
Pielgrzymkowym szlakiem… 

W pewną czerwcową sobotę o poranku koło Kościoła zrobiło się gwarno.  Przy 

wejściu zgromadziły się z dzieci z plecakami. Uważny obserwator dostrzegłby, 

że plecaki dzieci były inne niż też, z którymi na co dzień chodzą do szkoły.  To 

właśnie koło kościoła zarządzono zbiórkę przed wyjazdem na pielgrzymkę. Za 

chwilę na parking miał podjechać autokar, aby zabrać dzieci do Częstochowy. 

Mama Zuzi była trochę zdenerwowała. Jej córeczka pierwszy raz jedzie bez 

niej.  

- Pamiętaj, zakładaj czapkę na głowę- przestrzegała córkę- bo dzisiaj ma być 

bardzo gorąco. I nie zapomnij smarować buzi kremem- mówiła.  

- tak, mamusiu pamiętam- przytakiwała Zuzia, ale w głębi serca czuła niepokój i 

nieznajomy lęk. Dziś wraz z koleżankami i kolegami miała rozpocząć wyprawę. 

Nigdy wcześniej nie była na pielgrzymce bez rodziców. Jak to zniesie? Ale 

przecież jest już dużą i dzielną dziewczynką. 

Po chwili zjawił się ksiądz wikary, który był organizatorem pielgrzymki. 

Uśmiechnięty i pełen nadziei na udany wyjazd zaczął uspakajać zatroskanych 

rodziców. Potem zarządził zajmowanie miejsca w autokarze, który właśnie 

podjechał. Kiedy dzieci ulokowały się w swoich fotelach, pani Asia sprawdziła 

obecność i autobus ruszył. Tymczasem ksiądz wziął mikrofon i przywitał dzieci;  

- Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus 

- na wieki wieków Amen- odpowiedzieli mali pielgrzymi 

- moi drodzy, witam serdecznie na naszej pielgrzymce, która właśnie się 

rozpoczyna. Jak wiecie jedziemy w jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce, 

ponieważ mieszka tam nasza Matka. Słyszałem że nie wszyscy tam jeszcze byli.  

Będziemy przez cały dzień cieszyć się swoją obecnością- wspólnie będziemy 

śpiewać, modlić się i pielgrzymować. – ksiądz wyglądał jakby nie mógł się już 

doczekać tych chwil i jego entuzjazm udzielał się dzieciom.  

- cieszycie się?- zapytał głośno ksiądz 

- taaaaak!!!!- odpowiedziały chórem dzieci 



Zuzia siedząca obok Karoliny nieco się uspokoiła. Skoro ksiądz zapewnia że 

wszystko będzie dobrze, to chyba ma rację? A potem kiedy modlili się do Anioła 

Stróża o dobrą pogodę była już całkiem spokojna. W styczniu podczas wizyty 

duszpasterskiej dostała od księdza obrazek z Aniołem Stróżem- podobnie jak 

Karolina. Od tamtej pory obie dziewczynki często modliły się do swoich 

Anielskich Opiekunów i wiedziały, że można na nich liczyć.  

Na pewno i tym razem będą czuwać, aby dzieci bezpiecznie i owocnie przeżyły 

pielgrzymkę do Częstochowy. 

Po Mszy Świętej w kaplicy Cudownego Obrazu dzieci wraz z opiekunami weszły 

na wierzę aby podziwiać panoramę Częstochowy.  

Zanim jednak wybrali się do św. Barbary usiedli w cieniu żeby zjeść lody.  

Proszę księdza- zawołał Miłosz- dlaczego Matka Boża ma na twarzy dwie rysy? 

- legenda głosi- odparł ksiądz- W czasie napadu rabusie zamordowali kilku 

zakonników i skradli paramenty kościelne. W kaplicy Matki Bożej zdjęli 

Wizerunek, ograbili go z drogocennych ozdób i wotów. Twarz Madonny przebili 

mieczem, a rozbitą na trzy części tablicę malowidła rzucili przed wejściem. Po 

napadzie powstała legenda o złoczyńcach, którzy chcieli zabrać obraz ze sobą. 

Jednak dowieźli skradziony obraz do miejsca, gdzie obecnie stoi kościół św. 

Barbary. W tym miejscu konie ciągnące wóz stanęły i nie chciały ruszyć dalej. 

Jeden z napastników rzucił obraz na ziemię i rozbił go na trzy części. Inny 

uderzył szablą w prawy policzek Maryi i pozostawił na nim widoczne do dziś dwie 

rysy. To jak? Lody zjedzone? Idziemy dalej? Do cudownego źródełka do św. 

Barbary? Bo przecież jeszcze Matka Boża w Gidlach na nas czeka.  

 


