Pieniny jesienią… 19–21.10.2018r.
19 października 2018 roku o g. 13.45 pod przewodem św. Jakuba Apostoła – patrona
pielgrzymó w, wraz z księdzem Grzegorzem Rajsem wybraliśmy się na kolejną
pielgrzymkę tym razem do Ochotnicy Gó rnej. Przydzielone miejsca w autokarze,
podzielone pokoje, podany plan pielgrzymki i mogliśmy z modlitwą na ustach ruszyć w
podró ż. Trasa wiodła przez Katowice – Krakó w – Myślenice – Mszanę.
Do celu – Pensjonat Pod Cyhrlą w Ochotnicy Gó rnej dotarliśmy około g. 18.00. Po
zakwaterowaniu zjedliśmy pyszną kolację, a kolejne godziny czasu wolnego przy
domowych wypiekach przygotowanych przez gospodarzy umilił nam pan Karol –
organista z Suchej Gó ry, któ ry zachęcił nas do wspó lnego śpiewu przygrywając nam na
akordeonie.
20 października 2018 – sobota. Po śniadaniu wyruszyliśmy do Starego Sącza. W tym
mieście znajduje się piękny, drewniany, stylizowany na gó ralską chatę ołtarz papieski,
któ ry został wzniesiony z okazji pobytu w Starym Sączu Papieża Jana Pawła II w dniu 16
czerwca 1999 roku. Okazją do wizyty Ojca Świętego w tym mieście była kanonizacja św.
Kingi. W Starym Sączu zwiedziliśmy także muzeum Papieża Jana Pawła II i dom
pielgrzyma. Ciekawostką muzeum był osobisty ekwipunek Papieża, któ ry służył mu do
jego wędró wek po gó rskich szlakach. W tamtejszym muzeum znajduje się także
oryginalna piuska papieża, któ ra służyła mu w pierwszym dniu po wyborze na następcę
św. Piotra. O g. 11.00 uczestniczyliśmy w Eucharystii sprawowanej przez ks. Grzegorza u
sió str Klarysek, w Sanktuarium św. Kingi, gdzie na ołtarzu w srebrnej trumnie znajdują
się doczesne szczątki Świętej. W kościele na szczegó lną uwagę zasługuje wspaniała
ambona z XVII wieku przedstawiające drzewo genealogiczne Jezusa Chrystusa. Po Mszy
św. uczciliśmy relikwie Św. Kingi poprzez ich ucałowanie.
Kolejny punkt sobotniego programu to Muszyna, gdzie wraz z panią przewodnik
spacerowaliśmy po tamtejszych ogrodach biblijnych. Naszą wizytę rozpoczęliśmy
wydarzeniami opisanymi w Starym Testamencie. Ogró d przedstawia postać Noego,
Mojżesza, Hioba i wielu innych postaci tego okresu. Widzieliśmy w nim także tablice
kamienne z przykazaniami, jak naró d wybrany przeszliśmy przez Morze Czerwone.
Kolejny etap ogrodu biblijnego to czas Nowego Testamentu i wydarzenia z życia Jezusa
Chrystusa – Jordan, rzeźba syna marnotrawnego, gró b Jezusa. Idąc ścieżkami ogrodu
biblijnego mieliśmy wrażenie, że znajdujemy się w czasach Zbawiciela, podziwialiśmy
roślinność, winnice, życie ludzi w tamtych czasach, sposó b obró bki płodó w rolnych, czy
tłoczenie oliwy z oliwek. Spacer alejkami ogrodu biblijnego stał się dla nas swoistego
rodzaju katechezą biblijną. Pani przewodnik stworzyła atmosferę że miało się wrażenie,
że czytamy Pismo Święte spacerując z Jezusem w miejscach w któ rych kiedyś On
przebywał. Na terenie ogrodó w biblijnych znajduje się także źró dełko wody mineralnej
– Maryja, z któ rego chętnie skorzystaliśmy.
Do Ochotnicy wró ciliśmy około g. 17.00, gdzie czekał na nas pyszny obiad. Zaś
wieczorem od godziny 20.00 spotkaliśmy się na uroczystej kolacji. Było bardzo wesoło –
przygrywała nam kapela gó ralska na żywo, tań ce, śpiew, radosna atmosfera do pó łnocy.
Było to także dla nas swoistego rodzaju spotkanie integracyjne – bawiliśmy się wspó lnie
z grupą pielgrzymó w z Suchej Gó ry – ró wnocześnie mając nadzieję na to, że będziemy
się spotykać na kolejnych wspó lnych pielgrzymkowych wyjazdach.
21 październik 2018 – niedziela. Śniadanie, wspomnienia i pakowanie bagaży. Z
Ochotnicy wyjechaliśmy przed południem jadąc przez Krościenko, gdzie spoczywa Sługa
Boży ks. Franciszek Blachnicki – założyciel Oazy – Ruchu Światło – Ż ycie. O g. 12.10
uczestniczyliśmy we Mszy św. w drewnianym, zabytkowym kościele św. Marcina w

Grywałdzie. Piękny, drewniany kośció łek z XV wieku z polichromiami na ścianach.
Wracamy do domu po drodze odmawiamy tradycyjnie ró żaniec oraz koronkę oraz
wspominamy przeżyty czas na pielgrzymce. Jak zwykle wspaniała atmosfera,
niezapomniane widoki gó r i lasó w zza szyby autokaru, wspó lny śpiew… Po drodze
tradycyjnie ciepła obiadokolacja w Przyszowicach i powró t na Helenkę po godzinie
20.00. Dziękujemy i do zobaczenia na kolejnym pielgrzymim szlaku.
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