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Pielgrzymowanie do Sanktuarium
Matki Bożej Królowej Podhala
w Ludźmierzu
1. Wprowadzenie

S

anktuarium Matki Bożej Królowej Podhala, w której od ponad sześciu wieków
wielkim kultem otaczana jest łaskami słynąca figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem, jest jednym z najważniejszych maryjnych ośrodków pielgrzymkowych
w archidiecezji krakowskiej. Sanktuarium to zaliczane jest także do najprężniej rozwijających się ośrodków pielgrzymkowych o randze ponaddiecezjalnej (ponadregionalnej). Według danych szacunkowych, w ostatnich latach sanktuarium ludźmierskie
odwiedza rocznie około 300 tys. osób1. Przybywają tu pątnicy z najdalszych zakątków
Polski, aby przed cudowną figurą Gaździny Podhala szukać pocieszenia i prosić Maryję o Jej opiekę nad rodzinami, parafiami, Ojczyzną i Kościołem.

2. Rys historyczny sanktuarium
Historia sanktuarium w Ludźmierzu sięga 1234 r. i nierozerwalnie wiąże się
z historią rodu Gryfitów. Wtedy to Teodor Gryfita, wojewoda krakowski, otrzymał
od księcia krakowskiego Henryka zwanego Brodatym dokument, na mocy którego
otrzymywał on we władanie ziemię „przynależną” do rzek: Ostrowsko, Dunajec,
Dunajec Czarny, Rogoźnik, Lepietnica, Słona, Ratajnica, Nedelska, Stradoma (Stradomka). W tym samym roku, po uzyskaniu stosownego zezwolenia i błogosławieństwa
od biskupa krakowskiego Wisława, rozpoczęto w Ludźmierzu wznoszenie modrzewiowego kościoła, by szerzyć na tych terenach nie tylko wiarę chrześcijańską, ale również
rozwijać osadnictwo. Między innymi w tym celu z Francji, Włoch, a także z Jędrzejowa,
został sprowadzony na ten teren zakon cystersów, znany w ówczesnej Europie z nowoczesnych metod uprawy ziemi. Wkrótce po wykończeniu kościoła, obok świątyni
stanął niewielki klasztor wraz z budynkami gospodarczymi. Niestety, ze względu na
surowy klimat oraz groźby napadów zbójeckich i tatarskich, zabudowania klasztorne
opustoszały już w 1245 r., a sami zakonnicy przenieśli się do Szczyrzyca. Do 1824 r.
funkcję duszpasterską sprawowali specjalnie delegowani zakonnicy, przekazując ją
później pod zarząd diecezji tarnowskiej, a w 1881 r. diecezji krakowskiej.
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Na skutek zniszczenia kościół został rozebrany, a w latach 1869-77 na jego
miejscu wzniesiono obecną neogotycką, murowaną świątynię. Konsekracji świątyni dokonał 15 sierpnia 1890 r. biskup krakowski, ks. kardynał Albin Dunajewski.
W 2001 r. kościół otrzymał tytuł bazyliki mniejszej.
Nie wiadomo dokładnie kiedy w Ludźmierzu pojawiła się słynąca łaskami figura
Matki Bożej. Na podstawie specjalistycznych badań stwierdzono jednak, iż została
ona wykonana około 1400 r., przez artystę z tzw. szkoły sądeckiej. Figurka ta, już
od czasów średniowiecznych przyciągała liczne rzesze pielgrzymów. Niewątpliwie
sam kult Matki Bożej wiąże się z regułą zakonną cystersów, dla których szczególna
cześć oddawana Matce Bożej i jej rozpowszechnianie jest jednym z głównych zadań
zgromadzenia. Na przestrzeni wieków wokół figury Matki Bożej Ludźmierskiej powstało szereg legend, starających się wyjaśnić pojawienie się kultu. Pierwsza legenda
opowiada o kupcach jadących na Węgry, którym ukazała się postać Matki Bożej.
Na miejscu ukazania wzniesiono kościół i umieszczono statuę Matki Boskiej. Druga legenda głosi jakoby węgierski kupiec, handlujący winem, jechał na jarmark do
Nowego Targu. Na ludźmierskich bagnach i torfowiskach zaskoczyła go noc. Kiedy
zaczął się modlić, wzywając Boga na pomoc, ujrzał otuloną w złocisty obłok postać
uśmiechniętej Pani. Zachęcała go do podjęcia jeszcze jednej próby wydostania się
z grzęzawiska. Wtem konie niespodziewanie nabrały sił i kupiec wyprowadził wóz na
trakt. Jechał, prowadzony przez świetlistą postać, która przywiodła go przed kościół
w Ludźmierzu. Zrozumiał, że jest to Matka Boża. Kiedy chciał uklęknąć i podziękować, zjawa zniknęła, a w miejscu gdzie klęczał, zaczęło bić źródełko. Kupiec złożył
śluby, że przyniesie do kościoła figurkę podobną do Tej, którą spotkał. Złożone śluby
widać spodobały się Bogu, bo miejsce to zaczęło słynąć łaskami.
Wielki napływ wiernych do Ludźmierza spowodował, że w 1776 r. za zgodą
władz diecezji cudowna figura Matki Bożej Ludźmierskiej została umieszczona w ołtarzu głównym. Wkrótce potem specjalnie dla łaskami słynącej figury wzniesiony
został rokokowy ołtarz wielki (1795 r.). W 1963 r. figura Matki Bożej Ludźmierskiej
została koronowana przez ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Do kościoła w Ludźmierzu przylega obszerny Ogród Różańcowy. Pięknie zaprojektowany i utrzymany przypomina o pobycie papieża Jana Pawła II na Podhalu
i w sanktuarium ludźmierskim w 1997 r., a także o jego nauce, o znaczeniu modlitwy różańcowej. W centralnej części ogrodu znajduje się naturalnej wielkości rzeźba
przedstawiająca klęczącą postać papieża Jana Pawła II2.
Potwierdzenie kultu łaskami słynącej figury w kościele parafialnym w Ludźmierzu
odnajdujemy w XVII i XVIII-wiecznych wizytacjach biskupich i dziekańskich. Pierwszą
taką wzmianką jest zapis w Tabelach Załuskiego3 – sporządzonych na podstawie
wizytacji biskupa krakowskiego Andrzeja Stanisława Kostki Załuskiego. W dokumentach powizytacyjnych dziekana Zaskalskiego z 1765 r. czytamy: „W bocznym ołtarzu
po stronie Ewangelii istnieje pozłacana drewniana rzeźba Matki Boskiej, trzymającej
na ręce Pana Jezusa wielkimi od wiekopomnych czasów łaskami słynąca”4.
Warto również zaznaczyć, że sanktuarium Matki Bożej w Ludźmierzu zostało
wymienione w wielu przedwojennych opracowaniach z wykazem miejsc z cudownymi
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wizerunkami Najświętszej Maryi w Polsce – m.in. w pracach: o. Wacława z Sulgostowa
[E. Nowakowskiego]5, jezuity ks. Alojzego Fridricha6 czy też tekach P. Żegoty – wieloletniego pracownika Biblioteki Jagiellońskiej, w których przechowywane są zapiski
oraz zebrane przez niego materiały dotyczące kościołów z cudownymi wizerunkami
Pana Jezusa, Matki Bożej i świętych oraz kalwarii Męki Pańskiej w Polsce7.
Mieczysław Orłowicz w Ilustrowanym Przewodniku po Galicyi, Bukowinie,
Spiżu, Orawie i Śląsku Cieszyńskim opisując Ludźmierz z kościołem, który „posiada cudowny obraz Matki Bożej”, podkreślił rangę jednego z odpustów: „w dniu 8
września gromadzi się tutaj do 20000 górali z całego Podhala, a wszystkie okoliczne
drogi pełne są ich białych furek. Odpust ten gromadzący mnóstwo górali z Podhala
i Orawy godzien jest widzenia ze względu na odświętne stroje i piękne typy”8.
Ludźmierz zaznaczono również na mapie ośrodków kultu maryjnego w Polsce,
opracowanej w 1938 r. przez Henryka i Jerzego Szymańskich9.

3. Analiza ruchu pielgrzymkowego do sanktuarium
Analizę ruchu pielgrzymkowego do sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala
przeprowadzono na podstawie wykazu grup pątniczych zarejestrowanych w księgach
pielgrzymkowych oraz badań terenowych przeprowadzonych w ośrodku. Od 1998 r.
w sanktuarium prowadzona jest dokładna rejestracja grup przybyłych do ośrodka.
Podkreślić należy jednak, że rejestrowany ruch pielgrzymkowy stanowi około 70%
ogółu grup przybyłych do sanktuarium, nie rejestruje się bowiem grup nawiedzających
sanktuarium podczas głównych odpustów oraz nabożeństw fatimskich. Podobnie,
jak w przypadku większości ośrodków pielgrzymkowych w Polsce, nie jest również
prowadzona statystyka pielgrzymów indywidualnych.
Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że od końca lat
90. XX w. widoczny jest stały wzrost liczby grup pielgrzymkowych przybywających
do Ludźmierza. W latach 1998-2005 liczba ta wzrosła niemal o 60% (w 1998 r.
zarejestrowano 1302 grupy, natomiast w 2005 r. – 2060 grup). W analizowanym
okresie jedynie w 2003 r. i 2006 r. odnotowano mniejszą liczbę grup w odniesieniu
do roku wcześniejszego (ryc. 1).
Największe znaczenie w rozwoju ruchu pielgrzymkowego do Ludźmierza od
końca lat 70. XX w. miał wybór metropolity krakowskiego kardynała Karola Wojtyły na papieża, a zwłaszcza wizyta Jana Pawła II w sanktuarium w dniu 7 czerwca
1997 r. Należy podkreślić, że podczas I pielgrzymki Ojca Świętego do Polski i odprawionej przez Papieża mszy św. w Nowym Targu, na ołtarzu polowym znajdowała
się cudowna figura Gaździny Podhala10. W homilii wygłoszonej do kilkuset tysięcy
pielgrzymów, głównie górali Ojciec Święty powiedział: „Matka Boska jest zawsze
podobna do ludzi ze swego domu. Kiedy teraz patrzyłem w Meksyku na Matkę Boską z Guadalupe, Matkę Boską Indian, przychodziła mi na myśl najbardziej Matka
Boska Ludźmierska, bo to taka prawdziwa Gaździna Podhalańska (...)”11. Podczas II
pielgrzymki do Ojczyzny, w dniu 23 czerwca 1983 r. na krakowskich Błoniach Jan
Paweł II poświęcił nowe korony dla Matki Bożej Ludźmierskiej (korony nałożone na
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figurę podczas koronacji w 1963 r. zostały skradzione w marcu 1983 r.12). W 40.
rocznicę koronacji cudownej figury Gaździny Podhala Ojciec Święty Jan Paweł II ofiarował sanktuarium piuskę, która została umieszczona w ołtarzu przy wizerunku.
Najwięcej grup w analizowanym okresie zarejestrowano w 2005 r., co należy wiązać z położeniem sanktuarium na szlaku papieskim i ożywionym ruchem
pielgrzymkowym po śmierci Papieża-Polaka. Podobnie jak w przypadku wielu
sanktuariów w Małopolsce wyraźny wzrost ruchu pielgrzymkowego do Ludźmierza
odnotowano także w 2000 r. (1656 grup), co wiązało się z możliwością uzyskania
w sanktuarium odpustu jubileuszowego, a także w 2002 r. (1836 grup) – zwłaszcza po
ostatniej pielgrzymce Ojca Św. Jana Pawła II do Polski (16-19 sierpnia 2002 r.).
Największy napływ wiernych obserwuje się podczas głównego odpustu Wniebowzięcia NMP (około 50 tys. pielgrzymów). Po kilka tysięcy wiernych bierze udział
w innych odpustach obchodzonych w sanktuarium w święto Nawiedzenia NMP (31
maja), Matki Bożej Szkaplerznej (16 lipca), a także podczas święta bacowskiego
(w niedzielę najbliższą uroczystości św. Wojciecha) i Dożynek Podhalańskich organizowanych w sanktuarium w I niedzielę września. Średnio około tysiąca pątników
bierze udział w nabożeństwach fatimskich odprawianych od maja do października
w pierwszą sobotę miesiąca. Około 2-3 tysiące pielgrzymów przybywa do sanktuarium biorąc udział w pieszej pielgrzymce „Sursum Corda” – Drogą Papieską z Zakopanego do Ludźmierza. Pielgrzymka ta jest organizowana w rocznicę przejazdu
Papieża Jana Pawła II z Krzeptówek przez Ząb, Szaflary, Maruszynę do sanktuarium
Gaździny Podhala (7 czerwcu 1997 r.).
Ruch pielgrzymkowy ma wyraźnie sezonowy charakter – rozpoczyna się pod
koniec kwietnia i trwa do końca października – przy czym największe jego natężenie
jest obserwowane w maju i czerwcu (ryc. 2). W tych dwóch miesiącach w strukturze grup pielgrzymkowych wyraźnie zaznaczają się przede wszystkim grupy dzieci
pierwszokomunijnych oraz wycieczek szkolnych13. W okresie wakacji rejestruje się
już znacznie mniej grup pielgrzymkowych, należy jednak przypomnieć, że podczas
głównego odpustu Wniebowzięcia NMP (14-15 sierpnia) nie prowadzi się rejestracji
grup pielgrzymkowych.
Najwięcej grup pielgrzymkowych w ostatnim dziesięcioleciu zarejestrowano
w sanktuarium w maju i czerwcu (średnia dla lat 1998-2007 wynosi odpowiednio
314 i 332). Z początkiem listopada zarówno ruch pielgrzymkowy, jak i turystyczny
do Ludźmierza znacznie maleje (średnia dla listopada w ostatnim dziesięcioleciu wynosi 24 grupy, dla grudnia natomiast zaledwie 13 grup). W lutym z kolei rejestruje
się już znacznie więcej grup odwiedzających sanktuarium (średnia dla lat 1998-2007
wynosi ponad 40) – są to zazwyczaj grupy rekolekcyjne modlące się i odpoczywające
w okolicznych miejscowościach oraz turyści wypoczywający w Tatrach i na Podhalu
podczas ferii zimowych (ryc. 2).
Należy podkreślić, że w odróżnieniu do ostatniego pięciolecia, pod koniec lat
90. XX w. najwięcej grup pielgrzymkowych rejestrowano w sanktuarium w maju
– dla przykładu w latach 1998-2000 w maju zarejestrowano średnio 271 grup –
natomiast w czerwcu średnio 242 grupy (dla porównania w latach 2005-2008 było
to odpowiednio 330 i 383 grupy).
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Ryc. 1.
Grupy pielgrzymkowe przybyłe do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala
w Ludźmierzu w latach 1998-2007
Źródło: opracowanie własne na podstawie Ksiąg pielgrzymkowych.

Ryc. 2.
Zorganizowany ruch pielgrzymkowy do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala
w Ludźmierzu w poszczególnych miesiącach lat 1998-2007
Źródło: opracowanie własne na podstawie Ksiąg pielgrzymkowych.
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Ryc. 3.
Zorganizowany ruch pielgrzymkowy do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala
w Ludźmierzu w poszczególnych miesiącach lat 1998-2000 i 2005-2007
Źródło: opracowanie własne na podstawie Ksiąg pielgrzymkowych.

W ostatnich latach obserwowany jest wzrost indywidualnego ruchu pielgrzymkowego do ludźmierskiego sanktuarium. W sezonie pielgrzymkowym, podczas świąt
i w dni wolne od pracy sanktuarium odwiedzają setki pielgrzymów indywidualnych.
Najczęściej są to osoby, które pielgrzymują szlakiem Sługi Bożego Jana Pawła II oraz
osoby odpoczywające na Podhalu i w Tatrach. W niedzielne i świąteczne popołudnia
w Ogrodzie Różańcowym, przed pomnikiem Ojca Świętego Jana Pawła II zatrzymuje
się na modlitewnej zadumie bardzo wiele rodzin.
Pielgrzymi przebywają w sanktuarium średnio dwie godziny. Ten czas przeznaczają zazwyczaj na udział we mszy św. odprawianej w bazylice, modlitwę różańcową
przed cudowną figurą Gaździny Podhala oraz chwilę modlitewnej refleksji w Ogrodzie Różańcowym.
Przez cały dzień w sanktuarium zapewniona jest opieka duszpasterska i możliwość przystąpienia do sakramentu Spowiedzi i Komunii św. Każdego dnia w bazylice odprawiane są trzy msze św., modlitwa Anioł Pański, Koronka do Miłosierdzia
Bożego oraz różaniec za Ojca Świętego.
Sanktuarium odwiedza w ciągu roku kilkadziesiąt grup pielgrzymkowych z zagranicy. Dla przykładu w 2007 r. w księgach pielgrzymkowych zarejestrowano w sumie
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79 grup zagranicznych (najwięcej ze Słowacji, Niemiec, Francji i Ukrainy). Należy
podkreślić, że liczba pielgrzymów z zagranicy w analizowanym okresie wyraźnie
wzrosła (np. w 1998 r. zarejestrowano 12 grup zagranicznych, w 2002 r. – 25,
natomiast w 2004 r. – 43).
Istotnym elementem charakterystyki ośrodków pielgrzymkowych jest analiza
zasięgu przestrzennego oddziaływania sanktuarium. Została ona wykonana dla 1998
i 2007 r., na podstawie wspomnianego już wykazu grup pielgrzymkowych. Dla opracowania danych ilościowych posłużono się metodą kartodiagramu kołowego oraz
kartogramu, przyjmując za podstawowe jednostki przestrzenne diecezje Kościoła
rzymskokatolickiego.
Zasięg przestrzenny oddziaływania sanktuarium w ostatnim dziesięcioleciu uległ
znacznym zmianom. W 1998 r. największym udziałem odznaczały się diecezje położone w południowej części Polski (ryc. 5). Z metropolii krakowskiej, (w skład której
wchodzi archidiecezja krakowska oraz diecezje: bielsko-żywiecka, kielecka i tarnowska) zarejestrowano w sumie 550 grup pielgrzymkowych (44% ogółu), z metropolii
katowickiej (archidiecezja katowicka, diecezja gliwicka i diecezja opolska) – 167
grup (13,4% ogółu) i z metropolii przemyskiej (archidiecezja przemyska, diecezja
rzeszowska i zamojsko-lubaczowska) – 131 grup (10,5%).
Najwięcej grup pielgrzymkowych w 1998 r. zarejestrowano z diecezji krakowskiej (307), bielsko-żywieckiej (112), katowickiej (109), tarnowskiej (85) i przemyskiej
(64). Najmniejszym udziałem w ruchu pielgrzymkowym do sanktuarium w 1998 r.
odznaczała się północno-wschodnia część Polski – najmniej grup zarejestrowano
z diecezji: ełckiej (1), warmińskiej (2), płockiej (3), drohiczyńskiej (3), świdnickiej (4)
i łomżyńskiej (5). Należy podkreślić, że w 1998 r. w ludźmierskim sanktuarium zarejestrowano grupy pielgrzymkowe z wszystkich 41 diecezji w Polsce.
Dla porównania zmiany zasięgu przestrzennego oddziaływania sanktuarium
ludźmierskiego w ostatnich dziesięciu latach, dokonano podobnej analizy dla 2007 r.
na podstawie wykazu grup pielgrzymkowych.
Analizując mapę przedstawiającą zasięg przestrzennego oddziaływania ludźmierskiego sanktuarium dla 2007 r., widać, podobnie jak w 1998 r., największy udział
grup pielgrzymkowych z metropolii krakowskiej (z diecezji krakowskiej zarejestrowano
ponad 338 grup, tarnowskiej – 106, bielsko-żywieckiej – 81 i kieleckiej – 56 grup).
W sumie z metropolii krakowskiej przybyło łącznie 39% ogółu zarejestrowanych grup
pielgrzymkowych. W dalszej kolejności znalazły się diecezje: katowicka (116 grup),
warszawska (58), poznańska (50) i rzeszowska (43 grupy) (ryc. 6 i 7). Podkreślić należy
znacznie większy udział (w porównaniu do 1998 r.) grup pielgrzymkowych przybyłych do Ludźmierza z metropolii Kościoła katolickiego położonych w środkowych
i północno-zachodnich częściach Polski – dla przykładu z metropolii warszawskiej,
w skład której wchodzi archidiecezja warszawska oraz diecezje płocka i warszawsko-praska, w 2007 r. zarejestrowano w sumie 92 grupy (6,1%) (dla porównania
w 1998 r. niemal połowę mniej – 57 grup – tj. 4,5% ogółu), a z metropolii łódzkiej
(archidiecezja łódzka i diecezja łowicka) – 50 grup – tj. 3,5% ogółu zarejestrowanych
grup pielgrzymkowych (w 1998 r. – 28 grup – 2,8 ogółu). Najmniej grup w 2007 r.
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Ryc. 4.
Zorganizowany ruch pielgrzymkowy do sanktuarium w Ludźmierzu w 1998 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Ksiąg pielgrzymkowych.
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Ryc. 5.
Zorganizowany ruch pielgrzymkowy do sanktuarium w Ludźmierzu w 1998 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Ksiąg pielgrzymkowych.
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Ryc. 6.
Zorganizowany ruch pielgrzymkowy do sanktuarium w Ludźmierzu w 2007 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Ksiąg pielgrzymkowych.

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu (fot. F. Mróz)

Ołtarz w sanktuarium w Ludźmierzu
(fot. F. Mróz)

Cudowna figura Matki Bożej Królowej
Podhala w Ludźmierzu (fot. F. Mróz)

Poczty sztandarowe podczas uroczystości Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia 2008 r.
(fot. F. Mróz)

Uroczystości odpustowe w uroczystość Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia 2008 r.
(fot. F. Mróz)
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Ryc. 7.
Zorganizowany ruch pielgrzymkowy do sanktuarium w Ludźmierzu w 2007 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Ksiąg pielgrzymkowych.
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zarejestrowano z diecezji: ełckiej (5), elbląskiej (5), gnieźnieńskiej (7), białostockiej
(8) i warmińskiej (9). Jedyną diecezją, z której nie odnotowano w księgach grup
pielgrzymkowych, była diecezja drohiczyńska.

4. Zakończenie
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu jest jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w Karpatach Polskich. Tu bowiem modlący
się odzyskują utracone zdrowie, potrzebną łaskę i pomoc. Trwające od ponad sześciu wieków tradycje pątnicze oraz wiara pielgrzymów i zawierzenie Bożej Matce
wszelkich trosk sprawia, że to święte miejsce stale się rozwija. Należy przypuszczać,
że ponaddiecezjalna (ponadregionalna) ranga sanktuarium, w ciągu najbliższych lat
jeszcze się umocni, a główne czynniki, które mogą mieć na to wpływ to:
– położenie sanktuarium przy Szlaku Papieskim;
– wybitne walory przyrodnicze i krajobrazowe okolicznego regionu (Tatry,
Gorce i Pogórze Orawsko-Jordanowskie);
– bardzo dobra dostępność komunikacyjna;
– położenie miasta przy szlaku pielgrzymkowym;
– stale ubogacany program duszpasterski realizowany w sanktuarium;
– promocja sanktuarium w środkach masowego przekazu;
– troska o rozwój kultu i praca duszpasterska księży opiekujących się sanktuarium;
– rozwój motoryzacji.
Autorzy składają serdeczne podziękowanie ks. Tadeuszowi Juchasowi – kustoszowi
sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej Królowej Podhala w Ludźmierzu za udostępnienie
ksiąg pielgrzymkowych i materiałów archiwalnych oraz cenne uwagi w przygotowaniu
niniejszego artykułu.
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Pilgrimages to the Shrine of Our Lady
the Queen of Podhale in Ludźmierz
(SUMMARY)

The Shrine of Our Lady the Queen of Podhale features a miracle-working statue of Our
Lady with Child venerated for centuries. It is one of the most important centres of worship
of the Virgin Mary in the Kraków archidiocese and a popular pilgrimage destination. The
shrine is ranked among the most rapidly developing pilgrimage centres of supra-diocesan
(supra-regional) importance. It is estimated that the shrine in Ludźmierz is recently being
visited by around 300,000 people annually.
This article presents an analysis of the pilgrimage movement to Ludźmierz in the years
1998-2007. It also provides data on the spatial outreach of the shrine and the distribution
of the pilgrimage movement.
In recent decades, the most significant event in the development of the pilgrimage
movement to Ludźmierz has been the visit of the Holy Father John Paul II to the shrine on
7 June 1997. The largest number of groups in the period discussed was recorded in 2005.
This should be attributed to the fact that the shrine is located on the Papal Trail and has
been the destination of intense pilgrimage movement in Poland following the death of the
Polish Pope. The pilgrimage movement shows marked seasonal variations; it begins at the
end of April and continues to the end of October. The highest flow of pilgrims is recorded
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on the Assumption of the Holy Virgin Mary (approx. 50,000 pilgrims). Thousands of faithful
come to the shrine for a prayer service to Our Lady of Fatima held on the first Saturday of
the month from May to October.
The spatial coverage of the sanctuary has significantly increased in this decade. In
2007 pilgrimage registers recorded groups of pilgrims from all of Poland’s 41 dioceses,
with the highest numbers originating from the Kraków, Bielsko and Żywiec, Katowice and
Tarnów dioceses.
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