Sanktuarium i kalwaria w Pociesznej Górce
Tylko miłość jest siłą, co złagodzić może ból świata.
(Maria Konopnicka)
Znajdujące się kilka km od Bęczkowic pielgrzymkowe sanktuarium w Pociesznej
Górce, od wieków związane było z kultem Matki Bożej Pocieszenia. To właśnie tutaj
obraz ten został w dniu 8 września 2007 roku uroczyście ukoronowany przez kard. Stanisława Dziwisza papieskimi koronami. Obraz ten noszony był od lat w czasie uroczystych procesji odpustowych z kościoła parafialnego w Bęczkowicach do kaplicy na Pociesznej Górce. Kaplica pierwotnie była drewniana i pochodziła z XVIII wieku; w roku
1896, właściciele okolicznych wsi, Teresa i Stanisław Kamoccy, wybudowali nową,
murowaną kaplicę „na chwałę Boga i ku czci N. Maryi”. Współcześnie w kaplicy tej
znajduje się kopia obrazu Matki Bożej Bęczkowickiej, wtórnie przemalowanego w XIX
w.
11 czerwca 2000. roku na Pociesznej Górce została poświęcona przez abpa Stanisława Nowaka „Droga Krzyżowa Trzeciego Tysiąclecia” z kaplicami Męki Pańskiej,
Golgotą, i letnią kaplicą mszalną; kaplice, usytuowane są na pagórkowatym zadrzewionym terenie w malowniczym krajobrazie okolicznych lasów i pól, zostały zbudowane
staraniem ks. Andrzeja Banaszaka, proboszcza parafii w Bęczkowicach, w latach 19922001.
W roku 2007 postawiono wzdłuż drogi prowadzącej z Pociesznej Górki, przez Trzepnicę, do parafii w Bęczkowicach drewniane kapliczki obrazujące tajemnice Różańca
Świętego. Do tego miejsca pielgrzymkowego, czynnego w ciągu całego roku, szczególnie warto przybyć w odpustową uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
W ostatnim czasie Kalwaria Pocieszna Górka w gm. Rozprza wzbogaciła się o dwa
nowe obiekty małej architektury. Pierwszym jest figura św. Michała Archanioła osadzona na wysokiej kolumnie. Na jej podstawie umieszczony został napis: Św. Michale
/broń nas. Postać Świętego ukazana jest jako pogromcy smoka – symbolu Szatana, którego św. Michał przydeptuje nogą.
Natomiast drugi obiekt poświęcony jest upamiętnieniu wydarzeń z dnia 5 kwietnia
1943 roku, kiedy to pod Pocieszną Górką doszło do starcia oddziału Armii Krajowej
dowodzonego przez Stanisława Karlińskiego „Burzę” „z przeważającymi siłami niemieckiego okupanta”. Na kamiennym obelisku umieszczona została tablica, na której
znajduje się opis tego wydarzenia oraz wzmianka o tym, że „Obelisk ten postawiony
został na pamiątkę cudownego wówczas ocalenia oraz w podzięce Matce Bożej za Jej
opiekę nad oddziałem”. Jest też informacja o tym, że „Prezydent RP Lech Kaczyński za
zasługi w walkach o wolność Ojczyzny uhonorował Stanisława "Burzę" Karlińskiego
(1921-2015), mianując go generałem brygady”. Na tablicy umieszczone też zostało Godło Polski oraz Godło Polski Walczącej i napis: „BÓG-HONOR-OJCZYZNA”. Odsłonięcie obelisku nastąpiło 6 kwietnia 2017 r.
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Kalwaria w Pociesznej Górce

Kaplica z obrazem MB Pocieszenia i jedna z kaplic Kalwarii na Pociesznej Górce
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Figura Michała Anioła – Obelisk dziękczynny Matce Bożej za ocalenie

