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Słowo wstępne
W starotestamentalnej Księdze Wyjścia czytamy: „Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia imieniem
Jetro, kapłana Madianitów, zaprowadził owce w głąb pustyni i doszedł do Góry Bożej Horeb. Wtedy
ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. (Mojżesz) widział jak krzew płonął
ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: «Podejdę, żeby się przyjrzeć
temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?» Gdy zaś Pan ujrzał, że podchodzi, by się
przyjrzeć, zawołał (Bóg do) niego ze środka krzewu: «Mojżeszu, Mojżeszu!» On zaś odpowiedział:
«Oto jestem». Rzekł mu (Bóg): «Nie zbliżaj się tu! Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym
stoisz; jest ziemią świętą»” (Wj 3, 1-5).
Tekst ten jest czasem przytaczany przez przewodników do pielgrzymów przybywających do Ziemi
Świętej. Z tego też fragmentu Pisma Świętego został zaczerpnięty tytuł tej publikacji, który brzmi:
„Zdejmij sandały z nóg...”. Słowa te wskazują na wyjątkowy charakter tego skrawka naszej planety,
na którym urzeczywistniło się dzieło naszego zbawienia, dokonane przez wcielonego Syna Bożego
Jezusa Chrystusa. Dla mnie była to ósma z kolei i prawdopodobnie ostatnia pielgrzymka do ziemskiej
Ojczyzny Jezusa Chrystusa.
Przypomnę, że pierwszą pielgrzymkę do krainy Jezusa odbyłem w kwietniu 1980 r., w jedenastym roku kapłaństwa, gdy w roku akademickim 1979/1980 przebywałem na rocznym urlopie
naukowym w Belgii, na Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve i w Republice Federalnej Niemiec, na
Wydziale Teologicznym w Paderborn. Pielgrzymkę tę odbyłem z Polonią Belgijską w dniach od 17
do 27 kwietnia 1980 r. Pielgrzymkę zorganizował duszpasterz polonijny ks. Lech Lewandowski
i wzięło w niej udział ponad 30 osób.
Po osiemnastu latach, w roku 1998, mogłem być po raz drugi w Ziemi Jezusa, z księżmi obchodzącymi wtedy 10-lecie kapłaństwa. Refleksje z tych dwu pielgrzymek zamieściłem w książce pt.:
Czytając Piątą Ewangelię (Wrocław 1998, ss. 109).
Trzecią pielgrzymkę do Ziemi Świętej odbyłem już jako biskup świdnicki w dniach od 29 marca
do 3 kwietnia 2005 r. Zorganizował ją ks. prałat Andrzej Raszpla, diecezjalny moderator pielgrzymek.
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Była ona zaplanowana na 10 dni. Musiałem ją jednak przerwać z powodu śmierci Ojca Świętego Jana
Pawła II. Mam w pamięci ową noc z piątku na sobotę, 1/2 kwietnia 2005 r., podczas której wspinaliśmy się na Górę Synaj. Łączyłem się wtedy z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, dla którego była to
ostatnia noc życia na ziemi. Wiedzieliśmy, że Papież zbliża się do kresu życia, że bardzo cierpi. Cały
czas myślałem o Nim, gdy w trudzie wchodziłem na szczyt Góry, na której Bóg przekazał ludziom
Dekalog, Dziesięć Wielkich Słów, jako fundament życia ludzkiego: indywidualnego i społecznego.
Na Górze Synaj witaliśmy wschód słońca. Potem cały dzień jasno świeciło i ozłacało tamtejsze góry
i klasztor św. Katarzyny. Gdy nazajutrz ponownie wzeszło, już nie zastało Jana Pawła II w ziemskim
życiu. W sobotę, 2 kwietnia, po godz. 22.00, zaczęły przychodzić do nas do hotelu St. Catherine
SMS-y z Polski informujące o śmierci naszego Papieża. W niedzielę rano mieliśmy Mszę św. o godz.
6.00. Odprawiałem ją z księżmi i z wiernymi świeckimi – naszą grupą pielgrzymkową – w hallu
hotelu. Ze wzruszenia nie mogłem wypowiedzieć wprowadzenia do Mszy św. Potem, tego samego
dnia wieczorem, 3 kwietnia 2005 r. wróciłem samolotem z Kairu przez Pragę czeską do Świdnicy.
Chciałem na polskiej ziemi, z naszymi diecezjanami, z Episkopatem i całym narodem modlić się za
największego Syna polskiej Ziemi.
Gdy dobiegał rok od tamtej przerwanej pielgrzymki powiedziano mi, że powinienem dokończyć
tamtą niepełną pielgrzymkę z roku 2005. Propozycję chętnie przyjąłem od grupy księży, którzy
w roku 2006 obchodzili srebrny jubileusz kapłaństwa i chcieli z okazji tego jubileuszu odwiedzić
miejsca święte w Palestynie. Jak się potem okazało była to najdłuższa z dotychczasowych pielgrzymka
do Ziemi Świętej, w jakich uczestniczyłem, gdyż z podróżą trwała 16 dni. Jej organizatorem był
ks. prałat Piotr Śliwka. Obejmowała ona trzy kraje: Izrael, Jordanię i Egipt. Pielgrzymkę rozpoczęliśmy 11 lutego, a zakończyliśmy 26 lutego 2006 roku. Wzięło w niej udział 16 księży, srebrnych
jubilatów w kapłaństwie. Powyższe dwie pielgrzymki, trzecia i czwarta z roku 2005 i 2006 zostały
udokumentowane w książce-albumie: Ponownie w ziemskiej Ojczyźnie Jezusa (Świdnica 2011, ss. 168).
Piątą pielgrzymkę odbyłem z księżmi obchodzącymi w roku 2010 srebrny jubileusz kapłaństwa.
Zorganizował ją ks. prałat Andrzej Raszpla, w tymże roku srebrny jubilat w kapłaństwie, przy współpracy z ks. Łukaszem Ziemskim. Pielgrzymka miała miejsce w dniach od 25 lutego do 5 marca 2010 r.
i została udokumentowana w książce-albumie: Ocalić od zapomnienia (Świdnica 2010, ss. 162).
Szóstą pielgrzymkę do ziemi Jezusa odbyłem z kolejnymi srebrnymi jubilatami w kapłaństwie,
wyświęconymi 23 maja 1987 r. Miała ona miejsce w dniach od 12 do 21 lutego 20212 r. W pielgrzymce wzięło udział trzynastu księży srebrnych jubilatów, łącznie z bpem Markiem Mendykiem,
wówczas biskupem pomocniczym diecezji legnickiej, a obecnie biskupem świdnickim oraz księża

legniccy Andrzej Białek i Kazimierz Białek z ich rodzoną siostrą Almą, matką generalną Sióstr Maryi
Niepokalanej. Pielgrzymka ta znalazła udokumentowanie w książce-albumie: Chcemy ujrzeć Jezusa
(Świdnica 2012, ss.156).
W ogłoszonym przez papieża Benedykta XVI Roku Wiary odbyłem moją siódmą pielgrzymkę
do Ziemi Świętej. Miała ona miano pielgrzymki diecezji świdnickiej. Odbyła się w dniach od 9 do
16 marca 2013 r., a więc tuż po abdykacji papieża Benedykta XVI, w dniach trwającego w Watykanie
konklawe. W drugim dniu jego trwania, w piątym głosowaniu, kardynałowie elektorzy wybrali przed
wieczorem 13 marca 2013 r. kard. Jorge Mario Bergoglio, arcybiskupa Buenos Aires z Argentyny na
kolejnego następcę św. Piotra, który przybrał imię Franciszek. Wiadomość ta dotarła do nas podczas kolacji w hotelu „Paradise” w Betlejem o godz. 19.30. Sprawozdanie tekstowo-zdjęciowe z tej
pielgrzymki znajduje się w książce-albumie: Panie, przymnóż nam wiary! (Świdnica 2013, ss. 152).
Niniejsza książka-album zawiera zapis tekstowo-zdjęciowy z pielgrzymki do ziemskiej ojczyzny
Jezusa w dniach od 14 do 21września 2018 r. Zorganizował ją ks. dr Robert Begierski, diecezjalny
koordynator pielgrzymek zagranicznych. Jemu chcę serdecznie podziękować za wzorową organizację
tej pielgrzymki i za czuwanie nad jej bezpiecznym i dobrym przebiegiem. W imieniu pielgrzymów
serdecznie dziękuję ks. Łukaszowi Czanieckiemu, naszemu przewodnikowi merytorycznemu. Dziękujemy za kompetentne biblijne i historyczne objaśnienia nawiedzanych miejsc, okraszane dygresjami
i dobrym humorem. Dziękuję ks. dr. Grzegorzowi Umińskiemu, mojemu sekretarzowi, za dokumentację zdjęciową i za wybór zdjęć do niniejszej książki. Słowa szczególnej wdzięczności adresuję
do wszystkich pielgrzymów za wspólne przeżycie tych wyjątkowych wspaniałych dni.
Dziękuję pani Krystynie Borowczyk za korektę, a panu Romanowi Proszkowi za projekt okładki,
i przygotowanie książki do druku.
Niech wracają nam wspomnienia pielgrzymkowe podczas eucharystycznej liturgii słowa, a także
przy prywatnej lekturze Pisma Świętego.
Świdnica, dnia 11 lutego 2022 r.
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I
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Dzień pierwszy – piątek, 14 września 2018 r.,
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
Podróż autokarem na lotnisko we Wrocławiu; lot z Wrocławia do Tel Awiwu;
Betlejem, Pole Pasterzy, Hotel „Diamond”
A. Przebieg dnia
Dziś rozpoczynamy naszą pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Zobaczymy na własne oczy, gdzie miało
początek chrześcijaństwo. To nasze tygodniowe pielgrzymowanie ułatwi nam zrozumienie Pisma
Świętego.
Można powiedzieć, że budzik dzwoni w samym środku nocy, bo o godz. 1.34. Całuję obrazek
Matki Bożej Leżajskiej, który towarzyszy mi od lat seminaryjnych, czyli od roku 1965. Jestem
ogolony, pozostaje mi krótka gimnastyka i zamknięcie bagaży: głównego większego i podręcznego
mniejszego. Sprawdzam jeszcze czy wszystko zostało zabrane i jestem gotowy do podróży. O godz.
2.00 wstępuję przed wyjściem do kaplicy. Modlę się o szczęśliwą i owocną pielgrzymkę do Ziemi
Świętej. To będzie już moja ósma pielgrzymka do ziemskiej Ojczyzny Jezusa Chrystusa. O godz. 2.05
opuszczam mieszkanie. Słyszę jeszcze, jak w mieszkaniu dzwoni telefon, ale już się nie wracam, by go
odebrać. Wychodzę na zewnątrz. Pogoda nieszczególna, bo pada drobny deszcz. Wychodzę z placu
sprzed katedry i udaję się pieszo w kierunku Seminarium. Zaraz za budynkiem kurii spotykam ks.
Grzegorza Umińskiego, który po mnie wyszedł, bo to środek nocy. Udajemy się na plac Wojska
Polskiego, na parking przed Wyższym Seminarium Duchownym, bo tam wszyscy mamy zbiórkę.
Czeka już kilkanaście osób pod parasolami. Za chwilę podjeżdża nasz autokar. Wychodzi z niego ks.
Robert Begierski, proboszcz z Bielawy, główny organizator naszych pielgrzymek. Wkładamy bagaże
do schowka i wchodzimy do autokaru. Ks. Robert wskazuje mi pierwsze miejsce za kierowcą.
Wyjeżdżamy o godz. 2.25. Deszcz na szczęście ustaje. Jedziemy drogą nr 35 w kierunku Wrocławia. W Marcinowicach kierowca dobiera paliwa. Droga jest prawie wolna, ale mijamy kilka
samochodów ciężarowych i osobowych. O godz. 3.25, po godzinie jazdy jesteśmy na lotnisku we
Wrocławiu. Widzimy duże kolejki do poszczególnych okienek. Także i my się ustawiamy. Po chwili
zjawia się pani Maria z Biura Podróży „Panorama”. Wręcza nam bilety i identyfikatory pielgrzym-
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kowe. Czekamy cierpliwie na swoją kolej do załatwienia formalności. Pani Maria po pewnym
czasie odchodzi, gdyż nie leci dzisiaj razem z nami, tylko poleci dopiero jutro. Za chwilę jednak
wraca, bo jest afera. Ktoś zostawił bagaż bez opieki, co na lotnisku jest niedopuszczalne. Od razu
zaczyna się akcja i zamykają lotnisko. Pani Maria nie może odjechać. Po chwili okazuje się, że to
ktoś z Żydów zostawił ten bagaż. Przychodzi pracownik ze Straży Ochrony Lotniska i zabiera tego
podejrzanego pasażera ze sobą.
Nadaję swój bagaż, który ma 12 kg. Otrzymuję kartę pokładową – miejsce 10 C. Udaję się z ks.
Begierskim i ks. Umińskim oraz z innymi pielgrzymami do kontroli bezpieczeństwa. Przechodzę
przez kontrolę specjalną, ale wszystko jest w porządku. Udajemy się do sali odlotów. Tam zjawia
się ks. Andrzej Klimek, którego znam jeszcze z czasów seminaryjnych. Dziś pełni służbę kapłańską
w diecezji kaliskiej. Jest proboszczem i redaktorem tygodnika „Opiekun”. Ks. Andrzej dobrze się zna
z ks. Begierskim. O godz. 5.15 zaczynają wpuszczać na pokład samolotu. Wchodzimy przez „rękaw”.
Mam miejsce 10 C. Siedzę wśród swoich. Ks. Robert siedzi koło swojej mamy i koleżanki z Liceum.
Samolot należy do LOT-u. Zaczyna kołować. O godz. 5.35 miał planowany odlot, a oderwał się od
płyty lotniska o godz. 5.55. Szybko nabiera prędkości i wysokości.
Wstaje nowy, kolejny dzień. Wschodzi słońce i na tej wysokości jest to widok niesamowity i wspaniały. Jesteśmy wysoko nad chmurami. Lot jest spokojny. Kapitan ogłasza, że prędkość samolotu to
800 km/godz. Wysokość 9 km n.p.m. Po godzinie lotu zaczyna się obsługa serwisowa. Zamawiam sobie
kawę z mlekiem. Za chwilę rozdają słodkie batoniki. Państwo z lewej strony częstują mnie kanapką.
Jest to dla mnie pierwsze śniadanie. Popijam kanapkę kawą z mlekiem. Daje o sobie znać zarwana
noc, bo po śniadaniu bierze mnie drzemka. Trochę z nią walczę i sięgam po Różaniec. Odmawiam
go za ludzi, którzy są ze mną w samolocie. Odmawiam wszystkie 4 części. W międzyczasie pilot
karze zapiąć pasy. Przechodzimy przez małą turbulencję.
Ciekawostką jest to, że lecą z nami Żydzi. Są to mężczyźni, ojcowie z małymi synkami. Nie zważając na nic biorą do ręki Torę i modlą się. Po kolei podchodzą naprzód pod ścianę i kiwają się tak,
jak to robią pod „Ścianą Płaczu”. Są jednak jacyś niespokojni.
O godz. 8.45 pilot zapowiada obniżanie samolotu i powolne podchodzenie do lądowania. Ma
to nastąpić po 33 minutach. Każe zapiąć pasy, siedzenia ustawić w pozycji pionowej i złożyć stoliki.
Lądujemy na lotnisku im. Ben Guriona o godz. 10.20. Jest godzinna różnica czasowa, bo w Polsce
teraz jest godz. 9.20. Samolot był w powietrzu 3 godz. i 20 min. Po szczęśliwym wylądowaniu
w samolocie rozlegają się oklaski. Wychodzimy przez „rękaw”. Udajemy się długą drogą do kontroli
paszportów. Są tu także długie kolejki, ale pasażerowie są dość szybko załatwiani. Idziemy po bagaż

główny. Jesteśmy przy taśmie nr 8. Trochę to wszystko trwało zanim udało nam się odebrać swoje
bagaże. Zbieramy się wszyscy w jednym miejscu, jedni drugim pilnują bagaży, bo trzeba skorzystać
z toalety, potem udajemy się do wyjścia. Ks. Łukasz Czaniecki czeka na nas w poczekalni. Witamy się
z nim, i udajemy się do autokaru. Jest nas 47 osób, ale jeszcze mają dojechać. Wyjeżdżamy około godz.
12.00 spod lotniska Ben Guriona. Obieramy kierunek na Jerozolimę, a potem do Betlejem. Jedziemy
więc w górę ok. 800 m. Całą drogę ks. Łukasz podaje wskazówki co robić, aby to pielgrzymowanie
było dobre. Mówi o zasadach sprawnego i owocnego przeżywania pielgrzymki do Ziemi Świętej.
Około godz. 13.00 jesteśmy w Betlejem. Przy przestawianiu godziny do przodu psuje mi się
zegarek. Zapowiada się mały kłopot. Zgłaszam to ks. Łukaszowi, może coś zaradzi w tej kłopotliwej
sprawie. Pierwszym punktem naszego zwiedzania jest bazylika Narodzenia Pańskiego zbudowana
nad miejscem, gdzie miał się narodzić Jezus Chrystus. Jest to jeden z najstarszych kościołów nieprzerwanie funkcjonujących na świecie. Przed bazyliką Narodzenia ks. Łukasz przypomina jej historię,
zwracając uwagę na kryjące się w niej dzieła sztuki. Ostatnio odkryto tu nowe freski, m.in. aniołów
przedstawionych jako chodzących stopami po ziemi. Wchodzimy do środka. Tu już nie ma objaśnień,
tylko oglądamy i robimy sobie zdjęcia. Udajemy się do Groty Narodzenia. Na jej terenie znajduje się
Kaplica Żłóbka, która jest własnością franciszkanów, oficjalnych przedstawicieli Kościoła katolickiego.
Dziś wyjątkowo nie ma długiej kolejki. Jest godz. 14.00. Mamy okazję trochę dłużej się tu pomodlić
i zrobić zdjęcia. Wychodzimy z Groty i udajemy się do kościoła św. Katarzyny, do kościoła katolickiego, który obsługują franciszkanie; mają tutaj swoją parafię. Stąd patriarcha Jerozolimy zabiera
Dzieciątko na Pasterkę. Z kościoła św. Katarzyny udajemy się do Groty św. Hieronima, który dokonał
przekładu Pisma Świętego z języków oryginalnych na łacinę, nazwanego Wulgatą. Do dziś Kościół
posługuje się jego tłumaczeniem. Po wyjściu z Groty zatrzymujemy się przy płaskorzeźbie z metalu
przedstawiającej rodowód Jezusa. To dzieło współczesnej sztuki, a poświęcił je papież Benedykt XVI.
Wychodzimy z Groty św. Hieronima i zatrzymujemy się przy figurze św. Jerzego. Stamtąd udajemy
się do Groty Mlecznej, gdzie Matka Boża w czasie ucieczki do Egiptu miała karmić małego Jezusa.
Jest tu ołtarz adoracji Pana Jezusa wykonany przez pana Dariusza Drapikowskiego, który kiedyś był
przy IV stacji Drogi Krzyżowej w Jerozolimie. Trwa wieczna adoracja Najświętszego Sakramentu.
Modlę się tu o potomstwo dla tych, którzy go nie posiadają i o życie nienarodzonych.
Wracamy na parking o godz. 15.05. Dojeżdżamy do Pola Pasterzy. Tam o godz. 16.00 sprawujemy
Mszę św. na wolnym powietrzu pod zadaszeniem. Jest 30 st. ciepła. Przewodniczę i mówię homilię.
Msza św. jest według formularza z Pasterki z Bożego Narodzenia, włącznie z czytaniami. Jest specjalna modlitwa wiernych. Homilię nagrał ks. Umiński. W koncelebrze byli ks. Umiński, Begierski
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i Czaniecki. Na koniec Mszy św. wszyscy pielgrzymi ucałowali figurkę Dzieciątka Jezus i została
odśpiewana kolęda „Podnieś rękę Boże Dziecię”. Po Mszy św. udajemy się do Groty pasterskiej,
a następnie do kościoła, gdzie jest przedstawione Boże Narodzenie i Pokłon Pasterzy. Stamtąd wracamy
do centrum Betlejem i udajemy się do hotelu, który ma nazwę „The Diamond Hotel”. Ks. Czaniecki
przydziela nam pokoje. Ja otrzymuję pokój 315 na III piętrze. Są dwa łóżka, ale jestem w pokoju
sam. Po zainstalowaniu się w pokoju, kończę Brewiarz. O godz. 19 mamy wspólną obiadokolację.
Jedzenie jest inne niż w Polsce, dlatego trzeba uważać na to, co się tutaj będzie jadło.
Panie, Jezu, dziękujemy Ci za ten pierwszy dzień naszej pielgrzymki. Jesteśmy na ziemi, gdzie
przyszedłeś na świat. Będziemy chodzić Twoimi śladami. Tu był król Dawid pasterz, i naznaczony
jako pasterz, który zapowiadał Ciebie jako Wielkiego Pasterza, którego po narodzeniu pierwsi przywitali pasterze.
B. Wstęp do Mszy św. – Betlejem, Pole Pasterzy
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„Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą” (Wj 3, 5). Te słowa
możemy również zaaplikować do dnia dzisiejszego. Nasze stopy stanęły dzisiaj na Ziemi Świętej;
Świętej dlatego, że była ona uświęcona obecnością Syna Bożego, Boga Człowieka, który narodził się
na tej ziemi, tutaj nauczał, czynił cuda, tutaj wycierpiał rany, tutaj oddał z miłości do nas swoje życie.
Dzisiaj w pierwszym dniu naszej pielgrzymki otrzymaliśmy wielki dar od Pana Boga, że mogliśmy
się znaleźć tu na tej ziemi gdzie „Ziemia ujrzała swego Zbawiciela”. Są takie dwa szczególne miejsca
związane z zamieszkaniem Boga na ziemi: najpierw w Nazarecie. Tam dokonało się Zwiastowanie
i tam „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14), a Maryja dała przyzwolenie aniołowi na Bożą propozycję. A następnie Betlejem, gdzie po dziewięciomiesięcznym pobycie w łonie
Maryi wydała Ona światu Zbawiciela. Miejsca szczególne, a dla nas szczególny czas nawiedzania tych
świętych miejsc, gdzie Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami.
Dziękujmy, jak możemy i jak potrafimy Jezusowi Chrystusowi za to, że przyszedł do nas, że nas tak
pokochał, żeby nosić nasze ciało i być z nami, by cierpieć z nami i umrzeć za nas. Będziemy jeszcze
tam, gdzie On umarł i zmartwychwstał. Traktujmy więc ten pobyt, jak nam sugerował ks. Łukasz,
jako wielkie rekolekcje, jako wielki dar Pana Boga dla nas, byśmy tutaj na nowo stali się uczniami
Pana Jezusa i na nowo pokochali Kościół, w którym jesteśmy od chrztu św.
Bądźcie wszyscy pozdrowieni. W każdym miejscu, w którym się znajdziemy, będzie to dla nas
szczególna sytuacja. Mszę św. ofiaruję w intencji wszystkich pielgrzymów, wszystkich was, dziękując Panu Bogu tu na Świętej Ziemi za Jego Opatrzność i powierzam was wszystkich w ręce Bożej

Opatrzności. Niech ta Opatrzność chroni was przez wszystkie dni waszego życia, które jeszcze macie
tu na ziemi do przebycia.
C. Homilia mszalna
„Dziecię się nam narodziło, Syn został nam dany” (Iz 9, 5a).
Jest to pierwsza homilia tu w Ziemi Świętej podczas naszej pielgrzymki. Rozpocznę ją od przypomnienia wydarzenia sprzed 18 lat. W miesiącu marcu Jubileuszowego Roku 2000 odbywał pielgrzymkę do Ziemi Świętej nasz papież św. Jan Paweł II. Był także w Betlejem, na Placu Żłóbka, gdzie
dzisiaj my też byliśmy. Przed bazyliką Narodzenia Pańskiego był ustawiony ołtarz i tam sprawował
Najświętszą Ofiarę. Pamiętam homilię, bo jej słuchałem. Rozpoczął homilię po polsku, mimo że
Polacy nie stanowili tam większości wśród obecnych na Mszy św. Zaczął od tych słów z Księgi Izajasza, które przed chwilą słyszeliśmy. „Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany”
(Iz 9, 5). Potem dopiero przeszedł na język angielski i kontynuował homilię.
Jesteśmy pełni wzruszenia, że możemy być w Betlejem. Stąd zaczynamy naszą pielgrzymkę, bo
tu się Pan Jezus narodził i tu wziął początek Jego misji mesjańskiej, którą wypełnił dla nas, będąc
posłusznym Ojcu. W Credo powtarzamy słowa: „Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba”.
Dla nas zatem jest Boże Narodzenie, a także dla nas jest odkupienie dokonane przez Jezusa na krzyżu,
byśmy się stali przyjaciółmi Boga tu na ziemi, a potem byli Jego przyjaciółmi całą wieczność. Patrzymy
na tajemnicę Bożego Narodzenia tutaj w pierwszym dniu naszej pielgrzymki do tej świętej ziemi.
Patrzymy na Boże Narodzenie, patrzymy na Maryję, na Józefa. Ewangelia dzisiejsza przypomniała
nam, jakie były okoliczności przyjścia na świat Syna Bożego. Nie było miejsca w gospodzie, dlatego
potem Jan napisał: „Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli” (J 1, 11). Maryja nie urodziła Syna Bożego w komfortowych warunkach wśród ludzi, ale na zupełnym odludziu. Urodziła
w szopie betlejemskiej, jak nam mówi Ewangelia, odepchnięta od ludzi. Jezus przychodzi na świat
w wielkiej pokorze. Uniża się, staje się człowiekiem i to jest Jego pierwszy pomnik miłości, który
zbudował na ziemi. To było ubogie, ciche Boże przyjście na świat, bez rozgłosu. To drugie przyjście
na końcu czasów będzie już przyjściem uroczystym. Maryja wszystko to kontemplowała. Śpiewamy
w kolędzie: „A u żłóbka Matka Święta czuwa sama uśmiechnięta nad Dzieciątka snem”. Matka Boża
cieszyła się, bo wiedziała, co się dla świata stało, co się wydarzyło, bo znała to od chwili Zwiastowania.
Także św. Józef, świadek Bożego Narodzenia, w cichości przeżywał to wszystko, co się działo i stał
wiernie przy Maryi. Został poproszony przez anioła, żeby Jej nie oddalał, bo dzieje się wielka sprawa,
wielkie wydarzenie dla świata. Maryja i Józef dochowali wierności Bogu przez swoje posłuszeństwo.
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Wsłuchujemy się w orędzie aniołów w noc Betlejemską. Najpierw anioł ogłasza narodzenie Mesjasza
pasterzom. „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu:
dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan” (Łk 2, 10-11).
„Nie bójcie się!”. Te słowa będzie potem powtarzał św. Jan Paweł II. „Nie lękajcie się”. Otwórzcie
dla Chrystusa swoje serca, ale także wszystkie sektory życia publicznego: kulturę, naukę, sztukę,
gospodarkę, politykę: wszystko dla Jezusa, bo On ma w tym wszystkim coś do powiedzenia, coś
do zaofiarowania. On nie przychodzi po to, żeby nam cokolwiek zabrać, ale żeby nas obdarować.
„Nie bójcie się! Otwórzcie drzwi!”. To już się zaczęło w Betlejem. Nie lękajcie się, bo przyszedł ktoś
szczególny. To były najważniejsze narodziny dla świata, tam w Betlejem, na tej ziemi, po której my
dziś stąpamy po dwudziestu wiekach.
Do tego orędzia aniołów należy pierwsza kolęda, o której ks. Łukasz wspomniał, ten hymn
Bożego Narodzenia „Chwała na wysokości Bogu”, który dziś śpiewaliśmy. On tu się narodził, na tej
ziemi, gdzie jesteśmy dzisiaj. Nasz naród stworzył najwięcej pięknych kolęd na Boże Narodzenie.
Aniołowie pierwsi wykonali tę kolędę, która niosła to wielkie przesłanie. Nie zawsze sobie zdajemy
sprawę, jak ważne są to słowa. Tam zawarta jest ważna prawda, że ci otrzymują pokój Boży, którzy
oddają Bogu chwałę. Najpierw „chwała na wysokości Bogu”, dlatego jesteśmy ciągle wzywani do
oddawania Bogu chwały, do wypełniania Jego woli. Ci, którzy chwałę Bogu oddają, są beneficjentami
pokoju Bożego, którego potrzebuje każde ludzkie serce, cały świat. Drogi, na których świat szuka
pokoju, często są błędne, są drogami, na których pokoju się nie znajdzie. Prawdziwy pokój pochodzi
od Boga i wyrasta z miłości. Jak mówił ks. Łukasz, gdy będziemy ten hymn śpiewać czy odmawiać
w każdą niedzielę, to przypominajmy sobie, gdzie on ma swój początek, gdzie się narodził, kto go
po raz pierwszy wykonał na ziemi.
Pasterze przysłani przez aniołów przyszli do Jezusa. Tradycja mówi nam o podarkach dla Dzieciątka.
Pan Jezus chciał być powitany nie przez wielkich tego świata, ale przez prostych ludzi, pokornych
pasterzy, którzy przedłużali tradycję pokornych proroków i królów. Słyszeliśmy dziś o Dawidzie,
o jego dzieciństwie i młodości. To była młodość pasterska. Pasł owce, a potem został zaproszony, by
pasł jako król cały naród. Rozpoczął dynastię, w której potem na ziemi narodził się Jezus.
Przesłanie pasterzy było pełne pokory i pełne radości. Dla nas jest to wezwanie, byśmy ich naśladowali nie w prostactwie, ale w prostocie i w pokorze, w zachwycie. Bóg objawia się pokornym, a nie
pyszałkom. Także Maryja wybierała sobie na rozmówców nie wielkich tego świata, ale proste dzieci,
które często nie umiały czytać ani pisać – np. w Fatmie czy w innych miejscach, gdzie się objawiała.
Niech ta pokora Syna Bożego, pokora Maryi i św. Józefa, pokora pasterzy, ujmuje nas, byśmy stawali

się pokornymi przed Panem Bogiem. Maryja wskazała na wartość pokory, bo w swojej pieśni uwielbienia wyznała, że „Bóg strąca z tronu władców, a wywyższa pokornych” (Łk 1, 52). A Bóg „wejrzał
na uniżenie swojej Służebnicy” (Łk 1, 48). Nie wstydźmy się być pokornymi przed Panem Bogiem.
Bracia i siostry, cieszmy się na nowo Bożym Narodzeniem, tak jak się potrafimy cieszyć w grudniu, gdy to Boże Narodzenie przychodzi, gdy jest kapryśna pogoda. Te ciemności grudniowych
nocy oświetla blask nocy betlejemskiej, nocy Bożego Narodzenia, która nam przypomina tę noc
betlejemską, która tutaj miała miejsce i gdzie Dzieciątko Boże było przez Maryję wydane na świat.
Cieszmy się na nowo, że na ziemi zamieszkał dla nas Syn Boży i prośmy o to, aby był rozpoznany,
by nie był odpychany przez ludzi i żeby zawsze było dla Niego miejsce w ludzkich sercach. Niech
ten dar otrzymają ludzie, z którymi żyjemy, niech otrzymają łaskę pokochania Jezusa. Niech On na
nowo będzie przez świat poznawany i bardziej kochany. Amen.
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Galeria wszystkich zdjęć – Dzień 1

Żydzi w samolocie do Izraela
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Hala przylotów lotniska Ben Guriona

Betlejem – przed wejściem do Bazyliki Narodzenia
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Betlejem – grota narodzenia Jezusa

Betlejem – Grota św. Hieronima

Betlejem – wejście do Groty Mlecznej
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Pola Pasterzy

Betlejem – ołtarz adoracji
autorstwa Mariusza Drapikowskiego

Msza na Polach Pasterzy
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Pola Pasterzy – przed kaplicą
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Pola Pasterzy – w kaplicy

Cmentarz żydowski na Górze Oliwnej

DIECEZJALNA PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ
14-21 września 2018 r.

Dzień
II
Dzień II
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Dzień drugi – sobota, 15 września 2018 r.,
wspomnienie Matki Bożej Bolesnej
Jerozolima (Góra Oliwna, kościół grobu Najświętszej Maryi Panny, kościół Pater
noster, kościół Dominus flevit, Góra Syjon – kościół Zaśnięcia NMP, Wieczernik;
Grób Dawida, kościół św. Piotra In Gallicantu)
A. Przebieg dnia
Dzień rozpoczynamy dosyć wcześnie, bo już o godz. 5.30 jest pobudka przez telefon. Wstaję,
robię toaletę oraz krótką gimnastykę. O godz. 6.00 mamy śniadanie na poziomie 2. Ja mieszkam na
III piętrze pod nr 315. O godz. 6.00 prawie wszyscy są już obecni na śniadaniu, z wyjątkiem księży,
których oprócz mnie jest jeszcze trzech. Śniadanie przebiega szybko i sprawnie. Jedzenie jest inne
niż u nas, więc staram się jeść to, co jest podobne do naszego, by czasem nie było jakichś kłopotów
z żołądkiem. Z napoi jest kawa, którą sobie sami robimy, woda i soki. Po śniadaniu wszyscy się
gromadzimy w holu na parterze przy recepcji. Podjeżdża autokar i o godz. 7.00 wyjeżdżamy. Jazda
wąskimi ulicami Betlejem to nie lada wyczyn dla kierowcy. Przejeżdżamy przez granicę do Izraela.
Widzimy, jak żołnierze izraelscy kontrolują samochody osobowe, które z Betlejem jadą w kierunku
Jerozolimy. Nas w autokarze nie zatrzymują. Ks. Łukasz Czaniecki podaje plan dnia, potem ks. Robert
Begierski odmawia przez mikrofon poranny pacierz i śpiewamy razem „Kiedy ranne wstają zorze”.
Ponownie przejmuje mikrofon ks. Łukasz i w drodze do Jerozolimy, aż do Góry Oliwnej, przybliża
nam historię Ziemi Świętej, poczynając od Abrahama, poprzez okres niewoli egipskiej, wyjście
z Egiptu, czasy Saula, okres monarchii i królestwa judzkiego i królestwa izraelskiego. Dalej opowiada
o walkach z Asyrią, Babilonią, Persami aż do czasów rzymskich. To długa, ale bardzo ciekawa historia.
Wysiadamy u podnóża Góry Oliwnej przed Kościołem Narodów. Otrzymujemy informację
o Ogrodzie Oliwnym, o historii tego miejsca. Ogród Oliwny (Getsemani, Ogrójec) to miejsce w Jerozolimie, gdzie Jezus miał przebywać razem z Apostołami na modlitwie w wieczór przed pojmaniem.
O godz. 8.00 otwierają kościół, więc wchodzimy do środka. Na razie jest jeszcze pusto, bo poza nami
nie ma innych pielgrzymów. Trzech księży udaje się do konfesjonałów, by spowiadać, ja po ubraniu
się w ornat udaję się do ołtarza. Po chwili zaczynamy Mszę św. Jako pieśń na wejście śpiewamy
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Pobudkę do Gorzkich Żali: „Gorzkie Żale przybywajcie”. Zapowiadam intencje, nawiązując do tego
miejsca modlitwy Jezusa przed Męką. Pierwsze czytanie mówi o cierpieniu sługi Jahwe, natomiast
Ewangelia o modlitwie Jezusa w Ogrójcu i pojmaniu Go przez Żydów. W homilii poruszam dwa
tematy-wątki. Pierwszy to modlitwa o przyjęcie woli Bożej i o cierpieniu. W drugiej części podaję
wnioski praktyczne na dziś i na jutro naszego życia.
Po Mszy św., poczynając od księży, wszyscy całujemy skałę, na której według tradycji modlił
się Jezus, pocąc się krwawym potem. Opuszczamy świątynię, gdyż jest już następna pielgrzymka.
Zatrzymujemy się jeszcze przez chwilę w Ogrodzie Oliwnym. Patrzymy na rosnące tam drzewa
oliwne. Wszystkie one zostały zniszczone przez wrogów podczas różnych walk i potyczek, którzy
tu przybywali. Nie są to więc oryginalne drzewa z czasów Pana Jezusa, ale na pewno przynajmniej
korzenie niektórych z nich „pamiętają” czasy Jezusa. Około godz. 9.20 opuszczamy Ogród Oliwny.
Przechodzimy na drugą stronę drogi. Tam nawiedzamy miejsce zdrady Judasza, a potem wchodzimy
do kościoła prawosławnego znajdującego się na dole, do którego prowadzi ponad 40 historycznych
schodów. Wystrój wnętrza jest prawosławny; wszystko jest ciemne i okopcone. Prawosławny Grek
odprawia Mszę św. Nie możemy zatem zobaczyć pustego grobu, gdzie wedle ich tradycji zasnęła
Maryja. Stamtąd udajemy się do autokaru, do głównej ulicy przed Kościołem Narodów i jedziemy
na szczyt Góry Oliwnej. Podjeżdżamy aż do kościoła Pater Noster. Stała tu jedna z trzech bazylik
z czasów bizantyjskich zbudowana przez cesarzową Helenę. Jest tu grota, gdzie Chrystus nauczał.
Stary kościół zniszczyli muzułmanie w VII wieku po Chrystusie. W czasie prac archeologicznych
w XIX wieku znaleziono tu tabliczkę z aramejskim i hebrajskim tekstem „Ojcze Nasz”. Teren ten
pod koniec XIX wieku nabyli Francuzi i wybudowali tu nową świątynię. Na ścianach umieszczono
tablicę z modlitwą „Ojcze Nasz” w wielu językach świata. Jest tych tablic ponad 100. Znajduje się
tu zgromadzenie zakonne żeńskie. Wchodzimy do miejscowego kościoła na modlitwę. Wcześniej
w grocie, gdzie Chrystus nauczał, śpiewamy „Ojcze Nasz”. Opuszczamy ten obiekt, który znajduje
się niemal na szczycie Góry Oliwnej; schodzimy niżej. Zatrzymujemy się na tarasie widokowym, skąd
rozciąga się wspaniały widok na stare miasto Jerozolimy. Robimy na pamiątkę indywidualne zdjęcia.
Z tarasu schodzimy bardzo stromą, wąską drogą. Mijamy pierwszą część żydowskiego cmentarza.
Dochodzimy do kościoła Dominus flevit – Pan zapłakał. Kościół znajduje się dokładnie w tym miejscu,
gdzie według Ewangelii św. Łukasza Jezus Chrystus zapłakał i przepowiedział upadek Jerozolimy.
Robimy tu wspólne zdjęcie z przepiękną panoramą na starą Jerozolimę. Następnie wchodzimy do
kościoła. Ks. Łukasz czyta Ewangelię o zapowiedzi zburzenia Jerozolimy i o płaczu Jezusa nad miastem. Modlimy się i spoglądamy na Jerozolimę. Przy wyjściu z tego terenu zatrzymujemy się przy

grobach. Cmentarz jest usytuowany na zboczu Góry Oliwnej. Każdy Żyd, ze wszystkich zakątków
świata, chciałby być pochowany na tym cmentarzu. ale na to mogą sobie pozwolić tylko najbogatsi.
Po wyjściu na ulicę idziemy dalej w dół bardzo stromą i wąską drogą. Czasem przejeżdżają samochody osobowe. Po lewej stronie jest nadal cmentarz. Dochodzimy do głównej ulicy, gdzie po chwili
podjeżdża nasz autokar. Wsiadamy. Jest kilka minut po godz. 12.00. Odmawiamy modlitwę „Anioł
Pański”. Jedziemy wzdłuż murów Jerozolimy w stronę zachodnią.
Mijamy miejsce, gdzie stała kiedyś świątynia, gdzie był biblijny, żydowski Syjon. Po lewej stronie
jest Dolina Gehenny. Jedziemy dalej. Mijamy Bramę Gnojną. Podjeżdżamy pod chrześcijański Syjon.
Najpierw udajemy się do świątyni, gdzie posługę pełnią niemieccy benedyktyni. Jest tu chrześcijański
Syjon. Według starej tradycji to tu mieszkała Maryja po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, tu też
zasnęła i stąd została wzięta do nieba. W świątyni dolnej jest dużych rozmiarów leżąca statua Matki
Bożej. Ks. Łukasz czyta fragment Apokalipsy o Niewieście obleczonej w słońce, potem śpiewamy 2
zwrotki „Królowej Anielskiej śpiewajmy”. Pozostajemy jeszcze przez chwilę na modlitwie i udajemy
się do klasztornej restauracji na kawę. Jesteśmy tu prawie godzinę. Mam sposobność, by dokończyć
poranną część Brewiarza. Po przerwie kawowej kierujemy się w stronę Wieczernika, który znajduje
się w rękach żydowskich. W tym miejscu, w którym została ustanowiona Eucharystia, obowiązuje
zakaz sprawowania chrześcijańskiej liturgii. Zakaz ten był uchylony zaledwie dwa razy: pierwszy
raz podczas jubileuszowej pielgrzymki Jana Pawła II do Ziemi Świętej (2000 rok), a czternaście lat
później (2014 rok) zakaz ten uchylono dla papieża Franciszka.
Ks. Łukasz objaśniał, że z Salą na Górze (Wieczernikiem) pierwotnie łączono wydarzenie Zesłania
Ducha Świętego, a dopiero z czasem uznano, że tam miała miejsce Ostatnia Wieczerza przed Męką
Jezusa. Byliśmy w tej Sali i to było dla wszystkich wielkim przeżyciem. Jan Paweł II, a następnie
Franciszek odprawiali tu Mszę św.
Po wyjściu z Wieczernika na niewielkim placu odśpiewaliśmy „O Stworzycieli Duchu przyjdź”
i odbyło się odnowienie przyrzeczeń z sakramentu bierzmowania. Potem włożyłem ręce na poszczególnych pielgrzymów ze słowami „Odnawiam w tobie łaskę sakramentu bierzmowania. Pokój z Tobą”.
Stamtąd jeszcze udaliśmy się do symbolicznego grobu króla Dawida, który znajduje się na parterze
budynku Wieczernika. Z pewnością nie był on tutaj pochowany, ale gdzieś na dawnym Syjonie
świątynnym. W międzyczasie dojechała pani Maria z biura „Panorama” i była z nami już do wieczora.
Z Wieczernika pieszo udaliśmy się do kościoła św. Piotra in Galikantu. Nazwa kościoła pochodzi od
opisu ewangelicznego, według którego św. Piotr trzykrotnie zaparł się pojmanego Chrystusa, „zanim
kur zapiał”. Dlatego na dachu świątyni widnieje złoty kogut. Stąd rozciągał się piękny widok na
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Górę Oliwną, Dolinę Cedronu z Gehenną, a także na całą Jerozolimę. Po zapoznaniu się z topografią
miasta i otoczenia weszliśmy do świątyni wybudowanej na przełomie XIX i XX wieku. Świątynia
ta ma trzy poziomy: górna upamiętnia zdradę Judasza i przesłuchanie Jezusa przed Sanhedrynem;
w pomieszczeniu z korytarzem ks. Łukasz odczytał odpowiedni tekst i odśpiewaliśmy część Gorzkich
Żali. Niższa świątynia poświęcona jest zaparciu się św. Piotra. Tam ks. przewodnik odczytał tekst
z Ewangelii św. Jana o zaparciu się Piotra. Odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, gdyż
była akurat godz. 15.oo. W trzech miejscach ołtarza są rzeczy związane ze św. Piotrem. Następnie
zeszliśmy do najniżej położonej świątyni: są to już właściwie bardzo głębokie i ciemne lochy. To tu
przebywał Jezus całą noc z czwartku na piątek po przesłuchaniu przez Sanhedryn, przez Kajfasza
i Annasza, a także przez Heroda. Lochy te wyglądają ponuro i robią przytłaczające wrażenie na pielgrzymach. Na samym dole też został odczytany tekst Psalmu 81 o cierpieniu sługi ziemskiego oraz
odśpiewaliśmy trzy razy „Któryś za nas cierpiał rany”. Po opuszczeniu lochów popatrzyliśmy jeszcze
na schody odkryte w niedalekiej przeszłości, którymi na pewno szedł Jezus po wydaniu przez Judasza
w Ogrodzie Oliwnym do pałacu Najwyższego Kapłana. Pod koniec zatrzymaliśmy się jeszcze pod
zadaszeniem, gdzie znajduje się makieta poglądowa Jerozolimy z czasów bizantyjskich: od czasów
św. Heleny do 622, czyli do powstania islamu i zniesienia chrześcijaństwa w Jerozolimie. Po tym
ostatnim punkcie udajemy się do autobusu. Ponieważ była jeszcze zbyt wczesna godzina, by wracać
do hotelu, wobec tego pojechaliśmy do domu handlowego w Betlejem na zakupy, co spotkało się
z dużym aplauzem pielgrzymów. Byliśmy tam ponad godzinę. Mnie były potrzebne tylko różańce
dla chorych, których odwiedzam przy okazji wizytacji kanonicznej. Otrzymuję od gospodarza sklepu
dziesięć paczek różańców, czyli ponad 100 sztuk. Wszyscy wierni zaopatrzyli się w różne dewocjonalia.
Do hotelu przyjeżdżamy o godz. 17.40. O godz. 18.00 jest wspólna kolacja. Po niej jeszcze wszyscy księża, pani Maria i ja jesteśmy w miejscowej restauracji, by przy wodzie mineralnej i sokach
porozmawiać o ważnych sprawach organizacyjno-pielgrzymkowych.
Tak oto przebiegł dzień drugi naszej pielgrzymki. Pielgrzymi są bardzo zadowoleni z przewodnika
ks. Łukasza Czanieckiego. Cenią jego biblijne i historyczne kompetencje, jego inteligencję i bardzo
dobrą narrację. Jest to ksiądz naszej diecezji, który jeszcze studiuje w Rzymie.
Panie, Boże wielbimy Cię za łaskę tej pielgrzymki.
Święta Maryjo, Matko Boża dziękujemy i prosimy o opiekę i modlitwę za nas teraz i w godzinę
naszej śmierci.

B. Wstęp do Mszy św. sprawowanej w Ogrodzie Oliwnym (w Kościele Narodów)
Wczoraj towarzyszyliśmy Jezusowi na początku Jego życia na ziemi, przeżywaliśmy tajemnicę
Jego narodzenia. Dzisiaj będziemy przeżywać końcowy etap Jego życia na ziemi w tym czasie, gdy
zaczynał Paschę. Było to przejście ze świata ziemskiego do życia w chwale Jego Zmartwychwstania.
Tu w Ogrójcu zaczęło się Jego cierpienie. Jezus po Ostatniej Wieczerzy, którą spożył ze swoimi
uczniami przyszedł tu, żeby razem z nimi modlić się. Tu, na tym miejscu, został zdradzony i wydany
przez Judasza na osądzenie. Tu jest miejsce Jego modlitwy. Ta skała, która jest przed nami jest według
tradycji miejscem, gdzie Jezus klęczał i krwawym potem się pocił.
Będziemy się modlić, żeby Pan Bóg dał nam łaskę modlitwy i przeżywania więzi z Nim na co
dzień, zwłaszcza wtedy, gdy będzie przed nami etap naszego cierpienia. Jeśli jeszcze ono nas nie
dotknęło, to na pewno przyjdzie, bo na ziemi trzeba nam ten etap przejść. Często ludzie przeżywają
go na końcu życia. Prawie wszyscy dochodzą do śmierci przez cierpienie, przez różne dolegliwości,
dlatego módlmy się, by Jezus Chrystus dał nam taką moc, jakiej sam potrzebował. Modlił się o tę
moc, żeby w Duchu Świętym mógł wycierpieć za nas rany, być do końca wiernym Ojcu, wypełnić
Jego wolę i dokonać dzieła naszego odkupienia.
Wzbudźmy w sobie w czasie tej Mszy św. intencje własne i dołączmy intencje tych, którzy nas
o to prosili.
C. Homilia mszalna
Spoglądając na tę Skałę Konania mamy dwa tematy do rozważenia i do refleksji. Jest to temat
modlitwy i temat cierpienia. Tu w tym miejscu była wielka modlitwa. Tu zaczęło się też wielkie cierpienie zbawcze naszego Zbawiciela. Popatrzmy najpierw na Chrystusa, na Jego modlitwę, cierpienie
i wyciągnijmy z tego wnioski dla nas.
Zwykle łączymy naszą modlitwę z pracą. Mówimy ora et labora, to dwa naczelne zadania, jakie
wypełniamy w życiu. Modlimy się i pracujemy. Modlitwę łączymy z pracą, a pracę z modlitwą. Dzisiaj
chcemy powiedzieć, że modlitwę łączymy także z cierpieniem, a cierpienie z modlitwą. Patrzymy
na Pana Jezusa, który dał nam przykład, jak być z Ojcem na co dzień poprzez modlitwę: rozpoczął
i zakończył modlitwą swoją działalność publiczną. Modlił się, gdy przyjmował chrzest w Jordanie:
niebiosa się otworzyły i Duch Święty zstąpił na Niego. A Ojciec zaświadczył, że Ten przyjmujący
chrzest od Jana jest Jego Synem. Potem, gdy nauczał, gdy czynił cuda często oddalał się od tłumów,
od ludzi, aby być sam na sam z Ojcem. Niedawno słyszeliśmy ten fragment Ewangelii, który mówił,
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jak to Jezus całą noc spędził na modlitwie, gdyż następnego dnia miał wybrać dwunastu uczniów
i uczynić ich apostołami. Modlił się wtedy całą noc przed tym ważnym wydarzeniem, jakim był
wybór uczniów. Potem, gdy przyszedł czas męki, też wszystko zaczęło się od modlitwy, właśnie tutaj,
gdzie teraz jesteśmy. Tu wystąpił krwawy pot na czole Jezusa, gdy miał przed sobą wizję swojej męki,
zbliżającego się cierpienia. Jest On bowiem nie tylko prawdziwym Bogiem, ale także prawdziwym
człowiekiem, dlatego tak po ludzku przeżywał cierpienie, które ludzie Mu zadali. Tutaj na tym miejscu
Jezus przyjął i wypełnił wolę Ojca. „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja
wola, lecz Twoja niech się stanie! (Łk 22, 42). Jeżeli jest to Twoją wolą, to niech się stanie tak, jak
Ty chcesz, a nie jak ja. Wolą Ojca było, żeby Jezus dokonał oczyszczenia ludzkości z grzechu, przez
złożenie daru cierpienia, przez to, że cierpiał rany w swoim człowieczeństwie, które przyjął z Maryi
Dziewicy, i tak też się stało. Następnie, gdy stanął przed sądem i gdy Go prowadzono na Golgotę też
trwał w jedności z Ojcem, modląc się: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34).
A z krzyża wołał: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” (Mk 15, 34). I zakończył swoje życie
na krzyżu modlitwą: „Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha
mojego. Po tych słowach wyzionął ducha” (Łk 23, 46). To wszystko były słowa modlitwy.
Popatrzmy na nasze życie: jak wygląda nasza modlitwa? Może trzeba coś w niej poprawić, może
trzeba coś zmienić, żeby tę modlitwę udoskonalić, by była bardziej autentyczna, systematyczna. Na
co dzień każde wydarzenie trzeba przeżywać z Panem Bogiem, a modlitwę łączyć z cierpieniem.
Trzeba wypraszać łaskę modlitwy do bycia z Bogiem, do przeżywania z Nim cierpienia, dla nas, dla
naszych przyjaciół, dla ludzi, którzy cierpią. Niech oni nie cierpią jak poganie, którzy nie widzą sensu
w życiu. Cierpienie jest odkupione przez Syna Bożego.
Drugim tematem jest temat cierpienia, które jest nieodłączną częścią naszego życia. Nie uciekniemy przed nim, bo ono wcześniej czy później i tak na nas przyjdzie. Może już nas dotknęło, a może
dotyka nas tu i teraz, i właśnie z tego miejsca możemy nabrać mocy, by to cierpienie, te dni krzyżowe,
tę drogę przez ciemne doliny właściwie przeżywać. „Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie
ulęknę, bo Ty jesteś ze mną” (Ps 23, 4). To jest doświadczenie obecności Boga. Sam Jezus w pewnym
momencie poczuł się opuszczony: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” (Mk 15, 34), ale
ponieważ przeżywał całą mękę w jedności z Ojcem, dlatego na końcu mógł powiedzieć: „Ojcze,
w Twoje ręce powierzam ducha mojego” (Łk 23, 46). Patrzymy na naszych braci i siostry, którzy
doświadczają w swoim życiu cierpienia. Odwiedzamy szpitale, czasem żegnamy ludzi odchodzących
do wieczności, uczestniczymy w pogrzebach, odwiedzamy ludzi śmiertelnie chorych. Może to się już
w naszym życiu wydarzyło, gdy przeżywaliśmy ich ostatnie dni życia i zapamiętaliśmy jak to było.

Trzeba pamiętać, że coś podobnego stanie się z nami. Dlatego tutaj wypraszajmy sobie taką łaskę
właściwego przeżywania naszego cierpienia z poddaniem się woli Bożej, by z chwilą, gdy Jezus za nas
wycierpiał rany, także nasze cierpienie nabrało wartości zbawczej. Z każdym cierpieniem trzeba biec
do Jezusa, do Ogrójca, pod krzyż, żeby włączać się w dzieło zbawienia, by dopełniać cierpień Jezusa.
Nie dlatego, by Jego cierpienie było niedoskonałe, ale byśmy i my byli obecni w tym dziele i aby te
nasze cierpienia dołączać do dzieła zbawienia Jezusa. Z Jezusowego cierpienia i krzyża mamy zawsze
czerpać moc do znoszenia naszego cierpienia, do dźwigania naszych życiowych krzyży.
My kapłani w swojej posłudze mamy wiele przejmujących doświadczeń związanych z ludzkim
cierpieniem. Przytoczę dwa przykłady. Jeden pochodzi z czasów, kiedy pracowałem duszpastersko
jako wikariusz w parafii pw. Świętej Rodziny we Wrocławiu, a drugi z okresu posługi pasterskiej
jako biskup. Pierwszy przykład sięga lat siedemdziesiątych. Chodziłem po kolędzie w okresie Bożego
Narodzenia i spotykałem różne rodziny. W pewnym mieszkaniu była tylko matka. Po modlitwie
zapytałem o resztę rodziny. Kobieta powiedziała mi, że kiedyś było tu pełne gniazdo rodzinne. Jednak
mąż już odszedł, dzieci wyfrunęły z domu i tylko jedno dziecko z nią pozostało. Faktycznie, w drugim
pokoju w łóżku leżała niepełnosprawna córka. Byłem przerażony stopniem jej upośledzenia. Matka
spokojnie powiedziała, że to jest jej codzienny krzyż, ale zarazem i szczęście. Córki prosiły, żeby oddać
siostrę do jakiegoś zakładu opiekuńczego, by ulżyć mi w opiece, ale nie zgodziłam się. Póki mam siły
to dziecko będzie przy mnie, będziemy razem cierpieć. Potem rozpoznawałem tę kobietę w kościele
w niedzielę. Nie tylko przystępowała do Komunii św., ale po Mszy św. zwykle długo modliła się przy
bocznym ołtarzu. Był tam duży krzyż. Pomyślałem sobie, że to było jej potrzebne, ta gorąca modlitwa, żeby ten krzyż, który otrzymała mogła unieść, nie zostawić, wytrwać w nim do końca. Drugi
przykład pochodzi z ostatnich lat. Byłem na kolejnej wizytacji kanonicznej. Księża proboszczowie
zazwyczaj w program takiej wizytacji włączają odwiedziny u chorych. Są to zazwyczaj indywidualne spotkania, czy to w rodzinie, czy z kilkoma chorymi. Pamiętam takie spotkanie w dekanacie
Piława Górna. Ksiądz zaprowadził mnie do dwóch chorych mężczyzn. Patrzyłem na ich wspaniałe,
oddane żony. Pierwszy z tych chorych był jeszcze w czasie wakacji na odpuście parafialnym. Nic nie
wskazywało na to, by w najbliższym czasie miało się coś wydarzyć. Choroba przyszła nagle, nie do
końca rozpoznana i w efekcie musiał mieć amputowane obie nogi. Wspólnie z żoną nie załamali się
w tym ciężkim doświadczeniu. Ten mąż był nadzwyczaj pogodny. Nie wiedziałem co powiedzieć, ale
wyszedłem zbudowany zarówno jego postawą, jak i jego żony. Oboje byli pogodzeni z tym, co się
stało. Wszystko łączyli z Panem Bogiem. Wieczorem tego samego dnia oboje przyszli na Mszę św.,
ten pan na protezach przyszedł do Komunii św. Drugi chory był w gorszym stanie, bo musiał stale
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leżeć w łóżku. Opiekowała się nim, trwała przy nim wspaniała żona, świadcząc mężowi Ewangelię
miłosierdzia. Nie czuła się przy tym jakoś pokrzywdzona. Była wręcz szczęśliwa, że została powołana
do takiej samarytańskiej posługi.
Z pewnością mamy podobne doświadczenia w swoim życiu. Jesteśmy teraz, w tym momencie
naszego życia, przy tej skale, gdzie Jezus pocił się krwawym potem, gdzie przyjął wolę Bożą. „Nie
moja wola, lecz Twoja niech się stanie” (Łk 22, 42). Często powtarzajmy sobie te słowa, zwłaszcza
gdy spotyka nas coś trudnego i chcielibyśmy oddalić wolę Bożą, bądź zmienić rzeczywistość, by była
inna. W każdej chwili, gdy czeka nas trudna rzeczywistość, jeśli Pan Bóg tak postanowił dla nas, to
przyjmijmy to. Niech się dzieje Panie wola Twoja, i chciejmy się z nią zgadzać.
Wyciągnijmy z tego rozważania dwa wnioski. Po pierwsze: każde cierpienie, każde dni krzyżowe
wypełniajmy modlitwą. Po drugie: mamy doświadczanie samotności. Jednak jak nam przypominał
papież Benedykt XVI: kto się modli nigdy nie jest sam. Jeśli przeżywamy obecność Pana Boga na
modlitwie, to wszystko nabiera innego wymiaru. Każde cierpienie wzbogacone modlitwą prowadzi
nas do Jezusa, pod Jego krzyż. Patrzmy na tę skałę i zabierzmy stąd to wyobrażenie tego, co tu przeżywaliśmy i tego co tu widzieliśmy. Gdy przyjdzie na nas jakiś wyrok, cierpienie nasze czy naszych
bliskich, to wracajmy do tej skały i pod krzyż, by być z Chrystusem, zarówno w chwilach radosnych,
jak i smutnych. Dołączmy do ofiary Pana Jezusa, która się uobecnia w tej Eucharystii, nasze życie,
nasze cierpienie, naszą gotowość na pełnienie woli Bożej. Taka postawa bardzo podoba się Panu Bogu.
Wierzmy w to, że jeżeli Bóg nas do cierpienia powołuje, to nas także obdarza mocą. Paweł apostoł
mówił: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia ” (Flp 4, 13). Jezus też wytrwał do końca,
bo został umocniony przez Ducha Świętego. W Duchu Świętym nie tylko nauczał, czynił cuda, ale
w Jego mocy wycierpiał za nas rany. W mocy Ducha Świętego za nas umarł i zmartwychwstał i tego
Ducha Bożego nam zsyła. Bądźmy otwarci na moc Ducha Świętego, byśmy w podobnym stylu
przeżywali nasze ziemskie życie. Amen.
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Galeria wszystkich zdjęć – Dzień 2

Jerozolima – Msza w Bazylice Narodów

Jerozolima – Bazylika Narodów
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Adoracja skały konania

Adoracja skały konania

Ogród Gethsemani

Przed Grotą Zdrady Judasza

Prawosławny kościół
Grobu Maryi

Kościół Pater Noster

Tablica z tekstem „Ojcze nasz”
po hebrajsku i aramejsku

Dziedziniec kościoła Pater Noster
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Dziedziniec kościoła Pater Noster

Krużganki kościoła Pater Noster

Panorama Jerozolimy z Góry Oliwnej

Kościół Dominus Flevit

Syjon chrześcijański – odnowienie
sakramentu bierzmowania

Kościół Dominus Flevit

Kościół św. Piotra in Gallicantu
schody z czasów rzymskich
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Kościół św. Piotra in Gallicantu
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Kościół św. Piotra in Gallicantu

Kościół św. Piotra in Gallicantu

Kościół św. Piotra in Gallicantu

Kościół św. Piotra in Gallicantu –
miejsce uwięzienia Jezusa

Makieta Jerozolimy z czasów
bizantyjskich
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Kościół św. Piotra in Gallicantu – panorama Jerozolimy
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Droga Krzyżowa

DIECEZJALNA PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ
14-21 września 2018 r.

Dzień
III
Dzień III
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Dzień trzeci – XXIV niedziela zwykła, 16 września 2018 r.
Jerozolima (Ściana Płaczu, Sadzawka Owcza, kościół św. Anny, kaplica skazania, kościół
biczowania. Droga Krzyżowa, Golgota – bazylika Grobu Bożego i zmartwychwstania)
A. Przebieg dnia
Dziś śpimy nieco dłużej, bo wystarczy wstać dopiero o 6.15. Dla pewności, by nie zaspać, telefon
dzwoni o 6.20. O godz. 7.00 wszyscy zbieramy się na śniadanie. Jemy lekkie potrawy; pijemy kawę.
Na koniec jakieś soki i owoce. Przed nami pracowity dzień pielgrzyma.
O godz. 8.00 wyjeżdżamy do Jerozolimy. W autokarze wita nas przewodnik ks. Łukasz Czaniecki,
zaś ks. Robert Begierski prowadzi poranne modlitwy zakończone śpiewem pieśni „Kiedy ranne wstają
zorze”. Ta pieśń jest bardzo odpowiednia na dobre rozpoczęcie każdego dnia. Dzisiaj w Izraelu jest
normalny dzień pracy. Niedzielę świętują tylko chrześcijanie. Muzułmanie świętują w piątek, a Żydzi
w sobotę. W czasie drogi ks. Łukasz kontynuuje prezentację historii Izraela. Wczoraj zakończył na
roku 70. po Chrystusie, a dzisiaj naszkicował ją do czasów współczesnych.
Podjeżdżamy do Bramy Gnojnej. To jedna z ośmiu bram Starego Miasta Jerozolimy. Tu wysiadamy z autobusu i wrócimy do niego dopiero wieczorem, by powrócić do hotelu w Betlejem. Cały
dzień będziemy poruszać się pieszo. Wchodzimy do Starego Miasta przez Bramę Gnojną, bo stąd jest
najbliżej do Zachodniego Muru, tzw. Ściany Płaczu. Jest to przypuszczalna pozostałość po świątyni
jerozolimskiej. Najniższe warstwy kamieni Ściany Płaczu pamiętają jeszcze czasy Heroda. Obecnie jest
to najświętsze miejsce judaizmu, dlatego jest celem pielgrzymek, miejscem, do którego Żydzi przychodzą opłakiwać swoich przodków i zniszczenie Jerozolimy. Do dziś zjeżdżają się tu Żydzi z całego
świata, by się modlić. Przy tej ścianie gromadzą się niezależnie od swoich poglądów i sposobu życia,
wkładając karteczki z wypisanymi prośbami w szczeliny muru. Tych zapisanych karteczek gromadzi
się w ciągu roku bardzo dużo, i trzeba je od czasu do czasu usunąć ze szczelin Muru.
Sprzątanie Ściany Płaczu odbywa się dwa razy do roku, pod czujnym okiem rabina. Karteczki
z modlitwami są wyciągane za pomocą drewnianych patyczków, by nie uszkodzić kamiennych bloków. Następnie pakowane są do worków i zakopywane na Górze Oliwnej. Rabin pilnuje, aby nikt
tych karteczek nie czytał, choć te szczególne, jak np. pozostawioną przez Jana Pawła II w marcu roku
2000, przechowuje się na wystawie w Instytucie Yad Vashem. Jesteśmy tu od godz. 9.00 do 9.30.
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Przechodzimy przez kontrolę bezpieczeństwa za pomocą wykrywacza metali. Zatrzymujemy się
z boku, by ks. Łukasz mógł nam odczytać Ewangelię o nawiedzeniu świątyni przez Jezusa. Dzielimy
się na dwie grupy i udajemy się pod Ścianę Płaczu, która jest podzielona na 48-metrową część dla
mężczyzn i 12-metrową dla kobiet. Część dla mężczyzn od części dla kobiet jest oddzielona płotem.
Zakładamy na głowę tradycyjne nakrycie głowy dla mężczyzn, tzw. „kipę” jako znak szacunku i bojaźni
Bożej podczas modlitwy. Towarzyszy nam ks. Grzegorz Umiński. Jest dużo Żydów modlących się
w charakterystyczny dla nich sposób. Czekamy cierpliwie, po chwili robi się miejsce i swobodnie
można już podejść pod Ścianę. Podchodzę więc i wkładam karteczkę z dwoma prośbami: „By świat
poznał prawdziwego Boga, i by Bóg obdarzył świat swoim pokojem”.
O godz. 10.00 jesteśmy przy Sadzawce Owczej Betesda. Kiedyś myto tu zwierzęta, które były
składane w ofierze Bogu. W Ewangelii wg św. Jana jest zamieszczony opis uzdrowienia człowieka
chorego od 38 lat. Jezus prowadzi z nim dialog i go uzdrawia, widząc w nim człowieka w potrzebie.
Ks. Łukasz interpretuje to zdarzenie. Od Sadzawki kierujemy się ku kościołowi św. Anny. Wita nas
w drzwiach ojciec biały. Przedstawim pielgrzymkę w języku francuskim. Ten kościół należący do
francuskich zakonników, tzw. ojców białych, pochodzi z okresu wypraw krzyżowych. Zbudowany jest
w stylu romańskim. Chrześcijańska tradycja tutaj lokalizuje dom Joachima i Anny, rodziców Maryi.
Wchodzimy do środka. Jest grupa, która pięknie śpiewa w jakimś języku południowym. Walory ich
śpiewu podnosi to, że kościół jest bardzo akustyczny. Po tej grupie śpiewamy dwie zwrotki „Zdrowaś Maryja”. Następnie udajemy się do groty, gdzie wedle tradycji urodziła się Maryja. Modlimy
się w intencji naszych matek, zarówno żyjących, jak i zmarłych. W Ziemi Świętej są trzy miejsca
wskazywane jako miejsce urodzin Maryi: Jerozolima, Nazaret i miasto w Galilei. Prawdopodobnie
są też trzy miejsca wskazywane jako miejsca śmierci: w Jerozolimie koło Ogrodu Oliwnego, Syjon
Chrześcijański i Efez. O godz. 10.30 opuszczamy kościół oraz plac przykościelny. Liczymy się, czy są
wszyscy, czy nikogo nie zgubiliśmy. Idziemy w górę, do miejsca gdzie znajduje się twierdza Antonia,
zwana Pretorium Piłata. Jest to miejsce, gdzie odbył się sąd nad Jezusem. Twierdza ta, przylegająca
do murów Jerozolimy od strony północnej, została zbudowana przez Heroda w 31 r. Na tym miejscu
jest odczytana stosowna Ewangelia i komentarz do niej.
O godz. 10.50 zaczynamy Mszę św. w Kaplicy Skazania, która znajduje się na terenie klasztoru
franciszkanów. Tu Jezus usłyszał od Piłata wyrok śmierci. Jest to Msza św. rezurekcyjna: formularz
i czytania są z Niedzieli Wielkanocnej. Czytają świeckie panie. Psalm, Sekwencję i Alleluja śpiewa
ks. Robert, a Ewangelię śpiewa ks. Łukasz. Głoszę homilię, w której mówię o znaczeniu Zmartwychwstania, o znakach Zmartwychwstania, a więc pusty grób i chrystofania. Staram się odpowiedzieć, co

oznacza zmartwychwstanie dla ludzi, dla świata, dla nas. Teksty bierzemy z tabletu. Na początku była
pieśń „Wesoły nam dziś dzień nastał”; na przygotowanie darów „Zwycięzca śmierci”; na Komunię
św. pieśń eucharystyczna. Na końcu „Wesel się Królowo miła”. Było także wspólne zdjęcie upamiętniające nasz pobyt w tym miejscu. Po Mszy św. zwiedzamy kaplicę, gdzie Chrystus był biczowany.
O godz. 12.25 zaczynamy Drogę Krzyżową. Jest to ciąg bardzo wąskich uliczek, przy których są
kramy sklepikarzy z różnymi towarami. Niezwykle trudno się skupić na przeżywaniu męki Jezusa,
w tym zgiełku i bazarowym ruchu, który rozprasza i przeszkadza. Na dodatek trzeba się pilnować,
by nie zgubić się wśród kupującego tłumu.
Drogę Krzyżową w całości prowadzi ks. Łukasz. Jest dość oryginalnie przedstawiona. Na początku
krzyż niosą księża. Potem ludzie ciągle się zmieniają. Słońce grzeje mocno, co jest dodatkowym utrudzeniem. Przy IV stacji jesteśmy w kaplicy. Do stacji VIII włącznie stacje są na zatłoczonej wąskiej
ulicy, a ostatnie na dachu bazyliki Grobu i Zmartwychwstania. Droga Krzyżowa trwa od godz.
13.30 i kończy się moim błogosławieństwem. Po Drodze Krzyżowej następuje przerwa, która trwa
1,5 godz., do godz. 15.10. Jedziemy w piątkę na obiad, który funduje pani Maria. Jest nas czterech
księży i pani Maria, szefowa „Panoramy”. Nie jest to z pewnością polski obiad polski; jest to falafel,
a do popicia Coca-cola. Pod koniec czasu wolnego udajemy się do kościoła prawosławnego, który
jest w tej części miasta przy bazylice Grobu Bożego. Jest w nim do zobaczenia „ucho igielne”. Tym
„uchem igielnym” określano bardzo wąską, boczną bramę w murze Jerozolimy, przez którą przechodzący człowiek ledwo mógł się zmieścić. Mogli więc przechodzić ludzie, ale zwierzęta już nie. W tym
kościele można podziwiać piękne ikony. Byłem tu po raz pierwszy.
Udajemy się na plac przed bazyliką Zmartwychwstania. Porządek zwiedzania tej najważniejszej
świątyni świata jest następujący. Najpierw wychodzimy po starych schodach na Kalwarię. Czekamy
tu ok. pół godziny. Jestem przy najważniejszym miejscu, gdzie stał krzyż. W wielkim skupieniu
dotykam skały, gdzie stał krzyż Jezusa. Pozostawiam tu swoje grzechy i zanoszę prośbę w modlitwie
o zbawienie i o przyjęcie do nieba. Dziękuję za wielką miłość Chrystusa do nas ludzi. Potem wycofuję się wraz innymi z Kalwarii i zostając jeszcze z tyłu kaplicy na kolanach, modlę się m.in. za tych,
którzy prosili mnie o pamięć w modlitwie. Jestem tam jeszcze drugie pół godziny, do godz 16.00.
Stąd udajemy się na dół, gdzie widzimy pękniętą skałę i dowiadujemy się, że według tradycji był tu
pochowany pierwszy człowiek – Adam, który został obmyty przez krew Chrystusa. Idziemy następnie do Grobu, gdzie trzeba stać w długiej godzinnej kolejce, by wejść do środka. W tym czekaniu
na wejście był czas na przemyślenia i osobistą refleksję, że do chwały zmartwychwstania prowadzi
droga przez mękę i krzyż. Ja czekałem przed wejściem do Grobu, modląc się na Różańcu. Gdy nasi
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pielgrzymi z kolejki doszli, wtedy dołączyłem do nich. My księża weszliśmy do Grobu we czwórkę:
ks. Łukasz, ks. Grzegorz, ks. Robert i ja. Modlimy się tam dłuższą chwilę. Z wdzięcznością całuję
kamienną płytę, na której było złożone ciało Jezusa owinięte w chusty.
Dziękuję Chrystusowi za dar wiary i za Jego pomoc w wytrwaniu w wierze i miłości. Proszę też
o dar pokory, radości i pokoju. Po zakończeniu wizyty naszej grupy w Grobie Pańskim wchodzimy
do kaplicy, która jest z tyłu za grobem. Można tu zobaczyć jak wygladały groby za czasów Chrystusa.
Stamtąd udajemy się jeszcze na teren bazyliki. Zatrzymujemy się przy ołtarzu św. Marii Magdaleny.
Jest to ołtarz katolicki. Kaplica Najświętszego Sakramentu u ojców franciszkanów jest w remoncie.
Udajemy się do kaplicy św. Heleny. Była tam franciszkańska procesja. Czekamy chwilę i przychodzi
do nas o. Zacheusz, przełożony z Polski, który został tu przeniesiony z Wambierzyc. Witamy się z nim
i robimy sobie pamiątkowe zdjęcie. On pilnuje porządku procesji. Jest tu dziesięciu franciszkanów i mają
dosyć trudną służbę. Jest tu pięć wyznań chrześcijańskich. Ustalono pewien status quo i trzeba go przestrzegać. Następnie schodzimy do kaplicy św. Heleny. Kiedyś była tu składnica krzyży po skazańcach.
Święta Helena, matka cesarza Konstantyna Wielkiego, przybyła tu po Edykcie Mediolańskim (313),
by odnaleźć krzyż Chrystusa. Główną pionową belkę poznała po tabliczce z napisem Iesus Nazarenus
Rex Iudaeorum”, a ramię poziome po tym, gdy chory człowiek nim dotknięty odzyskał zdrowie.
To był ostani punkt zwiedzania. Wychodzimy na plac przed bazyliką, na schodach robimy sobie
pamiątkowe zdjęcie i udajemy się do Bramy Jafskiej. Tam chwilę czekamy, następnie wsiadamy do
autokaru, który zawozi nas do hotelu w Betlejem. Ruch uliczny jest większy, dlatego trochę dłużej nam
schodzi powrót do hotelu. Do hotelu „Diamond” docieramy o godz 18.30, a o godz. 19.00 mamy
wspólną obiadokolację. Po kolacji jeszcze spotkanie w gronie księży i z panią Marią z „Panoramy”.
Panie Boże, dziękujemy za tę niedzielę i za wszystko co widzieliśmy, słyszeliśmy, co tu podziwialiśmy.
B. Wstęp do Mszy św. w kościele skazania (Flagellationis – pretorium Piłata)
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Każda Eucharystia zawiera zapis dzieła zbawczego Jezusa Chrystusa, który to dzieło uobecnia
i czyni dostępnym dla tych, którzy w niej uczestniczą. Możemy powiedzieć, że w każdej Mszy św.
obecne jest nauczania Chrystusa, Jego cuda, Jego męka, Jego droga krzyżowa, śmierć na krzyżu, Jego
zmartwychwstanie, zesłanie Ducha Świętego i wniebowstąpienie. Dzięki Eucharystii mamy dostęp do
żyjącego w Kościele Jezusa Zmartwychwstałego. Każde pokolenie od tysięcy lat, w różnych miejscach
i zakątkach świata, wszędzie ma dostęp do Jezusa przez Eucharystię. To jest wielki dar Pana Jezusa
zostawiony nam, byśmy wszyscy mieli do Niego zawsze nieograniczony dostęp. Chcemy dzisiaj,
w niedzielę skupić nasze myśli i naszą wdzięczność wokół Zmartwychwstania Pańskiego.

Każdą niedzielę można nazwać małą Wielkanocą. Jest Wielkanoc, jest Wielka Niedziela i są niedziele
zwykłe, które też są bardzo ważne. Jeżeli jednak w niedzielę wypada jakieś święto czy wspomnienie
świętych, to przenosimy to święto na zwykły dzień tygodnia. Natomiast jeżeli jest jakaś uroczystość
Pańska, np. Boże Przemienienie czy Podwyższenie krzyża, wtedy modlimy się tekstami z danej tajemnicy, ale zasadniczo jest tak, że niedziela ma zawsze pierwszeństwo w celebracjach eucharystycznych.
Chciałbym podać intencję, którą pani zamówiła na tę Mszę św., prosząc o życie wieczne dla Jarosława, o zdrowie dla Łucji i błogosławieństwo dla rodziny Kociumaka. Do tej odczytanej intencji
kapłani dołączają swoje, w których sprawują Mszę św. Możemy też wszyscy jak tu jesteśmy dołączyć
nas samych i nasze sprawy, które mamy w sercu, z którymi przyjechaliśmy na pielgrzymkę. Dołączmy
więc intencje radosne, także naszą wdzięczność Panu Bogu za dotychczasową opiekę oraz różne
prośby i błagania, w naszych osobistych i rodzinnych intencjach. Pamiętajmy o naszych bliskich
i o tych, którzy nas o modlitwę tu na tym miejscu prosili. Niech to wszystko będzie dołączone do
ofiary zbawczej Pana Jezusa. Niech On to zabierze, połączy ze swoją ofiarą i złoży w Eucharystii Ojcu
Niebieskiemu dla Jego większej chwały i dla naszego duchowego pożytku.
C. Homilia mszalna
Jesteśmy w Kaplicy Skazania, w której gdzieś na tym miejscu Pan Jezus usłyszał wyrok śmierci
wydany na Niego przez Sanhedryn, a który potwierdził Piłat Poncki, namiestnik rzymski, pomimo
tego że uważał, iż Jezus został skazany niesprawiedliwie. Bojąc się jednak Żydów wyrok zatwierdził.
Tutaj też nałożono na barki Pana Jezusa krzyż i stąd – z krzyżem na ramionach – wyruszył w stronę
Golgoty. My też dzisiaj pójdziemy tymi śladami. Jesteśmy tu w Pretorium, gdzie Piłat miał spotkanie
z Jezusem przed potwierdzeniem wyroku śmierci.
Jesteśmy w Jeruzalem. To miasto jest miastem szczególnym w świecie. Jest ono związane z dziełem
zbawczym Jezusa Chrystusa i Jego Matki Maryi. Tutaj w tym mieście Jezus był ofiarowany w świątyni
Pańskiej, tutaj wypędzał przekupniów ze świątyni, tutaj nauczał, czynił cuda, wycierpiał za nas rany,
niósł krzyż na Golgotę, dał się do krzyża przybić, umarł na krzyżu i w tym mieście zmartwychwstał.
Tutaj także nastąpiło Zesłanie Ducha Świętego, które wczoraj rozważaliśmy, będąc w Wieczerniku na
chrześcijańskim Syjonie. Prawdopodobnie stąd też odszedł do nieba. Była to Jego ostatnia chrystofania.
Pochylamy się w tym miejscu nad tajemnicą Zmartwychwstania. Tak jest nasz program pielgrzymkowy ułożony. Dzisiaj dojdziemy do tej tajemnicy, znajdziemy się na miejscu, gdzie Jezus umarł,
gdzie został złożony do grobu i gdzie zmartwychwstał. Zmartwychwstanie Pańskie jest największym
cudem, który jest związany z Jezusem. Sam Pan Jezus czynił cuda, a cud zmartwychwstania jest naj-
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większy, bo na nim jest zawieszone całe chrześcijaństwo. Gdyby nie było zmartwychwstania, Jezus
byłby zapomniany. Przeszedłby do historii bez większego wspomnienia, a ponieważ zmartwychwstał
istnieje chrześcijaństwo, są jego wyznawcy. Wszystko jest oparte na fakcie zmartwychwstania.
W katechezie o zmartwychwstaniu, na podstawie tekstów, które słyszeliśmy czy innych, które
znamy, wiemy, że zmartwychwstanie dokonało się bez świadków, w nocy z soboty na niedzielę.
Świadectwa, które potwierdzają zmartwychwstanie, są dwojakiego rodzaju. Pierwszym niemym
świadkiem jest pusty grób odnaleziony w poranek wielkanocny. Maria Magdalena wczesnym rankiem
przyszła, żeby dopełnić namaszczenia, obrzędu pogrzebowego, bo w piątek zaczynał się szabat i nie
było wolno tych tradycyjnych czynności wypełnić. Dlatego w pierwszy dzień tygodnia ona i inne
niewiasty chciały dopełnić obrzędów pogrzebowych. Niewiasty zastały pusty grób i z tą nowiną
pobiegły do uczniów. Jan z Piotrem przybiegli do grobu i zobaczyli, że faktycznie jest pusty. Zostały
tylko chusty i płótna, w które Jezus był owinięty po swojej śmierci i złożony do grobu. Ten pusty
grób jest pierwszym świadkiem zmartwychwstania, które odbyło się bez świadków. Nikt nie widział
kiedy i jak Jezus wychodził z grobu, nawet strażnicy, którzy przed nim czuwali. To jest wydarzenie
historyczne, ale zarazem jest wydarzeniem, które przekracza historię, bo to jest cud. Każdy cud jest
wydarzeniem transcendentnym, które przekracza tę rzeczywistość, w której my tu na świecie jesteśmy. Do tego pustego grobu już 2000 lat pielgrzymują ludzie. I nie to akurat jest ważne czy w tym
miejscu to wszystko się dokonało, ważne jest to, że to jest to ziemia jerozolimska, gdzie Jezus umarł,
został złożony w grobie i gdzie zmartwychwstał.
My dzisiaj możemy powiedzieć, że będziemy pielgrzymować do pustego grobu. Pamiętajmy, że
byli ci pierwsi, którzy w poranek Wielkanocny, na trzeci dzień po śmierci Jezusa ten pusty grób zastali
i to świadectwo nam przekazali. My dalej to świadectwo przekazujemy następnym pokoleniom. To
jest pierwszy znak zmartwychwstania. Nie nazywajmy tego dowodem, bo to kojarzy się z nauką.
A to jest cud.
Drugim znakiem zmartwychwstania są chrystofanie, czyli ukazywanie się Jezusa zmartwychwstałego. Dokładniej powie nam o tym ks. Łukasz, ale można wstępnie powiedzieć, że w Nowym Testamencie zapisanych jest 11 chrystofanii. W pierwszy dzień tygodnia, czyli w dzień zmartwychwstania
Pańskiego, Jezus ukazał się 5 razy: Marii Magdalenie, niewiastom, które przyszły do grobu, w ciągu
dnia ukazał się Szymonowi, po południu ukazał się uczniom, którzy szli do Emaus. To ciągle był
dzień zmartwychwstania. Wieczorem przyszedł do uczniów, którzy byli zamknięci w sali na górze
w Wieczerniku. Ewangelia dokładnie nie mówi, ale było spotkanie najpierw bez apostoła Tomasza,
a tydzień później było z Tomaszem. Byli tacy spośród ludzi, którzy widzieli Jezusa zmartwychwsta-

łego, którzy z Nim rozmawiali. Słyszeliśmy fragment kazania, które wygłosił w domu Korneliusza
św. Piotr. Powiedział wyraźnie, że my jesteśmy świadkami, myśmy Go widzieli i z Nim rozmawialiśmy. Jedliśmy i piliśmy z Nim po Jego zmartwychwstaniu, i dajemy świadectwo, że On umarł na
odpuszczenie grzechów i zmartwychwstał, zapowiadając nasze zmartwychwstanie.
To był główny temat katechezy apostolskiej, z którą po otrzymaniu mocy Ducha Świętego apostołowie wyruszyli w szeroki świat. Chrystofanie, czyli zjawianie się Chrystusa zmartwychwstałego,
są przepiękne. One głównie miały miejsce w Judei, ale jest jedna opisana w Galilei, gdzie jest kościół
Prymatu, gdzie Pan Jezus przekazał Piotrowi klucze, by kierował Kościołem. To jest pierwszy wątek,
który przedkładamy sobie i przypominamy, jakie były znaki Pańskiego zmartwychwstania. Powtórzmy:
był pusty grób i chrystofanie, czyli ukazywanie się Chrystusa zmartwychwstałego.
Drugi wątek chciejmy zawrzeć w formie pytania: jakie znaczenie ma zmartwychwstanie Pańskie
dla nas, co ono oznacza i jakie zawiera dla nas wezwanie? Ułóżmy to w kilka punktów.
Po pierwsze, zmartwychwstanie Pana Jezusa uwierzytelnia całe Jego dzieło, całą Jego misję życiową.
Już na początku powiedzieliśmy, że Kościół opiera się na Pańskim zmartwychwstaniu. Zwykle ludzie
tak postępowali, że jak ktoś był niewygodny, jak o kimś chciano zapomnieć, to aby był spokój, należało
go zgładzić, zabić. W przypadku Jezusa Żydzi przeliczyli się, bo nastąpiło zmartwychwstanie. Gdyby
Jezus nie zmartwychwstał, to podzieliłby los innych postaci zamordowanych, bo przecież było ich
dużo. Jezus zmartwychwstał i swym zmartwychwstaniem uwierzytelnił wszystko to, co powiedział,
co uczynił, jakby uprawomocnił to dzieło, którego dokonał na ziemi, włącznie ze swoją śmiercią.
Pańskie zmartwychwstanie jest centralnym wydarzeniem w dziejach świata.
Po drugie. Zmartwychwstanie Pana Jezusa głosi nam takie przesłanie, że prawdy i dobra nigdy
nie można zniszczyć, nie można ukrzyżować. Prawda i dobro zmartwychwstaje. Na końcu jest życie,
a nie śmierć, na końcu jest prawda, a nie fałsz, na końcu jest miłość, a nie nienawiść. Jezus zmartwychwstał, a z Nim zmartwychwstała prawda, zmartwychwstało dobro, zmartwychwstało to, co
niektórzy źli ludzie chcieli zniszczyć.
Po trzecie. Zmartwychwstanie Pana Jezusa zapowiada nasze zmartwychwstanie. Święty Paweł
w Liście do Koryntian pisze, że Chrystus Zmartwychwstał jako pierwszy, a potem zmartwychwstaną
ci wszyscy, którzy do Niego należą. Najpełniej do Jezusa należała Maryja, Jego Matka, którą nam
z krzyża podarował, dlatego Ona też „zmartwychwstała”, została Wniebowzięta jako jedyny człowiek, który już jest w pełni zbawiony. Ludzie czekają w grobach na końcowe zmartwychwstanie.
Będą obudzeni, Pan Jezus to zapowiedział, a Maryja jest już obudzona. Nie wiemy dokładnie,
w jaki sposób Jezus obudził Maryję, w każdym razie grobu Maryi tu nie ma. Maryja jest pełnym
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owocem odkupienia Pana Jezusa. Jezus odkupił swoją Matkę najpełniej, bo zanim na świat przyszedł już zachował Ją od grzechu pierworodnego. Potem, gdy się z Niej narodził, był z Nią zawsze
w życiu ukrytym. W tym szeregu przyjaciół Pana Jezusa, którzy do Niego należą, jesteśmy także
i my, i to jest nadzieja na nasze zmartwychwstanie. W pieśni wielkanocnej śpiewamy: „Chrystus
zmartwychwstan jest, nam na przykład dan jest, iż mamy z martwych powstać, z Panem Bogiem
królować”.
Po czwarte. Zmartwychwstanie Pańskie uczy nas, że do chwały idzie się przez krzyż. Potwierdził
to Pan Jezus w chrystofanii podczas wędrówki dwóch uczniów z Jerozolimy do Emaus. Powiedział,
że Chrystus musiał cierpieć i tak wejść do swojej chwały. Pocieszamy się, jak nam jest ciężko, jak
są „wielkie piątki”, że to nie jest koniec, że to jest tylko coś przejściowego, i idziemy dalej do zmartwychwstania. Per crucem ad lucem – „Przez krzyż do światła”. Takie zawołanie ma ks. bp Stefan
Cichy. Byliśmy ostatnio na jego jubileuszu w Legnicy i to zawołanie zostało przypomniane. Jest też
takie łacińskie powiedzenie: Per aspera ad astra – „Przez trudy do gwiazd”, „Przez ciernie do gwiazd”.
Przez Wielki Piątek do Wielkiej Niedzieli, czyli przez krzyż do zmartwychwstania. To jest dla nas
wielka prawda, którą trzeba żyć i kierować się nią na co dzień. Nam nie brakuje „wielkich piątków”
w życiu, i z tych „piątków” wypatrujemy zmartwychwstania, że Pan Jezus nas poprowadzi z Golgoty
ku chwale zmartwychwstania. Jak jest zmartwychwstanie, jak jest radość, to pamiętajmy o Wielkim
Piątku. Przez cierpienie, przez uniżenie do chwały zmartwychwstania.
Ostatnim wymiarem zmartwychwstania Pańskiego jest to, że Jezus zmartwychwstając wezwał nas
do nowego życia. „Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze,
gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co
na ziemi” (Kol 3, 1). Mamy być inni, mamy być nowymi ludźmi, którzy żyją łaską Pańskiego zmartwychwstania. To jest takie schematyczne przypomnienie prawdy o Pańskim zmartwychwstaniu,
które jest głównym tematem dzisiejszego dnia pielgrzymkowego.
Za chwilę spotkamy Pana Jezusa w Najświętszym Chlebie. Ten Chleb tutaj przyniesiony będzie
przemieniony mocą Ducha Świętego, którą dał Chrystus kapłanom. Ten Chleb Boży przyjmiemy.
Jest on zadatkiem naszego końcowego zmartwychwstania. Ten Chleb spożywany jest ściśle powiązany
z męką Pana Jezusa i z Jego zmartwychwstaniem. Oddajmy się na nowo w tej Ofierze Najświętszej
Panu Bogu, dołączając się do Ofiary Pana Jezusa. Prośmy o to, byśmy żyli w naszym życiu łaską
zmartwychwstania Pańskiego, byśmy w imię tej prawdy ciągle się nawracali i żyli jak ludzie odkupieni
zbawczą krwią Chrystusa oraz byli zaproszeni do niebieskiej chwały. Amen.

D. Słowo przed końcowym błogosławieństwem
Drodzy pielgrzymi, przyjmijcie od tego ołtarza najlepsze życzenia. Życzę wam tych darów, które
Pan Jezus przyniósł wraz ze swoim zmartwychwstaniem, jednocześnie prośmy o to, żeby wszyscy
ludzie te dary ujrzeli i przyjęli.
Jest to przede wszystkim dar pokoju. Pan Jezus przyszedł do swoich uczniów ze słowami: „Pokój
wam, nie bójcie się, nie lękajcie się, żyję i zmartwychwstałem dla was, Jestem z wami”. Tego pokoju
życzę wszystkim. Życzę także radości. Wielkanoc, to jest wielka radość, bo Pan po Wielkim Piątku,
po pobycie w grobie zmartwychwstał, jako jedyny człowiek powrócił żywy z cmentarza, w nowej
egzystencji, jako Uwielbiony. Najważniejsze jest to, że powrócił żywy i że jest z nami.
Życzymy także tego duchowego zdrowia, byśmy nie byli tacy rozmazani, tylko autentyczni, aby
w naszej pobożności nie było niczego dwuznacznego, wyrachowanego. Niech nasza pobożność będzie
prostolinijna, autentyczna, ewangeliczna.
Życzymy również zdrowia fizycznego, by nogi mniej bolały, by serce dobrze funkcjonowało, żeby
żołądek lepiej trawił. Niech ta część cielesna cieszy się dobrym zdrowiem.
Niech Pan Jezus Zmartwychwstały napełni nas tymi darami. Przyjmijmy je i bądźmy świadomi
wartości tych darów, a szczególnie daru Ducha Świętego. Po zmartwychwstaniu Pańskim przychodzi dar Ducha Świętego: niech On nas wszystkich prowadzi do uświęcenia i pełnego posłuszeństwa
Bożej woli.
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Galeria wszystkich zdjęć – Dzień 3

Kaplica Skazania – Msza Święta
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Droga Krzyżowa

Droga Krzyżowa –
dach Bazyliki
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Bazylika Zmartwychwstania –
przed pustym Grobem

Bazylika Zmartwychwstania –
w Grobie

Bazylika Zmartwychwstania
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Bazylika Zmartwychwstania –
kaplica grobu Adama

Bazylika Zmartwychwstania –
miejsce ukrzyżowania

Bazylika Zmartwychwstania –
Kalwaria

Bazylika Zmartwychwstania –
kaplica przy grobie Józefa z Arymatei

Kościół prawosławny –
ucho igielne
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Kościół prawosławny –
dawna bazylika św. Heleny

Kościół prawosławny –
dawna bazylika św. Heleny

Ściana płaczu – mur zachodni

Ściana płaczu – mur zachodni

Ściana płaczu – synagoga

Ściana płaczu – mur zachodni
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Kościół św. Anny – śpiew Zdrowaś Maryja

zeskanuj, aby
odsłuchać

Betania – Msza Święta

DIECEZJALNA PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ
14-21 września 2018 r.

Dzień
IV
Dzień IV
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Dzień czwarty – poniedziałek, 17 września 2018 r.
Betania, Jerycho, Jordan (miejsce chrztu Jezusa), Qumran, Morze Martwe
A. Przebieg dnia
To już czwarty dzień naszej pielgrzymki. Nad ranem jakoś nie mogłem spać. O godz. 4.45 i o 5.15
obudził mnie z minaretu głos muezina przez megafon, który recytował czy może śpiewał azzam,
czyli modlitwę, kolejno na wszystkie strony świata. Telefon zadzwonił o godz. 6.30. O godz. 7.00
mamy śniadanie. Jest szwedzki stół, wybór potraw jest dość duży. Obsługa zaraz donosi na stoły, jak
tylko czegoś zabraknie. Jedzenie jest trochę inne niż w Europie, ale spokojnie można zaspokoić głód.
O godz. 7.50 odjeżdżamy sprzed hotelu w stronę Jerozolimy. Dziś są dłuższe korki przed bramą
kontrolną z Betlejem. Spokojnie czekamy na swoją możliwość przejazdu. Modlitwy poranne prowadzi ks. Grzegorz Umiński. Potem zabiera głos ks. Łukasz Czaniecki, nasz przewodnik. Jedziemy
obwodnicą Jerozolimy w stronę Betanii. Jest tam także mur, bo to miejscowość należąca do Autonomii
Palestyńskiej, tak jak Betlejem. Mur ten nie jest jednak widziany z drogi. Podjeżdżamy na miejsce
upamiętniające dom Łazarza, Marii i Marty. Jezus chętnie odwiedzał ich dom i był tam traktowany
niemal jak domownik. Dziś stoi tu niewielki kościół mający kształt grobu. Kościół ten nie ma okien,
a nikłe światło do niego pada tylko z góry. Symbolizuje to prawdę o świetle pochodzącym od Boga,
który jest światłością świata i rozjaśnia mroki śmierci. Przy kościele jest klasztor franciszkański.
W zakrystii spotykamy naszego rodaka, ojca Eleazara z parafii pw. św. Jadwigi we Wrocławiu. Serdecznie nas wita i zaprasza do celebry.
Msza św. zaczyna się z małym opóźnieniem z racji porannych korków. Jest to Msza św. o św. Łazarzu. Ewangelię o wskrzeszeniu Łazarza czyta ks. Łukasz. Śpiewy należą do ks. Roberta. Na wejście
śpiewamy „Pod Twoją obronę”. Psalm międzylekcyjny śpiewa ks. Grzegorz Umiński. Mówię homilię,
w której poruszam 5 wątków: ora et labora, dając przykład Marii i Marty; hojność, gościnność, przyjaźń oraz wiara w zmartwychwstanie. Msza św. jest w części śpiewana, a w części recytowana. Pieśni
są o zmartwychwstaniu. Na koniec jest antyfona „Ja jestem Zmartwychwstanie i życie”. Po Mszy
św. czytamy jeszcze dwa teksty z Ewangelii mówiące o tym miejscu: opowiadanie o Marii i Marcie
i o namaszczeniu w Betanii. Pielgrzymi idą do pieczary grobu, który jest we władaniu władz świeckich. Ojciec Eleazar zaprasza nas księży na kawę. Jesteśmy tu w sumie 2 godziny, do godz. 11.00.
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Schodzimy przez zielony ogród do autokaru. Jest tu wielbłąd i handlarze, ale jest polecenie, by się
nie zatrzymywać.
Udajemy się w stronę Jerycha. Droga jest opadająca z wysokości 800 m n.p.m. do 400 m poniżej
poziomu morza. Ks. Łukasz dał komentarz do opowiadania o miłosiernym Samarytaninie. Wydarzenie
to miało miejsce na drodze z Jerozolimy do Jerycha. Po pół godzinie jazdy zbaczamy z głównej drogi,
by zobaczyć kamieniołom Wadi Qelt. Przekraczamy miejsce, które leży na poziomie morza. Po chwili
dojeżdżamy do Jerycha, najstarszego miasta świata. Jest duży upał 35°C. Odczucie jest takie, jakby
ktoś otworzył piekarnik. Jedziemy przez Jerycho pod Górę Kuszenia. Tu słuchamy tekstu Ewangelii
o kuszeniu Jezusa i komentarz ks. Łukasza. Schodzi to do godz. 12.00. Jesteśmy na wielkim placu,
gdzie stoi tablica z napisem The Oldest City in The World 10 Thausent Years Old.
Ks. Łukasz szerzej omawia 3 pokusy skierowane przez szatana do Chrystusa:
1. Obwinianie Boga za zło w świecie;
2. Przewrócenie prawa natury;
3. Pożądanie władzy i bogactwa.
Po części religijnej udajemy się do sąsiadującego sklepu na zakupy. Trwają one od godz. 12.30
do 13.oo. Częstują nas w tym sklepie owocami, daktylami. Ja otrzymuję w prezencie drobiazgi do
jedzenia. Wsiadamy do autokaru. W drodze ks. Łukasz czyta z księgi Jozuego o zdobywaniu Jerycha. Były to słynne trąby jerychońskie. Kapłani przez siedem dni, siedmiokrotnie okrążali Jerycho,
po czym jeden z kapłanów dął w róg, a wtedy lud krzyczał i od tego miały zawalić się mury miasta.
Komentarz do Ewangelii Łukasza o uzdrowieniu niewidomego i spotkaniu z Zacheuszem podaje ks.
Łukasz. Mijamy drzewo sykomory i przypominamy sobie, że na takim siedział biblijny Zacheusz.
O godz. 13.15 jesteśmy nad Jordanem. Zejście do rzeki jest wybetonowane, są schodki i barierki.
Jesteśmy świadkami, jak niewiasty i mężczyźni w białych szatach przyjmują chrzest. My mamy tylko
odnowienie przyrzeczeń chrztu św., odnowienie sakramentu chrztu. Dokonuję polania głów wodą
z Jordanu. Wymawiam imię każdego i mówię słowa: odnawiam w tobie łaskę chrztu św. w imię Ojca
i Syna i Ducha Świętego. Potem robimy sobie wspólne zdjęcie. Z nieba leje się żar. Jest 36°C. Jakoś
wytrzymujemy, choć nie jest łatwo, bo nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich temperatur.
Wsiadamy do autokaru i jedziemy w stronę Morza Martwego. Zajeżdżamy do Qumran, gdzie
w latach 1947–1956 w lochach jaskini, w 11 grotach znaleziono zbiór dokumentów spisanych po
hebrajsku, aramejsku i grecku. Były to zwoje z tekstem Pisma Świętego Starego Testamentu. Najpierw
jest film, potem wychodzimy na zewnątrz. Żar dalej leje się z nieba. Ks. Łukasz opowiada o Eseńczykach, którzy mieli tu mieszkać jako wspólnota na wzór życia zakonnego. Ta hipoteza jednak jest

dziś podważana. Dawniej była tu obsługa wędrowców, kupców, którzy tym szlakiem przechodzili.
Zwoje Ksiąg mogli ukryć Żydzi przed Rzymianami, którzy wkroczyli do Ziemi Świętej w 63 roku
przed Chrystusem. Ks. Łukasz dość śmiało podważył tradycyjną wiedzę o grocie w Qumran. Stąd
udajemy się na brzeg Morza Martwego. Miejscowość nazywa się Kalia. Plaża znajduje się niecałe
pół godziny drogi od Jerozolimy. Ze względu na zasolenie wody całym Morzu Martwym utonięcie
jest prawie niemożliwe. Błoto i muł zalegający na dnie ma właściwości lecznicze, dlatego ludzie tu
plażujący wcierają je w całe ciało. Zażywamy kąpieli, obkładamy się słonym i śliskim błotem. Pobyt
tu i nasza kąpiel trwa 2 godziny, od 15.30 do 17.30. Prawie wszyscy nasi pielgrzymi skorzystali z tej
leczniczej kąpieli. W drodze powrotnej do Jerozolimy i Betlejem odmówiliśmy wspólnie Różaniec
– radosną część.
Kolacja jest o godz. 19.00 a o godz. 20.00 jest spotkanie zapoznawcze; najpierw oglądamy filmy
o Jerozolimie w czasach Jezusa, a potem każdy z uczestników pielgrzymki przedstawia się.
Panie Boże, dziękujemy za kolejny dzień nawiedzenia tych świętych miejsc.
B. Wprowadzenie do liturgii sprawowanej w kościele w Betanii
Jesteśmy w Betanii. To tutaj był gościnny dom, który tworzyło rodzeństwo: Łazarz, Maria i Marta.
Będziemy się modlić za naszych przyjaciół, za nasze rodziny. Poprosimy Pana Jezusa, byśmy mieli
dużo gościnności w naszym sercu, dużo przyjaźni wobec ludzi, których w życiu spotykamy na swojej drodze. Tutaj Jezus przy okazji wskrzeszenia Łazarza, w dialogu z siostrą Martą, wygłosił orędzie
o zmartwychwstaniu, o czym usłyszymy w Ewangelii.
Mamy różne intencje, które chcemy dołączyć do Ofiary Pana Jezusa. Jedna rodzina prosiła, żeby
tę Mszę św. odprawić w intencji daru macierzyństwa i ojcostwa dla Marty i Michała i także w intencji
dziękczynnej za dar drugiego życia, które nam Pan Bóg podarował. Inny jeszcze kapłan odprawia tę
Mszę św. w intencji uzdrowienia serc ludzi Panu Bogu znanych.
Dołączmy i powierzmy Panu Bogu nasze intencje. On najlepiej wie, czego nam potrzeba.
Powierzmy się Jego Opatrzności i niech na naszych ustach będzie chwała Boża. Niech przez tę
Eucharystię pomnoży się chwała Boża i także niech spłynie na nas Jego błogosławieństwo.
Dzisiaj w Polsce wspominamy św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa wygnańca
z XIX wieku, który ponad 20 lat przebywał na wygnaniu na wschodzie za to, że stanął w obronie
uczestników Powstania Styczniowego. Car go ukarał tym, że nie mógł wrócić do stolicy warszawskiej. Założył zgromadzenie sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Także dzisiaj w Polsce jest wspominana niewdzięczna rocznica, o której jednak trzeba pamiętać, a mianowicie agresja sowietów
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na nasz kraj w 1939 roku. Zachodni sąsiad napadł nas 1 września, a 17 września zaatakowali nas
sowieci. Nastąpił czwarty rozbiór Polski. Pamiętajmy o tym, bo to jest część naszego dziedzictwa
narodowego.
Uznajmy przed Bogiem nasze grzechy, abyśmy mogli godnie sprawować Najświętszą Ofiarę.
C. Homilia mszalna
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Będąc tutaj na tym miejscu stawiamy sobie pytanie: jakie jest przesłanie dla Kościoła i dla nas
pielgrzymów, którzyśmy tu dzisiaj zawitali do gościnnego domu w Betanii? W kilku punktach spróbujmy to przesłanie wyeksplikować, sformułować.
Najpierw jest to wezwanie do łączenia modlitwy i pracy. W Ogrodzie Oliwnym mówiliśmy
o łączeniu modlitwy i cierpienia, a tutaj – gdy patrzymy na dwie siostry Marię i Martę i na ich brata
Łazarza – trzeba nam powiedzieć o potrzebie łączenia modlitwy i pracy. Maria była osobą bardzo
rozmodloną, słuchała Jezusa, tego wszystkiego, czego nauczał, była zasłuchana w Jego słowo. Była
osobą kontemplującą kładącą nacisk na modlitwę. Jej siostra Marta była wspaniałą gospodynią. Gdy
Jezus się pojawiał od razu przygotowywała posiłek. To, co najlepsze było w domu, tym ugaszczała
Go jako przyjaciela całej trójki. Ona uwydatniała w swoim działaniu, w swoim życiu pracę. Ora et
labora – modlitwa i praca.
Przed wiekami takie hasło rzucił św. Benedykt i jest ono dzisiaj bardzo chętnie podejmowane
przez różne zakony; powinno jednak być podejmowane i spełniane także przez wszystkich chrześcijan. W życiu bowiem trzeba zawsze łączyć modlitwę z pracą. Nie wystarczy sama modlitwa i nie
wystarcza sama praca. Trzeba tego połączenia, które znakomicie widzieliśmy w życiu św. Jana Pawła
II. Był on przede wszystkim człowiekiem modlitwy. Najpierw każdego dnia musiał się wymodlić.
Kard. Dziwisz, świadek jego świętości życia, ciągle podkreśla, że Papież zawsze musiał mieć czas na
modlitwę. Nie wychodził do ludzi, nie szedł na audiencję zanim nie wymodlił się w kaplicy. Stał tam
koszyczek, do którego wkładane były listy i prośby o modlitwę. Papież codziennie tam zaglądał, czytał
je i przedstawiał Bogu prośby przychodzące z różnych stron świata. Były sygnały, że tymi modlitwami
Papież wyprosił wiele łask, o które prosili ludzie. Oprócz modlitwy można było zauważyć u Ojca
Świętego wielką pracę. Odbył 104 pielgrzymki do różnych zakątków świata; napisał kilka encyklik,
adhortacji, innych ważnych dokumentów, przemówień. To było wielkie dzieło jego pracy pasterskiej
w pięknym połączeniu modlitwy i pracy. Z Betanii zatem wynosimy to wezwanie, byśmy zawsze
łączyli w naszym życiu modlitwę i pracę, tak jak te dwie siostry, przyjaciółki Pana Jezusa potrafiły
łączyć te dwie sprawy.

Drugie przesłanie jest wezwaniem do gościnności i do hojności. My Polacy jesteśmy znani z takiej
gościnności, o czym mówi się głośno w Europie i na świecie. Podziwiają tę naszą polską gościnność
cudzoziemcy nawiedzający nasz kraj. Ten styl trzeba przedłużać, kontynuować tę postawę bycia
gościnnym, tak jak Maria, Marta, i Łazarz, którzy byli gościnni dla Pana Jezusa. Przychodził tu spokojnie, żeby wypocząć, by potem iść do Jeruzalem nauczać i tam działać. Tu był dla Niego przyjazny
dom. Uczmy się od nich takiej gościnności dla ludzi, którzy nas odwiedzają.
Pamiętam, jak przyjeżdżałem do mamy, to zawsze najpierw było pytanie o jedzenie. Siostra czy brat
już tak nie zapyta, ale mama zawsze pytała o takie sprawy codzienne. To był znak, że była gościnna, że
chciała poczęstować tym, co było w domu. Zabieramy z Betanii takie wezwanie do bycia człowiekiem
gościnnym, hojnym dla tych, którzy są w potrzebie. Znajdujemy takie słowa Pana Jezusa, których
nie ma w Ewangeliach, ale które św. Paweł zamieścił w Dziejach Apostolskich: „Więcej szczęścia jest
w dawaniu aniżeli w braniu” (Dz 20, 35). Hojność zawsze popłaca. Księża, którzy budują kościoły
im mniej proszą o pieniądze, a więcej dziękują, to więcej mają. Kto więcej rozdaje, to więcej ma.
To jest taka zasada, która się sprawdza w życiu, dlatego na hojności, na dzieleniu się, na gościnności
nigdy się nie traci. To jest Betania, gościnny dom Marii, Marty i Łazarza.
Kolejnym wezwaniem jest zaproszenie do przyjaźni. Pan Jezus też miał przyjaciół. Wszyscy
potrzebujemy oddanych przyjaciół. Ta przyjaźń urzeczywistnia się w małżeństwie. Miłość małżeńska, która na początku jest żywiołowa, emocjonalna, romantyczna, powinna się potem przeobrazić
w przyjaźń, w taką bardziej uduchowioną miłość. Są takie pary. Czasem natrafiam na takich małżonków zaawansowanych w życiu małżeńskim, którzy rzeczywiście są przyjaciółmi w małżeństwie. Ta
miłość przeobraziła się w miłość-przyjaźń. Papież Jan Paweł II, omawiając rodzaje miłości w książce
Miłość i odpowiedzialność powiedział, że ta miłość-przyjaźń jest najszczytniejszą, najsubtelniejszą
formą, postacią każdej miłości. Warto się o przyjaźń modlić i stawać się dla innych przyjacielem.
Jacques Maritain, filozof francuski, egzystencjalista, zaproszony jako audytor na Sobór Watykański
II, któremu papież Paweł VI zlecił orędzie soborowe do świeckich, napisał książkę Wielkie przyjaźnie,
w której pokazał kilka takich par związanych przyjaźnią. W Kościele znana jest np. piękna przyjaźń
św. Klary ze św. Franciszkiem. Nie jakaś brutalna, pozorna tylko przyjaźń czy miłość, jakiej dzisiaj
nierzadko jesteśmy świadkami, która szybko przemija, jak wiosenny kwiat. Prawdziwa przyjaźń jest
stabilna, trzeba jednak się o nią modlić i trzeba także ją mozolnie wypracowywać.
Przesłanie z Betanii jest zachętą do bycia prawdziwym przyjacielem czy przyjaciółką. Ta przyjaźń
ma być taka, by Pan Jezus był z niej zadowolony. Sam Pan Jezus otaczał się kobietami, które Mu
usługiwały. Są piękne przyjaźnie w życiu; czasem może to być przyjaźń między kapłanem i jakąś
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kobietą, która wcale nie musi być grzeszna, choć czasami niestety taką się staje... Trzeba modlić się,
by to uczucie było piękne, by ta przyjaźń wypełniała nasze serca. Nie kochamy ciałem, to nasz duch
kocha, dlatego nasza ludzka miłość, chociaż ma wymiar cielesny, najważniejszą część ma w sercu,
w naszym duchu, bo kocha nasz duch i nasze serce.
Kolejne wezwanie dotyczy wezwania do życia wiecznego. Tutaj Pan Jezus wygłosił orędzie zmartwychwstania. „Jam jest Zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie”
(J 11, 25-26). I zapytał Martę czy w to wierzy. Gdy odpowiedziała, że wierzy, stał się cud, bo tam
gdzie jest wiara, tam Jezus czyni cuda. Betania niesie wielkie wezwanie do wiary w życie wieczne,
do wiary w życie, które się nie kończy. Wszyscy wierzący chcą być w niebie, a boją się umierać, gdyż
boją się unicestwienia. Pragnienie życia jest w nas zakodowane, zapisane. Poza granicą śmierci jest
rzeczywistość, której nie znamy. Nie możemy jej poznać, zrozumieć w sposób naukowy, ale tylko przez
wiarę. Nie widzimy tej rzeczywistości okiem biologicznym, ale okiem wiary. Wiara z natury jest nie
do końca zrozumiała, dlatego jest zasługująca. Kto wierzy, ten wygrywa, ten podoba się Panu Bogu.
Módlmy się w tej porannej Mszy św. w gościnnej Betanii, byśmy potrafili budować piękne przyjaźnie w naszym życiu: w małżeństwie i w rodzinie, między sobą, między sąsiadami, z ludźmi, których nazywamy przyjaciółmi. Mamy sobie pomagać. Przyjaciel jest zawsze wielkim skarbem, który
nas poratuje, gdy będzie jakieś trzęsienie ziemi w moim życiu i poda rękę. Módlmy się o to, byśmy
byli przyjaciółmi. Prośmy za tych przyjaciół, których mamy, wesprzyjmy ich tutaj naszą modlitwą.
Prośmy o wiarę, życie wieczne i byśmy się nie bali umierać. Mamy się w życiu przygotować do tego
przejścia z życia ziemskiego do życia wiecznego, bo takie jest nasze wezwanie, przeznaczenie. Tutaj
nie mamy domu stałego zameldowania. Jesteśmy w domu przejściowym, żebyśmy to rozumieli, i byli
nastawieni na to przebywanie z Bogiem w domu wiecznym. Amen.
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Galeria wszystkich zdjęć – Dzień 4

Betania – kościół

Betania – przed kościołem

Betania – Msza Święta
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Jerycho – Góra kuszenia

Jordan

Qumran – groty

Qumran – muzeum

Qumran

Qumran – wykopaliska
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Morze Martwe

Morze Martwe

Wadi Qelt – pustynia
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Wadi Qelt – pustynia
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Msza św. w Grocie Narodzenia

DIECEZJALNA PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ
14-21 września 2018 r.

Dzień
V
Dzień V
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Dzień piąty – wtorek, 18 września 2018 r.
Góra Tabor, Jezioro Galilejskie, kościół św. Piotra, synagoga w Kafarnaum, Tabgha,
kościół Prymatu, Góra Błogosławieństw, Nazaret – hotel „Plaza”
A. Przebieg dnia
Dzisiaj także źle mi się spało, zwłaszcza w drugiej części nocy. W dodatku nad ranem budzę się
częściej, żeby nie zaspać, gdyż jesteśmy umówieni wcześnie na celebrę. To kolejna noc bez odpowiedniego nocnego wypoczynku. Wstaję o 4.45. O godz. 5.25 jestem już na dole przy recepcji i czekam
na księży. O godz. 5.30 wyjeżdżamy taksówką do bazyliki Narodzenia. O godz. 5. 55 zaczynamy
odprawiać Mszę św. w Kaplicy Żłóbka w Grocie Narodzenia. Na Mszy św. jest około 15 osób. Odprawiamy we czterech. Oprócz mnie są księża: Łukasz Czaniecki, Robert Begierski i Grzegorz Umiński.
Bierzemy formularz mszalny ze Święta Objawienia Pańskiego, gdyż są tu czczeni Trzej Magowie. Msza
św. jest recytowana, bez homilii i bez żadnych śpiewów. Ofiaruję ją w intencji własnej. Dziękuję za
to wszystko co dotychczas w życiu od Pana Boga otrzymałem i proszę o błogosławieństwo Boże na
ten pewnie już ostatni etap życia. Do tych osobistych włączamy także intencje ogólne, by wszystkie
ludy wielbiły prawdziwego Boga.
Po Mszy św. wracamy tą samą taryfą do hotelu w Betlejem. Nasi pielgrzymi już wkładają bagaże
do autokaru. Szybko jemy śniadanie . Udaję się jeszcze do pokoju, zabieram walizkę i schodzę na dół.
O godz. 6.50 odjeżdżamy autokarem. Niektórzy część bagaży zostawili, gdyż mamy tu jutro przyjechać na ostatnią noc. W autokarze modlitwy prowadzi ks. Grzegorz Umiński, a potem ks. Robert
Begierski intonuje Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Śpiew Godzinek dopełnia kilkoma
pieśniami maryjnymi. Potem jest przerwa na drzemkę, gdyż dziś było wczesne wstawanie i jest pewne
znużenie. O godz. 8.45 mikrofon podejmuje ks. Łukasz. Mówi o powstaniu czterech Ewangelii
i podaje ich charakterystykę. Ewangelie zawierają wiarygodne świadectwa o życiu i nauczaniu Jezusa.
Dwie z nich zostały napisane przez Mateusza i Jana, bezpośrednich uczniów Jezusa, dwie kolejne
przez Marka i Łukasza, świadków nauczania innych apostołów.
Komentarz kończy refleksja o przemienieniu Chrystusa. W międzyczasie dojeżdżamy pod Górę
Tabor. Tam już czekają na nas dwie taksówki, które zabierają po kilkanaście osób. Zaczynamy
wyjeżdżać na Górę godz. 9.15. Na Górze Tabor miało miejsce przemienienie Jezusa Chrystusa.
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Trzej apostołowie ujrzeli tu swego mistrza jak rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem. Na Górze gromadzimy się w kościele Przemienienia Pańskiego. Jesteśmy tu około 0,5 godz. W kościele głównym
ks. Łukasz odczytuje opis przemienienia Chrystusa u trzech ewangelistów. Wskazuje, co jest u nich
wspólne i co jest osobliwe dla poszczególnych ewangelistów. Pod koniec komentarza przechodzi do
opisu kościoła, który został wybudowany na początku XX w. W bazylice znajduje się wiele trójek.
Są trzy namioty, cztery trójki aniołów. Po komentarzu mamy kilka chwil wolnych na modlitwę i na
spojrzenie na okolicę z przykościelnego tarasu. Robimy wspólne zdjęcia przed bazyliką i kilka zdjęć
indywidualnych, następnie udajemy się na parking, skąd grupowo zjeżdżamy w dół.
Z Góry Tabor kierujemy się w stronę Jeziora Galilejskiego. Dojeżdżamy do Kafarnaum, gdzie jest
przewidziana Msza św. o godz. 11.00. Spóźniamy się nieco. Mszę św. rozpoczynamy o godz. 11.15
pod zadaszeniem na wolnym powietrzu, tuż nad brzegiem jeziora. Przewodniczę i mówię homilię
bez mikrofonu. Mszę św. bierzemy o św. Piotrze Apostole, gdyż on mieszkał w Kafarnaum. Śpiew
prowadzi ks. Robert, Ewangelię czyta ks. Łukasz. Msza św. w części jest śpiewana, a w części recytowana. W homilii są takie oto wątki: wątek powołania Apostołów i nas; postać św. Piotra Apostoła;
św. Jan Paweł II jako następca św. Piotra.
Po Mszy św. robimy wspólne zdjęcie nad brzegiem jeziora. Jest godz. 12.05. Śpieszymy się,
gdyż o godz. 12.30 zamykają tu obiekty na przerwę południową. Szybko udajemy się do kościoła
Piotra Apostoła, który to kościół został niedawno wybudowany. Patrzymy na jego odkryte fundamenty na poprzedniej świątyni stawianej na miejscu, gdzie stał dom Piotra. Wstępujemy do
kościoła na Górze. Jest cały przeszklony i jasny. Potem wsłuchujemy się w komentarz ks. Łukasza.
Jest bardzo gorąco, temp. około 35°C. Szukamy cienia, by choć chwilę odpocząć od upału. Przechodzimy do ruin synagogi z V wieku. Słuchamy jednego z tekstów związanych z nauczaniem
Jezusa w synagodze w Kafarnaum. Następnie ks. Łukasz fachowo to tłumaczy. Tu Jezus nauczał,
uzdrawiał. Z synagogi udajemy się pod drzewa Popędzają nas franciszkanie, dlatego kończymy
wcześniej o godz. 12.40.
Udajemy się na parking, skąd jedziemy autokarem do restauracji znajdującej się nad brzegiem
Jeziora Tyberiadzkiego. Cała restauracja jest wypełniona pielgrzymami. Wszyscy przybyli tu na
degustację ryby św. Piotra. Jest to jedna ze stałych atrakcji dla pielgrzymów odwiedzających Ziemię
Świętą. Ryba była bardzo smaczna, ale też bardzo oścista, dlatego trzeba było uważać przy jedzeniu. Tu dowiadujemy się, że po południu będą utrudnienia w zwiedzaniu, bo następnego dnia jest
żydowskie święto Jom Kipur. Mieliśmy w planach przejażdżkę po Jeziorze Galilejskim, ale niestety
obsługa łódek nie pracuje. W restauracji przebywamy godzinę od 13.00 do 14.00.

Po obiedzie mieliśmy jeszcze nawiedzić trzy miejsca: Tabghe, gdzie Jezus rozmnożył chleb i ryby,
kościół Prymatu św. Piotra oraz Górę Błogosławieństw. Z tych trzech obiektów udało nam się nawiedzić tylko kościół Prymatu i jego okolice. Gdy zajechaliśmy pod Tabghę i Górę Błogosławieństw
zastaliśmy wszystko pozamykane. O Tabghe opowiedział nam ks. Łukasz przy kościele Prymatu,
a przed zamkniętą bramą przy Górze Błogosławieństw odczytał tylko osiem Błogosławieństw. Tabgha
to dolina za północno-zachodnim brzegu Jeziora Genezaret. W tradycji chrześcijańskiej umiejscowione są tu trzy istotne wydarzenia Nowego Testamentu: kazanie na Górze, cudowne rozmnożenie
chleba i ryb oraz ukazanie się apostołom zmartwychwstałego Jezusa i przekazanie Piotrowi władzy.
Góra Błogosławieństw – to wzgórze na północnym brzegu Jeziora Genezaret, w okolicach Kafarnaum. Tradycja chrześcijańska wiąże to wzgórze z nauczaniem Jezusa i wygłoszeniem przez Niego
tutaj Kazania na górze.
Po zakończeniu zwiedzania, po dniu pełnym wrażeń, udajemy się nieco wcześniej do hotelu
w Nazarecie na zasłużony odpoczynek. Jest to hotel „Plaza”, ośmiopiętrowy budynek, dobrze wyposażony i przyjazny dla turystów. Otrzymuję pokój 819 na VIII piętrze. O godz. 19.00 mamy wspólną
kolację. Jedzenie jest bardziej zbliżone do naszej kuchni, jak również do tej kuchni w Betlejem.
Pomimo różnicy w kulinarnych smakach zawsze znajdzie się coś, co można bezpiecznie zjeść. Poza
tym, podróżując po innych krajach warto poznawać kuchnię danego kraju i upodobania kulinarne.
Po kolacji każdy udaje się do swojego pokoju na zasłużony odpoczynek, po trudach dnia.
Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami.
B. Wprowadzenie do liturgii sprawowanej w kościele św. Piotra w Kafarnaum
nad Jeziorem Galilejskim
Dzisiaj spoglądamy na Jezioro Tyberiadzkie, Galilejskie miejsce pracy wszystkich apostołów,
i także samego Pana Jezusa. W tej okolicy głównym zajęciem ludzi było łowienie ryb. We wprowadzeniu słyszeliśmy o tym, że tu mieszkał św. Piotr i że do niego przeniósł się Pan Jezus. To było
takie miejsce wypadowe dla Pana Jezusa, skąd wyruszał do okolicznych wiosek i miast, by głosić
ludziom Ewangelię.
Galilea to miejsce powołania pierwszych uczniów, nauczania, to miejsce wybrania apostołów, by
stworzyć kolegium apostolskie najbliższych współpracowników Pana Jezusa. W tym miejscu chcemy
się modlić za następcę św. Piotra, którym jest papież Franciszek. Kiedyś następcą Piotra był nasz
papież Jan Paweł II. Modlić się będziemy także za pasterzy Kościoła, za Kościół, za ludzi świeckich,
za rodziny i za wszystkich drogich naszemu sercu.
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Dołączmy nasze osobiste intencje, które mamy w sercu, niech będą tu z Ofiarą Pana Jezusa złączone, Panu Bogu przedstawione i złączone z Ojcowskim sercem i Ojcowską miłością. Inny kapłan
modli się o głęboką wiarę w pewnej rodzinie oraz o Boże błogosławieństwo dla Stanisławy z okazji
imienin. Jeszcze inny modli się w intencji chorej Janiny o wytrwałość w dźwiganiu krzyża dla niej,
dla jej męża i jej bliskich.
Ja dodaję intencję szczegółową za panią doktor Renatę Tuchendlerową, która pracowała wiele
lat w Szpitalu Wojskowym we Wrocławiu, i potem sama padła ofiarą choroby. Jest już na drodze
powrotu do zdrowia.
C. Homilia mszalna
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Przed nami rozciąga się piękny widok Jeziora Tyberiadzkiego, najważniejszego jeziora na świecie, którym wy możecie się rozkoszować, bo ja niestety muszę stać tyłem. Jeśli gdziekolwiek indziej
możemy mieć wątpliwości czy Pan Jezus tam był, to na pewno nie dotyczy to tego miejsca. Są bowiem
zapisy ewangeliczne, które mówią o łowieniu ryb, o spotkaniu z Piotrem, kiedy Pan Jezus kazał mu
przyjść po wodzie. Jezioro tyberiadzkie jest z pewnością miejscem, gdzie Pan Jezus nasz Zbawiciel
przebywał. Mamy do omówienia trzy punkty.
Punkt pierwszy naszego rozważania dotyczy Kafarnaum i tego terenu, który otacza tę miejscowość.
Dziś jest ona wymarła, ale kiedyś była bardzo prężną krainą. Jest to miejsce powołania pierwszych
uczniów. Szymon Piotr i Andrzej, rodzeni bracia pochodzili z Betsaidy. Tej miejscowości też już dzisiaj
nie ma, ale leżała gdzieś po prawej stronie. Podobnie św. Jakub i Jan Ewangelista, bracia, synowie
Zebedeusza. Był tam punkt celny, skąd został powołany celnik Lewi, który otrzymał imię Mateusz.
Powołanie to wielka sprawa, którą otrzymujemy od Pana Boga. To powołanie w przypadku św. Piotra
nieustannie odnawiało się i pogłębiało. Został on powołany podczas łowienia ryb. „Gdy Jezus przechodził
obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak
zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim” (Mt 5, 18-20). Zrezygnowali z pracy, którą
wykonywali od młodości i poszli za Jezusem. Potem Piotr otrzymał jakby nowe powołanie, gdy Pan
Jezus po swym zmartwychwstaniu zapytał go: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie, więcej aniżeli ci?
Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje” (J 21, 15).
Gdy mówimy o powołaniu apostołów, to nie możemy nie wspomnieć o naszym powołaniu.
Wszyscy jesteśmy przez Boga powołani najpierw do życia, bo mogło nas nie być, a jesteśmy. To, że
niektórzy są kobietami czy mężczyznami, to nie jest nasz wybór, to jest dar, powołanie od Boga. To, że

urodziliśmy się w wieku XX czy XXI, a nie w XIII, czy w V w. przed Chrystusem, to też nie jest nasz
wybór. Nikt z nas nie wybrał sobie rodziców. To wszystko jest darem Boży. Za naszym powołaniem
stoi sam Bóg. Na tym powołaniu do życia, do Kościoła przez chrzest św. nadbudowują się następne
powołania szczegółowe, jak kapłaństwo, małżeństwo czy życie samotne. Potem różne zawody, różne
rodzaje prac, to wszystko jest powołaniem przez Boga. Gdy jesteśmy na ziemi, na której Pan Jezus
powołał pierwszych uczniów i budował pierwszą wspólnotę Kościoła, warto sobie postawić pytanie,
czy to powołanie wypełniamy zgodnie z wolą Bożą, czy podobamy się Panu Bogu w jego wypełnianiu?
W drugim punkcie zatrzymujemy się w mieście św. Piotra, w którym mieszkał, gdzie Pan Jezus
uzdrowił mu teściową. Jest takie humorystyczne powiedzenie: „Dlaczego Piotr zaparł się Pana Jezusa? Bo
uzdrowił mu teściową”. To taki żart na orzeźwienie. Tutaj św. Piotr spędził większość swojego życia, zanim
po Zesłaniu Ducha Świętego wyruszył z apostołami umocnionymi tym Duchem, by głosić Ewangelię.
Zwróćmy uwagę na takie cztery wypowiedzi św. Piotra. Dwie z nich zostały wypowiedziane za
życia Pana Jezusa, a drugie dwie pochodzą z okresu po Jego zmartwychwstaniu. Pierwszą wypowiedź
związaną z bycia przy Jezusie, zabieramy z Góry Tabor, gdzie przed chwilą byliśmy: „Panie, dobrze
nam tu być” (Mt 17, 4). Niech te słowa będą także naszymi słowami. Przy Jezusie powinno nam
być zawsze dobrze, bo On nas najbardziej kocha. Kochał nas już wtedy, kiedy przychodził na świat,
gdy się ubogo narodził. Kochał nas, gdy niósł krzyż, gdy za nas umierał. Ukochał nas również, gdy
zmartwychwstał i gdy zsyłał Ducha Świętego. Powtarzajmy często to Piotrowe wyznanie: „Panie,
dobrze nam tu być” (Mt 17, 4). Dobrze, że tu jesteśmy, dobrze, że znaleźliśmy Cię w życiu i że
Ciebie pokochaliśmy. Panie, Ty jesteś dla nas wszystkim. Pamiętamy też słowa Boga Ojca z Góry
Tabor: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!” (Mt 17, 5).
Słuchanie Pana Jezusa jest elementem, który kształtuje nasze szczęście. Dobrze nam tu być, dobrze,
że słuchamy Pana Jezusa.
Druga wypowiedź pochodzi z odczytanej przed chwilą Ewangelii: „Za kogo ludzie uważają Syna
Człowieczego?” (Mt 16, 13). Odpowiedzi na to pytanie były dość ogólnikowe, dlatego Pan Jezus
wprost zapytał uczniów: „A wy, za kogo Mnie uważacie?” (Mt 16, 15). Tu Piotr wyręczył wszystkich
i powiedział: „Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego” (Mt 16, 17). Niech to też będą nasze słowa
wypowiadane w różnych sytuacjach życiowych, w różnym czasie naszego życia: „Tyś jest Chrystus,
Syn Boga żywego” (Mt 16, 17). Byłeś wczoraj, dzisiaj, i jutro będziesz. Zawsze będziesz Mesjaszem,
zawsze będziesz prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Powtarzajmy to za Piotrem.
I jeszcze dwie wypowiedzi Piotra wypowiedziane już po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Pierwszą
z nich usłyszymy dzisiaj przy kościele Prymatu, tam, gdzie ukazał się Jezus zmartwychwstały i gdzie
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odbył się Jego dialog z Piotrem i gdzie padło trzykrotne pytanie „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz
Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21, 15). „Panie,
Ty wiesz, że Cię kocham”. Niech to będą także nasze słowa. Czasem nasze życie jest jakoś poplątane,
czasem jesteśmy zagubieni, mamy jakieś trudne sytuacje życiowe, jak nam mówił nasz przewodnik,
ale pamiętajmy, że Bóg jest zawsze dla nas. On nigdy nie jest zmęczony swoim miłosierdziem. Czasem nam się zdaje, że Bóg pogniewał się na nas za nasze ciągłe wracanie do grzechu, za niespełnione
obietnice, przyrzeczenia. Nigdy nie możemy utracić tego przeświadczenia, że Bóg nas miłuje i dlatego
w każdej sytuacji życiowej mówmy: „Panie, Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21, 15). To są te Piotrowe
słowa wypowiedziane tu nad tym jeziorem. Świat się zmienił, jednak jezioro zostało. Woda może jest
inna, ale jest coś z tego co było. Tutaj padły te słowa: „Panie, Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21, 15).
Czwarta wypowiedź, a druga po zmartwychwstaniu, dotyczy momentu, gdy zaczęło się pierwsze
prześladowanie. Uczniowie zostali wtedy wezwani przez Sanhedryn do wytłumaczenia się, dlaczego
przekroczyli wydany zakaz nauczania w imię Jezusa. Piotr wtedy powiedział z mocą: „Trzeba bardziej
słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5, 29). Jak się dzisiaj o tym wspomni liberałom, to dostają drgawek i hejtują strasznymi słowami. Tymczasem to właśnie Prawo Boże jest źródłem wszelkiego prawodawstwa,
które ludzie stanowią tu na ziemi. „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5, 29).
Punkt trzeci końcowy. Popatrzmy na papieża Jana Pawła II, który też tu był na tej ziemi jako ksiądz,
jako kardynał i jako papież. Wiedział, że trzeba tu być. Był tutaj w roku Wielkiego Jubileuszu 2000 lat
chrześcijaństwa. Możemy powiedzieć, że papież Jan Paweł II połączył swoją osobą trzech apostołów:
dwóch, których imiona nosił i trzeciego, którego był następcą. Jak się przypatrzymy temu, co zrobił
w ciągu przeszło dwudziestu sześciu lat z tym, co czynił św. Paweł apostoł (podróże misyjne) czy św.
Jan Ewangelista (mistyk, teolog, człowiek Maryi, który najpełniej wniknął w wewnętrzne życie Pana
Boga), to możemy powiedzieć, że połączył misję Apostoła Narodów z misją św. Jana. Papież zaniósł
Ewangelię na wszystkie kontynenty świata; odbył 104 podróże apostolskie. Można też było znaleźć
u Papieża coś z mistyki, teologii i maryjności św. Jana. I wreszcie, w Janie Pawle II obecny był też
charyzmat Piotra z przytoczonymi wcześniej słowami: „Panie, Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21, 15) czy
„Panie do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6, 68). Cieszmy się, bądźmy pokornie dumni, że Pan Bóg dał nam takiego Papieża. Wybrał go i powołał z naszego narodu. Wracajmy
do jego dziedzictwa, do jego nauczania, bo ono nie jest jeszcze dogłębnie poznane. To jest dar Pana
Boga dany nam przez niego, byśmy tym żyli, my żyjący teraz oraz przychodzące po nas pokolenia.
Módlmy się w tej Eucharystii byśmy przez Boga powołani, zapatrzeni w przykład oddanych i gorliwych apostołów, podobali się Panu Bogu, wypełniając otrzymane od Niego nasze powołanie. Amen.

Msza Święta w Grocie Narodzenia
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Galeria wszystkich
zdjęć – Dzień 5

Jezioro Galilejskie – Msza Święta

Tabor – Beduin taxi
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Jezioro Galilejskie – grupa
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Tabor

Widok z Taboru
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Tabor – bazylika Przemienienia

Kana Galilejska

DIECEZJALNA PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ
14-21 września 2018 r.

Dzień
VI
Dzień VI
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Dzień szósty – środa, 19 września 2018 r.
Nazaret (źródło Maryi, synagoga, bazylika Zwiastowania, kościół św. Józefa),
Kana Galilejska, Betlejem (hotel „Diamond”)
A. Przebieg dnia
To jest jeden z niewielu dni, kiedy śpimy nieco dłużej, bo do godz. 7.00. Bez pośpiechu schodzimy na śniadanie, które jest o godz. 7.30. Mieszkamy w „Plazie”, w hotelu prowadzonym przez
Żydów, chociaż w mieście działają Arabowie-Palestyńczycy. Asortyment śniadaniowy jest obfitszy
niż w hotelu w Betlejem.
O godz. 8.30 odjeżdżamy sprzed hotelu w Nazarecie. Dzisiaj w Izraelu jest święto Jom Kipur,
dlatego są różne ograniczenia z tym związane, także w ruchu na drogach. Ogranicza to również nasz
plan zwiedzania, pielgrzymowania. Udaje się nam dojechać do centrum miasta w pobliże bazyliki
Zwiastowania NMP. Wysiadamy z autokaru i pieszo zaczynamy zwiedzanie miejsc związanych
z życiem Maryi, Józefa i Jezusa. O godz. 9.20 rozpoczynamy od Źródła, do którego Maryja chodziła
po wodę. Wyżej tego miejsca jest kościół prawosławny, który też upamiętnia to źródło. Jest tam nawet
doprowadzona woda. Gdy tam weszliśmy akurat było nabożeństwo, chyba Msza św. prawosławna.
Modlimy się chwilę, i kierujemy się w stronę dawnej synagogi, do której zachodził Jezus.
Obok synagogi jest kościół melchicki. Jest on bardzo ładny, ma dużo ikon. O godz. 9.45 zwiedzamy
synagogę. Ks. Łukasz odczytuje Ewangelię o nawiedzeniu synagogi przez Jezusa (Łk 4, 16-30). Stąd
udajemy się do bazyliki Zwiastowania. O godz. 10.00 w kaplicy przylegającej do Bazyliki odprawiamy Mszę św. dla naszej grupy, która liczy 47 osób. Odprawiamy przy tym samym ołtarzu, przy
którym odprawiał Mszę św. Jan Paweł II. Bierzemy czytania z formularza mszalnego z uroczystości
Zwiastowania NMP – 25 marca. Dwa pierwsze czytania czytają panie. Psalm śpiewa ks. Grzegorz
Umiński. Ewangelię czyta ks. Łukasz Czaniecki, nasz przewodnik, kapłan naszej diecezji świdnickiej.
W homilii mówię o znaczeniu zwiastowania; o przybyciu Boga na ziemię w postaci człowieka. Przypominam, że tylko chrześcijaństwo jest religią inkarnacji, religią mówiącą o Bogu wcielonym w człowieka. Dalej analizuję postawę Maryi w czasie Zwiastowania. Mówię o modlitwie „Anioł Pański”,
która upamiętnia zamieszkanie Boga na ziemi. Analizuję pozdrowienie anielskie „Zdrowaś Maryjo”
i kończę na naszych zwiastowaniach otrzymywanych od Boga oraz o potrzebie przyjmowania każdej
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woli Bożej. „Przychodzę Boże pełnić Twoją wolę”. Odmawiamy wyznanie Wiary i przyklękamy na
słowa: „I za sprawą Ducha świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się Człowiekiem”. Prawie
wszyscy pielgrzymi przystępują do Komunii św.
Po Mszy św. o godz. 11.15 udajemy się do kościoła św. Józefa. Ks. Łukasz mówi o miejscowości
Seforis, oddalonej o jakieś 5 km od Nazaretu. Jest to trzecie miejsce, o którym się mówi, że tam
mogła się urodzić Maryja (prócz Jerozolimy, kościoła św. Anny i Nazaretu). Schodzimy do krypty, by
nawiedzić miejsce związane z urodzinami Józefa. Na kościele tym widnieje tablica w języku polskim
jako pamiątka po polskich żołnierzach z okresu II wojny światowej. Z kościoła św. Józefa udajemy
się do bazyliki, która stoi na grocie Zwiastowania i jest ona po wyburzeniu na nowo wybudowana
w XX wieku. W górnej części są słynne w świecie obrazy Matki Bożej, a wśród nich jest obraz
Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Miłosierdzia z Ostrej Bramy z Wilna. Schodzimy do
dolnej części bazyliki, w której znajduje się grota Zwiastowania. Czekamy na uroczystą modlitwę
„Anioł Pański”. O godz. 12.00 wychodzi z zakrystii procesja. Jest w niej kilkunastu franciszkanów
w habitach i też kilkunastu księży lub kleryków w albach. Nabożeństwo prowadzi w języku włoskim ojciec franciszkanin. Sama modlitwa „Anioł Pański” jest powtarzana. Nabożeństwo kończy się
błogosławieństwem. Otwierają furtki i pozwalają pielgrzymom podejść do groty Zwiastowania. My
też podchodzimy i krótko się modlimy. Wychodzimy z bazyliki, robimy zdjęcia wspólne i udajemy
się do autokaru.
O godz. 12.45 odjeżdżamy w stronę Kany Galilejskiej, do której docieramy o godz. 13.15. Mamy
godzinną przerwę na posiłek. Jemy po połowie falafela i pijemy Coca-Colę. Od godz. 15.00 do 16.00
nawiedzamy kościół upamiętniający wesele w Kanie. Prowadzę tu specjalne nabożeństwo, podczas
którego 8 par małżeńskich z naszej grupy odnawia śluby małżeńskie. Dla niektórych par jest to wielkie
przeżycie, że mogą odnowić swoje ślubne przyrzeczenia w tak ważnym miejscu. Głoszę po Ewangelii
słowo i na końcu udzielam błogosławieństwa: ogólnego oraz indywidualnego dla par odnawiających
ślubowanie. Wychodzimy na zewnątrz i wstępujemy do sklepu. Tam otrzymuję prezent w postaci
butelek wina z Kany. O godz. 16.20 odjeżdżamy z Kany w stronę Jerozolimy i Betlejem. Kierowca
musi szukać drogi, gdyż w dzisiejsze święto do godz. 18.00 niektóre są zablokowane. Jedziemy autostradą nr 6, a potem z Tel Avivu do Betlejem. Przybywamy pod hotel „Diamond” o godz. 19.00.
O godz. 19.30 mamy kolację. Otrzymałem pokój 413. O godz. 20.30 mamy wieczorek podsumowujący pielgrzymkę, gdyż jutro ona niestety już się kończy. Otrzymujemy dyplomy potwierdzające
nasz pobyt w Ziemi Świętej. Są także podziękowania i życzenia dla par, które odnowiły ślubowanie.
Śpiewamy różne piosenki, ja śpiewam „Kukułkę”. Wszyscy śpiewają weselne przyśpiewki typu:

„Ona temu winna pocałować go powinna; on jest temu winien pocałować ja powinien”. „Nie pijemy
wódki, pocałunek był za krótki, nie pijamy wcale, pocałował ją niedbale”. Ja śpiewam jeszcze ułożoną
przeze mnie balladę na pożegnanie. Całe spotkanie kończy się Apelem Jasnogórskim o godz. 21.30.
Jutrzejszy dzień będzie ostatnim dniem naszej pielgrzymki i dniem powrotu do domu.
Panie, Boże dziękujemy za kolejny dzień pielgrzymki.
B. Wprowadzenie do Mszy św. w bazylice Zwiastowania w Nazarecie
Często w modlitwie „Anioł Pański” powtarzamy słowa: „A Słowo stało się Ciałem, i zamieszkało
wśród nas”. To są słowa pochodzące od św. Jana Ewangelisty, które odnoszą się do wydarzenia, które
tutaj się dokonało. Odnoszą się do Pańskiego Zwiastowania, kiedy Słowo stało się Ciałem w Maryi,
za Jej przyzwoleniem.
Jesteśmy na tym szczególnym miejscu, od którego zaczyna się nowa epoka, nowy świat z obecnością
Syna Bożego. Wszystko tu jest szczególne: Nazaret, Betlejem, Grób Pański czy bazylika Pańskiego
Zmartwychwstania.
Polecamy Panu Bogu nasze intencje. Pani Maria, szefowa Biura Podróży „Panorama” prosiła, żeby
u Matki Bożej odprawić za nią Mszę św. o łaskę zdrowia, by mogła dalej służyć naszym Polskim
pielgrzymom. Ja będę modlił się za Magdalenę, by wytrwała w dobrym.
Módlmy się wszyscy, byśmy różne zwiastowania, które nam Pan Bóg zsyła przyjmowali z poddaniem się woli Bożej, na wzór Matki Najświętszej.
C. Homilia mszalna
Pamiętamy słowa św. Jana Pawła II, które wypowiedział w Wadowicach, że „tu się wszystko
zaczęło”. Te słowa Papieża możemy odnieść do tego miejsca, na którym obecnie jesteśmy. Tu też
wszystko się zaczęło. Zaczął się nowy etap dla odnowienia ludzkości. Przez obecność Syna Bożego
w ludzkiej postaci, w ludzkim ciele zaczął się nowy etap dla świata.
Jesteśmy jedyną religią w dziejach świata, i także współcześnie, która przyjmuje inkarnację, to
znaczy prawdę, że Bóg stał się człowiekiem. Bóg naprawdę stał się człowiekiem, stał się jednym z nas.
I to dokonało się właśnie w Nazarecie. Zanim Maryja wydała na świat Dzieciątko Boże w Betlejem,
tutaj przyjęła Je pod swoje serce. Teologowie pytali wielokrotnie w dziejach Kościoła, kiedy Pan Bóg
był bardziej Wszechmocny: czy wtedy, gdy stwarzał wielki kosmos, wielkie galaktyki, czy wtedy, tu
w Nazarecie, gdy Słowo stało się ciałem. Jest to bowiem niepojęta tajemnica i niepojęta Wszechmoc
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Boża, żeby w jednej osobie Syna Bożego były dwie natury: prawdziwy człowiek i prawdziwy Bóg.
Cieszmy się, że jesteśmy wyznawcami takiej religii, takiej prawdy, która pokazuje nam Boga tak
blisko wśród nas. Emanuel, Bóg z nami.
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród
nas” (J 1, 14). To jest prawda Nazaretu i Betlejem, i tą prawdą żyjemy. Patrzymy poprzez Ewangelię przed chwilą ogłoszoną na to, co tu się wydarzyło, czyli na Pańskie Zwiastowanie. Zauważmy,
jaka była postawa Maryi w tym zdarzeniu, które stoi na początku i środku starego i nowego czasu.
Maryja, gdy Anioł Ją pozdrawiał, była pełna zdumienia i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Jest więc pełna zadumy nad Bożym słowem, nad tym, co przychodzi od Boga; kontempluje
to, co mówi Pan Bóg. Jakie z tego płynie przesłanie dla nas? Maryja jest otwarta na słuchanie tego,
co mówi Bóg. A psalmista podpowiada nam: „Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego Słowem” oraz „Nie
zatwardzajcie serc waszych” (Ps 95, 8). A my, czy słuchamy Pana Boga? Patrzymy na braci i siostry
w dzisiejszym świecie, pośród którego żyjemy, i widzimy, że niektórzy zamknęli się na to, co mówi
Pan Bóg i zepchnęli Jego słowa na margines. Słuchają tylko słów ludzkich, które często są kłamliwe,
obraźliwe, podstępne. Patrząc na Maryję przypominamy sobie, że trzeba się zawsze otwierać na to,
co mówi Bóg, na to, co płynie od Boga. Słowo Boże jest zawsze prawdziwe, niesie zawsze prawdę
i miłość. Wyzwala nas, upomina i pociesza. Ważne jest, byśmy nasze odbiorniki, które mamy w sercach nastawiali na fale, które przyjmują Słowo Boże.
Patrzymy na Maryję w czasie zwiastowania, gdy Anioł mówi do niej: „Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego”
(Łk 1, 31-33). A gdy Anioł skończył, „Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam
męża?” (Łk 1, 34). Te słowa były dochodzeniem do prawdy. Maryja znała prawa natury i wiedziała, że
każde dziecko przychodzi na świat za sprawą mężczyzny i kobiety. Anioł wyjaśnił Jej te wątpliwości:
„Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi,
będzie nazwane Synem Bożym” (Łk 1, 35). Patrzymy na Maryję i od Niej chcemy się uczyć takiego
dochodzenia do prawdy. Bóg może zawiesić prawa natury, które sam ustanowił albo je udoskonalił.
Tak się właśnie stało tu w Nazarecie i tak się stało w przypadku Elżbiety: Maryja od anioła usłyszała,
że jej krewna Elżbieta poczęła syna w swojej starości, ta która uchodziła za niepłodną. Ponieważ „dla
Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1, 37). Maryja przyjęła to wyjaśnienie i na końcu mówi: „Oto
Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa” (Łk 1, 38). W ten sposób wyraziła
zgodę na to, co proponował jej Bóg. A ta zgoda stała się błogosławieństwem nie tylko dla Niej, ale

dla całej ludzkości, dla całego świata. To było przyzwolenie, by Syn Boży tu na ziemi mógł mieć
swój pierwszy dom pod Jej sercem. Dlatego Maryja jest taka wielka i kochana przez nas, bo została
wybrana do pełnienia szczególnych zadań. Została obdarzona szczególnym powołaniem jedynym
i niepowtarzalnym, bo ono już nigdy w dziejach świata nie powtórzy się, by dać Synowi Bożemu
ludzkie ciało za sprawą Ducha Świętego, a nie za sprawą człowieka.
To jest ta szczególna scena Zwiastowania Pańskiego, która tu się wydarzyła i która powraca. Przywołujemy ją wielokrotnie w liturgii w ciągu roku, szczególnie jednak 25 marca, dziewięć miesięcy
przed Bożym Narodzeniem, gdy Maryja za sprawą Ducha Świętego poczęła Jezusa, a za dziewięć
miesięcy wydała Go na świat. Do tego wydarzenia powracamy przy okazji różnych świąt maryjnych,
bo jest ono tak ważne, piękne, ujmujące. Nade wszystko jednak ujmujący jest Bóg, który otwiera się
przed światem, daje to, co było najcenniejsze w niebie. Sama osoba Boska staje się człowiekiem. Syn
Boży nie przestając być Bogiem i staje się człowiekiem. Bóg takim darem nas obdarza.
Ks. prof. Jerzy Szymik porównał kiedyś tajemnicę wcielenia do ewangelicznej wdowy, która wrzuciła
do skarbony dwa pieniążki, dając wszystko co miała na swe utrzymanie. Inni dawali to, co im zbywało,
a ona dała całe swoje mienie. Pan Bóg z nieba dał nam wszystko, co miał, co było najwartościowsze:
Syna swojego dał, żeby był wśród nas, żeby nas odkupił, żeby za nas umarł i zmartwychwstał. Macie
drogę wolną do nieba. Idźcie za Mną. „Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie
miał światło życia” (J 8, 12). Idziemy za Maryją, która wszystkim nam przewodzi w tym marszu,
w tej drodze za Chrystusem.
Wydarzenie, które tu w Nazarecie miało miejsce, w jakiś sposób jest obecne w modlitwie „Anioł
Pański”. Tutaj ta modlitwa się narodziła. To jest modlitwa, która przypomina nam o zamieszkaniu
Syna Bożego na ziemi: najpierw pod sercem Matki, potem jako dziecko i wreszcie jako dorastający
mężczyzna, który podejmie misję zbawienia wraz z działalnością publiczną. To jest to przypomnienie,
że Słowo stało się ciałem, dlatego warto tę modlitwę odmawiać. Są trzy szczególne godziny w ciągu
dnia, by pamiętać o tej modlitwie. W tradycji Kościoła modlitwa „Anioł Pański” odmawiana jest
trzykrotnie w ciągu dnia: rano o godz. 6.00, w południe o 12.00 i wieczorem o godz.18.00. Kiedyś o tej porze biły dzwony. Szczególny wymiar ma ta modlitwa o godz. 12.00, gdy słońce osiąga
najwyższy punkt na horyzoncie nieba każdego dnia. Wtedy zatrzymujemy się i sobie uświadamiamy, że Bóg stał się jednym z nas. „On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”. Zstąpił z nieba
nie dla zwierząt czy dla przyrody, ale dla nas ludzi stał się człowiekiem. To jest szczególny przejaw
Bożej miłości do nas.
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Powróćmy do tych szczególnych godzin uświęconych naszą modlitwą. Najpierw do modlitwy
„Anioł Pański”, która przypomina nam prawdę o zamieszkaniu Syna Bożego na ziemi. Ojciec Święty
Jan Paweł II na początku pontyfikatu prosił swoich rodaków, by odmawiali tę modlitwę każdego
dnia w łączności z nim, a w niedzielę uczestniczyli w niej przez media.
Drugą szczególną godziną w ciągu dnia jest godzina Miłosierdzia Bożego (od 15.00 do 16.00)
niedawno odkryta i wskazana przez siostrę Faustynę. Jaki ona ma wymiar i znaczenie możemy przeczytać w Dzienniczku, gdzie wszystko jest wyjaśnione. Miłosierdzie Boże potrzebne jest każdemu,
bo wszyscy grzeszymy, nawet ci, którzy są bliżej Pana Boga. My kapłani mamy złożone w dłoniach
tak wielkie misteria, do których nieraz nie dorastamy. Dlatego jesteśmy wdzięczni, jak wy nam
wypraszacie Miłosierdzie Boże. Wy nam wypraszacie potrzebne łaski, a my wam.
Następna ważna godzina w ciągu dnia, to nasza polska godzina Maryjna, a mianowicie „Apel
Jasnogórski”. Poprzez telewizję „Trwam” możemy codziennie być w kaplicy jasnogórskiej. Nie można
przegapić godziny tej modlitwy.
Codziennie odmawiamy w różańcu i w pacierzu „Zdrowaś Maryjo”. Święta Elżbieta podczas
spotkania z Maryją przywołuje słowa, które anioł powiedział do Maryi. „Błogosławiona jesteś
między niewiastami” (Łk 1, 42), dodając jeszcze: „i błogosławiony jest owoc Twojego łona” (tamże).
Tak się narodziła pierwsza część „Pozdrowienia Anielskiego”. Druga jej część, zaczynająca się od
słów: „Święta Maryjo, Matko Boża” została ułożona w średniowieczu, gdy szerzyły się wielkie
zarazy, a ludzie umierali na dżumę, na cholerę i inne śmiertelne choroby. Wtedy dołożono te
słowa „Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz…”. Teraz, czyli w tej
chwili, gdy dzieją się różne tragedie, szerzy się zaraza, gdy giniemy, gdy grzeszymy. Dodajemy w tej
modlitwie słowo „teraz”: teraz, gdy jest nam ciężko, gdy chorujemy, gdy się czymś martwimy, gdy
mamy różnorakie problemy, i dlatego mówimy „Módl się za nami grzesznymi, teraz”. Zarazy były
kiedyś uważane za jakąś formę kary za grzechy, w duchu Starego Testamentu. Prorocy mówili,
że Pan Bóg upomina ludzi takimi wydarzeniami. Maryjo, bądź z nami, wspomagaj nas, wstawiaj
się za nami u swego Syna w naszych potrzebach. Do tego „teraz” dodajemy jeszcze: „i w godzinę
śmierci naszej”. To bardzo ważny dodatek, bo w godzinie śmierci wszystko się rozstrzyga. Potem
nie ma już żadnych decyzji moralnych. Po śmierci samemu nie można już się nawrócić, mogą
nam jedynie pomóc ci, co zostają na ziemi, dlatego modlimy się za zmarłych. Oni sami już nie
mogą sobie pomóc, ale póki my żyjemy, możemy jeszcze wiele zmienić. Wszystko jest możliwe,
żeby przed Panem Bogiem się zmieniło tak, jak zmienił się dobry łotr na Golgocie. „Módl się
za nami grzesznymi”. Kto tę modlitwę odmawia, ten in blanco ma zapewnione u Maryi, że nie

będzie umierał sam, że Maryja przyjdzie do niego i będzie się modlić w jego godzinnie przejścia
z życia do życia.
Zwiastowanie Pańskie, jak nadmieniłem we wstępie, ma też odniesienie do zwiastowań, które my
mamy od Pana Boga. Każde powołanie do nowego zadania w trakcie naszego życia można nazwać
takim małym zwiastowaniem, i dlatego warto naśladować postawę Maryi. Trzeba wszystko przyjmować z pokorą, nie kłócić się z Panem Bogiem, tylko Mu zawierzyć. „Przychodzę Boże pełnić Twoją
wolę”, śpiewamy w jednym z refrenów psalmu responsoryjnego. Panu Bogu najbardziej podobamy
się wtedy, gdy pełnimy Jego wolę, którą nam zleca do wypełnienia. Maryja pierwsza z nas pięknie
to zlecenie wypełniła. Każda nowa sytuacja, która się wydarza w naszym życiu może być odczytywana jako nowy rodzaj zwiastowania. Czasami są one miłe, dobre dla nas, ale są też zwiastowania
trudne, kiedy jesteśmy wezwani do niesienia krzyża. Symeon Maryi powiedział: „A Twoją duszę
miecz przeniknie” (Łk 2, 35). Maryja wzięła sobie to do serca co usłyszała. Gdy stała pod krzyżem
może pamiętała o tych słowach, które padły w świątyni podczas ofiarowania Jezusa w 40. dniu życia.
W naszym życiu też różnie może być, ale pamiętajmy zawsze to, co powiedział Paweł apostoł:
„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4, 13). „Wspomożenie nasze w imieniu Pana”.
To są początkowe słowa błogosławieństwa wypowiadanego przez biskupów. Nasze wspomożenie jest
w imieniu Pana. Jak rozpoczynamy nasze pacierze kapłańskie, to na wstępie, czyniąc znak krzyża,
mówimy: „Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu; Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu”. Powtarzajmy
często te słowa i idźmy za Jezusem i Maryją. Amen.
D. Homilia w Kanie Galilejskiej
Drodzy bracia i siostry, a szczególnie wy małżonkowie, którzy za chwilę odnowicie tutaj swoje
małżeńskie ślubowanie.
Ewangelię, którą ks. Łukasz przed chwilą odczytał, słyszeliśmy już wiele razy, gdyż jest ona czytana w kościołach wtedy, gdy obchodzimy Maryjne uroczystości. W szczególny sposób odczytujemy
tę Ewangelię 26 sierpnia w naszej Jasnogórskiej Kanie, kiedy obchodzimy imieniny Matki Bożej
Jasnogórskiej.
„Nie mają już wina” (J 2, 3). Maryja zgłasza Jezusowi niedostatek, jakiego doświadczają nowożeńcy
podczas swojego wesela. Ojciec Święty Jan Paweł II, komentując te słowa podczas pobytu na Jasnej
Górze mówił, że Maryja ciągle rozmawia o naszych sprawach ze swoim Synem, naszym Zbawicielem.
Ma Ona wrażliwe oczy, które dostrzegają przeróżne braki i spieszy do Jezusa, by Mu o tym powiedzieć. A Jezus, wiedząc o tym, chce jednak, by to dotarło do Niego przez Jego Matkę. Wydarzenie,
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które miało miejsce w Kanie Galilejskiej było zapowiedzią roli Maryi jako Matki w życiu Kościoła.
Ona pierwsza zauważyła brak wina na weselu i pospieszyła z pomocą nowożeńcom. Między Jezusem
a nami zawsze będzie Maryja.
„Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” (J 2, 5). To są ostanie słowa wypowiedziane przez
Maryję, jakie zostały zapisane w Ewangelii. Pod krzyżem Maryja jest milcząca, podobnie i po zmartwychwstaniu, gdy razem z Apostołami oczekuje na zesłanie Ducha Świętego. Nie padają żadne słowa
oprócz słów modlitwy z Apostołami. Jeśli słowa z Kany Galilejskiej są ostatnimi, to traktujemy je
jako testament. Maryja zostawiła ten testament i to nie tylko tamtym nowożeńcom w Kanie, ale
i nam wszystkim, całemu Kościołowi. W nim Maryja prosi nas, byśmy Jezusa słuchali i wypełniali
wszystkie Jego polecenia, nie tylko te łatwe, ale także te trudne. „Miłujcie waszych nieprzyjaciół
i módlcie się za tych, którzy was prześladują” (Mt 5, 44); „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje” (Mt
26, 26). „Miłujcie się tak, jak Ja was umiłowałem” (Mt 15, 12). Wszystkie polecenia Pana Jezusa
mamy sobie brać do serca i je wypełniać.
„Napełnijcie stągwie wodą” (J 2, 7). Słudzy dokładnie napełniają stągwie wodą, a ewangelista Jan
odnotowuje: „I napełnili je aż po brzegi” (J 2, 7). Wykonali polecenie Jezusa najlepiej jak potrafili.
Następnie Jezus mówi: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu” (J 2, 8). Woda została
zamieniona w wino. Jest to polecenie, by iść do drugich, by to dobro, które za sprawą Jezusa się stało,
poszło dalej do ludzi. Zabierzmy z Kany to przeświadczenie, że Maryja jest w Kościele Pośredniczką
między Chrystusem, naszym Zbawicielem, a nami.
Za chwilę będziemy świadkami odnowienia przyrzeczeń ślubnych, małżeńskich. Możemy sobie
przypomnieć te słowa, które są zawarte w formule zaślubin: „Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość
małżeńską oraz to, że Cię nie opuszczę aż do śmierci”. Bardzo ważne słowa. Miłość jest pragnieniem
dobra drugiego człowieka. Ja chcę twojego dobra. Kardynał Wojtyła, a potem papież Jan Paweł II,
mówił, że jest to bezinteresowny dar „ja” dla „ty”. Tak żyję, tak mówię, tak działam, żeby tobie ze
mną było dobrze; nie żeby tylko mnie było dobrze, ale żeby tobie było ze mną dobrze. To właśnie
jest miłość. W miłości jest zawsze pomniejszanie swojego „ja”, żeby to „ty” w moim sercu było większe. Moje „ja” ma było jak najmniejsze, żeby „ty” w moim sercu wzrastało. Na tym ma się opierać
prawdziwa miłość. „Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał” (J 3, 30). To są słowa Janowe też
wypowiedziane na tej świętej ziemi przez Jana Chrzciciela. Bolejemy nad tym, że dzisiaj miłość jest
tak często opatrznie rozumiana przez wielu piewców tego świata, także przez młodych ludzi.
Wierność. Nie ma miłości bez wierności. Jest wierność małżeńska, wierność kapłańska. To jest
piękny przymiot każdej miłości, wierność aż do końca.

Uczciwość małżeńska. Mówimy uczciwy kierowca, uczciwy sprzedawca, który nie oszukuje, ale
dba o dobro klienta. Uczciwość to jest to, że dbam o dobro twoje. Uczciwość małżeńska, to też jest
pochodna miłości.
W przyrzeczeniu małżeńskim jest jeszcze deklaracja, że cię nie opuszczę aż do śmierci: w chorobie, zdrowiu i w każdej innej życiowej sytuacji. Taką miłość widzi Bóg. Miłość małżeńska ma
być odwzorowaniem miłości Pana Boga do ludu wybranego, miłości Chrystusa do Kościoła. Bóg
kochał swój naród w sposób niepojęty. Chrystus kocha Kościół w sposób niezawodny. Nigdy nas
nie zdradza ani nie zawodzi. To my zawodzimy, to z naszej strony jest niewierność przyrzeczeniom,
a Bóg nigdy nie zdradza.
Jest to wielkie zadanie dla małżonków, by wpatrywali się w miłość Pana Boga do ludzi, do Kościoła,
do nas. Ta miłość jest ogromna i starajmy się tę naszą miłość przybliżać do tej miłości wzorcowej
jaką Bóg nosi w swoim sercu do nas.
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Galeria wszystkich zdjęć – Dzień 6

Kana Galilejska

90

Kana Galilejska – odnowienie przysięgi małżeńskiej
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zeskanuj, aby
odsłuchać
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Betlejem – wspólna agapa w hotelu

Stella Maris – grota Eliasza

DIECEZJALNA PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ
14-21 września 2018 r.

Dzień
VII
Dzień VII
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Dzień siódmy – czwartek, 20 września 2018 r.
Ain Karem, Przejazd przez Jerozolimę, Kneset, Cezarea Nadmorska, Haifa,
góra Karmel, lotnisko Tel Awiw
A. Przebieg dnia
Dzisiejszy dzień jest już ostatnim dniem naszej tygodniowej pielgrzymki. Wieczorem pełni
duchowych doznań opuścimy Ziemię Świętą z nadzieją w sercu, że może jeszcze kiedyś tu wrócimy.
Ostatnią noc śpimy w tym samym hotelu, w którym zameldowaliśmy się pierwszego dnia naszej
pielgrzymki. Mam jednak inny pokój niż poprzednio, bo nr 413.
Budzenie dzisiejszego poranka mamy przez telefon, który wzywa nas do wstawania już o godz.
6.00, bo o godz. 6.30 mamy śniadanie, trzeba więc się śpieszyć. Niektórzy przezorni pielgrzymi, by
nie chodzić dwa razy po schodach, znieśli już swoje bagaże na parter pod recepcję. Nie pomyślałem
o tym usprawnieniu i po śniadaniu wracam do pokoju. Dopinam jeszcze walizki i szybko schodzę
na dół.
Odjeżdżamy spod hotelu o nazwie „Diamond” o godz. 7.30. Przed bramą w murze okalającym
Betlejem jest kolejka pojazdów czekających do kontroli. Żołnierze sprawdzają głównie samochody
osobowe, ale każdy pojazd, także autobus z pielgrzymami, musi się zatrzymać. Zwykle autokary
przejeżdżają bez szczegółowej kontroli. Dokładniej kontrolowane są samochody osobowe. Po
przejechaniu przez posterunek kontrolny zaczynamy modlitwę, którą dziś prowadzi ks. Grzegorz
Umiński. Potem mikrofon od ks. Grzegorza przejmuje nasz przewodnik merytoryczny, ks. Łukasz
Czaniecki.
Nasza droga wiedzie dziś do Ain Karim. Zgodnie z chrześcijańską tradycją mieli tutaj mieszkać
św. Zachariasz wraz z żoną św. Elżbietą. Tu też wskazuje się miejsce narodzin św. Jana Chrzciciela. Do tej miejscowości miała przybyć Maryja po Zwiastowaniu, by pomagać swojej krewnej
Elżbiecie. Jesteśmy tam o godz. 8.15. Autokar zostaje na parkingu, a my pieszo udajemy się do
kościoła św. Jan Chrzciciela. Zatrzymujemy się przed kościołem. Na ścianach dziedzińca świątyni
podziwiamy wyryte w dwudziestu czterech językach słowa pieśni dziękczynnej Benedictus (Łk 1,
68-79) wypowiedzianej przez Zachariasza po narodzinach Jana Chrzciciela. Jest tam też tablica
z polskim tekstem. Ks. Łukasz opowiada historię biblijną związaną z tym miejscem. Tekst dotyczy
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zapowiedzi narodzin św. Jana Chrzciciela. Pod koniec odczytujemy z tablicy tekst: „Błogosławiony
Pan, Bóg Izraela”. Potem udajemy się do kościoła. Jakiś kapłan z małą grupą sprawuje Mszę św.
Przed ołtarzem dostrzegamy gwiazdę z napisem: Hic praecursor Domini natus est – Tutaj narodził
się poprzednik Pana. W tym oto miejscu modlę się o te cnoty, które zdobiły św. Jana Chrzciciela,
a więc o pokorę, ascezę, odwagę. Po chwili zadumy i modlitwy wychodzimy. Udajemy się pieszo
do drugiego kościoła, który jest położony na wzniesieniu. Jest to Sanktuarium nawiedzenia św.
Elżbiety przez Maryję, upamiętniające scenę spotkania Matki Jezusa i matki Jego poprzednika.
Niedaleko jest studnia, przy której obie kobiety miały się spotkać i gdzie miał wybrzmieć Magnificat Matki Bożej. Przedstawiono tu na freskach Maryję jako Najświętszą Maryję Pannę, jako
Matkę Kościoła, Bogurodzicę, Maryję ucieczkę grzesznych, Pośredniczkę łask, Wspomożycielkę
wiernych, Niepokalane Poczęcie.
O godz. 9.00 zaczynamy Mszę św. koncelebrowaną. Formularz mszalny i czytania są ze święta
Narodzenia NMP. Pierwsze czytanie wykonuje pani Bogumiła, a psalm śpiewa ks. Grzegorz. Ewangelię
czyta dziś ks. Robert. Mówię homilię, w której większą część poświęcam treści modlitwy Magnificat,
którą Maryja tu wypowiedziała u św. Elżbiety. Po Mszy św. jesteśmy jeszcze chwilę w kościele, gdzie
była odprawiana Msza św., potem opuszczamy górny kościół, gdyż przychodzi następna grupa pielgrzymów. Schodzimy po schodach do dolnej kondygnacji kościoła. Są tu na ścianach piękne freski,
które przedstawiają: kapłaństwo Zachariasza, ucieczkę św. Elżbiety, spotkanie Maryi z Elżbietą. Na
dole jest kamień, który według legendy otworzył się i ukrył maleńkiego Jana Chrzciciela przed żołnierzami Heroda. Wychodzimy z placu, gdzie na ścianach wiszą tablice z tekstem Magnificat. Tekst
ten odśpiewujemy wcześniej w dolnej świątyni. Udajemy się do autokaru. Odjeżdżamy o godz.
11.20. Jedziemy przez miasto i z okna autobusu oglądamy Kneset – izraelski Parlament oraz Yad
Vashem. Yad znaczy miejsce, a Vashem imię. Jest to miejsce symboliczne. Niemcy pozbawili Żydów
ich miejsca na ziemi przez palenie zwłok, pozbawili ich też imienia i nazwiska na rzecz numeru, jaki
każdy więzień otrzymywał w obozie.
Wyjeżdżamy z Ain Karim, zahaczamy o Jerozolimę i opuszczamy to miasto. Śpiewamy na pożegnanie refren mojej ballady: „Ziemio nasza święta, jesteś taka piękna. Dzisiaj cię żegnamy, z wdzięcznością śpiewamy”. Potem mikrofon przejmuje ks. Łukasz. Opowiada o ruchu syjonistycznym i jak
doszło do utworzenia państwa żydowskiego, Izraela w 1948 r. Syjonizm to ruch polityczno-społeczny,
powstały w XIX w. Jego celem było doprowadzenie do odrodzenia narodowego Żydów.
O godz. 12.00 odmawiamy modlitwę „Anioł Pański”, a potem cząstkę Różańca – tajemnicę
światła. Jedziemy drogą nr 6. O godz. 13.00 dojeżdżamy do Cezarei Nadmorskiej, która leży nad

Morzem Śródziemnym. Miasto to zostało założone przez króla Judei Heroda Wielkiego i było siedzibą
rzymskich prokuratorów. Mieszkali tu rzymski prefekt Poncjusz Piłat, św. Filip, a św. Paweł został tu
uwięziony. Jesteśmy tu półtorej godziny, od 13.00 do 14.30. Zwiedzamy zrekonstruowany teatr na
4 tys. miejsc. Potem zatrzymujemy się przed kamieniem, na którym jest napis „Piłat – prokonsul”.
Jest to prawdziwy dowód na historyczne zamieszkanie rzymskiego Poncjusza Piłata i dowód potwierdzający jego funkcję. Oglądamy tu jeszcze inne obiekty, m.in. toalety i plac wyścigów rydwanów.
O świetności Cezarei świadczą ruiny akweduktu z II w. doprowadzającego kiedyś wodę. Wchodzimy
dla relaksu na chwilę do wody Morza Śródziemnego. Czas jednak nagli, więc jedziemy dalej. Chcemy
jeszcze koniecznie nawiedzić Hajfę i Górę Karmel, które to obiekty wypadły z planu zwiedzania
przez najważniejsze święto Żydów.
Jesteśmy w Hajfie o godz. 14.50. Miasto jest położone nad Zatoką Hajfy. Jest to największy port
przeładunkowy i pasażerski w Izraelu. Oglądamy go z góry, a także Ogrody Bahaitów, którzy są
odłamem w Islamie. Te ogrody robią wielkie wrażenie na zwiedzających. Rozciągają się na kilometr
i składają się z 19 tarasów schodzących kaskadą w dół zboczem góry. Wyznawcy tej religii mają sporą
kasę, dlatego lubują się w ładnych domach i wiszących ogrodach. Zjeżdżamy do kościoła Stella Maris
– Gwiazdy Morza. Ks. Łukasz czyta teksty z Księgi Królewskiej. Dotyczą one proroka Eliasza, który
gorliwie bronił prawdziwej religii. Rzucił wyzwanie 450 prorokom Baala, by przygotowali ofiarę
i wołali do swojego boga. Eliasz też przygotował ofiarę i wołał do Jehowy, aby ukazał, że Prawdziwym
Bogiem jest ten, który ześle z nieba ogień. Potem się pomodlił. Jehowa natychmiast zesłał z nieba
ogień, który spalił ofiarę. Ofiara dla boga Baala została nietknięta. Ludzie uwierzyli, że Jehowa jest
prawdziwym Bogiem. Prorok Eliasz udowodnił, że jego Bóg jest prawdziwym Bogiem. Kolejnym
punktem naszego zwiedzania i modlitwy jest kościół Stella Maris. Jest to popularne miejsce pielgrzymek czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej. W krypcie znajduje się figurka proroka Eliasza, który często
tu bywał. Ks. Łukasz opowiada jeszcze o zakonie karmelitańskim i historii szkaplerza, zachęca też
do jego zakupu i do systematycznego noszenia. Kupuję 5 sztuk za 20 $.
Odjeżdżamy z Góry Karmel o godz. 15.50. Ks. Robert prowadzi Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Jedziemy w kierunku lotniska w Tel Avivie. Jesteśmy tam po dwóch godzinach jazdy, krótko
przed godz. 18.00. Jest ks. Łukasz, który też poleci z nami do Wrocławia. W autokarze dał nam
dokładny instruktarz jak się mamy zachować podczas kontroli na lotnisku, na co szczególnie mamy
uważać. Wchodzimy do terminala i udajemy się do zdania bagażu. Wcześniej jest indywidualna
rozmowa z każdym pielgrzymem. Wyświetlają się na małym monitorze pytania, na które trzeba dać
odpowiedź. Potem nadajemy bagaż główny i udajemy się do kontroli bezpieczeństwa. Jest przy mnie
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dr Irena Osadnik. To jeszcze nie koniec tych obowiązkowych kontroli. Przed nami jeszcze kontrola
paszportów i dokładne sprawdzanie przez urzędników czy zdjęcie w paszporcie dokładnie odpowiada
wizerunkowi twarzy w realu. Przez mikrofon podano numer bramki, przez którą będziemy wchodzić do samolotu. Najpierw jest to bramka C-8, która w końcu zostaje zmieniona na C-4. Odlot
samolotu jest zaplanowany na 21.15, jednak, bez podania przyczyny, odlatuje prawie z godzinnym
opóźnieniem, bo dopiero o godz. 22.oo. W samolocie odmawiam Różaniec i trochę drzemię, bo
daje mi się we znaki całodzienne zwiedzanie. Mam miejsce 30 A i siedzę w przedostatnim rzędzie
z państwem Adamem i jego żoną Bielawy. Po 3,5 godz. spokojnego lotu lądujemy we Wrocławiu.
Cofamy wskazówki zegara o godzinę. Jest godz. 1.20. Wychodzimy z samolotu LOT-u przez rękaw.
Najpierw jest odprawa paszportowa i odbiór bagażu głównego. Wszyscy na szczęście odnajdują swoje
bagaże; tylko dwa lub trzy zostały lekko uszkodzone. Pierwsze pożegnania następują już na lotnisku,
gdyż niektórzy pielgrzymi są z Wrocławia i tu kończy się ich pielgrzymowanie. Większość jednak
wsiada do autokaru i jedziemy dalej w stronę Świdnicy, a docelowo do Bielawy. Przy hotelu „Pod
Wierzbą” wysiadają panie z Głogowa, wśród których jest dr Iwona Osadnik. Napisała ona doktorat
w PWT we Wrocławiu pod moim kierunkiem.
W Świdnicy autokar zatrzymuje się jeszcze przy Seminarium Duchownym. Tu wysiada kolejna
grupa pielgrzymów ze Świdnicy i okolic. Ojciec ks. Roberta przyjechał odebrać swoją żonę, mamę
ks. Roberta, która z nami pielgrzymowała. To oni zabrali mnie do swojego samochodu i podwieźli
pod Świdnicką Kurię Biskupią. Zabieram swoje bagaże i wnoszę na piętro do mieszkania. Pierwsze
swoje kroki kieruję do domowej kaplicy, by podziękować Panu Bogu za kolejną, szczęśliwą i chyba
owocną pielgrzymkę do Ziemi Świętej.
Była to dla mnie VIII Pielgrzymka do Ziemi Jezusa, Maryi i Józefa.
Dziękuję za to wszystko, co nam Pan Bóg w tej pielgrzymce przygotował. To były prawdziwe
rekolekcje, ale także lekcja pokory wobec odwiedzanych miejsc. To wielkie przeżycie dla każdego
być na ziemi, po której stąpał Jezus i chodzić Jego śladami.
Panie, Boże dziękuję, przepraszam, proszę.
Niech będzie uwielbione Święte Imię Twoje.
Niech będzie pochwalona Najświętsza Panna Maryja.
Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i swoich Świętych.

B. Wprowadzenie do Mszy św. w kościele Nawiedzenia NMP w Ain Karem
„Po górach dolinach rozlega się dzwon”. Jak szliśmy tutaj do tego Sanktuarium, na to miejsce, do
którego kiedyś przybyła Maryja z Jezusem pod sercem do swojej krewnej Elżbiety, to doświadczyliśmy
tej górskiej drogi, zwłaszcza w tym ostatnim odcinku.
Tą Eucharystią zamykamy nasze celebracje Mszy św. w Ziemi Świętej podczas tej pielgrzymki.
Wyrażamy nadzieję, że będą jeszcze następne, ale ta nasza pielgrzymka dobiega końca. Zaczynaliśmy w Betlejem na Polu Pasterzy od Eucharystii i tutaj kończymy Eucharystią w Ain Karem,
gdzie mieszkali rodzice św. Jana Chrzciciela, do których przybyła Maryja z Jezusem. Mamy różne
intencje. Chcemy już teraz prosić o obfite owoce tego naszego pielgrzymowania, by one się pojawiły w naszym życiu i żebyśmy wrócili do naszej Ojczyzny odnowieni wewnętrznie, silniejsi wiarą,
nadzieją i miłością.
Ja sprawuję tę Mszę św. o łaskę zdrowia, powrót wiary, o łaskę sakramentu małżeństwa dla synów
oraz o łaskę mądrych i trafnych wyborów życiowych. Inny kapłan odprawia w intencji szczęśliwej
operacji, o zdrowie. Następny – o odwagę i podjęcie walki z nałogiem za uzależnionych i ich rodziny.
Możemy dodać do tych intencji głośno wypowiedzianych swoje osobiste, które kryją się w naszych
sercach. Niech będą tutaj przedłożone i włączone do Ofiary Pana Jezusa. Niech Pan Bóg nasz najlepszy Ojciec w Trójcy Świętej odbierze od nas uwielbienie, naszą wdzięczność za dar pielgrzymki
i niech spłynie na nas Boże błogosławieństwo. Niech spłynie na nas światło Ducha Świętego, bo każda
Eucharystia jest tym miejscem działania Ducha Świętego, którego nosimy w sobie od chrztu św. i od
bierzmowania. To dopełnianie darami Ducha Świętego musi trwać przez całe życie, a miejscem tego
dopełniania jest zawsze Eucharystia, studnia wody żywej, ołtarz Pański, z którego czerpiemy moc
i siłę do naszych życiowych zadań.
C. Homilia mszalna
Dzisiaj otrzymujemy nowe orędzie i nowe wezwania. Nie są one jednak do nas adresowane po
to, by nam życie codzienne uprzykrzyć, ograniczyć, utrudnić, ale po to, by to życie nasze tu na ziemi
było lepsze i piękniejsze. Tak się odnośmy do tych wezwań, które otrzymujemy na Świętej Liturgii.
Dzisiaj na dole wysłuchaliśmy orędzia Zachariasza, ojca Jana Chrzciciela. Usłyszeliśmy tez komentarz
do tych słów, które wypowiedział Zachariasz. Były to słowa związane z narodzinami poprzednika Pańskiego, a tu na tej drugiej górze słyszymy orędzie św. Elżbiety, a przede wszystkim Matki Najświętszej.
Chcemy przez chwilę się zatrzymać nad tym orędziem, które do nas przychodzi w słowie Bożym.
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Zwróćmy uwagę, że Maryja po swoim Zwiastowaniu udaje się do swojej krewnej Elżbiety
z pośpiechem: „W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta
w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę” (Łk 1, 39-40). Zazwyczaj
księża komentujący tę Ewangelię zwracają uwagę na słowo „pośpiech”. Wiemy z doświadczenia,
że pośpiech nie zawsze jest dobry, zwłaszcza w modlitwie czy w sprawowaniu świętych obrzędów.
W niektórych przypadkach pośpiech jest wskazany, zwłaszcza tam, gdzie trzeba czynić dobro, gdzie
trzeba głosić prawdę, gdzie nie można się spóźnić z jakimś działaniem. Ważny jest też pośpiech
w miłowaniu innych. Ks. Twardowski powiedział: „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”. Nie wolno na potem odkładać tego, co prawdziwe, co dobre, co piękne, bo owo potem
może znaczyć nigdy. Mamy się śpieszyć kochać Pana Boga i ludzi, mamy się śpieszyć czynić dobro
i głosić prawdę.
Gdy Maryja stanęła przed Elżbietą otrzymała pozdrowienie. Elżbieta wyznała, że poruszyło się
dzieciątko w jej łonie. Duch Święty napełnił Elżbietę. To już było działanie Pana Jezusa, którego
Maryja przyniosła pod sercem. To było spotkanie nie tylko dwóch krewnych niewiast, ale także
spotkanie dwóch nienarodzonych, Jezusa i Jana Chrzciciela starszego od Niego o pół roku. Obydwaj
byli pod sercem niewiast Maryi i Elżbiety. To przybycie Maryi z dzieciątkiem pod sercem sprawiło,
że Elżbieta stała się jakby nowym, pełniejszym człowiekiem. Została napełniona Duchem Świętym,
dlatego wypowiedziała takie ważne słowa pod adresem Maryi: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona (Łk 1, 42) oraz „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła,
że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” (Łk 1, 45). To była pochwała pod adresem Maryi
wypowiedziana pod wpływem Ducha Świętego. Dla nas to jest wskazówka, że jesteśmy otwarci na
Ducha Świętego, jeśli mamy przeświadczenie, iż jesteśmy napełnieni Duchem Świętym od naszego
chrztu i bierzmowania. Jeżeli mamy taką świadomość, to łatwiej nam czynić dobro i mówić słowa
mądre, przyjazne, prawdziwe, które leczą, pocieszają i niosą nadzieję. Ważne jest nasze otwieranie
się na Ducha Świętego. Ważna jest nasza obecność na Mszy św. Jeśli nasi domownicy czy przyjaciele
są oddaleni od Boga, to niech nas to boli i będzie dla nas wezwaniem do modlitwy, do pokuty, by
im pomóc, aby się przybliżyli i odnaleźli drogę do Pana Boga. Poza Bogiem nie ma szczęścia, nie ma
prawdy, nie ma miłości, nie ma dobra, nie ma piękna.
Święty Augustyn powiedział: „Stworzyłeś nas bowiem dla siebie i niespokojne jest nasze serce,
dopóki nie spocznie w Tobie”. A papież Benedykt XVI głosił: „Gdzie jest Bóg tam jest przyszłość”.
Jeśli mamy w swoim otoczeniu ludzi, którzy mówią co innego i myślą inaczej, to czujmy się wezwani,
żeby im podać rękę. Jak mamy to zrobić, to nie zawsze wiemy, ale Pan Bóg nam pomoże z czasem.

Potrzebna jest cierpliwość i wytrwałość, żeby nasze siostry i naszych braci prowadzić do Pana Boga.
Nasze miejsce jest przy Panu Bogu. Będzie ono miejscem w wieczności, ale na ziemi jesteśmy wtedy
ludźmi pełniejszymi, szczęśliwszymi, radośniejszymi, jeżeli jesteśmy przy Bogu i nie oddalamy się
od Niego.
Wsłuchajmy się w słowa Maryi, bo Ona jest dziś główną osobą, która chce nas obdarzyć słowami,
które są bardzo ważne. Magnificat, Jej modlitwa dziękczynna tutaj wypowiedziana z Jezusem pod
sercem, jest modlitwą przepiękną. Zaczyna się ona od słów: „Wielbi dusza moja Pana” (Łk 1, 46)
i tu jest wielkie przesłanie. Maryja wielbiąca Boga zachęca nas, byśmy czynili to samo, byśmy całym
naszym życiem wielbili Boga. Nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy w kościele i przeżywamy Eucharystię,
nie tylko wtedy, gdy czytamy Pismo Święte, ale zawsze i w każdym czasie. Całym naszym życiem
mamy Pana Boga chwalić: „Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na
chwałę Bożą czyńcie” (1 Kor 10, 31). Mówiliśmy już na Polu Pasterzy, gdy zatrzymaliśmy się przed
tym hymnem, który też dziś był odśpiewany: „Chwała na wysokości Bogu”, że wszyscy wielbiciele
Pana Boga otrzymują pokój, który pochodzi od Niego. Nie jest to pokój o jakim mówią ludzie, ale
taki, jaki potrafi dać tylko Bóg. „Wielbi dusza moja Pana” (Łk 1, 46), a więc rozejdziemy się z tej
góry i wrócimy do naszej Ojczyzny z przeświadczeniem, że całym naszym życiem chcemy nieść Panu
Bogu uwielbienie.
„I raduje się Duch w Bogu Zbawcy moim” (Łk 1, 47). Radość. Już wielokrotnie to słowo padało.
Uczeń Chrystusa powinien być człowiekiem Wielkanocy, a więc ma być człowiekiem radości, bo Pan
wstał z grobu, zwyciężył śmierć i zapowiedział nasze zmartwychwstanie, a wcześniej odpuszczenie
naszych grzechów. Wielka radość powinna nam towarzyszyć pomimo wszystko, niezależnie od tego,
że czasem nie mamy zbyt dużo motywów, powodów do radości. Gdy nam się w życiu wszystko wali,
gdy dopadają nas różne choroby, zmartwienia, to trudno jest wykrzesać w sobie radość. Tu jednak
chodzi o radość Bożą, bo może być radość zła, niepochodząca od Boga. Podobnie jak smutek może
być dobry i zły, tak też dobra i zła może być radość. Kiedy smutek jest dobry, a kiedy zły? Smutek
dobry jest tylko wtedy, kiedy smucimy się z naszych grzechów. Kiedy mamy świadomość, że za mało
kochamy Pana Boga, że za mało kochamy naszych bliźnich, to wtedy trzeba się smucić i taki smutek
można uznać za dobry. Smutek mający złe podłoże to taki np., kiedy komuś zazdrościmy posiadania
jakiegoś dobra doczesnego. Podobnie i radość, która zwykle jest czymś dobrym, może jednak być
radość zła, jeśli np. cieszymy się z cudzego nieszczęścia. Jest takie powiedzenie: „nie śmiej się bratku
z cudzego wypadku”. Są bowiem tacy, którzy widząc czyjeś nieszczęście mówią: „a dobrze mu tak,
niech trochę pocierpi”. Taka radość jest zła.
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Jesteśmy wezwani do radości dobrej. Skąd ta dobra radość pochodzi znajdziemy w dzisiejszym
czytaniu: „Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego
serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela” (So 3, 14).
Oznacza to, że Pan Bóg odpuścił nam grzechy. Myśmy sami na siebie wydali wyrok, bo wydajemy takie wyroki, kiedy grzeszymy. Pan Bóg jednak ten wyrok może uchylić i uchyla go, gdy
klękamy pod krzyżem i modlimy się słowami: „Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,
w ogromie Swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość” (Ps 51, 3). „Najświętsze Serce Jezusa,
zmiłuj się nad nami”. Jeśli tak się modlimy, to nasze wyroki zostają uchylone przez Boga. A nie
może uchylić go żaden człowiek, tylko sam Bóg. Uchylenie zaś wyroku jest źródłem radości:
„Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął nieprzyjaciela; król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie
będziesz już bała się złego” (So 3, 15). To jest radość z doświadczenia Pana Boga, radość z przeżywania bliskości Boga: „Pan, twój Bóg jest pośród ciebie” (So 3, 17). Gdy mamy świadomość,
że Bóg jest przy nas, to wtedy nie można się nie cieszyć. Mamy takie dwa ważne źródła radości.
Dodajmy jeszcze trzecie. Radość rodzi się ze spełniania dobrych uczynków, które czasem wymagają ofiary, poświęcenia, samozaparcia. Jeśli coś dobrego w wielkim trudzie możemy spełnić, to
dajemy świadectwo miłości i wtedy w nas rodzi się głęboka radość. Płytka radość podobna jest
„do rosy, która szybko znika” (Oz 6, 4). Natomiast radość Boża jest pewną postawą, która się
rodzi z tych wskazanych źródeł.
Wracamy do słów Maryi: „I raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim” (Łk 1, 47). Matce
Bożej możemy największą radość sprawić, jeżeli będziemy do Niej podobni, jeżeli wraz z Nią będziemy
się radować Panem Bogiem. Radość w Bogu, radość przed Bogiem. Maryja o to prosi, Maryja przez
to była szczęśliwa i pragnie byśmy też w ten sam sposób byli szczęśliwi, radując się w Bogu.
„Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie
pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest Święte” (Łk 1, 48-50).
Wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. To jest wezwanie do pokory, z którym spotkaliśmy się już na
naszym pielgrzymim szlaku: gdy stoimy przed Janem Chrzcicielem czy kiedy stajemy przy Maryi.
„Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych, głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym
odprawia” (Łk 1, 52. 53). Taki jest nasz Bóg. Zapamiętajmy więc: kto się uniża będzie wywyższony,
a kto się wywyższa będzie poniżony. „Trzeba, by On wzrastał, a ja żebym się umniejszał” (J 3, 30). Tu,
na tej ziemi, gdzie się narodził Jan Chrzciciel, trzeba nam powtórzyć te jego słowa. Upodabniajmy
się do Matki Bożej przez to uniżanie się. „Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto
się uniża, będzie wywyższony” (Łk 18, 14), tak jak to się stało w życiu Maryi. Maryja została wywyż-

szona jak sama powiedziała: „Bo oto odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia” (Łk 1, 48)
za to uniżenie, ale i za świadomość tego wszystkiego, co otrzymała od Boga.
„Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1, 49). Maryja miała świadomość, co znaczyło
Zwiastowanie, co znaczyło to, że stała się Matką dla wszechświata. To były wielkie rzeczy, które Jej
uczynił Bóg i miała tego świadomość. A z nami różnie bywa, czasem bowiem mamy oczy zamknięte
na to, co Bóg nam uczynił. Mamy do Niego jakieś pretensje, że o nas zapomniał, że stale mamy pod
górkę, że mamy zmartwienia, a ci co się z Nim nie liczą mają lepiej. Trzeba mieć oczy przenikliwe,
podobne do oczu Maryi, żeby widzieć te wielkie rzeczy, które nam wszystkim Pan Bóg czyni. Bóg
kocha wszystkich, a słowo „żyję” znaczy, że jestem kochany. Jestem kochany w pierwszym rzędzie
przez Pana Boga. Nie wolno nam o tym zapominać, bo prawdziwie Pan Bóg czyni dla nas wielkie
rzeczy i nie tylko nigdy od nas nie odstępuje, ale otacza, ogarnia nas swoją ojcowską miłością zawsze
i wszędzie. Powtórzmy jeszcze raz te słowa: „Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, Święte
jest Imię Jego” (Łk 1, 48-50). Niech to będą też nasze słowa. Odnośmy je do naszego życia, a jeśli
nie wiemy co otrzymaliśmy, to prośmy Ducha Świętego, by nam otwierał oczy na wielkie rzeczy,
które od Boga otrzymujemy.
„Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją” (Łk 1, 50). Tyle już
było mówione o miłosierdziu. Bóg jest miłosierny i tym miłosierdziem nas obdarza, wzywając także
nas do bycia miłosiernymi. „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,
7). To wezwanie otrzymujemy tutaj od Maryi.
Kończymy tę ostatnią homilię na naszym pielgrzymim szlaku. Dobrze się składa, że tu właśnie
kończymy nasze pielgrzymowanie i że mamy takie dwa dni Maryjne: wczoraj zatrzymaliśmy się
w Nazarecie przy tajemnicy zwiastowania, a dzisiaj w Ain Karem rozważamy tajemnicę nawiedzenia.
Paradoksalnie, te dwie pierwsze tajemnice Różańca św. znalazły się na końcu pielgrzymki. Prośmy
Matkę Bożą, która kiedyś przybyła tu z Jezusem pod sercem, żebyśmy i my, przeżywając Ofiarę
Zbawczą Jej Syna w tej Eucharystii, zostali napełnieni Duchem Świętym; byśmy z tej Eucharystii
wyszli z postawą Maryi, postawą pokory, uwielbienia, radowania się w Bogu, z postawą, miłosierdzia,
ze świadomością wielkich rzeczy, które Bóg dla nas uczynił i nieustannie czyni. Prośmy o to Trójcę
Świętą, Ojca Niebieskiego przez Chrystusa w Duchu Świętym, za wstawiennictwem Maryi, która
jest między Panem Bogiem a nami, gdzie Ją postawił sam Jezus. Dzisiaj także podziękujmy Maryi
za to, co nam zostawiła w tej przepięknej modlitwie Magnificat, prosząc Ją o to, byśmy sprostali tym
wezwaniom, które w tej modlitwie się kryją. Amen.
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Hajfa – port

Cezarea Nadmorska

Cezarea Nadmorska – makieta

Cezarea Nadmorska – teatr
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Galeria wszystkich
zdjęć – Dzień 7

Cezarea Nadmorska – teatr

Cezarea Nadmorska – teatr
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Cezarea Nadmorska – wykopaliska

Cezarea Nadmorska – cyrk
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Cezarea Nadmorska

ANEKS
Ballada na zakończenie Diecezjalnej Pielgrzymki do Ziemi Świętej
wrzesień 2018 r.
1. Wśród wszystkich pielgrzymek biura „Panorama”
jest jedna przez wszystkich najbardziej kochana,
to pielgrzymowanie do Ziemi Jezusa,
że serce rozgrzewa ach tak.
Refren:
Ziemio nasza Święta, jesteś taka piękna
dzisiaj cię żegnamy,
z wdzięcznością śpiewamy.
2. Września czternastego roku obecnego
lądujemy z rana w ziemi Abrahama,
zaraz do Betlejem śpieszymy z weselem,
gdzie Jezus zobaczył ten świat.
Refren:
3. W Grocie Narodzenia już pełni wzruszenia
Panu dziękujemy, że dziś w Betlejemie
możemy świętować i szczerze dziękować,
że przyszedł Zbawiciel do nas.
107

Refren:

zeskanuj, aby
odsłuchać

4. Zwiedzamy też miejsca Chrystusa cierpienia
Ogrójec i mękę pełną poniżenia,
potem Zmartwychwstanie i Jego wskazanie,
że będziemy przy Nim w niebie.
Refren:
5. Następnie Betania czas w morzu kąpania
po drodze Jerycho u bram Esseńczyków,
żar z nieba się leje, ale jest wesele,
bo wszystko ciekawe, aż hej.
Refren:
6. Dalej wrażeń sporo, Tabor i jezioro
Msza święta pod niebem pachnie tutaj chlebem,
potem dobra ryba, głodu to tu nie ma,
wszyscy uśmiechnięci ach tak.
Refren:
7. Wieczorem Nazaret jest jakiś kabaret
święto tu obchodzą, pielgrzymom przeszkodą,
a z rana dziateczki śpieszą do Mateczki,
by Jej zwiastowanie uczcić.
Refren:
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8. Godzina dziesiąta to nasza Msza Święta
przed Bogiem stajemy Jemu dziękujemy,
że Marię powołał łaską obdarował,
na Matkę Jezusa nam dał.
Refren:

9. A potem jest Kana i chwila dobrana
małżonków poprosić, by śluby odnowić,
by błogosławieństwo im towarzyszyło
do końca życiowych ich dni.
Refren:
10. Codziennie na trasie zakupy robimy
pamiątek dla bliskich tu poszukujemy,
słyszymy one dolar, to wspaniały towar
kupować darmocha, że hej.
Refren:
11. Ksiądz Łukasz kochany z miejsca polubiony,
wiedzę nam serwuje, wszystko dopilnuje,
wszystko nam objaśnił, humorem omaścił
wszystkiemu zaradzi ach tak.
Refren:
12. Robert też kochany, artysta to znany,
modlitwom przewodził, humorem posłodził.
Pięknie to on śpiewa, dobry humor miewa,
pielgrzymkę urządził super.
Refren:
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SPIS UCZESTNIKÓW
Diecezjalnej Pielgrzymki do Ziemi Świętej – wrzesień 2018 r.
1. Bagińska Regina
2. Bartlińska Marta
3. Begierska Genowefa
4. Ks. Begierski Robert
5. Brzozowska Barbara
6. Bzowy Józef
7. Bzowa Teresa
8. Chodorowska Janina
9. Czekańska Elżbieta
10. Czekański Adam
11. Bp Dec Ignacy
12. Drankiewicz Genowefa
13. Drobny Marta
14. Drobny Renata
15. Dziadkowiec Halina
16. Dziuk-Kawończyk Danuta
17. Gierczak Konrad
18. Grudziecka Danuta
19. Gryc Eleonora
20. Hrynek Janina
21. Hrynek Tadeusz
22. Janas-Chmiel Stanisława
23. Jaroszewska Teresa
24. Jurkowska Agnieszka
25. Jurkowska Maria
26. Kociumaka Bogumiła

27. Kociumaka Łucja
28. Krasińska Barbara
29. Krasiński Mieczysław
30. Krotla Ryszard
31. Kucia Lidia
32. Kulbida Maria
33. Kuriata Mirosława
34. Majer Iwona
35. Majer Jacek
36. Mądrzaj-Skrucha Cecylia
37. Ossowska Teresa
38. Paleczny Jolanta
39. Pallach Krystyna
40. Pielińska Alicja
41. Pławecki Franciszek
42. Rusak Eugeniusz
43. Rusak Krystyna
44. Schwarz Stanisława
45. Skrzypczyk Halina
46. Skrzypczyk Jan
47. Smerd Krystyna
48. Tatka Maria
49. Tatka Piotr
50. Ks. Umiński Grzegorz
51. Zakrzyczańska Iwona
52. Zogas-Osadnik Iwona
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W serii wspomnień Autora z Ziemi Świętej ukazały się:
1. Czytając „Piątą Ewangelię”, Wrocław 1998, ss. 109
2. Ocalić od zapomnienia, Świdnica 2010, ss. 162
3. Ponownie w ziemskiej ojczyźnie Jezusa, Świdnica 2011, ss. 168
4. Chcemy ujrzeć Jezusa, Wrocław 2012, ss. 156
5. Panie, przymnóż nam wiary!, Świdnica 2013, ss. 152
6. Zdejm sandały z nóg..., Świdnica 2021, ss. 114
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