
Na uboczu miasta zaległo małe pole Cmentarzem Cholerycznym zwanym gdzie pogrzebiono zmarłych na cholerę w 1852 r., która tak 
straszliwie zdziesiątkowała ludnośd Żychlina. Wtedy to po raz pierwszy miasto nasze przybrało uroczystą żałobę, odpowiednią klęsce, 
którą Bóg nas dotknął. Żałoba przytłumiła gwar dawny, ochoczy i wesoły. Wtedy po raz pierwszy silny powiew smutku, wiejący z 
cmentarza przemógł gwar i zdławił ruch w samym grodzie. Pogrzebowe dwukółki , ciągnące od rana do zmroku, jak niegdyś stada 
ptaków moru i śmierci, roznosiły trwogę, a ponurą cichością zalegały domy i ulice, z których pełne powabu uleciało życie. Gorącym 
spiekotą niebem, lud siał gorące modły do Boga o odwrócenie tej straszliwej klęski. Dzieo po dniu wszystkie figury, wizerunki świętych 
patronów, jaśniały blaskiem — pobożni na klęczkach wznosili modły, a drżącą ręką składali w ofierze wieoce i kwiaty, w oczekiwaniu 
miłosierdzia Bożego. W pomroce wieczornej zapalano świeczki a gromadnie wznoszone brzmiały pieśni nabożne. Postrach moru łączył 
w jedne gromadę tych, co z dala przez cale życie od siebie po tej ziemi chodzą. Śmierd ścieląca szerokim pokosem codziennie trupy, 
zatarła ziemską próżnośd. Wiecznośd otwarła szerokie podwoje do swego przybytku — i przyszła skrucha i poznanie małości tych, co się 
wywyższali kiedyś. Jak szczupła przestrzeo ziemi z progów domowych do grobu — a iluż łzami, jaką boleścią i rozpaczą nie naznaczona. 
Grono rodziny osierocone zgonem ojca czy matki, jak nagle znajduje pustkowie w tym domu, co przed chwilą brzmiał szczęściem i 
radością. Te dramata smutne, przechodzą po kilkakrod co dzieo w kółkach rodzin naszych, przygłuszone szalem życia maleokiego miasta. 
Czas łzy osusza, ukaja boleśd— wzywa do życia. W zakątkach tylko, tuli się uczucie tych serc prawych, niewidzialne łzy płyną, i ciche 
westchnienie w bólu i jęku ma odzew, co umieją długą pamięd przechowad straty szlachetnych i zacnych istot! 
Powiedział nasz wielki poeta, że nie masz:
„I boleśniejszych i czystszych na ziemi;
Jak łzy rodziców nad dziedmi własnemi.”



Kilkakrotnie dotknięty epidemią Żychlin najtragiczniejsze chwile przeżył 
w 1852 roku, kiedy epidemia zdziesiątkowała mieszkaoców miasta. 
Ciała zmarłych składano w zbiorowych mogiłach na specjalnie 
wydzielonym cmentarzu od tamtego czasu zwanym „cmentarzykiem 
cholerycznym”. To właśnie w 1852 roku mieszkaocy miasta przerażeni 
spustoszeniem, jakie siała choroba zawierzyli swe życie Maryi składając 
zobowiązanie corocznego pielgrzymowania do suserskiego 
sanktuarium. 
Pątnicy złożyli wtedy przysięgę, która brzmiała mniej więcej tak:
„Jeśli Matka Boża wyprosi u Boga ocalenie, przez 100 lat będziemy tu 
nieprzerwanie przychodzid w pielgrzymce pieszej 15 sierpnia, by 
dziękowad, sławid Boga i dawad świadectwo prawdzie”. Epidemia 
wkrótce wygasła i nawet czasy okupacji nie powstrzymały pątników 
przed wędrówką. Tym samym przysięgi dotrzymali. Modlili się nawet 
przed zamkniętym kościołem, który Niemcy zamienili na magazyn. Po 
wypełnieniu ślubu w 1952 roku pielgrzymi z Żychlina złożyli ponowne 
ślubowanie, w którym obiecali, że będą przychodzid przez następne 100 
lat.? Obraz Matki Bożej Suserskiej słynie z łask i cudów, o czym 
zaświadczają wpisy w kronikach, a także liczne wota.

Mały, niepozorny cmentarzyk, usytuowany w lasku pochodzi z roku 1852, 
Znajduje się na nim: jedna mogiła zbiorowa z krzyżem i tablicą 
informacyjną, 4 nagrobki betonowe. Przez wiele lat miejsce to było 
zapomniane i bardzo zaniedbane. W 2002 roku, w 150 rocznicę epidemii, 
staraniem władz gminnych i rodzin spoczywających tam żychlinian, 
cmentarz został uporządkowany.




