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Tego samego dnia w tureckiej Kaniži (Węgry) 
siedmiorgu uwięzionym chrześcijanom objawiła 
się Błogosławiona Maria Panna i powiedziała 
do nich: 

„Nie bójcie się dzieci, tylko ufajcie. Jam 40 i 
więcej lat była ślepa, a dziś odzyskałam wzrok 
w Bistricy. Módlcie się o pójście tam, a zostaniecie 
uwolnieni.”  

Niedługo po tym została wyzwolona Kaniža i 
całe Węgry.

Od tego dnia do Mariji Bistricy nieprzerwanie 
odbywają pielgrzymki. Od 1688 do 1786 roku 
zanotowano 1109 cudownych wydarzeń, które 
zostały uznane dopiero po dokładnym zbadaniu 
i na podstawie wypowiedzi wiarygodnych 
świadków.
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Jest dziełem nieznanego mistrza chorwackiego 
z XV wieku, wykonana z drewna, ma wysokość 
112 cm, jest koloru czarnego.

Rzeźba Bogurodzicy z małym Jezusem według 
legendy znajdowała się pierwotnie w Kaplicy 
NMP na Vinskim Vrhu, niedaleko od Marii 
Bistricy. Kiedy w 1545 roku Turcy przebili się 
aż do Konjščiny, ówczesny proboszcz bistricki 
przeniósł rzeźbę Maryi z kościółka na Vinskim 
Vrhu do Bistrickiego kościoła parafialnego 
pod wezwaniem św. Piotra i Pawła i zakopał 
ją pod stallami, żeby uratować ją przed 
zbezczeszczeniem. 

Od 1676 do 1679 roku proboszczem w Bistricy 
był Petar Brezarić. W drugą niedzielę września, 
podczas mszy świętej, podeszła do niego 
kobieta o dziwnym obliczu, w niebieskiej sukni 
podała swoją świecę ze słowami: 

„Niech się cały naród modli w intencji tego, 
żebym odzyskała wzrok”.

Proboszcz się dziwił, że kobieta prosi o wzrok, 
a sama weszła na ambonę i potem zeszła do 
kobiet. 

Tego samego dnia popołudniu, kiedy proboszcz 
jechał z kapelanem z Bistricy w kierunku 
Podgrađa, feudalnego zamku kolatora parafii 
Malerić, pojawiła się ta sama kobieta. Kiedy, 
jadąc wozem, chcieli ją dogonić, zniknęła. Kiedy 
proboszczem bistrickim był Ivan Molitoris biskup 
zagrzebski Martin Borković wysłał do Bistricy 
kanonika kustosza Matije Stoklasa, żeby znalazł 
zapomnianą rzeźbę Maryi.  

15 lipca 1684 roku znaleziono rzeźbę i ustawiono 
na głównym ołtarzu między rzeźbami św. Piotra 
i Pawła. Następnego dnia, w niedzielę, 16 lipca 
1684 roku, Magdalena Paulec, szlachcianka 
i patronka parafii przyniosła do kościoła 
bistrickiego swoją przybraną córkę Katarinę, 
która noszona trzykrotnie wokół ołtarza 
cudownie ozdrowiała. 

W 1588 proboszcz Luka wieczorem zauważył 
dziwne światło pod stallami w kościele. Kiedy 
następnego dnia nakazał, żeby kopać w tym 
miejscu, znalazł rzeźbę Maryi. 

Z powodu ponownego niebezpieczeństwa 
przed najazdem Turków w 1650 roku, proboszcz 
nakazał zamurowanie rzeźby Maryi w głębi 
kościoła w taki sposób, że z muru kościoła 
wystawała tylko twarz Maryi. W takich warunkach 
zaprzestano adoracji rzeźby Maryi.


