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Przedsłowie
Ziemia Święta, ojczyzna ziemskiego życia Jezusa Chrystusa,
to miejsce szczególne na naszym globie. Tutaj, na tę ziemię, „gdy
nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z
niewiasty” (Ga 4, 4), tutaj „Słowo stało się ciałem i zamieszkało
między nami” (J 1, 14). Tutaj Jezus Chrystus ogłosił światu
Ewangelię, Dobrą Nowinę o zbawieniu. Tutaj złożył Ojcu
Niebieskiemu swoje życie w ofierze za zbawienie świata, na
odpuszczenie grzechów wszystkich ludzi. Tutaj, umierając, dał
uczniom swoją Matkę. Tutaj, jako pierwszy mieszkaniec ziemi,
zwyciężył śmierć, zmartwychwstał i przez to zapowiedział
przyszłe powszechne zmartwychwstanie. Tutaj zesłał do swoich
uczniów Ducha Świętego. Tutaj, jak niektórzy przyjmują,
przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Z powyższych powodów ziemia Jezusa Chrystusa stała się
niezwykle droga dla Jego wyznawców i jest szczególnym celem
pielgrzymek. Przez wszystkie wieki chrześcijaństwa ciągną tu
wyznawcy Chrystusa, by nawiedzić miejsca uświęcone życiem i
działalnością Słowa Wcielonego. Przybyła tu na początku IV
wieku cesarzowa Helena, matka Konstantyna Wielkiego.
Odnalazła wówczas krzyż, na którym umarł Jezus. Przybywali
tu w wiekach średnich krzyżowcy, by uwalniać tę ziemię od
wyznawców Mahometa. Przybywają tu nieprzerwanie pielgrzymi w czasach nowożytnych, do dzisiejszego dnia przybywają duchowni i świeccy. Pielgrzymowanie do kraju Jezusa
ułatwiają teraz wspaniałe środki lokomocji, coraz to lepsze
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samoloty, które skracają czas przelotu do tego szczególnego
miejsca.
Jest pragnieniem każdego kapłana katolickiego, by przynajmniej raz w życiu odwiedzić tę Ziemię, oddać się lekturze
„Piątej Ewangelii”. Takie było też moje marzenie od dnia święceń. Udało mi się zrealizować je już w jedenastym roku kapłaństwa, gdy przebywałem na urlopie naukowym na Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve, w Belgii. Przyjąłem propozycję,
którą przedłożył mi ówczesny duszpasterz Polaków w tym
miasteczku uniwersyteckim, ks. Lech Lewandowski - organizator pielgrzymki dla Polonii belgijskiej. Pozbierałem
wszystkie moje oszczędności i wpisałem się na listę uczestników. W grupie pielgrzymkowej było ponad 30 osób, którym
przewodniczył ks. Lech Lewandowski. Oprócz Księdza Przewodnika i mnie - z osób duchownych pielgrzymował jeszcze ks.
Jan Mazur, kapłan diecezji szczecińsko-kamieńskiej, który w
tym czasie także przebywał na stypendium naukowym w
Louvain-la-Neuve. Wylecieliśmy z Brukseli, z lotniska Zawentem, belgijskimi liniami lotniczymi „Sabena” w czwartek, 17
kwietnia 1980 roku, o godz. 9.00. Wylądowaliśmy w Tel
Awiwie o godz. 13.15 tamtejszego czasu. Pierwszą noc spędziliśmy w hotelu w miejscowości Natanya, nad Morzem Śródziemnym.
W piątek, w drugi dzień pielgrzymki, zwiedzaliśmy Cezareę
Nadmorską i Górę Karmel, gdzie odprawiliśmy u franciszkanów Mszę świętą i zjedliśmy obiad. Na noc przyjechaliśmy do
hotelu w Nazarecie.
Dzień sobotni rozpoczęliśmy od Mszy świętej w Grocie
Zwiastowania. Miałem zaszczyt przewodniczyć koncelebrze
i wygłosić do naszych pielgrzymów homilię. Następnie udaliśmy się autokarem nad rzekę Jordan i do Tyberiady, skąd popłynęliśmy statkiem na drugi brzeg jeziora, do kibucu En Gew.
Po obiedzie zwiedzaliśmy kibuc. Pamiętam, że dałem się na-
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mówić na kąpiel w Jeziorze Galilejskim, mimo że tego dnia nie
było najcieplej. Następnie pojechaliśmy autokarem brzegiem
Jeziora, pod wzgórzami Golan, do Kafarnaum, stamtąd do
Tabghi - miejsca prymatu św. Piotra i cudownego rozmnożenia
chleba - oraz na Górę Błogosławieństw. W drodze powrotnej do
Nazaretu wstąpiliśmy do Kany Galilejskiej, gdzie, jak pamiętam,
poczęstowano nas dobrym winem i gdzie śpiewaliśmy kolędę
„Mesjasz przyszedł na świat prawdziwy”.
Dzień 20 kwietnia, III Niedzielę Wielkanocną, rozpoczęliśmy
nabożeństwem o godz. 7.30 w Grocie Zwiastowania. Następnie
zwiedzaliśmy Nazaret, po czym udaliśmy się na Górę Tabor.
Tam mieliśmy Mszę świętą, podczas której byłem znowu
głównym celebransem i wygłosiłem homilię. Po posiłku południowym w miejscowym franciszkańskim klasztorze udaliśmy
się autokarem w stronę Jerozolimy. Jadąc przez Samarię,
zwiedziliśmy Studnię Jakubową. Nabrałem z niej wody, którą do
dzisiaj jeszcze mam. W Jerozolimie zamieszkaliśmy w New
Imperial Hotel, w Starym Mieście, przy Bramie Jafskiej.
Poniedziałek rozpoczęliśmy od Mszy świętej na Grobie
Pańskim. Tu także byłem głównym celebransem. Następnie
zwiedziliśmy bazylikę. Po obiedzie w hotelu zwiedzaliśmy Górę
Oliwną, Betfage, Drogę Palmową oraz kościoły: Wniebowstąpienia, Pater Noster, Dominus flevit i Getsemani.
We wtorek udaliśmy się najpierw do Betlejem, gdzie odprawiliśmy Mszę świętą i zwiedziliśmy Bazylikę Narodzenia i Pole
Pasterzy. Po obiedzie w Jerozolimie zwiedzaliśmy dom Kajfasza,
miejsce kamienowania Św. Szczepana, kościół Grobu Matki
Bożej, Grotę Konania, Groby Królewskie oraz Sadzawkę Siloe.
W środę trasa pielgrzymki prowadziła nas przez Wieczernik
(w pobliżu celebrowaliśmy Mszę świętą), Grób Dawida, kościół
Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, teren dawnej świątyni jerozolimskiej z meczetem Omara i Al-Aqsa oraz Murem Płaczu.
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Czwartek był przeznaczony na zwiedzanie Knesetu, Sanktuarium Księgi (Muzeum Qumrańskiego) i Muzeum Izraela oraz
sierocińca prowadzonego przez polskie siostry elżbietanki na
Górze Oliwnej. Tam też pod gołym niebem, na tle Jerozolimy,
odprawiliśmy Mszę świętą.
W piątek mieliśmy dwa główne punkty w programie dnia:
przed południem - zwiedzanie Ain Karim, miejsca nawiedzenia
św. Elżbiety i narodzenia Św. Jana Chrzciciela (tu sprawowaliśmy Eucharystię), oraz po południu - odprawienie Drogi
Krzyżowej na ulicach Starej Jerozolimy.
W sobotę udaliśmy się nad Morze Martwe. Po drodze
odprawiliśmy Mszę świętą w Betanii, w miejscowości Łazarza,
Marii i Marty. W czasie jazdy nad Morze Martwe zatrzymaliśmy
się przy Gospodzie Dobrego Samarytanina. Następnie, jadąc
brzegiem Morza Martwego, przybyliśmy do twierdzy Masada.
Wjechaliśmy na górę kolejką linową. Po zwiedzeniu twierdzy
udaliśmy się do oazy Engaddi (En Gedi) na obiad, po czym
czekała nas atrakcyjna kąpiel w Morzu Martwym. Później doliną
Morza Martwego i Jordanu pojechaliśmy do Jerycha, a stamtąd
do Jerozolimy.
IV Niedziela Wielkanocna, przypadająca 27 kwietnia, była
ostatnim dniem naszej pielgrzymki. Przed południem w kościele
Biczowania Pana Jezusa odprawiliśmy Mszę świętą. Następnie
był czas na prywatną modlitwę w bazylice Grobu Bożego, po
czym przez Jafę przybyliśmy do Tel Awiwu, by w godzinach
popołudniowych odlecieć z powrotem do Brukseli.
Przez wiele lat nosiłem w żywej pamięci wspomnienia z tej
pielgrzymki. Nawiązywałem do niej w czasie moich homilii i
kazań. Czekałem na nową okazję, by jeszcze raz pojechać do
ojczyzny Jezusa Chrystusa, bo tam są korzenie naszej religii i
naszej wiary. Okazja nadarzyła się w roku 1998, a więc po
osiemnastu latach. W tym to roku kapłani obchodzący dziesięciolecie kapłaństwa postanowili odbyć pielgrzymkę do Ziemi
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Świętej. Oni właśnie zaprosili mnie, jako swego byłego wychowawcę (prefekta i wicerektora), abym im towarzyszył w tej
pielgrzymce. Niewiele się namyślając, wyraziłem zgodę, tym
bardziej że czas pielgrzymki został wyznaczony na przerwę
semestralną - od 4 do 11 lutego 1998 roku. Do grupy dołączyło
jeszcze kilku kapłanów z innych lat. Pielgrzymka była
niezwykłym przeżyciem dla nas wszystkich. Księża - uczestnicy
wyrażali pragnienie, by ktoś utrwalił na papierze przynajmniej
ważniejsze wydarzenia i przeżycia z tych szczególnych dni.
Chciałem odpowiedzieć na takie zapotrzebowanie i podjąłem się
opisania w porządku chronologicznym trasy naszej pielgrzymki.
Z pewnością nie jest to relacja wyczerpująca. Zresztą taka jest
niemożliwa. Poniższe zapiski nie dają pełnego obrazu miejsc
zabytkowych w Ziemi Świętej. Jest to zrozumiałe, gdyż czas
pielgrzymki, nie licząc podróży, zamknął się w sześciu dniach.
Taki okres nie pozwolił na zwiedzenie wszystkich, chociażby
tylko najważniejszych, miejsc świętych. Zresztą nie o to mi
chodziło, by dokładnie wszystko opisać, ale by choć w części
oddać klimat tego wędrowania.
Poniższe wspomnienia i refleksje dedykuję wszystkim
uczestnikom tej pielgrzymki, dziękując im za zaproszenie mnie
do utworzonej pielgrzymkowej wspólnoty kapłańskiej.
Przekazuję słowa wdzięczności za wspólną modlitwę, śpiew,
wieczory braterskie i okazywaną mi przyjaźń. Dziękuję też za
dostarczenie zdjęć, które w znacznej mierze poszerzają
horyzonty tych wspomnień. Niech te słowa i cala publikacja
głoszą chwałę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który
zamieszkał między nami i prowadzi nas dziś przez ziemię do
niebieskiego Jeruzalem.
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Pierwszy dz ień - śro da, 4 l u tego

Podróż
Dzień 4 lutego, środa czwartego tygodnia zwykłego, rozpoczyna się dla mnie o godz. 3.45. O tej porze dzwoni budzik.
Wstaję trochę niewyspany, bo położyłem się już po północy.
Wszystko jest przygotowane do wyjazdu. Trzeba tylko włożyć
ostatnie przedmioty do torby podróżnej i podręcznej aktówki na
pasku. Robię poranną toaletę. O godz. 4.05 dzwoni domofon.
„Czyżby to już pan Karol z Zakrzowa? - myślę. Miał przecież być
dopiero o 4.30”. Podchodzę do słuchawki: „Proszę!”. „Pochwalony Jezus Chrystus, tu ks. Marian Zieją z Legnicy.
Mamy podobno razem jechać stąd do Zakrzowa”. Odpowiadam:
„Tak jest” i dodaję: „Golę się i zaraz będę gotowy. Czy już
przyjechał mikrobus?”. - „Jeszcze nie! Będę tu na księdza
rektora czekał”. - „Dobrze. Gdy tylko się pojawi nasz kierowca, to
proszę dzwonić”.
Wkładam do torby i do aktówki ostatnie rzeczy. Wzdycham
do św. Antoniego. Proszę, bym czegoś ważnego nie zapomniał. Sprawdzam okna, czy są dobrze zamknięte. Podlewam
kwiaty. Muszą wytrzymać bez wody cały tydzień. Mają jednak
na dole podstawki, w których mieści się dość dużo wody.
Godz. 4.30 - po raz drugi dzwoni domofon. Podnoszę słuchawkę. „Już przyjechał. Czekamy” - to ks. Marian. - „Mała
chwileczka. Zaraz będę”. Wkładam kurtkę, szalik. Nakładam
czarny beret. Chwytam za torbę. Zawieszam na ramieniu
aktówkę. Biorę klucze. Spoglądam na obraz Jezusa Miłosiernego i Matki Bożej Leżajskiej. Gaszę światło. Zamykam
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drzwi i za chwilę jestem na dole. Witam się z ks. Marianem.
Podaję rękę panu kierowcy. Wkładamy bagaże do środka.
Ruszamy sprzed domu o godz. 4.35. Ulica na pl. Katedralnym
jest oblodzona, więc jedziemy ostrożnie. Skręcamy w ulicę kard.
Stefana Wyszyńskiego. Tu jest prawie sucho. Sprzyjają nam
światła na pierwszym skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza. Mijamy
kościół św. Michała. Na skrzyżowaniu z Nowowiejską także
światła zielone. Drogi prawie puste, więc jedziemy szybko. O
godz. 4.45 jesteśmy przed kościołem św. Jana Ewangelisty w
Zakrzowie. Są już księża do wspólnej jazdy, na razie do
Warszawy: ks. Andrzej Tracz, ks. Zbigniew Tracz, ks. Stanisław
Kusik, ks. Jan Anioł, który dołączył z Niemiec, i ks. Janusz
Czarny, nasz wykładowca i proboszcz tutejszej parafii. Witamy
się i zaraz wkładamy szaty liturgiczne. Ołtarz już jest
przygotowany. Wychodzimy do celebry Eucharystii. Przewodniczy ks. proboszcz Janusz. Czytanie pierwsze dosyć długie,
opowiadające o pysze Dawida i karze. W Ewangelii Chrystus żali
się na rodaków z Nazaretu, którzy powątpiewali o Nim. Poszedł
więc do innych miejscowości, by nauczać i uzdrawiać.
Po Mszy świętej szybko wkładamy bagaże do mikrobusu.
Wsiadamy i ruszamy w kierunku Warszawy. Jest godzina 5.15.
Na początku jezdnia jest czarna, sucha. Lekki mróz. Na poboczach leży śnieg. Mijamy pierwsze miejscowości: Długołękę,
Byków, Oleśnicę, Syców, Kępno. Zatrzymujemy się na chwilę
na przydrożnym parkingu. Są wśród nas palacze. Nie ma rady.
Trzeba się z tym pogodzić. Mówią, że muszą zapalić. Gdzieś
w okolicach Walichnowów zaczyna się rozwidniać. Im dalej od
Wrocławia, tym więcej śniegu. Zajeżdżamy na chwilę na parking w Osjakowie, gdyż palacze mają swoje prawa, a jakże!
W Piotrkowie wjeżdżamy na „Gierkówkę”. Sporo pojazdów
o tej porze mknie w kierunku Warszawy. Większość nas wyprzedza, bo nasz samochód wyciąga jedynie 90. Po drzemce
częstujemy się kanapkami. Kierowca przyśpiesza, gdyż o godz.
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10.00 winniśmy być na Okęciu. Jednak trzeba uważać, gdyż
lewy pas jest ośnieżony. Przed Warszawą coraz więcej śniegu.
Wreszcie osiągamy stolicę. Jest godzina 10.30. Skręcamy w
stronę lotniska. Z Wrocławia to prosty dojazd. Nie trzeba błądzić
i kluczyć. Kierowca podjeżdża pod sam gmach lotniska. Szybko
wysiadamy, zabieramy bagaże i kierujemy się do hallu lotniska.
Tu szybko odnajdujemy naszą grupę. Są to księża, którzy w tym
roku obchodzą dziesiątą rocznicę święceń kapłańskich. Jest ich
piętnastu: Krzysztof Bojko, Marek Bordjakiewicz, Ryszard
Filozof, Krzysztof Kiełbowicz, Ryszard Mucha, Tadeusz Pita,
Bogusław Stec, Mieczysław Stępień, Czesław Studenny, Andrzej
Szarzyński, Henryk Szeloch, Zbigniew Wichrowicz, Czesław
Włodarczyk, Zenon Wnuk, Ryszard Wołowski. Ponadto w grupie
są kapłani z innych lat święceń: Krzysztof Ambrożej, Johannes
Anioł, Janusz Czarny, Ignacy Dec, Wiesław Karaś, Mieczysław
Kasprzyk, Stanisław Kusik, Dariusz Nowak, Zbigniew Pacyniak,
Andrzej Tracz, Zbigniew Tracz, Leszek Włodarczyk, Marian Zieją
oraz pan Fryderyk Wojewódka, ojciec ks. Witolda Wojewódki.
Razem - 29 osób ma stanowić naszą grupę: 28 księży i jedna
osoba świecka. W hallu lotniska oczekują także pielgrzymi
świeccy, którzy tworzą odrębną grupę. Księża pallotyni udzielają
informacji. Rozdają paszporty i bilety. Nam zostaje przydzielony
jako przewodnik ks. lic. Mieczysław Brzezinka, młody pallotyn,
biblista, absolwent rzymskiego Biblicum, aktualny wykładowca
Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Księży Pallotynów w
Ołtarzewie.
Zaczyna się odprawa. Obsługa izraelska prosi każdego z nas
na osobistą rozmowę. Jest to coś w rodzaju wywiadu. Pytają,
z kim się jedzie i po co, czy ma się krewnych w Izraelu, kto
pakował bagaż i jaka jest jego zawartość, czy nie ma się bagażu przekazanego przez osobę trzecią, czy bagaż był zawsze
przy nas? Są więc bardzo ostrożni. Trwa to długo. Dlatego
polecono przybyć na lotnisko najpóźniej trzy godziny przed
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odlotem. Widzę, że największe trudności ma ojciec ks. Wojewódki. Nie chcą go odprawić, gdyż jako jedyny w naszej grupie
jest laikiem. Pytają niektórych z nas, czy go znamy. Rozmawiają
z jego synem, księdzem Witkiem. W końcu godzą się na jego
podróż. Oddajemy bagaż. Mój waży 10,5 kg. Otrzymujemy kartę
pokładową. Przechodzimy przez kontrolę paszportową, która
przebiega sprawnie. Następnie kontrola bezpieczeństwa: bagażu
podręcznego i każdego pasażera. Wszystko przechodzi
pomyślnie. Wchodzimy do hallu oczekiwania, do strefy
bezcłowej.
Sala zaczyna się napełniać. Wśród pasażerów jest sporo
Żydów, chasydów. Wszyscy spoglądamy na nich, na ich ubiór i
zachowanie. Mają na głowie jarmułki, czarne kapelusze, pejsy i
brody. Wszyscy czarni. I oto zdziwienie. W pewnym momencie
gromadzą się i zaczynają się modlić, zwróceni ku Izraelowi.
Recytują po hebrajsku modły. Budujemy się tym. Niektórzy z
nas, którzy rano nie zdążyli odprawić Mszy świętej, udają się do
miejscowej kaplicy. O godz. 12.30 sprawują Eucharystię.
Niektórzy piją, jeszcze za złotówki, kawę lub inne napoje.
Wreszcie przychodzi czas wejścia na pokład samolotu, który
cały czas stoi na płycie lotniska. Jest to duży Boeing 756,
należący do EL AL ISRAEL AIRLINES. Nr naszego lotu LY0564. Wchodzimy przez rękaw. Witają nas stewardesy.
Uśmiechają się grzecznie i wskazują, którędy dotrzeć do wyznaczonego miejsca. Zajmuję miejsce nr 28G, obok ks. Janusza Czarnego, drugie od okna. Umieszczamy bagaż podręczny na górze. Patrzymy na Żydów, którzy zachowują się
dość głośno i specyficznie. Zamykają się drzwi. Odłączany jest
rękaw. Zapinamy pasy. Samolot kołuje. Jedzie dość daleko.
Ustawia się na głównym pasie. Zatrzymuje się na chwilę.
Czeka. Dochodzi godz. 14.00. Pilot otrzymuje pozwolenie na
start. Robimy znak krzyża. Maszyna nabiera prędkości. Po
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pewnym czasie odrywa się od ziemi. Wznosimy się. Przechodzimy przez chmury i za chwilę jesteśmy nad nimi. Ponad
nami błękit nieba. Samolot osiąga właściwą wysokość i prędkość. Po krótkim czasie stewardesy serwują poczęstunek: ciasto
i napoje. Wybieram wodę mineralną. To napój najbezpieczniejszy w podróży.
Pod nami ciągle chmury. Nie możemy śledzić, nad jakim
terytorium lecimy. Wiemy jedynie, że trasa lotu przebiega nad
Ukrainą, Mołdawią, Bułgarią, Turcją, Cyprem i Morzem Śródziemnym. Samolot leci równo, jakby płynął po bezkresie powietrznej przestrzeni. Stewardesy podają obiad. Jest coś na
gorąco: ryż, kawałek wolowego mięsa, sos grzybowy. Jest także
kostka masła, sera i marmolady, a także porcja ciasta, gorące
napoje: kawa i herbata. Jemy ze smakiem. Spoglądam na
pasażerów. Chasydzi ciągle niespokojni. Odwiedzają się,
dyskutują. Nasi pielgrzymi świeccy i duchowni prowadzą rozmowy. Niektórzy coś czytają, inni oglądają film. Odmawiam
Różaniec, trzy części. Rozmawiam z Januszem. I tak zbliża się
moment lądowania. Spiker zapowiada je po angielsku. Temperatura w Tel Awiwie wynosi +21° C. Zapinamy pasy. Samolot
wytraca szybkość. Obniża swój lot. Płynie wolniej, równo, bez
najmniejszych wahań. Przebijamy się przez chmury. Widać
rozległe, pięknie oświetlone miasto. To właśnie Tel Awiw, stolica
Izraela. Samolot zbliża się do ziemi. Podwozie uderza dość
mocno o beton pasa. Klaszczemy w dłonie. Jest godzina 17.05, a
w Izraelu 18.05. Lecieliśmy zatem trzy godziny i pięć minut.
Samolot kołuje. Wysiadamy po schodkach i wsiadamy do
autobusów, które podwożą nas do gmachu lotniska. Ustawiamy się w kolejkach do kontroli paszportowej. Jest trochę
zamieszania, bo kolejki są długie. Wreszcie przechodzimy.
Czekamy na ostatnich. Oczekiwanie przedłuża się, bo - jak się
potem okazało - nie chciano naszemu przewodnikowi podbić
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zbiorowej wizy. Najbardziej denerwują się palacze, gdyż nie
wolno tutaj palić. W końcu dochodzą ostatni. Jesteśmy w komplecie.
Wychodzimy na zewnątrz. Jest ciepło. Z zimy przybyliśmy w
ciągu trzech godzin do lata. Autobus już czeka na nas. Kierowca
arabski otwiera pojemniki na bagaż. Wstawiamy nasze torby i
wsiadamy do środka. Znowu chwila zdenerwowania, bo musimy
na kogoś czekać. Nie trwa to jednak zbyt długo. Autobus jest
zradiofonizowany i ma klimatyzację. Nasz przewodnik, ks.
Mieczysław Brzezinka, oficjalnie się nam przedstawia i zapowiada program na najbliższy czas. W hotelu otrzymamy
dwuosobowe pokoje i będzie pierwsza wspólna kolacja.
Patrzymy na teren, przez który przejeżdżamy. Są to małe
osiedla. Niewiele widać, gdyż jest już ciemno. Zbliżamy się do
Jerozolimy. Jest pięknie oświetlona. Coś cudnego! Tysiące
świateł. Widać wyraźnie, że jest położona na kilku wzniesieniach. Wjeżdżamy w miasto. Witaj miasto święte Jeruzalem,
duchowa stolico trzech wielkich religii świata: judaizmu,
chrześcijaństwa i islamu. Przejeżdżamy obok murów starej
Jerozolimy. Zatrzymujemy się we wschodniej części miasta, w
dzielnicy arabskiej. Dojeżdżamy do Strand-Hotel. Tu będziemy
mieszkać przez kilka dni. Zabieramy bagaże. Wchodzimy do
hallu hotelu. Przy biurku widzimy kilku Arabów.
Przewodnik otrzymuje klucze i rozdziela pokoje. Otrzymuję
pokój z ks. Czesławem Włodarczykiem, seniorem roku dziesięciolatków. Znam go dobrze. Byłem jego wychowawcą w alumnacie przez 6 lat: dwa lata jako prefekt i cztery lata jako
wicerektor. Potem odbywał u nas studia licencjacko-doktoranckie. Napisał pod kierunkiem ks. prof. Eugeniusza Mitka
rozprawę doktorską. Prowadziłem publiczną obronę jego
doktoratu. Mamy zatem pewne tematy wspólne do rozmowy.
Po rozlokowaniu się w pokojach gromadzimy się w jadalni
na pierwszej wspólnej kolacji. Przewodnik mówi nam, że
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kolacje będą najobfitsze. Niektórzy bardzo się z tego cieszą. Na
stole każde nakrycie stanowią trzy talerze, jeden głęboki i dwa
płytkie. Modlimy się wspólnie. Podają zupę. Jest nieco rzadsza
niż u nas. To po prostu taka sobie polewka, chociaż dość
smaczna. Na drugi talerz przynoszą jakąś sałatkę. Trzeci
napełniamy ziemniakami, jarzyną i kawałkiem mięsa. Do tego
dochodzi jeszcze deser. Dziś na powitanie jest dobre ciasto.
Przewodnik zapowiada porządek na następny dzień. Modlimy się indywidualnie i rozchodzimy do swoich pokoi. Odwiedzamy się nawzajem. Ciekawi jesteśmy, kto i jak mieszka.
Jednakże tego wieczoru nie przedłużamy rozmów. Po dalekiej
podróży, po skróconej nocy, wszyscy pragniemy odpoczynku.
A więc modlitwa indywidualna i pierwsza noc w Jerozolimie.
Moje łóżko znajduje się przy oknie. Wyglądam jeszcze na
miasto. Jest ładnie oświetlone. Przypominają mi się słowa,
które czytamy w uroczystość Objawienia Pańskiego: „Powstań,
Jeruzalem! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska
rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność spowija ludy, a ponad
tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą. I pójdą
narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu. Podnieś oczy wokoło i popatrz: Ci wszyscy zebrani zdążają
do ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka” (Iz 60, 1-4). Tak
jest! Przybywamy do ciebie, Jeruzalem, z daleka. Przybywamy,
by uczcić tu Chrystusa, w którym rozpoznaliśmy naszego
Zbawiciela. Przybywamy do ciebie, bo tu, w tym mieście,
Jezus oddał życie za wszystkich ludzi. Tu także, w tym mieście,
zwyciężył śmierć. Tu po raz pierwszy zesłał Ducha Świętego.
Podobno w dalszym ciągu nie chcesz przyjąć Chrystusa.
Będziemy tu wołać za psalmistą: „Chwal, Jerozolimo, Pana,
chwal Boga twego, Syjonie” (Ps 147, 12). „Niech pokój będzie w twoich murach, a bezpieczeństwo w twych pałacach...
Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego, będę się modlił
o dobro dla ciebie” (Ps 122, 7. 9). Może w obliczu dzisiejszej
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niewiary zawołamy także za prorokiem Jeremiaszem, w stylu
dawnej wielkotygodniowej Liturgii Godzin: „Jeruzalem, Jeruzalem, nawróć się do Pana Boga twojego”. Z takimi myślami
zasypiam dziś w tym szczególnym mieście na ziemi.
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Dzień drugi - cz war tek, 5 l utego

Góra Oliwna i Góra Moria
Budzi nas piękny słoneczny dzień. O godzinie 7.45 dzwoni
telefon. Jest to sygnał na pobudkę. Wstajemy. Po toalecie
spotykamy się na śniadaniu. Jest samoobsługa. Donoszą tylko
kawę i herbatę. Wybór jest średni. Patrzę na braci. Wszyscy
wybierają do chleba znane dodatki, by uniknąć ewentualnych
niespodzianek. Ja biorę do kostki masła żółty ser, marmoladę i
parę oliwek.
O godz. 8.45 wsiadamy przed hotelem do autobusu. Udajemy się na zwiedzanie świętych miejsc. Zaczynamy od Góry
Oliwnej, od Ogrodu Getsemani. Tu, przed Kościół Narodów,
przywozi nas autobus. Przewodnik ostrzega przed złodziejami.
Po wyjściu z autobusu faktycznie otaczają nas dzieci i młodzieńcy arabscy. Wpychają nam na siłę pamiątki: widokówki,
różańce, wielbłądziki itp. Na razie nic nie kupujemy. Mamy
jeszcze na to czas. Udajemy się do Ogrodu Oliwnego. Chcemy
rozpocząć dzień i całą naszą pielgrzymkę od Mszy świętej. W
Ogrodzie znajduje się kilka sędziwych drzew oliwnych. Podobno pamiętają czasy Chrystusa. Jeśli tak, to pozostały one
jako świadkowie modlitwy i agonii Jezusa. Od ścieżek odgrodzone są siatką. Widocznie tak trzeba je chronić przed
pielgrzymami, którzy lubią zabierać gałązki na pamiątkę.
Wchodzimy do Kościoła Narodów. Wewnątrz dosyć ciemno.
W przedniej części, przed ołtarzem, niskim żelaznym płotkiem
odgrodzono skałę. To tutaj Chrystus miał się modlić przed
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swoją męką, tu przeżywał trwogę konania, pocąc się krwawymi
kroplami.
Wkładamy w zakrystii szaty liturgiczne. Poproszono mnie o
przewodniczenie liturgii. Śpiewamy na wejście „Ogrodzie
Oliwny”. Z wielkim wzruszeniem dokonuję wprowadzenia do
Mszy świętej. Mówię, iż nasze pielgrzymowanie, odwiedzanie
miejsc świętych, rozpoczynamy od Ogrodu Getsemani, gdzie
Chrystus dał nam lekcję wielkiej modlitwy i poddania się woli
Bożej. Przypominam okoliczności i klimat tej modlitwy, która
poprzedziła mękę i śmierć krzyżową Chrystusa. Formularz
mszalny i teksty biblijne łączą się tematycznie z wydarzeniem
tego miejsca. Ks. Janusz Czarny wygłasza homilię. Mówi z
przejęciem. Próbuje wniknąć w tajemnicę modlitwy Chrystusa
przed męką. Zwraca uwagę na gotowość wypełniania i poddania
się woli Ojca. Podkreśla znaczenie modlitwy w życiu kapłana. Po
homilii zachowujemy milczenie i przystępujemy do modlitwy
wiernych. Improwizuję wstęp i formułuję pierwsze wezwanie.
Zachęcam do głośnego wypowiadania próśb. Wielu włącza się w
tę modlitwę, formułuje intencje. Śpiewamy „Ach, mój Jezu, jak
Ty klęczysz”. Śpiewam wstęp do prefacji, doksologię i „Ojcze
nasz”. Przed błogosławieństwem przemawia ks. Mieczysław.
Jest trochę czasu, więc szkicuje nam historię miejsca. Zwraca
uwagę na osobliwości tego kościoła. Wracamy do zakrystii.
Zdejmujemy szaty. Mamy trochę czasu na prywatną modlitwę.
Widzę, jak księżą klęczą koło skały, modlą się, dotykają jej,
robią zdjęcia. Wychodzimy z kościoła. Ogarniamy wzrokiem raz
jeszcze Ogród. Robimy zdjęcia na tle drzew oliwnych i kierujemy
się do autobusu, który czeka na nas na drodze przed kościołem.
Spoglądamy na mury Jerozolimy. Na wprost przed nami
zamurowana Brama Złota. Mówią niektórzy, że gdy zostanie
otwarta, nastąpi koniec świata.
Jedziemy autokarem nad potokiem Cedron. Mijamy południowo-wschodni narożnik murów starej Jerozolimy . Pod20

jeżdżamy blisko Bramy Gnojnej. Wychodzimy z autobusu i
udajemy się w stronę meczetów. Przechodzimy przez punkt
kontrolny. Po lewej stronie widać Mur Płaczu. Stoi tam sporo
Żydów i Żydówek i modlą się. Dziś jeszcze tam nie idziemy.
Udajemy się natomiast do góry, w stronę meczetu Al-Aqsa.
Wchodzimy na plac dawnej świątyni. Rosną tu wysokie drzewa.
Obok przechodzi sporo Arabów. Kilka kobiet z dziećmi siedzi na
trawie. Jest dziś bardzo ciepło, ponad 20 stopni. Przewodnik
szkicuje nam krótko historię meczetu. Al-Aqsa znaczy
najdalszy. Jest to najbardziej oddalony od Mekki punkt, w
jakim miał się znaleźć Mahomet. Budowla pochodzi z XIII
wieku. Wnętrze ma wygląd typowej bazyliki. Meczet ucierpiał w
czasie trzęsienia ziemi w roku 1927 i w czasie pożaru w roku
1969. Wszystko jest odrestaurowane i dobrze utrzymane.
Zdejmujemy buty i wchodzimy do środka. Idziemy nawą główną
ku przodowi. W nawach bocznych klęczą ludzie, wyznawcy
islamu. Biją pokłony. Oddają cześć Allachowi. Z pewnością
wzdychają także do proroka Mahometa. Wielu modlących się
widać także przed frontową ścianą. Niektórzy trzymają w ręku
święte księgi. Z pewnością Koran. Podziwiamy piękne mozaiki.
Wyciągam Różaniec i też się modlę. Bóg przecież jest jeden, Ten
sam dla wszystkich. Przecież wierzymy w Tego samego, może
tylko inaczej. Wracamy z powrotem w stronę wyjścia.
Wychodzimy, wkładamy buty. Wszystkie są. Nasz Przewodnik
pilnował.
Kierujemy się przez plac na północ, w stronę meczetu
Omara. Wchodzimy po schodach, gdyż drugi meczet stoi na
wyższym terenie. Spieszymy się, gdyż o godz. 11.00 meczet
jest zamykany. Znowu otrzymujemy niezbędne informacje
o budowli i wchodzimy do środka. Na środku meczetu ogromna ogrodzona skała. To ponoć jest góra Moria, na której Abraham miał złożyć syna Izaaka w ofierze, ale także Mahomet
miał być stąd zabrany do nieba. Po obrzeżach meczetu modlą
21

się Arabowie. Natrafiamy na grupę siedzących kobiet. Jedna z
nich, z księgą w ręku, wygłasza dłuższą mowę. Pozostałe
słuchają. Czasem któraś o coś pyta. Pomyślałem, że to musi być
jakaś matrona powołana do nauczania. Obchodzimy dokoła
wnętrze. Na terenie odgrodzonym sznurem, zazwyczaj przy
murze, modli się sporo ludzi. Gdy się zatrzymujemy, by się im
przypatrzeć, denerwują się i ruchem ręki wskazują, aby iść
dalej. Podchodzę do skały. Wielu ludzi komentuje. Wchodzimy
także do groty pod skalę. Wskazywane jest tu miejsce, gdzie
mieli się modlić Abraham, Dawid, Salomon i Mahomet. Nagle
słychać jakiś mocniejszy głos. To wezwanie do opuszczenia
meczetu, gdyż przybliżyła się godzina 11.00. Wychodzimy zatem
na zewnątrz. Nakładamy buty i kierujemy się przez plac w
stronę wyjścia przez Bramę św. Szczepana. Na dziedzińcu, na
północny zachód od meczetu, znajduje się budynek zbudowany
na planie ośmiokąta, Kopuła Wniebowstąpienia Mahometa. Po
przeciwnej stronie, idąc na południe, natrafiamy na piękną,
marmurową, bogato rzeźbioną kazalnicę. Na wschód od
meczetu znajduje się piękny portyk na planie sześciokątnym o
11 kolumnach. Jest to „sala skarbów”. Podobno w bębnie
kopuły znajdował się skarbiec. Gdy przewodnik objaśnia nam to
wszystko, podchodzi jakiś dozorca i każe nam szybko opuszczać
plac. Schodzimy przeto po schodach w kierunku wschodnim.
Skręcamy na północ i przez niewielki ogród i bramę opuszczamy
teren dawnej świątyni.
Dochodzimy do Bramy Wschodniej, zwanej Bramą św.
Szczepana. Stąd kierujemy się na lewo i zaraz znajdujemy się na
terenie znanej z Ewangelii sadzawki Betesdy, zwanej także
sadzawką Owczą. Wchodzimy przez bramę na dziedziniec. Stoi
tu kościół św. Anny, którym opiekują się ojcowie biali. Wita
nas jeden z nich. Dowiadujemy się, że pochodzi z Belgii, ale
poprzez liczne kontakty z Polakami nauczył się nieźle języka
polskiego. Wchodzimy do środka. Kościół jest zabytkiem z ok22

resu wypraw krzyżowych. Posiada trzy nawy. Jest niezwykle
akustyczny. Śpiewamy jedną zwrotkę „Królowej Anielskiej
śpiewajmy”. Niesamowity rezonans. W centrum nawy południowej znajduje się zejście prowadzące do krypty. Schodzimy na
dół. Ojciec pokazuje nam miejsce, na którym według Protoewangelii Jakuba narodziła się Najświętsza Maryja Panna.
Znajdujemy tu polonicum - tablicę z napisem: „W zbrojnym
pochodzie do Polski przez Ziemię Świętą uczniowie szkół podchorążych - Centrum Wyszkolenia Armii Polskiej na Wschodzie
oddając hołd Niepokalanej w miejscu Jej narodzenia - polecają
się Jej opiece na zawsze szczególnie na okres walki o wolność
ojczyzny i powrotu do swych rodzin. Jerozolima 29.1.1944”.
Jesteśmy więc na śladach rodaków. Nasz Przewodnik zachęca
do złożenia ofiary na rzecz kościoła. Czynimy to, każdy według
swej możliwości.
Wychodzimy na dziedziniec. W głębi znajdują się pozostałości
sadzawki Betesda. Przewodnik przypomina nam, że tu Jezus
dokonał cudu uzdrowienia paralityka, o którym opowiada św.
Jan Ewangelista (J 5, 2-17). Rozglądamy się za wodą. Jest na
samym dole. Schodzę z niektórymi aż do wody. W ciemnym
zaułku jej nie zauważam. Naraz spostrzegam, że prawym butem
jestem już w sadzawce. Schylam się. Maczam rękę i ocieram nią
twarz. Wychodzę szybko do góry, gdyż ktoś woła, że idziemy
dalej. Przyśpieszam kroku. Dopędzam grupę. Jest już prawie
przy Bramie św. Szczepana. Zaraz za bramą zatrzymujemy się.
Oglądamy ją z zewnątrz. Ks. Mieczysław czyta fragment Dziejów
Apostolskich, opowiadający o męczeństwie św. Szczepana (Dz 7,
54-60). Schodzimy w stronę potoku Cedron. Wsiadamy do
naszego autokaru i przyjeżdżamy do hotelu.
O godz. 13.00 gromadzimy się w jadalni na obiedzie. Posiłek jest zwyczajny: zupa (właściwie to taka rozcieńczona
polewka), ryż, porcja mięsa, jarzyny i - na deser - po bananie.
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Po obiedzie „łapiemy” krótką sjestę i o godz. 14.30 odjeżdżamy
sprzed hotelu na zwiedzanie popołudniowe. Kierowca zawozi
nas najpierw przed bank. Tu wymieniamy dolary na szekle.
Pada sugestia, by nie wymieniać zbyt wiele, gdyż Arabowie
chętniej przyjmują dolary. Zresztą w wielu sklepach ceny są
wypisane jedynie w dolarach. Przewodnik załatwia nam także
karty telefoniczne. Wielu z nas chce wieczorem zatelefonować do
Polski, by zapewnić, że pielgrzymka przebiega szczęśliwie.
Wymieniam 30 dolarów i nabywam jedną kartę. Kierowca
prowadzi autokar w stronę Góry Oliwnej. Podziwiamy jego
sprawność w manewrowaniu pojazdem. Czasem graniczy to z
akrobatyką. Zresztą inni też jeżdżą z wielką finezją. I co ciekawe
- nie widać tu wypadków drogowych. W ciągu sześciu dni raz
tylko byliśmy świadkami małej stłuczki.
Wjeżdżamy na Górę od strony północnej. Po drodze mijamy
budynki Uniwersytetu Hebrajskiego i szpital Augusta Victoria.
Góra Oliwna rozciąga się równolegle do Wzgórza Świątyni. Jest
od niego oddzielona doliną Cedronu. Składa się z trzech
szczytów: północnego (818 m), środkowego (808 m) i południowego (734 m). Zatrzymujemy się na wzgórzu środkowym,
przed kościołem Wniebowstąpienia. Znowu musimy opędzać się
od handlarzy. Wciskają wszystko, tylko „one dolar”. Niektórzy
mówią po polsku „jeden dolar”. Przychodzimy na dziedziniec i
wchodzimy do kościoła. Ks. Mieczysław czyta fragment
Ewangelii według św. Jana, z mowy pożegnalnej Jezusa (J
14-16). Dziwię się, dlaczego nie czyta opisu Wniebowstąpienia z
Dziejów Apostolskich (Dz 1, 1-12). Kościół Wniebowstąpienia
ma kształt rotundy. Pierwszy kościółek postawiono tu już w
czwartym wieku. Obecny stoi na tym samym miejscu. Na
posadzce fragment skały, na której odciśnięta jest stopa
Chrystusa. Według tradycji stąd właśnie wzniósł się Chrystus
do nieba.
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Opuszczamy sanktuarium Wniebowstąpienia i kierujemy się
ku kościołowi „Ojcze nasz”. To tu właśnie, według starej tradycji, Jezus nauczył uczniów tej modlitwy. Obecne sanktuarium
łączy się z klasztorem Karmelitanek, wzniesionym tu w XIX
wieku. Na ścianach krużganków, wzorowanych na sławnym
cmentarzu w Pizie, wypisany jest na majolikowych tablicach
tekst Modlitwy Pańskiej w wielu językach. Przy samym wejściu
na dziedziniec znajduje się tablica z Modlitwą Pańską w języku
aramejskim i hebrajskim, przygotowana niedawno przez uczonych, biblistów i archeologów. Szukamy tablicy z tekstem polskim. Znajdujemy ją. Otrzymujemy informację, że została
ufundowana w roku 1943 z inicjatywy o. Aureliusza Borkowskiego, franciszkanina, przez żołnierzy polskich z 8. Brygady
Strzelców. Oglądamy pozostałe tablice. Przechodzimy obok
klasztoru karmelitańskiego do sklepu, gdzie kupujemy widokówki i inne pamiątki i w ten sposób nieco wspomagamy
miejscową wspólnotę zakonną.
Z kościoła „Ojcze nasz” udajemy się w dół, w stronę doliny
Cedronu. Wkrótce zatrzymujemy się w miejscu, na którym
Jezus przepowiedział zburzenie Jerozolimy i zapłakał nad nią.
Wchodzimy przez żelazną bramę na dziedziniec. Rosną tu
niewysokie drzewa. Po prawej stronie Ksiądz Przewodnik
pokazuje nam grotę, w której zgromadzono eksponaty znalezione w czasie badań archeologicznych, prowadzonych tu
w latach powojennych przez ojców franciszkanów. W czasie
tych prac natrafiono na cmentarz chrześcijański z okresu
rzymskiego i bizantyjskiego. Właśnie w grocie można zobaczyć
fragmenty tych grobów z symbolami i inskrypcjami chrześcijańskimi. Idziemy dalej. Wchodzimy do kościółka „Dominus
flevit”. Wita nas ojciec franciszkanin, który przybył tu jeszcze
przed drugą wojną światową. Opowiada o swojej wojennej
i powojennej drodze życia. Jednemu z nas każe odczytać tekst
Ewangelii. Słuchamy słów zapisanych w Ewangelii św. Łuka25

sza: „Gdy był już blisko, na widok miasta zapłakał nad nim i
rzekł: «0 gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi!
Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. Bo przyjdą na
ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię walem, obiegną cię i
ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie
zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało
czasu twojego nawiedzenia»„ (Lk 19, 41-44). Ojciec komentuje te
słowa i stwierdza, że sprawdziły się one nie tylko w roku 70 po
Chrystusie, ale także i w następnych wiekach, gdy miasto
głuche było na Boże Słowo. Patrzymy przed siebie. Przednia
ściana prezbiterium jest szklana. Rzeczywiście, widać stąd jak
na dłoni święte miasto. Widzimy je dzisiaj w promieniach
słońca, które zbliża się do zachodu. Niezapomniany widok.
Chciałoby się jeszcze długo spoglądać stąd na Jerozolimę, ale
trzeba iść dalej. Ojciec zaprasza nas jeszcze do wspólnego
śpiewu. Siada za instrumentem, małą fisharmonią, i intonuje
„Pod Twą obronę”. Włączamy się wszyscy i pełnym głosem
śpiewamy dwie zwrotki. Żegnamy się z ojcem, który wręcza nam
małe pamiątki. Dziękujemy za miłe przyjęcie i wychodzimy przez
dziedziniec kościelny do drogi. W tym miejscu lewa jej strona
graniczy z cmentarzem żydowskim. Przez małą bramę
wchodzimy nań. Przyglądamy się z bliska grobom. Są jakby
krótsze od naszych. Prawie na każdym leżą małe kamienie. Ks.
Mieczysław tłumaczy, że jest to znak odwiedzin bliskich.
Odwiedzający cmentarz nie przynoszą kwiatów ani lampek, ale
kładą na grobowcach małe kamienie. Rzeczywiście, na
niektórych grobach tych kamieni jest już bardzo dużo.
Przypuszczamy, że są to groby jakichś dostojników. Spoglądamy
w stronę doliny Cedronu. Zauważamy, że w głębi cmentarza
odbywa się pogrzeb. Dochodzą nas odgłosy śpiewów. Mają tubę.
Nie schodzimy jednak bliżej, bo podobno Żydzi nie dopuszczają
gojów w pobliże, gdy sprawują takie ceremonie.
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Schodzimy wąską uliczką. Po lewej stronie mijamy Kościół
Narodów, w którym rano celebrowaliśmy Mszę świętą. Widać
stąd 12 kopuł. Są nieco podniszczone. Wymagałyby pomalowania. Dochodzimy na dół, gdzie znajduje się kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czyli kościół Grobu Matki
Bożej. Niestety, dochodzi godz. 18.00 i duchowny prawosławny
zamyka nam drzwi świątyni dosłownie przed nosem. Musimy
więc zawrócić, obiecując sobie, że przyjdziemy tu w innym
czasie. Także przylegająca do kościoła grota upamiętniająca
pojmanie Chrystusa jest zamknięta. Ponieważ do kolacji jest
jeszcze trochę czasu, ks. Mieczysław z kierowcą podejmują
decyzję, że pojedziemy do Betlejem. Trochę się dziwimy, gdyż
Bazylika Narodzenia jest już chyba zamknięta, ale jak się
okazało, nasz Przewodnik chce nas zaprowadzić do sklepu z
pamiątkami. Godzimy się na propozycję, bo cóż mamy robić.
Jedziemy ciekawą trasą, najpierw wzdłuż wschodnich i
południowych murów starej Jerozolimy. Widać stąd piękną
panoramę doliny Cedronu i doliny Gehenny. Będąc już poza
miastem, natrafiamy na posterunek żołnierski. Są zasieki.
Musimy je jakoś ominąć. Nie zatrzymują nas jednak. Podjeżdżamy pod sklep z pamiątkami. Najpierw musimy się uporać
z handlarzami stojącymi przed sklepem. Wciskają nam zestaw
pięciu wielbłądów za pięć dolarów. Niektórzy biorą. Wchodzimy do wnętrza. Każdy z nas dostaje koszyk. Patrzymy na
ceny. Wydaje się nam, że tu wszystko jest nieco droższe. Oglądamy wszystkie sektory, ale kupujemy niewiele. Biorę tylko
zakładki z obrazkami z Ziemi Świętej. Nie zatrzymujemy się
dłużej, gdyż zbliża się czas kolacji. Jeszcze ostatnie transakcje
z ulicznymi sprzedawcami i jesteśmy w autobusie. Po chwili
jedziemy. Niebo jest pogodne, ale wydaje się, że o wiele ciemniejsze niż w Polsce. Widać też księżyc, ale znajduje się on na
środku firmamentu, dosłownie, w górze, pionowo nad naszymi
głowami. Ksiądz Miecio intonuje pieśń „Wszystkie nasze dzien27

ne sprawy” i dodaje Modlitwę Pańską i „Zdrowaś Maryjo”.
O godz. 18.40 jesteśmy przed hotelem Strand. Zostawiamy
zakupy w pokojach i schodzimy na kolację. Wieczorny posiłek
trwa tu długo, prawie godzinę, gdyż składa się z trzech dań
0 deseru. Na każde danie trzeba nieco czekać. Dziś jest zupa,
kasza z mięsem i na trzecie stek, ziemniaki, jarzyny. Na deser pomarańcza.
Po kolacji idziemy jeszcze na zakupy do pobliskich sklepów.
Towarzyszy nam ksiądz Miecio, nasz przewodnik. Kupujemy
owoce i soki oraz inne napoje. Wracamy jednak szybko do
hotelu. Biorę się za pisanie widokówek. Wypisuję ponad dwadzieścia. Wysyłam do mamy, do wszystkich sióstr, do przyjaciół
w Polsce i w Niemczech. Wieczorem w pokojach jest trochę
głośno. Po całym dniu jest co wspominać. Dlatego siedzimy dziś
długo. Jestem zapraszany do różnych pokoi. Toć przecież prawie
wszyscy są moimi wychowankami. Przyjmuję więc zaproszenia.
Także chętnie goszczę tych, którzy przychodzą do mnie na
rozmowy. Dziś zapukał ks. Marek Bordjakiewicz. Nie powiem tu,
o której godzinie. Wspominamy trochę czasy seminaryjne.
Opowiada mi o swoich doświadczeniach wyniesionych z parafii,
w których pracował i w której obecnie pracuje. Kładę się spać
dopiero o godz. 1.00. Tak nam upływa pierwszy oficjalny dzień
naszej pielgrzymki, w którym zwiedziliśmy dwie góry: Górę
Oliwną i Górę Moria (Wzgórze Świątyni).
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Dzień trzeci - p ię tek , 6 l u tego

Na drodze z Judei do Galilei
(Betania, Morze Martwe, Dolina Jordanu, Jerycho, Tyberiada)

O godz. 6.30 dzwoni telefon. To sygnał na pobudkę. Przez
jakiś czas w hotelu jest jeszcze cisza. To znak, że niektórzy
dosypiają po wczorajszym długim wieczorze. O godz. 7.00
zbieramy się w jadalni. Spożywamy śniadanie. Próbuję dziś
oliwek. Podobno mają dużo witamin. Pijemy arabską kawę. Ma
specyficzny zapach. Wśród obsługujących kelnerów jeden
przyznaje się do katolicyzmu. Pokazuje nam obrazek Pana
Jezusa Miłosiernego i podobiznę Jana Pawła II. Na koszuli ma
plakietkę Matki Bożej Częstochowskiej. Mówi trochę po polsku.
Jest pełen humoru. Stwarza to dobry klimat w czasie posiłków.
Wracamy do mieszkań. Pakujemy się dziś solidniej, gdyż w
planie mamy wyjazd do Galilei. Dziś nie wrócimy tu na noc.
Odjeżdżamy sprzed hotelu z małym opóźnieniem, gdyż niektórzy
nie zdążyli ze śniadaniem i pakowaniem. Na początku w
autokarze - jak w każdy dzień - pieśń i modlitwa poranna.
Zauważamy, że kierowca jedzie w kierunku Góry Oliwnej. Ma
zamiar jechać drogą od strony południowej. Widać jednak z
daleka ogromny korek między Ogrodem Oliwnym a cmentarzem
żydowskim. Obieramy zatem drogę północną. Przejeżdżamy
znowu koło kościoła Wniebowstąpienia, gdzie byliśmy wczoraj.
Jedziemy drogą prowadzącą przez teren, którym Chrystus
podążał do Jerozolimy na święta paschalne, by złożyć Ojcu w
ofierze samego siebie.
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Przybywamy do Betanii. Jest to wieś położona na wschodnim
zboczu Góry Oliwnej, w odległości około 2700 m od Jerozolimy.
W czasie jazdy Ksiądz Przewodnik przypominam nam, że tu
znajdował się dom Łazarza i jego sióstr. Jezus chętnie tu
przychodził. Ewangelie opowiadają o kilku pobytach Chrystusa
w Betanii. Św. Łukasz ukazuje Martę, zajętą troską o dom, i
Marię, zasłuchaną w słowa Chrystusa. Marta żali się do Mistrza
na siostrę, że ta jej nie pomaga. Jezus wygłasza wtedy
sentencję: „Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a
potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą
cząstkę, której nie będzie pozbawiona” (Łk 10, 38- 42). Innym
razem Jezus przybywa do domu swych przyjaciół, który okryty
jest żałobą po śmierci Łazarza. Prowadzi z Martą dialog o
zmartwychwstaniu i dokonuje wskrzeszenia Przyjaciela (por. J
11, 1-44). Do Betanii przybył także Jezus przed swoją męką i
śmiercią. To tu właśnie urządzono dla Niego ucztę, w czasie
której Maria namaściła Mu nogi olejkiem nardowym (por. J 12,
1-11). Mając to wszystko w pamięci, wchodzimy do kościoła
Łazarza. Jest on stosunkowo nowy, bowiem wzniesiony został w
latach 1952-1953. Ważne jest jednak to, że stoi na ruinach
dawnych świątyń, które tu się znajdowały, poczynając od IV
wieku. (Na placu przed kościołem zostały zachowane mozaiki z
kościoła z IV wieku). Fasada główna i boczne obecnego kościoła
mają linie ciężkie i surowe, jak rzymski grobowiec. W wielkich
lunetach widzimy mozaiki przedstawiające sceny związane z
Betanią: wskrzeszenie Łazarza, rozmowę Jezusa z Martą i
Marią, namaszczenie Jezusa przez Marię w domu Szymona
Trędowatego.
Ubieramy się do Mszy świętej. Uczestniczą w niej pielgrzymi z
polskiej grupy, którzy mieszkają z nami w hotelu. Koncelebrze
przewodniczy dziś ks. Andrzej Tracz, homilię głosi ks. dr
Stanisław Kusik. Główny celebrans w słowie wstępnym wzywa
do modlitwy w intencji naszych przyjaciół i o właściwe prze30

żywanie każdej przyjaźni. Jest to ważna intencja. Szukam w
myślach moich przyjaciół. Zagłębiam się w historię mego życia.
Myślę też o teraźniejszości, gdyż niektóre przyjaźnie przetrwały
do dziś. Wszystkie osoby, które stanęły na drodze mego życia
jako moi przyjaciele i znajomi, dziś tu wspominam i modlę się za
nie. Myślę także o wielkiej rodzinie akademickiej naszego
Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu. Wszystkich
obejmuję moją modlitwą i zawierzam ich Chrystusowi.
Słuchamy długiej Ewangelii o wskrzeszeniu Łazarza (J 11,
1-45). Ks. Kusik komentuje najpierw ewangeliczną scenę
wskrzeszenia, a potem uwydatnia rysy prawdziwej przyjaźni i
miłości. Tłumaczy także, co oznacza „wyjdź na zewnątrz” w
naszym życiu, z czego trzeba nam wychodzić. Gdy myślałem
potem jeszcze nad wymową Betanii, ułożył mi się w myślach
tryptyk: sprawa zdrowych przyjaźni w życiu, sprawa harmonii
między życiem kontemplatywnym (Maria) i aktywnym (Marta)
według późniejszego hasła „ora et labora”, i sprawa
zmartwychwstania jako daru wysłużonego przez Chrystusa.
Wychodzimy z kościoła. Otrzymujemy informację, że miejsce
grobu Łazarza znajduje się pod kuratelą muzułmanów, którzy
żądają wysokich opłat za wejście do pieczary. Z ks. Zenonem
podchodzimy do grobu Łazarza. Oglądamy go z daleka, z góry,
ale nie wchodzimy do wnętrza, gdyż wszyscy czekają już na nas
przy autokarze.
Opuszczamy Betanię. Kierujemy się ku Morzu Martwemu.
Po rannym zachmurzeniu robi się lepsza pogoda. Patrzymy na
teren, przez który przejeżdżamy. Pustynia jak okiem sięgnąć.
Teren jest mocno pofałdowany. Właściwie to prawie skaliste
góry. Jest to czas zimowy, w Izraelu pora deszczowa, dlatego
zbocza skał pokryte są niewielką trawą. Co jakiś czas widać
pasące się owce i kozy. Przy niektórych stadach czuwa pasterz, inne strzeżone są przez psy. Droga jest dosyć kręta.
W dolinach tu i ówdzie widać osady Beduinów. Oni nie chcą
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osiedlać się na stale gdziekolwiek. Są narodem koczowniczym.
Kochają wolność. Przyglądamy się tym osadom. Widać namioty,
suszącą się bieliznę. Przy niektórych szałasach stoją nawet
niezłe samochody osobowe. Tu i ówdzie krzątają się ludzie.
Widać matki opiekujące się dziećmi.
Autokar mknie dosyć szybko. Droga jest dobra, ruch niewielki. Po prawej stronie mijamy Gospodę Dobrego Samarytanina. Niewielka budowla, która ma odniesienie do przypowieści Jezusa o miłosiernym Samarytaninie (por. Lk 10, 3037). Uświadamiamy sobie, że rzeczywiście jesteśmy na drodze z
Jerozolimy do Jerycha. Dziś nie widać tu zbójców i pobitych, ale
w historii bywało tu różnie. Mijamy jakąś żydowską nowoczesną
osadę, która rozciąga się na płaskowyżu po naszej prawej
stronie. Przewodnik wyjaśnia nam, że Żydzi w ten sposób
umieszczają swoich osadników, by dokuczyć Arabom, by im
ciągle przypominać, że Ziemia Święta należy do Izraelitów.
Dojeżdżamy do drogowskazu z napisem Jerycho i Engaddi.
Wybieramy ten drugi kierunek i jedziemy w stronę Morza
Martwego. Po prawej stronie widać wysokie góry. Tu już nie ma
trawy, jedynie gdzieś w głębokich dolinach coś się zieleni. Góry
są przeróżnie ukształtowane. Rzeczywiście wspaniałe widoki.
Od czasu do czasu jawią się wyżłobione przez wodę koryta,
wgłębienia.
Po lewej stronie odsłania się Morze Martwe. To największa
depresja na świecie, ponad 400 m poniżej poziomu morza.
Z początku, blisko miejsca, gdzie Jordan wpada do Morza,
widać jeszcze jakieś oznaki życia: krzewy, trawa. Im dalej
jednak na południe, tym życia mniej. Nie ma tu żadnych
ptaków. Dojeżdżamy do Engaddi (En Gedi). Jest to mała oaza
przeznaczona dla turystów. Tu ma mieć miejsce jedna z dużych
atrakcji, mianowicie kąpiel w Morzu Martwym. Przybywamy
o godz. 10.00. Mamy dwie godziny na kąpiel i pobyt w tej
oazie. Wysypujemy się z autokaru. Zabieramy stroje kąpie32
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lowe, przebieramy się i schodzimy na dół, do wody. Bardzo
trudno idzie się po kamieniach. Pierwsza moja czynność po
wejściu do wody to dotknięcie namaczanym, mokrym palcem
języka. Zasolenie ogromne, w ustach przez kilka minut bardzo
nieprzyjemnie. Próbujemy pływać. Nie bardzo się da, jedynie na
plecach. Nie można też opuścić nóg na dół i stanąć sobie w
głębszej wodzie, gdyż woda wypiera ciało do góry. Wszyscy
księża z naszej grupy są w wodzie. Świeci piękne słońce. Jest
około 25 stopni ciepła, a więc tyle, ile u nas w lipcu. Nie do
wiary, w lutym - lato i kąpiel. Wszyscy starają się pozować do
obiektywów aparatów fotograficznych. Każdy chce mieć stąd
zdjęcie. Podają mi gazetę, „Zycie” przywiezione z Polski. Kładę
się na wznak na wodzie, rozkładam gazetę i pozuję do zdjęcia.
Inni robią to samo. Obok nas są także Arabowie i jacyś inni
turyści. Musimy bardzo uważać, żeby woda nie dostała się do
ust. Ksiądz Miecio przestrzegał tych, którzy mieli ostatnio jakieś
zranienie na skórze, gdyż wejście do wody groziłoby silnym
podrażnieniem. Na szczęście wszystko odbywa się bez
przykrych przygód. Po dziesięciu, piętnastu minutach wychodzimy z wody. Udajemy się pod prysznic z normalną wodą.
Dokładnie się myjemy, wycieramy i ubieramy. Pozostaje jeszcze
trochę czasu do odjazdu. Wielu idzie do miejscowej restauracji,
aby się czegoś napić, ewentualnie coś zjeść. Ja po chwili
wracam nad wodę. Odsuwam się nieco na bok, gdzie nie ma
ludzi. Lubię trochę być sam. To taka wspaniała okazja do
kontemplacji. Tutaj też musiał być Chrystus, chociaż Ewangelie
o tym nie wspominają. Patrzę w morze. Jest błękitne, w
niektórych miejscach ciemniejsze, w innych jaśniejsze. Nie ma
fal. Morze jest spokojne, rzeczywiście jakby martwe. Oglądam
się w drugą stronę. Widzę wysokie góry o przeróżnych
kształtach. Na dole rośnie kilka palm daktylowych. Patrzę na
zegarek. Zbliża się czas naszego wyjazdu z tej oazy. Wstępuję
z ciekawości do restauracji. Estetycznie urządzona. Wychodzą
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z niej nasi. Podchodzimy do autobusu. Punktualnie o godz.
12.00 ruszamy w drogę powrotną.
Słońce nadal świeci, a więc widoczność na góry i na morze
jest dobra. Odmawiamy modlitwę „Anioł Pański”, a następnie
bolesną cząstkę Różańca. Przypominamy sobie, że dziś jest
pierwszy piątek miesiąca. U nas, w Polsce, sporo ludzi przy
konfesjonałach. Modlitwa zajmuje nam czas prawie do miejsca,
gdzie ongiś żyła wspólnota Qumran. Ks. Miecio przypomina
nam o znanych w całym świecie odkryciach fragmentów ksiąg
.tej wspólnoty. Autokar zatrzymuje się. Niektórzy wychodzą, by
zrobić pamiątkowe zdjęcie. Postój jednak jest krótki, gdyż
0 godz. 13.00 powinniśmy być w Jerychu na obiedzie. Rzeczywiście, stąd jest już niedaleko do Jerycha. Dojeżdżamy
bezpośrednio pod restaurację. Podczas jazdy ksiądz Miecio
przypomina krótko historię miasta. Mówi się o nim, że jest
najstarszym miastem świata, gdyż liczy sobie ponad sześć
tysięcy lat. Pojawia się dosyć często w Biblii, tak w Starym jak
1 w Nowym Testamencie.
Jesteśmy ciekawi, co podadzą tu na obiad. Najpierw dostajemy chleb, coś w rodzaju naszych dawnych podpłomyków.
Jest okrągły. Przecinamy go na połowę. W środku jest miejsce
wolne. Wkładamy tam podaną sałatkę i smarujemy pastą.
Nawet smakuje. Kolejna potrawa to zupa, podobna do tej, która
była w Jerozolimie. Na drugie danie jest ryż, kawałek mięsa i
sałatka grochowa. Do picia - zwykła woda. Niektórzy dokupują
sobie piwo, które jest tutaj bardzo drogie. Dostajemy jeszcze po
bananie i kawę. Obok nas łaszą się trzy duże ryże koty. Zenio
odpędza je. Twierdzi, że nie lubi kotów. Korzystamy z toalet. Po
krótkiej przerwie wsiadamy do autokaru. Podjeżdżamy do
miejsca, gdzie rośnie drzewo sykomory. Na takie właśnie
drzewo
wspiął
się
kiedyś
Zacheusz,
by
zobaczyć
przechodzącego Jezusa (por. Łk 19. 1-10). Jedziemy dalej
główną drogą. Tuż za domami skręcamy na górską, bardzo
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stromą drogę. Po prawej stronie głęboki wąwóz, po prostu
przepaść. Niektórzy nie mogą patrzeć. Odwracają się. Kierowca
żartuje, że też zamknie oczy. Dojeżdżamy na mały parking.
Wysiadamy. Przewodnik prowadzi nas dalej wąskim szlakiem w
górę. Z lewej strony wzniesienie, po prawej przepaść. Ks.
Czarny zawraca. Nie może iść dalej. Idziemy tak około 200 m.
Przed nami ukazuje się dalszy fragment wąwozu. Na
przeciwległym zboczu widać zabudowania, jakby zawieszone na
zboczu. Ksiądz Miecio objaśnia, że jest to klasztor mnichów
greckich, zwany Monasterem Koziba. Rzeczywiście, położony
jest w wyjątkowym miejscu. Robimy zdjęcia na tle wąwozu i
klasztoru. Ks. Krzysztof Kiełbowicz filmuje. Po chwili wracamy
na dół, do autokaru. Zjeżdżamy tą samą drogą. Znowu widok
mrozi niektórym krew w żyłach. Wracamy w zabudowania
Jerycha. Kierowca podwozi nas pod ogromny pawilon
sklepowy. Na placu przed sklepem leżą trzy wielbłądy. Obok
nich ich właściciele - ciemnoskórzy Arabowie. Od razu
proponują przejażdżkę. Któżby się na to nie zgodził? Po kolei
wszyscy wsiadamy. Wielbłądy są wytresowane. Gdy poczują, że
ktoś na nie wszedł, wstają. Arab przeprowadza wielbłąda z
pasażerem przez plac. Gdy wraca na pierwotne miejsce,
wielbłąd sam kładzie się. Dzięki temu można z niego zejść. Jest
to wielka atrakcja. Wszyscy chcą mieć zdjęcie na wielbłądzie. Po
przejażdżce wchodzimy do pawilonu. Wybór jest duży, ale za
wiele nie kupujemy. Okazuje się, że w pawilonach, w oficjalnych sklepach, wszystko jest o wiele droższe aniżeli u handlarzy na ulicy.
O umówionym czasie ruszamy w dalszą drogę w dolinę
Jordanu, w stronę Jeziora Galilejskiego. Niedaleko Jerycha, w
odległości około 4 km, zatrzymujemy się jeszcze przed Górą
Kuszenia. To tu Chrystus przebywał 40 dni i 40 nocy, po
czym był kuszony przez szatana (por. np. Mt 4, 1-11). Przewodnik, ks. Mieczysław, mówi nam jeszcze o innych miejscach
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w okolicy Jerycha, które są wymieniane w Piśmie Świętym.
Wspomina m.in. o miejscu chrztu Chrystusa w Jordanie. W
miarę oddalania się od Morza Martwego i od Jerycha widzimy
coraz więcej zieleni. Pojawiają się pierwsze winnice. Jednakże po
obydwu stronach Jordanu jest jeszcze wiele terenów
pustynnych. Droga wije się, rzeki jednak nigdzie nie widać. Im
bliżej Galilei, tym więcej zieleni. Dzień chyli się ku zachodowi,
gdy zbliżamy się do Jeziora Galilejskiego. Odmawiam Nieszpory.
Na krótko przed Jeziorem pojawia się w oddali wijący się
Jordan. Za chwilę widzimy go dobrze z bliska, gdy przejeżdżamy
przez most, w miejscu, gdzie rzeka wypływa z Jeziora
Tyberiadzkiego. Gdy dojeżdżamy do Tyberiady, zapada zmrok.
Miasto jest pięknie oświetlone. Od razu widać, że jest w tym
rejonie największe. Przewodnik informuje nas, że Tyberiada w
ostatnich latach bardzo się rozbudowała i przyjmuje z roku na
rok coraz więcej turystów i pielgrzymów. Bogaci Żydzi
przyjeżdżają tu chętnie w ciągu roku na wypoczynek. Okazuje
się, że nasz hotel znajduje się w górnej części miasta. Wspinamy
się więc serpentynami. Wreszcie zatrzymujemy się przed
hotelem, który nazywa się Zameret-Hotels. Przydzielają nam
pokoje. Mieszkamy po dwóch, w tej samej konstelacji
personalnej, co i w Jerozolimie. Pokoje są tu większe i lepiej
wyposażone. W każdym dwuosobowym pokoju oprócz łóżek:
łazienka, telewizor, biurko z lustrem, ława i wersalka, okno i
wyjście na taras.
Idziemy na kolację. W dużej jadalni jest sporo gości, nie tylko
pielgrzymi z Polski, ale także goście z innych krajów i miejscowi
Żydzi. Obserwuję rodzinę żydowską. Jest to rodzina
kilkupokoleniowa. Widać seniorów, dzieci i wnuki. Przed
posiłkiem modlą się wspólnie. Ojciec przewodniczy modłom.
Ci, którzy nie mają jarmułek, kładą sobie na głowy serwetki.
Rodzinę tę mamy na oku do końca kolacji. Ciekawie zachowują się dzieci. Widać jednak duże zdyscyplinowanie. Jedzenie
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jest tu może odrobinę lepsze niż w Jerozolimie, jest więcej
owocowych sałatek, a więc więcej witamin.
Wieczorem udaję się do pokoju ks. Czarnego, który mieszka z
kolegą rokowym - ks. Zbigniewem Traczem. Są tam pozostali
koledzy kursowi: ks. Andrzej Tracz, ks. Jan Anioł, ks. Stanisław
Kusik i ks. Wiesław Karaś. Próbujemy wymienić wrażenia z
dzisiejszego dnia. Po powrocie do swego pokoju wychodzę na
balkon, na piękny trawnik. Widać stąd Jezioro Galilejskie. Niebo
jest ciemne. Księżyc świeci nad głową, na środku nieba.
Telefonuję do Polski, do Leżajska: do siostry Marysi i do
Chrząstków. Nawet dobrze słychać. Oni zaś są mocno zdziwieni,
że z tak daleka można telefonować i spokojnie rozmawiać. Pełni
wrażeń odmawiamy Kompletę i kładziemy się spać. Jutro
czekają nas nowe wrażenia, tym razem z krainy galilejskiej.
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Dzień cz war ty - sobo ta, 7 l utego

Galilea
Wstajemy o godz. 7.00. Wyglądamy przez okno. Niebo jest
zakryte chmurami. Temperatura spadła do +15 stopni. Oby
tylko nie było deszczu. O godz. 7.30 przychodzimy do jadalni.
Jest samoobsługa. Wybieramy przeto to, na co mamy apetyt.
Spoglądamy na salę. Większość to pielgrzymi z Polski. O godz.
8.00 ruszamy sprzed hotelu autokarem w kierunku Nazaretu.
Jedziemy więc do rodzinnego miasta Jezusa. Zaczynamy podróż od modlitwy. Najpierw ten pacierz, którego nas nauczyły
nasze mamy, a potem podejmujemy śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, boć to przecież dzisiaj sobota i to pierwsza w miesiącu. Gdy zbliżamy się do
końca Godzinek, przy śpiewie „Z pokłonem Panno Święta”
wjeżdżamy już do Kany Galilejskiej. Wszyscy wiemy, co się tutaj
dokonało. Z głównej ulicy, na której zatrzymał się nasz
autokar, widać wieże kościoła ojców Franciszkanów. Wchodzimy w boczną ulicę i wnet jesteśmy przed kościołem. Niestety, w świątyni trwają jeszcze prace remontowe. Dlatego
idziemy dalej i wstępujemy do kościoła grecko-prawosławnego.
Przy wejściu siedzi mnich z czarną długą brodą. Przygląda się
nam. Wykłada do sprzedaży widokówki i świece. Modlimy się w
ciszy i oglądamy piękne ikony. W stylu wschodnim robimy
głęboki pokłon przed głównym ołtarzem i wracamy przed kościół
ojców Franciszkanów. Naprzeciwko kościoła jest sklep.
Oczywiście wchodzimy. Obsługa częstuje nas winem.
Rozglądamy się za winem, które można kupić i zabrać do kraju.
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Jest - i to w dużym wyborze. Biorę dwa kartoniki po dwie małe
buteleczki. Księża proboszczowie kupują więcej, bo wiedzą, że
27 grudnia będzie znowu poświęcenie i rozdawanie wina. To na
wiernych zrobi z pewnością wrażenie, gdy się ogłosi, że
poświęcamy dziś wino przywiezione z Kany Galilejskiej.
Pamiętam, gdy w czasie ostatnich świąt Bożego Narodzenia, w
dzień św. Jana Ewangelisty, ogłosiłem wiernym, że mamy w tym
roku wino przywiezione przez moją rodzoną siostrę zakonną
Hanię z Kany Galilejskiej, wszyscy bardzo się cieszyli i z wielkim
przejęciem i pietyzmem kosztowali je przy śpiewie „Mesjasz
przyszedł na świat prawdziwy”. Właśnie tę kolędę nucimy
Arabom, którzy nas obsługują. Wreszcie wychodzimy, ale
wstępujemy jeszcze do następnego sklepu. Okazuje się, że tu
wino jest o wiele tańsze, dlatego niektórzy jeszcze dokupują
kilka butelek. Ja również kupuję kartonik z trzema butelkami.
Wracamy do autokaru.
Po drodze mijamy mały, zamknięty kościółek. Przewodnik
objaśnia nam, że jest to kościół pw. św. Bartłomieja Apostola,
którego tradycja utożsamia z ewangelicznym Natanaelem, pochodzącym z Kany Galilejskiej (por. J 1, 45-51; 21, 2). Opuszczamy Kanę, która dzisiaj liczy około 5 tys. mieszkańców (w tym
dwie trzecie to chrześcijanie, a jedna trzecia - muzułmanie), i
kierujemy się w stronę Nazaretu. Odległość nie jest duża - tylko
8 km. Nazaret dziś to wielkie miasto. Liczy prawie 40 tys.
mieszkańców. W Starym Testamencie nie było znane. W
czasach Chrystusa pogardzano nim, ale potem, ze względu na
Jezusa, który tu spędził życie ukryte, stało się celem pobożnych
pielgrzymek. Dziś jest siedzibą biskupa obrządku łacińskiego,
będącego
wikariuszem
patriarchalnym
patriarchy
jerozolimskiego. Jedziemy najpierw przez nowe dzielnice.
Dowiadujemy się, że te nowe domy są zasiedlane przez Żydów. Przebijamy się przez coraz węższe ulice i wjeżdżamy
w najstarszą część miasta. Wysiadamy. Pierwszym obiektem
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naszego zwiedzania i modlitwy jest kościół św. Gabriela. Miejsce
to nazywane jest także Źródłem Panny Maryi, bowiem źródło,
które do dziś tu tryska, było jedynym na terenie dawnego
Nazaretu. Tutaj przychodziła codziennie czerpać wodę Matka
Jezusowa wraz z innymi kobietami i dziewczętami z Nazaretu.
Któryś z księży intonuje „Była cicha i piękna jak wiosna”.
Podchwytujemy i z werwą śpiewamy. Potem modlitwa indywidualna i czas na zrobienie zdjęć. W kościele jest dużo pięknych, zabytkowych ikon. Świątynią opiekują się prawosławni
mnisi greccy.
Stąd udajemy się pieszo przez ulice starego miasta do kościoła św. Józefa i do Bazyliki Zwiastowania. Wchodzimy na plac
kościelny. Dyżurujący w bramie mężczyzna kieruje nas
najpierw do Bazyliki Zwiastowania. My jednak, za radą naszego
Przewodnika, udajemy się do kościoła św. Józefa. Podchodzimy
lekko pod górkę. Zatrzymujemy się przed świątynią, by
wysłuchać komentarza ks. Mięcia. Kościół został wzniesiony w
roku 1914 na ruinach poprzednich budowli. Tradycję tego
miejsca zachowali zapewne krewni Chrystusa ze strony św.
Józefa. Tu, według najstarszych przekazów, wznosił się dom
Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Tu zamieszkiwała przez
wiele lat Święta Rodzina. Wchodzimy do środka. Kościół jest
trzynawowy. W przednich absydach widzimy freski: w środkowej Świętą Rodzinę, od południa sen św. Józefa, od północy
jego śmierć. Górne witraże ilustrują Litanię do św. Józefa.
Siadamy na chwilę w ławkach. Intonuję „Święty Józefie, Patronie nasz, módl się, módl się za nami”. Śpiewamy gromko trzy
razy. Pozostaję jeszcze chwilę na osobistą modlitwę. Od
młodości jestem zaprzyjaźniony z tym Świętym. Od pewnego
czasu modlę się do Niego o łaskę dobrej śmierci dla siebie i dla
moich bliskich. Proszę tutaj, na tym szczególnym miejscu,
o wierność trudnej woli Bożej, o cichość, pracowitość, czystość. Myślę o wszystkich Józefach, których znałem i znam,
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poczynając od Księdza Prymasa, Księdza Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, ks. bpa Pazdura, poprzez siostrę prof.
Zdybicką, księży kolegów, przyjaciół, a kończąc na moim wujku
i rodzonej zakonnej siostrze Józefie.
Opuszczamy powoli sanktuarium Józefowe i kierujemy się do
odległej o 200 m na południe Bazyliki Zwiastowania. Ów
„dyżurny”, którego na początku nie posłuchaliśmy, stawia na
swoim. Nie pozwala nam przejść krótszą drogą. Jesteśmy zatem
zmuszeni obejść dookoła cały dziedziniec kościelny.
Wychodzimy na zewnątrz, obchodzimy mur kościelny i stajemy
przed głównym wejściem do Bazyliki. Zatrzymuje nas nasz
Przewodnik i opowiada w skrócie historię miejsca oraz wskazuje, na co należy zwrócić uwagę w tym sanktuarium. Obecna
Bazylika została wybudowana w takim kształcie dopiero po
drugiej wojnie światowej. Składa się z dwóch kościołów położonych jeden na drugim: dolnego, czyli krypty, na poziomie
dawnych bazylik, oraz górnego. Patrzymy na potężną ścianę
frontową Bazyliki. Widnieją tu dwa wielkie napisy: górny „Angelus Domini nuntiavit Mariae” oraz dolny: „Hic Verbum
caro factum est et habitavit in nobis”. Ukazane są sceny z
historii dwóch wielkich niewiast: Ewy rajskiej i nowej Ewy Maryi. Wchodzimy do środka, do kościoła dolnego. Jest trochę
przyciemniony, pełen mistycznego nastroju. Zdążamy najpierw
do środkowej części, w której znajduje się Grota Zwiastowania.
Przed Grotą stoi ołtarz. Tutaj w sobotę, 19 kwietnia 1980
roku, o godz. 7.30, przewodniczyłem Mszy świętej koncelebrowanej i wygłosiłem homilię w czasie mojej pierwszej
pielgrzymki do Ziemi Świętej. Przypominam sobie dobrze to
miejsce. Ksiądz Mieczysław spotyka brata franciszkanina, który
jest jednym ze stróżów tego miejsca. Prosi go o pozwolenie na
zejście na dół do Groty. Brat zgadza się, ale prosi, żeby nie
robić zdjęć. Schodzimy. Klękamy przed Grotą. Odmawiamy
..Anioł Pański” Podaję Księdzu Przewodnikowi Różaniec i
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podpowiadam, abyśmy wspólnie rozważyli tajemnicę Zwiastowania. Przyjmuje propozycję. Modlimy się dalej na klęczkach.
Mamy świadomość wagi tego miejsca. Tu właśnie Odwieczny
Syn Boży, nie przestając być Bogiem, stał się człowiekiem,
zamieszkał z nami, najpierw pod sercem Maryi, dzięki Jej f iat.
Wychodzimy sprzed Groty na normalny poziom dolnego
kościoła. Modlimy się jeszcze chwilę prywatnie. Polecam Bogu
wszystkich powołanych. Ogarniam modlitwą naszych kleryków,
kapłanów, katechetów i wszystkich wezwanych do służby Bożej,
by w duchu Matki Najświętszej odpowiadali na łaską powołania.
Spoglądamy na sufit. W gwieździstym sklepieniu widać
ośmioboczny otwór, odpowiadający centrum kościoła górnego i
kopuły. Przechodzimy za chwilę po schodach do górnej części
Bazyliki. Jest to przestrzenna świątynia. Dowiadujemy się, że
służy ona do nabożeństw parafii łacińskiej Nazaretu i że jest
miejscem religijnych uroczystości na większą skalę.
Spoglądamy w górę. Nad centrum kościoła wznosi się kopuła
mająca kształt odwróconej lilii. Na ścianach bocznych widzimy
obrazy, najczęściej mozaikowe, będące darem różnych narodów.
Szybko znajdujemy obraz Matki Bożej Częstochowskiej.
Wychodzimy na górny dziedziniec kościoła od strony północnej.
Jest tutaj kapliczka Matki Bożej Germańskiej. W dole można
zobaczyć odkryty fragment starej drogi w Nazarecie. Mamy
kilkanaście minut do własnej dyspozycji. Robimy kilka zdjęć,
niektórzy wracają do środka na modlitwę. O wyznaczonej
godzinie gromadzimy się na placu przed wejściem głównym do
świątyni. Rozglądamy się po dziedzińcu kościelnym. Cały plac
otoczony jest wysokim murem z portykami od strony
wewnętrznej, w których umieszczone są następne mozaiki
wizerunków Matki Bożej z różnych krajów świata.
Wracamy powoli ulicą do autokaru. Spotykamy grupę sióstr
zakonnych. Są niskiego wzrostu, z twarzami przyciemnionym.
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Pytam po francusku, skąd są. Dowiaduję się, że z Indonezji.
Zapytujemy jeszcze Przewodnika o synagogę nazaretańską i ów
stok góry, z którego rodacy, mieszkańcy Nazaretu, chcieli
strącić Jezusa. W stosownym miejscu zatrzymujemy się na
chwilę, by z daleka zobaczyć miejsce dawnej synagogi i owo
zbocze. Rozglądamy się po sklepach. Jest ich tu bardzo dużo.
Handlarze korzystają z obecności licznych pielgrzymów. Na
razie odkładamy zakupy na później. Wsiadamy do naszego
pojazdu i ruszamy w drogę powrotną do Tyberiady. Przed nami
31 km. Raz jeszcze spoglądamy przez okna autokaru na to
szczególne miasto, związane z życiem ukrytym Chrystusa.
Można tu lepiej zrozumieć, dlaczego nazywano Jezusa prorokiem z Nazaretu. Jedziemy znowu przez Kanę. Oglądamy
krajobraz. Sporo tu zieleni. Tu i ówdzie pasą się małe stada
owiec i kóz. Widać także od czasu do czasu krowy. W dolinach
rozciągają się pola uprawne. Widać pola bananowe, a czasem i
winnice. Dojeżdżamy do Tyberiady. Zbliża się godzina 12.00.
Odmawiamy wspólnie „Anioł Pański”. Nie jedziemy do hotelu,
ale na dół, nad Jezioro Galilejskie. Wysiadamy tuż nad wodą. Na
obiad jeszcze trochę za wcześnie, dlatego ks. Miecio proponuje już teraz przejażdżkę po jeziorze. Wsiadamy do motorowej łodzi i odbijamy od brzegu. Ksiądz Przewodnik czyta
fragment Ewangelii opisujący burzę na jeziorze (Mk 4, 35-41).
Śpiewamy „Barkę” - „Pan kiedyś stanął na brzegiem...”. To tu
właśnie tyle razy bywał Chrystus ze swoimi uczniami. Z pewnością rozmiary jeziora nie zmieniły się od tamtego czasu. Ma
ono około 21 km długości, 12 km szerokości i do 48 m głębokości i znajduje się 210 m poniżej poziomu Morza Śródziemnego. Spoglądamy na fale. Ogarniamy wzrokiem miejscowości leżące wokół jeziora. Na zachodnim brzegu odznacza
się swoją rozległością Tyberiada. Jest to największe dziś miasto
nad brzegiem Jeziora Galilejskiego. Liczy ponad 25 tys. mieszkańców. Jest tu sporo nowych domów, zwłaszcza w rejonie
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Tyberiady Górnej, tam, gdzie znajduje się nasz hotel. Z tafli
jeziora pięknie rozwija się panorama tego miasta, wznoszącego
się od brzegu jeziora ku górze. Idąc wzrokiem za ruchem
wskazówek zegara, widzimy miejscowość zwaną Mag- dalą.
Stąd, według tradycji, pochodziła Maria Magdalena. Dalej
roztacza się urocza równina Genezaret, gdzie gromadziły się
tłumy, by słuchać nauki Jezusa. Być może, że właśnie w tym
miejscu zostali powołani przez Chrystusa pierwsi uczniowie
(por. Mk 1, 16-18; Mt 4, 18-20). Spoglądamy na północny brzeg
jeziora. Przesuwając wzrok z lewej strony na prawą, widzimy
najpierw Górę Błogosławieństw, skąd Jezus ogłosił Prawo
swojego Królestwa. Nieco niżej, prawie nad samą wodą, widać
dwa małe obiekty sakralne. Jest to kościół stojący na miejscu
rozmnożenia chleba i kościół nadania prymatu św. Piotrowi.
Dalej, na prawo, widać ruiny Kafarnaum. Wschodnie brzegi
jeziora wypełnia panorama Wzgórz Golan, zaś południowa
strona jeziora jest wyraźnie niższa, jako że tamtędy wypływa
Jordan w stronę Morza Martwego.
Wycieczka łodzią po jeziorze trwa pół godziny. Jest to
niezapomniane przeżycie. Upamiętniamy je wykonaniem
licznych zdjęć. Wracamy do Tyberiady. Przybliża się umówiona
godzina obiadu. Wchodzimy do restauracji położonej tuż nad
brzegiem jeziora. Głównym daniem i atrakcją jest dziś ryba św.
Piotra. Otrzymujemy ją do drugiego dania. Jest bardzo duża.
Ledwie mieści się na talerzu. Jest bardzo smaczna, mimo że
ma mnóstwo ości. Pod koniec obiadu - poruszenie, bo oto
zaczyna mocno padać. Przez szklane ściany widać zacinający
deszcz. Słychać głośny szum. Przedłużamy zatem pobyt w
restauracji. Jednakże ulewa szybko przechodzi. Wracamy do
autokaru i jedziemy zwiedzać miejsca położone wokół jeziora.
Kierujemy się w stronę południową. Pierwszy przystanek
robimy na rzece Jordan, niedaleko od jej wypływu z jeziora.
Schodzimy na dół do samej wody. Jest to miejsce, na które
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przybywają baptyści, by przyjmować chrzest. Widzę, jak proboszczowie z naszej grupy kupują małe pojemniki na wodę i
czerpią z Jordanu. Pytam ks. Zenona Wnuka, do czego będzie
służyć ta woda. Otrzymuję odpowiedź, że będzie nią chrzcił małe
dzieci w swojej parafii. Rodzice będą się z tego bardzo cieszyć.
„Dobry pomysł” - pomyślałem.
Jedziemy dalej wzdłuż południowego i wschodniego brzegu.
Prowadzi tędy dobra, choć miejscami wąska droga asfaltowa. Na
początku mijamy obiekty sportowe usytuowane nad samym
jeziorem. Wzdłuż wybrzeża wschodniego przejeżdżamy obok
kibucu En Gew. Jest to gospodarstwo rolne założone tuż przed
drugą wojną światową. Jego mieszkańcy zajmują się rybołówstwem i uprawą bananów. Na tej części wybrzeża nie spotykamy już większych osiedli. W przeciwieństwie do wybrzeża
zachodniego brzeg ten jest mniej zagospodarowany i nawiedzany przez turystów. W czasie przejazdu ks. Mieczysław
pokazuje nam wzgórze, gdzie Chrystus uzdrowił opętanych,
pozwalając złym duchom wejść w trzodę świń, która natychmiast rzuciła się z urwistego zbocza w wody jeziora (por. Mt 8,
28-34; Mk 5, 1-20; Lk 8, 26-39). Dojeżdżamy do północno-wschodniego wybrzeża jeziora. Skręcamy w lewo.
Nieopodal widać dwa miasteczka znane z Ewangelii: Betsaida
(skąd pochodzili Apostołowie Piotr, Andrzej i Filip - J 1, 44) i
Korozain. Jezus ongiś zarzucał mieszkańcom tych miejscowości, że się nie nawrócili mimo zdziałanych tam przez
Niego cudów (por. Mt 11, 20-22). Dojeżdżamy do Kafarnaum.
Dzisiaj są to jedynie ruiny. Mamy do obejrzenia dwa główne
obiekty: nowoczesną świątynię, stojącą na miejscu domu św.
Piotra, i ruiny synagogi. Przewodnik przypomina nam, że
Kafarnaum stało się centrum publicznej działalności Jezusa. Tu
znajdował się dom Szymona Piotra, w którym przez pewien
czas prawdopodobnie mieszkał także Jezus. Tutaj Zbawiciel
uzdrowił teściową Piotra z gorączki (por. Mt 8, 14-15); tu
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został powołany do grona Apostołów celnik Mateusz (por. Mt
9, 9-13); tu Jezus uzdrowił paralityka, którego spuszczono
przez otwór w dachu (por. Mk 1, 21-38); tu rezydował dowódca niewielkiego garnizonu rzymskiego - setnik, którego
sługę Chrystus uzdrowił (por. Lk 7, 1-10); tu Chrystus wygłosił
Mowę Eucharystyczną (por. J 6, 24-69). Wszystkie te wydarzenia są jakoś odnotowane w napisach, w rzeźbie i malarstwie w kościele św. Piotra. Po słowach komentarza modlimy się za Piotra naszych czasów - Jana Pawła II. Wychodzimy na zewnątrz i kierujemy się ku ruinom synagogi. Stoi tu
ściana przednia, część ścian bocznych i kilka kolumn. Ks.
Mieczysław próbuje opisać nam dawną synagogę. Daje też
objaśnienia do ruin domów i mieszkań, które znajdowały się
koło synagogi.
Słońce opada coraz bardziej na horyzont. Musimy się śpieszyć, by zdążyć na godz. 16.00 na Mszę świętą na Górze Błogosławieństw. Jedziemy zatem dalej. Zatrzymujemy za ostrym
zakrętem. Wysiadamy. Zaczyna znowu kropić. Przechodzimy
przez jezdnię. Wchodzimy na teren ogrodzony i zdążamy na
dół w stronę jeziora. Nad samym brzegiem stoi kościółek
upamiętniający nadanie prymatu św. Piotrowi. Kustodia Ziemi
Świętej odbudowała go w roku 1933 na miejscu wcześniejszych budowli. Wita nas niemiecki franciszkanin. Daje nam
teksty Ewangelii z opisem cudownego połowu ryb i nadania
prymatu św. Piotrowi. Ks. Marian Zieją odczytuje tekst Ewangelii (J 21, 1-23). Chwilę kontemplujemy to wydarzenie. Spoglądamy na skałę, na której, wedle tradycji, żarzył się ogień.
Modlimy się w ciszy za Jana Pawła II. Po chwili wychodzimy.
Obok kościoła jest sporo ludzi. Schodzę do samej wody. Zabieram'kilka kamyków z jeziora. Dotykam wody. Jest dosyć
ciepła. Chwila refleksji i trzeba iść dalej. Zaraz, po sąsiedzku,
znajduje się sanktuarium Rozmnożenia Chleba. Miejsce to zwie
się Tabghą. Co oznacza „siedem źródeł”. Rzeczywiście, do dziś
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istnieją te źródła. Oglądamy je na dziedzińcu kościelnym. Obok
stoi prowizoryczny kościół w formie baraku, wzniesiony na
planie starożytnej bazyliki przez stowarzyszenie katolickie z
Kolonii. Oglądamy wspaniałe mozaikowe posadzki przedstawiające miejscową faunę i florę (w nawie) oraz kosz pełen
chlebów z dwiema rybami po bokach (w prezbiterium między
ołtarzem i absydą). Sanktuarium opiekują się dziś niemieccy
benedyktyni z opactwa w Jerozolimie. Śpiewamy gromko „Panie
dobry jak chleb”.
Ruszamy dalej - do ostatniej stacji dzisiejszego, bardzo
bogatego w przeżycia dnia. Ostatnim naszym celem jest dziś
Góra Błogosławieństw. Wjeżdżamy na nią kilkoma łagodnymi
serpentynami. Tu dopiero mamy sprawować dzisiejszą Eucharystię. Górny kościół jest zajęty przez jakąś grupę, dlatego
celebrujemy w dolnej kondygnacji. Mszy świętej przewodniczy
dziś ks. Bogdan Stec. Homilię głosi ks. Ryszard Wołowski. Ja
odprawiam w intencji dziękczynnej za powołanie kapłańskie i za
wszystkich powołanych. Ogarniam myślą nasze seminarium
duchowne, kleryków, studentów teologii. Śpiewamy pieśni
eucharystyczne. Ks. Ryszard dotyka w homilii zagadnienia
powołania i naszej na nie odpowiedzi. Nawiązuje do odwiedzonych dziś miejsc świętych. Czyni odniesienie do Ośmiu
Błogosławieństw. Po Mszy świętej zwiedzamy górny kościół.
Widzimy krzątające się włoskie zakonnice, które prowadzą tu
dom formacyjny. W górnej części kościoła jest osiem witraży z
wypisanymi po łacinie błogosławieństwami. Modlimy się.
Robimy kilka zdjęć i wychodzimy na zewnątrz. Zapada zmrok.
Znowu zaczyna lekko padać. Spoglądamy jeszcze spod kościoła
na jezioro i na okoliczne wzgórza. Wspaniały widok. Myślę sobie:
„Wiedział Chrystus, gdzie wypowiedzieć konstytucję swojego
Królestwa”.
Idziemy do autokaru. Wsiadamy. Kierujemy się w stronę
Tyberiady, do hotelu. Przejeżdżamy najpierw przez kibuc
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Ginnosar. Po prawej stronie rozciąga się bardzo żyzna dolina
Genezaret. Piękna zieleń o tej porze roku, plantacje bananów i
pomarańczy. Równina, nawadniana licznymi strumieniami,
ciągnie się wzdłuż jeziora na długości około 6 km i liczy około 3
km szerokości. Łatwo zrozumieć, dlaczego talmudyści mawiali:
„Jeśli raj jest na ziemi, to jest nim Genezaret”. Mijamy ruiny
dawnej Magdali. Przewodnik pokazuje nam tonącą już w mroku
„Dolinę Gołębi”, biegnącą między dwoma skalnymi ścianami, w
których znajdują się liczne jaskinie. Jeszcze kilka kilometrów i
jesteśmy przed hotelem. Zauważamy, że w hotelu rozpoczęto
dziś remont. Piękna sala jadalna, w której spożywaliśmy posiłki,
jest całkowicie odnawiana. Aż dziw, że tak szybko zmieniono ją
do takiego stanu. Spożywamy kolację w sali obok. Towarzystwo
prawie to samo. W dalszym ciągu jest z nami przy posiłkach
grupa mieszana z Polski. Jesteśmy głodni. Jemy więc z dużym
apetytem wszystko to, co podają. Mamy znowu rybę, a jakże!,
tylko w innym wydaniu niż w południe nad jeziorem. Kolacja - z
trzech dań. Na deser ciasto.
To jeszcze nie koniec zwiedzania na dziś. Krótko po kolacji,
gdy palacze zaspokoili swój drugi głód, znowu gromadzimy się w
autokarze i jedziemy do fabryki diamentów. Widzimy tam
ogromne bogactwo. Najpierw oglądamy film informacyjny w
wersji polskiej. Dowiadujemy się o ogromnych przedsięwzięciach i osiągnięciach Żydów w tej dziedzinie. Po filmie
podziwiamy eksponaty. Wreszcie wprowadzeni jesteśmy do
ogromnej sali, gdzie można zakupić kosztowności. Oglądamy z
zaciekawieniem, ale mało kto decyduje się na poważniejsze
zakupy. Ceny, oczywiście, odpowiednie. Pomimo tego daliśmy
im trochę utargować. Namawiam mojego socjusza z pokoju
hotelowego, by zakupił pierścień dla swojego biskupa. Zastanawiał się. Nie wiem dokładnie, czy kupił, w każdym razie
nic o tym potem nie mówił. Może kupił dla siebie, będąc przy
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nadziei? Ks. Czarny kupuje też coś pięknego. Ten to się znakomicie zna na takich kosztownościach, i nie tylko. Ks. Krzysio
Kielbowicz, nasz filmowiec, zostawił tu sporo dolarów za oryginalny zegarek.
Po godzinnym pobycie wracamy do autokaru. Tyle z pewnością wystarczy na dzisiejszy dzień. Przed odjazdem jesteśmy
świadkami małej kolizji drogowej. To naprawdę niewiele w tym
kraju, w którym kierowcy jeżdżą z prawdziwą finezją. Jesteśmy
wreszcie w hotelu. Jeszcze krótkie odwiedziny sąsiadów,
Kompleta i do łóżka, gdyż jutro kolejny dzień nowych przeżyć.
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Dzień pi ąty - n iedziel a, 8 l u tego

Na drodze z Galilei do Jerozolimy
(Góra Tabor, Akko, Hajfa, Góra Karmel, Cezarea Nadmorska,
Jerozolima)

Dziś śpimy nieco dłużej. Budzi nas telefon hotelowy o godz.
7.30. Wychodzę na balkon, by zobaczyć, jaka jest pogoda.
W nocy trochę padało. Zrobiło się jeszcze chłodniej. Temperatura spadła do 13 stopni. Niebo jest zachmurzone i leci niewielka mżawka. Po porannej toalecie gromadzimy się na śniadaniu. Jest spory wybór, ale trzeba uważać, by nie jeść czegoś,
co nie jest sprawdzone dla europejskiego żołądka. Pakujemy
nasze bagaże, gdyż już tutaj nie wrócimy na noc. Schodzi nam
trochę dłużej niż w poprzednie dni. Okazuje się, że także nasz
kierowca miał wiele spraw do załatwienia, gdyż pierwszy raz
nieco się spóźnia. Mamy świadomość, że dzisiaj jest niedziela,
piąta w ciągu roku. Przypomina nam o tym ks. Mieczysław,
gdy zaprasza nas w autokarze do wspólnej modlitwy. Polecamy Bogu dzisiejszy dzień. Jedziemy w kierunku Góry
Tabor. Tam odprawimy Mszę świętą. Pogoda jest niepewna.
Nad nami ciężkie chmury. Deszcz wisi w powietrzu. Oby tylko
nie było opadów ciągłych, jak to czasem bywa w Polsce. Po
półgodzinnej jeździe jesteśmy u podnóża Góry Tabor. Rzeczywiście, jest to góra dość wysoka. Króluje ona swoim dostojeństwem nad całą doliną Ezdrelon. Wysiadamy na parkingu. Obok jest kilka stoisk dla handlarzy. Podjeżdżają duże
taksówki. Są to chyba mercedesy. W każdym razie są większe
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niż u nas, w Polsce. Po obydwu stronach troje drzwi. W sumie
wchodzi nas siedmiu. Wznosimy się do góry - 8 km poprzez
liczne, wąskie i bardzo ostre serpentyny. Góra jest pokryta
skałami. Jest jednak wiele niewysokich drzew i różnych traw.
Wyczytujemy w przewodniku, że są to dęby, drzewa świętojańskie i mastyksowe, terebinty i pinie. Wjeżdżamy na szczyt,
który jest dość płaski. Wysiadamy na małym parkingu. Zaczyna
kropić deszcz. Przyśpieszamy zatem kroku i za chwilę jesteśmy
w Bazylice Przemienienia. Ma ona wewnątrz trzy nawy,
przedzielone potężnymi filarami i arkadami. Zaraz przy wejściu
znajdują się dwie kaplice, wzniesione na miejscu wcześniejszych, poświęcone Mojżeszowi i Eliaszowi. W centrum
Bazyliki, na całej szerokości nawy głównej, widać schody,
którymi schodzi się do krypty zachowującej starożytne mury i
ołtarz odnaleziony w czasie wykopalisk. W absydzie centralnej
widzimy mozaikę, przedstawiającą misterium Przemienienia
Pańskiego. Po krótkim oglądzie Bazyliki i modlitwie ubieramy
się do Mszy świętej. Dziś przewodniczy ks. Zbigniew Tracz,
proboszcz parafii Kwietniki w diecezji legnickiej, serdeczny
przyjaciel ks. Janusza Czarnego. Ze śpiewem na ustach ruszamy do ołtarza. Idziemy przez cały kościół, jako że zakrystia
znajduje w prawej, tylnej części świątyni. Główny celebrans
cytuje na wstępie słowa św. Piotra: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy” . Obudzą przez to w nas wszystkich radość i wdzięczność, że możemy dzisiaj w tak szczególnym miejscu celebrować
Eucharystię. Teksty biblijne są wzięte ze święta Przemienienia
Pańskiego. Odczytuję tekst Ewangelii: Lk 9, 28-36. Wygłaszam
dziesięciominutową, następującą homilię:
Odczytany fragment Ewangelii, opowiadający o Przemienieniu Chrystusa, czytamy dwukrotnie w ciągu roku liturgicznego: najpierw w drugą niedzielę Wielkiego Postu, gdy
przygotowujemy się do Świąt Paschalnych, a następnie

52

6 sierpnia, w święto Przemienienia Pańskiego. Opisane w
Ewangelii wydarzenie tu się rozegrało. Jesteśmy w tej chwili
właśnie na tej górze, na tym miejscu, na którym miało miejsce
to szczególne zdarzenie. Znane jest nam teologiczne znaczenie
faktu Przemienienia. Jezus przed trzema wybranymi uczniami
odsłonił swoje bóstwo, dał im poznać, kim naprawdę jest. Chciał
ich przez to umocnić na nadchodzący czas męki i śmierci
krzyżowej. Było to bardzo szczęśliwe i radosne doświadczenie.
Dlatego Piotr wyznał: „Panie, dobrze nam tu być”, czy w innym
tłumaczeniu: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy”. Długo pamiętał to
przeżycie św. Piotr, dlatego w późniejszym nauczaniu - co
potwierdza fragment czytanego dziś Listu - wracał do tego
szczególnego wydarzenia.
Kościół od samego początku widział w fakcie Przemienienia
Chrystusa zapowiedź przyszłego przemienienia wszystkich Jego
wyznawców. To przekonanie wyraziliśmy m.in. w modlitwie,
kolekcie mszalnej, którą przed chwilą główny celebrans w
imieniu nas wszystkich zaniósł do Boga. W scenie Przemienienia otrzymujemy także bardzo ważne stwierdzenie i wezwanie Ojca Niebieskiego, tyczące Chrystusa i naszej więzi z
Nim: „To jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie”. Bóg dał nam
swego Syna, abyśmy Go słuchali. Kto Go słucha, nigdy nie
przegrywa. Wygrywa życie doczesne i wieczne.
Gdy w naszych wspólnotach parafialnych czytamy Ewangelię
o Pańskim Przemienieniu, rozwijamy zwykle przy tej okazji
temat przemiany, a dokładniej problem duchowej, moralnej
przemiany człowieka. Niech i na tej Górze myśl nasza zatrzyma
się przy tym ważnym problemie.
Dla większej przejrzystości wyróżnijmy różnego rodzaju
przemiany. Są przemiany biologiczne, fizyczne i duchowe,
moralne. Wśród duchowych wyróżniamy także przemiany
nadprzyrodzone: dokonujące się w naszym życiu doczesnym, a
także te, które nastąpią na progu życia wiecznego.
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Przemiany biologiczne zachodzą nieustannie w otaczającym
nas świecie. Noc przemienia się w dzień, dzień w noc; zima
przechodzi w wiosnę, wiosna w lato, lato w jesień itd. W świecie
istot żywych ma miejsce ustawiczna przemiana materii. W
naszym organizmie np. nieustannie krąży krew, bije serce,
zachodzą przeróżne reakcje organiczne, chemiczne, które są
badane przez różne nauki. Musimy powiedzieć, że wymienione
zmiany dokonują się w zasadzie bez naszej woli. Nie mamy na
nie prawie żadnego wpływu. Nie możemy np. zatrzymać bicia
naszego serca. Nie możemy zatrzymać obiegu krwi. Stąd też
zmiany biologiczne nie mają kwalifikacji moralnej, bo dokonują
się w zasadzie poza naszą świadomością i wolnością. Inaczej jest
ze zmianami duchowymi, które się w nas dokonują. Na te
zmiany możemy wywierać wyraźny wpływ. Możemy je inicjować
i przeprowadzać dzięki naszej woli, dzięki naszym wolnym
decyzjom. W duchowych przemianach możemy wyróżnić zmiany
dokonujące się w naszym intelekcie i w naszej woli. Mają one
potem wpływ na dziedzinę naszego działania. Jeżeli poznajemy,
to przybywa nam wiedzy o tym, co poznajemy. Niektóre
informacje zapominamy, a inne poszerzamy i pogłębiamy.
Poznajemy także rzeczy w aspekcie ich wartości. Odkrywamy
coś jako dobro, które jest godne naszego pożądania i wyzwala w
nas
powinność
dążenia
do
niego.
W
dziedzinie
duchowo-poznawczej jesteśmy także świadkami różnych zmian.
Mówimy o tzw. metanoi, czyli zmianie naszej mentalności, od
której zaczyna się wewnętrzna przemiana prowadząca do
nawrócenia. Zmiany w dziedzinie naszego myślenia pociągają za
sobą zmiany w dziedzinie naszych wyborów moralnych,
przemiany w podejmowaniu decyzji, a te z kolei mogą wpływać
na zmianę naszego postępowania.
O potrzebie takich właśnie zmian w sferze naszego myślenia, wybierania i działania mówimy bardzo często w naszym
nauczaniu, bowiem sam Chrystus wzywał ciągle do metanoi,

54

do przemian duchowych: od zła do dobra, od mniejszego dobra
do większego dobra. Zmiany tego typu wymagają wysiłku z
naszej strony i stają się podstawą do gromadzenia zasług.
Mówiąc o przemianach, należy jeszcze wspomnieć o specyficznej formie zmian duchowych, jakimi są przemiany nadprzyrodzone. Są one przedmiotem naszej wiary. Taką przemianą nadprzyrodzoną, w którą wierzymy, jest np. przemiana
chleba w Ciało Pańskie i przemiana wina w Krew Pańską,
zachodzące w Eucharystii. Przemiany nadprzyrodzone zachodzą także przy sprawowaniu innych sakramentów świętych.
Wierzymy, że one rzeczywiście zachodzą, gdyż są powodowane
mocą Ducha Świętego.
Wreszcie odnotujmy jeszcze przemianę, która nastąpi na
końcu czasu, w chwili zmartwychwstania naszych ciał. Ciała
nasze będą przemienione na wzór zmartwychwstałego ciała
Chrystusa. Ta końcowa przemiana, która jest także nazywana
przebóstwieniem czy końcowym uwielbieniem, będzie całkowitym darem, który otrzymamy od Boga.
Będąc na Górze Przemienienia, uczestnicząc na tym szczególnym miejscu w Eucharystii, w tej szczególnej przemianie
składanych na ołtarzu darów, módlmy się gorąco o siłę do
przemian w dziedzinie naszego ducha, a więc w dziedzinie
myślenia, wybierania i postępowania, abyśmy realizując te
przemiany, mogli kiedyś być uczestnikami końcowej przemiany
na sądzie Bożym.
Po homilii przystępujemy do modlitwy wiernych, której
prośby formułują księżą koncelebransi. Wypowiadam prośbę w
intencji naszego księdza kardynała Metropolity, Henryka
Gulbinowicza, który dzisiaj obchodzi 28. rocznicę sakry biskupiej. Większość z uczestników pielgrzymki otrzymała z jego
rąk święcenia kapłańskie. Mamy więc szczególny powód do
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modlitwy w jego intencji. W czasie naszej celebry wchodzi do
bazyliki grupa, którą spotykamy codziennie w hotelu, również
prowadzona przez księży pallotynów. Kończymy celebrę przyjęciem błogosławieństwa i przy śpiewie „Niechaj z nami będzie
Pan” wracamy do zakrystii. Zdejmujemy szaty i wychodzimy po
krótkiej modlitwie na zewnątrz, by nie przeszkadzać w
przygotowaniu do następnej Mszy świętej. Stajemy na tarasie z
boku Bazyliki. Wspaniale widać stąd całą panoramę Doliny
Ezdrelon. Podziwiamy przepiękny krajobraz. Widać także
oddalony o prawie 10 km Nazaret. Przewodnik objaśnia nam, że
góra ma 588 m wysokości. Patrzymy z zewnątrz na Bazylikę.
Wielu robi zdjęcia. Nagle zrywa się ulewny deszcz. Chronimy się
do Bazyliki. Staramy się jednak nie przeszkadzać innym w
modlitwie. Deszcz po chwili ustaje. Wracamy zatem na parking
z taksówkami. Po lewej stronie widać klasztor ojców
Franciszkanów, którzy opiekują się tym miejscem. Zjeżdżamy z
góry. Serpentyny bardzo wąskie. Wydaje się, że tu nie można się
minąć, gdyby jechał ktoś z przeciwka, ale kierowcy i to potrafią.
Mają odległości i manewry wyliczone z dokładnością do
centymetrów. Jesteśmy pierwsi na dole. Czekamy na tych,
którzy zjadą. Podchodzimy więc do straganów, kupujemy kilka
widokówek i innych drobnych pamiątek.
Gdy wszyscy już są na dole, wsiadamy do autokaru i kierujemy się w stronę Morza Śródziemnego. Po drodze łapie nas
jeszcze kilka razy niewielki deszcz. Na początku teren jest dość
górzysty, ale powoli przechodzi w pagórkowaty i wreszcie
w równinny. Nie jestem w stanie zapamiętać nazw miejscowości, przez które czy obok których przejeżdżamy. Nazwy są
wypisane w dwóch językach: hebrajskim i angielskim. Im
bliżej morza, tym więcej jest pól uprawnych. Tu i ówdzie widać
jakieś małe fabryki. Po godzinnej mniej więcej jeździe przybywamy do znanej z historii, nadmorskiej miejscowości Akko.
Autokar przeciska się przez miasto i zatrzymuje się prawie nad
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samym brzegiem morza. Wysiadamy. Podchodzimy do brzegu.
Przed nami Morze Śródziemne. Z lewej strony widać potężną
zatokę, wypełnioną okrętami i statkami, za którą w dali rozpościera się miasto Hajfa, z biblijnym wzgórzem Karmel. Ksiądz
Przewodnik informuje nas, że jesteśmy w dawnym porcie, dziś
zasypanym przez piasek. W pobliżu widać jeszcze wystające z
wody resztki potężnych wież strażniczych. Robi to na nas
wrażenie. Miasto Akko ma długą i bogatą historię. Jest
wzmiankowane w Piśmie Świętym (Sdz 1, 31 oraz 1 Mch 5, 15).
Szczególny rozgłos zdobyło w czasie wypraw krzyżowych.
Zdobyte przez chrześcijan na początku XII wieku, stało się
głównym portem Ziemi Świętej, do którego przybywano z
Zachodu do Ojczyzny Chrystusa, by się modlić lub walczyć. Był
tu m.in. św. Franciszek z Asyżu. W roku 1291 miasto było
oblężone przez dwustutysięczną armię sułtana. Wymordowano
wówczas w okrutny sposób chrześcijańskich mieszkańców
Akko. W roku 1799 oblegał je bezskutecznie Napoleon Bonaparte. Dziś Akko ma ponad 35 tys. mieszkańców, głównie
muzułmanów. Mniejszość żydowska zamieszkuje nowe dzielnice, położone na wschód od Starego Miasta.
Wędrujemy kilkadziesiąt metrów w kierunku południowym
wzdłuż wybrzeża. Podziwiamy ruiny dawnego portu. Przewodnik
prowadzi nas do osobliwego sklepu z pamiątkami. Pracuje tu
pani Miriam, która pochodzi z Legnicy. Jest zatem ktoś na stałe
z Polski. Oferuje towary po obniżonych cenach. Wielu je
nabywa. Największym powodzeniem cieszą się krzyże
jerozolimskie i różnego rodzaju ozdobne talerze. Jest kawa i
herbata. Można skorzystać z łazienki. A więc gościnność wysokiej klasy. Targujemy się mocno z naszą miłą ekspedientką.
Nie do końca ustępuje. W sumie zostawiamy z pewnością
kilkaset dolarów. Otrzymujemy wszyscy na pamiątkę ozdobne
miedziane okładki na pudełko z zapałkami. Żegnamy panią
Miriam i udajemy się w stronę naszego autokaru, który czeka

57

na parkingu przed Cytadelą. Przechodzimy przez dzielnicę
handlową. Na straganach widać mnóstwo ryb, różnego rodzaju i
różnej wielkości. Jest także sporo południowych owoców.
Dochodzimy do placu koło Cytadeli. Dowiadujemy się, że ta
ostatnia stanowi dzisiaj główne więzienie Izraela. Zbliża się
godzina dwunasta. Wsiadamy do autokaru. Odmawiamy modlitwę „Anioł Pański” i jedziemy wzdłuż zatoki w kierunku Hajfy.
Miasto widać z daleka, gdyż jest położone na południowym
krańcu Zatoki Akko, zwanej dziś częściej Zatoką Hajfy. Leży ono
jakby na trzech poziomach: na górze, na zboczach góry i nad
zatoką. Jedziemy dolną częścią miasta. Przedzieramy się przez
dzielnicę przemysłową. Pojawiają się duże bloki. Widzimy domy
z białego ciosanego kamienia. Po prawej stronie ciągle widać
zatokę, a w niej jeden z największych na Bliskim Wschodzie
port, morską bramę wejściową Izraela, centrum eksportu i
importu. Coraz więcej świateł. Mijamy kolejne, większe i
mniejsze zakłady przemysłowe. Dowiadujemy się, że Hajfa jest
także dużym ośrodkiem kultury i sztuki. Posiada biblioteki i
muzea, konserwatorium, politechnikę i uniwersytet. Ks.
Mieczysław odczytuje nam biblijną historię z Eliaszem odnoszącym zwycięstwo nad kapłanami Baala (1 Kri 18, 19-40),
jako że w programie mamy zwiedzanie wzgórza Karmel. Tymczasem nadchodzi czas obiadu. Jest on zamówiony w niewielkiej
restauracji leżącej nad zatoką. Podjeżdżamy tam wąskimi
uliczkami. Okazuje się, że będzie z nami na obiedzie polska
grupa, którą spotkaliśmy już w hotelu w Jerozolimie i w
Tyberiadzie. Czekamy na posiłek. Najpierw otrzymujemy
okrągłe, znane nam już placki z niezakwaszonego chleba.
Kroimy je na połowę. Wkładamy do środka podaną na stół
pastę, sporządzoną z różnych rodzajów roślin. Niektórym nawet
to smakuje. Następnie dostajemy „miałką” zupę i drugie
danie złożone z papki ziemniaczanej, kawałka mięsa i jarzyn.
Na deser pomarańcza. Na stole stoi woda. Inne napoje trzeba
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zamawiać i opłacać. Nie zabawiamy zbyt długo w tym lokalu.
Palacze wychodzą wcześniej. Po chwili dołączamy do nich i wnet
jesteśmy znowu w autokarze. Nie ma dzisiaj sjesty, gdyż cały
dzień jesteśmy w drodze.
Jedziemy dosyć stromą ulicą w stronę Karmelu. Na zboczach widzimy wiszące ogrody, ciekawe zabudowania. Sama
nazwa „karmel” znaczy po hebrajsku „ogród Boży”. Autokar
dojeżdża na szczyt. Jesteśmy na wzgórzu przed sanktuarium
„Stella Maris”, gdzie znajduje się klasztor Karmelitów. Oglądamy obiekt z zewnątrz. Wygląda jak forteca. Obok kościoła, w
niewielkiej murowanej piramidzie zwieńczonej żelaznym
krzyżem, złożone są doczesne szczątki żołnierzy Napoleona,
którzy tu polegli. Nieco dalej, na wysokiej kolumnie spoczywającej na granitowym piedestale, znajduje się figura Niepokalanej, dar pielgrzymów z Chile. Próbujemy wejść do kościoła. Jest jednak zamknięty, gdyż to czas sjesty. Do otwarcia
brakuje jeszcze 45 minut. Podejmujemy decyzję, że nie
będziemy czekać. Ks. Mieczysław informuje nas, że wewnątrz
kościoła, zbudowanego na planie krzyża greckiego zwieńczonego piękną kopułą - w ołtarzu głównym, znajduje się figura
Matki Bożej Karmel, a pod prezbiterium jest grota Eliasza,
w której - według tradycji - miał mieszkać prorok. Zadowalamy się tą informacją. Przechodzimy jeszcze przez jezdnię na
skarpę, by zobaczyć z wysokości 150 m Morze Śródziemne.
Spoglądamy zatem z góry na fale, które dobijają do brzegu.
Jesteśmy świadkami interesującego zjawiska; z tej wysokości
fale wydają się płynąć bardzo wolno. Spoglądamy na zatokę.
Widać kilka zakotwiczonych okrętów. Rzeczywiście, piękny
widok. Czas jednak jechać dalej. Wsiadamy zatem do autokaru. Trzeba powiedzieć, że wszyscy pielgrzymi są bardzo
zdyscyplinowani. Nie trzeba na nikogo czekać. Zjeżdżamy dość
długo ze wzgórza i kierujemy się wzdłuż wybrzeża w stronę
południa. Przewodnik ogłasza półgodzinną sjestę. Niektórzy
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przymykają oczy. Inni skwapliwie wytężają wzrok i oglądają
ciekawe wybrzeże. Dużo tu interesujących obiektów. Nieopodal biegnie jedyna w Izraelu linia kolejowa: z Hajfy przez Tel
Awiw do Jerozolimy. Tu i ówdzie widać jakieś zakłady przemysłowe.
Po kilkudziesięciu minutach jazdy dobijamy do Cezarei
Nadmorskiej. Ks. Mieczysław przytacza wzmianki biblijne
dotyczące tego miasta. Odczytuje tekst z Dziejów Apostolskich,
mówiący o pobycie św. Piotra w Cezarei (Dz 10, 1-48).
Wychodzimy z autokaru. Ksiądz Przewodnik gromadzi nas na
podwyższonym miejscu, skąd dobrze widać pozostałości z
dawnych wieków, i przypomina, że Herod Wielki zbudował tutaj
ogromny port i wzniósł wspaniałe miasto, nazywając je Cezareą
na cześć Cezara Augusta. Dzięki swemu korzystnemu położeniu
i przepychowi rychło przyćmiło ono Jerozolimę i stało się
siedzibą namiestników rzymskich. Tu przebywał jako więzień
przez dwa lata św. Paweł. Stąd odpłynął pod eskortą do Rzymu
(por. Dz 23, 23 - 27, 2). Tu pierwszy historyk Kościoła,
Euzebiusz, został wybrany biskupem. W VII wieku zajęli miasto
Arabowie, w XII - krzyżowcy, a pod koniec XIII wieku zostało
całkowicie zniszczone. Spoglądamy na ruiny. Zachowane
resztki herodiańskich murów miejskich, portu, amfiteatru i
hipodromu, rozciągające się na ogromnej przestrzeni, wskazują
jak wspaniała musiała być stolica rzymskiej Palestyny.
Wchodzimy
na
teren
dawnego
amfiteatru
herodiańsko-rzymskiego. Widać tu liczne kolumny i kapitele. Ustawiamy się na ławach - schodach przeznaczonych kiedyś dla
widowni. Robimy pamiątkowe zdjęcia wszystkimi aparatami,
jakie mamy ze sobą. Udajemy się dalej wzdłuż wybrzeża.
Spoglądamy na plac, twierdzę bizantyjską ze złotym skarbczykiem i relikwiarzem. Patrzymy na ruiny dawnego portu i
resztki murów herodiańskich. Schodzimy także do morza, by
dotknąć wody. Niektórzy szukają pięknych, kształtnych kamy
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ków i zabierają je na pamiątkę. Po chwili podjeżdżamy jeszcze
nieco dalej na północ i podziwiamy długi akwedukt. Wychodzimy na górę. Przyglądamy się z bliska konstrukcji tej
budowli, służącej ongiś do przesyłania wody. Rzecz jest godna
uwagi, dlatego wykonujemy kilka zdjęć. Słońce chyli się ku
zachodowi, więc czas jechać dalej, tym razem już bezpośrednio
do Jerozolimy. Wjeżdżamy na szeroką drogę prowadzącą do
Tel Awiwu. Trasa prowadzi jeszcze przez pewien odcinek
wzdłuż wybrzeża. Niedaleko Cezarei widać potężną elektrownię, której wysokie kominy błyskają światłem ostrzegawczym dla samolotów. Z czasem oddalamy się od morza.
Kierowca włącza nam nagrany na kasecie wideo reportaż o
Ziemi Świętej z komentarzem w języku polskim. Ma to być
zachętą do zakupienia tej pamiątki. Zapada zmrok. W okolicy
Tel Awiwu utykamy w korku. Jazda się wydłuża. Ciągle podziwiamy kierowcę, który doskonale manewruje pojazdem. Po
prawie dwóch godzinach dojeżdżamy do Jerozolimy. Znowu
przecudne widoki przy sztucznym świetle. Miasto jest wspaniale oświetlone. Fakt położenia Jerozolimy na kilku wzgórzach sprawia dodatkowe efekty dla obcego widza. O godz.
18.15 jesteśmy ponownie przed hotelem Strand. Otrzymujemy te same pokoje, które opuściliśmy przed dwoma
dniami. Mieszkam zatem znowu z ks. Czesławem Włodarczykiem. O godz. 19.00 gromadzimy się w jadalni. Zauważamy, że pojawiły się nowe grupy pielgrzymów z Polski.
Kolacja składa się z trzech dań: zupa, sałatka z chlebem, ryż z
kawałkiem mięsa i jarzynami. Na deser tym razem jakiś budyń.
Po kolacji oglądamy „Wiadomości” z Warszawy. Mamy
więc aktualia z rodzinnego kraju. Śledzimy także rozwój stosunków między Irakiem i Stanami Zjednoczonymi. Okazuje się,
że konflikt się zaostrza. Telewizja pokazuje wojska amerykańskie gromadzące się w Zatoce Perskiej. Niektórzy mówią
żartobliwie, że Husajn nas nie zaatakuje w Jerozolimie, bo tu
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także Arabowie mają swoje świętości, których nie odważyliby się
zniszczyć.
Wieczór spędzamy w pokojach na spotkaniach towarzyskich,
w czasie których dzielimy się wrażeniami zdobytymi w ciągu
minionego dnia. Mamy świadomość, że była to niedziela,
jednakże jakaś inna niż w ojczystym kraju. Tutaj, w mieście
trzech wielkich religii świata, wygląda ona nieco inaczej niż w
Polsce. Byliśmy dzisiaj w długiej podróży. Kończymy Brewiarz.
Bierzemy prysznic i kładziemy się na nocny odpoczynek.
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Dzień szósty -poniedziałek, 9 lutego

Od Betlejem po Golgotę
Rano budzi nas o godz. 5.05 zawodzenie muezina. Otwieram
okno, by lepiej słyszeć. Chcę, by mój socjusz wyniósł z
Jerozolimy także takie doświadczenie, gdyż wpisane jest ono od
wieków w krajobraz tego miasta. Wezwanie do modlitwy. Trzeba
podziwiać tych muzułmanów. Można zastanawiać się, czy
akurat w takiej formie należy manifestować religijne obowiązki,
ale sam fakt przypominania o modlitwie jest z pewnością czymś
pozytywnym i godnym naśladowania. Spoglądam przez okno.
Niebo jest zachmurzone. Temperatura wyraźnie spadła. Jest
tylko 13 stopni powyżej zera. Po tym przebudzeniu zasypiam
jeszcze. Budzi nas dzwonek telefonu. Jest godz. 7.30, a więc
można było dobrze wypocząć po wczorajszej podróży z Galilei do
Judei. Udajemy się na śniadanie. Jadłospis standardowy:
chleb, kawa z mlekiem; do chleba: ser żółty, masło, pomidory,
oliwki, marmolada. Wracamy do pokoi. Przygotowujemy się do
kolejnego dnia pielgrzymowania śladami Chrystusa.
O godz. 8.40 wyruszamy sprzed hotelu. Wiezie nas ten sam
kierowca, którego wysokie umiejętności ciągle podziwiamy.
Odmawiamy wspólnie modlitwy poranne. Ks. Miecio kreśli
program na dzisiejszy dzień. Mamy objąć naszym zwiedzaniem, myślą i modlitwą początek i koniec ziemskiego życia
Chrystusa. Dowiadujemy się, że jedziemy najpierw do Betlejem. Tam jest zaplanowana nasza Eucharystia. Spoglądamy
ciągle na dzielnice, przez które przejeżdżamy. Mijamy Bramę
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Damasceńską Starej Jerozolimy. Ksiądz Przewodnik informuje o
obiektach, które widać z okna autokaru. Przejeżdżamy obok
Patriarchatu Jerozolimskiego. Mijamy Bramę Jafską. Kierujemy
się na południe ulicą Hebronu. Wyjeżdżamy z miasta. Ulice
dosyć zatłoczone. Po przebyciu kilku kilometrów mijamy po
lewej stronie „Studnię Trzech Mędrców” i patrzymy na wzgórze,
na którym znajduje się monaster Eliasza. Według legendy
klasztor wznosi się na miejscu, gdzie odpoczywał prorok Eliasz
podczas ucieczki przed gniewem bezbożnej Izebel (por. 1 Kri 19,
1-8). Za chwilę po prawej stronie widać wzgórze obsadzone
oliwkami, gdzie ongiś znajdował się ośrodek szpitalny
kawalerów maltańskich, a dziś, założone przez Stolicę
Apostolską, Centrum Ekumeniczne TANTUR, zajmujące się
studiami teologicznymi. Dojeżdżamy do stojącego po prawej
stronie budynku z kopułą, w którym, według tradycji, została
pochowana Rachela, żona Jakuba, zmarła przy narodzinach
Beniamina.
I oto stajemy przed poważną trudnością. Przed granicą
miasta Betlejem jesteśmy zatrzymani na ulicznym posterunku
wojskowym. Samochody jadące przed nami zawracają. A więc
nie wpuszczają dziś do miasta. Coś niedobrego musiało się tam
wydarzyć. Wychodzi nasz kierowca, by pertraktować. Okazuje
się, że na próżno. Żydzi są nieustępliwi. Jesteśmy więc zmuszeni zawrócić. Tak wielkiemu pojazdowi przychodzi to niełatwo
na zatłoczonej jezdni. Udaje się. Nasz Arab jest jednak sprytny.
Nie wracamy do Jerozolimy i nie zmieniamy planu na dzisiejszy
dzień. Jedziemy na miejsce urodzin Chrystusa inną, okrężną
drogą. Może się uda. Wąskimi uliczkami, już beż żadnej
kontroli, docieramy - po dość długich i uciążliwych objazdach do celu.
Jesteśmy przed Bazyliką Narodzenia Pańskiego. Ksiądz
Przewodnik gromadzi nas przed wejściem do Bazyliki, by
przekazać nam wstępne informacje o tym szczególnym miej-
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scu. Nie mówi jednak długo, gdyż mamy spore spóźnienie,
spowodowane trudnościami dojazdowymi do miasta. Wchodzimy więc do Bazyliki przez bardzo niskie drzwi, które pozostały takie z czasów, kiedy chrześcijanie chronili kościół przed
wjeżdżaniem do niego na koniach, co praktykowali muzułmanie. Rozglądamy się po wnętrzu Bazyliki. Jest imponujące, gdy idzie o rozmiary i architekturę, ale i bardzo zaniedbane. Widać, że dawno nie przeprowadzano tu renowacji.
Ksiądz Miecio tłumaczy nam, że prawosławni grecy, którzy
opiekują się tym miejscem, nie przyjmują żadnych ofert od
strony katolickiej, gdyż uważają, że wówczas straciliby po części
wyłączne prawo posiadania tego miejsca.
Po pierwszym spojrzeniu schodzimy na dół, do Groty św.
Hieronima. Natrafiamy po drodze na dwie grupy pielgrzymów,
które uczestniczą już we Mszy świętej. Jest to w pierwszym
przypadku grupa polska, a w drugim - niemiecka. Przechodzimy dyskretnie dalej, do wyznaczonej dla nas Groty św.
Hieronima. Prowadzą do niej bardzo wąskie, ciemne korytarze. Wkładamy liturgiczne szaty. Dziś głównym celebransem
jest ks. Zenon Wnuk, proboszcz parafii Trójca w diecezji legnickiej, kapłan o wielkim poczuciu humoru i pogodzie ducha.
Liturgię zaczynamy kolędą „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.
Śpiewamy dwie zwrotki. Główny celebrans, pełen wzruszenia,
wprowadza nas w tajemnicę Najświętszej Ofiary, sprawowanej
w tak szczególnym miejscu. Pierwsze czytanie i psalm responsoryjny wykonuje ks. Krzysztof Kiełbowicz, który notabene
rejestruje ważniejsze fragmenty pielgrzymki kamerą filmową.
Homilię głosi ks. Andrzej Szarzyński. Skupia się oczywiście na
tajemnicy Bożego Narodzenia. Ukazuje je jako szczególny
przejaw miłości Boga do człowieka. Wzywa nas do dawania
odpowiedzi Bogu i człowiekowi poprzez miłość, a więc przypomina, by na miłość Bożą odpowiadać naszą miłością. Wezwania modlitwy wiernych formułujemy spontanicznie. Myślę
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o mojej miejscowości Hucisko, gdzie się urodziłem i gdzie spędziłem moje dzieciństwo i wczesną młodość. Dlaczego akurat
tutaj myślę i sprawuję ofiarę Mszy świętej w intencji mieszkańców Huciska i całej parafii w Leżajsku? Dotąd aż 51 razy (na
54) święta Bożego Narodzenia przeżywałem z najbliższą rodziną
w Hucisku. Nie było mnie na wigilii rodzinnej tylko w latach:
1969, 1977 i 1978, kiedy to przeżywałem ją w parafiach, w
których byłem wikariuszem. W czasie przygotowania darów
ofiarnych śpiewamy dwie zwrotki kolędy „Triumfy Króla
Niebieskiego”. Zenio ładnie śpiewa wstęp do prefacji. W czasie
Komunii świętej śpiewamy najpierw jedną zwrotkę „Ach, witajże
pożądana perło droga z nieba”, a następnie - po dwie zwrotki
kolęd ..Bóg sie rodzi” i „Lulajże Jezuniu” Na zakończenie Zenio
intonuje „Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły” oraz „Pasterze
mili”. Otrzymujemy komentarz od naszego Przewodnika o
Grocie św. Hieronima. To tutaj, według tradycji. Święty
pracował przez długie lata (386 406) nad wielkim dziełem swego
życia, łacińskim przekładem Pisma Świętego. Przekład ten,
nazwany później „Wulgatą”. stał się oficjalnym tekstem Kościoła
zachodniego aż do naszych czasów. Śpiewamy jeszcze przed
wyjściem „Podnieś rękę, Boże Dziecię”.
Przechodzimy do Groty św. Józefa, która bezpośrednio
przylega do Groty Narodzenia. Widzimy kaplicę poświęconą
Młodziankom, którzy jako pierwsi przelali krew za Chrystusa,
ginąc z ręki siepaczy Heroda. Wychodzimy po schodach na
poziom naw Bazyliki. Kierujemy się na przednią część jej prawej
strony. Ustawiamy się w kolejce do Groty Narodzenia. Obok,
przy biurku, siedzi dwóch duchownych prawosławnych z
czarnymi, długimi brodami. Niektórzy z naszej grupy robią sobie
z nimi zdjęcia. Oni chętnie się na to godzą. Gdy kolejka
się skraca, narasta w nas napięcie. Budzi się świadomość, że
to właśnie tu „ziemia ujrzała swego Zbawiciela”. Kolejka po-
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suwa się jednak powoli, gdyż każdy chce z namaszczeniem
ucałować miejsce narodzenia Zbawiciela i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Przychodzi kolej na mnie. Jest godz. 10.35
miejscowego czasu. Podchodzę z pietyzmem, klękam na srebrnej Gwieździe. Widzę napis: „Hic de Virgine Maria Jesus
Christus natus est” (Tu narodził się z Maryi Dziewicy Jezus
Chrystus). Całuję ze czcią Gwiazdę, dziękując Bogu za dar
Nocy Betlejemskiej. Ks. Janusz Czarny, który jest po mnie
w kolejce, robi mi zdjęcie, ja z kolei, za chwilę, rewanżuję się
tym samym. Przesuwamy się dalej, by nie hamować ruchu. Na
południowej ścianie Groty znajduje się miejsce żłóbka. Tutaj
oddali hołd Bogu - Człowiekowi pierwsi Jego czciciele, wezwani głosem aniołów pasterze betlejemscy. Nieopodal żłóbka
znajduje się ołtarz poświęcony hołdowi Mędrców ze Wschodu,
którzy przybyli do Betlejem wiedzeni światłem gwiazdy (por.
Mt 2. 11). Tu łacinnicy mogą odprawiać Mszę świętą. Patrzymy jeszcze na posadzkę i na oświetlenie. Posadzkę pokrywają płyty marmurowe. Kryptę, która pozbawiona jest
naturalnego światła, oświetlają lampy elektryczne i 53 lampy
oliwne, z których 19 należy do łacinników. Wychodzimy
po schodach do góry. Na dole zostało jeszcze sporo księży z naszej grupy. Mamy więc trochę czasu, by rozejrzeć się dokładniej po Bazylice. Ma ona pięć naw oddzielonych od siebie
czterema rzędami monolitycznych kolumn z różowego kamienia. Wszystkie nawy (prócz głównej, zamkniętej absydą)
kończą się murem płaskim. Z przodu nawy głównej jest transept, którego skrzydła zakończone są, tak jak nawa główna,
półkolistymi absydami. Oglądamy główny ołtarz. Jest tu wiele
różnego rodzaju ikon. Obok zwisają liczne, charakterystyczne
lampiony. Wychodzimy na zewnątrz prawymi, bocznymi
drzwiami. Wstępujemy lekko do góry przez asfaltową drogę do
tzw. Groty Mlecznej. Tu, według tradycji, Maryja zatrzymała
się, by nakarmić Dziecię w czasie ucieczki do Egiptu. Jak
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podaje legenda, w czasie karmienia kropla mleka upadła na
skałę, w której wykuta jest grota, i w jednej chwili cała skała
stała się biała. Dziś jest to oratorium, chętnie odwiedzane przez
matki karmiące. Kościółkiem opiekują się duchowni francuscy,
dlatego prawie wszystkie napisy są sporządzone w ich rodzinnym języku. Wracamy na plac przed Bazylikę Narodzenia.
Teraz dopiero zauważamy, że po jej bokach znajdują się klasztory: franciszkański (od północy), grecki (od południowego
wschodu) i ormiański (od południowego zachodu). Na parkingu
przy autokarach stoi wielu handlarzy. Niektórzy reklamują swój
towar po polsku. Jest to znak, że gros pielgrzymów przybywających do Ziemi Świętej to Polacy.
Jedziemy około 2 km do miejscowości Bait Sahur, zwanej
przez chrześcijan Wioską Pasterzy. To właśnie tu aniołowie
ogłosili pasterzom narodzenie Mesjasza i śpiewali „Gloria in
excelsis Deo”. Stąd pasterze podążali do Betlejem. Wchodzimy
na teren ogrodzony. Jest to jakby ogród, w którym znajduje się
kilka grot. Wchodzimy do jednej z nich. Widać odkryte skały,
niewielkie ołtarze, obrazy i rzeźby ilustrujące anielskie wezwanie skierowane do pasterzy. Dyżur pełni tu wysoki, krępy,
czarny franciszkanin w brązowym habicie. Próbujemy z nim
rozmawiać. Mówi po francusku. Pochodzi, o ile pamiętam, z
jakiegoś kraju afrykańskiego. Ks. Miecio podaje objaśnienia.
Śpiewamy gromko „Bracia, patrzcie jeno”, a po chwili „Gdy
się Chrystus rodzi” - aż cztery zwrotki. Wychodzimy na zewnątrz. Zaczyna znowu lekko padać. Podchodzimy do kościoła
Franciszkanów. Jest zamknięty. Próbujemy znaleźć owego
franciszkanina, ale gdzieś nam zniknął. Chyba nadszedł już
czas sjesty. Oglądamy kościół z zewnątrz. Jest wzniesiony na
planie dziesięciokąta. Ściany zewnętrzne są zbudowane z grubo obciosanych szaroróżowych kamieni. Ks. Miecio informuje
nas, że wewnątrz jest dziesięć filarów, które podtrzymują niski
bęben z okrągłymi oknami i opartą na nim kopułę. W bębnie
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kopuły złotą mozaiką wypisane są słowa anioła do pasterzy.
Wychodzimy z obiektu. Wsiadamy do autokaru i ruszamy w
stronę Jerozolimy. Kierowca obiera boczną drogę. Nie chcemy
znowu natrafić na posterunek wojskowy, który spotkaliśmy
rano. Jedziemy wschodnim obrzeżem miasta Betlejem. Droga
jest wąska i dosyć kręta, ale prawie pusta. Jednakże i tu
natrafiamy na patrol wojskowy. Przejeżdżamy jednak bez zatrzymania. Wjeżdżamy w dolinę potoku Cedron. Mijamy ogród
Getsemani z Kościołem Narodów. Znamy już tę część Jerozolimy. Jedziemy bezpośrednio do hotelu, w którym mieszkamy.
Niektórzy ustawiają się do windy, gdyż mieszkamy na trzecim
piętrze. Jednakże okazuje się, że niekiedy szybciej można wejść
po schodach aniżeli jechać windą z przystankami na
poszczególnych piętrach. Czasem mijałem księży oczekujących
na parterze na windę, biegłem szybko po schodach i czekałem
na nich na trzecim piętrze. Ciekawscy nasłuchiwali, czy nie
sapię ze zmęczenia. Próbowałem udawać, że nie, że jestem
jeszcze młodzieńcem.
Dziś jemy obiad nieco wcześniej, o godz. 12.30. Posiłek jest
złożony z dwóch dań: zupa z chlebem, makaron, gulasz, sałatka
i na deser pomarańcza. Po obiedzie - palacze na papierosa, a
inni idą od razu na wykład, to znaczy - wyłożyć się na łóżku.
Dziś jednak ta przyjemność jest krótka, gdyż o godz. 13.45
jesteśmy znowu w autokarze. Jedziemy w pobliże Bramy św.
Szczepana. Wysiadamy. Podchodzimy pod górę w stronę Bramy.
Zaczyna dosyć mocno padać. Musimy się na chwilę zatrzymać
pod dachem, przy sadzawce Owczej, gdzie już byliśmy w drugim
dniu naszej pielgrzymki. Gdy deszcz ustaje, ruszamy w stronę
stacji Drogi Krzyżowej. Przebiegli handlarze, widząc
pielgrzymów bez ochrony przed deszczem, oferują nam
bardzo tanio różnego rodzaju parasolki. Niektórzy z nas kupują, ja też - płacę jedyne dwa dolary. Uliczka prowadzi nas ku
Antonii, twierdzy sąsiadującej za czasów rzymskich ze świą69

tynią. Dziś mieszczą się tu szkoły koraniczne i klasztor Franciszkanów pod wezwaniem Ubiczowanego (Flagellazione). Tu ma
się zacząć nasze nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Ks. Miecio
podaje nam historyczne informacje o tym miejscu, o twierdzy
Antonia. Tu znajdowało się najprawdopodobniej wzmiankowane
przez Ewangelie pretorium, w którym prokurator rzymski
Poncjusz Piłat przeprowadził proces przeciwko Jezusowi z
Nazaretu (por. J 18, 28 - 19, 16). Twierdza została zbudowana
na planie czworokąta, po czterech stronach posiadała wieże. Od
strony, gdzie sąsiadowała z portykami Świątyni, miała schody,
po których schodziły straże, żołnierze kohorty rzymskiej. Po
stronie zachodniej znajdowała się brama z podwójnym łukiem,
która prowadziła na rozległy dziedziniec, zwany po grecku
„Lithostrotos”, czyli „miejsce brukowane”, a po aramejsku
„Gabbata”, czyli „wzniesienie”. Tu Piłat wydał Jezusa Żydom na
ukrzyżowanie: „Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano”
(J 19, 16).
Wchodzimy do Kaplicy Biczowania, która znajduje się na
dziedzińcu klasztoru Franciszkanów, na miejscu, gdzie według
średniowiecznej tradycji Jezus został poddany okrutnej karze
biczowania. Widzimy w środku trzy witraże, które przedstawiają
scenę biczowania, Piłata umywającego ręce i triumfującego
Barabasza. Śpiewamy trzykrotnie „Któryś za nas cierpiał rany”.
Nieopodal, nieco na zachód, znajduje się Kaplica Skazania na
Śmierć. Tutaj ma początek „Lithostrotos”, gdzie Piłat wydał na
Jezusa wyrok śmierci i gdzie Skazańcowi włożono na barki
krzyż. Na witrażach kopuły przedstawieni są aniołowie
trzymający narzędzia Męki, a na witrażach ścian Piłat
umywający ręce i włożenie krzyża na barki Chrystusa. Między
tymi kaplicami znajduje się dziś klasztor franciszkański, w
którym mieści się Studium Biblicum Franciscanum. Od roku
1960 stanowi ono sekcję biblijną Pontificium Athenaeum
Antonianum w Rzymie. Idziemy dalej. Mijamy Łuk i Bazylikę
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„Ecce Homo”. Tu Piłat, ukazując Chrystusa ludowi, miał wypowiedzieć słowa „Oto Człowiek”.
Przygotowujemy się do odprawienia Drogi Krzyżowej. Jest
dosyć duże zamieszanie, gdyż sporo tu pielgrzymów. Siąpi
niewielki deszcz. Czekamy na krzyż, który ma być niesiony w
czasie tego nabożeństwa. Przychodzi jakiś Arab, by robić nam
zdjęcia. Otrzymujemy krzyż. Rozważania przy poszczególnych
stacjach przygotowali księża, według miejsc zajmowanych w
autokarze. Jesteśmy na terenie klasztoru Franciszkanów.
Pierwsza stacja znajduje się na dziedzińcu szkoły
muzułmańskiej i tu rozpoczyna się w piątki Droga Krzyżowa
prowadzona przez franciszkanów. Ponieważ nasza Droga
Krzyżowa odbywa się w poniedziałek, zaczynamy ją na terenie
klasztoru. Pierwsza para bierze na ramiona niewielki krzyż. Są
to księża Andrzej i Zbigniew Tracz. Przy każdej stacji będzie
następować zmiana niosących. Odprawiamy Stację Pierwszą.
Stacja I: Jezus skazany na śmierć. Rozważanie przy pierwszej stacji prowadzi ks. Andrzej Tracz. Padają słowa: „Kłaniamy
Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie”.
Odpowiadamy: „Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić
raczył”. Tak będzie się powtarzać przy każdej stacji. Słyszymy
refleksje związane z wyrokiem śmierci na Chrystusa. Jest
chwila milczenia. Kończymy modlitwę słowami „Któryś za nas
cierpiał rany”.
Stacja II: Jezus bierze krzyż na swe ramiona. Jesteśmy
jeszcze na terenie klasztoru. Zwykle stacja ta znajduje się na
ścianie Kaplicy Skazania na Śmierć, która wznosi się na
„Lithostrotos”. Rozważanie prowadzi ks. Zbigniew Tracz.
Myślimy o krzyżach, które sami niesiemy. Nie można ich
usunąć z naszego życia.
Stacja III: Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem.
Stacja ta znajduje się na dnie doliny, na skrzyżowaniu z ulicą,
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która prowadzi do Bramy Damasceńskiej. Jest tu oratorium, w
którym znajduje się przymocowany do ściany krzyż, niesiony
przez Polaków w czasie Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek 1941
roku. Rozważanie prowadzi ks. Leszek Włodarczyk. W
kontekście pierwszego upadku Chrystusa mówi o naszych
upadkach pod ciężarem krzyża i o potrzebie powstawania z
nich. Tutaj biorę krzyż z ks. Januszem Czarnym. Niesiemy go
do stacji czwartej. Trasa prowadzi wśród ciasnych uliczek,
pełnych sklepików i straganów. Wszędzie słychać pokrzykiwania handlarzy, które mieszają się z naszą modlitwą.
Stacja IV: Jezus spotyka swoją Matkę. Stacja znajduje się
przy ulicy. Jest to mała kaplica, zbudowana, podobnie jak
Stacja III, z polskich ofiar. W lunecie nad wejściem widać płaskorzeźbę przestawiającą spotkanie Jezusa z Matką. Ks. Janusz
staje z krzyżem przy ścianie kaplicy, twarzą zwrócony do nas.
Odmawiamy „Pozdrowienie Anielskie”. Śpiewamy „I Ty, któraś
współcierpiała - Matko Bolesna, przyczyń się za nami”.
Stacja V: Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezu sowi. Stację tę stanowi mała kaplica franciszkańska, położona
niedaleko od kościoła Najświętszej Maryi Panny „Spasmos”.
Rozważanie prowadzi ks. Ryszard Filozof. Rozwija myśl o
konieczności niesienia pomocy ludziom znajdującym się w
potrzebie.
Stacja VI: Weronika ociera twarz Jezusowi. Stacja znajduje się
przy kaplicy grecko-katolickiej (melchickiej), oddalonej około 80
kroków od stacji poprzedniej. Rozważanie prowadzi ks. Kazimierz
Ambrożej. Mówi o bezinteresownej odważnej posłudze drugiemu
człowiekowi. Dar składany drugiemu ubogaca nas samych.
Zmieniają się księża przy niesieniu krzyża.
Stacja VII: Jezus upada po raz drugi. Począwszy od Stacji
VI Droga Krzyżowa pnie się stromo pod górę, co musiało być
szczególnie uciążliwe dla wyczerpanego Chrystusa. Dlatego
tradycja mówi o powtórnym upadku Jezusa. Stację tę upa72

miętnia niewielka kaplica franciszkańska. Zatrzymujemy się z
krzyżem. Przeżywamy małe zdenerwowanie, gdyż nieproszony
Arab, który nam towarzyszy i robi pamiątkowe zdjęcia, pali
sobie papierosa. Dla niego jest to sprawa czysto merkantylna,
dla nas to niecodzienne przeżycie religijne.
Stacja
VIII:
Jezus
rozmawia
z
niewiastami
jerozolimskimi. Stacja ta znajduje się w odległości około 30 m
na zachód od kaplicy Stacji VII. Jest oznaczona czarnym
krzyżem umieszczonym w murze greckiego klasztoru św.
Karalambosa. Ruszamy dalej. Trwa zgiełk uliczny. Na ulicy jest
sporo małych, ciemnowłosych dzieci, które wracają chyba ze
szkoły. Nie robimy większego wrażenia, gdyż dla nich to widok
niemal codzienny.
Stacja IX: Jezus upada po raz trzeci. Droga do tej stacji jest
skomplikowana. Przy Stacji VIII Droga Krzyżowa jest przerwana
budynkiem wspomnianego klasztoru greckiego. Trzeba było
przebyć długą trasę okrężną, by odnaleźć drogę, która w
czasach Jezusa prowadziła na Kalwarię. Stacja ta, znajdująca
się w niewielkiej odległości w linii prostej od Stacji VIII,
oznaczona jest kolumną wmurowaną koło wejścia do klasztoru
koptyjskiego, za absydą bazyliki Grobu Pańskiego. Rozważanie
prowadzi ks. Czesław Studenny. Mówi o najcięższych,
najboleśniejszych upadkach, które mają miejsce w życiu
każdego człowieka. Powstający Chrystus wzywa do kontynuacji
drogi do celu.
Stacja X: Jezus z szat obnażony. Stacja ta znajduje się już
w bazylice Grobu Pańskiego. Oddajemy krzyż i wchodzimy do
bazyliki. Zaraz za wejściem kierujemy się po schodach 5 m w
górę do sanktuarium Kalwarii, które ma kształt prostokąta.
Dwa wielkie filary dzielą je na dwie nawy, czy raczej kaplice.
Kaplica po prawej stronie należy do łacinników. Zaraz przy
wejściu znajduje się X Stacja Drogi Krzyżowej. Ponieważ jest
sporo ludzi, podejmujemy rozważanie w milczeniu.
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Stacja XI: Jezus przybity do krzyża. Stacja znajduje się też
w prawej kaplicy Kalwarii, w części przedniej. Stoi tu ołtarz, a
nad nim mozaika przedstawiająca ukrzyżowanie Jezusa. Podchodzimy bliżej i trwamy w milczeniu modlitewnym. Przypominam sobie, że na tym miejscu, przy tym ołtarzu, wczesnym
kwietniowym rankiem 1980 roku odprawiałem Mszę świętą.
Stacja XII: Jezus umiera na krzyżu. Stacja ta znajduje się w
drugiej, lewej kaplicy Kalwarii, która należy do greków. Wznosi
się na tej skale, w którą zatknięty był krzyż Odkupiciela świata.
Jest to zatem miejsce, w którym Jezus umarł. Między
kolumienkami, na których opiera się ołtarz, okrągła płyta
srebrna z otworem w centrum wskazuje miejsce, na którym stał
krzyż. Po obu stronach ołtarza dwie okrągłe płytki z czarnego
marmuru oznaczają domniemane miejsca, w które zatknięte
były krzyże złoczyńców ukrzyżowanych po bokach Zbawiciela.
Koło ołtarza widoczna jest szczelina skalna, powstała w
momencie śmierci Chrystusa, gdy „ziemia zadrżała i skały
zaczęły pękać” (Mt 27, 51). Podchodzimy w ciszy z wielkim
przejęciem przed ołtarz krzyża i śmierci Chrystusa. Każdy z nas
klęka. Nachyla się pod ołtarzem i z wielką czcią całuje oznaczone tam miejsce. To tutaj umierając Jezus, zawołał donośnym
głosem: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego” (Lk 32,
46). Robimy pamiątkowe zdjęcia. Wycofujemy się do tyłu kaplicy
i nadal trwamy w cichej modlitwie, dopóki ostatni z nas nie złoży
hołdu przed centralnym miejscem Kalwarii.
Stacja XIII: Jezus zdjęty z krzyża. Również ta stacja znajduje się w sanktuarium Kalwarii. Stanowi ją mały ołtarz znajdujący się między dwoma kaplicami, poświęcony Matce Bożej
Bolesnej. Jest własnością franciszkanów, którzy codziennie
odprawiają przy nim Mszę świętą. Tu także modlimy się prywatnie. Po chwili schodzimy na dół. Pod Kalwarią widać kap-
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licę Adama. W tyle, za ołtarzem poświęconym Melchizedekowi,
dostrzegamy dalszy ciąg niezwykłego pionowego pęknięcia,
które widoczne było już na górnej Kalwarii. Ks. Miecio
dyskretnie mówi nam o legendzie, która głosi, że właśnie w tym
miejscu, pod Kalwarią, został pochowany praojciec ludzkości.
Gdy Chrystus został ukrzyżowany, Jego krew miała spłynąć na
czaszkę Adama, niejako zmazując zeń plamę grzechu. Stąd
wywodzi się zwyczaj przedstawiania u stóp Ukrzyżowanego
czaszki
Adama
oczekującego
na
zmartwychwstanie.
Przechodzimy dalej w stronę Bożego Grobu i zatrzymujemy się
przy tzw. Kamieniu Namaszczenia, który znajduje się na
posadzce, niedaleko wyjścia z bazyliki. Upamiętnia on nie tyle
miejsce, co sam obrzęd dokonany przez Józefa z Arymatei i
Nikodema. Złożyli oni ze czcią ciało Ukrzyżowanego, by namaścić je wonnościami i olejkami, zgodnie z żydowskim zwyczajem, i owinąć w biały całun przed złożeniem do grobu (por. J
19, 38-40). Przy tym kamieniu księża wypowiadają półgłosem
rozważania przygotowane do Stacji XI, XII i XIII. Są to kolejno
księża: Mieczysław Stępień, Krzysztof Bojko i Henryk Szeloch.
Wielu z nas całuje ten różowy kamień.
Stacja XIV: Jezus złożony do grobu. Stacja znajduje się
w centrum rotundy, w kaplicy Grobu Świętego. Przybliżamy
się powoli do tego szczególnego miejsca na ziemi. Ustawiamy
się w kolejce wraz z innymi pielgrzymami, którzy są tu z nami.
Spoglądamy na kaplicę z zewnątrz. Zbudowana jest na planie
prostokąta. Ma 8,30 m długości, 5,90 m szerokości i tyle
samo wysokości. Ściany ozdobione są na zewnątrz szesnastoma małymi pilastrami i zwieńczone balustradą z kolumienek. Na górze widać niewielką kopułę w stylu rosyjskim.
Fasada ozdobiona jest licznymi lampami ze srebra. Nad wejściem wiszą jeden nad drugim trzy obrazy zmartwychwstania
Do grobu prowadzi drewniana bramka, która jest prawie
zawsze otwarta. Wchodzimy do środka i znajdujemy się naj75

pierw w niewielkim przedsionku. Jest to Kaplica Anioła. Na
środku znajduje się marmurowy piedestał z wmurowanym
fragmentem kamienia, na którym ukazał się anioł i ogłosił
niewiastom radosną wieść o zmartwychwstaniu Chrystusa. Z
Kaplicy Anioła prowadzi ciasne, niskie wejście do komory
grobowej, czyli do właściwego Grobu Jezusa. Czekamy z
przejęciem na wejście. Przychodzi kolej na mnie. Wchodzę, tuż
za mną ks. Janusz Czarny. Po prawej stronie widzimy marmurową ławę, na której było złożone ciało Jezusa. Klękamy.
Opieramy ręce na Grobie Pańskim. Zagłębiamy się w modlitwie.
Tyleż mieliśmy tu intencji. Niektóre się przypomniały. Inne
zostały powierzone Chrystusowi ogólnie. Mam nadzieję, że
jeszcze tutaj przyjdziemy. Nie chcemy zatrzymywać kolejki.
Robimy pamiątkowe zdjęcie i po chwili wychodzimy, by zrobić
miejsce następnym. Do wnętrza mogą bowiem wejść tylko trzy
osoby. Zatrzymujemy się jeszcze przed grobem, by trwać na
modlitwie i oczekiwać na dalsze wspólne zwiedzanie tego
szczególnego sanktuarium. Obchodzę Grób dookoła. Do tylnej
części Grobu przylega kaplica koptyjska. Czuwają tam dwaj
Koptowie z czarnymi długimi brodami. W malej kapliczce widać
różne płaskorzeźby i obrazy przedstawiające ukazywania się
Chrystusa Zmartwychwstałego. Na przedłużeniu Grobu, w
zachodniej absydzie rotundy, znajduje się niewielka mroczna
kaplica syro-jakobicka. Stąd można przejść do żydowskiej
komory grobowej, zwanej popularnie „grobem Józefa z Arymatei”. Wracam przed wejście do Grobu. Następni pielgrzymi
stoją w kolejce. Spoglądamy w przeciwną stronę, przed Grób,
gdzie znajduje się centralna część bazyliki, zwana Chórem
Greków. Jest ona otoczona ze wszystkich stron murem i przez to
oddzielona od reszty bazyliki Grobu Bożego. Część ta jest
własnością greków, którzy przystosowali ją do wymogów
swojej liturgii. Jest bogato ozdobiona, co stanowi kontrast
z surowością i prostotą pozostałych części - kaplic bazyliki.
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Tymczasem przychodzą księża, którzy byli za nami w kolejce do
Bożego Grobu.
Po zakończeniu Drogi Krzyżowej, która miała swój finał w
Bożym Grobie, mamy przystąpić do wspólnego zwiedzania
Bazyliki. Przypominam sobie jednak, że jest tu wśród franciszkanów mój krajan z parafii leżajskiej, o. Władysław. Zgłaszam przeto sprawę naszemu Przewodnikowi. Ustalamy czas
zbiórki. O godz. 17.00 mamy być wszyscy na placu przed
bazyliką. Jest godz. 15.40. Udaję się do zakrystii. Melduję się u
ciemnoskórego franciszkanina: „Io voglio eon Padre Władysław
parlare”. „Uno momento” - odpowiada i telefonuje do klasztoru,
który znajduje się obok zakrystii. Po chwili daje znak, że mam
podejść do słuchawki. Słyszę głos o. Władysława. Po chwili
przychodzi i zabiera mnie do klasztoru, gdzie gości dwóch
współbraci bernardynów z Polski. Częstuje wodą mineralną.
Przekazuje małe pamiątki. Następnie oprowadza mnie po
klasztorze. Opowiada o swojej służbie w bazylice Grobu Bożego,
która trwa już kilkanaście lat. Wspominamy nasze rodzinne
strony. Nie możemy jednak zbyt długo rozmawiać, gdyż zbliża
się czas procesji po bazylice, którą franciszkanie odprawiają z
pielgrzymami każdego dnia o godz. 16.00. Zegnam się zatem z
ojcem i wracam na teren bazyliki. Nasza grupa w tym czasie już
się rozpierzchła. Wynika z tego, że wspólne zwiedzanie już się
zakończyło. Widzę kilku księży, którzy pozostali na modlitwę
prywatną.
Zauważam następną grupę pielgrzymów z Polski, tę znaną
nam z hotelu, którą przewodnik oprowadza po bazylice. Dołączam do niej. Wchodzimy do kaplicy Ukazania się Zmartwychwstałego Matce Najświętszej, która należy do franciszkanów. Kaplica nie jest zbyt wielka. Na ścianie frontowej za
ołtarzem jest tabernakulum. Po lewej stronie znajduje się
płaskorzeźba przedstawiająca ukazanie się Chrystusa Zmartwychwstałego Maryi. Jest to wizja pobożnego autora, jako że
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Ewangelie milczą na ten temat. Po prawej stronie ołtarza, w małej
wnęce, znajduje się fragment słupa, przy którym - według
tradycji - Jezus był biczowany. Wychodzimy z kaplicy.
Zatrzymujemy się przy ołtarzu upamiętniającym zjawienie się
Chrystusa Zmartwychwstałego Marii Magdalenie (por. J 20,
11-18). Scenę tę przedstawia znajdujący się w ołtarzu obraz
kubańskiego malarza Del Rio z połowy XIX wieku. Idziemy do
tylnej części bazyliki wzdłuż galerii utworzonej przez siedem
łuków, zwanych „arkadami Najświętszej Dziewicy”, gdzie
zachowały się elementy pochodzące z przebudowy dokonanej
przez Konstantyna Monomacha. W głębi galerii znajduje się
grecka kaplica, zwana ..więzieniem Chrystusa”. Tutaj Jezus miał
oczekiwać w zamknięciu na egzekucję. Idąc dalej korytarzem,
docieramy do greckiej kaplicy św. Longina, żołnierza rzymskiego,
który otworzył włócznią bok Jezusa (por. J 19, 34). Dalej znajduje
się ormiańska kaplica Rozdzielenia Szat. która upamiętnia
podział szat Chrystusa przez żołnierzy i rzucanie losu o Jego
tunikę (por. J 19, 23-24). Minąwszy kaplicę Rozdzielenia Szat,
schodzimy do kaplicy Krzyża Świętego albo św. Heleny, należącej
do Ormian. Sklepienie i kopułę kaplicy podtrzymują cztery
masywne kolumny z bizantyjskimi kapitelami, które dzielą
kaplicę na trzy małe nawy. Środkowy ołtarz absydy poświęcony
jest św. Helenie, pobożnej cesarzowej, która odnalazła krzyż
Chrystusa. Z prawej nawy schodzi się do łacińskiej kaplicy
Znalezienia Krzyża, gdzie na początku IV wieku w dawnej,
nieużywanej cysternie odnaleziono krzyże użyte przy egzekucji
Jezusa z Nazaretu i dwóch złoczyńców. Tradycja głosi, że
cesarzowa Helena i biskup Jerozolimy Makariusz mieli
przekonać się, na którym z trzech krzyży umarł Chrystus, dzięki
cudowi uzdrowienia umierającej kobiety.
Po tym obejściu całej bazyliki pozostaje mi jeszcze trochę
czasu do godz. 17.00. Chwile te przeznaczam na indywidualną
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modlitwę. Wchodzę raz jeszcze na Kalwarię, a potem udaję się
do Bożego Grobu. O wyznaczonej godzinie wyruszamy sprzed
bazyliki ulicami starej Jerozolimy ku Bramie Jafskiej. Pada
nadal. Nieopodal wstępujemy do dużego sklepu. Wybór jest
bardzo duży. Targujemy się, gdyż należy to tutaj do codzienności. Zawsze można ceny zbić o jakiś procent, niekiedy
0 połowę, a nawet więcej. Na uliczkach starej Jerozolimy
zaczepiają nas handlarze. Ileż można kupować?! Przybliżamy się
w deszczu ku Bramie Jafskiej. Przechodzimy obok hotelu „New
Imperial”, w którym mieszkałem 18 lat temu. w czasie mojej
pierwszej pielgrzymki do Ziemi Świętej. Wsiadamy do autokaru,
który czeka nas za Brama. Jesteśmy zziębnięci
1 trochę zmoczeni. O godz. 19.00 jest kolacja. Dania są podobne
jak w inne dni: „miałka” zupa z chlebem, sałatka, ziemniaki,
kawałek krojonego klopsa i owoce. Po kolacji gromadzimy się na
..Wiadomościach”, które nadaje telewizja ..Polonia”. Jesteśmy
jakby w naszym kraju. Nasłuchujemy, co tam nad Zatoką?, jak
się rozgrywa konflikt między Stanami Zjednoczonymi i Irakiem.
Toć przecież Irak tak blisko stąd, prawie za miedzą. Na szczęście
trwa olimpiada w Nagano w Japonii. Mamy nadzieję, że
Amerykanie nie uderzą, że uszanują wezwanie do spokojnego
przebiegu igrzysk. Po „Wiadomościach” składam przyjacielską
wizytę ks. Januszowi Czarnemu i jego kolegom kursowym.
Mamy o czym mówić, gdyż dzień był bardzo bogaty w przeżycia.
Tak kończy się bardzo ważny etap pielgrzymki, rozpoczęty w
Betlejem i zakończony na Golgocie. Przeżyliśmy więc tajemnicę
Chrystusa w wymiarze całego Jego ziemskiego życia: od
narodzenia, poprzez mękę i śmierć, do zmartwychwstania.
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Dzień siódmy - wtorek, 10 lutego

Jerozolima - Ain Karim
Budzi mnie znowu po piątej głos muezina, rozchodzący się z
megafonów. Szarpię socjusza, by też go usłyszał, bo to ważny
element krajobrazu dzisiejszej Jerozolimy. Po zakończonym
kilkuminutowym „zawodzeniu” zasypiamy jeszcze na chwilę.
Telefon budzi nas o godz. 6.30. Po rannej toalecie schodzimy do
jadalni na śniadanie. Menu jest to samo, co i w dniach
poprzednich. Przygotowujemy się do wyjazdu na miasto. To już
będzie ostatni dzień naszej wędrówki po świętych miejscach,
gdyż jutro czeka nas odlot do Polski.
O godz. 7.30 wyruszamy autokarem sprzed hotelu. Dziś
wiezie nas inny kierowca, też bardzo sprytny. Kierujemy się ku
Starej Jerozolimie, ku Górze Syjon. Na początku odmawiamy
wspólnie modlitwę i śpiewamy pieśń. Wysiadamy przy Bramie
Syjońskiej. Idziemy na wzgórze Syjońskie, najpierw do franciszkańskiego kościoła „przy Wieczerniku” (Ecclesia ad Coenaculum). Kościółek wybudowano w tym stuleciu naprzeciwko
sali Wieczernika, który nadal pozostaje w rękach Żydów.
Celebrujemy tu ostatnią w czasie naszej pielgrzymki Mszę
świętą. Koncelebrze przewodniczy ks. Ryszard Filozof. Homilię
głosi ks. Mieczysław Kasprzyk, proboszcz z Lipy Jaworskiej,
który jest moim sąsiadem w autokarze i z którym prowadzę od
czasu do czasu - tytułem ćwiczenia - konwersacje w języku
niemieckim. Teksty biblijne dotyczą Eucharystii. W homilii
kaznodzieja mówi o Eucharystii, kapłaństwie i służbie. Homilia
trwa 8 minut. Jest jednak bardzo bogata w treść. Śpiewamy
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pieśni eucharystyczne. Dziękujemy tu szczególnie za dar
Eucharystii i dar kapłaństwa. Myślę o znanych mi w życiu
biskupach i kapłanach. Ogarniam myślą kapłanów, którzy za
czasów mojej służby w seminarium wrocławskim poszli na
Żniwo Pańskie. Myślę o naszych klerykach. Wspominam przed
Bogiem 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, który w
ubiegłym roku odbył się we Wrocławiu. Dziękujemy Chrystusowi za dar Eucharystii tu przekazany i za wybranie nas na
kapłanów Nowego Przymierza.
Po Mszy świętej zwiedzamy kościółek i robimy kilka pamiątkowych zdjęć. Następnie udajemy się do właściwego Wieczernika, do „sali na Górze”. Przewodnik objaśnia nam, że został
on odbudowany w XIV wieku i zachowuje dawny piętrowy układ. Sala górna podzielona jest trzema kolumnami
stojącymi szeregiem na dwie symetryczne nawy o trzech arkadach. Kapitele kolumn, ostre łuki, sklepienie krzyżowe,
kolumienki trzech okien, przez które światło dzienne dociera
do wnętrza, są w stylu gotyckim i pochodzą z XIV wieku.
W rogu poludniowo-zachodnim, po lewej stronie, widać schody, które łączą oba piętra. Sala ta upamiętnia ustanowienie
Eucharystii i kapłaństwa. Robimy duży krąg. Chwytamy się za
ręce i śpiewamy refren Hymnu Kongresowego: „Abyśmy byli
jedno, podajmy sobie ręce. Abyśmy byli razem i jedno mieli
serce”. Wykonujemy kilka pamiątkowych zdjęć. W głębi sali,
od wschodu, schody o kilku stopniach prowadzą do kaplicy,
która upamiętnia Zesłanie Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy Paschalnej. Krzyżowcy umieścili tu symboliczny
grobowiec dla uczczenia króla Dawida. Nakładamy jarmułki
i zbliżamy się do grobu. Żydzi przywiązują do tego miejsca
wielką wagę. Dolna sala Wieczernika posiada także dwie części, odpowiadające podziałowi sali górnej. Część zachodnia
upamiętnia umycie nóg Apostołom, a część wschodnia ukazanie się Chrystusa zmartwychwstałego. Wyrażamy ubole-
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wanie, że tak ważne dla chrześcijan miejsce, miejsce narodzin
Eucharystii i kapłaństwa, miejsce dwukrotnego ukazania się
Chrystusa zmartwychwstałego, miejsce Zesłania Ducha Świętego, znajduje się w rękach żydowskich, że nie można tu sprawować ofiary Mszy świętej. Opuszczamy teren Wieczernika.
Skręcamy pierwszą przecznicą w lewo i dochodzimy do
kościoła Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Pieczę duszpasterską sprawują tu niemieccy benedyktyni, którzy mieszkają
w przylegającym do bazyliki klasztorze. Kościół został wybudowany na początku naszego stulecia. Posiada potężną wieżę,
rotundę o stożkowym dachu, nawiązującą stylem do Akwizgranu. Surowa architektura bazyliki i klasztoru nadają całości
wygląd średniowiecznej twierdzy. Dowiadujemy się, że sanktuarium mocno ucierpiało w czasie wojny w roku 1949 i 1967,
jednakże zostało po tych zniszczeniach odrestaurowane.
Wchodzimy do środka. Absyda, posadzka i boczne kaplice
ozdobione są mozaikami i dekoracjami z brązu. Mozaika w absydzie wyobraża Maryję z Dzieciątkiem. Mozaiki na posadzce
przedstawiają symbole Trójcy Świętej. Schodzimy do krypty. W
jej centrum stoi ołtarz Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny.
Przed ołtarzem znajduje się figura Matki Bożej zapadającej w
sen. Śpiewamy dwie zwrotki pieśni „Królowej anielskiej
śpiewajmy”. Otrzymujemy pół godziny czasu wolnego. Zostaję
na dole na modlitwę. Jest tu tabernakulum. Panuje cisza. Odmawiam radosną cząstkę Różańca w różnych ważnych intencjach. Następnie wychodzę do góry na dziedziniec przykościelny. Wstępuję do przyklasztornego sklepu. Jest tu także
kawiarnia. Niektórzy z naszej grupy piją kawę. Wychowankowie
zapraszają mnie do stołu, ale dziękuję. W czasie zwiedzania nie
lubię za dużo pić. Natrafiam na jakiegoś benedyktyna.
Podejmuję rozmowę. Pochodzi z Niemiec. Pytam o sytuację
tutejszego klasztoru, o powołania. Okazuje się, że Kościół
niemiecki wszędzie cierpi na brak powołań.
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O oznaczonej godzinie opuszczamy teren bazyliki, wychodzimy z murów Starej Jerozolimy i udajemy się w stronę
dawnego pałacu najwyższego kapłana Kajfasza. Dzisiaj na tym
terenie stoi kościół św. Piotra, zwany „in Gallicantu”. Wznosi się
on nad grotą, w której w noc poprzedzającą mękę zamknięty był
Jezus. Stróżują tu ojcowie asumpcjoniści. Kościół robi wrażenie
świeżo odrestaurowanego. Na ścianach znajdują się freski i
obrazy przedstawiające proces Jezusa. Większość napisów,
wyjętych z Ewangelii, wykonana jest w języku francuskim.
Siadamy w ławkach. Kościół jest ogrzewany. Ks. Mieczysław
odczytuje fragment Ewangelii o procesie Jezusa i o zaparciu się
Piotra (Mt 26, 57-75). Jesteśmy więc w tym miejscu, na którym
Jezus spędził ostatnią noc swego ziemskiego życia, gdzie był
wtrącony do lochu i sądzony. Schodzimy na dół do takiego
lochu. Widoczne są także inne pieczary, które mogły ongiś
służyć do przetrzymywania złoczyńców. Wychodzimy innym
wyjściem na zewnątrz. Ks. Mieczysław pokazuje nam schody, po
których Jezus był prowadzony po pojmaniu w Ogrodzie
Oliwnym do pałacu najwyższego Kapłana. Przewodnik twierdzi,
że nie było innej możliwości. Gdzieś tędy, pod tę górę, wstępował
Jezus na przesłuchanie do Kajfasza. Rozchodzimy się na dół, na
owe schody. Widać, że są bardzo stare. Sporo kamieni jest już
wyszczerbionych. Wielu z nas klęka i pogrąża się w modlitwie.
Podchodzimy znowu do góry. Stąd roztacza się piękny
widok na dolinę Cedronu i Dolinę Gehenny. Wracamy do
Starego Miasta. Przechodzimy przez dzielnicę żydowską. Na
ulicach sporo patroli wojskowych. Są wśród nich nie tylko
chłopcy, ale i żydowskie dziewczęta. Wszyscy pod bronią,
z ostrą amunicją. Uważamy, by się któremuś nie narazić, bo
podobno oni nie znają żartów. Po obydwu stronach ulic są
sklepy. Są nieco schludniejsze niż arabskie. Także handlarze
nie są tu tak natarczywi jak w dzielnicy muzułmańskiej. Przy-
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bliżamy się powoli do terenu Świątyni. Tam jednak już nie
pójdziemy, gdyż byliśmy w pierwszym dniu naszej pielgrzymki.
Tym razem naszym najbliższym celem staje się Mur Płaczu. Jest
to najokazalsza pozostałość murów herodiańskich, które
otaczały Świątynię. Próba zamienienia tego miejsca publicznego
na synagogę, podjęta w roku 1929, doprowadziła do poważnego
konfliktu między Arabami i Żydami. Miejsce to czczą także
muzułmanie, gdyż według ich wierzeń tędy miał przejechać na
swym wierzchowcu sam Mahomet. Przed wejściem na plac
jesteśmy kontrolowani. Żołnierz zagląda niektórym do toreb.
Żydzi są bardzo ostrożni i „dmuchają na zimne”. Schodzimy na
dół do wydzielonego przed Murem placu. Ci z nas, którzy nie
zaopatrzyli się jeszcze w jarmułki i nie mają własnych, muszą
przy wejściu nałożyć zastępcze, papierowe. Udajemy się pod
Mur w różne miejsca. Stoi tu sporo ortodoksyjnych Żydów chasydów. Jedni czytają Biblię, inni śpiewają, biją pokłony,
lamentują. Jeszcze inni dyskutują. Robimy pamiątkowe zdjęcia.
Po swojemu się modlimy. Przecież Bóg jest dla wszystkich ten
sam. Wchodzimy także na lewą stronę, na przedłużenie Muru,
które jest zadaszone. Tu jest jeszcze większe skupisko
„stanowisk” modlitewnych. Przyglądamy się dyskretnie
modlącym się Żydom. Są w różnym wieku. Jest także kilku
młodych. Są też grupy dyskusyjne. Wracamy przed odkrytą
część Muru. Patrzymy za ogrodzenie, na drugi dziedziniec,
przeznaczony dla kobiet. Wiele z nich stoi przy Murze z książką
w ręku i odprawia swoje modły. Mija czas przeznaczony na
pobyt przy Murze Płaczu. Wychodzimy z tego terenu ku Bramie
Południowej.
Opuszczamy znowu mury Starej Jerozolimy. Idziemy wzdłuż
jej muru południowego. Po prawej stronie widzimy Dolinę
Gehenny, którą wielokrotnie wymienia Stary Testament. Znajdował się tu ołtarz Molocha, bożka Ammonitów, na którym
składano w ofierze całopalnej bezlitosnemu bóstwu ofiary
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z dzieci. Ostatecznie król Jozjasz położył kres temu potwornemu
kultowi (por. 2 Kri 23, 10). Stąd wyrażenie „Gehenna ognia”
stało się synonimem piekła. Znalazło się ono także w ustach
Jezusa: „Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do życia, niż z
dwojgiem oczu być wrzuconym do Gehenny ognia” (Mt 18, 9).
Ksiądz Mieczysław wskazuje jeszcze na dwa miejsca, które leżą
w tej dolinie. Są to pole Hakeldama i Góra Złej Rady. Hakeldama
to pole kupione przez arcykapłanów za trzydzieści srebrników
Judasza (por. Mt 27, 3-10), a więc za pieniądze będące zapłatą
za najstraszniejszą w historii zdradę. Pole to stało się miejscem
grzebania zmarłych w Jerozolimie cudzoziemców. Natomiast
Góra Złej Rady to wzgórze znajdujące się na południe od Doliny
Gehenny. Tutaj według tradycji znajdowała się wiejska
posiadłość arcykapłana Kajfasza, w której mieli się spotkać
członkowie Sanhedrynu, by naradzać się nad zgładzeniem
Jezusa (por. J 11, 47-53).
Idziemy dalej wzdłuż murów w kierunku wschodnim. Powoli
coraz bardziej odsłania się leżąca po wschodniej stronie miasta
Góra Oliwna. Mijamy narożnik świątyni. Ksiądz Mieczysław
przypomina scenę kuszenia Jezusa: „Zaprowadził Go też do
Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego:
«Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół! Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli, i na
rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi
o kamień». Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: Nie będziesz
wystawiał na próbę Pana Boga swego»„ (Lk 4, 9-13): Spoglądamy z dołu w górę. Rzeczywiście, wysokość niebagatelna.
Skręcamy w lewo. Idziemy teraz wzdłuż wschodnich murów
Jerozolimy. Droga prowadzi nieco poniżej murów. Po naszej
prawej stronie rozciąga się dolina Cedronu, zwana Doliną
Jozafata, a za nią Góra Oliwna. Widać ją stąd jak na dłoni. Po
naszej lewej stronie wschodnia część murów Starej Jerozolimy
z zamurowaną w środku Bramą Złotą. Patrzymy w dolinę
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Cedronu. Ksiądz Mieczysław pokazuje nam z daleka kolejno
miejsca, gdzie była sadzawka Siloe, źródło Najświętszej Maryi
Panny, wzgórze Ofel, miejsce pierwotnego położenia Jerozolimy
oraz groby Jakuba i Zachariasza oraz Absaloma i Jozafata.
Wśród tych ostatnich najbardziej wyróżnia się Grób Absaloma.
Jest to sześcian zakończony strzelistą okrągłą wieżyczką. Jego
dekorację stanowią cztery narożne pilastry podtrzymujące
gzyms o motywie liści.
Dochodzimy w ten sposób w pobliże Ogrodu Getsemani.
Usiłujemy znowu wejść do znajdującego się w pobliżu kościoła
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, jako że w pierwszy
dzień, gdy zwiedzaliśmy Górę Oliwną, to się nam nie udało.
Tym razem zastaliśmy kościół otwarty. Musimy się jednak
spieszyć, gdyż niewiele czasu pozostało do godz. 12.00, kiedy
mnisi greccy zamykają kościół. Świątynia znajduje się właściwie
pod ziemią. Schodzimy szerokimi długimi schodami w dół.
Kościół jest ciemny. Z sufitu zwisają typowe dla prawosławia
lampy. Skręcamy na prawo. Dużo tu różnych ozdób, mniejszych i większych ołtarzyków. Dochodzimy do miejsca najważniejszego, do Grobu Maryi. Tu według tradycji zostało złożone
do grobu ciało Matki Jezusa, które w nim jednak nie pozostało. Podobnie jak w sanktuarium Grobu Świętego, część skały
zawierającą grób odizolowano od reszty skalnej masy. Do
wnętrza komory grobowej prowadzą dwa wejścia. Wchodzimy
do środka. Niektórzy dotykają, inni całują to uświęcone tradycją miejsce. Przypomina się nam dzień 15 sierpnia, kiedy
świętujemy tajemnicę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To tu właśnie - wedle wczesnochrześcijańskiej tradycji dokonał się cud wzięcia Maryi z duszą i ciałem do nieba. Chcemy się tu zatrzymać na modlitwie nieco dłużej, ale duchowny
prawosławny z długą, czarną brodą zaczyna coraz głośniej
pokrzykiwać i dawać znaki, że za chwilę zamyka kościół. Kierujemy się więc do wyjścia. Wspinamy się po schodach. Po
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obydwu stronach wiele ozdób. Mijamy po lewej stronie kaplicę
świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny.
Po prawej zaś stronie znajduje się kaplica św. Józefa. Trochę
zdenerwowany mnich czeka na nas na górze, przy drzwiach.
Dziękujemy mu za cierpliwość. Uśmiechamy się do niego i
wychodzimy z przedkościelnego dziedzińca po schodach do
poziomu drogi, która akurat tu zakręca i biegnie z Jerozolimy,
poprzez południową część Góry Oliwnej, do Jerycha. Idziemy
chodnikiem wzdłuż jezdni. Mniej więcej na wysokości Bazyliki
Agonii, zwanej „Kościołem Narodów” czy też „Kościołem
Wszystkich Narodów”, w ulicznej zatoce, stoi nasz autobus.
Wsiadamy i jedziemy do hotelu na ostatni pielgrzymkowy,
jerozolimski obiad.
Posiłek jest tradycyjny, złożony z dwóch dań. Na drugie danie
dają dzisiaj ryż z sosem grzybowym. Na deser - świeża
pomarańcza. Przy okazji obiadu wręczam w imieniu całej grupy
skromną pieniężną ofiarę kelnerowi, który nas obsługiwał i był
tu już wspominany. Bardzo nam przypadł do gustu. Przyznał
się, że jest katolikiem, że pracował przez jakiś czas jako
kościelny w parafii katolickiej. W kieszeni koszuli miał
schowany obrazek Jezusa Miłosiernego i Jana Pawła II, a na
widocznym miejscu przypiął emblemat Matki Bożej Częstochowskiej. Znał też sporo polskich słów i zwrotów. Potrafił
wypowiedzieć po polsku tradycyjną modlitwę przed posiłkiem.
Chętnie z nami żartował.
Po obiedzie urządzamy sobie krótką sjestę i o godz. 14.00
wyruszamy autokarem w ostatni odcinek naszego wędrowania
szlakiem świętych miejsc. Udajemy się w kierunku Ain Karim
(Ain Karem). Obieramy więc kierunek, w którym ongiś podążała Dziewica Niepokalana, by odwiedzić swoją krewną
Elżbietę i podzielić się z nią wieścią, że została matką Zbawiciela. Odległość wynosi około 8 km. Po drodze ks. Mieczysław pokazuje nam ciekawsze obiekty, które mijamy. Między
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innymi widzimy na wzgórzu wagon kolejowy sprowadzony tu z
Oświęcimia, którym przywożono kiedyś więźniów żydowskich do
obozu koncentracyjnego. Zaczyna znowu padać. Jednakże gdy
przychodzi czas wysiadania, deszcz ustaje. Mamy więc
szczęście. Rozglądamy się po miejscowości św. Jana
Chrzciciela. W średniowieczu nazywano ją „Św. Jan w Górach”.
Nazwa osiedla nie występuje na kartach Ewangelii, gdzie
powiedziane jest po prostu, że Maryja „wybrała się i poszła z
pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy.
Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę” (Lk 1,
39-40). Miejscowość jest rzeczywiście górzysta. Znajdują się tu
dziś dwa sanktuaria: sanktuarium na terenie wioski ku czci
Zachariasza i narodzenia Jana Chrzciciela i sanktuarium w
górach, które upamiętnia odwiedziny Maryi u św. Elżbiety. W
takim też porządku je zwiedzamy. Udajemy się najpierw do
kościoła św. Jana Chrzciciela. Wchodzimy na duży, nieco
pochylony plac przed kościołem. Na wewnętrznej stronie murów
odgradzających sanktuarium od miejscowości wiszą tablice z
tekstem
„Benedictus”,
wypowiedzianym
ongiś
przez
Zachariasza w duchu wdzięczności za narodziny Jana. Jest
także tablica z tekstem w języku polskim. Ksiądz Miecio wypowiada komentarz historyczny i współczesny do tego miejsca.
Kończy go zaproszeniem do wspólnego odśpiewania
Zacha- riaszowego hymnu „Błogosławiony Pan, Bóg Izraela”.
Śpiewamy na melodię znaną z liturgii pogrzebowej. Po chwili
wchodzimy do kościoła. W drzwiach wita nas franciszkanin, nie
Polak. Kościół ma trzy nawy przedzielone filarami i kopułę.
Główny ołtarz poświęcony jest św. Janowi Chrzcicielowi, a
boczny, w nawie południowej, św. Elżbiecie. Nawa północna
zakończona jest schodami prowadzącymi do naturalnej groty,
która miała stanowić część domu Zachariasza i w której według
tradycji urodził się św. Jan. Wchodzimy po kolei do tej groty.
Widzę w niej napis: „Hic Precursor Domini natus est”. Klękam
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i chwilę się modlę. Ogarniam myślą wszystkich Janów, których
poznałem w życiu. Modlę się za mojego rodzonego brata Jana.
Proszę o Janowego ducha dla siebie. Przypominam sobie, że tyle
razy w życiu wypadło mi już wygłaszać rozważania i homilie
poświęcone Poprzednikowi Pańskiemu, zwłaszcza w Adwencie:
do kleryków, do świeckich studentów, do wiernych w czasie
rekolekcji adwentowych. Modlę się za wszystkich powołanych,
zwłaszcza za kapłanów i alumnów, by mieli coś z ducha Proroka
Adwentu. Zwiedzamy dalej świątynię. Oglądamy obrazy i figury.
Wszystkie one przedstawiają sceny związane z życiem i
działalnością św. Jana. Niektóre mają dużą wartość
artystyczną. Wychodzimy z kościoła. Przy wejściu na dziedziniec
spotykamy grupę pielgrzymów z Polski. Próbuję ich zagadnąć.
Pytam, skąd pochodzą. Ksiądz w koloratce nie kwapi się z
udzieleniem odpowiedzi. Myślę: „Jakiś ważniak”. Gdy zauważa
to ks. Zenon, zwraca się do mnie: „Ekscelencjo, idziemy dalej”.
Wówczas dopiero ów duchowny odpowiada na moje zapytanie.
Myślę, że to dobrze, iż biskupi w Polsce mają jeszcze taki wielki
szacunek.
Z kościoła Narodzenia św. Jana podążamy w stronę sanktuarium Nawiedzenia św. Elżbiety. Przechodzimy przez dolinę
ulicami miasteczka. Idąc, spotykamy po lewej stronie źródło
zwane przez pielgrzymów od XIV wieku Źródłem Najświętszej
Maryi Panny, gdyż tu miały się spotkać Maryja i Elżbieta.
Następnie skręcamy uliczką w prawo. Idziemy lekko pod górę.
Widać stąd wspaniale panoramę całej miejscowości, a także
sąsiednie wzgórza. Po prawej stronie jest dolina. Mijamy po
lewej stronie wejście do kolonii rosyjskiej i dochodzimy do
bramy sanktuarium Nawiedzenia. Na dziedzińcu spotykamy
franciszkanina mówiącego po polsku. Na murze widzimy
ponad czterdzieści tablic z tekstem „Magnificat”. Wśród nich
jest też oczywiście tablica w języku polskim. Wnet dowiadujemy się, że obecne zabudowania kościelne i klasztorne
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zostały wzniesione w roku 1939 na miejscu poprzedniej
świątyni. Odrestaurowano wtedy kryptę upamiętniającą dom
św. Elżbiety i zbudowano całkowicie na nowo kościół górny.
Wchodzimy najpierw do krypty. Robi ona wrażenie domu. Na
dole jest kamienna posadzka ozdobiona mozaikowymi płytkami.
W górze widać freski na sklepieniu i trzech lunetach.
Przedstawiają one sceny z życia Elżbiety, Zachariasza i Jana.
Pod trzecią lunetą znajduje się w ścianie nisza z kamieniem,
który miał się otworzyć, by ukryć św. Jana. Widać na nim ślad
leżącego dziecka. Bardzo uroczo wygląda tu ołtarz z mozaiką z
ptakami, kwiatami i gwiazdami. Przechodzimy do kościoła
górnego. Mijamy brązowy portal. Kościół jest jednonawowy,
zamknięty z jednej strony absydą, z drugiej chórem. Na posadzce widać kwadratowe mozaiki z roślinami i zwierzętami.
Sufit wypełniony jest belkami i kasetonami. W absydzie widzimy
Najświętszą Maryję Pannę wyśpiewującą chwałę Bożą, otoczoną
w niebie przez aniołów, a na ziemi przez Jej czcicieli. Na lewej
ścianie widzimy aniołów grających i śpiewających, a po prawej
pięć wielkich fresków przedstawiających pięć tytułów Maryi:
Bogarodzica, Niepokalanie Poczęta, Pośredniczka łask,
Wspomożenie wiernych, Ucieczka grzesznych. Na pilastrach
między obrazami widać wersety z „Magnificat”, a ponad nimi
przedstawione są niewiasty sławione przez Stary Testament
jako autorki kantyków. Na zakończenie słowa objaśniającego
ks. Mieczysław intonuje „Uwielbiaj duszo moja sławę Pana
swego”. Podchwytujemy melodię i w ten sposób słowami Maryi,
tu ongiś przez Nią wypowiedzianymi, dziękujemy Bogu za Jego
wielkie rzeczy, które uczynił także dla każdego z nas.
Wychodząc z kościoła, wstępujemy do klasztornego ogrodu.
Jest tu franciszkanin, który pozwala nam zrywać z rosnących
tutaj drzew cytryny i pomarańcze. Wracamy na dziedziniec
przykościelny. Wstępujemy do miejscowego klasztornego

91

sklepiku. Robimy zakupy. Pamiętamy o tym, że zakup pamiątek
w klasztorach jest jakąś formą pomocy świadczoną
zakonnikom, stróżom miejsc świętych w Ojczyźnie Jezusa.
Osobiście zakupuję kilka pięknych małych ikonek Jezusa z
Maryją, które po powrocie do kraju będę mógł sprezentować
rodzinie i znajomym. Wracamy spacerem na dół do autokaru.
Jeszcze raz napawamy się pięknymi widokami, wspaniałą
panoramą Ain Karem i okolic. Koło mnie idzie ks. Zenon.
Wygłasza przy okazji pewne proroctwo, które nie nadaje się do
publicznego powtarzania, dlatego zostaje zachowane tylko w
pamięci.
Przechodzimy ulicami miasteczka. Wszędzie o tej porze jest
sporo ludzi zajmujących się handlem. Wsiadamy do autokaru i
wracamy do Jerozolimy. Tym razem chcemy zobaczyć nową
część miasta. Zatrzymujemy się najpierw przy Muzeum poświęconym martyrologii żydowskich dzieci. Najpierw widzimy
trochę zdjęć więzionych i straconych dzieci, a potem przechodzimy do pomieszczenia z ogromną ilością światełek świecących w ciemności. Robi to na nas niesamowite wrażenie. Z
taśmy słychać głos wymieniający imiona i nazwiska oraz
miejsce stracenia dzieci. Bardzo często pada słowo „Poland”,
jako miejsce stracenia. Wychodzimy na zewnątrz. Znowu pada,
tym razem dosyć mocno. Czekamy więc pod dachem tego
gmachu. Po przejściu głównej fali deszczu podchodzimy
żwawym krokiem do autokaru i podjeżdżamy pod świecznik
siedmioramienny, symbol państwa Izrael. Są na nim sceny
biblijne ze Starego Testamentu. Robimy tu zdjęcie. W pobliżu
mieści się Kneset, parlament izraelski, ale już rezygnujemy ze
zwiedzania.
Proponuję powrót do Starej Jerozolimy, by dać możliwość
prywatnej modlitwy w bazylice Grobu Bożego i zrobienia
ostatnich zakupów przed powrotem do kraju. Ksiądz Przewodnik przyjmuje tę propozycję. Za chwilę autokar zatrzymuje
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się przy Bramie Jafskiej. Znowu pada. Jednakże szybko wchodzimy na znane już nam uliczki, które są w części zadaszone.
Handel wrze po obydwu stronach. Arabowie wciskają, co mogą.
Zmierzamy do najważniejszego miejsca w tym świętym mieście,
do miejsca, na którym Syn Boży umarł za ludzkość i na którym
zwyciężył śmierć. Dochodzimy do bazyliki. Jest godzina 16.40.
Do godz. 18.00 czas wolny. Jak to dobrze, że jest choć trochę
czasu do własnej dyspozycji. Przeznaczam go w całości na
indywidualną modlitwę. Wchodzę do bazyliki. Na szczęście o tej
porze jest bardzo mało ludzi. Wychodzę na Kalwarię. Jestem
prawie sam. Spędzam tu ponad pół godziny. Przebiegam myślą
całe moje życie. Przypominam sobie moje najważniejsze
grzechy. Tu chcę je złożyć, zostawić na tym miejscu, na którym
umarł Jezus. Życie już się nie powtórzy. Nie da się już cofnąć
zegara historii. Tu proszę raz jeszcze o przebaczenie moich
grzechów, wykroczeń ludzi mi bliskich, tych, których w życiu
spotkałem, tych, których spowiadałem, całej ludzkości: „Dla
Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata”;
„Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”
(Łk 23, 42). Kończę moją adorację Krzyża na Golgocie
odmówieniem bolesnej cząstki Różańca. Przechodzę do Grobu
Bożego. Czekam, aż wyjdą stamtąd ludzie. Są tylko dwie osoby.
Zaraz wychodzą. Wchodzę do środka i jestem sam. Klękam
i zanurzam się w medytacji. Mogę tu być też ponad pół
godziny. Przychodzą za chwilę dwie lub trzy osoby, ale
zaraz wychodzą. Przyniosłem na to miejsce całe moje
życie. Przyniosłem tu w mojej pamięci i w moim duchu
wszystkich ludzi, których w życiu spotkałem: rodziców, siostry,
brata, całą moją bliższą i dalszą rodzinę, moje rodzinne Hucisko i parafię Leżajsk, miasto i diecezję mego kapłaństwa:
biskupów, kapłanów, kleryków, studentów teologii, ich rodziny, przyjaciół, znajomych. Modlę się o wiarę, nadzieję i miłość dla siebie i dla wszystkich. Proszę o zbawienie wieczne,
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o dar końcowego zmartwychwstania. Wspominam na tym
miejscu zmarłych: mojego tatę, zmarłych z mojej najbliższej
rodziny, znanych mi biskupów, kapłanów, krewnych i znajomych, moich przyjaciół, zmarłych z Huciska, z parafii leżajskiej, zmarłych, których grzebałem i w których pogrzebach
uczestniczyłem, wszystkich zmarłych, którzy czekają na wybawienie. Odmawiam chwalebną cząstkę Różańca. I tak dochodzi godzina 18.00. Trzeba się rozstać z najważniejszym
miejscem na naszej ziemi. Jak to dobrze, że Jezus powędrował
stąd aż na krańce świata, że jest także z nami w naszym ojczystym kraju, że można Go czcić wszędzie, „w duchu i w
prawdzie”. Wychodząc z Grobu, widzę ks. Krzysztofa Bojko,
który też dużo czasu spędził w bazylice na prywatnej modlitwie.
Na plac przed bazyliką dochodzą ostatni księża. Są wszyscy.
Wracamy tą samą trasą do autokaru, który czeka na nas w
okolicach Bramy Jafskiej. Odjeżdżamy stąd o godz. 18.30. O
godz. 19.00 jemy już ostatnią kolację. Do hotelu przybyli nowi
goście. Ledwo mieścimy się w jadalni. Dostajemy zupę z
chlebem, sałatę, ryż, groch, kawałek mięsa i ciasto. Po kolacji
robię ostatnie zakupy u Araba, który każdego dnia przyjeżdżał
przed hotel samochodem z towarem w bagażniku. Dokupuję
jeszcze parędziesiąt różańców, Dzieciątko z drzewa oliwkowego i
piękną figurkę św. Rodziny - również z drzewa oliwkowego.
Pakujemy się. Wraz z moim socjuszem, ks. Czesławem
Włodarczykiem, jesteśmy tego wieczoru zaproszeni na gościnę
do księży Zenona Wnuka i Krzysztofa Kiełbowicza. Przychodzi
także nasz Przewodnik - ks. Mieczysław Brzezinka, który zna ks.
Zenona jeszcze z czasu wspólnego nowicjatu u księży
pallotynów. Ten ostatni wieczór upływa nam w miłej
przyjacielskiej atmosferze. Odmawiamy Modlitwę na zakończenie dnia i o godz. 23.15 kładziemy się do snu. To już ostatnia
noc w Jerozolimie.
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Dzień ósmy - środa, 11 lutego

Powrót
Wstajemy dziś o godz. 4.15. Już wcześniej słyszymy przez
ścianę śpiew naszego sąsiada, ks. Zenona. A więc nie zaspał po
wczorajszym wieczorze. Po porannej toalecie gromadzimy się o
godz. 4.45 na śniadaniu. Jemy chleb z żółtym serem i
marmoladą. To jest najpewniejsze na podróż. Pijemy kawę.
Znosimy na dół bagaże. Oddajemy klucze. Wkładamy bagaże do
autokaru.
Niebo jest zachmurzone, ale nie pada. O godz. 5.05 słyszymy
jeszcze zawodzący głos muezina. Ten nie zaśpi. O godz. 5.20
odjeżdżamy sprzed hotelu. Ksiądz Mieczysław prowadzi
modlitwy poranne. Śpiewamy „Kiedy ranne wstają zorze”, a
potem „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo”, „Aniele Boży”, tak jak w
dzieciństwie w domu rodzinnym u mamy. Po chwili podchodzę
do mikrofonu i w czasie opuszczania świętego miasta Jeruzalem
śpiewam ułożoną przez siebie balladę. Wszyscy szybko
podchwytują następujący refren: „Ziemio nasza Święta, jesteś
taka piękna. Dzisiaj cię żegnamy, z wdzięcznością śpiewamy”.
Oto zwrotki, które zdążyłem ułożyć i zaśpiewać na pożegnanie
Ziemi Świętej:
Jesteśmy radośni i pełni wdzięczności,
Że było nam dane, przez Boga pisane,
Być w Jezusa kraju, w lutym, a nie w maju,
Śladami Jezusa kroczyć.
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Ref. Ziemio nasza Święta, jesteś taka piękna.
Dzisiaj cię żegnamy, z wdzięcznością śpiewamy.
Rano telefonik na pobudkę dzwoni,
A potem śniadanie, miłościwy panie.
Pchali nam w buziaki arabskie przysmaki.
Wszystko smakowało, ach tak!
Zwiedzamy Judeę, potem Galileę,
Akko, Cezarea i znowu Judea.
Betlejem, Grób Pański, Wieczernik, Grób Matki
I inne obiekty święte!
Przewodnik Mieczysław słowem mądrym błyszczał,
Wszystko wytłumaczył, nic nam nie spartaczył.
Dosyć dużo mówił, zażartować lubił,
Radą dobrą służył nam wciąż!
Nasi księża Tracze, obydwaj palacze,
O Janusza dbali, piwo fundowali.
Anioł, Karaś, Kusik, cały mikrobusik,
Wszędzie się trzymali razem!
Nasz Januszek Czarny był zawsze układny, Wszystko
obserwował, mądrze komentował. Prezenty gromadził i
innym doradził, Co cenne, a co kiczem jest!
A Czesław Włodarczyk to senior aż patrzy,
Niektórych strofował, wielu opiórkował.
Miał różne humory, zawsze honorowy
I forsy bez liku też miał!
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Nasz Zenio kochany, zawsze wygadany,
Wszędzie nam rozrabiał, rady wszystkim dawał.
Jak się zdenerwował, wiązanką częstował,
Zabawiał nas wszystkich wszędzie!
Marek Bordjakiewicz, jak ruski carewicz,
W nocy to rozrabiał, spać drugim nie dawał.
Dużo wciąż kupował, dobrze się targował.
Non tri lecz one dolar to dam!
A Leszek Włodarczyk, jak niezły bawarczyk,
Niemieckim próbował, również się targował.
Dobrze ceny zbijał, wartko się uwijał,
By nie dać się okraść gdzie bądź! ł
A Stępień Mieczysław to energią tryskał.
Dobrze się najadał i mało rozrabiał.
Modlił się pobożnie, rozmawiał ostrożnie.
Zachował powagę wszędzie!
A Krzysio Kiełbowicz, jak znakomity mistrz,
Kamerą filmował i Zenka pilnował.
Razem też mieszkali, innych zapraszali,
By wesoło było wieczór!
A nasi doktorzy: Szeloch, Bojko toże,
Razem się trzymali i przykład dawali.
Zdjęcia też robili i poważni byli,
Jak przystało na uczonych!
A Zbyszek Wichrowicz, autostopowicz,
Wszędzie to rozrabiał, kolegów ustawiał.
Wyjazd przygotował, terminów pilnował,
Pozałatwiał wszystko okej!
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Wracamy do Polski, gdzieżeśmy wyrośli.
Pełni wrażeń wielkich i korzyści wszelkich
Pamiętać będziemy, wszystkim opowiemy,
Że było tu fajnie, ach tak!!!
Wszystkim się bardzo to podoba. Otrzymuję gromkie oklaski, gdyż tekst - jak widać - jest dosyć dowcipny. Każdemu jest
przypięta jakaś miła łatka. Po skończeniu zwrotek księża jeszcze
przez pewien czas nucą refren, który „trzyma się ucha”. Czas
przejazdu do Tel Awiwu upływa bardzo szybko. Na kilka minut
przed przybyciem na lotnisko podchodzi do mikrofonu ks.
Zenon Wnuk. W imieniu nas wszystkich składa gorące
podziękowanie ks. Mieczysławowi Brzezince za posługę braterską, za mądre i kompetentne pełnienie roli przewodnika
przez czas pielgrzymki. Śpiewamy trzykrotnie gromkie „Plurimos annos”. Jest godzina 6.10. Wysiadamy z autokaru.
Wkładamy nasze bagaże na wózki i wchodzimy do hallu lotniska. O tej porze jest już sporo ludzi. Patrzymy na monitor.
Znajdujemy już wyświetlony odlot do Warszawy z godziną 9.20.
Ustawiamy się w kolejce do odprawy. Żegnamy się z ks.
Mieczysławem Brzezinką, który tu zostaje i będzie prowadził
następną grupę pielgrzymów, dzisiaj wieczorem przylatującą z
kraju.
Obsługa lotniska wie, że jesteśmy pielgrzymami z Polski.
Zaczynają się wywiady, indywidualne rozmowy z tymi, którzy
mówią po angielsku lub po niemiecku. Biorą na „spytki” ks.
Janusza Czarnego, jako że nieźle mówi po angielsku. Rozmowa trwa około 10 minut. Następnie proszą ks. Mieczysława
Kasprzyka, który włada dobrze niemieckim. Rozmawia z nim
dostojna, starsza pani z jasnymi włosami. Trwa to także kilka
minut. Wreszcie proszą nas po dwóch. Każdemu przedkładają
zestaw pytań i możliwych odpowiedzi w dwóch językach:
angielskim i polskim. Podchodzę z ks. Mieczysławem Stęp98

niem. Na formularzu pani pokazuje około 15 pytań dotyczących celu podróży, zawartości bagażu itp. Wskazuję w tekście na właściwe odpowiedzi. Przepuszcza nas dalej. Nadajemy
bagaż. Moja torba waży 15 kg, a więc jest prawie 5 kg cięższa niż
w czasie podróży do Izraela - nic dziwnego, gdyż przybyły
zakupione
pamiątki.
Otrzymujemy
bilet
pokładowy.
Przechodzimy przez kontrolę paszportową i bezpieczeństwa i po
chwili znajdujemy się w strefie bezcłowej.
Do odlotu naszego samolotu mamy ponad dwie godziny.
Chodzimy po sklepach. Jest tu wiele do kupienia, ale wszystko
bardzo drogie. Kupują zatem ci tylko, którym naprawdę jest coś
potrzebne, którzy zapomnieli wcześniej kupić jakieś ważne
pamiątki. Niektórzy idą na kawę. Po zwiedzeniu całego sektora
siadam na plastikowym krzesełku i modlę się Modlitwą Liturgii
Godzin. Dziś w Kościele jest dowolne Wspomnienie Matki Bożej
z Lourdes. Biorę właśnie to oficjum, gdyż lubię dzień tego
Wspomnienia. Przywodzi mi on na pamięć kilka ważnych
przeżyć. Pamiętam, że jest to 25. rocznica śmierci bpa Pawła
Latuska, mojego rektora w seminarium. Przenoszę się także
myślą do Lourdes, gdzie byłem latem 1980 roku.
Po modlitwie prowadzimy rozmowy i przygotowujemy się do
wejścia do samolotu. Wychodzimy przez bramę „Gate” 34. Do
samolotu jesteśmy podwożeni trzema autobusami. Jest to
samolot Boeing 736, trochę mniejszy od tego, którym przylecieliśmy tutaj z Warszawy przed tygodniem. Numer lotu
LY0563. Zajmujemy miejsca. Mam miejsce 31B. Okazuje się, że
pasażerowie to w większości Polacy, pielgrzymi. Ks. Anioł
zamienia się ze mną miejscem i każe mi usiąść przy oknie, nr 31
A. Chętnie się zgadzam, gdyż lubię patrzeć na trasę przelotu. Odzywa się głos z głośników pokładowych. Mówią po
angielsku. Dziwimy się, że nie po polsku. Przecież pasażerowie
to prawie sami Polacy. Zapinamy pasy. Samolot kołuje. Ustawia się na pasie. Zapuszcza silniki i rusza. Czynimy znak krzyża
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i w ciszy modlimy się. Oby lot był szczęśliwy. Jest godzina
9.30. Samolot odrywa się od ziemi izraelskiej i kieruje swój lot w
kierunku północno-zachodnim. Wkrótce jesteśmy nad Morzem Śródziemnym. Na początku niewiele widać, gdyż są pod
nami chmury, ale wnet wlatujemy w obszar bezchmurny. Pięknie
wygląda z tej wysokości morze. Ma kolor nieba. Od czasu do
czasu widać ciemniejsze plamki, za którymi rozciąga się biel. To
płynące statki. Otrzymujemy pierwszy poczęstunek. Są to
napoje. Biorę sok pomarańczowy. Patrzę na dół. Nadlatujemy
nad wyspę Rodos, a więc lecimy inną trasą niż przed tygodniem.
Za chwilę widać pod nami więcej wysp przy wybrzeżu Turcji i
Grecji. Niektóre są zalesione, a inne skaliste. Stewardesy podają
obiad. Jest coś na ciepło: ryż, kawałek mięsa, sałatka. Do tego
bułeczka, masełko, ciastko, marmolada, kawa lub herbata.
Zupełnie wystarcza. Tymczasem wlatujemy na teren Grecji i
Bułgarii. Jesteśmy na skraju Bałkanów. Pod nami ośnieżone
wierzchołki gór. W dolinach widać osiedla ludzkie, też ośnieżone.
Wyciągam moje zapiski i utrwalam na papierze doświadczenia z
ostatniego etapu podróży. Przelatujemy nad Doliną Węgierską.
Pod nami wijący się Dunaj. Wydaje się, że jest bez lodu, ale z
wysepkami ośnieżonymi. Widać znowu góry. To chyba Karpaty.
Im dalej na północ - o dziwo - tym mniej śniegu. Wlatujemy na
terytorium naszej Ojczyzny. Próbuję rozpoznać, nad jakimi
miastami lecimy, ale nie bardzo mi się to udaje. Jeśli się wcześniej nie widzi krajobrazu z góry, to nie tak łatwo go rozpoznać
z takiej wysokości. Im dalej posuwamy się w głąb kraju, tym
pod nami więcej chmur. Wreszcie pojawia się nad nami
błękit nieba, a pod nami już tylko białe, niekiedy złociste chmury.
Z góry wygląda to tak, jakby to już była ziemia. Zbliżamy się
do Warszawy. Słyszymy komunikat, że podchodzimy do
lądowania. Zapinamy pasy. Samolot bardzo długo przebija
się przez chmury. Jest to bardzo nieprzyjemne, gdyż niczego nie
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widać. Na moment wznosimy się znowu w górę. Zataczamy
półkola. Wreszcie opuszczamy chmury. Zniżamy się. Widać, że
jesteśmy już bardzo nisko. Z tego wniosek, że chmury dziś w
Warszawie „płyną” niziuteńko. Rzeczywiście, maszyna obniża
się nad pasem startowym i wnet dotyka ziemi. Lądujemy
szczęśliwie. Jest godzina 12.05, a więc lot trwał nieco dłużej niż
w tamtą stronę. Burzą oklasków dziękujemy za szczęśliwy
powrót na ziemię. W duchu dziękujemy Panu Bogu, że jesteśmy
znowu cali i zdrowi na ojczystej ziemi. Samolot kołuje. Podjeżdża
pod rękaw. Wchodzimy do gmachu lotniska. Kontrola
paszportowa przebiega bardzo sprawnie. Nieco dłużej czekamy
na bagaże. Po ich odbiorze kierujemy się ku wyjściu.
Temperatura w Warszawie wynosi +6° C. Telefonuję do
Leżajska, że jesteśmy szczęśliwie na polskiej ziemi. Przed
portem lotniczym czeka już na nas pan Karol swoim mikrobusikiem, mercedesem, którym przyjechał po nas - zgodnie z
umową - z Wrocławia. Ruszamy zatem w drogę do Wrocławia. W
mikrobusie, oprócz kierowcy, jest nas siedmiu. Są to księża: Jan
Anioł, Janusz Czarny, Ignacy Dec, Stanisław Kusik, Andrzej
Tracz, Zbigniew Tracz i Marian Zieją. Aura jest zupełnie inna niż
przed tygodniem. Droga jest sucha. Nie ma już śniegu, który
przed kilkoma dniami tak bardzo utrudniał nam jazdę.
Wjeżdżamy na „Gierkówkę”. Na trasie do Piotrkowa
zatrzymujemy się tylko raz - na papierosa. Szukamy zajazdu,
gdzie można by zjeść obiad i zrobić nieco dłuższą przerwę
w podróży. Wybieramy „Rancho”... Zatrzymujemy się tu ponad
pół godziny. Obiad jest smaczny. Ks. dr Stasio Kusik funduje
siedzącym przy naszym stoliku, a więc mnie i Marianowi Z.
Palacze wypalają papierosa i jedziemy dalej. Po obiedzie
wszyscy drzemią. Na ulicach Wielunia spotyka nas mała
przygoda. Łapiemy gumę. Okazuje się, że są trudności
z założeniem zapasowego koła. Wszystkie śruby są zardzewiałe
i nie tak łatwo dają się odkręcić. Kierowcy pomaga ks. Zbig101

nie w Tracz. W końcu udaje się założyć zapasowe koło. Cała
operacja trwa 40 minut. Jedziemy dalej. Znowu wszyscy zasypiają. Dojeżdżamy do Wrocławia o godz. 20.00. Jechaliśmy z
Warszawy prawie 7 godzin, o wiele dłużej niż trwał lot z Tel
Awiwu do Warszawy. Skręcamy do Zakrzowa, do parafii ks.
Janusza Czarnego. Następuje przesiadka niektórych pasażerów
do zostawionego tu samochodu. Ks. Andrzej Tracz ma jednak
kłopoty z uruchomieniem swego pojazdu. Popychamy go kilka
razy. W końcu zapala. Żegnamy się. Odjeżdżają więc Tracze,
Anioł i Kusik. Mnie i Mariana Z. odwozi ks. Janusz Czarny na
Ostrów Tumski.
Wnoszę bagaże do mieszkania na pierwsze piętro. Myję się i
udaję się do gmachu Papieskiego Fakultetu Teologicznego. Idę
do kaplicy, w której codziennie odprawiamy Mszę świętą dla
naszej młodzieży akademickiej. Wkładam szaty liturgiczne i
odprawiam Mszę świętą. Biorę formularz mszalny o NMP z
Lourdes. Mszę ofiaruję w intencji bpa Pawła Latuska w 25.
rocznicę jego śmierci i za śp. ks. Edwarda Zadęckiego. Dziękuję
w tej Eucharystii nie tylko za biskupa Latuska, który mnie
prowadził do kapłaństwa przez lata seminaryjne, ale także za
łaskę szczęśliwego pielgrzymowania do Ziemi Świętej. Po Mszy
świętej wstępuję do gabinetu rektorskiego. Podpisuję indeksy i
inne przygotowane pisma. Telefonuję do siostry Marysi. W
domu rodzinnym nic ważnego nie wydarzyło się. Telefonuję
także do Chrząstków. Rozmawiam z H. Prosi mnie, abym
odprawił Mszę świętą za chore dziecko w rodzinie. Wstępuję
także do budynku Metropolitalnego Wyższego Seminarium
Duchownego, skąd zabieram korespondencję. Wracam do
swego mieszkania przy pl. Katedralnym 6. Biorę kąpiel. Modlę
się i tak dobiega kresu dzień, który zaczął się dla mnie o godz.
4.15 w Jerozolimie, a kończy się o godz. 23.15 we Wrocławiu.
Kończy się zarazem w tym dniu, o tej porze, moja druga
pielgrzymka do Ziemi Świętej. Bogu niech będą dzięki.
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Posłowie

Czas pielgrzymki do Ziemi Jezusa Chrystusa był czasem
wielkiej łaski. Mimo różnych zewnętrznych spraw przeżyłem tę
podróż bardzo głęboko. Dane mi było przebywać w świętym
mieście Jeruzalem i na innych świętych miejscach po raz drugi.
Cieszę się, że mogłem znowu tam być. To nie był stracony czas.
To był czas wielkiej łaski. Można może ubolewać, że miejsca
święte dla chrześcijan są dzisiaj w dużej mierze w rękach pogan.
Jest to bolesne, że Chrystus nie został przyjęty przez swój
naród: „przyszedł do swoich, a swoi Go nie przyjęli” (J 1, 11), że
Arabowie i Żydzi to w dużym procencie ludzie niewierzący albo
wierzący nieco inaczej niż my, że to narody pozostające w ciągłej
wojnie. Można ubolewać i nad tym, że także sami chrześcijanie
są poróżnieni między sobą. Owo rozdarcie chrześcijaństwa jest
tak bardzo widoczne właśnie tam, w centralnym miejscu tej
Ziemi, w Jerozolimie, w bazylice Grobu Bożego. Jednakże te
bolesne doświadczenia nie są w stanie osłabić głębi spotkania
się człowieka wierzącego w Chrystusa z miejscami, gdzie On
przebywał, gdzie się urodził, wychował, gdzie nauczał, cierpiał,
umarł i zmartwychwstał. Na tamtej Ziemi stają się nam także
jakby bliższe osoby z ziemskiego otoczenia Chrystusa, Jego
Matka Maryja, opiekun św. Józef, Apostołowie.
Raz jeszcze dziękuję Bogu za łaskę tej pielgrzymki. Wyrażam
także raz jeszcze wdzięczność wszystkim Kapłanom, którzy ze
mną pielgrzymowali. Doświadczyłem od nich bardzo dużo
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życzliwości. Wielu z nich towarzyszyłem w drodze do kapłaństwa, co poczytuję sobie za wielką łaskę. Dziękuję im, że mnie
poprosili, abym im towarzyszył w tej szczególnej pielgrzymce.
Aby ocalić od zapomnienia postaci wszystkich kapłanów
pielgrzymów, wymieniam na koniec raz jeszcze ich imiona i
nazwiska w porządku alfabetycznym oraz aktualne kontaktowe
adresy:
1. Ks. Krzysztof Ambrożej, Ludów Śl., Ludów Śl. 22
2. Ks. Johannes Anioł, Niemcy, Meinerzhahenm, Eb-

berstr. 23
Ks. Krzysztof Bojko, Wrocław, ul. Kosynierów Gdyńskich
10a/4
4. Ks. Marek Bordjakiewicz, Borek Strzeliński, Borek
Strzeliński 66
5. Ks. Janusz Czarny, Wrocław, ul. Zatorska 23a
6. Ks. Ignacy Dec, Wrocław, pl. Katedralny 14
7. Ks. Ryszard Filozof, Bielawa, ul. Brzeźna 37/2
8. Ks. Wiesław Karaś, Małowice, Małowice
9. Ks. Mieczysław Kasprzyk, Lipa, Lipa 74
10. Ks. Krzysztof Kiełbowicz, Złotoryja, ul. Bohaterów
Getta 3c/6
11. Ks. Stanisław Kusik, Prochowice, ul. Legnicka 44
12. Ks. Ryszard Mucha, Brzeg, ul. Westerplatte 1/6
13. Ks. Dariusz Nowak, Polkowice, ul. Miedziana 8/22
14. Ks. Zbigniew Pacyniak, Polkowice, ul. Górników
20/13
15. Ks. Tadeusz Pita, Wrocław, ul. Bobrza 24/7
16. Ks. Bogusław Stec, Wrocław, ul. Bobrza 24/7
17. Ks. Mieczysław Stępień, Zgorzelec, ul. Poniatowskiego
20/7
18. Ks. Czesław Studenny, Nowa Ruda, ul. Kościelna 11
19. Ks. Andrzej Szarzyński, Kopaniec, Kopaniec 27
3.
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Ks.
Ks.
Ks.
Ks.
Ks.
Ks.
Ks.
Ks.
28. Ks.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Henryk Szeloch, Wrocław, ul. Hubska 29
Andrzej Tracz, Legnica, ul. Gładysza 24
Zbigniew Tracz, Kwietniki, Kwietniki 27
Zbigniew Wichrowicz, Jawor, ul. Św. Marcina 1
Czesław Włodarczyk, Wrocław, ul. Siemieńskiego 17/9
Leszek Włodarczyk, Jegłowa, ul. Skalników 34
Zenon Wnuk, Trójca, Trójca 40
Ryszard Wołowski, Jelenia Góra, ul. Moniuszki 12
Marian Zieją, Zgorzelec, ul. Sybiraków 31/9

oraz:
29. Fryderyk Wojewódka (ojciec ks. Witolda), Wleń, ul.

Kościuszki 30/6
30. Ks. Mieczysław Brzezinka SAC - przewodnik grupy.
Nasza pielgrzymka do kraju Jezusa Chrystusa odchodzi do
historii. Z pewnością zmniejszy się z czasem przeżyta fascynacja, olśnienie, zauroczenie. Zatrą się też w pamięci w miarę
upływu lat różne szczegóły. Taka jest bowiem właściwość
ludzkiej psychiki. Jednakże nie wszystko będzie zapomniane.
Myślę, że to co najważniejsze, pozostanie żywe do końca. Sądzę,
że każdy z pielgrzymów zapytany w przyszłości o swoje przeżycia
z pobytu w Ziemi Świętej, będzie mógł przywołać na pamięć to,
co zapisało się najgłębiej w jego świadomości. Z pewnością też
będą się nam przypominać niektóre momenty tej pielgrzymki w
czasie lektury Księgi Życia, zwłaszcza perykop ewangelicznych
czytanych podczas liturgii czy prywatnie. Ziemia Święta jest
bowiem słusznie nazwana „Piątą Ewangelią”. Każdy
chrześcijanin, który ją nawiedza, podejmuje w jakimś sensie
lekturę tej „Ewangelii”.
Na kanwie refleksji spisanych w tej wspomnieniowej książeczce warto na koniec zachęcić wszystkich jej Czytelników do
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podjęcia w miarę możliwości trudu pielgrzymiego do tej szczególnej ziemi. Oczywiście, nie wszyscy mogą tam pojechać, czy to
ze względów finansowych, czy zdrowotnych. Jednakże czasem
można spotkać takie osoby, które w swoich podróżach
„zaliczyły” już wiele krajów europejskich, a nawet pozaoceanicznych, nie trafiły jednak jeszcze do kraju ziemskiego
życia Jezusa. Wypada im życzyć, aby zapragnęły być właśnie
tam, gdzie „Ziemia ujrzała swego Zbawiciela”. Wszystkich zaś
trzeba wezwać do modlitwy, aby ziemia ta była miejscem wiary,
pokoju i ładu moralnego. Jest to potrzebne szczególnie dziś, gdy
zbliżamy się do dwutysięcznej rocznicy przyjścia na świat Syna
Bożego. Trwają w Kościele i w świecie przygotowania do tego
niezwykłego Jubileuszu. Główne uroczystości mają się odbyć w
Rzymie, w dzisiejszej stolicy chrześcijaństwa. Jednakże
Jubileusz ten będzie nas odsyłał także do miejsca przyjścia na
świat Jezusa Chrystusa. Nie można sobie bowiem wyobrazić
właściwego świętowania tej szczególnej rocznicy bez
uwzględnienia Ziemi Świętej. Tam bowiem jest kolebka
chrześcijaństwa. Tam narodził się, działał, cierpiał, umarł i
zmartwychwstał jego Założyciel.
Sprawy te leżą dziś bardzo na sercu Ojcu Świętemu Janowi
Pawłowi II. Papież wielokrotnie już wyrażał gorące pragnienie
odwiedzenia Ziemi Świętej. Wśród tylu dotąd odbytych podróży
apostolskich, wśród tylu odwiedzonych krajów i narodów ciągle
brakuje jeszcze tego najważniejszego dla początków
chrześcijaństwa kraju - Ziemi Palestyńskiej. Swoje wielkie
pragnienie podróży do Ziemi Świętej wyraził Jan Paweł II
ostatnio w Liście Apostolskim „Tertio Millenio Adveniente”.
Napisał tam m.in.: „W tej chwili celem pielgrzymowania najbardziej upragnionym staje się oprócz Sarajewa w Bośni-Hercegowinie Bliski Wschód, poczynając od Libanu, z kolei Jerozolima i Ziemia Święta. Byłoby rzeczą bardzo wymowną,
gdyby w perspektywie Roku 2000 udało się nawiedzić te
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wszystkie miejsca, które leżą na drodze wędrówki Ludu Bożego
Starego Przymierza, poczynając od miejsc związanych z
Abrahamem i Mojżeszem, poprzez Egipt i górę Synaj, aż do
Damaszku, miasta, które było świadkiem nawrócenia św.
Pawła” (TMA, 24).
Jan Paweł II napisał te słowa w 1994 roku. Dziś możemy
powiedzieć, że część pragnień zawartych w wyżej przytoczonych
słowach udało się już Piotrowi naszych czasów zrealizować,
bowiem odbył On w międzyczasie pielgrzymki do Sarajewa i do
Libanu. Jednakże ciągle pozostaje nie spełnione główne
pragnienie - odwiedzenia Jerozolimy i całej Ziemi Świętej.
Należy wyrazić nadzieję, że i to papieskie życzenie będzie mogło
się spełnić. Z pewnością pielgrzymka ta mogłaby być pięknym
zwieńczeniem
wszystkich
dotychczasowych
podróży
apostolskich Papieża.
Kończąc niniejsze refleksje wyrażam ogromną radość z naszego wspólnego wędrowania śladami Chrystusa i raz jeszcze
składam wszystkim Uczestnikom pielgrzymki słowa głębokiej
wdzięczności za wspólne nasze bycie na tej szczególnej ziemi
naszego globu. Słowa podzięki kieruję w imieniu wszystkich
uczestników do naszego drogiego Przewodnika, ks. Mieczysława
Brzezinki, który wypełnił wobec nas wielkie zadanie. Sam
przyznał się w rozmowie prywatnej do pewnego ryzyka, jakiego
się podjął, godząc się na towarzyszenie kapłanom w ich
wędrówce po Ziemi Świętej, jako że są oni z tytułu swego
wykształcenia i posłannictwa wymagającymi pielgrzymami.
Dziś możemy wszyscy powiedzieć, że Ksiądz Przewodnik wywiązał się ze swego zadania znakomicie. Styl prowadzenia przez
niego pielgrzymki, jego komentarze, objaśnienia, sposób bycia
bardzo się wszystkim podobały. Stąd też w imieniu całej grupy
utrwalam naszą wdzięczność, przelewając ją na końcowe
wersety tej wspomnieniowej książki. Osobiście pragnę też pogratulować i podziękować organizatorom pielgrzymki, w szcze
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gólności seniorowi tegorocznych „dziesięciolatków”, ks. dr
Czesławowi Włodarczykowi i tym wszystkim, którzy mu pomagali w pracach przygotowawczych i organizacyjnych. Niech
Dobry Bóg wszystkim stokrotnie wynagrodzi. Niech - za pośrednictwem Matki Chrystusa - zachowuje w dobrym zdrowiu i
swoim obfitym Błogosławieństwie nie tylko grupę pielgrzymią tu
opisaną, ale także wszystkich Czytelników tej książki.
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