
Niezwykłe opactwo  

W tym roku przypada 72. rocznica powstania Nowej 

Huty. Z tej okazji zapraszam na cykl spotkań 

z kościołami, które znajdują się na terenie "młodszej 

siostry Krakowa". 

Jedyny taki kościół w Nowej Hucie. Najstarszy. Powstał na długo przed tym nim ktokolwiek nawet 

pomyślał, że tak blisko Krakowa zostanie wybudowane nowe miasto. To klasztor i kościół Ojców 

Cystersów w Mogile.  

W roku 1222 Cystersi przybywają do Mogiły dzięki biskupowi krakowskiemu Jackowi Odrowążowi. 

Budują kościoły św. Wacława, Matki Bożej Wniebowziętej i klasztor. Mogilska świątynia należy 

do najstarszych budynków ceglanych w Polsce. Kluczową rolę w powstaniu kościoła i klasztoru 

odegrał biskup Prandota. W 1266 dokonuje konsekracji świątyni w Mogile. Klasztor należał do 

fundacji rodowej Odrowążów, którzy wspierali jego istnienie. 

Opactwo Cystersów w Mogile słynie z cudownego Krzyża. To tutaj Jezus uzdrowił przyszłego 

brata Alberta. Tu modliła się o zdrowie królowa Bona. W 1931 roku niedaleko klasztoru ma 

miejsce awaria samolotu. Pilot prosi Chrystusa o ratunek. Jak twierdził później lotnik, Zbawiciel 

dokładnie powiedział mu co ma zrobić, by wydostać się z płonącego samolotu. 

A jak Krzyż znalazł się w Mogile? Według jednej z legend płynęły Wisłą trzy Krzyże. Jeden z nich 

trafił właśnie tutaj. Dwa pozostałe do Krakowa. W 1588 Krzyż zostaje przeniesiony do specjalnej 

kaplicy, w której jest do dzisiaj. Podczas renowacji kościoła, trwającej dokładnie tyle lat ile 

I wojna światowa, zmieniony został wystrój kaplicy, w której znajduje się Krzyż. Usunięte zostały 

m. in. barokowe figury Maryi i św. Jana. 

Jest 9 czerwca 1979 roku. Pierwsza pielgrzymka Papieża do Ojczyzny. I jego 

wizyta w Mogile. To tutaj po raz pierwszy w swoim nauczaniu użył 

sformułowania „nowa ewangelizacja”. To tutaj z niezwykłym szacunkiem 

odniósł się do mieszkańców Nowej Huty i pracowników kombinatu: „Dzisiaj, 

Moi Drodzy, chciałem jeszcze, żeby mnie usłyszeli w kombinacie wszyscy. 

Zawsze, kiedy tutaj byłem, myślałem z największym szacunkiem i czcią o tej 

gigantycznej, polskiej pracy, której na imię „Nowa Huta”. I w duchu 

braterskiej solidarności budowałem ją razem z Wami: dyrektorzy, 

inżynierowie, hutnicy, pracownicy, ministrowie! Budowałem ją razem 

z Wami na fundamencie Chrystusowego Krzyża!”. To tutaj Jan Paweł II mówi 

o  godności człowieka pracy.  

Taka jest Mogiła. Takie jest opactwo Cystersów w naszym mieście. Wyjątkowe i niepowtarzalne.  
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