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W słoneczne popołudnie 10 lutego 2019 roku pielgrzymi z Zabrza Helenki oraz z Suchej
Gó ry wyjechali na zimowy odpoczynek do Ochotnicy w Pieninach. Po drodze
nawiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej. W bocznej kaplicy sanktuarium
znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Myślenickiej-wizerunek Maryi należał do
papieża Sykstusa V, lecz za sprawą księcia Jerzego Zbaraskiego trafił do Polski. W pałacu
Zbaraskiego obraz miał zostać spalony podczas zarazy, lecz ukrył go oficjalista księcia,
mieszkający pod Myślenicami. Ten za sprawą Maryi doznał cudownego uzdrowienia,
gdy tracił wzrok, zaś na obliczu Matki Bożej dostrzeżono łzy. Wkró tce potem obraz trafił
do kościoła parafialnego w Myślenicach i stał się celem licznych pielgrzymek oraz
świadkiem cudownych uzdrowień .
Około godziny 17 dotarliśmy na miejsce, czyli do pensjonatu Pod Cyhrlą w Ochotnicy
Gó rnej. Po pysznej obiadokolacji, mieliśmy czas wolny do własnego zagospodarowania.
W poniedziałek nawiedziliśmy dawne cerkwie grekokatolickie, któ re obecnie pełnią
funkcje kościołó w katolickich. W obydwu świątyniach do czasó w akcji Wisła (1946 1947 r.) modlili się Łemkowie. Pierwsza z cerkwi położona była w miejscowości
Jaworek, tuż przy granicy ze Słowacją. Kośció ł w Jaworkach p. w. św. Jana Chrzciciela
został zbudowany w 1798 roku . Najcenniejszym elementem wystroju kościoła jest
ikonostas pochodzący z koń ca XVIII wieku. Stanowi on przegrodę, oddzielającą od
wiernych część świątyni z ołtarzem, w któ rej mogli przebywać tylko duchowni.
Ikonostas wypełniony jest wielostrefowymi kompozycjami. Strefy te oddzielone są od
siebie gzymsami, a poszczegó lne sceny tworzą ciąg kwater zaznaczonych pilastrami,
bądź mają formę medalionó w o bogato zdobionych ramach. Głó wne przejście, noszące
nazwę carskich wró t, zaakcentowane parą gładkich kolumn, osłonięte jest baldachimem
z lambrekinami.
Natomiast drugi kośció ł p.w Matki Bożej Pośredniczki Łask w Szlachtowej zbudowany
został na przełomie XIX i XX wieku, w miejscu pozostałości po poprzedniej cerkwi.
Zaprojektował ją Jan Grabowski - dzięki niemu posiada obecnie zachowaną formę.
Wzniesiono ją na planie ró wnoramiennego krzyża greckiego i wyposażono w duże
kopuły, oparte na wysokich tamburach - nad prezbiterium i nad przedsionkiem. Ró wnie
interesujące jest wnętrze, w któ rym zachowała się polichromia figuralna z ok. 1919 roku
(dzieło malarzy z Szkoły Lwowskiej). Zaprezentowano na niej sceny z Nowego
Testamentu. Odwiedzając cerkiew w Szlachtowej warto także zwró cić uwagę na
ikonostas, któ re oddziela prezbiterium od nawy kościoła. Wykonano go na płó tnie, a nie
jak zaleca tradycja, na deskach. Ponadto przedstawione na ikonach postacie są ubrane w
typowo polskie stroje, co jest rzadko spotykane na tego typu obrazach. Warty uwagi jest
także sam ołtarz z tabernakulum w kształcie świątyni, z XIX wieku oraz dzwonnica
wbudowana w ogrodzenie kościelne. W drodze powrotnej nawiedziliśmy w Krościenku
kośció ł p. w. Dobrego Pasterza, gdzie przy pomodliliśmy się przy grobie Sługi Bożego ks.
Franciszka Blachnickiego- założyciela Ruchu Światło- Ż ycie.

Jednak największą atrakcją w tym dniu był kulig- mrozik, płatki śniegu, pochodnie,
ognisko z kiełbaskami oraz pędzące konie- dostarczył dużo zabawy.
We wtorek odwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu. Kult
maryjny na Pasierbieckiej Gó rze związany jest z łaskami słynącym obrazem,
ufundowanym w 1822 przez Jana Matrasa, któ ry w ten sposó b spełniał śluby złożone
Niepokalanie Poczętej Maryi po swym cudownym ocaleniu po bitwie pod Ramstatt. W
tym niezwykłym, oddalonym od cywilizacji kościele uczestniczyliśmy w Eucharystii. W
drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Limanowej, gdzie zwiedziliśmy Bazylikę Matki
Bożej Bolesnej. Wieczorem czekała nas kolejna atrakcja- uroczysta kolacja przy
akompaniamencie kapeli gó ralskiej- śpiewom i tań com nie było koń ca.
W środę 13 lutego uczestniczyliśmy w Mszy Św. w Sanktuarium Matki Fatimskiej na
Krzeptó wkach. Sanktuarium to wybudowano jako votum za ocalenie życia papieża Jana
Pawła II po zamachu z 13 maja 1981. Resztę dnia spędziliśmy w Zakopanem,
podziwiając przepiękne gó rskie widoki. Do domu wró ciliśmy wczesnym wieczorem.
Jak zawsze pielgrzymka zorganizowana przez księdza Grzegorza Rajsa była
profesjonalnie zorganizowana. Zwiedziliśmy wiele historycznych miejsc oraz
nawiedziliśmy Sanktuaria Maryjne słynące z licznych cudó w. Bó g zapłać Księdzu za
przeżycia duchowe i turystyczne.
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