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To osada misyjna pod wezwaniem Matki Boskiej Krainy Huronów, założona 

na ziemiach Wendatów w 1639 r. przez francuskich jezuitów. Ks. Jan de Brebeuf 
wpisał się w historię Kanady jako jej święty męczennik. Na świat przyszedł 25. 
marca 1593 r. w Normandii. Francuski arystokrata staranie wykształcony, 
pochodzący ze znakomitej rodziny rycerskiej, wstąpił do zakonu jezuitów w 1617 
roku. Bezpośrednio po święceniach w 1625 r. ubłagał przełożonych, by wysłali go 
na nowo odkrytą ziemię w Północnej Ameryce. Udał się tam z 2 kapłanami i 2 
braćmi zakonnymi; podróż z Francji do Quebec trwała 2 miesiące.  

Ks. Jan pierwsze 5 miesięcy spędził wśród indiańskiego szczepu Algonchini, 
ucząc się miejscowego języka. Nawet ułożył słownik tego plemienia, z myślą o 
przyszłych misjonarzach. Jednak nikt z rdzennych tubylców nie chciał przyjąć 
Ewangelii o Chrystusie. Uważali oni bowiem misjonarzy za kolonizatorów, którzy 
kradną im ziemię. Niestrudzony kapłan nie załamywał się na niwie głoszenia 
Słowa Bożego i powędrował w dalsze rejony kraju, aż trafił na szczep Huronów 
nad rzeką św. Wawrzyńca. Mieszkańcy osady byli przyjaźnie nastawieni do 
przybysza, ale nie wykazywali żadnego zainteresowania przyjęciem nowej religii. 



Po zdobyciu Quebec’u przez Anglików w 1629 r. ks. Jan musiał powrócić do 
Francji. Kiedy Francuzi odzyskali Kanadę w 1632 r., pełen zapału ponownie 
wsiadał on na okręt płynący do Nowej Ziemi. Gdy statek zacumował do portu, 
gorliwy misjonarz osiadł wsród szczepu Huronów, który liczył w tamtym czasie 
dwadzieścia tysięcy.  

W 1636 r. epidemia ospy zaatakowała wioski Huronów. Właśnie ta epidemia 
stała się dla misjonarzy „opatrznościowa”. Francuscy jezuici nie opuścili chorych 
i umierających w czasie szalejącego śmierciononego wirusu, lecz pozostali z nimi 
w najtrudniejszym ich położeniu. Widząc cierpiących i paniczny strach 
umierających,  ks. Jan złożył Panu Bogu przyrzeczenie, że zniesie każde cierpienie 
tak, aby ci ludzie otworzyli swe serca na naukę Jezusa. Paradoksalnie zaraza 
dziesiątkująca rdzennych mieszkańców nie atakowała białych, co tubylcy uznali za 
Boży znak. W niedługim czasie chrzest i wiarę katolicką przyjęło aż 7 tysięcy 
tubylców. 

Niestety dzieło francuskich misjonarzy zostało zniszczone przez dzikich 
Irokezów. 16. marca 1649 r. napadli oni na liczne wioski i wymordowali większość 
ochrzczonych Huronów. Schwytano również kapłana Jana i ze szczególną 
okrutnością poddano go cierpieniu i mękom. Opis tortur do dziś jeży włosy na 
głowie: zdzierano mu paznokcie, wypalono oczy, odcięto nos, wyrwano usta, 
miażdżono piersi, a następnie nabito go na pal i zaczęto przypiekać gorącym 
ogniem. Wściekłość i brutalność Irokezów była spowodowana postawą kapłana, 
który podczas tortur nie wydał ani jednego z misjonarzy. W dalszym okrucieństwie 
wyrwano mu żywcem serce.  

Warto wspomnieć o innym męczenniku, a był nim ks. Izaak Jogues, 
przyjaciel Jana de Brebeuf. Na usilne prośby, został wysłany do Nowej Ziemi 
(Kanada) w 1636 r. celem nawracania rdzennej ludności na katolicyzm. Sześć lat 
później porwali go Irokezi i więzili przez 15 miesięcy, poddając wymyślnym 
torturom. Zadawali mu wiele ran w taki sposób, aby nie doprowadzić do śmierci, 
gdyż zażądali na niego okupu. Wykupił go pastor holenderski z litości na licznie 
zadane mu okaleczenia.  

Ks. Izaak powrócił do Francji na rekonwalescencję. W kraju traktowano go 
jak bohatera, niemal jak świętego. Ku zdumieniu wszystkich zakonnik nieustannie 
nalegał, aby władze zakonne pozwoliły mu powrócić do Północnej Ameryki, gdzie 
do tej pory pracował jako misjonarz. Po odzyskaniu zdrowia ponownie wsiadł na 
pokład statku, aby przemierzyć Ocean Atlantycki. Jego misja na ziemi 
kanadyjskiej graniczyła prawie z cudem. Jako negocjator, doprowadził do zawarcia 
pokoju między kolonizatorami a Irokezami - szczepem swych późniejszych 
oprawców. Gdy dziesięć lat później w 1646 r. wybuchła wśród miejscowej 
ludności kolejna straszliwa epidemia, ci całą winę za chorobę zrzucili na ks. Izaaka 
i uśmiercili go toporami. Liturgiczne wspomnienie Św. Jana De Brébeuf, Jezuity i 



towarzyszy - współpatronów Kanady - obchodzone jest 26. września. 
Midland to obok Quebec drugie narodowe sanktuarium Kanady, do którego 

corocznie przybywa około 200 tysięcy pielgrzymów. Na szczycie wzgórza - już z 
najdalszej odległości - wyjawiają się dwie spiczaste wieże spajające w jeden 
kościół. Znajduje się tu słynna grota z figurką Matki Boskiej Huronów. Teren 
sanktuarium usiany jest narodowymi kapliczkami; w ten sposób pielgrzymi z wielu 
krajów zostawiają swój ślad w miejscu uświęconym krwią męczenników. 

W dzieje Midland  „wpisał się” podwójny polski akcent. Po pierwsze, przy 
głównym wejściu do świątyni widnieje obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, 
ufundowany przez ks. Józefa Capigę, zmartwychwstańca, zasłużonego 
duszpasterza Polonii z Hamilton. Po drugie, w 1984 r. do Midland pielgrzymował 
Papież Jan Paweł II, który swoją obecnością uświetnił 70. rocznicę istnienia tego 
sanktuarium. Dla upamiętnienia dziejowej wizyty ufundowano ogromnych 
rozmiarów rzeźbę Jana Pawła II wykonaną z pnia 400 - letniej białej sosny.  

Najwięcej polskich pątników pielgrzymuje tu w drugą niedzielę sierpnia, 
partycypując w Uroczystości Wniebowzięcia NMP, która w kalendarzu 
liturgicznym przypada 15. sierpnia. Wtedy to do narodowego sanktuarium 
męczenników kanadyjskich wchodzą liczne grupy parafialne, niosąc swoje 
różnobarwne sztandary oraz uczestnicy pieszej pielgrzymki. Konferencja Polskich 
Księży na Wschodnią Kanadę zaprasza biskupa z naszego kraju, aby 
przewodniczył pontyfikalnej Mszy św. i wygłosił kazanie. Nabożeństwo 
Eucharystyczne w porze poobiedniej kończy program obchodów. Taka doroczna 
uroczystość gromadzi około 10 tysięcy Polaków, a może i więcej. W godzinach 
porannych wielu polonijnych kapłanów zasiada do konfesjonałów, aby słuchać 
Spowiedzi świętej. Dla licznych pielgrzymów, przybywających z bliska i  daleka, 
nadarza się jedyna okazja w ciągu roku, aby przystąpić do Sakramentu Pojednania 
w języku ojczystym.  

Istnieje wiele sposobów, aby pielgrzymować do Midland na uroczystości 
odpustowe: 
a. Najczęściej spotykaną formą transportu – jakiej używają całe rodziny - jest 
dojazd własnym pojazdem. 
b. Od 13 lat z Melrose (koło London) wyrusza rowerowa pielgrzymka pod 
patronatem Księży Michalitów. Jak do tej pory, czterokrotnie udawałem się z grupą 
rowerzystów pokonując przez 6 dni trasę ponad 300 km.  
c.  Na trasie pielgrzymkowej można spotkać również grupy motocyklistów, 
którzy dwuśladowym środkiem lokomocji docierają do sanktuarium męczenników 
kanadyjskich.    
c. Do Midland przybywają liczne autobusy z polonijnych parafii Prowincji 
Ontario. Prawie rok po roku udaje się tam również autokar z kościoła 
Najświętszego Serca Pana Jezusa z Kitchener.  Oby ta długoletnia tradycja nie 



upadła nam w najbliższych latach, bo coraz więcej parafian woli podróżować 
swoimi własnymi samochodami. 
d. Już od 37 lat, w drugi poniedziałek sierpnia wyrusza z Toronto piesza 
pielgrzymka do Midland. Jest ona podzielona na trzy zasadnicze grupy 
terytorialne. Pielgrzymi z Windsor, London, Kitchener, Guelph, Hamilton czy 
Brantford należą do „Niebieskiej Grupy”, tzw. „Reszty Świata”. Dwie 
najliczniejsze grupy stanowią pątnicy z Mississauga i Toronto. Przed tron 
Męczenników Kanadyjskich pielgrzymka dociera w sobotę, wczesnym 
popołudniem. A oto relacja jednej z pątniczek:  

„Do Midland udawaliśmy się najpierw samochodem. Mój mąż zawsze 
pragnął przemierzyć szlak pielgrzymkowy na pieszo, ale niestety zdrowie nie 
pozwalało mu na pątniczą wyprawę. Na jednym ze spotkań towarzyskich nasz 
przyjaciel opowiadał  o wrażeniach z jego właśnie pierwszej przebytej pieszej 
pielgrzymki do Midland. W czasie wakacyjnego pobytu na ontaryjskich Kaszubach 
przygotował brzozowy krzyż i tego lata (2010) wybrał się na pielgrzymkę. 
Wiedziałam wtedy, że w następnym roku, jak Bóg da, wyruszę na szlak 
pielgrzymkowy! W 2011r. niosąc brzozowy krzyż, dołączyłam do grona 
pielgrzymów zdążających do Midland. I tak już od kilku lat, rok po roku, w 
kalendarz mojego życia wpisała się przygoda pielgrzymkowa.  

Świeccy ochotnicy, a jest ich wielu, przy duchowej opiece kapłanów, są 
odpowiedzialni za organizację całej pielgrzymki. Uczestnik zabiera ze sobą 
namiot, trekkingowe buty, odzież, suchy prowiant, przybory higieniczne i co 
najważniejsze - dobry humor! Pochód pielgrzymkowy prowadzą drewniane krzyże 
lub inne religijne emblematy poszczególnych parafii. Na szczęście, nie musimy 
dźwigać żadnych ciężkich plecaków, gdyż samochody transportowe przewożą 
wszystkie nasze bagaże. W czasie postojów otrzymujemy ciepłe posiłki i napoje, a 
w trakcje marszu gospodarze zagród podają nam wodę, owoce i nawet słodkie 
smakołyki.  

Przemierzamy trasę około 180 km.  Na noclegi zatrzymujemy się w takich 
miejscach, gdzie jest wystarczająca ilość placu na rozbicie obozowiska. U 
zmierzchu dnia przebijamy bolesne bąble na stopach, smarujemy obolałe nogi, 
oganiamy się przed kąsającymi komarami oraz ładujemy nasze wyczerpane 
akumulatory. Na pielgrzymkową wyprawę koniecznie trzeba zabrać ze sobą … 
właśnie CO? W orszaku niesiona jest arka ze wszelkimi poleconymi intencjami. 
Istotne jest co pielgrzym zabrał ze sobą, co dźwiga w swoim sercu, jakie ma 
pragnienia, o co chce prosić Pana Bogu. Mogą to być osobiste intencje jak 
również innych – tych którzy polecali się naszej modlitwie. To wszystko jest dla 
mnie bardzo ważne”. 

Ze względu na trwającą epidemię COVID -19, nie odbędzie się w 2020 roku 
tradycyjna piesza pielgrzymka. Organizatorzy proponują jednak udział w 



jednodniowej pielgrzymce z St. Ignace – miejsca męczeństwa Jezuitów – do 
Sanktuarium Męczenników Kanadyjskich. W tej jednodniowej pielgrzymce mogą 
uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby, które dokonały wcześniejszej rejestracji.  
Pielgrzym przyjeżdżający na wyznaczoną godzinę do sanktuarium, zostawia auto i 
jest zawożony do miejsca wymarszu. W dziesięcioosobowej grupie, pod opieką 
„flagmana”, przemierza trasę 12,6 km (czyli około 3 godzin marszu). Po drodze 
rozważa materiały duchowe przygotowane uprzednio przez kapłanów, a po dojściu 
do celu może wziąć udział w przygotowanym programie na terenie sanktuarium. 
Pielgrzymka kończy się Mszą Świętą odprawioną przy ołtarzu polowym.  

W pielgrzymce podąży również Tryptyk (w tym roku celebrujemy 100. 
Rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II) z relikwiami św. Faustyny i św. Jana 
Pawła II.  

 

 


