PawłaII z młodzieżą Europy (np.
Loreto, 1995).
Charakterystycznym dla pielgrzymek papieskich akcentem są beatyfikacje ika−
nonizacje osób wyniesionych przez Kościół na ołtarze. Do chwili obecnej w czasie
podróży kanonizował On i beatyfikował blisko 180 osób, głównie związanych z konty−
nentem azjatyckim (ponad 120 osób). Pierwsza beatyfikacja w czasie papieskich piel−
grzymek miała miejsce na Filipinach w 1981 roku (beatyfikacja Lorenzo Ruiza ijego
15 towarzyszy − męczenników).
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Wreszcie jeszcze jeden akcent
pielgrzymek papieskich − zawierze−
nia Matce Boskiej świata, kontynen−
tów i regionów, krajów. Jan Paweł
II bardzo często mówi osobie: „Je−
stem człowiekiem zawierzenia”,
równocześnie dodając, że nauczył
się nim być na Jasnej Górze. Gene−
ralizując, można powiedzieć, że wła−
ściwie wszędzie, gdzie przybywa, za−
wierza Maryi dany kraj, region czy
miejscowość. Ale niektóre ztych
zawierzeń papieskich mają zasięg
ponadlokalny (ponadkrajowy). Ma
to miejsce wówczas, gdy Jan Paweł
II zawierza Matce Bożej świat czy
kontynent, a także Kościół Po−
wszechny. W naszych rozważaniach
ograniczymy się tylko do zawierzeń
ponadkrajowych. Najważniejsze za−
wierzenia zostały wypowiedziane
przez papieża w Fatimie i na Jasnej
Górze. W Fatimie dwukrotnie (1982
i 1991) zawierzył świat Niepokala−
nemu Sercu Maryi. Również dwu−
krotnie zawierzał świat na Jasnej
Górze (1979, 1991). Wdniu 6
czerwca 1979 roku tak mówił na
Jasnej Górze: „[...] oddaję Ci [Ma−
ryi] cały Kościół − wszędzie, aż do
najdalszych krańców ziemi. Odda−
ję Ci ludzkość iwszystkich ludzi −
moich braci. Wszystkie ludy i na−
rody. Oddaję Ci Europę i wszyst−
kie kontynenty. Oddaję Ci Rzym
i Polskę”. Charakter ogólnoświato−
wy mają też zazwyczaj zawierzenia
dokonywane przez Ojca Świętego
podczas Światowych Dni Młodzieży.
Niekiedy specjalne zawierzenie do−
tyczyło Kościoła Powszechnego (np.
zawierzenie w Efezie w 1979 roku),
światowego pokoju (Hiroszima), ro−

Ryc. 6
Pielgrzymki zagraniczne Jana Paw³a II
w latach 1978-1996 wed³ug kontynentów
A - liczba odprawionych Mszy œw.; B - liczba innych
nabo¿eñstw; C - liczba zawierzeñ maryjnych
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dzin na świecie (Kigali w Rwandzie, 1990) lub Kościołów lokalnych czy też na danym
kontynencie (np. w Strasburgu zawierzył w 1988 r. Kościół wEuropie). Jeżeli chodzi o
„ponadkrajową geografię zawierzeń”, to wyraźnie zaznacza się tu kontynent Afryki i
Ameryka Łacińska. Większość zawierzeń wypowiadanych jest w głównych sanktuariach
maryjnych poszczególnych krajów. Przykładowo można tu wymienić Fatimę, Lourdes,
Jasną Górę, Agłonę, Beauraing, Altötting, Einsiedeln, Mariazell, Saragossę, Lujan,
Gwadelupe, Aparecidę, Baclaran (Manila), Nagasaki i wiele innych. Zdarzają się jed−
nak przypadki, gdy z różnych przyczyn modlitwa Ojca Świętego i akt zawierzenia mają
miejsce przy ołtarzach polowych, na których czasowo umieszcza się najbardziej czczo−
ne w danym kraju czy regionie wizerunki Maryi. Dla pełnego obrazu „geografii zawie−
rzeń papieskich” należy dodać „zawierzenia włoskie”, wktórych oprócz danej miej−
scowości czy regionu poświęcał Matce Bożej również świat (np. Pompeje w 1979 r.)
czy świat i Kościół (np. Rzym, 1985 r.).
Projektowany „Atlas” ma więc ukazywać pielgrzymki Jana Pawła II w aspekcie
przestrzennym i problemowym. Niewątpliwie „czysto geograficzna” interpretacja
podróży papieskich będzie wymagać komentarzy i konsultacji teologów, socjologów,
psychologów i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, w kręgu zainteresowań
których znajduje się również pielgrzymowanie Ojca Świętego. Wydaje się jednak, żeza−
sadniczą część „Atlasu” winna poprzedzać dokumentacja ilustrująca peregrynacje
Karola Wojtyły zarówno we wczesnej młodości, jak i później, już w latach kapłaństwa.
Z różnych wypowiedzi Jana Pawła II wynika bowiem, że właśnie pielgrzymowanie
odegrało wielką rolę w kształtowaniu Jego pobożności, zwłaszcza maryjnej. Odnosi się
to zwłaszcza do dwóch sanktuariów: Kalwarii Zebrzydowskiej i Jasnej Góry. W czasie
krótkiego postoju na rynku w Kalwarii Zebrzydowskiej w dniu 14 siepnia 1991 roku
mówił m.in.: „[...] serce moje zostało tutaj na zawsze i dlatego powtarzam: Matko
śliczna, wspaniała, Kalwaryjska Maryja”. Wychowywany wbardzo religijnej rodzi−
nie, wędrował wraz z ojcem jeszcze jako chłopiec − uczeń szkoły podstawowej do
Kalwarii Zebrzydowskiej i do Częstochowy. Jako młody gimnazjalista brał udział w
1932 roku w pielgrzymce parafialnej na Jasną Górę. Tam wędrował też jako student
w 1939 roku oraz w latach okupacji hitlerowskiej (1942 i 1943). W 1947 roku dotarł
m.in. do Lourdes, zaś w roku 1950 uczestniczył w pielgrzymce pieszej z Krakowa do
Kalwarii Zebrzydowskiej. Pielgrzymował do Wambierzyc i do Świętej Lipki. W 1955
roku brał udział w nielicznej pielgrzymce rowerowej z Krakowa do Częstochowy. Za−
sięg przestrzenny Jego pielgrzymowania rozszerzył się, gdy został biskupem (1958),
arcybiskupem metropolitą krakowskim (1963) i kardynałem (1967). Ale w najważ−
niejszych chwilach swego życia zawsze wędrował na Jasną Górę lub do Kalwarii Ze−
brzydowskiej4. Wiele miejsc kultu religijnego na świecie, które nawiedził już jako pa−
pież, znał ze swych wcześniejszych podróży odbywanych zwłaszcza jako arcybiskup
metropolita krakowski i kardynał. Już te bardzo pobieżnie omówione niektóre wcze−
sne, tj. z okresu „przedpapieskiego”, peregrynacje Karola Wojtyły wskazują na za−
sadność uwzględnienia ich w przyszłym „Atlasie pielgrzymek Jana Pawła II”.

Tab. 1.
Charakterystyka pielgrzymek Jana Pawa II w latach 1978-1996
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Tab. 2
Zestawienie ogólne pielgrzymek zagranicznych Jana Pawa II (1979-1996)
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Tab. 2
Zestawienie ogólne pielgrzymek zagranicznych Jana Pawa II (1979-1996) c. d.
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Tab. 3
Zestawienie krajów odwiedzonych kilkakrotnie podczas pielgrzymek przez Jana Pawa II (1979-1996)
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Tab. 3
Zestawienie krajów odwiedzonych kilkakrotnie podczas pielgrzymek przez Jana Pawa II (1979-1996) (c.d.)

* dawniej Górna Wolta

* Niektóre pielgrzymki obejmowały kilka kontynentów, stąd też zsumowanie ich przekracza 72.

Charakterystyka pielgrzymek Jana Pawa II wedug kontynentów
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Tab. 5
Zawierzenia maryjne dokonane podczas pielgrzymek zagranicznych
przez papiea Jana Pawa II
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Tab. 5
Zawierzenia maryjne dokonane podczas pielgrzymek zagranicznych
przez papiea Jana Pawa II (c.d.)

Przypisy:
1

Przemówienie z dnia 13 czerwca 1987 roku wygłoszone po odprawieniu Mszy św. w kaplicy
Cudownego Obrazu przed opuszczeniem Jasnej Góry, [w:] Tobie Maryjo zawierzam, cz. 2, Gorle
(Bergamo) 1990, s.145.
2

Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, Redakcja Wydawnictw KUL, s. 99.

3

Jan Paweł II, dz. cyt., s. 38.

Podstawowe informacje biograficzne zawiera zwłaszcza praca A. Bonieckiego, Kalendarium
życia Karola Wojtyły, Kraków 1983, Wyd. Znak.
4
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The Geography of John Paul II’s Pilgrimages
(SUMMARY)
Missionary pilgrimages of John Paul II are undoubtedly one of the most significant
features of His pontificate and surely constitute a new and thus far unknown on such a
grand scale, distinguishing mark in the history of the Church and papacy. The present
pontificate is often called „the boundless pontificate” and the Pope’ s pilgrimages are
considered by theologians to be an extremely important factor in the evangelization of the
world.
The Holy Father’ s pilgrimages are the subject matter of considerations and studies
of the representatives of various academic disciplines. It seems proper to pay some
attention to geographical studies as well, as in their essence they deal with all sorts of
wanderings in time and space. Besides, the Pope himself recognises in a way geographical sciences, very often mentioning „the geography of papal prayers”, „the geography
of faith” or „the geography of faith and Marian religiousness”.
Having analysed all source- materials concerning the pilgrimages of John Paul II,
the authors of this work have reached the conclusion that the most proper form of their
geographical interpretation will be a publication titled „The Atlas of John Paul II’ s Pilgrimages (1978-1996)” presenting maps, cartograms, figures and tables, constituting a
dimensional and statistical illustration of the papal pilgrimages. We would like to complete and publish „The Atlas” for the occasion of the 20th Anniversary of John Paul II’ s pontificate. At present we are presenting merely the outline of the concept and rough fragments
of the planned „Atlas”, hoping for remarks and comments from interested parties during
the further stages of work.
During His pontificate John Paul II has held (until the end of 1996) seventy-two Papal Pilgrimages, reaching
almost 120 countries around the world. To complete this picture, one should not forget 130 pilgrimages around Italy
and numerous papal visits to the parishes and churches of Rome. Most often the Pope visited Europe (36
pilgrimages) and Africa (14 visits), then Latin America (13), Asia (7), North America (6), Australia and Oceania (3
times). During His visits the Holy Father shows uncommon and multidirectional activity. He has celebrated more than
400 holy masses, participated in almost 550 other religious services, and held more than 1,300 meetings both with
the authorities of the countries visited and also with representatives of various social, professional and artistic
circles. Among other aspects of papal pilgrimages two seem to be of utmost importance. One is entrusting the visited
countries, regions or continents to the care of the Virgin Mary, and the second, the broadly understood ecumenical
activity of the Holy Father. It is certain that the Pope`s deep spirituality and Marian faith, which find their fruition in
His missionary visits would not be possible without the earlier, childhood, youthful and later priestly pilgrimages of
Karol Wojtya to many Polish and foreign sanctuaries.
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