
Wyprawa pielgrzymkowa 

Miłosz troszkę nie wyspany dotarł na Msze dla dzieci. Wszystko było 

spowodowane wczorajszą  pielgrzymką do Częstochowy i Gidli. I niby 

miał pokusę żeby sobie dłużej pospać i pójść z tatą na Msze na godz. 

12:00, ale obiecał księdzu że zjawi się na 10:00 aby na kazaniu wraz z 

kilkoma swoimi znajomymi opowiedzieć innym dzieciom o szczególnym 

miejscu. O sanktuarium Matki Bożej w Gidlach.  

Wczoraj kiedy wszedł do Sanktuarium był bardzo zdziwiony, że 

Matka Boża jest tak maleńka. Miała zaledwie 9 cm. I gdyby nie 

lornetka którą zabrał w zupełnie innym celu (oglądał przez nią 

panoramie z Częstochowskiej wieży) to pewnie by jej nie zauważył.  

Na spotkanie z nimi wyszedł uśmiechnięty Ojciec Dominikanin, który 

od razu zaprosił ich przed ołtarz z figurką Matki Bożej i zaczął smuć 

piękną opowieść: 

Nie wiadomo kiedy i przez kogo ta mała kamienna figurka została 

zrobiona. Najstarsza tradycja głosi iż  wiosną 1516 roku, tuż przed 

pierwszą niedzielą maja, rolnik Jan Czeczek orał swoje pole w 

miejscu, gdzie dziś wznosi się klasztorny kościół. Naraz, ku jego 

zdziwieniu, woły ustały w orce, a nawet padły na kolana. Nic nie 

pomogły przynaglania ani razy. Wreszcie i mężczyzna zauważył 

niezwykłą jasno bijącą z ziemi, a wśród tej jasności „mała figurka  

Najświętszej Panny, wielkości na dłoń, na kamieniu wielkim, który był 

wydrążony na kształt kielicha”. 

Wieśniak nie potrafił zrozumieć cudownych znaków i potraktował 

swoje znalezisko jako skarb materialny. Ukrył figurkę w domu, na 

dnie skrzyni z odzieżą. Trzeba było nieszczęścia, aby on i jego 

rodzina utracili wzrok. Wówczas pobożna kobieta, która pomagała 

nieszczęśliwym, zainteresowała się cudowną wonią i światłością bijącą 

ze skrzyni. Opowiedziała o wszystkim gidelskiemu proboszczowi i 



odtąd rozpoczął się czas publicznej czci oddawanej Maryi w tym 

wizerunku. Posążek obmyto z prochu ziemi i przeniesiono do kościoła 

parafialnego. Wodą, która pozostała po obmyciu, Czeczkowie przetarli 

swe oczy i natychmiast odzyskali wzrok. Na pamiątkę tego 

wydarzenia zachował się do dziś zwyczaj „kąpiółki”, to znaczy 

ceremonialnego obmywania raz w roku figurki w winie. W pełnym 

ufności i pobożnym przeświadczeniu pątnicy używają wina z tej 

„kąpiółki” na znak swojej wiary w moc Tej, którą nazywają 

Uzdrowieniem chorych. 

Dalsze cudowne znaki sprawiły, że figurkę przeniesiono z kościoła na 

miejsce jej odnalezienia i umieszczono w kapliczce w formie 

drewnianego słupa, którą dziś jeszcze można oglądać przy ołtarzu w 

kaplicy Matki Bożej. Z czasem wzniesiono większą drewnianą 

kapliczkę. W roku 1615 właścicielka Gidel, Anna Dąbrowska, 

sprowadziła tu dominikanów, którzy zgodnie z nazwą swego zakonu – 

Zakon Kaznodziejski – mieli głosić sławę Maryi, strzec miejsca Jej 

cudownego wizerunku i szerzyć modlitwę różańcową. To właśnie 

święty Dominik, założyciel tego zakonu, jest twórcą modlitwy 

różańcowej. 

Sława cudownej figurki Matki Bożej zaczęła zataczać coraz szersze 

kręgi.  Matka Boża w Gidlach cieszy się sławą Uzdrowicielki chorych. 

Krążą wśród wiernych opinie, że Matka Najświętsza z Jasnej Góry 

jest głównie lekarką dusz (nawrócenia), a z Gidel – lekarką ciał. 

Zachowało się bardzo wiele świadectw, pisanych i malowanych na 

tabliczkach wotywnych wieszanych wokół ołtarza, mówiących o 

dokonanych dzięki Jej wstawiennictwu cudownych uzdrowieniach.  

Wtem pan kościelny zadzwonił sygnaturką na Mszę Świętą a 

Miłosz już nie mógł się doczekać kazania kiedy wspólnie z 

księdzem będzie mógł o tym wszystkim opowiedzieć.  


