Z pielgrzymiego szlaku – Beskidy Jesienią.
24 września 2019 roku odbyliśmy koleją już dwudziestą drugą w naszej parafii pielgrzymkę z
ks. Grzegorzem Rajsem. Tym razem o g. 8.00 wyruszyliśmy trasą do Koniakowa, Ustronia, Wisły i
Skoczowa.
Po g. 10.00 dotarliśmy do Koniakowa do Centrum Produktu Regionalnego. Uczestniczyliśmy w
prelekcji i pokazie klagania mleka – czyli wyrobu bundzu – białego słodkiego sera owczego
wykorzystując do tego drewniane naczynia pasterskie. Do produkcji tego sera używa się podpuszczki
– enzymu pozyskiwanego z żołądkó w cielęcych lub kozich. Pani prowadząca dla naszej grupy
prelekcję przygotowała bundz, a następnie mogliśmy dokonać jego degustacji. W czasie spotkania
dowiedzieliśmy się na czym tak naprawdę polega praca pasterzy, jak wygląda produkcja wełny, a na
zakoń czenie był czas na zakupy w regionalnym sklepiku.
O g. 12.00 uczestniczyliśmy we Mszy św. w kościele św. Bartłomieja w Koniakowie. Murowany
kośció ł z przełomu XIX i XX wieku. W świątyni na szczegó lną uwagę zasługują płaskorzeźby drogi
krzyżowej. W nawach bocznych wiszą dwa obrazy przedstawiające wesele w Kanie Galilejskiej, oraz
połó w ryb. W szczycie ołtarza głó wnego znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Warto
zwró cić też uwagę na piękne sklepienie kaplicy z płaskorzeźbą przedstawiającą sceny objawienia się
Matki Bożej w Fatimie. Po Eucharystii pojechaliśmy do Ustronia, gdzie wjechaliśmy koleją
krzesełkową na Czantorię (995 m. n.p.m.). Przecudne widoki gó r, drzewa zmieniające swoje barwy na
kolory jesienne, niezapomniane przeżycie. Na Czantorii był przewidziany czas na wypoczynek na
łonie natury.
Kolejny punkt naszego wyjazdu to Ustroń i pijania wó d w parku zdrojowym. Relaks, ławeczki,
siłowania na świeżym powietrzu, znó w czas tym razem dla ciała.
Po drodze mijamy zabytkowy kośció ł św. Klemensa w Ustroniu (pierwsza wzmianka o świątyni
z 1447 roku). O godzinie 17.00 docieramy do Skoczowa na wzniesienie Kaplicó wka. Kaplicó wka to
wzniesienie 389 m. n.p.m. na jego szczycie znajduje się zabytkowa kaplica św. Jana Sarkandra, któ ry
zginął śmiercią męczeń ską w 1620 roku. Święty kapłan jest czczony jako patron m.in. dobrej
spowiedzi. Ś więty Jan Paweł II – papież kanonizował Go 21 maja 1995 roku w Czeskim Ołomuń cu,
mieście Jego męczeń skiej śmierci. Dzień po kanonizacji Papież Jan Paweł II odwiedził Kaplicó wkę
gdzie spotkał się z mieszkań cami Podbeskidzia i celebrował Mszę św. Z kolei przed kaplicą w 1985
roku ustawiono krzyż papieski przeniesiony z lotniska w Katowicach Muchowcu, gdzie papież spotkał
się z mieszkań cami Gó rnego Śląska w 1983r. Okolice Kaplicó wki to nie tylko miejsce modlitwy, ale
przy okazji miejsce gdzie można odbyć spacer podziwiając z wzniesienia panoramę Beskidó w i
okolicy.
O godzinie 18.30 pyszna obiadokolacja w Przyszowicach. Na Helenkę wró ciliśmy po godzinie
20.00 z wdzięcznością za pięknie przeżyty dzień z pożytkiem dla duszy i ciała.
Maria Deka.

