Dnia 25 września 2021 odbyła się pielgrzymka do kopalni Guido, którą zorganizowali
Rycerze Kolumba z Parafii Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym.
Wczesnym rankiem wyruszyliśmy na trasę pielgrzymki autokarem, tradycyjnie po zajęciu
miejsc odmówiliśmy poranne modlitwy i odśpiewaliśmy znaną pieśń „Kiedy ranne wstaną
zorze”.
Na miejsce dotarliśmy przed godziną 10.00. Zwiedzanie kopalni rozpoczęliśmy od
poziomu 170, gdzie znajduje się kaplica świętej Barbary. Jest ona jedną z najbardziej
czczonych chrześcijańskich świętych. Tradycyjnie jej postać wiąże się ze stanem górniczym,
jednak święta Barbara jest również patronką dobrej śmierci, hutników, marynarzy, żołnierzy,
budowniczych i wielu innych niebezpiecznych zawodów. Jak podaje tradycja, Barbara
urodziła się w III w. w Nikomedii, na terenie dzisiejszej Turcji, w bogatej, pogańskiej rodzinie.
Dzięki kontaktom
z wielkimi filozofami i nauczycielami, poznała chrześcijaństwo, a następnie, w tajemnicy
przed rodziną, przyjęła chrzest i złożyła śluby czystości. Jej ojciec Diuskur, nie mogąc
pogodzić się
z konwersją córki, wydał ją Rzymianom. Gdy Barbara odmówiła wyrzeczenia się swojej wiary,
torturowano ją i skazano na śmierć. My poznaliśmy genezę kultu świętej z ust przewodnika
i zobaczyliśmy unikatowe eksponaty, w tym duży zbiór różnorodnych, oryginalnych figur
i rzeźb świętej. Naszą uwagę zwróciły - witraż i rzeźba świętej Barbary, przygotowane przez
wybitnych artystów plastyków specjalnie dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Tutaj też wzięliśmy udział we Mszy Świętej odprawianej przez księdza proboszcza Mariana
Czajkowskiego. Eucharystię wzbogacili czytaniami – lektorzy – ministranci: Łukasz Wiatr,
Patryk Paź oraz scholistka Patrycja Paź i diakonia muzyczna, w okrojonym składzie, grupy
modlitewnej „Gloria”.
Muzeum Górnictwa Węglowego zachowuje pamięć nie tylko o rozwoju przemysłu
górniczego na terenie Górnego Śląska, ale też tradycji i obyczajach tego terenu, a do tych
należy niewątpliwie silny kult świętej Barbary, wraz z hucznymi obchodami jej święta, czyli
Barbórki w dniu 4 grudnia. Patronkę górników można odnaleźć również pod ziemią. Do
świętej Barbary prowadził nas przewodnik snując opowieść na temat trudu pracy w kopalni
w XIX i na początku XX wieku. Podczas zwiedzania przeszliśmy przez najstarsze zachowane
wyrobiska kopalni, mogliśmy obejrzeć oryginalne, zabytkowe stajnie końskie. Zwiedzanie
uzupełniały nowoczesne projekcje multimedialne. Przekonanie się, jak trudna i
niebezpieczna była praca górników w tym okresie, pozwala na zrozumienie ich głębokiej
religijności oraz pozycji świętej Barbary, jako ostatniej instancji, gdy zawodziły inne środki w
walce z zagrożeniem. Część trasy na poziomie 320 m pokonaliśmy elektryczną kolejką
podwieszaną. Jest to jedyna tego typu kolejka górnicza na świecie udostępniona dla
turystów! Zawiodła nas ona w rejon pracy dwóch kombajnów górniczych, chodnikowego i
ścianowego. Tam z bliska zobaczyliśmy, jak pracują te potężne maszyny do urabiania skał i
węgla. Na zakończenie trafiliśmy do Strefy K8 tak zwanej Hali Pomp i najgłębiej położonego
pubu w Europie. Tu zjedliśmy smaczny żurek i bigos, chętni raczyli się ciastem i kawą.
Po zwiedzaniu wyruszyliśmy w drogę powrotną, wstępując oczywiście do
McDonald’s, aby umilić podróż dzieciom, tym mniejszym i tym starszym także. W autokarze
odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego i wieczorne modlitwy. Uduchowieni postawą
świętej Barbary wróciliśmy do swoich domów.

