Ojciec Święty Jan Paweł II
właściwie Karol Józef Wojtyła, teolog, filozof, abp metropolita krakowski,
kardynał, 264 papież w historii Kościoła, pielgrzym. Urodził się 18 maja
1920 w Wadowicach jako syn Karola i Emilii
z Kaczorowskich.
Rada Miejska w Limanowej uchwałą Nr XXV/182/96 z dnia 31 października
1996r. nadała Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł Honorowy Obywatel
Miasta Limanowa.
Zapalony turysta, narciarz, kajakarz, w szczególny sposób upodobał sobie Ziemię Limanowską.
Zamiłowanie do turystyki zaszczepił w nim ojciec, który niemal w każdą sobotę i niedzielę zabierał go na
wędrówki, m. in. w Gorce. W lutym 1954 odbył wycieczkę narciarską z Tymbarku na Mogielicę, potem
przez Jasień do Rzek; w sierpniu 1954 z Rabki przez Turbacz, Czorsztyn, Szczawnicę, Przehybę
(Prehybę), Rytro, Makowicę do Jaworzynki; w lutym 1956 z Kasinki na Lubogoszcz do Mszany. Jako
metropolita krakowski 11.09.1966 koronował w Limanowej figurę MBB podczas uroczystości
milenijnych (rekoronował ją jako papież 22.06.1983 na Krakowskich Błoniach podczas drugiej
pielgrzymki do Polski). W 1967 nawiedził Limanową jadąc do Siekierczyny na kardynalski ingres
kardynała Jana Króla w jego imieniu. Obaj kardynałowie spotkali się w Siekierczynie 16.10.1972
podczas drugiej wizyty kardynała Króla w ojczyźnie, a o godz. 12 tego dnia odwiedzili Limanową.
W sierpniu 1971 odwiedził w Dobrej przyjaciół i chodził przez Półrzeczki. W 1976 przebywał dwa
tygodnie samotnie w Gorcach w jednym z szałasów, dziś wraz z polaną zwanym Papieżówką, w dolinie
potoku Kamienica, przygotowując się do XLI Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego
w Filadelfii (USA), dokąd udał się 23.07.1976, przewodnicząc delegacji Episkopatu. Tu [w Papieżówce]
w 1978 prawdopodobnie wypoczywał przed wyjazdem na konklawe i odprawiał msze św. w przydrożnej
kapliczce. Chodnik obok szałasu sam wyłożył kamieniami z pobliskiego potoku.
Na południe od Turbacza jest Kaplica Pasterska, postawiona „przez pasterzy – Pasterzowi”, gdy w 1979
spodziewano się jego odwiedzin. Szybował nad górami 5.06.1997, a niedługo potem zachęcał
w Ludźmierzu „Chodź na Turbacz”. Następnego dnia delegacja limanowian wręczyła papieżowi
w Zakopanem wraz z drewnianą kopią limanowskiej Piety i akt nadania Pierwszego Honorowego
Obywatelstwa Limanowej. Związki z Limanową podkreśla też monumentalny pomnik papieża przed
Bazyliką MBB autorstwa prof. Czesława Dźwigaja, odsłonięty 20.09.1998. W drodze na kanonizację bł.
Kingi w Starym Sączu, Ojciec Święty zatrzymał się 16.06.1999 na rynku w Limanowej i z otwartej
limuzyny pobłogosławił Ziemię Limanowską oraz krzyż na Miejskiej Górze zwany też papieskim,
wzniesiony wówczas jako pomnik 2000-lecia chrześcijaństwa , co upamiętnia tablica na murze Bazyliki.
Witały Go nieprzeliczone rzesze limanowian na rynku i wzdłuż trasy. W Starym Sączu w „powtórce
z geografii” wspominał Beskid Wyspowy i Gorce.
W 2000 r. członkowie Społecznego Komitetu Budowy Krzyża na Miejskiej Górze odwiedzili papieża
w Watykanie, wręczając ornat z wyszytym Krzyżem z Miejskiej Góry. W 25-lecie pontyfikatu oraz w 50lecie (24-25.06.1953) pamiętnej wycieczki ks. Karola Wojtyły z młodzieżą z Rabki-Zdroju przez Luboń,
Lubogoszcz, Śnieżnicę, Gruszowiec i Ćwilin do Kasiny, mszą św. (26.05.2003) w kościele św. Marii
Magdaleny w Rabce, wraz z odsłonięciem pomnika z wizerunkiem Ojca Świętego Turysty, otwarto Szlaki
Papieskie w Beskidzie Wyspowym i Gorcach jako dowód spełnienia jego prośby: Pilnujcie mi tych
szlaków (wygłoszonej 23.06.1993 w Tatrach w II pielgrzymce). Księża i władze Dobrej, Kamienicy,
Krościenka n. Dunajcem, Limanowej, Lubnia, Łukowicy, Mszany Dolnej, Nowego Targu, Ochotnicy Dolnej,
Raby Wyżnej, Rabki-Zdroju, Słopnic i Tymbarku, a także Oddziały PTTK w Limanowej i Nowym Targu
oraz Oddziały GOPR w Limanowej, Rabce-Zdroju i Nowym Targu wsparły to dzieło. Wydano w 2003
przewodnik Urszuli Własiuk Ścieżkami Jana Pawła II. Szlak Papieski w Gorcach i Beskidzie Wyspowym.
Jednym z nich jest limanowski Szlak Papieski (Przełęcz Marsz. Rydza Śmigłego-Mogielica-Przełęcz
Słopnicka-Cichoń-Przełęcz m. Cichoniem a Ostrą-Ostra-Jeżowa Woda-Skiełek-Łukowica-JabłoniecLimanowa).

I Rajd Gwiaździsty Szlakami Papieskimi w Beskidzie Wyspowym i Gorcach z metą na Śnieżnicy odbył się
14-15.06.2003. Przy trasach posadzono 200 jaworów, zadość czyniąc pragnieniu Jana Pawła II: Żebym
tak był wrośnięty w polską ziemię. W następne rajdy włączyła się młodzież wszystkich szkół, noszących
imię Jana Pawła II z woj.: małopolskiego i podkarpackiego. W sierpniu 2003 r. otwarto Szlak Papieski
w Kamienicy, a Dni Limanowej rozpoczęto odsłonięciem okazałego głazu-pomnika na Rynku
i poświęceniem Szlaku Papieskiego. Płaskorzeźba na kamieniu przedstawia papieża w zwykłym płaszczu
i czapce, jak gdyby udawał się na spacer. W ten sposób postać o uniwersalnym, światowym wymiarze
wtopiła się w tradycję lokalną, znacznie ją wzmacniając. Błękitne tablice informacyjne Szlaku Papieskiego
znajdują się w centrum miasta, na Miejskiej Górze, Jabłońcu, Łyżce w Siekierczynie i Łukowicy.
19.12.2003 powstała Fundacja Papieskie Szlaki, stawiającej sobie za cel szerzenie idei turystyki
refleksyjnej, promowanej jako możliwość spotkania z Bogiem i podziwianie piękna stworzonego świata.

