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Udajemy się na pielgrzymkę na Jasną Górę 
w Częstochowie, do sanktuarium Matki Bożej. 

Pielgrzymowanie nie jest łatwe. Wiąże się z nim 
trud i zmęczenie. Jednak niesie ono też radość 
i satysfakcję z powodu dotarcia do Matki Bo-
żej. Wszyscy pielgrzymi na początku zastana-

wiają się, z jaką intencją w sercu będą pielgrzymo-
wać. Niektórzy podejmują osobiste wyrzeczenia. Może 
to być post, dodatkowa modlitwa, obietnica nienarze-

kania na trudy. U celu czeka na nas Maryja w swoim cudownym obrazie.
Legenda mówi, że obraz Matki Bożej został namalowany na blacie 

stołu, przy którym Święta Rodzina spożywała posiłki. Prawdopodobnie 
autorem obrazu jest św. Łukasz. Obraz ten wędrował przez różne kraje 
i był wyjątkowo czczony. W czasie jednej z bitew obraz został ukryty, 
a w XIV wieku odnalazł go Władysław Opolczyk i oddał pod opiekę za-
konników na Jasnej Górze. 

Wyruszamy w drogę. Wyobraź sobie, że kilka lub kilkanaście dni wę-
drowaliśmy na Jasną Górę. Każdego dnia musieliśmy przejść kilkadzie-
siąt kilometrów, niezależnie od pogody. Były dni pełne słońca i upału, 
przed którym nie było ucieczki. Były też dni, kiedy padał deszcz. Co-
dziennie przedstawialiśmy Panu Bogu intencje, z jakimi wyruszyliśmy do 
Maryi, by przez Jej wstawiennictwo Bóg ich wysłuchał. I oto cel naszej 
pielgrzymki – Sanktuarium Jasnogórskie. Na placu przed sanktuarium 
przy ołtarzu polowym będzie odprawiona Msza Święta dla pielgrzymów, 
którzy przybywają na Jasną Górę. 

Wchodzimy do Kaplicy Cudownego Obrazu. Wszyscy w chwili milcze-
nia klękamy, składając Bogu i Jego Matce trud naszej wędrówki. Dzięku-
jemy, że dzięki łasce mogliśmy tu dotrzeć. Na ścianach kaplicy widzimy 
bardzo wiele przedmiotów zostawionych przez ludzi, którzy chcieli podzię-
kować Maryi za wyproszenie łask u Jej Syna. Dzięki Ci, Matko, za każdy 
cud uzdrowienia, którego dokonał Jezus przez Twoje ręce! Na lewo od obra-
zu jest pas, który Ojciec Święty Jan Paweł II miał na sobie podczas zamachu 
na jego życie. Po prawej stronie złota róża, ofiarowana przez papieża Polaka 
w czasie jednej z pielgrzymek do Ojczyzny. Spójrzmy jeszcze z bliska w peł-
ne miłości oczy Maryi i powiedzmy Jej o wszystkich naszych kłopotach.

Wychodzimy z kaplicy Cudownego Obrazu i przez Bazylikę pod wezwa-
niem Krzyża Świętego idziemy do stacji drogi krzyżowej Pana Jezusa znaj-
dujących się wokół murów sanktuarium. Patrzymy na cierpiącego  Jezusa.

Na koniec zwiedzamy skarbiec. W nim zgromadzone są dary zwane wo-
tami wdzięczności. Znajdziemy tu bogate monstrancje, kielichy, piękną biżu-
terię. Zarówno one, jak i przedmioty mniej cenne materialnie, przedstawiają 
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dużą wartość duchową. Przypominają, że Maryja potrafi 
smutek zamienić w radość. 

I tak dobiegła końca nasza pielgrzymka. 
Wędrując na Jasną Górę, idziemy do Maryi, Matki 

Pana Jezusa, która jest jednocześnie naszą Matką. Zwra-
camy się do Niej 
często z różnymi 
sprawami i trudno-
ściami, ponieważ 
Ona wstawia się 
za nami u swojego 
Syna. Wierzymy, 
że Jezus niczego 
nie odmówi swojej 
Mamie, a Maryja 
zawsze będzie nas 
prowadzić prostą 
drogą do Niego. Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze

Warto wiedzieć
Apel Jasnogórski to modlitwa skiero-
wana do Matki Bożej. Jest ona śpie-
wana każdego dnia o godzinie 21.00. 
Modlitwę tę praktykują pielgrzymi 
oraz wierni w wielu miejscach świata.

Zaśpiewaj
Apel Jasnogórski
Maryjo, Królowo Polski, /x2
jestem przy Tobie, pamiętam, /x2
czuwam.

Zastanów się
– Jak często powierzasz Maryi swoje problemy?
– Co możesz zrobić, aby wzrastała twoja miłość do Matki Bożej?

Zapamiętaj 
Szczególnymi uroczystościami, na które do Częstochowy przybywa 
najwięcej pielgrzymów z całej Polski, są uroczystość Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia oraz uroczystość Matki 
Boskiej Częstochowskiej 26 sierpnia.

Zadanie
O godzinie 21.00 pomódl się słowami Apelu Jasnogórskiego. Mo-
żesz poprosić o pomoc domowników.


