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Alwernia
Miasto w archidiecezji krakowskiej; znajduje 
się tutaj m.in. kościół pw. Stygmatów św. 
Franciszka z Asyżu, którym opiekują się 
oo. bernardyni. Pierwszy drewniany kościół 
i klasztor powstały w 1616 r. dzięki fundacji 
starosty gniewkowskiego Krzysztofa 
Korycińskiego. Nazwa góry Podskalne, gdzie 
wybudowano świątynię, została na życzenie 
fundatora zamieniona na Alwernię (miejsce we 
Włoszech, w którym św. Franciszek otrzymał 
stygmaty Męki Jezusa Chrystusa). Dzisiejszy 
kościół wzniesiono w latach 1625–1676. 
Od końca XVII w. znajduje się tu cudowny 
obraz Chrystusa cierpiącego Ecce homo, 
prawdopodobnie z XV w. Przed obrazem modlili 
się m.in. królowie polscy – Jan III Sobieski 
i Stanisław August Poniatowski. Obecnie 
najwięcej pielgrzymów przybywa ze Śląska 
i okolic Krakowa. Z kultem obrazu wiąże się 
główny odpust ku czci Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa, zwany Strzelanką Alwernijską  
(pierwsza niedziela po Bożym Ciele). 

Wadowice, około 1900, wyd. J. Gach
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Bardo Śląskie – widok na 
miasteczko i Wzgórze Różańcowe
Decydujące znaczenie dla rozwoju miasta – co 
łączyło się z przyjazdami pielgrzymów –  miało 
doprowadzenie linii kolejowej z Wrocławia do 
Kłodzka (1874). Stacja kolejowa znajdowała 
się w Przyłęku, a od 1905 r. w samym Bardzie. 
Tradycja pielgrzymek sięga wieków XI i XII. 
W XVII w. notowano do 150 tys. pielgrzymów 
rocznie, zaś przed II wojną światową około  
200 tys., głównie z Czech, Niemiec, Śląska, 
Moraw i Polski. W XIX w. przejeżdżali tędy 
Polacy, udający się do uzdrowisk dolnośląskich. 
Wielkopolski działacz polityczny i gospodarczy 
Józef Morawski, który zatrzymał się w Bardzie 
w 1815 r., nazwał je „Małą Częstochową”.  
3 sierpnia 1826 r. w drodze do Dusznik Zdroju 
odwiedził Bardo młody Fryderyk Chopin.  
Po II wojnie światowej większość  
mieszkańców Barda przesiedlono do  
Maria Veen w Niemczech (region Münsterland). 
Wyjeżdżając, zabrali ze sobą kopię figurki 
Matki Bożej Bardzkiej, którą dotknięto do 
oryginału, aby „nabrała” nadprzyrodzonej mocy. 
Po przyjeździe do Niemiec umieszczono ją 
w miejscowym kościele. 

Habelschwerdt, około 1900, wyd. A. Gröger
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Bochnia – koronowany obraz MB Bocheńskiej 
W Bochni – miasto w diecezji tarnowskiej – w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej znajduje 
się obraz Matki Bożej Częstochowskiej, jedna z najwcześniejszych kopii ikony jasnogórskiej. 
Legenda mówi o powstaniu wizerunku jeszcze w XV w., kiedy to podczas renowacji obrazu 
jasnogórskiego wykonano kilka jego kopii. W rzeczywistości pochodzenie obrazu nie jest 
znane, prawdopodobnie powstał na przełomie wieków XV i XVI. W Bochni znalazł się około 
1622 r. w klasztorze oo. Dominikanów. Kult zaczął się szczególnie rozwijać, gdy na twarzy 
Maryi pojawiły się krwawe łzy (28 lipca 1633). Zjawisko powtórzyło się w obecności przybyłej 
z Krakowa komisji duchownej (15 maja 1637), która w 1638 r. wydała dekret o cudowności 
obrazu. Pielgrzymi wędrowali tu zarówno z Polski południowej, jak i ze Śląska, Moraw, Słowacji, 
Węgier. Apogeum rozkwitu sanktuarium przypadało na XVII w., kiedy wymieniano je wśród 
najważniejszych ośrodków kultu maryjnego na świecie. Z tego okresu pochodzą też liczne 
kopie kultowe MB Bocheńskiej.

Brak miejsca wydania i wydawcy, na odwrocie nadruk: „Pamiątka Koronacji Cudownego 
Obrazu Matki Boskiej Bocheńskiej z dnia 7/X 1934 r.”
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Czerna – pierwotny grób św. Rafała Kalinowskiego 
Klasztor w Czernej posiada rangę podwójnego sanktuarium. Z klasztorem bardzo mocno 
związana jest postać Rafała Kalinowskiego (1835–1907) – „męczennika sprawy narodowej”. 
Zmarł w Wadowicach, został pochowany na cmentarzu w Czernej. W 1983 r. poświęcona 
została kaplica św. Rafała, w której oprócz wizerunku znajduje się również trumna z jego 
prochami. Beatyfikacja (1983), a później kanonizacja (1991) Rafała Kalinowskiego miały 
istotny wpływ na rozwój pielgrzymek do Czernej. Główna uroczystość religijna św. Rafała 
Kalinowskiego przypada w pierwszą niedzielę po 20 listopada. W dniu 14 sierpnia 2007 r.  
Senat RP uznał go za wzór patrioty, oficera, inżyniera, wychowawcy i kapłana-zakonnika.

Czerna, około 1915, wyd. oo. karmelitów bosych
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Częstochowa – obraz Matki Bożej Częstochowskiej
Miasto należy do archidiecezji częstochowskiej, znajduje się tu klasztor Paulinów wraz ze 
słynnym na cały świat sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. Jasna Góra jest jednym 
z największych i najważniejszych ośrodków kultu religijnego na świecie. To największy 
ośrodek maryjny, którego powstanie i rozwój nie były związane z objawieniami Matki Bożej. 
Tradycje pielgrzymkowe Jasnej Góry sięgają jej początków (1382). Głównym obiektem kultu 
jest Cudowny Obraz Matki Bożej. Zapewne był on pierwotnie ikoną bizantyjską (analogiczne 
pochodzą z VI, X i XII w.) w typie Hodegetrii (gr. „ta, która prowadzi”, „przewodniczka”).  
Obecnie w ciągu roku przybywa tu od 4 do 5 milionów pielgrzymów, w tym około 400 tys. 
obcokrajowców z ponad 80 krajów. Główne uroczystości wiążą się ze świętami:  
MB Królowej Polski (3 maja), Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia), MB Częstochowskiej  
(26 sierpnia) i Narodzenia NMP (8 września).

Warszawa, 1932, wyd. Ministerstwo Poczty i Telegrafów. Na odwrocie nadruk: „Całkowity dochód 
– na walkę z bezrobociem”
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Częstochowa  
– pożar wieży jasnogórskiej
Pożar wieży miał miejsce 15 sierpnia  
1900 r. Odbudowywano ją w latach 1901–1906. 
W kronikach odnotowano, że zużyto w tym celu 
250 wagonów kamienia, półtora miliona cegieł, 
tysiące fur piasku, wapna i cementu. Samego 
drzewa budulcowego (m.in. na rusztowania) 
zwieziono 5 tys. furmanek. Budowniczy wieży 
– Stefan Szyller i Józef Dziekoński – nawiązali 
do wcześniejszych form. Nad pierwszą 
kondygnacją umieszczono zegar kurantowy, 
którego mechanizm został wykonany w Malines 
w Belgii. 

1900, brak wydawcy, prawdopodobnie A.G. Postkartenverlag Künzli, Zürich
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Częstochowa – żebracy  
w Bramie Lubomirskich
Przez setki lat charakterystycznym elementem 
krajobrazu ośrodka pielgrzymkowego byli 
żebracy, zwani też jałmużnikami, dziadami 
lub babami. W niektórych miejscach nie 
zmieniło się to do dzisiaj, co widać przede 
wszystkim w czasie wielkich uroczystości 
religijnych. Podobnie było na Jasnej Górze. 
Żebracy stanowili miejscowy koloryt podczas 
głównych odpustów. Gromady „dziadów 
odpustowych” kręciły się zwłaszcza wśród 
kramów spożywczych, oferujących m.in. 
ciepły posiłek. Utrzymywali się głównie 
z datków uzyskiwanych od pielgrzymów. 
Ponadto żebracy towarzyszyli poszczególnym 
„kompaniom” pielgrzymkowym.

Około 1915, brak miejsca wydania i wydawcy
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Częstochowa – korony ofiarowane 
przez papieża Piusa X
Ważnym wydarzeniem w dziejach Jasnej Góry 
była koronacja w 1717 r. wizerunku Matki 
Bożej koronami papieskimi, przyznanymi przez 
Klemensa XI. To pierwsza taka uroczystość 
na ziemiach polskich i równocześnie pierwszy 
akt koronacji cudownego obrazu Maryi 
dokonany poza Rzymem. Uroczystość odbyła 
się 8 września i zgromadziła około 200 tys. 
pielgrzymów. W nocy z 22 na 23 września  
1909 r. skradziono perłową sukienkę 
jasnogórskiego obrazu i dwie złote korony 
papieskie. Na wieść o tym świętokradczym 
wydarzeniu papież Pius X natychmiast 
ofiarował nowe korony. Zostały one 
przywiezione do Częstochowy 24 kwietnia 
1910 r. W procesji od dworca kolejowego na 
Jasną Górę uczestniczyło ponad 100 tys. 
pielgrzymów. Sama uroczystość rekoronacji 
miała miejsce 22 maja 1910 r. Pomimo 
utrudnień ze strony zaborców przybyło na nią 
około 500 tys. pielgrzymów. 

Częstochowa, 1910, wyd. S. Rajski
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Gietrzwałd – źródełko z cudowną wodą
Od 27 czerwca do 16 września 1877 r. w Gietrzwałdzie rejestrowano objawienia Matki Bożej 
(160 objawień). Maryja ukazywała się dwóm dziewczynkom: Justynie Szafrańskiej i Barbarze 
Samulowskiej. Rozmawiała z dziećmi w języku polskim, który był zakazany przez władze 
pruskie. Na pytanie Szafrańskiej, kim jest, Matka Boża odpowiedziała podobnie jak w Lourdes: 
„Jestem Najświętsza Panna Maryja, Niepokalanie Poczęta”. Bardzo silnie akcentowała 
potrzebę modlitwy różańcowej. W trakcie objawień przekazała m.in. obietnice bliskiego 
uwolnienia Kościoła od prześladowań. Maryja poleciła też, aby w miejscu objawień zbudować 
kapliczkę z figurą Niepokalanej. Podczas objawienia w dniu 8 września 1877 r. Matka Boża 
pobłogosławiła źródełko, z którego do dziś czerpią wodę pielgrzymi. Woda ze źródełka przynosi 
ulgę cierpiącym, była też przyczyną licznych uzdrowień. Gietrzwałd nazywano wówczas często 
„polskim Lourdes” lub też „warmińską Częstochową”. W okresie objawień Gietrzwałd odwiedziło 
kilkaset tysięcy pielgrzymów. Obok katolików licznie przybywała tu także ludność ewangelicka, 
mimo iż pielgrzymki te organizowane były wbrew zaleceniom Konsystorza Ewangelickiego 
w Królewcu. Gietrzwałd stał się miejscem pogłębienia więzi narodowych pomiędzy ludnością 
polską należącą do tych dwóch wyznań. Zatwierdzenie prawdziwości objawień nastąpiło w ich 
stulecie – 11 września 1977 r. 

Gietrzwałd, około 1910, wyd. A. Samulowski
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Giewont
W Tatrach na szczycie Wielkiego Giewontu (1894 m n.p.m.) stoi żelazny krzyż  
o wysokości 15 m. Miał on upamiętniać jubileuszowy rok 1900. Wykonany został w Krakowie 
i przetransportowany do Zakopanego koleją w 400 kawałkach. W dniu 3 lipca 1901 r. wyruszyła 
z Zakopanego na Giewont kawalkada złożona z 500 osób i blisko 20 wozów. Początkowo 
części krzyża transportowano wozami, potem na plecach uczestników. Dodatkowo niesiono  
400 kg cementu i 200 konewek z wodą. Cały krzyż waży 1819 kg. U jego podnóża 
umieszczono we wrześniu 1901 r. napis: „Zbawicielowi Świata na przełomie wieków parafia 
Zakopane ze swoim proboszczem Kazimierzem Kaszelewskim 1900/1901”. Od tamtego czasu 
każdego roku, w dniu 19 sierpnia, z Zakopanego wyrusza na Giewont pielgrzymka. W 2006 r. 
z pielgrzymką taką przybyli Kaszubi. Jan Paweł II mówił: „Ten krzyż na Giewoncie jest jakby 
zwieńczeniem wielkiej Świątyni Tatr, Świątyni Podhala, a poniekąd to i Świątyni całej naszej 
Ojczyzny. Ten krzyż i te świątynie ja noszę w pamięci i sercu”.

Kraków, około 1910, Salon Malarzy Polskich
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Gniezno – relikwiarz św. Wojciecha
Szczególną czcią otaczany jest srebrny relikwiarz z 1622 r., z relikwiami św. Wojciecha, 
w kształcie trumny, wspartej na sześciu orłach. Relikwiarz opiera się na ramionach 
przedstawicieli czterech stanów. Na bokach trumny przedstawiono sceny z życia Męczennika. 
Bolesław Chrobry po wykupieniu od pogan ciała, za które zapłacił złotem ważącym tyle 
co szczątki świętego, polecił w 997 r. pochować je w Gnieźnie. W 1038 r. książę czeski 
Brzetysław zniszczył bazylikę, a cenne relikwie wywieziono do Pragi. Odnowienie kultu 
nastąpiło po odbudowie katedry i translacji relikwii św. Wojciecha, prawdopodobnie z któregoś 
kościoła polskiego (1090). W 1127 r. podczas przebudowy katedry odnaleziono relikwię głowy 
Męczennika. Do Gniezna wędrowali królowie Polski, książęta i prosty lud. W 1919 r. u grobu 
Świętego odbył się pierwszy w niepodległej Polsce zjazd episkopatu. 

Gniezno, 1919, brak wydawcy, na odwrocie nadruk: „Na pamiątkę zjazdu księży biskupów”
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Góra Świętej Anny – grota Lourdes
Na przełomie wieków XIX i XX zaczęła 
powstawać grota dedykowana Matce Bożej 
z Lourdes, której kult już w XIX stuleciu szerzył 
się szeroko w całej Europie. Budowę groty 
ukończono w 1914 r. Powstała na miejscu 
dawnego kamieniołomu bazaltu. Odprawiane 
w grocie nabożeństwa cieszyły się dużą 
popularnością wśród pielgrzymów.

St. Annaberg, około 1915, wyd. Fr. Gielnik
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Górka Duchowna
Wieś leży w archidiecezji poznańskiej,  
znajduje się tu sanktuarium Matki Bożej 
Pocieszenia. Od XI do połowy XIX w. należała  
do benedyktynów z Lubinia, stąd często 
używane są nazwy Górka Lubińska  
lub Górka Mnisza. Przypuszcza się,  
że obraz MB Pocieszenia przywieźli  
w 1382 r. benedyktyni z Cluny do Lubinia,  
gdzie znajdował się przez kilkanaście lat. 
Około 1410 r. zasłynął łaskami w czasie zarazy, 
w związku z czym zarządzający kościołem 
w Górce Duchownej benedyktyni przenieśli 
obraz do tamtejszego kościoła. Ośrodek 
odgrywał ważną rolę w podtrzymywaniu 
polskości podczas zaborów. Z tego powodu 
przylgnęła do niego nazwa „Jasnej Góry 
Wielkopolski”. Oryginał obrazu został 
zniszczony w czasie pożaru w 1927 r., 
zastąpiła go kopia wykonana przez Mariana 
Szczurowskiego – ucznia Jana Matejki. 
Poświęcono ją w 1928 roku.  
Obraz został koronowany 28 sierpnia  
1966 r. przez metropolitę poznańskiego 
biskupa Antoniego Baraniaka. Spośród 
sześciu głównych odpustów wymienić należy 
święta: Wniebowzięcia NMP, MB Pocieszenia, 
Narodzenia NMP. Z sanktuarium związany był 
bł. Edmund Bojanowski (1814–1871).

Około 1920, brak miejsca wydania i wydawcy
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Kalwaria Zebrzydowska – odpust 
Ważnym wydarzeniem były – i są nadal 
– uroczystości odpustowe. Odpust zupełny 
przysługuje pielgrzymom, którzy przybywają 
do Kalwarii Zebrzydowskiej podczas Wielkiego 
Tygodnia, oktaw Bożego Ciała, Zesłania Ducha 
Świętego, świąt Znalezienia i Podwyższenia 
Krzyża Świętego, św. Antoniego Padewskiego, 
Porcjunkuli (Matki Bożej Anielskiej), 
Wniebowzięcia NMP, św. Franciszka  
z Asyżu, Niepokalanego poczęcia NMP. 
Charakterystycznym elementem „krajobrazu 
odpustowego” są kramy z dewocjonaliami, 
pamiątkami, słodyczami i wyrobami 
regionalnymi.

Warszawa, 1906,  fot. Ł. Dobrzański, wyd. A. Chodowiecki
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Kraków – konfesja św. Stanisława  
w katedrze wawelskiej  
Świątynia jest miejscem szczególnego 
kultu św. Stanisława Biskupa i Męczennika, 
głównego patrona Polski, który zginął śmiercią 
męczeńską w 1079 r. na Skałce w Krakowie. 
Ważnym wydarzeniem było przeniesienie 
ciała zamordowanego biskupa ze Skałki do 

katedry na Wawelu (około 1088 r.). Pośrodku 
katedry znajduje się konfesja św. Stanisława. 
Umieszczona jest w miejscu, gdzie w 1254 r. 
złożono relikwie Świętego. Obecna barokowa 
konfesja pochodzi z lat 1626–1629. W srebrnej 
trumnie, z 2. poł. XVII w., znajdują się relikwie 

Świętego. Na bokach trumny widoczne są 
płaskorzeźby przedstawiające życie i cuda 
Biskupa-Męczennika. Grób św. Stanisława 
spełniał w przeszłości funkcję Ołtarza Ojczyzny 
– Are Patriae. Przy nim królowie składali 
trofea wojenne. Konfesja jest jednym z dwóch 
tzw. uprzywilejowanych ołtarzy katedralnych 
– uczestniczenie w odprawianej przy niej 
mszy św. i modlitwa mogą przyczynić się 
do wybawienia jednej duszy z czyśćca. 
W katedrze przechowywany jest szczerozłoty 
relikwiarz (połowa XVI w.) na czaszkę świętego, 
noszony w procesjach wawelskich.  
Od czasów kanonizacji św. Stanisława przez 
papieża Innocentego IV (17 września  
1253 r.) Wawel i Skałka stały się na długie wieki 
najważniejszymi ośrodkami kultu religijnego 
o randze państwowej. Prawdopodobnie  
XIV stulecia sięga tradycja pieszych 
pielgrzymek królów polskich z Wawelu na 
Skałkę, odbywanych w przeddzień uroczystości 
koronacyjnych. Jako pierwszy pielgrzymował 
tu 19 stycznia 1320 r. Władysław Łokietek. 
Ogółem odbyło się 21 procesji królewskich, 
z których dla 17 istnieje potwierdzenie 
w źródłach. Po ustanowieniu święta 
męczennika na 8 maja, w tym dniu  
(lub w oktawie) do dziś odbywają się 
w Krakowie podniosłe uroczystości religijne, 
których głównym elementem jest procesja na 
szlaku Wawel – Skałka – Wawel.

Kraków, około 1910, Salon Malarzy Polskich, na odwrocie tytuł: „Składanie buńczuków zdobytych pod Wiedniem u trumny św. Stanisława” (jęz. pol. i franc.),  
mal. St. Tondos, W. Kossak
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Kraków – Panteon Narodowy  
na Skałce 
W 1880 r. w krypcie kościoła znany architekt 
krakowski Teofil Żebrawski zaprojektował 
tzw. Groby Zasłużonych. Skałka stała się 
Panteonem Narodowym. Pomysłodawcą 
utworzenia Krypty Zasłużonych był profesor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego Józef Łepkowski. 
Zaproponował on, aby w przypadającą rocznicę 
400-lecia śmierci Jana Długosza urządzić mu 
ponowny pogrzeb. Jan Długosz zmarł  
w 1480 r. i został pochowany na Skałce, 
w pobliżu pierwotnego grobu św. Stanisława. 
Szczątki twórcy naszego dziejopisarstwa 
umieszczono w odnowionej krypcie. Jak 
pisał krakowski „Czas”, wydarzenie to 
zainaugurowało powstanie „palladium dla 
uczczenia popiołów zasłużonych w Narodzie 
mężów”. Spoczęli tutaj najwybitniejsi 
przedstawiciele polskiej kultury: Wincenty Pol, 
Lucjan Siemieński, Józef Ignacy Kraszewski, 
Teofil Lenartowicz, Adam Asnyk, Henryk 
Siemiradzki, Stanisław Wyspiański, Jacek 
Malczewski, Karol Szymanowski, Ludwik 
Solski, Tadeusz Banachiewicz, Czesław Miłosz. 
W planach paulinów jest rozbudowa Krypty 
Zasłużonych w Narodowy Panteon.  
Dla realizacji tego przedsięwzięcia w Krakowie 
powołano Fundację Panteon Narodowy  
na Skałce.

Kraków, około 1905, Salon Malarzy Polskich



strona 77

Panewniki – Katowice 
Panewniki (niem. Panewnik) koło Ligoty 
(niem. Idaweiche), należące do archidiecezji 
katowickiej, to od 1951 r. dzielnica Katowic. 
Opiekunami miejsca są oo. franciszkanie, 
sprowadzeni do Katowic w 1902 r. Znajduje się 
tu słynna grota ku czci Matki Bożej z Lourdes, 
jedna z najstarszych w Polsce. Wybudowana 
została w latach 1904–1905 w związku  
z 50. rocznicą objawień Maryi w Lourdes. 
W okresie 1907–1908 powstał kościół. 
Panewniki, po wybudowaniu groty, stały 
się znaczącym ośrodkiem życia religijnego, 
przyciągającym wielu pielgrzymów. Odegrały 
ważną rolę w krzewieniu świadomości 
narodowej Ślązaków. W 1937 r. rozpoczęto 
budowę kalwarii, którą zlokalizowano na terenie 
sąsiadującym z klasztorem i grotą. Większość 
stacji ukończono przed wybuchem II wojny 
światowej. Po wojnie powstało 15 kaplic 
różańcowych. W 1960 r. sprowadzono figurę 
Matki Bożej Fatimskiej, którą ukoronowano 
w 1995 r. W roku 1974 kościołowi nadano tytuł 
bazyliki mniejszej. Główne odpusty przypadają 
na święta: Porcjunkuli (MB Anielskiej)  
oraz św. Ludwika IX, patrona parafii.

Panewniki, około 1920, Kloster
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Pratulin
Wieś należy do diecezji siedleckiej, znajduje 
się tu sanktuarium Męczenników Podlaskich. 
Pratulin znany jest z bohaterskiego oporu 
unitów broniących swojej świątyni. Miało to 
miejsce 24 stycznia 1874 r., kiedy żołnierze 
carscy (Kozacy) otworzyli ogień do wiernych 
zgromadzonych na cerkiewnym cmentarzu. 
Zginęło 13 unitów. W dniu 6 października 
1996 r. (400-lecie Unii Brzeskiej) w Rzymie 
odbyła się uroczysta beatyfikacja unitów 
z Pratulina. Obecnie miejscowość jest 
jednym z najważniejszych sanktuariów we 
wschodniej Polsce, do którego przybywają 
liczne pielgrzymki. W pobliżu miejsca, gdzie 
zamordowano unitów, ustawiono przeniesiony 
z Siedlec ołtarz papieski, przy którym  
Jan Paweł II odprawiał mszę św. podczas 
pielgrzymki w 1999 r. W kościele pw. Świętych 
Piotra i Pawła (z 1. poł. XIX w.) umieszczono 
sarkofag z relikwiami męczenników 
przeniesionymi z cmentarza w 1980 r.  
Ponadto znajduje się tu cenna ikona Matki 
Bożej z XVII w., malowana na blasze.Kraków, około 1905, wyd. Zarządu Głównego Tow. Szkoły Ludowej, reprodukcja obrazu przedstawiającego męczenników pratulińskich,  

pędzla Walerego Eliasza Radzikowskiego
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Święto Jordanu
Bardzo bogatą obrzędowość mają uroczystości 
Bożego Narodzenia w Kościele wschodnim.  
Do jednych z najważniejszych – obok 
Wielkanocy – należy święto Chrztu Pańskiego, 
zwane Świętem Jordanu, Teofanią lub Epifanią, 
a popularnie „świętem oświecenia” lub 
„świętem światła”. Jest ono obchodzone  
19 stycznia (kalendarz gregoriański, 
w juliańskim 6 stycznia). W Polsce większość 
uroczystości odbywa się na Podlasiu 
i Podkarpaciu. Obrzędowość tego święta 
jest różna, zależna od lokalnych obyczajów. 
Na ogół po liturgii uroczysta procesja 
wyrusza nad wodę. Następuje wyrąbywanie 
na rzece (stawie, jeziorze) dużej przerębli, 
umożliwiającej nabranie wody, która jest 
następnie święcona. Panuje przekonanie, 
że poświęcona woda ma niezwykłą moc 
uzdrawiania i oczyszczania. W niektórych 
rejonach z wyrąbanych tafli lodu budowane 
są ołtarze. Uroczystości te ściągają 
wielu wiernych. Specyficznym miejscem 
pielgrzymkowym staje się w tym dniu każdy 
zbiornik wodny, niezależnie od jego wielkości. 
Od dnia Jordanu duchowni zaczynają 
odwiedzać w domach wiernych.

Bochnia, około 1935, wyd. Editio „Stella”, na odwrocie tytuł: „Wesołych Świąt. K. Olpiński: Uroczystość Jordanu”


