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Słowo wstępne
Każda pielgrzymka do Ziemi Świętej jest wielkim przeżyciem. W świecie są różne miejsca 

pielgrzymkowe i centra turystyczne, jednakże największy ślad w naszej pamięci i w sercu zostawia 
nawiedzenie Ziemi ojczystej naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. W moim życiu do Ziemi Świętej 
pielgrzymowałem już pięciokrotnie. Pierwszy raz - w kwietniu 1980 roku, gdy przebywałem na sty-
pendium naukowym w Belgii, na Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve oraz na Wydziale Teologicznym 
w Paderborn. Dzięki pomocy ks. Lecha Lewandowskiego, ówczesnego duszpasterza, posługującego 
w Polskiej Misji Katolickiej w Belgii, mogłem być po raz pierwszy – z Polonią Belgijską w kraju 
Jezusa.  

Drugą moją pielgrzymkę do Ziemi Jezusa odbyłem w roku 1998. Zostałem wówczas poproszony 
o towarzyszenie księżom, moim wychowankom, którzy w owym roku obchodzili dziesięciolecie 
święceń kapłańskich. Refleksje z tej pielgrzymki zamieściłem książce pt: Czytając Piątą Ewangelię 
(Wrocław 1998).

Następne dwie pielgrzymki do Ziemi Świętej, w roku 2005 i 2006, odbyłem już jako biskup. 
Trzecią pielgrzymkę, na przełomie marca i kwietnia 2005 r., przeżywałem w łączności z cierpiącym 
Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Z powodu Jego śmierci musiałem tę pielgrzymkę przerwać. Spod 
Góry Synaj – przez Kair i Pragę – wróciłem do kraju, by modlić się z diecezją i Kościołem w Polsce 
za naszego wielkiego Rodaka. W następnym roku, mniej więcej o tej samej porze udałem się ponow-
nie do Ojczyzny Jezusa, by niejako dokończyć poprzednią, przerwaną pielgrzymkę. Doświadczenia 
i wrażenia z tych pielgrzymek czekają na opublikowanie. Może nadejdzie w przyszłości wolna chwila, 
kiedy będzie można wrócić do tamtych przeżyć i doświadczeń? 

Piątą pielgrzymkę do ziemskiej Ojczyzny Jezusa odbyłem z grupą księży diecezji świdnickiej, 
którzy obchodzą w tym roku 25-lecie kapłaństwa. Była to z ich strony bardzo dobra forma uczcze-
nia srebrnego jubileuszu kapłaństwa. Godzi się już na początku wymienić imiona i nazwiska tych 
kapłanów. Oto one - w porządku alfabetycznym: ks. prałat Stanisław Chomiak, kanclerz Świdnickiej 
Kurii Biskupiej, wikariusz biskupi do Spraw Sakramentów, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia 
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Najświętszej Maryi Panny w Bielawie; ks. kanonik Michał Jaremko, proboszcz parafii pw. św. Jadwigi 
w Ostroszowicach; ks. prałat Marek Korgul, dyrektor Wydziału Katechetycznego w Świdnickiej Kurii 
Biskupiej, wikariusz biskupi do Spraw Katechezy, referent do Spraw Życia Konsekrowanego; ks. prałat 
Krzysztof Moszumański, proboszcz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
w Wałbrzychu, dyrektor Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego w Świdnicy, ks. prałat Andrzej 
Raszpla, dyrektor Wydziału Gospodarczego w Świdnickiej Kurii Biskupiej, proboszcz parafii pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałbrzychu; ks. kanonik Andrzej Walerowski, kapelan Szpitala 
im. Sokołowskiego w Wałbrzychu. Ponadto w grupie pielgrzymkowej znaleźli się jeszcze kapłani: 
ks. prałat Andrzej Dziełak, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Żórawinie, ks. mgr Łukasz Ziemski, 
redaktor „Niedzieli Świdnickiej”, o Błażej OFM oraz nasz biblijny przewodnik, przydzielony nam 
przez Katolickie Biuro Pielgrzymkowe w Warszawie – ks. prof. dr Stanisław Jankowski, salezjanin. 
Było nas zatem, w tej pielgrzymce – 11 osób duchownych.

Kilkuosobową grupę stanowiły koleżanki i koledzy z Liceum Ogólnokształcącego w Leżajsku 
(matura – 1962). Było także kilka osób z Wrocławia, Wałbrzycha, Bielawy, Świdnicy oraz z Poznania 
i okolic.

Cieszę się, że poprzez niniejszą publikację uda się ocalić od zapomnienia te niepowtarzalne 
przeżycia. Materiał do publikacji tekstu pochodzi z moich osobistych notatek, które robiłem sobie 
na bieżąco każdego dnia. Homilie i rozważania Drogi Krzyżowej zostały nagrane przez ks. Łukasza 
Ziemskiego. Materiał zdjęciowy przygotował ks. Łukasz Ziemski.

Cieszę się, że w książce znajdują się także wypowiedzi, refleksje niektórych uczestników pielgrzymki, 
którzy pozytywnie odpowiedzieli na końcowy apel, by przekazać do redakcji „Świdnickiej Niedzieli” 
swoje doświadczenia pielgrzymkowe. 

 W słowie wprowadzenia chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom, za 
podjęcie się trudu pielgrzymowania. Przede wszystkim dziękuję ks. prałatowi Andrzejowi Raszpli za 
trud jej zorganizowania. Ks. prałat ma w tym względzie bogate doświadczenie, jako że od wielu lat 
jest organizatorem pielgrzymek nie tylko do Ziemi Świętej, ale także do Włoch i do innych miejsc 
pielgrzymkowych Europy i świata. Dziękuję wszystkim księżom, jubilatom i innym kapłanom za 
obecność i wspólną modlitwę. Wśród nich chciałbym wymienić przynajmniej dwóch: ks. prof. dra 
Stanisława Jankowskiego i ks. Łukasza Ziemskiego. Księdzu Profesorowi Stanisławowi serdecznie 
dziękuję w imieniu całej grupy pielgrzymkowej za fachowy i kompetentny komentarz i objaśnienia. 
Był to nie tylko przekaz informacji historycznych i biblijnych, ale także prawdziwa katecheza. Zachwy-
caliśmy się wszyscy ciekawą egzegezą tekstów biblijnych, zwłaszcza tekstów ewangelicznych. Trafiały 
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do naszych serc refleksje o charakterze ascetycznym, wypowiadane przy okazji czytanych tekstów 
biblijnych i zwiedzania ewangelicznych miejsc. Księże Profesorze, dziękujemy za wszystko. 

Dziękuję także bardzo serdecznie ks. Łukaszowi Ziemskiemu, niezmordowanemu redaktorowi, 
który dokumentował pielgrzymkę poprzez robienie zdjęć i gromadził materiały do niniejszej książki. 
Składam także wyrazy podziękowania za przygotowanie tej publikacji do druku i wykonanie projektu 
okładki.

Jeśli mowa o tych, którzy dokumentowali nasze pielgrzymowanie, nie sposób nie wspomnieć 
Tadeusza Czerwonki, mojego kolegi z czasów nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Leżajsku, który 
bardzo solidnie filmował przebieg naszej pielgrzymki. Drogi Tadziu, dziękujemy za trud filmowania 
i za przesłane płyty dokumentujące nasz pobyt w Ziemi Świętej. Dziękujemy także za piękny, solowy 
śpiew podczas naszych spotkań liturgicznych. Dziękuję pozostałym Koleżankom i Kolegom z Liceum 
Ogólnokształcącego, którzy uczestniczyli w pielgrzymowaniu. 

Słowa wdzięczności kieruję do wszystkich dotąd niewymienionych kapłanów i wiernych świeckich. 
Dziękujemy grupie poznańskiej i osobom z innych miejscowości za świadectwo wiary i modlitwy, 
za uśmiech i życzliwość – za wszystko!

Po słowach wdzięczności – jeszcze kilka słów o charakterze tej publikacji. Uważny czytelnik od 
razu zauważy, że zostały w niej w większości pominięte teksty biblijne odnoszące się do nawiedza-
nych miejsc oraz informacje historyczne o zwiedzanych obiektach. Są one na ogół dostępne i łatwe 
do znalezienia. Publikacja zachowuje charakter dokumentacyjny i zawiera zapis przebytego szlaku 
pielgrzymiego w Ziemi Jezusa. Są w niej także zauważalne wątki modlitewne, związane z wiarą 
i osobistą pobożnością. 

Niech ten zapis będzie ocaleniem od zapomnienia tych niezwykłych chwil, jakie dane nam było 
wspólnie przeżyć w miejscach uświęconych życiem i zbawczą działalnością Jezusa Chrystusa i Jego 
Najświętszej Matki.

Leżajsk, 16 lipca 2010 r., we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel – Matki Bożej 
Szkaplerznej. 





Dzień IDzień I
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Lotnisko Okęcie
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Dzień pierwszy – czwartek, 25 lutego 2010 r. – podróż 

Przebieg  dnia

Wstaję rano o godz. 6.30. O godz. 7.30 odprawiam z ks. Marcinem Gęsikowskim w kaplicy 
domowej Mszę św. Są obecne siostry z rezydencji: s. Miriam – przełożona, s. Anna i s. Józefa, 
moje siostry rodzone, ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, założonego przez św. 
Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Po Mszy św. modlę się Liturgią Godzin do Godziny w ciągu 
dnia – włącznie. O godz. 8.15 jemy wspólne śniadanie. Na śniadaniu jest z nami także ks. Tomasz 
Puślecki, z którym jeżdżę w tym roku akademickim na zajęcia do Wrocławia, na Papieski Wydział 
Teologiczny. Dziś on odwozi mnie do Wrocławia, na Dworzec Główny. Wyjeżdżamy ze Świdnicy 
o godz. 8.55. Śnieg częściowo stopniał, ale pola między Świdnicą a Wrocławiem są jeszcze białe. Od 
czasu do czasu widać sarenki, wygłodniałe po przedłużającej się śnieżnej zimie. Jazda odbywa się bez 
przygód i o godz. 9.50 jesteśmy na Dworcu Głównym we Wrocławiu. Udajemy się na peron drugi. 
W pociągu do Warszawy siedzą już towarzysze podróży: ks. prałat Andrzej Dziełak, proboszcz parafii 
pw. św. Józefa z Żórawiny k. Wrocławia, mgr Anna Karp, moja koleżanka z Liceum Ogólnokształ-
cącego, była dyrektorka Kolegium Studium Języków Obcych we Wrocławiu oraz państwo Anna 
i Andrzej Niedziółkowie, emerytowani lekarze anestezjolodzy. Witamy się serdecznie i zajmujemy 
miejsca w jednym przedziale. 

Pociąg odjeżdża ze stacji Wrocław Główny o godz. 10.07. Jedzie trasą: Leszno, Poznań, Konin, 
Kutno. Tylko w tych miastach się zatrzymuje. Czas upływa szybko, jako że towarzysze podróży są 
bardzo rozmowni. Ks. Andrzej zna sporo dobrych dowcipów. Kilka nam opowiada. Poruszamy różne 
tematy. Wśród nich wątki dotyczące aktualnej sytuacji społeczno-politycznej naszego kraju i Unii 
Europejskiej, i oczywiście życia Kościoła w Polsce. Po jakimś czasie wyjmujemy kanapki. Każdy 
częstuje swoimi. Ja też obdarowuję wszystkim tym, co mi przygotowała na drogę siostra przełożona. 
Częstuję też wodą mineralną „Staropolanką”, która pochodzi z terenu diecezji świdnickiej. Spoglą-
damy na pola. W okolicach Poznania i Konina jest już mniej śniegu. Widać duże połacie gołych 
pól. Im bliżej Warszawy, tym więcej śniegu. Mniej więcej do okolic Konina towarzyszy nam ładna 
pogoda. Warszawa wita nas zachmurzonym niebem. Pociąg przyjeżdża z kilkunastominutowym 
opóźnieniem, więc nie ma sposobności, by wspólnie odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
Odmawiam ją sobie prywatnie. 
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Na peronie w Warszawie czekają na nas państwo, którzy młodość swoją spędzili we Wrocławiu, 
a od kilku lat mieszkają w Piasecznie. Są to Anna i Wojtek. Tu sobie wystawili domek jednorodzinny 
na leśnej posesji. Wsiadamy do dwóch samochodów: państwo Niedziółkowie jadą do Piaseczna, ja 
zaś z ks. Dziełakiem i Anną Karp jedziemy na ulicę Madeleńskiego 58 A, gdzie mieszka pani prof. 
Aniela Dylus. Tam czeka na nas ks. prof. Helmut Juros, były rektor Akademii Teologii Katolickiej 
w Warszawie, a obecnie jeszcze członek Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni 
Naukowych. Niemal całe swoje dorosłe, naukowe życie przepracował w Akademii Teologii Katolickiej, 
a potem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ma obecnie 77 lat. Jeszcze prowadzi na 
uczelni seminarium doktoranckie.

Odnajdujemy wskazany adres. Ania z kierowcą zostają w samochodzie, a ja z ks. Andrzejem 
udaję się na umówione spotkanie. Pani prof. Aniela częstuje nas drugim obiadowym daniem. Pro-
wadzimy rozmowę na aktualne tematy o polskiej nauce, w tym o sytuacji w rodzimej teologii, na 
wydziałach teologicznych i w seminariach duchownych. Wspominamy Wrocław, gdzie ks. prof. 
Juros bywał wielokrotnie na sympozjach i zjazdach naukowych, a także jako recenzent. Ostatnio 
był we Wrocławiu na Papieskim Wydziale Teologicznym w roli recenzenta w przewodzie habilita-
cyjnym ks. dra Andrzeja Szafulskiego, proboszcza parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Oławie. Ks. 
prof. Juros ma dobre kontakty z ks. prof. Janem Kruciną. Będąc we Wrocławiu, odwiedził ks. kard. 
Henryka Gulbinowicza, chorego ks. prof. Tadeusza Stycznia w Trzebnicy, ks. prof. Jana Krucinę 
i ks. Andrzeja Dziełaka, u którego zatrzymał się na nocleg. Ks. prof. Juros jest salwatorianinem. 
Jest bardzo uprzejmy i bardzo zatroskany aktualnym poziomem polskiej teologii i filozofii chrze-
ścijańskiej. Jego domena zainteresowań to przede wszystkim etyka społeczna i polityczna, teologia 
moralna. Prof. Aniela Dylus jest jego wychowanką. Staramy się skrócić wizytę, bo Ania i Wojtek 
czekają w samochodzie. Opuszczamy mieszkanie pani prof. Dylus o godz. 17.45. Jedziemy dalej do 
Piaseczna. Na ulicy Pułaskiej – ogromny korek. Czekamy cierpliwie. Dojeżdżamy do domu Magdy 
i Wojtka. Są tam już państwo Niedziółkowie. Gospodarze przygotowali nam kolację. Przy stole jest 
bardzo miła atmosfera. Ks. Andrzej zabawia wszystkich. Ma zawsze zdrowe poczucie humoru. Jest 
bardzo inteligentny i dowcipny. 

O godz. 18.30 opuszczamy gościnny dom w Piasecznie i jedziemy na lotnisko Okęcie. Przyjeż-
dżamy tu o godz. 19.05. Ks. prałat Andrzej Raszpla, dyrektor naszej pielgrzymki do Ziemi Świętej, 
stoi przed terminalem nr 2. Czekamy, po chwili dojeżdżają Niedziółkowie. Idziemy do grupy. Są tu 
różni ludzie: kilka osób z grona kolegów i koleżanek z naszego Liceum Ogólnokształcącego w Leżaj-
sku. Jest grupa księży, srebrnych jubilatów, wyświęconych na prezbiterów w katedrze wrocławskiej 
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1 czerwca 1985 r.: Stanisław Chomiak, Michał Jaremko, Marek Korgul, Krzysztof Moszumański, 
Andrzej Raszpla i Andrzej Walerowski. Oprócz nich są jeszcze kapłani; ojciec  Błażej, kapucyn. 
Jest także grupa poznańska. Witamy się nawzajem i ks. Andrzej Raszpla podaje pierwsze ogłoszenia. 
Przemawia szef Katolickiego Biura Pielgrzymkowego z Warszawy. Otrzymujemy pielgrzymkowe 
identyfikatory, emblematy, przewodnik ks. biskupa Piotra Skuchy i śpiewnik pielgrzymkowy.

Po odprawie i wstępnych informacjach udajemy się do stanowisk, by nadać bagaż. Otrzymujemy 
karty pokładowe. Ja mam miejsce 9 A, z przodu samolotu, przy oknie.  

Po wejściu do strefy buforowej, rozchodzimy się w różne strony. Niektórzy udają się do sklepów, 
inni do restauracji na kawę. Ja idę do kaplicy. Odmawiam Nieszpory i Kompletę. Widzę, że jest ojciec 
Błażej. Korzystam z okazji i przystępuję do Sakramentu Pokuty. Staram się nie przekraczać miesiąca 
między kolejnymi spowiedziami. Otrzymuję pouczenie i pokutę sakramentalną, którą po chwili od 
razu odprawiam. Ponieważ jest jeszcze sporo czasu, odmawiam różaniec. Staram się odmawiać każ-
dego dnia wszystkie cztery części. Biorę także do ręki Biblię, która jest tu do dyspozycji podróżnych. 
Od przeszło roku czytam Pismo Święte sukcesywnie. Obecnie jestem przy lekturze Księgi Estery. 
Pozostały mi jeszcze dwa rozdziały.

Po wyjściu z kaplicy wykonuję telefon do siostry Józefy i do Heleny Sudoł, która miała z nami 
jechać wraz z mężem Ryszardem, ale przed Bożym Narodzeniem złamała nogę. W gronie pielgrzy-
mów jest natomiast jej szwagier Staszek Surma, bardzo towarzyski człowiek. 

O godz. 22.10 gromadzimy się przy Gate A-34. Zjawiają się inni pasażerowie. Jest to normalny 
rejs LOT nr 151. Przechodzimy przez bramkę. Autobus podwozi nas pod samolot Boeing 737. 
Wśród pasażerów jest sporo Żydów ortodoksyjnych z pejsami, w czarnych kapeluszach. I właśnie 
mnie wypada siedzieć koło jednego z nich. Ma na głowie jarmułkę, a w ręce trzyma Księgę Tory. 
Zaczyna czytać w trakcie lotu. Samolot startuje o godz. 23.05 z piętnastominutowym opóźnieniem. 
Zapowiedziano, że lot potrwa 3 godziny i 45 minut. Temperatura zewnętrzna –minus 55º C. Lecimy 
najpierw w przestrzeni powietrznej między Rzeszowem i Krakowem, a potem kierujemy się na 
Bałkany, Turcję i Morze Śródziemne. W czasie lotu niektórzy pasażerowie śpią lub drzemią, jeszcze 
inni czytają albo się modlą. Mój towarzysz podróży, zasypia przy modlitwie. Proszę ks. Łukasza, 
aby zrobił nam zdjęcie, śmieję się, że po to, by ktoś nie powiedział mi kiedyś, że jestem antysemitą. 
Niektórzy Żydzi stoją całą podróż i rozprawiają. W naszych sercach panuje radość, gdyż lecimy do 
ziemi ojczystej Pana Jezusa. 
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Drzwi Bazyliki Grobu Bożego
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Kalwaria
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Dzień drugi – piątek, 26 lutego 2010 r. – Jerozolima

Przebieg  dnia

Nowy dzień, piątek 26 lutego, zaczyna się dla nas w samolocie. Mam miejsce przy oknie po lewej 
stronie samolotu. Po prawej stronie siedzi stary Żyd z brodą. Bardzo chrapie i kręci się. Zajmuję się 
pisaniem notatnika z pielgrzymki, a potem podejmuję modlitwę na brewiarzu. Odmawiam Godzinę 
czytań i Jutrznię. Samolot leci spokojnie. Nie ma turbulencji. O godz. 3.35 – miejscowego czasu 
podchodzi do lądowania na lotnisku Benguriona w Tel Awiwie.  Był w powietrzu trzy i pół godziny. 
Po wyjściu z tzw. rękawa odbywa się pierwsza odprawa. Kontrola paszportowa przebiega sprawnie. 
Lotnisko – po ostatniej rozbudowie – jest bardzo duże i urządzone w stylu zachodnim. Od wyjścia 
z rękawa do punktu kontroli jest spora odległość. Bagaże odbieramy przy stoisku nr 10. Stąd udajemy 
się do autobusu, który czeka na nas w pobliżu. Wita nas kierowca Pierro, Arab – katolik. Ziemia 
Święta w Tel Awiwie pozdrawia nas deszczem. Ładujemy bagaże i o godz. 4.30 ruszamy w drogę 
w stronę Jerozolimy, która leży ok. 900 m. n.p.m., na terenie górzystym. Po czterdziestu pięciu minu-
tach przekraczamy progi Świętego Miasta. Jest jeszcze ciemno. Chrystus wielokrotnie przybywał tu, 
w czasie swojej publicznej działalności, o świcie. O godz. 5.30 znajdujemy się przed hotelem Holy 
Land we wschodniej części miasta, na skraju Góry Oliwnej, niedaleko Bramy Heroda. Przypomi-
nam sobie, że w tym hotelu już mieszkałem w roku 2005, kiedy tu byłem również z ks. Andrzejem 
Raszplą. Otrzymuję pokój nr 224 na drugim piętrze. Jest to pokój dwuosobowy, ale pozostaję tu 
sam. Okna wychodzą w stronę starej Jerozolimy. Cieszę się, że będę mógł tak często spoglądać na 
Stare Miasto.

W czasie przydzielania pokoi w holu hotelu spotykamy grupę księży z diecezji sosnowieckiej, 
której przewodzi ks. biskup ordynariusz Grzegorz Kaszak i jego biskup pomocniczy ks. Piotr Skucha. 
Akurat wychodzili do Bazyliki Bożego Grobu, by tam wcześnie rano odprawić Mszę św. Tymczasem 
nad miasto nadciąga deszcz i burza z błyskawicami. O tej porze roku w Polsce to się nie zdarza.

Ks. Andrzej Raszpla podejmuje decyzję, że najpierw będzie odpoczynek, a potem zwiedzanie. 
I tak się dzieje, ok. godz. 6.00 rano,  gdy zaczyna się rozwidniać, udajemy się na spoczynek. Mimo 
zmęczenia nie potrafię zasnąć, gdyż człowiek wybity jest z rytmu, a i emocje związane z miejscem 
pielgrzymki są niemałe. Wstaję o godz. 9.00, a  o godz. 9.30 udaję się na parter na śniadanie. 
W restauracji hotelowej jest już kilkanaście naszych osób. Śniadanie się przedłuża. Deszcz nie ustaje. 
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W końcu wyruszamy z hotelu Holy Land o godz. 10.45. Pierwszy nasz cel pielgrzymi to Bazylika 
Bożego Grobu. Wchodzimy do Starego Miasta przez Bramę Damasceńską. Deszcz z ciągłego zamienia 
się w przelotny, ale w niektórych momentach jest bardzo silny. W Starej Jerozolimie,  w czasie drogi, 
kryjemy się pod dachami sklepów. Zatrzymujemy się w małej kaplicy przy stacji VII Drogi Krzyżowej. 
Tu nasz biblijny przewodnik, ks. dr Stanisław Jankowski, zaczyna opowiadać. Już po pierwszych słowach 
można stwierdzić, że jest to wybitny biblista, a także dobry znawca historii i aktualnej sytuacji panującej 
w  Ziemi Świętej. Ciekawie rozwija biblijne wątki związane z nawiedzanymi miejscami.  O godz. 11.15 
docieramy do Bazyliki Grobu Bożego. Wchodzimy najpierw na Kalwarię. Ze czcią całujemy miejsce 
Krzyża pod ołtarzem. Przynosimy tu nasze grzechy, by je Chrystus jeszcze raz obejrzał i zniweczył swoim 
miłosierdziem.  Nie można się  jednak zbyt długo zatrzymywać. Tych wyglądających na najpobożniej-
szych popędza brodaty duchowny prawosławny, czarny mnich grecki. Przepędza przede wszystkim 
fotoreporterów. Nie mogąc zbyt długo tu pozostać, schodzimy z Kalwarii do miejsca namaszczenia. 
Klękam i całuję to miejsce, gdzie Jezus przed złożeniem do grobu został namaszczony. Po chwili sta-
jemy w kolejce do Bożego Grobu. W czasie oczekiwania ks. Jankowski przybliża nam historię Całunu 
Turynskiego. Wreszcie dochodzimy do celu. O godz. 12.15 wchodzę do Grobu. Klękam na miejscu, 
w którym Chrystus zwyciężył śmierć. W czasie ucałowania płyty grobowej wypowiadam w myśli słowa: 
„Panie Jezu, dziękuję, przepraszam, proszę”. Staram się pomyśleć, za co dziękuję, za co przepraszam 
i o co proszę. Nie można zbyt długo się tu zatrzymywać, gdyż czekają następni. Po opuszczeniu grobu 
pozostaję jeszcze jakiś czas w Bazylice. Odmawiam tu cztery części różańca. Ludzi jest tu dużo. Wielu 
nabożnie się modli. Obsługa prawosławna często z dużym tupetem popędza pielgrzymów, którzy chcą 
nieco dłużej zatrzymać się przy grobie Chrystusa.  

O godz. 12.30 jesteśmy na placu przed Bazyliką. Zdjęcia wspólnego nie ma, gdyż brakuje dwóch 
ważnych jubilatów: ks. Chomiaka i ks. Raszpli.  Wracamy więc bez postojów do hotelu. Na koniec 
porządnie mokniemy. Mamy tylko kilkanaście minut, gdyż o godz. 13.15 zostało zapowiedziane spo-
tkanie w holu i niespodzianka. Jest nią nieplanowany obiad, który funduje Andrzej Jan Pierz, dyrektor 
Generalny Katolickiego Biura Pielgrzymkowego, mieszkający od wielu lat w Stanach Zjednoczonych. 
Dołącza do naszego stołu i wiele opowiada o sytuacji na świecie, a w szczególności w USA.  

Po obiedzie jedziemy autokarem na wzgórze Syjon. W chwili odjazdu nie ma ks. Andrzeja Dzie-
łaka. Obsługa szuka go w hotelu. Ks. Andrzej dołącza do nas, gdy jesteśmy w kościele św. Piotra In 
Gallicantu, gdzie – jak niektórzy mówią – znajdował się  pałac Annasza i Kajfasza, miejsce zaparcia 
się Piotra. Obok kościoła jest piękny taras, skąd widać jak na dłoni miasto Dawidowe, Górę Oliwną, 
Dolinę Cedronu, Dolinę Gehenny, Pole Hakeldama.  Tędy przechodził Jezus z Wieczernika do  
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Ogrójca. Tu prawdopodobnie był więziony po pojmaniu i spędził noc z czwartku na piątek, oczekując 
na sąd i wyrok śmierci. Tu znajdują się słynne schody, po których prawdopodobnie stąpał Chrystus. 
Możemy je zobaczyć tylko z oddali, gdyż obecnie są w remoncie. Miejscowym kościołem opiekują 
się ojcowie assumpcjoniści. Widać wiele napisów w języku francuskim. 

Stąd udajemy się pieszo w stronę Wieczernika. Ponieważ symboliczny Grób Dawida jest zamknięty, 
od razu wchodzimy do Sali na Górze, czyli do Wieczernika. Tu Chrystus spożył z uczniami Ostatnią 
Wieczerzę, podczas której nakarmił ich swoim Ciałem i napoił swoją Krwią. Tu przychodził dwu-
krotnie do uczniów po swoim zmartwychwstaniu. Tutaj również miało miejsce, zapowiedziane przez 
Chrystusa, zesłanie Ducha Świętego. W tym szczególnym miejscu odczytujemy opis zjawienia się 
Chrystusa Zmartwychwstałego przestawiony w Ewangelii św. Jana. Otrzymujemy od ks. profesora 
Stanisława fachowy, biblijny komentarz. 

Z Wieczernika przechodzimy do przylegającej kaplicy ojców franciszkanów. Jest godz. 16.00. 
Sprawujemy pierwszą w czasie naszej pielgrzymki Mszę św. w Ziemi Świętej. To bardzo dobre miej-
sce, gdyż tu narodziła się Eucharystia i sakrament kapłaństwa. W koncelebrze bierze udział dziesię-
ciu księży. Formularz mszalny i czytania biblijne są określone przez  zapisy biblijne dotyczące tego 
miejsca. Na wejście śpiewamy pieśń „Jezusa ukrytego”. Pierwsze czytanie wykonuje ks. Stanisław 
Chomiak, psalm responsoryjny i drugie czytanie – ks. Marek Korgul, Ewangelię czyta ks. Krzysztof 
Moszumański – wszyscy trzej – srebrni jubilaci. W homilii  poruszam następujące wątki: Jerozo-
lima – święte miasto, gdzie Jezus nauczał, czynił cuda, cierpiał, umarł, zmartwychwstał i odszedł do 
nieba, Wieczernik – miejscem narodzin Eucharystii; Wieczernik – miejscem narodzin kapłaństwa 
oraz Wieczernik – miejscem pierwszego zesłania Ducha Świętego.

W czasie przygotowania darów śpiewamy pieśń: „Panie, dobry jak chleb”. Modlimy się drugą 
Modlitwą Eucharystyczną. Komunia św. jest dla wszystkich pod dwiema postaciami. Podczas jej 
przyjmowania śpiewamy pieśń „U drzwi Twoich stoję, Panie”. Przed końcowym błogosławień-
stwem odnawiamy przyrzeczenia kapłańskie z obrzędu święceń i z Wielkiego Czwartku. Dołączamy 
modlitwę za kapłanów i o powołania kapłańskie. Po końcowym błogosławieństwie śpiewamy 
pieśń „Twoja cześć, chwała” i robimy wspólne zdjęcia najpierw z celebransami, a następnie z całą 
pielgrzymią grupą. 

Z Wieczernika udajemy się do kościoła Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, który znajduje się 
w pobliżu. Obiektem opiekują się ojcowie benedyktyni, głównie niemieccy. Dużo tu zainwestowali, by 
miejsce wyglądało godnie. W dolnej kondygnacji kościoła, w którym na środku znajduje się przepiękny 
sarkofag Najświętszej Maryi Panny, śpiewamy pieśń „Królowej anielskiej śpiewajmy” i odmawiamy 
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dziesiątkę różańca. Rozważamy  tajemnicę Wniebowzięcia NMP.  Potem mamy jeszcze sporo czasu 
na prywatną modlitwę. Z Maryją jest nam zawsze dobrze, tak jak przy naszej mamie w rodzinie. 

O godz. 18.00 wsiadamy do autokaru i jedziemy do hotelu. O godz. 18.30 jest wspólna kolacja. 
Wśród gości hotelowych znajduje się wielu Arabów, gdyż hotel prowadzą Palestyńczycy. Widzimy 
mężczyzn w czapkach, a kobiety z chustami na głowie. Są to osoby w większości w podeszłym wieku. 
Mężczyźni i kobiety jedzą oddzielnie.

Po kolacji wstępuję na chwilę do pokoju, gdzie mieszkają pp. Niedziółkowie. Zjawia się tam Ania 
Karp i ks. Andrzej Dziełak. Nie siedzimy jednak zbyt długo, bo ostatnią noc spędziliśmy w podróży. 
Udaję się na nocny spoczynek po godzinie 22.00. W dzienniku zapisuję słowa: „Panie Jezu, jestem 
w Twojej Ojczyźnie. Chcę Cię tu na nowo lepiej poznać i mocniej pokochać”. 

Homilia wygłoszona w czasie Mszy św. w  Wieczerniku

Bardzo drodzy Bracia Kapłani, Koncelebranci; Umiłowani w Panu Bracia i Siostry, zgodnie 
z wcześniejszą zapowiedzią, w czasie Mszy św. odprawianych w Ziemi Świętej będą głoszone w miarę 
możliwości homilie. Całą naszą pielgrzymkę traktujemy jako  rekolekcje w drodze. Niech znaczną 
częścią tych rekolekcji będą objaśnienia,  komentarze i refleksje ks. prof. Stanisława Jankowskiego, 
naszego przewodnika, a także nasze homilie mszalne. W imię Boże przystępujemy do pierwszej homilii 
tu, w Wieczerniku, którą chcemy potraktować jako pierwszą konferencję rekolekcyjną. 

Siostry i bracia, najpierw może uświadommy sobie to,  że jesteśmy w mieście świętym Jeruzalem, 
które jest zapowiedzią Niebieskiego Jeruzalem, Niebieskiej Ojczyzny, do której przez ziemię zdążamy. 
To miasto ma prawie cztery tysiące lat historii – dwa tysiące przed Chrystusem i dwa tysiące po 
Chrystusie. Mijają trzy tysiące lat od chwili, gdy wielkim królem był tutaj król Dawid, który panował 
ponad czterdzieści lat, a jego syn Salomon wybudował w tym mieście świątynię, której dzisiaj nie 
ma, ale która wtedy należała do siedmiu cudów ówczesnego świata. Tylko z daleka będziemy oglą-
dać to miejsce, gdzie dzisiaj stoją meczety muzułmańskie – tam była pierwsza świątynia Salomona, 
dwukrotnie potem w dziejach  niszczona i odbudowywana. Ostatecznie legła w gruzach w roku 70. 
po Chrystusie w czasie najazdu Rzymian. Do dziś nie została odbudowana. Pan Jezus tak bardzo był 
związany z tą świątynią i z tym miastem.             

Przypomnijmy, że czterdziestego dnia po urodzeniu Jezusa w Betlejem, Maryja z Józefem przynie-
śli Dziecię do świątyni, by dokonać, przepisanego prawem, aktu ofiarowania. Znamy tę przepiękną 
scenę, ze starcem Symeonem, z prorokinią Anną. Znamy proroctwa, które zostały przy tej okazji 
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wygłoszone. Potem Jezus przychodził z rodzicami z Nazaretu do świątyni na święta paschalne. Gdy 
miał dwanaście lat, nawet się zagubił, a gdy rozpoczął działalność publiczną, to nie tylko bywał 
w Galilei, ale także tutaj, w tym mieście. Tu miało miejsce kuszenie, o którym słuchaliśmy w ostatnią 
niedzielę, gdy diabeł wyprowadził Go na róg świątyni i kazał Mu się rzucić na dół. W czasie publicznej 
działalności Jezus zachodził do świątyni, by nauczać. Pewnego razu nawet bardzo się  zdenerwował, 
gdy zastał w świątyni przekupniów i handlarzy, którzy zamienili dom Boży w targowisko. Pełen 
oburzenia przepędził ich ze świętego miejsca. I co najważniejsze: tutaj, gdy się wypełnił czas naucza-
nia,  Jezus przybył do Wieczernika na Ostatnią Wieczerzę, by  pożegnać się z uczniami przed swoją 
męką i śmiercią krzyżową. Tutaj, w tym mieście, w Ogrodzie Oliwnym modlił się i został pojmany. 
Tutaj, w oczekiwaniu na sąd,  przebywał w lochach pałacu Annasza i Kajfasza, które przed chwilą 
oglądaliśmy. Tutaj, w tym mieście, został osądzony, tu wycierpiał za nas rany, tutaj szedł z Krzyżem 
na ramionach i tutaj, na wzgórzu Kalwarii,  został ukrzyżowany. Z własnej woli, dobrowolnie, 
z miłości wybrał śmierć za nas, by uwiarygodnić wszystko to, co wcześniej powiedział i co uczynił. Tu 
potwierdził prawdziwość wypowiedzianych przez siebie słów: „Nikt nie ma większej miłości od tej, 
gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13). Widziałem, z jak wielkim pietyzmem 
i przejęciem klękaliście dzisiaj w tym miejscu, które tradycja wskazuje jako miejsce, w którym Jezusa 
umarł za nas, byśmy żyli na wieki, byśmy nie pomarli śmiercią wieczną. 

I, co jest radosne, tutaj, w tym mieście Jeruzalem, Jezus zmartwychwstał, zwyciężył śmierć i zapo-
wiedział nasze zmartwychwstanie, naszą przyszłą chwałę, jeśli Mu uwierzymy, jeśli za Nim pójdziemy 
i będziemy czynić to, co On czynił, czyli wypełniać wolę Ojca. Tu, w tym mieście, Jezus był widziany 
przez uczniów po swoim zmartwychwstaniu. Przychodził do Wieczernika do przestraszonych uczniów. 
I tutaj też, w tym mieście, zesłał Ducha Świętego. Właśnie w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy, na 
Wzgórzu, które nazywamy Syjonem, gdzie jest Wieczernik. I z tego Miasta odszedł do nieba. Będziemy 
na Górze Wniebowstąpienia, w tym kościółku, gdzie się ostatni raz pokazał po zmartwychwstaniu 
i na oczach uczniów uniósł się do nieba. O swoim odejściu powiedział: „Idę przecież przygotować 
wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, 
abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem” (J 14, 2b-3). 

Drodzy, siostry i bracia, powróćmy do Wieczernika, bo stąd zaczynamy nasze celebracje euchary-
styczne podczas tych rekolekcji pielgrzymkowych. Już na wstępie wspomniałem, że tu się narodziły 
trzy sakramenty. Przede wszystkim narodził się Najświętszy Sakrament. Wiemy, że najważniejszy 
z siedmiu sakramentów jest Chrzest. Tutaj, na tej ziemi, Jezus też powiedział słowa: „Idźcie więc 
i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).  
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W tym miejscu, w którym dziś jesteśmy,  narodziła się Eucharystia – Najświętszy Sakrament. Czytania 
biblijne, które przed chwilą były ogłoszone, przypomniały nam właśnie te okoliczności, w jakich Jezus 
sprawował pierwszą Mszę św.,  która zapowiadała i już zawierała tę Jego zbawczą ofiarę na drzewie 
Krzyża. Eucharystia – jak nas Kościół uczy – obejmuje tajemnicę Wielkiego Czwartku i Wielkiego 
Piątku – tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Ostatnia Wieczerza była nawiąza-
niem do wieczerzy paschalnej, którą Żydzi obchodzili każdego roku na pamiątkę cudownego wyjścia 
z niewoli egipskiej, kiedy skrapiali krwią baranka odrzwia i, wiemy, że wtedy krew baranka broniła 
wszystkich przed śmiercią. Anioł śmierci, gdy szedł, gdy widział odrzwia skropione krwią baranka 
paschalnego, mijał ten dom. A gdzie nie widział krwi, tam przychodziła śmierć. I na pamiątkę tego 
wydarzenia – wyjścia z niewoli – Żydzi obchodzili paschę. A nowa Pascha to była śmierć Jezusa. 
Krew Baranka Bożego  ratuje nas od śmierci wiecznej. Tak, jak tamta krew baranka ratowała Żydów 
przed śmiercią ziemską, doczesną, tak w Nowym Przymierzu krew Jezusa ratuje nas przed śmiercią 
wieczną.

Siostry i bracia, Eucharystia to Najświętszy Sakrament, w którym uczestniczymy, to uobecnienie 
Ofiary Wielkoczwartkowej i uobecnienie bezkrwawe Ofiary Wielkopiątkowej, to przypomnienie, że 
my też – na wzór Chrystusa – mamy składać siebie w ofierze Panu Bogu i innym ludziom. Uczest-
nicząc w Eucharystii, uczymy się składać nasze życie w darze, nie żyć dla siebie, ale dla Pana Boga 
i dla drugich. Eucharystia nam to przypomina i nas do tego usposabia.

Eucharystia jest także ucztą. Podczas jej sprawowania otrzymujemy duchowy pokarm, który daje 
nam życie Boże w naszych sercach, który zapowiada życie wieczne: „Kto spożywa ten chleb, żyć 
będzie na wieki”(J 6, 58b). 

Drodzy Pielgrzymi, gdy rozważamy, co wydarzyło się tu w Wielki Czwartek, zauważmy jeszcze, 
że sprawowanie Najświętszej Ofiary Jezus złączył z czynem miłości. W Ewangelii Janowej czytamy, 
jak to Jezus wstał od wieczerzy, wziął miednicę i począł umywać nogi uczniom. Była to zapowiedź, 
że ci, którzy będą uczestniczyć w Eucharystii, powinni innym nogi umywać, czyli innym służyć. 
Zatem, wtedy dobrze uczestniczymy w Eucharystii, jeżeli potem jesteśmy sługami – nie panami, ale 
sługami – drugich, gdy Jezusa naśladujemy w tej symbolicznej czynności umywania nóg.

Siostry i bracia, przejdźmy do drugiego sakramentu, który też się narodził, w miejscu, w którym 
jesteśmy. Jest to sakrament kapłaństwa. Gdy Jezus przemieniał chleb w swoje Ciało i wino w swoją 
Krew – powiedział: „To czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22,19 b), czyli – innymi słowy: wy też prze-
mieniajcie, czyńcie to na moją pamiątkę. Widzimy, że kapłani to czynią. Przez wszystkie wieki chrze-
ścijaństwa Msza św. była sprawowana nieustannie. I dzisiaj jest sprawowana w tylu językach świata, 
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w tylu miejscach. Dzięki Eucharystii Chrystus ma dostęp do wszystkich ludzi, którzy przychodzą 
do Niego, gromadzą się w Jego imię i sprawują Eucharystię. To jest wspaniały cud, cud obecności 
Jezusa z nami, nie tylko Jezusa tutaj, ale i w Ameryce, Australii, w Japonii, w Ameryce Południowej. 
Wszędzie tam, gdzie jest Eucharystia, tam jest On. 

Zauważmy także to, że Eucharystii nie ma bez kapłana. Kapłani są dla Eucharystii. Otrzymali to 
wyróżnienie nie dla siebie, ale ze względu na drugich. Kapłan odprawia Mszę św. dla Kościoła, dla 
wiernych, a nie dla siebie. Owszem, sam też korzysta z każdej  Eucharystii. Dobrze wie, że najwięcej 
mocy do bycia dobrym kapłanem od Niej właśnie pochodzi. Z celebracji Mszy św. czerpią moc także 
ci, którzy w niej z wiarą uczestniczą, otrzymując duchową siłę do służby, moc do przebaczenia,  do 
zwyciężania zła dobrem.

Siostry i bracia, my, jako kapłani, dzisiaj wraz z wami dziękujemy za dar naszego kapłaństwa, dar 
zupełnie niezasłużony. Włączcie się w to dziękczynienie. Podziękujmy za wszystkich kapłanów, którzy 
są w kościele, za kapłanów, którzy nas chrzcili, za biskupów, którzy nas bierzmowali, za wszystkich 
kapłanów, którzy stanęli na drodze naszego życia i którzy dzisiaj nam służą we wspólnotach para-
fialnych. Tu jesteśmy u korzeni narodzin kapłaństwa Nowego Testamentu, kapłaństwa Chrystuso-
wego. Przy okazji wam także dziękujemy za to, że jesteście z nami, za to, że się za nas modlicie, że 
nas w razie potrzeby bronicie, że nas też żywicie. Na tym miejscu, gdzie kapłaństwo się narodziło, 
wam i wszystkim naszym dłużnikom za wszystko dziękujemy. I prosimy, abyście nadal byli z nami, 
ze swoimi pasterzami, abyście byli zawsze w jedności z pasterzami tam, dokąd wrócicie. Może któ-
ryś z kapłanów  czasem zawodzi, ale to są jednostki. Większość trwa przy Chrystusie. Jeśli trwamy 
w jedności, to żadna siła nas nie pokona. Wiemy, że wiele było ideologii, wiele było trendów – nawet 
w najnowszych dziejach, które zmierzały do tego, żeby poróżnić biskupów z kapłanami, kapłanów 
z wiernymi i żeby można było religię usunąć z życia publicznego i w ogóle z ziemi. Nie udało się 
i, mamy nadzieję, że nigdy się to nie uda. Póki będziemy razem, będziemy zwyciężać. 

Moi drodzy, jeszcze słowo o trzecim sakramencie, związanym z tym miejscem. Tu miało miejsce 
pierwsze bierzmowanie, pierwsze wylanie Ducha Świętego na Kościół. Ksiądz profesor odczytał nam 
fragment Ewangelii z zapisu Janowego. Słowa te Jezus wypowiedział do tych, którzy tu się zgroma-
dzili, którzy wiedzieli, że nie mają odchodzić, ale czekać na umocnienie z góry. Obietnica została 
spełniona. W pięćdziesiątym dniu po zmartwychwstaniu, nastąpiło umocnienie młodego Kościoła 
darami Ducha Świętego. Tutaj, w tym mieście, św. Piotr napełniony Duchem Świętym wygłosił 
płomienne kazanie właśnie w dniu zesłania Ducha Świętego, w wyniku którego trzy tysiące słucha-
czy  przyłączyło się do grona wyznawców Jezusa. Tu zatem są także korzenie naszego bierzmowania. 
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Wszyscy jesteśmy wybierzmowani. Może zapominamy, jak  ważny to sakrament. Duch Święty nas 
oświeca, byśmy poznawali prawdę, byśmy do tej prawdy się przybliżali, byśmy tę prawdę kochali i tę 
prawdę czynili. A czynienie prawdy to jest miłość. Duch Święty uzdalnia nas do dobrych wyborów 
moralnych, daje nam siłę do wytrwania w przeciwnościach.  Dlatego św. Paweł Apostoł powiada: 
„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4, 13). To umocnienie Boże przychodzi od 
Ducha Świętego, który działa nie tylko  w bierzmowaniu, ale właśnie w każdej Eucharystii. Dla-
tego, kończąc tę refleksję w tym miejscu, gdzie Jezus ustanowił trzy sakramenty, zapraszam, abyśmy 
dziękowali za te wielkie dary, które do dzisiaj przetrwały i przetrwają do końca świata, dary dla nas. 
Za to dziękujmy i także prośmy, abyśmy tymi darami żyli i potrafili naśladować Jezusa Chrystusa 
w Jego wypełnianiu woli Bożej. Amen.
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Kamień namaszczenia
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Przed Bazyliką Grobu Bożego

Wieczernik
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Bazylika Zaśnięcia NMP

Wieczernik
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Dawne wejście na Kalwarię
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Jubilaci w Wieczerniku
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Hajfa
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Grota Zwiastowania
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Dzień trzeci – sobota, 27 lutego 2010 r. – Galilea 

Przebieg dnia

Mamy za sobą deszczową noc. Pogoda jest bardzo zmienna: co chwilę grzmi, błyskawice przecinają 
niebo i uderzają pioruny. Budzę się w nocy kilka razy. Przez okno spoglądam na Jerozolimę. Nad 
miastem góruje meczet – Kopuła Skały i inne znakomite budowle Starego Miasta. O godz. 5.45 
uderza mocno piorun, który nie pozwala mi już zasnąć. O godz. 6.00 budzi nas oficjalnie hotelowy 
telefon. Wstaję więc i pierwsze moje spojrzenie kieruję przez okno na miasto Jeruzalem. Zaczynam się 
modlić: „Chryste, tu kiedyś żyłeś, oddychałeś powietrzem, patrzyłeś na słońce. Ta ziemia Cię nosiła. 
Tu oddałeś za nas swoje życie i tu zmartwychwstałeś. Dzisiejsi mieszkańcy tego Miasta w większości 
Cię nie znają, nie są po Twojej stronie, ale Twoje imię zna cały świat i tak wielu uznaje Cię za Zba-
wiciela świata, za Odkupiciela człowieka”. 

O godz. 6.30 schodzimy na śniadanie. Przed nami są już Arabowie. Jest ich więcej niż wczoraj. 
Jedzenia jednak nie brakuje. Siedzimy przy stole w sześć osób: Anna i Andrzej Niedziółkowie, Anna 
Karp, ks. Andrzej Dziełak, pani Anna i ja. Podchodzimy do stołu szwedzkiego. Wybór jest dość duży. 
Ja najczęściej biorę biały ser, jajecznicę, parę oliwek. Jemy na śniadanie stosunkowo dużo, bowiem 
obiad jest dopiero wieczorem. 

O godz. 7.15 wyjeżdżamy autokarem w stronę Cezarei Nadmorskiej. W mieście jest mgła. Ks. dr 
Stanisław Jankowski, salezjanin, nasz przewodnik, prawie całą drogę opowiada historię tej ziemi. Na 
zewnątrz lekko pada. Widzę, że niektórzy pielgrzymi jeszcze dosypiają. Około godziny 9.00 dojeż-
dżamy do Cezarei Nadmorskiej. Oglądamy z autobusu ruiny teatru z czasów rzymskich. Patrzymy 
na wzburzone dziś Morze Śródziemne. Podjeżdżamy do akweduktów. Tu wysiadamy. Zapoznajemy 
się z ich historią. Robimy kilka zdjęć. Rzeczywiście, wieje silny wiatr, ale jest ciepło. Przy jednym 
zdjęciu podtapia nas fala, która nas zaskoczyła swoim przypływem. 

Postój przy akweduktach trwa prawie pół godziny (9.05 - 9.35). Z Cezarei Nadmorskiej kierujemy 
się w stronę Hajfy. Jedziemy przez zielone pola. Po półgodzinie jesteśmy w  portowym mieście. Jest 
to trzecie co do wielkości miasto w Izraelu, po Jerozolimie i Tel Awiwie – największy port izraelski. 
Udajemy się wprost na Górę Karmel, znaną z czasów proroka Eliasza. Przybywamy tu o godz. 10.00 
i zatrzymujemy się do godz. 10.45. Wchodzimy do kościoła ojców karmelitów. Przy głównym ołtarzu, 
na górze, odprawiana  jest Msza św. w języku hiszpańskim. Podchodzimy do Groty Eliasza. Wielu 
z nas zapala świeczkę. Mnie podaje ją Staszek z Leżajska. Dotykam figury proroka Eliasza. 



34

Z kościoła udajemy się na brzeg Morza Śródziemnego, skąd roztacza się wspaniały widok na całą 
zatokę, w której jest usytuowany port. W dali widoczne jest miasto Akko, znane z wypraw krzyżo-
wych. Podziwiamy widoki na morze i na całe miasto, włącznie z portem. 

O godz. 11.00 jesteśmy w następnym punkcie obserwacyjnym, skąd widać obiekty sekty religijnej 
bahaistów. Znajduje się tu świątynia, do której prowadzą monumentalne schody pośród pięknego 
ogrodu. Wyglądają wspaniale. Ktoś musi wyznawców wspomagać finansowo.  Reprezentują religię 
synkretyczną.

Z Hajfy kierujemy się w stronę Nazaretu. W drodze odmawiamy modlitwę południową „Anioł 
Pański”. Nadal pada deszcz. Jedziemy najpierw na Górę Strącenia, dokąd wyprowadzono Jezusa, by 
Go stamtąd strącić. Gdy dojeżdżamy do celu, wzmaga się deszcz. Mimo to wysiadamy. Udajemy się 
na najwyższe miejsce. Robimy zdjęcia. Stąd mieszkańcy Nazaretu chcieli strącić Jezusa, ale On się 
oddalił. Zabieram mały kamyczek z tej Góry. Pyta mnie jedna z pań z naszej grupy – w jakim celu 
zabieram kamyczek? Odpowiadam bez zastanowienia: aby nie dać się strącić – na wzór Chrystusa. 
Widzę, że ona też włożyła sobie do torebki podobny kamyczek. 

Z Góry Strącenia jedziemy do centrum miasta. Podjeżdżamy jak najbliżej Bazyliki Zwiastowa-
nia. Wysiadamy na parkingu. Otrzymujemy pół godziny czasu na obiad. Udaję się z ks. Andrzejem 
Raszplą i ks. Markiem Korgulem w najbliższą ulicę. Znajdujemy jakiś bar. Zamawiamy tzw. falafelę: 
bułeczkę z dodatkami jarzynowymi. 

O godz. 13.30 jest zbiórka przed Bazyliką. Zwiedzamy Bazylikę, która jest współczesną świątynią, 
zbudowaną w drugiej połowie XX wieku, ale na miejscu dawnej chrześcijańskiej świątyni, wzniesionej 
ku czci Najświętszej Maryi Panny. Z Bazyliki udajemy się do kościoła św. Józefa. Są tu przepiękne 
witraże w kościele i w krypcie. W głównej nawie kościoła oglądamy witraż przedstawiający św. 
Rodzinę. W krypcie widnieje witraż przedstawiający zaślubiny Józefa z Maryją. W lewej nawie na 
górze i na dole – śmierć św. Józefa, zaś w prawej nawie – sen św. Józefa i widzenie anioła. Śpiewamy 
tu 3 razy: „Święty Józefie, Patronie nasz, módl się za nami”. 

Z kościoła św. Józefa wracamy do Bazyliki. Udajemy się do Groty Zwiastowania i tutaj o godz. 
14.00. mamy Mszę św. Czeka na nas brat franciszkanin z Panewnik, pochodzący z Gliwic. Bardzo 
grzecznie nas obsługuje; wyszukuje mi odpowiednią mitrę. Przy śpiewie pieśni: „Archanioł Boży 
Gabriel”, wychodzimy do ołtarza. Nasi pielgrzymi siedzą dookoła Pańskiego stołu. Czytanie wyko-
nuje Piotr Kruczkowski, prezydent Wałbrzycha, który jest w naszej grupie pielgrzymiej. Śpiewy 
prowadzi ks. Marek Korgul. Ewangelię czyta ks. Andrzej Raszpla. Głoszę homilię, w której analizuję 
treść pozdrowienia anielskiego „Zdrowaś Maryja”. Mówię także o św. Józefie. Modlitwa wiernych 
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jest spontaniczna. Uczestnicy formułują aktualne prośby. Na przygotowanie darów śpiewamy: „Jest 
zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce”. W czasie rozdawania Komunii św. śpiewamy: 
„Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa” oraz „U drzwi Twoich stoję, Panie”. Na uwielbienie: „Chwała 
i dziękczynienie”. Tadzio Czerwonka śpiewa jeszcze piękne „Ave Maria”. Zgłaszał chęć zaśpiewania 
tej pieśni. Wyraziłem na to zgodę. Kończę liturgię podziękowaniem i udzieleniem błogosławieństwa. 
Następnie robimy zdjęcie, najpierw sami księża, a potem cała grupa z księżmi. Po Mszy św. brat 
mnie wpuszcza do wnętrza Groty, gdzie Maryja rozmawiała z aniołem w czasie zwiastowania. Mogę 
ucałować miejsce z napisem: „Verbum caro hic fatum est” (tutaj Słowo stało się ciałem). 

Z Bazyliki udajemy się wprost do autokaru. Czekamy na kilka osób. O godz. 15.30 odjeżdżamy 
w stronę Kany Galilejskiej. Dojeżdżamy tam po piętnastu minutach. Wysiadamy i udajemy się do 
miejscowego kościoła, gdzie akurat trwa nabożeństwo. Chwilę czekamy i przystępujemy do odno-
wienia przyrzeczeń małżeńskich. Ubieram się w albę, nakładam stułę i udaję się do ołtarza. Dokonuję 
wprowadzenia do naszego nabożeństwa. Ks. Andrzej Raszpla odczytuje fragment Ewangelii o weselu 
w Kanie Galilejskiej. Wygłaszam jeszcze krótki komentarz i następuje odnowienie ślubowania mał-
żeńskiego. Mamy w naszym gronie 8 par małżeńskich. Po odnowieniu ślubowania poszczególne pary 
podchodzą do mnie, kładę im ręce na głowy i udzielam błogosławieństwa, a w końcu błogosławię 
wszystkich. Śpiewamy gromkie „Sto lat!” i robimy miejsce grupie włoskiej, która będzie tu sprawo-
wać Mszę św.

Z kościoła udajemy się na zakupy. Obok kościoła jest wiele sklepów. W jednym z nich ma miejsce 
degustacja wina. Wszyscy oczywiście kupują butelki i buteleczki z winem. Ja również zaopatruję się 
w cztery małe butelki, które przekażę moim siostrom w rezydencji. Jesteśmy w sumie w Kanie od 
godz. 15.45 do godz. 17.00. Stąd udajemy się w drogę powrotną do Jerozolimy. W trakcie jazdy 
prowadzę Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Potem ks. prof. Jankowski, nasz przewodnik, przybliża 
nam historię tych ziem: miast i wiosek, przez które przejeżdżamy. Pewien odcinek trasy prowadzi 
przez wąwóz, którym kiedyś ciągnęły do Jerozolimy różne wojska. Po objaśnieniach przewodnika 
podejmujemy modlitwę różańcową. Rozważamy dziś tajemnice chwalebne. Chętni podchodzą do 
mikrofonu i prowadzą poszczególne tajemnice. Dzisiaj są to: p. Kacper, o. Błażej OFM, ks. Łukasz 
Ziemski i p. Anna Karp.

Około godz. 19.00 jesteśmy w Jerozolimie. Kończymy jazdę pieśnią: „Wszystkie nasze dzienne 
sprawy” i Apelem Jasnogórskim. 

Na kolację zabiera dziś wszystkich księży pan Andrzej Jan Pierz, Dyrektor Generalny Katolickiego 
Biura Pielgrzymkowego, który jutro opuszcza Jerozolimę. Jedziemy do wybranego lokalu małym 
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busem i taxi. Jest nas dziesięciu. Kolacja jest typowo arabska. Trwa od godz. 19.30 do godz. 21.30. 
Pod koniec kolacji wygłaszam przemówienie. Dziękuję w nim nie tylko za zaproszenie, ale przede 
wszystkim za organizowanie dla Polaków pielgrzymek religijnych na przystępnych warunkach. Wra-
camy do hotelu o godz. 21.45 i rozchodzimy się na nocny spoczynek. 

Przy modlitwie wieczornej uświadamiam sobie, że był to bogaty w przeżycia dzień, dzień Maryjny, 
gdyż w jego centrum była Msza św. w Grocie Zwiastowania i wizyta w Kanie Galilejskiej, gdzie, na 
prośbę Maryi, Jezus uczynił pierwszy cud. Z większą więc pobożnością i skupieniem odmawiam 
dziś przed spoczynkiem słowa anielskiego pozdrowienia: „Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, 
błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, 
Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen”.

Homilia wygłoszona w czasie Mszy św. w Grocie Zwiastowania w Nazarecie

Drodzy bracia w powołaniu kapłańskim, drodzy bracia i siostry w powołaniu chrześcijańskim. 
Dobrze się złożyło, że dzisiaj, w dzień sobotni, kiedy od wieków czczona jest Matka Boża, nasza 
pielgrzymka przebiega szlakiem Maryjnym. Byliśmy w Hajfie, na Górze Karmel, gdzie jest czczona 
Matka Boża Szkaplerzna. Jesteśmy w tej chwili w Nazarecie, gdzie Słowo stało się ciałem. I będziemy 
jeszcze dzisiaj w Kanie Galilejskiej, gdzie sobie przypomnimy, że tam było wesele i, na prośbę Maryi, 
Jezus uczynił swój pierwszy znak, pierwszy cud. 

W tej chwili jesteśmy na ziemi, na którą przywędrował anioł Boży dziewięć miesięcy przed tym, 
co się stało w Betlejem. Zanim ziemia ujrzała swego Zbawiciela w Betlejem, tutaj dokonało się już 
wcielenie, zamieszkanie Syna Bożego pod sercem Maryi. Dlatego też tu jest początek ludzkiej, ziem-
skiej egzystencji Syna Bożego. Przed chwilą została nam przypomniana Ewangelia według zapisu św. 
Łukasza, która to zdarzenie relacjonuje. Jest to dialog nazaretański. Ma on dwóch partnerów – anioła, 
który reprezentuje samego Boga, i Maryję, która reprezentuje całą ludzkość. Dialog rozpoczyna anioł, 
a więc Bóg – świadectwem o wybraniu Maryi: „Bądź pozdrowiona Maryjo, jesteś pełna łaski”, czyli 
jesteś pełna świętości, jesteś błogosławiona między niewiastami, „Oto poczniesz i porodzisz Syna, 
któremu nadasz imię Jezus”. Takie jest świadectwo samego Boga o Maryi. 

Patrzymy na Maryję, która nas tam reprezentowała. W jakiej postawie prowadziła ów dialog? 
W rozmowie z aniołem widzimy Ją jako Matkę kontemplującą Boże słowo. Jest bowiem o Niej 
powiedziane: „Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie”. 
Jest więc osobą, która rozważa Boże słowo. A potem się ujawnia Jej dociekliwość: „Jak to się stanie, 
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skoro nie znam męża?”. I gdy otrzymuje wyjaśnienie, wtedy już nie ma wątpliwości. Cała oddaje 
się Bogu. Wyraża zgodę na to, co Bóg proponuje: „Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie 
według Twego słowa”.

Drodzy pielgrzymi, drodzy przyjaciele! Tu, w Nazarecie chcemy się uczyć od Maryi postawy kon-
templacji, rozważania Bożego słowa; także postawy dociekliwości, ale przede wszystkim – postawy 
zawierzenia Panu Bogu, wyrażania zgody na wolę Bożą. Ta wola Boża jest dla nas czasem trudna. 
Dla Maryi też nie była łatwa. Warto jednak podjąć się wypełnienia  woli Bożej, warto podjąć to 
Maryjne „fiat”: „Niech mi się stanie według słowa Twego”. Warto zawsze słuchać Pana Boga, który 
do nas przemawia w swoim Słowie, w głosie naszego sumienia, a także przez dziejące się wydarzenia. 
Warto w każdej sytuacji zawierzyć Bogu. Jeśli odczytujemy w mocy Ducha Świętego, że coś jest wolą 
Bożą, warto zawsze to wypełniać. 

Ważne i godne zapamiętania są też słowa, które anioł dopowiedział w dialogu z Maryją: „Dla Boga 
nie ma nic niemożliwego”. Można wskazać na kontekst tych słów: Ty poczniesz Syna bez udziału 
męża i twoja krewna Elżbieta, która mimo swojej starości, nie doczekała potomstwa we właściwym 
czasie, ona też pocznie w swojej starości dziecię, „bo dla Boga nie ma nic niemożliwego”.

W życiu stajemy czasem przed sytuacjami bardzo trudnymi. O coś prosimy, o coś się sta-
ramy, co właściwie prawie jest niemożliwe. Zapamiętajmy: „dla Boga nie ma nic niemożliwego”. 
Ks. kard. Stefan Wyszyński kiedyś powiedział, że w czasie powojennym dialogi z komunistami 
były bardzo trudne. Wydawało się, że nie ma wyjścia z takiej czy innej sytuacji, a jednak, gdy się 
zawierzyło Panu Bogu, zawsze jakieś wyjście, i to nie najgorsze dla Kościoła, się znalazło. Dlatego 
zapamiętajmy na całe życie, do końca naszych dni to nazaretańskie przesłanie: „Dla Boga nie ma 
nic niemożliwego”.

Drodzy pielgrzymi, może też warto tu, w tym miejscu, króciutko pochylić się nad anielskim 
pozdrowieniem, zaczynającym się od słów: „Zdrowaś Maryjo”. Codziennie je powtarzamy w naszych 
modlitwach. W każdej dziesiątce różańca wymawiamy je aż 10 razy. Ta modlitwa – zauważmy – tu 
ma swój początek. Pierwsza część anielskiego pozdrowienia, na tym miejscu, została wypowiedziana 
po raz pierwszy przez anioła. Jest więc wzięta ze sceny zwiastowania. Jakże Maryja się cieszy, że Jej 
przypominamy w każdej „zdrowaśce” – za aniołem – że jest pełna łaski, że Pan jest z Nią, że jest 
błogosławiona między niewiastami, że owocem błogosławionym Jej życia jest Jezus. 

Bardzo znacząca i wymowna jest także druga część tej Maryjnej modlitwy: „Święta Maryjo, Matko 
Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej”. Prosimy Maryję, żeby przed 
Bogiem pamiętała o nas, prosiła za nami, tak jak w Kanie Galilejskiej, żeby modliła się za nami 
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grzesznymi „teraz i w godzinę naszej śmierci”. Prosimy o wsparcie modlitewne w dwóch sytuacjach: 
„teraz”, gdy życie nasze trwa, gdy mamy tyle kłopotów, gdy doświadczamy cierpień, gdy niesiemy 
krzyże, gdy czasem przechodzimy przez ciemne doliny – „Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za 
nami grzesznymi teraz”. Prosimy także o modlitwę w godzinę naszej śmierci, gdyż ta godzina będzie 
chwilą rozstrzygającą o naszej wieczności. Jakie to ważne, żeby mieć Matkę Najświętszą przy sobie, 
nie tylko na każdym kroku biegnącego życia, ale także, aby ta Matka była z nami na końcu naszej 
ziemskiej drogi: „Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę naszej śmierci”. 

Gdy byłem rektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, zgłosiła się do mnie 
na początku roku akademickiego studentka, która prowadziła wycieczki zagraniczne. Prosiła, żeby ją 
zwolnić z zajęć na uczelni na okres kilkunastu dni, gdyż pragnie jeszcze poprowadzić jedną wycieczkę 
zagraniczną. Podjąłem z nią rozmowę. Przy okazji dowiedziałem się, do jakich krajów te wycieczki 
prowadzi. Podzieliła się w tej rozmowie ze mną bolesnym doświadczeniem, jakie było jej udziałem 
w czasie niedawnej wycieczki do Francji. Była świadkiem konania człowieka. Umierał na zawał serca 
młody mężczyzna. Po raz pierwszy w życiu patrzyła na umierającego człowieka. Zakończyła relację 
słowami: „Proszę księdza rektora, najważniejsze jest to, żeby w życiu dobrze umrzeć”. Zapamiętałem 
sobie te słowa. Dzisiaj mi się one przypomniały, gdy rozważamy słowa: „Módl się za nami grzesznymi 
teraz i w godzinę śmierci naszej”.

Siostry i bracia, dodajemy jeszcze słowo o św. Józefie, gdyż byliśmy przed chwilą tam, gdzie on 
mieszkał, dokąd potem przyjął Maryję po zaślubinach i gdzie się toczyło życie Świętej Rodziny. Św. 
Józef był podobny do Maryi w kontemplacji Bożego słowa i także podobny w wypełnianiu tego 
słowa. Anioł Mu powiedział we śnie: „Józefie, Synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej 
Małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło” (Mt 1, 20). Co zrobił Józef? 
Został, nie odszedł, chociaż może miał już inne plany, swoje – ludzkie. Gdy dowiedział się, że Bóg 
ma inny plan co do niego – zrezygnował ze swojego. Nam też czasem Pan Bóg miesza życiowe 
szyki. Patrząc na św. Józefa umiejmy rezygnować z naszych ludzkich planów i podejmować to, co 
proponuje nam Bóg.

Drodzy pielgrzymi, módlmy się tutaj, w tym świętym miejscu, dziękując za Maryję, za Jej „fiat”, 
dziękując za ten początek nowego czasu, módlmy się, byśmy w stylu Maryi i św. Józefa wypełniali 
nasze powołanie, aby była w nim cisza nazaretańska, kontemplacja Bożego słowa i, przede wszystkim, 
żebyśmy potrafili wypełnić każdą wolę Bożą, byśmy mogli powtarzać za psalmistą: „Przychodzę, 
Panie, pełnić Twoją wolę”. Amen.
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Dzień czwarty – niedziela, 28 lutego 2010 r. – Jerozolima

Przebieg dnia

W nocy niezbyt dobrze spałem. Wiał bardzo silny wiatr. Myślę sobie: to niedobry zwiastun deszczu 
albo nawet śniegu. Każde spojrzenie w okno ukazuje mi panoramę starej Jerozolimy, nad którą góruje 
Kopuła Skały, zwana kiedyś Meczetem Omara. O godz. 4.30 muezzini wzywają do modlitwy. Myślę 
sobie, co działoby się u nas, gdyby tak o godz. wpół do piątej rano rozdzwoniły się dzwony kościołów 
i wzywały do modlitwy. W wielu miastach polskich nie słychać dziś dzwonów nawet w późniejszej 
porze, bo podobno jest to przeszkoda w niedzielnym odpoczynku. 

Rano budzi nas telefon o godz. 6.30. O godz. 7.00 gromadzimy się na śniadaniu. Nie ma dziś 
Arabów, bo niedziela jest dla nich dniem roboczym. Jesteśmy prawie sami. Pogoda za oknem na 
razie dość dobra. Nawet pokazuje się słońce, ale silny wiatr niczego dobrego nie wróży. Dziś mamy 
w planie nawiedzać miejsca święte w starej Jerozolimie, dlatego nie korzystamy z autokaru. Po prze-
rwie śniadaniowej kierujemy się pieszo w stronę Starego Miasta. Wchodzimy do niego od strony 
północnej przez Bramę Heroda. Stoi tu wojsko izraelskie. Dzieci arabskie biegają nerwowo. Na 
wąskiej ulicy zaczyna się jakieś zamieszanie: dzieci głośno protestują, krzyczą, a żołnierze izraelscy 
są w pełni przygotowani do interwencji. Wytwarza się niespokojna, nerwowa atmosfera. Z trudem 
i niepokojem przeciskamy się przez zgromadzony tłum. Chcemy dotrzeć do kościoła św. Anny. 
W związku z zamieszkami nie możemy tam udać się najkrótszą drogą. Jesteśmy zmuszeni wybrać 
drogę okrężną. Dochodzimy w końcu do kościoła św. Anny, którym opiekują się biali misjonarze. 
W kościele kończy się akurat Msza św. Musimy trochę zaczekać. Aby nie tracić czasu, podchodzimy do 
sadzawki Owczej – Betsaidy, znajdującej się z boku i z tyłu kościoła. Ks. Stanisław, przewodnik, czyta 
fragment Ewangelii o uzdrowieniu chromego. Potem dodaje fragment o uzdrowieniu niewidomego 
przy sadzawce Siloe. Wieje silny wiatr, który ks. Andrzejowi Raszpli porywa kapelusz. Ks. Andrzej 
jak skacze bystro w dół i odzyskuje utracone mienie. W międzyczasie wychodzi grupa z kościoła. 
Wchodzimy na jej miejsce, ale następuje nieporozumienie. Ojciec w białym habicie nie przyjmuje do 
wiadomości, że mamy tu odprawić Mszę św. Czeka na jakąś grupę z Ameryki. Jest bardzo stanowczy 
i nieustępliwy, ale do akcji wkracza pan Andrzej Jan Pierz, Dyrektor Generalny Katolickiego Biura 
Pielgrzymkowego, który jest jeszcze z nami. Zna dobrze język angielski, bo od lat mieszka w Stanach 
Zjednoczonych. Wyjaśnia, że to chodzi o naszą grupę z Polski, aczkolwiek rezerwacja była doko-



48



49

nana ze Stanów Zjednoczonych. W końcu możemy przygotować się do celebracji eucharystycznej. 
Bierzemy formularz i czytania z drugiej niedzieli Wielkiego Postu. Mszę św., zamiast o godz. 8.00, 
zaczynamy o godz. 8.30. Po wstępnej pieśni robię wprowadzenie do liturgii, nawiązując do miejsca, 
w którym jesteśmy. Dziś czytania mszalne należą do świeckich. Psalm śpiewa Tadeusz Czerwonka. 
Ewangelię czyta ks. Krzysztof Moszumański. Dzisiejsza, niedzielna homilia ma trzy wątki: wątek 
św. Anny – matki Maryi, związany z tytułem tutejszego kościoła, wątek przemienienia Pańskiego, 
związany z Ewangelią i wątek uzdrowienia związany z sadzawką Owczą, Betesdą.

Modlitwa wiernych jest spontaniczna. Robię tylko wstęp i zakończenie. Uczestnicy chętnie formu-
łują prośby. W czasie przygotowania darów śpiewamy: „Z rąk kapłańskich przyjmij, Panie”. Prefacja 
jest recytowana. Modlimy się drugą Modlitwą Eucharystyczną. Podaję Komunię Świętą. Pomaga mi 
ks. Andrzej Walerowski. Śpiewamy pieśni: „Jezusa ukrytego”, „Witam Cię, witam”. W słowie przed 
błogosławieństwem dziękuję panu Andrzejowi Pierzowi, za organizowanie pielgrzymek. Dziś pan 
Dyrektor nas opuszcza. Składam także życzenia Annom i Mariom. Po błogosławieństwie śpiewamy 
trzy razy: „Chrystus wodzem, Chrystus królem”. 

Po Mszy św. są pielgrzymkowe ogłoszenia i udajemy się do Groty Narodzenia Maryi, która znaj-
duje się w krypcie kościoła. Odmawiamy tam wspólnie: „Pod Twoją obronę”. Stąd, przez kościół, 
wychodzimy na dziedziniec przykościelny. Jest chwila czasu. Niektórzy udają się jeszcze do sadzawki. 
Robią ostatnie zdjęcia.

Planowaliśmy wspólną Drogę Krzyżową w starej Jerozolimie, jednak wskutek porannych zamieszek 
w mieście, musimy zmienić plan dnia. Zamiast na Drogę Krzyżową, zamierzamy się udać pod tzw. 
„Mur Płaczu”, pozostałość świątyni, nazywaną przez Żydów „Ścianą Zachodnią”. Wychodzimy przez 
Bramę św. Szczepana, jedyną czynną bramę od strony wschodniej. Idziemy wzdłuż wschodnich murów 
starej Jerozolimy w kierunku południowym. Przechodzimy przez żydowski cmentarz. Dochodzimy 
do Bramy Złotej, która od 1530 roku jest zabudowana. Podwójne wrota tej bramy: Brama Skruchy 
i Brama Miłosierdzia będą pierwszymi, które się otworzą przed powracającym Mesjaszem. Wedle tra-
dycji przy tej bramie św. Piotr dokonał uzdrowienia chromego od urodzenia (por. Dz 3,1-11). Tutaj, 
na tle bramy, robimy sobie wspólne zdjęcie. Idziemy dalej w dół. Jesteśmy pod narożnikiem, gdzie 
szatan kusił Chrystusa. Dochodzimy do Bramy Gnojnej, przez którą wchodzimy ponownie w obręb 
starego Miasta. Przybliżamy się do Wzgórza Świątynnego, które w dalszym ciągu jest zamknięte dla 
turystów i pielgrzymów. Przechodzimy przez izraelską kontrolę bezpieczeństwa. Jest dosyć szczegółowa. 
Tymczasem zaczyna coraz mocniej padać. To właśnie wiejący od wielu godzin wiatr był zapowiedzą 
tego deszczu. Idziemy przyśpieszonym krokiem pod Zachodnią Ścianę – Mur Płaczu. Na placu przed 
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Murem rozstajemy się z paniami, które mają tu oddzielny sektor. Mamy tu pół godziny czasu – od. 
godz.10.50 do godz. 11.20. Pada coraz mocniej. Mamy na głowach płócienne jarmułki. Podchodzę 
najpierw pod Ścianę. Staram się mniej więcej znaleźć to miejsce, w którym tu stał w roku 2000 
Ojciec św. Jan Paweł II. Włożył wtedy karteczkę z prośbą do Pana Boga. Stoję chwilę i modlę się 
o pokój w Ziemi Świętej i na całej Ziemi. Z powodu silnego deszczu przesuwam się w lewo, gdzie 
jest zadaszenie. Widzę wokoło sporo Żydów. Jedni się modlą, inni dyskutują. Jedni stoją pod murem 
i się kiwają, drudzy siedzą na krzesłach. My też próbujemy to czynić, przecież Bóg jest jeden i ten 
sam dla wszystkich, dla Polaków i Żydów, dla wszystkich narodów świata. To my, ludzie, różnie Go 
nazywamy i mamy o Nim różne wyobrażenia. Biorę do ręki jakąś księgę hebrajską, podchodzę raz 
jeszcze do Muru, ale w tej zadaszonej części. Odmawiam modlitwę „Ojcze nasz” i Psalm 51. 

O godz. 11.30 opuszczamy teren przyświątynny. Z powodu padającego deszczu decydujemy 
się powrócić do hotelu. Wspólna Droga Krzyżowa zostaje przełożona. Idziemy szybkim krokiem 
ulicami starej Jerozolimy ku Bramie Damasceńskiej. Niemal wszędzie stoją grupami uzbrojeni 
żołnierze izraelscy. Przemoknięci „do suchej nitki” docieramy do hotelu Holy Land o godz.12.00. 
Tu zdejmujemy przemoczone okrycia i obuwie. Zawsze zapobiegliwy i zaradny ks. Andrzej Raszpla 
przynosi kanapki. U ks. Chomiaka, naszego kanclerza, mamy zapewniony południowy posiłek. Są 
tutaj księża: Chomiak, Jaremko, Korgul, Raszpla i ja. 

W dalszej części plany mieliśmy spotkanie przy recepcji o godz. 14.30 i wspólne wyjście na 
przesunięte nabożeństwo Drogi Krzyżowej, ale wskutek przedłużającej się złej pogody, zostało ono 
odwołane. Mamy przeto czas na odpoczynek w hotelu. 

O godz.14.30 przychodzi jednak do mnie ks. Andrzej Raszpla i proponuje wyjście indywidualne 
na procesję franciszkańską do Bazyliki Grobu Bożego. Wychodzimy zatem we dwóch o godz. 15.30. 
Przestaje padać, ale nad Jerozolimą nadal wiszą ciemne chmury.

Przybywamy najkrótszą drogą do Bazyliki. Od razu udajemy się do kaplicy Najświętszego Sakra-
mentu, gdzie akurat franciszkanie odmawiają łacińskie Nieszpory i Kompletę. W kaplicy są ludzie 
świeccy, czekający na procesję. Po modlitwie mnichów otrzymujemy świece i ruszamy w procesji. 
Na przedzie idą franciszkanie, potem siostry zakonne, wierni świeccy. Ja z ks. Andrzejem Raszplą 
i ks. Andrzejem Dziełakiem, który też tu się zjawia, idę wśród świeckich, chociaż jestem w koloratce. 
Procesja ma 14 stacji. Przy każdej stacji śpiewamy pieśń, następnie: „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo”, 
„Chwała Ojcu” i oracja – wszystko po łacinie. Wśród stacji jest także Kalwaria, Grób Pański. Pro-
cesja kończy się wystawieniem Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwem eucharystycznym 
w kaplicy franciszkanów. Nabożeństwo trwa pełną godzinę. Po wspólnej modlitwie wchodzimy do 
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zakrystii. Wśród franciszkanów jest dwóch Polaków: o. Witold i o. Kazimierz. Pierwszy jest z pro-
wincji dolnośląskiej, czyli prowincji św. Jadwigi Śląskiej; drugi – to franciszkanin konwentualny. 
Omawiamy jutrzejszą celebrę, którą mamy mieć wczesnym rankiem na Kalwarii. Ojciec Witold 
– na naszą prośbę – prowadzi nas na zakupy – do Kustodii Franciszkańskiej. Podążam zatem z ks. 
Andrzejem Raszplą za naszym rodakiem. Robię zakupy dla naszych sióstr i księży pracujących w kurii. 
Otrzymuję kamień w szkatułce z Góry Kalwarii i z Betlejem – z certyfikatem. Przekażę je budującym 
się kościołom. Są też prezenty dla moich sióstr oraz dla wszystkich uczestników naszej pielgrzymki. 
Zakupy więc bardzo udane. 

Wracamy do Bazyliki Bożego Grobu. Ludzi jest już mniej. Zanosimy zakupione pamiątki do 
Bożego Grobu, by je tam otrzeć o Grób. Spokojnie z ks. Andrzejem Raszplą wchodzimy do Grobu. 
Jest godzina 18.03. Nie musimy się spieszyć, bo nie ma kolejki. Nareszcie mogę się spokojnie pomodlić 
w tym szczególnym miejscu. Nikt nas nie popędza. Modlę się słowami pierwszych uczniów: „Panie, 
przymnóż nam wiary”. Proszę o dar cierpliwości, dobroci i wytrwałości. Zostawiam tu intencje wszyst-
kich, którzy prosili mnie o modlitwę. Powierzam Chrystusowi moją diecezję, w której posługuję: 
biskupa Adama, kapłanów, seminarzystów, siostry zakonne, chorych i wszystkich innych świeckich. 
Powierzam wszystkich naszych pielgrzymów, z którymi przybyłem. Po modlitwie robimy zdjęcia. 
Ważne, że nikt nas nie popędza. Z Grobu Pańskiego udajemy się na Kalwarię. Ponownie klękamy 
przed krzyżem. Chcę tu zostawić wszystkie grzechy mojego życia i raz jeszcze wyrazić żal i skruchę. 
Modlę się słowami liturgii wielkopostnej: „Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, 
żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył”; „Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj 
się nad nami”. Przepraszam Pana Jezusa za wszystkie grzechy mojego życia, moich bliskich i tych, 
którym w życiu służyłem, służę i będę służył. 

Po zejściu z Kalwarii klękamy przy płycie Namaszczenia i stąd udajemy się w drogę powrotną do hotelu. 
Znowu pada deszcz. Bardzo zmoczeni przychodzimy do hotelu o godz. 18.45. W pokoju zmieniam odzież 
i buty i udaję się na kolację. Po kolacji organizuję sobie suszenie butów, spodni i skarpet. Podobnie jak 
inni – wykorzystuję do tego urządzenie klimatyzacyjne. 

Na godzinę 20.00 udaję się do ks. Andrzeja Dziełaka. Oglądamy „Wiadomości wieczorne” w tele-
wizji „Polonia” z Warszawy. Prowadzi je redaktor Ziemiec. Główny punkt – to wczorajsze zwycięstwo 
Justyny Kowalczyk w biegu na 30 km. Wygrała z Norweżką o pół narty. W Polsce panuje wielka 
radość. Ja też wczoraj modliłem się o to.
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Przy okazji rozmawiam z ks. Andrzejem na temat lustracji i naszych wspólnych znajomych dol-
nośląskiego Kościoła. Chętnie dyskutuję z Andrzejem, bo ma wyważone, obiektywne poglądy na 
wiele ważnych spraw kościelnych i narodowych. 

Dziś kładę się do łóżka o godz. 22.30. Jutro wstajemy wcześnie rano, już o godz. 4.15, gdyż o godz. 
5.30 mamy Mszę św. na Kalwarii. Tak kończy się czwarty dzień naszej pielgrzymki i zarazem tak 
kończy się najkrótszy miesiąc w roku – luty. Panie Boże, bądź uwielbiony teraz i na wieki.

Homilia wygłoszona w kościele św. Anny w Jerozolimie

Bardzo drodzy bracia kapłani, umiłowani pielgrzymi i przyjaciele, stajemy się względem siebie coraz 
bliżsi. Nasza wspólna pielgrzymka bardzo nas jednoczy. Pogłębia się nie tylko nasza więź z Panem 
Bogiem, ale także zacieśniają się więzy między nami, bo pielgrzymka czyni nas wspólnotą. Poprzez 
pielgrzymkę budujemy wspólnotę między naszymi sercami. Stajemy się rodziną pielgrzymującą. 
Bardzo nas jednoczą nasze wspólne modlitwy i doświadczenia w Ziemi Świętej.

Chcemy dzisiaj, w naszym liturgicznym zgromadzeniu, zauważyć wszystkie panie, które noszą 
imię Anna, bo tu, w tej świątyni, jest czczona św. Anna, babcia Pana Jezusa, matka Maryi. Są także 
panie, które mają imię Maria, więc pozdrawiamy na początku wszystkie Anny i Marie. Wypada nam 
połączyć w refleksji homilijnej wątek związany z tym miejscem, z wątkiem, który ogłasza nam dzisiaj 
Ewangelia drugiej niedzieli wielkopostnej. 

Słyszeliśmy przed chwilą z ust ks. profesora – naszego przewodnika, o legendzie, która jest związana 
z tym miejscem. Jest ona oparta na Protoewangelii Jakuba. Dowiadujemy się z niej, że Anna pochodziła 
mniej więcej z tych stron, gdzie dzisiaj jesteśmy. W swoim młodym życiu spotkała Joachima, który 
był właścicielem wielkiego stada owiec. Zawarli ze sobą małżeństwo, ale – jak to czasem zdarzało się 
w niektórych małżeństwach – nie mogli się doczekać potomstwa. Wiemy, że tak było też w rodzinie 
Elżbiety i Zachariasza. Według legendy Joachim i Anna bardzo cierpieli duchowo z powodu braku 
potomstwa. Ludzie wówczas uznawali to za karę Bożą. To prawdopodobnie stało się powodem ich 
rozejścia się. Legenda głosi, że po dwudziestu latach, zarówno Anna, jak i Joachim, mieli sen. We 
śnie przemówił do nich Pan Bóg przez Anioła i zalecił, żeby małżonkowie ponownie zamieszkali 
razem, żeby się pogodzili, bo oto Pan Bóg da im upragnione potomstwo. Wiedzeni światłem Ducha 
Świętego spotkali się podobno tutaj, w Jerozolimie, przy Złotej Bramie, która jest dziś zamknięta. 
Tam się pogodzili i pojednani znowu zamieszkali razem. Po dziewięciu miesiącach przyszła na świat 
dziewczynka, której nadano imię Miriam, czyli Maria. To Ją właśnie wybrał Bóg na matkę dla  swojego 
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Syna, Zbawiciela świata. Być może to tutaj właśnie, gdzieś na tej ziemi, na której jesteśmy, Maryja 
przyszła na świat, skoro głosi tradycja, że tu jest czczona św. Anna, Jej matka.

Chcemy w tej Eucharystii podziękować za narodziny Maryi, które zapowiadały narodziny Pana 
Jezusa. Chcemy także w tym miejscu podziękować za nasze narodziny. Nasze mamy nas urodziły. 
Już w większości one nie żyją, ale przecież są w wieczności, kiedyś się znowu z nimi spotkamy. Tutaj, 
dzisiaj, dziękujemy Panu Bogu za nasze dobre mamy, które nas urodziły i wychowały. 

Chcemy też Pana Boga przeprosić za te niewiasty, które nie chcą rodzić, które czasem zabijają życie 
pod swoim sercem. Prosimy, aby Bóg wybaczył tym kobietom, tym małżonkom, i żeby wszystkie 
niewiasty wiedziały, że są powołane, żeby wydawać potomstwo, żeby rodzić dzieci, które stają się 
dziećmi Bożymi i także przyszłymi mieszkańcami Nieba. A więc wątek pierwszy, związany ze św. Anną, 
z narodzinami Matki Najświętszej, każe nam okazać, tu, w tym miejscu, wdzięczność za narodziny 
Matki Bożej i także za narodziny każdej i każdego z nas, za narodziny naszych przyjaciół, których 
kochamy, za narodziny ludzi, których spotkaliśmy i jeszcze spotkamy w naszym życiu. 

Drugi wątek naszej refleksji związany jest z przesłaniem Ewangelii dzisiejszej niedzieli. Każdego 
roku w drugą niedzielę wielkopostną czytamy w Ewangelii o przemienieniu Pańskim. Ewangelia ta 
jest czytana dwa razy w roku. Raz – w drugą niedzielę Wielkiego Postu, a drugi raz – 6 sierpnia, gdy 
przeżywamy święto Przemienienia Pańskiego. Będziemy jeszcze na Górze Tabor i usłyszymy jeszcze 
raz tę Ewangelię, ale dzisiaj możemy powiedzieć, że w czasie przemienienia Pańskiego miała miejsce 
epifania Trójcy Świętej. Był słyszany głos Ojca, zaświadczający o Synu, o Jezusie: „To jest Syn mój 
Umiłowany, Jego słuchajcie” (Łk 9, 35). W najważniejszych momentach życia Jezusa Niebo oznaj-
miało, żeby słuchać tego najważniejszego Proroka, najważniejszego Legata Bożego, który sam jest 
Bogiem – Jezusa Chrystusa. Maryja także, jak wczoraj sobie uświadomiliśmy w Kanie Galilejskiej, 
powiedziała: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5). Wiedziała, że Jezus jest najmądrzejszy, 
najświętszy i że zawsze warto Go słuchać. Zachowujmy w pamięci słowa z Góry Tabor, dotyczące 
Jezusa: „To jest Syn mój Umiłowany, Jego słuchajcie” (Łk 9, 35).

Siostry i bracia, drodzy pielgrzymi, znamy historię narodów, szczególnie naszego narodu, znamy 
historię Kościoła i wiemy, do czego prowadzi niesłuchanie Pana Boga, niesłuchanie Jezusa, który na 
ziemi ogłosił Ewangelię. To niesłuchanie Jezusa ma miejsce szczególnie w czasach nowożytnych. Raz 
po raz powtarzają się nawoływania do skończenia z Bogiem, do wypędzenia Jezusa z życia publicz-
nego, wypędzenia Go z ludzkich serc. Zaczęło się to wyraźnie od francuskiego Oświecenia, poprzez 
wiek XIX, który był bardzo wrogi dla chrześcijaństwa, bo to był wiek, kiedy narodziły się w Europie 
utopijne, antyreligijne filozofie. Wystarczy wymienić: filozofię marksistowską, pozytywistyczną czy 
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scjentystyczną. Wszystkie one nawoływały do zerwania z religią. Ostrze ataków skierowały przeciwko 
chrześcijaństwu. Promowały nauki przyrodnicze. W nauce i technice upatrywano nowy, szczęśliwy 
świat, nową cywilizację. Idee te zostały przejęte przez twórców dwudziestowiecznych totalitaryzmów. 
Wiemy, jak zakończyła się droga tych, którzy poszli za tym nowym wyzwaniem. Najnowsza historia 
pokazała, że ci, który odrzucili Pana Boga, przestali słuchać Chrystusa, przestali także słuchać czło-
wieka. Ci, którzy przestali szanować i czcić Pana Boga, przestali szanować także człowieka. Totalita-
ryzm oparty na filozofii marksistowskiej niszczył nas – Polaków: w łagrach, na zsyłkach syberyjskich, 
w Katyniu. W tym roku mija okrągła, 70. rocznica pierwszych wywózek Polaków na Syberię w czasie 
drugiej wojny światowej. Każdego roku w lutym wspominamy, jak to z naszych rodzinnych gniazd na 
Kresach Wschodnich wyrywano rodaków i zsyłano na syberyjską poniewierkę. Większość stamtąd, 
z tej Golgoty Wschodu, już nie wróciła. 

Byli także tacy, którzy poszli za filozofią Fryderyka Nietzschego (1844-1900), filozofią nihilistyczną 
i zmontowali totalitaryzm nazistowski, faszystowski w Niemczech. Oni też siali śmierć i zniszczenie. 
Niszczyli ten naród, który nas dzisiaj gości – naród izraelski. Oni też wołali: „Precz z Bogiem", „Precz 
z Chrystusem", „Precz z Kościołem", „Precz z papieżem". 

Kochani pielgrzymi, powtórzmy jeszcze raz, że ci, którzy nie słuchają Syna Bożego – o co prosił 
niebieski i ziemski Gospodarz na Taborze – ci stają się także wrogami człowieka. „To jest Syn mój 
Umiłowany, Jego słuchajcie". Jeżeli ludzie nie słuchają słów Bożego Syna, Boga Wcielonego, to 
sprowadzają na ziemię nieszczęście. Takie jest przesłanie Taboru.

I dochodzimy do punktu trzeciego, ostatniego, naszej refleksji. Jesteśmy w pobliżu sadzawki 
Owczej. Gdy zwiedzaliśmy tę sadzawkę, została tam przypomniana Ewangelia o uzdrowieniu chro-
mego, który wiele lat oczekiwał na to, żeby wejść do uzdrawiającej, poruszającej się wody. Nie było 
człowieka, który by go doniósł do wody. Doczekał się dopiero wówczas, gdy nad sadzawką stanął Jezus 
z Nazaretu. Ten nie musiał go doprowadzać do wody. Wystarczyło, że powiedział słowo: „Wstań, weź 
swoje nosze i chodź” (J 4, 8). Chory natychmiast wyzdrowiał: wstał, wziął swoje nosze i chodził. 

Drodzy przyjaciele, przybyliśmy dzisiaj na to miejsce, do sadzawki Owczej, my, pielgrzymi z Polski. 
Jest tu z nami Jezus. On tu kiedyś był i uzdrowił człowieka, o którym wspomina Ewangelia. Dzisiaj 
Chrystus jest z nami, ten sam. On żyje i działa w Kościele. Dziś sadzawką jest ten ołtarz Chrystusowy. 
Przyszliśmy może trochę wybrudzeni, schorowani na duchu, bo patrząc na siebie samych, dostrzegamy 
swoje błędy, słabości, ułomności – po prostu – nasze duchowe schorzenia. Mamy także z pewnością 
również jakieś schorzenia biologiczne, przecież połykamy codziennie różne tabletki, reperujemy 
nasze zdrowie. Jesteśmy więc chorzy i na duchu, i na ciele. I oto jest z nami Jezus. Zaufajmy Mu 



56

tak, jak ci biedacy, którzy w działalności Jezusa dostępowali łaski uzdrowień. Możemy być pewni, 
że jeżeli zawierzymy Jezusowi, zawsze, w każdym czasie, nawet wtedy, gdy się nam rozstępuje ziemia 
pod nogami – jeśli Jezusowi zawierzymy i Go posłuchamy – to na pewno dostąpimy oczyszczenia 
i uzdrowienia: i tego duchowego, i często również fizycznego. Dlatego potraktujmy dzisiejszą Eucha-
rystię jako spotkanie z Jezusem, tutaj, nad sadzawką Owczą, gdzie się woda poruszała i skąd ludzie 
odchodzili zdrowsi. I my z tego miejsca chcemy dzisiaj odejść zdrowsi. W tym może nam pomóc 
tylko nasza głęboka wiara, nasze zaufanie do Tego, który uzdrawia. Mówimy więc na końcu: „Jezu, 
ufamy Tobie” – uczyń nas zdrowszymi na duszy i na ciele. Amen.
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Dzień piąty – poniedziałek, 1 marca 2010r. – Jerozolima

Przebieg dnia

Zaczynamy nowy tydzień i nowy miesiąc. Początek ten, w tym roku, ma miejsce w Jerozolimie. 
Nie mogę napatrzeć się przez hotelowe okno na starą Jerozolimę. Już potrafię powiedzieć, co mieści 
się w znaczących, wyróżniających się gmachach i budowlach Świętego Miasta. 

Dzisiejszej nocy śpimy krócej. O godz. 4.15. dzwoni telefon. Jest to zamówione budzenie. Po 
chwili rozlega się głos muezzina. Jest 4.30. Dość długo brzmi owo zawodzenie. Trzeba wyrazić uzna-
nie dla wyznawców islamu, że tę tradycję pielęgnują, że przypominają sobie o potrzebie modlitwy. 
Ubolewam nad tym, gdy słyszę, że w niektórych miastach w Polsce ludzie protestują przeciw poran-
nemu dzwonieniu w parafiach na modlitwę „Anioł Pański” czy przed niedzielną sumą. Nie wszystko 
jednak u wyznawców Mahometa jest dobre. Jako chrześcijanie, mamy dziś do nich wiele słusznych 
pretensji. Przede wszystkim boli nas to, że są względem nas mało tolerancyjni. Jest to widoczne np. 
przy budowie nowych świątyń. Chrześcijanie mają ogromne kłopoty z budowaniem swoich świątyń 
w krajach muzułmańskich, natomiast wyznawcy islamu budują meczety bez większych trudności 
w krajach Europy Zachodniej. Słyszymy ostatnio o wielkich trudnościach, żeby wybudować świątynię 
chrześcijańską w Tarsie, w mieście urodzenia św. Pawła Apostoła. W sprawę zaangażował się nawet 
kard. Joachim Meisner, arcybiskup Kolonii. Muzułmanie mówią ciągle „nie” na plan wybudowania 
tam chrześcijańskiej świątyni.

Mamy zbiórkę na dole przy portierni o godz.4. 45. O godz. 5.00 wychodzimy w kierunku Bazyliki 
Bożego Grobu. Ulice o tej porze są prawie puste. Tylko przy Bramie Heroda i przy Bramie Dama-
sceńskiej stoją, uzbrojeni po zęby, żołnierze izraelscy. Sklepy w większości są jeszcze pozamykane, ale 
w powietrzu czujemy ich specyficzny zapach.

Przybywamy do Bazyliki Grobu Bożego kilkanaście minut po godzinie piątej. Dowiadujemy się, że 
Bazylika otwierana jest o godz. 5.00. Księża udają się wprost do zakrystii, a wierni świeccy wychodzą 
od razu na Kalwarię. Zakrystia jest jeszcze zamknięta. Chwilę czekamy, o godz. 5.25 wchodzimy 
i przywdziewamy szaty liturgiczne koloru czerwonego. Msza św. jest o Męce Pańskiej. Miejsce cele-
bry, to ołtarz po prawej stronie na Kalwarii, czas celebry – 30 minut. Nie możemy tu śpiewać. Msza 
św. może być tylko recytowana. Dzisiaj wszystko czytają duchowni. Pierwsze czytanie podejmuje 
ks. Andrzej Walerowski, drugie – ks. Marek Korgul; Ewangelię odczytuje ks. Michał Jaremko. Mówię 
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krótką homilię. Przytaczam siedem słów Chrystusa z krzyża. Daję komentarz do każdego zdania. 
Oznajmiam uczestnikom, że przynosimy tutaj, pod krzyż wszystkie grzechy swojego życia, grzechy 
naszych przyjaciół i wszystkich ludzi. Przynosimy także żal i przeproszenie oraz prośbę o wierność 
Krzyżowi, w którym jest nasze zbawienie. Mszę św. kończymy o godz. 5.56. Wracamy do zakrystii. 
Zdejmujemy szaty. Koło zakrystii spotykam księży i wiernych świeckich z archidiecezji przemyskiej. 
Daję im pamiątkowe obrazki. 

Po Mszy św. wracamy do hotelu. Idziemy wolno – spacerkiem. Rozmawiam z ludźmi z naszej 
grupy. W hotelu odmawiam pierwszą część brewiarza, do Godziny w ciągu dnia włącznie oraz cztery 
litanie, które od lat odmawiam codziennie: litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, litanię do 
Najdroższej Krwi Jezusowej, litanię Loretańską do NMP i litanię do św. Józefa. O godz. 7.20 udaję 
się na śniadanie. Siedzę dziś koło Staszka Surmy z Leżajska, męża Ireny Tryczyńskiej, a potem prze-
noszę się na kawę do ks. Andrzeja Dziełaka. Przychodzi on na posiłki z kawą przywiezioną z Polski, 
gdyż jest lepsza od tej hotelowej. 

O godz. 9.00 mamy zbiórkę na dole. Przed południem zaplanowano zwiedzanie Góry Oliwnej. 
Pogoda się poprawia. Nie pada, ale na niebie widać chmury. Słońce przebija się od czasu do czasu. 
Wjeżdżamy najpierw na Górę Skopus. Stąd pięknie widać Jerozolimę. Podjeżdżamy dalej i wysia-
damy na Górze Wniebowstąpienia. W roku 376 wybudowano tu świątynię, a potem w 438 roku 
dobudowano klasztor. Krzyżowcy zbudowali tu ośmiokątną rotundę, ale bez dachu. Po roku 1187 
kościół został zamieniony na meczet i tak jest do dziś. W środku, na posadzce, widać odciśniętą 
stopę. Wedle niektórych, jest to stopa Pana Jezusa wstępującego do nieba. Ks. Jankowski odczytuje 
nam fragment Nowego Testamentu o Wniebowstąpieniu. Dopełnia go komentarzem. Na placu 
przykościelnym można kupić różne pamiątki. Prawie wszyscy biorą panoramiczne zdjęcie Jerozolimy 
i to po kilka egzemplarzy. Są niedrogie – po jednym dolarze. 

Od kościoła Wniebowstąpienia zmierzamy do kościoła „Pater noster”. Oglądamy tutaj grotę, w któ-
rej – według tradycji – Jezus nauczył Apostołów modlitwy, którą nazywamy „Modlitwą Pańską”. Nad 
tą grotą w IV wieku wybudowano kościół, w którym wspominano wszystkie wydarzenia, jakie miały 
miejsce na Górze Oliwnej. Kościół ten zniszczyli Persowie. Krzyżowcy wybudowali na tym miejscu 
obecny kościół „Pater noster”, który jest własnością Francji. Obok mają siedzibę siostry karmelitanki. 
Oglądamy świątynię. Spoglądamy na kilkadziesiąt tablic z wypisaną na nich, w różnych językach, 
„Modlitwą Pańską”. Podchodzimy do tablicy z językiem polskim. Niestety, tablica ta wygląda obecnie 
najgorzej ze wszystkich; jest po prostu potłuczona. Schodzimy do groty. Bierzemy się za ręce i śpiewamy 
wspólnie modlitwę „Ojcze nasz”. Pogłębia to poczucie wspólnoty i dziecięctwa Bożego. 
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Idziemy dalej w dół bardzo stromą i wąską drogą. Po lewej stronie zaczyna się cmentarz żydowski. 
Na grobach zamiast kwiatów leżą kamyki. Cmentarz ciągnie się w kierunku Doliny Jozafata. Docho-
dzimy do kościoła „Dominus flevit” (Pan zapłakał), który według projektu Antoniego Barluzziego, 
ma formę łzy. W tym kształcie został wybudowany w roku 1955 r. Kościół upamiętnia płacz Jezusa 
nad Jerozolimą (por. Łk 19, 41-44). Ks. przewodnik czyta i komentuje tekst Ewangelii. W między-
czasie na niebie pojawia się więcej chmur i zaczyna padać, na szczęście przelotnie. Do kościółka nie 
możemy wejść, gdyż jest tu akurat odprawiana Msza św. – dla jakiejś grupy pielgrzymiej. 

Idziemy na dół bardzo stromą drogą. MijamyAraba z osłem. Robią mi zdjęcie na ośle. Widać 
stąd, jak na dłoni, Złotą Bramę w murze okalającym stare Miasto. Po lewej stronie widzimy ten sam 
cmentarz żydowski. Dochodzimy powoli do Ogrodu Oliwnego. Jest tu bardzo wielu pielgrzymów, 
z różnych krajów: młodych i starszych. Objaśnienia otrzymujemy przed kościołem, gdyż w kościele 
jest odprawiana Msza św. w języku włoskim. Obecna bazylika Agonii została zaprojektowana przez 
włoskiego architekta Antoniego Barluzziego i wybudowana w latach 1922-1924. Wiele narodów 
miało udział w jej budowie, stąd też sanktuarium nosi dziś nazwę „Bazyliki Narodów”. Na suficie 
znajdują się godła kilkunastu państw. Budowla jest w stylu bizantyjskim, dach w postaci dwunastu 
kopuł. Alabastrowe, przyciemnione okna mają przypominać czas agonii i utrzymywać wnętrze 
w mistycznym cieniu. Przed głównym ołtarzem zachowała się skała modlitwy. Podchodzę dyskretnie 
nawą boczną do przodu. Celebrans głosi homilię po włosku. Mówi o modlitwie, która jest tak bardzo 
ważna i potrzebna w dobrym przeżywaniu cierpienia. Klękam dyskretnie koło balustrady, blisko 
skały, na której wedle tradycji modlił się Chrystus przed swoją męką i śmiercią krzyżową, gdzie pocił 
się krwawym potem (por. Mk 14, 26-52). Modlę się o dar modlitwy, o dar cichego i spokojnego 
przyjmowania cierpienia, o godzenie się bez szemrań z każdą wolą Bożą. Jezus najwięcej cierpiał pod 
koniec życia. Dał nam przykład modlitwy. Modlę się o trwanie w modlitwie na drodze cierpienia 
i w spełnianiu każdej innej trudnej woli Bożej.

Opuszczamy powoli teren Świątyni Narodów. Wychodzimy z Ogrodu Oliwnego. Widać tu 
bardzo stare drzewa oliwne. Być może, niektóre z nich pamiętają czas modlitwy Jezusa w Ogrójcu. 
Drzewa posadzone są w pewnej odległości od przejść, żeby je uchronić przed zrywaniem liści przez 
pielgrzymów. Mamy jeszcze do odwiedzenia – przed przerwą południową – dwa miejsca: grotę zdrady 
i pojmania Jezusa oraz kościół Wniebowzięcia NMP. Idziemy zatem najpierw do katolickiej kaplicy, 
która upamiętnia zdradę Judasza i pojmanie Jezusa. Kończy się Msza św. w języku węgierskim. Chwilę 
czekamy. Otrzymujemy błogosławieństwo. Podchodzimy dalej. Ks. Jankowski czyta fragment Ewan-
gelii św. Jana. Objaśnia go i przedstawia nam wątek zdrady Judasza i pojmania Jezusa.
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Następnie udajemy się do kościoła Wniebowzięcia NMP. Wchodzi się do niego długimi schodami 
w dół (naliczyłem ich 42). Świątynią opiekują się prawosławni greccy. Z sufitu zwisają charakte-
rystyczne lampy. Dookoła widać mnóstwo ikon. Po prawej stronie schodów znajduje się kaplica 
poświęcona św. Joachimowi i Annie, po lewej – św. Józefowi. Grób Maryi znajduje się po prawej 
stronie, w prawym skrzydle kościoła, na głębokości 18 m. Z dawnego grobowca pozostało jedynie 
pomieszczenie grzebalne, naturalna skała pokryta marmurem. Wchodzimy za ołtarz, po kolei klękamy. 
Całuję z czcią miejsce, na którym wedle tradycji zostało złożone do grobu ciało Maryi. Zauważam, 
że jest tu sporo pielgrzymów niekatolików, prawosławnych i muzułmanów, gdyż wszyscy oni czczą 
matkę Jezusa. Tu, u sufitu, wisi najwięcej lampek oliwnych. Nasza modlitwa w grobie Maryi trwa 
od godz. 12.00 do 12.15.

Kończy się przedpołudniowy czas naszego zwiedzania. Patrzymy z dołu na Jerozolimę. Stąd też 
pięknie wygląda, zresztą z całej Góry Oliwnej roztaczają się przepiękne widoki na stare Miasto. Na 
ulicach i chodnikach jest mnóstwo handlarzy. Są to przeważnie biedni Arabowie. Nieopodal świątyni 
Wniebowzięcia NMP czeka na nas autokar. Wsiadamy i podjeżdżamy do hotelu. Nie wszyscy jednak 
wchodzą od razu do środka, niektórzy udają się na jakiś południowy posiłek. Razem z ks. Andrzejem 
Raszplą wchodzimy do pobliskiego baru. Bierzemy chleb arabski z pastą i jarzynami, zaspokajamy 
głód. 

Przed wyjściem z autokaru została zapowiedziana zbiórka przy recepcji hotelowej na godz. 13.45. 
O tej godzinie gromadzimy się i wyruszmy wspólnie na Drogę Krzyżową, przesuniętą z poprzedniego 
dnia. Wchodzimy do starego Miasta przez Bramę Heroda. Zaraz za bramą skręcamy na prawo i wnet 
jesteśmy w okolicy „Lithostrotos”. Jest tu wiele do obejrzenia. Kiedyś na tym miejscu znajdowała się 
słynna twierdza Antonia, wybudowana przez Heroda Wielkiego w latach 37-35 przed Chrystusem. 
Po śmierci Heroda twierdza została przeznaczona na garnizon wojska rzymskiego. Tu rezydował 
namiestnik rzymski Poncjusz Piłat. Twierdza była zbudowana na skale. Znajdowały się w niej portyki, 
łaźnie. W narożnikach stały cztery wieże obronne. Centralnym placem było Litostrotos. Teren był 
skanalizowany, wyłożony kamieniami. Woda deszczowa spływała kanałami do olbrzymich cystern. 
Takie dwie cysterny zachowały się do naszych czasów. Pokazuje nam je ks. Jankowski. To właśnie tu 
odbył się proces Jezusa i tu Piłat wydał na Niego wyrok śmierci. Ks. przewodnik przypomina nam 
historię spotkania Jezusa z Piłatem i przedstawia drogę krzyżową Jezusa. 

Udajemy się do kościoła „Ecce homo”, który znajduje się na terenie dawnej twierdzy Antonii. 
Obok mieści się konwent sióstr syjońskich. Kościół jest wzniesiony w stylu rzymsko-bizantyjskim. 
Na terenie dawnej Antonii znajduje się również franciszkańska szkoła biblijna oraz dwa kościoły: 
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Biczowania i Włożenia Krzyża. Na tym terenie znajduje się także szkoła muzułmańska, z jej dziedzińca 
w każdy piątek wyrusza procesja Drogi Krzyżowej.

My, z kościoła „Ecce homo”, udajemy się do kościółka, w którym posługują siostry miłosierdzia. 
Tu, za chwilę, ma być odmawiana Koronka do Bożego Miłosierdzia i będzie adoracja Najświętszego 
Sakramentu. Na frontonie ołtarza widzimy obraz Jezusa Miłosiernego. Siostry pozwalają nam tu 
rozpocząć Drogę Krzyżową. Tu więc zaczynam rozważanie I. stacji. Pomiędzy pierwszymi stacjami 
modlimy się Koronką do Bożego Miłosierdzia, a między następnymi – na różańcu, rozważając tajem-
nice bolesne. Przy stacji IV. wstępujemy na krótką adorację Najświętszego Sakramentu. Prowadzę 
rozważania przy wszystkich stacjach. Staram się mówić głośno, by wszyscy nasi pielgrzymi słyszeli. 
Nabożeństwo odprawiamy wśród gwaru przechodniów i handlarzy. Może podobnie było w czasie 
drogi krzyżowej Pana Jezusa. Stację X i XI odprawiamy na dachu, nad kaplicą św. Heleny; stację 
XII – na placu przed Bazyliką Grobu Bożego; zaś stację XIII i XIV w kaplicy koptyjskiej, z tyłu za 
Grobem Chrystusa. Nabożeństwo kończymy modlitwą w intencjach Ojca Świętego, by zyskać odpust 
zupełny. Wszystkim uczestnikom udzielam błogosławieństwa. Przy XII stacji robimy sobie grupowe 
zdjęcie na zewnętrznych schodach przy Kalwarii. 

Potem jesteśmy jeszcze w kaplicy św. Heleny i Adama. Włączamy się w ostatnie trzy stacje fran-
ciszkańskiej procesji: Grób Pański, spotkanie Zmartwychwstałego z Marią Magdaleną i kaplica 
Najświętszego Sakramentu. 

Po wspólnej modlitwie udaję się jeszcze na Kalwarię. Po raz trzeci w czasie tej pielgrzymki klękam 
przed krzyżem Jezusa i modlę się o odpuszczenie grzechów moich własnych i ludzi, których dotąd 
spotkałem i którym dziś służę. Wracam z Bazyliki Bożego Grobu do hotelu sam. Mam czas na pod-
sumowanie przeżyć całego dnia. Wspólną kolację mamy o godz.18.30. Resztę czasu spędzamy na 
spotkaniach towarzyskich w gronie przyjaciół. 

Homilia wygłoszona na Kalwarii w Bazylice Bożego Grobu

Drodzy pielgrzymi, jesteśmy pod Krzyżem Pana Jezusa. To, co przypomniała nam przeczytana 
przed chwilą Ewangelia, wydarzyło się ponad dwa tysiące lat temu, w tym miejscu, w którym jeste-
śmy. Na Krzyżu Jezus wypowiedział do nas siedem słów. 

Słowo pierwsze: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34a). Panie Jezu, pro-
simy Cię, byś nam odpuścił wszystkie nasze grzechy, bo były chwile, w których nie wiedzieliśmy, 
co czynimy. 
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Słowo drugie: „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną będziesz w raju” (Łk 23, 43). Panie 
Jezu, prosimy tutaj, na tym miejscu, z Łotrem: Jezu, wspomnij na nas, gdy przyjdziesz do Swego 
królestwa, przyjdź po nas, w godzinie naszej śmierci i przez Krzyż swój, przyjmij nas do Siebie”. 

Słowo trzecie: „Niewiasto, oto syn Twój... Oto Matka twoja" (J 19, 26b-27a). Panie Jezu, pozwól 
nam zawsze pamiętać, że Twoja Matka jest zawsze z nami na drodze naszego życia, pod krzyżem 
naszego cierpienia. 

Słowo czwarte: „Eli, Eli, lema sabachthani!” to znaczy: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opu-
ścił!” (Mt 27, 46). Może w naszym życiu przyjdą takie chwile, kiedy będziemy u kresu wytrzymałości 
i będziemy wołać podobnie:„Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił!”. Obyśmy nie zwątpili, że 
Bóg nie opuszcza. 

Słowo piąte: „Pragnę” (J 19, 28) – tajemnicze słowo Jezusa, różnie przez egzegetów komentowane. 
Może było wyrazem pragnienia organicznego, a może odnosiło się do rzeczywistości, która była już 
blisko przed Jezusem. 

Słowo szóste: „Wykonało się!” (J 19, 30). Wykonało się, co było zamierzone przez Ojca. Wykonało 
się zbawienie, dokonało się odkupienie. 

Słowo siódme: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego” (Łk 23, 46). Tu, pod Krzyżem, Panie 
Jezu, chcemy jakby umrzeć duchowo z Tobą, byśmy przez naszą śmierć mogli wejść do chwały zmar-
twychwstania. Panie Jezu! U stóp Krzyża, tutaj, na tym miejscu, gdzie umarłeś, składamy wszystkie nasze 
grzechy, grzechy naszych przyjaciół, grzechy ludzkości i składamy nasz żal i mówimy: „Kłaniamy Ci się 
Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył”. Amen.

Rozważania przy jerozolimskich stacjach Drogi Krzyżowej

Wstęp

Ksiądz prałat Andrzej Raszpla, główny organizator naszej pielgrzymki, poprosił mnie, abym 
poprowadził krótkie rozważania przy stacjach Drogi Krzyżowej. Nie chciałem wymówić się od tego 
obowiązku. Można było rozważania porozkładać na poszczególnych kapłanów, ale tak się złożyło, że 
spadły one na mnie. Proszę je łaskawie przyjąć i duchowo mnie wspomagać w tych refleksjach.

Otwórzmy się najpierw na działanie Ducha Świętego, prośmy o Jego światło, prośmy o natchnie-
nie na czas naszej medytacji i modlitwy. Niech Duch Święty każdej i każdemu z nas powie więcej, 
aniżeli to, co będzie tutaj mówione. W miarę możliwości, postarajmy się przeżyć tę Drogę Krzyżową 
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w skupieniu. Wiem, że to się w zupełności nie uda, ale postarajmy się, żeby było jak najwięcej sku-
pienia i modlitwy.

Moi drodzy, jest Wielki Post, odprawiamy nabożeństwa Drogi Krzyżowej w naszych świątyniach, 
a dzisiaj pójdziemy tą drogą, którą kiedyś szedł Chrystus, niosąc krzyż na Kalwarię. Każda Droga 
Krzyżowa ma swoje źródło w tym mieście, na tej drodze krzyżowej, którą przejdziemy. 

Drodzy przyjaciele, tak to już jest, że stacje Drogi Krzyżowej w jakiś sposób uwidaczniają się 
w naszym życiu. Niektóre powtarzają się wielokrotnie, inne następują rzadziej. Spróbujmy na tej 
Drodze Krzyżowej zobaczyć naszą drogę życia, na której niesiemy jakieś krzyże. Spróbujmy przyjrzeć 
się przede wszystkim Jezusowi cierpiącemu z miłości do nas, by z Jego postawy wiele się nauczyć. 
Będziemy patrzeć także na osoby, które Jezus spotkał, niosąc krzyż. Spotkania z tymi osobami są 
również bardzo pouczające. Są to postaci z grona przyjaciół i nieprzyjaciół Jezusa. Spróbujmy wśród 
nich odnaleźć siebie i odpowiedzieć sobie na pytanie: do którego grona osób ja należę? 

Jesteśmy tutaj, w kościele; przed ołtarzem znajduje się obraz Jezusa Miłosiernego znany w całym 
świecie, pochodzący z Polski. To jest – jak mówią – jedyny obraz, który Jezus kazał namalować, 
a więc jest namalowany na życzenie samego Chrystusa; obraz z otwartym sercem Jezusa, z którego 
wychodzą na nas promienie miłości; obraz z napisem: „Jezu, ufam Tobie”. I z takiego miejsca wyru-
szamy na szlak Drogi Krzyżowej.

Stacja I. Pan Jezus na śmierć skazany

Ksiądz profesor przed chwilą przypomniał, jak wyglądało spotkanie Jezusa z Piłatem w miejscu 
zwanym Litostrotos. Jezus przyznał się, że jest królem i wyjaśnił, na czym polega Jego Królestwo: 
„Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, 
abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd […]. Ja się na to narodziłem 
i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego 
głosu” (J 18, 36- 37). A potem nastąpiło wydanie wyroku śmierci. Człowiek wydaje wyrok na Boga. 
Sędzia świata, Sędzia człowieka przyjmuje wyrok od sędziego ludzkiego, a jest to wyrok śmierci. Jezus 
ten wyrok przyjmuje z wielką pokorą, z wielkiej miłości do nas. 

Może i na nas ludzie wydają wyroki, może te wyroki są niesłuszne, może szerzą o nas opinie, oceny, 
które nas bolą – wyroki niesłuszne, jak na Pana Jezusa. Ale może i my wydajemy pochopne wyroki, 
opinie o naszych bliźnich, które mogą być niesprawiedliwe i krzywdzące. Pamiętajmy, że tylko Bóg zna 
pełną prawdę o człowieku, wie najlepiej, co kryje się w jego sercu. Dlatego też bądźmy ostrożni.
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Panie Jezu Chryste, prosimy Cię serdecznie, abyśmy w pokorze i cichości serca przyjmowali ludzkie 
oceny, także niesłuszne, wiedząc, że prawda wychodzi zawsze na jaw i, byśmy sami wystrzegali się wydawania 
pochopnych ocen o naszych braciach i siostrach, pamiętając, że pełną prawdę o człowieku zna tylko Bóg.

„Któryś za nas cierpiał rany…”.

Stacja II. Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona

Jezus bierze na swoje ramiona krzyż, na którym odda swoje życie za nas. Przyjmuje ten krzyż 
ochotnie, wiedząc, że jest to wypełnienie woli Ojca. 

My też w życiu otrzymujemy krzyże. Można powiedzieć, że całe nasze życie jest jedną wielką 
drogą z krzyżem. Te krzyże są wielorakie i w poszczególnych etapach życia różnie się nazywają, różnie 
wyglądają. Co jest ważne? Ważne jest, żebyśmy pamiętali, że krzyże te są wyciosane na miarę naszych 
możliwości. Pan Bóg nie daje nam takiego krzyża, którego nie potrafilibyśmy unieść. Ale jeżeli jest 
ciężki, to właśnie sam Jezus nam pomaga w jego dźwiganiu. Wiedział o tym św. Paweł, gdy mówił: 
„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”(Flp 4, 13). 

Panie Jezu Chryste, przy tej stacji prosimy Cię, abyśmy z wielką miłością przyjmowali różne krzyże 
i doświadczenia, wiedząc, że przez nasze cierpienie dopełniamy Twoje zbawcze cierpienie i nasze 
cierpienie przeżywane z Tobą nabiera charakteru zbawczego.

„Któryś za nas cierpiał rany…”.

Stacja III. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy

Jezus po raz pierwszy upada pod ciężarem krzyża. Okazuje się tylko człowiekiem, który ma ogra-
niczone siły fizyczne. Patrzymy na Jezusa, który szybko podnosi się z upadku, podnosi się, by iść 
dalej, bo wie, że to jeszcze nie koniec, że Jego dzieło jeszcze niezakończone. 

Na naszej drodze życia, gdy my dźwigamy krzyż, też nam się zdarzają upadki. Są upadki pierwsze i następne. 
Patrząc na Jezusa, który podniósł się z upadku, by iść dalej, by kontynuować wypełnianie woli Bożej, my 
także podnośmy się z każdego upadku, by wstępować na drogę dobra, drogę prawdy, drogę miłości. 

Panie Jezu Chryste, Ty wiesz, że upadamy pod krzyżem naszego życia i pierwszy raz, i następne 
razy. Prosimy Cię przy tej stacji o Twoją moc, byśmy umieli przy Twojej pomocy wstawać i iść dalej, 
po każdym upadku iść dalej, aż do celu.

„Któryś za nas cierpiał rany…”
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Stacja IV. Pan Jezus spotyka swoją najdroższą Matkę

Bardzo często w czasie uroczystych celebr śpiewana jest podczas Komunii Świętej łacińska pieśń „Ave 
verum corpus natum ex Maria Virgine” – „Bądź pozdrowione prawdziwe ciało, narodzone z Maryi”. 
To ciało Chrystusa, które przed chwilą widzieliśmy, któremu złożyliśmy hołd w naszej cichej adoracji, 
Maryja wydała je na świat w Betlejem. Potem była z Jezusem całe życie, zwłaszcza w Nazarecie. W czasie 
publicznej działalności Maryja pojawiła się wyraźnie jedynie w Kanie Galilejskiej. Wspominaliśmy o tym, 
będąc przedwczoraj w Kanie. W czasie nauczania Jezusa pozostawała w cieniu, ale przyszła tam, gdzie 
było cierpienie, aby być ze swoim Synem. Nic nie mówiła, ale swoją obecnością wspomagała Jezusa. 
Szła do końca. Stanęła pod krzyżem. Swoją obecnością zmniejszała ból i cierpienie Chrystusa.

Drodzy bracia i siostry, drodzy pielgrzymi, nie wolno nam nigdy zapominać, że na drodze krzy-
żowej naszego życia jest także Ona – Maryja, która może nic nie mówi, ale zawsze jest. Trzeba umieć 
Ją dostrzec, trzeba umieć Jej doświadczać i wierzyć w to, że Ona jest naprawdę z nami, bo jest Matką 
Kościoła, bo jest Matką każdego ucznia i uczennicy Jej Syna. Matka, która nigdy się nie starzeje, 
która nam nigdy nie umiera, która dla nas zostaje zawsze młoda. 

Panie Jezu Chryste, przy tej stacji, która ma też w Ziemi Świętej proweniencję polską, bo Polacy 
kochają Maryję, pragniemy podziękować Ci za to, że Twoja Matka – Matka Kościoła tak bardzo się 
związała z naszym polskim narodem. Pokornie prosimy, abyśmy nigdy nie zapomnieli, że mamy Matkę, 
Matkę wspólną, że mamy Matkę kochającą, że mamy Matkę na drodze krzyżowej naszego życia.

„Któryś za nas cierpiał rany…”.

Stacja V. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi

Żołnierze rzymscy, ci, którzy prowadzą Jezusa widzą, że Jezus nie doniesie krzyża do końca. Mając 
taką wątpliwość, angażują Szymona z Cyreny, który wraca akurat z pola, żeby wziął krzyż i pomógł 
Skazańcowi go dźwigać. 

I w naszym życiu jest tak, że czasem jesteśmy owymi Szymonami z Cyreny, którzy są angażowani 
jakimś zobowiązaniem, przynagleni jakimś poleceniem, do niesienia pomocy drugim. Ale bywa i tak, 
że inni pomagają nam dźwigać nasz krzyż. 

Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, przy tej stacji, byśmy chętnie pomagali drugim dźwigać ich 
krzyże, żebyśmy zawsze chętnie przykładali rękę do dobrego dzieła, zwłaszcza dzieła, które służy 
dobru drugiego człowieka, dobru wspólnemu wielu ludzi.

„Któryś za nas cierpiał rany…”.
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Stacja VI. Św. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

Na krzyżowej drodze Pana Jezusa byli nie tylko złoczyńcy, wrogowie Jezusa, ale także przyjaciele. 
Do nich należała Matka Jezusowa, należał umiłowany uczeń – św. Jan Ewangelista. Tradycja chrze-
ścijańska wymienia także niewiastę Weronikę, która z odwagą i miłością stanęła przed Jezusem, który 
miał zakrwawione Oblicze, by otrzeć Jego pot. Otrzymała w darze Jego odbite Oblicze, które do 
dzisiaj jest nam znane. Wpatrujemy się w to Oblicze Jezusa Cierpiącego. 

Siostry i bracia, może się trochę dziwimy, że na krzyżowej drodze Jezusa nie znalazł się jakiś uzdro-
wiony ślepiec, paralityk czy któryś z tych ludzi, którzy doznali od Niego łaski uzdrowienia. Nie było 
ich, ale znalazła się właśnie Weronika – kobieta o dobrym, miłującym sercu. 

Moi drodzy, my także w życiu mamy takie Weroniki, takie pobożne dusze, które nam pomagają, 
gdy cierpimy, gdy jest nam ciężko pod krzyżem, pocieszają dobrym słowem i w innych formach 
niosą pomoc duchową i materialną. Bądźmy podobni do Weroniki. Pomagajmy chętnie tym, którzy 
idą z nami z krzyżami. W myśl zasady, że ból dzielony staje się połową bólu, a radość dzielona staje 
się podwójną radością. 

Panie Jezu Chryste, prosimy Cię przy tej stacji o to, byśmy byli podobni do Weroniki w bezin-
teresownym okazywaniu pomocy naszym bliźnim.

„Któryś za nas cierpiał rany…”.

Stacja VII. Pan Jezus po raz drugi upada pod krzyżem

Gdy patrzymy na drugi upadek Pana Jezusa, uświadamiamy sobie, że Jezus jest naprawdę praw-
dziwym człowiekiem o ograniczonych siłach. Po raz wtóry upada pod ciężarem krzyża, ale ponownie 
się podnosi, bo wie, że dzieło zbawienia jeszcze niedokończone. 

Siostry i bracia, wspomnieliśmy przy stacji trzeciej, że w naszym życiu są upadki pierwsze, 
ale są także upadki następne, upadki drugie i trzecie, i kolejne. Patrzymy na Jezusa, który nam 
daje przykład, jak się mamy zachować w takich sytuacjach. Trzeba ciągle powstawać. Jest taka 
piosenka religijna, którą śpiewa młodzież: „Ciągle zaczynam od nowa, choć czasem w drodze 
upadam i ciągle słyszę te słowa: kochać to znaczy powstawać”. Wszystkim nam przytrafiają się 
upadki. Czasem te upadki się powtarzają i stają się już jakimś złym nawykiem, a nawet nało-
giem. Co jest ważne? Czego uczy nas Jezus – Ten upadający i powstający? Uczy nas, że trzeba 
się podnosić z każdego upadku, z każdego dna. Wiemy, że On nam w tym pomaga. Jeżeli z Nim 
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dźwigamy krzyż, to z naszych upadków razem z Nim łatwiej powstajemy. Dlatego przy każdej 
stacji uświadamiamy sobie, jak ważne jest dźwiganie naszego krzyża zawsze z Jezusem i z Jego 
Matką.

Panie Jezu Chryste, pomagaj nam powstawać z kolejnych upadków w naszym życiu.
„Któryś za nas cierpiał rany…”.

Stacja VIII. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

Do grona przyjaciół Pana Jezusa dźwigającego krzyż należą także pobożne niewiasty, które 
opłakiwały cierpiącego Pana. Chciały swoimi łzami, swoim współczuciem wesprzeć Skazańca, 
który niósł krzyż na górę stracenia. Ważne są słowa Jezusa, które skierował do współczujących 
niewiast: „Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi 
dziećmi” (Łk 23, 28). Jest to ważna wskazówka: Jezus nie żąda od nas płaczu, naszego współ-
czucia, ale pragnie, byśmy uznawali nasz grzech, żebyśmy płakali nad złem, które jest czynione 
przez ludzi. 

My też mamy jakiś udział w czynieniu zła, chociaż z nim walczymy, ale wiemy, że to zło się rozlewa, 
może jeszcze bardziej poza nami, ale zawsze wiemy, że tym źródłem ludzkiego zła jest ludzkie serce, 
ludzkie wnętrze. I właśnie trzeba opłakiwać to zło, wiedzieć i pamiętać, że ono zostało odkupione 
przez Chrystusa. „Nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad waszymi dziećmi” – jest to oświadcze-
nie, za kogo Jezus cierpi, za co i dlaczego niesie ten krzyż.

Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za to wyjaśnienie i za tę zachętę, byśmy w życiu naszym 
opłakiwali grzechy, byśmy do tego się przyznawali, byśmy grzech wyznawali w sakramencie pokuty 
i byśmy się od grzechu odwracali.

„Któryś za nas cierpiał rany…”.

Stacja IX. Pan Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem

Na krzyżowej drodze Pana Jezusa był upadek pierwszy, upadek drugi i był upadek trzeci – ostatni. 
I znowu widzimy, że Jezus i tym razem, może ostatkiem sił, podniósł się, zmobilizował się wewnętrz-
nie i poniósł krzyż dalej, tam, gdzie ten krzyż miał stanąć. Jak już wspomnieliśmy przy poprzednich 
stacjach, w naszym życiu są różne upadki, są upadki pierwsze, są upadki, które się powtarzają, ale są 
też te najgłębsze, największe upadki, jakby ostatnie, gdy już niżej nie można upaść. 
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Patrzymy na Jezusa i chcemy sobie przy tej stacji uświadomić, że z tego największego, 
najgłębszego upadku także trzeba powstać. On nam zawsze rękę podaje. Trzeba pamiętać, 
że nie ma takiego upadku, z którego nie moglibyśmy powstać. Gdy ludzie tracą w to wiarę, 
to czasem odbierają sobie życie. Nie wolno nam nigdy zwątpić, że z każdego dna, nawet 
najgorszego, najgłębszego, można się odbić, że z każdego zła jest możliwe wyjście. Czasem 
pytają nas nałogowcy, recydywiści, czy to jest możliwe, bo ich zdaniem – niemożliwe. A my, 
patrząc na Jezusa, mówimy: to jest możliwe, możliwe jest wyjście z każdego zła, powstanie 
z najcięższego upadku. 

Panie Jezu Chryste, nie wiemy, czy ten największy upadek już się w naszym życiu wydarzył, czy 
jeszcze mamy go przed sobą. Może jest już za nami. Dziękujemy Ci, że powstaliśmy, a gdy jeszcze 
się zdarzy, to prosimy, żebyśmy, patrząc na Ciebie – mocą Twojego wsparcia – też powstali.

„Któryś za nas cierpiał rany…”.

Stacja X. Pan Jezus z szat obnażony

Pan Jezus doszedł już na miejsce stracenia, na szczyt Golgoty i jest gotowy na ukrzyżowanie. 
Zostaje obnażony z szat. O suknię został rzucony los. Przy obnażaniu ma miejsce kolejne cierpienie, 
bo z pewnością odnowiły się rany. Jezus jest też wystawiony na poczucie wstydu. 

Siostry i bracia, także w naszym życiu zdarzają się obnażania. Są obnażania duchowe, gdy kogoś 
pozbawiamy czci, dobrego imienia, czasem odsłaniamy jego słabości i jego braki. To jest jakieś 
obnażanie, czasem może i prawdziwe, ale często jest ono niepotrzebne. Są także obnażania cielesne. 
Wystarczy sobie przypomnieć, co to jest pornografia, żeby sobie uświadomić, że są obnażania cie-
lesne, jest bezwstyd.

Zwykle przy dziesiątej stacji Jezusa Cierpiącego przepraszamy za wszelkie obnażania i te duchowe, 
i te cielesne, które nam się może przydarzyły, ale także chcemy przeprosić za obnażania duchowe 
i cielesne innych ludzi, tych, którzy o Bogu zapomnieli, którzy utracili poczucie wstydu. 

Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, abyśmy byli wolni od tej słabości, abyśmy w naszym życiu nie 
pomnażali grzechu obnażania. 

„Któryś za nas cierpiał rany…”.
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Stacja XI. Pan Jezus przybity do krzyża

Jezus jest przygotowywany do wywyższenia na krzyżu. Żołnierze kładą na ziemi krzyż i rozciągają 
na nim Jezusa. Chrystus daje sobie przybić do drzewa krzyża swoje ręce, którymi błogosławił, którymi 
pomagał ludziom biednym, którymi uzdrawiał, którymi rozmnażał chleb. Daje sobie przybić także 
nogi, które Go nosiły po drogach Palestyny, gdy głosił Ewangelię. Jesteśmy zdumieni i pytamy, dla-
czego Jezus na to pozwolił – On, który rozmnażał chleb, który uzdrawiał paralityków, który uciszył 
burzę na morzu, który nawet z martwych wskrzeszał; dlaczego tutaj ukrył do końca swoje Bóstwo, 
swoją moc, którą przyniósł z Nieba i okazał się bezsilnym człowiekiem, którego można krzyżować, 
przybijać?

Jest taka pieśń wielkopostna, w której są słowa: „To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech”. 
Z pewnością jest w tym wiele prawdy. Nasze grzechy przybijają Jezusa do krzyża. Pamiętajmy o tym. 

Panie Jezu Chryste, przepraszamy Cię za wszystkie grzechy naszego życia. Gdy dzisiaj rano byliśmy 
na Mszy św., pod Twój krzyż na Kalwarię przynieśliśmy wszystkie grzechy całego naszego życia. To 
wszystko, co nam się przydarzyło, to były owe gwoździe, którymi przybijaliśmy Ciebie do krzyża. 
Przepraszamy Cię za to i prosimy o zmiłowanie.

„Któryś za nas cierpiał rany…”.

Stacja XII. Pan Jezus umiera na krzyżu

Jesteśmy obok Kalwarii, gdzie rzeczywiście Jezus został na krzyżu wywyższony. Przychodzimy 
w naszym rozważaniu do tego kulminacyjnego momentu, kiedy Jezus zostaje na krzyżu wywyższony 
i kiedy cierpi za nas rany, i kiedy umiera. 

Podczas porannej Mszy św. rozważaliśmy siedem słów, które Jezus wypowiedział na krzyżu. 
W Wielki Piątek słyszymy słowa, które kapłan śpiewa przy obrzędzie odsłonięcia krzyża: „Oto drzewo 
krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata. Pójdźmy z pokłonem”. 

Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci na tym świętym miejscu, na tej Świętej Ziemi, zroszonej Twoją 
krwią, pobłogosławioną Twoim cierpieniem i Twoją śmiercią. Dziękujemy Ci za dar cierpienia za 
nas, za Twoją śmierć krzyżową, podjętą dla naszego zbawienia i prosimy Cię, byśmy nigdy o tym nie 
zapomnieli, komu zawdzięczamy odpuszczenie grzechów, komu zawdzięczamy szczęśliwą wieczność. 
Prosimy Cię, abyśmy przez całe życie byli czcicielami i obrońcami krzyża.

„Któryś za nas cierpiał rany…”.
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Stacja XIII. Zdjęcie ciała Pana Jezusa z krzyża

Jezus już nie cierpi, oddał już ducha swemu Ojcu, ale cierpi jeszcze Jego Matka, bo oto ciało Jezusa 
z przebitym bokiem jest zdjęte z krzyża i złożone na Jej łonie. Wydała światu w Betlejem Jezusa, 
a świat Jej zwrócił Jezusa zabitego. 

Znamy „Pietę” Michała Anioła i tyle innych piet. Także w Wałbrzychu mamy figurę Matki Bożej 
Bolesnej – w kształcie piety. Ostatnio została ogłoszona Patronką tego, niegdyś górniczego, miasta. 
Maryja, trzymająca na kolanach zgasłe ciało swojego Syna, jest Patronką wszystkich pozornie prze-
granych, odrzuconych. Maryja Bolesna wiedziała, że Jezus nie przegrał ostatecznie swojej misji na 
Ziemi. Wszyscy, którzy niesłusznie cierpią i umierają za wielkie wartości, szczególnie gdy umierają 
za innych, nie są przegranymi, ale zwycięzcami. 

Panie Jezu Chryste, przy tej stacji chcemy Ci podziękować jeszcze raz za Matkę, którą nam dałeś, 
która była przy Tobie i w Betlejem, i na Golgocie, na początku, gdy się rodziłeś i na krzyżu, gdy 
umierałeś. Z pewnością potem Cię widziała jako Zmartwychwstałego. Potem zabrałeś Ją z ciałem 
i duszą do siebie, do nieba. Prosimy, byśmy zawsze Maryję kochali jako Matkę naszego życia, Matkę, 
która nigdy nie przestaje kochać, która wszystko rozumie, która zawsze nam pomaga. 

„I Ty, któraś współcierpiała…”.

Stacja XIV. Pan Jezus złożony do grobu

Kto był kiedyś u sióstr karmelitanek albo klarysek, widział kratę oddzielającą siostry od tych, którzy 
przychodzą w odwiedziny. Przez kratę można siostry zobaczyć albo przez zasłonę je tylko usłyszeć. 
Jeżeli chcemy coś siostrom przekazać, wysuwamy szufladę, wkładamy dany podarunek, daną rzecz, 
i tę szufladę z powrotem „zamykamy”. Gdy człowiek umiera, to my ziemianie, też jakby wkładamy 
go do szuflady i przekazujemy na drugą stronę życia, do życia wiecznego. 

Skoro rozważamy pogrzeb Pana Jezusa, złożenie Jego ciała do grobu, to prośmy przy tej stacji 
o szacunek dla ludzi, którzy żegnają swoich zmarłych, także o szacunek do cmentarzy. Cmentarz jest 
zawsze jakby drugą świątynią, miejscem świętym, gdzie nasi wierni oczekują na zmartwychwstanie. 
Wiemy, że grób, w którym pochowano Jezusa, a który przywalono kamieniem i opieczętowano, został 
pusty. Ojciec Niebieski przyznał się do Tego, którego ludzie powiesili na krzyżu. Jezus Zmartwych-
wstał i ten grób pusty jest tutaj. Ten pusty grób odkryli w poranek wielkanocny pierwsi uczniowie, 
pierwsi pielgrzymi: Maria Magdalena, Apostoł Piotr i Jan, i inni uczniowie. Potem, w ciągu wieków, 
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przybywali następni. I my dzisiaj przybyliśmy z pielgrzymką właśnie do pustego grobu Jezusa. To jest 
to miejsce centralne w Ziemi Świętej, na którym Jezus zwyciężył śmierć i zapowiedział nasze zmar-
twychwstanie. Śpiewamy w pieśni wielkanocnej: „Chrystus zmartwychwstan jest, nam na przykład 
dany jest, iż mamy z martwych powstać, z Panem Bogiem królować. Alleluja!”. 

Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za Twoją śmierć i za Twoje zmartwychwstanie, za łaskę wiary, 
za to, że pozwalasz się kochać, i prosimy w tym świętym miejscu o przymnożenie wiary. Przyjecha-
liśmy po to, żeby naszą wiarę odmłodzić, żeby naszą wiarę pogłębić. W różnych miejscach prosimy 
za Twoimi pierwszymi uczniami: „Panie, przymnóż nam wiary!”. Chcemy z nową wiarą, z nową 
miłością, z nową przyjaźnią do Ciebie powrócić z Ziemi Świętej do kraju naszego życia. 

„Któryś za nas cierpiał rany…”.

Zakończenie

Dziękujemy Tobie, Panie, za dar Drogi Krzyżowej, za to, że nam było dane – może tylko raz 
w życiu, może któryś kolejny raz w życiu – przejść tą drogą, którą Ty przeszedłeś wtedy, gdy doko-
nywałeś dzieła naszego zbawienia. Tobie chwała na wieki wieków. Amen.

Modlimy się w intencjach Ojca Świętego, by zyskać odpust zupełny: „Ojcze nasz”, „Zdrowaś 
Maryjo”, „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu”, „Pod Twoją obronę”.

Niech imię Pańskie będzie błogosławione…
Wspomożenie nasze w Imieniu Pana…
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.



Dzień VIDzień VI



86



87

Dzień szósty – wtorek, 2 marca 2010 r. – Jerozolima – Morze Martwe 
– Jerycho 

Przebieg dnia

Pogoda się poprawia, przestaje padać. Ranek w Jerozolimie jest rześki. Wstajemy dziś o godz. 
6.00. O tej porze w Jerozolimie jest już jasno. O godz.6.30 wyruszamy wspólnie w stronę Bazyliki 
Bożego Grobu. Sklepy arabskie w starej Jerozolimie są jeszcze pozamykane. Ruch na ulicy jest nie-
wielki, ale w Bazylice jest już sporo ludzi. Grają organy. Przy Grobie Pańskim jest odprawiana Msza 
św. rzymsko-katolicka. Słychać śpiew gregoriański: „Missa de angelis”. Mszę mieliśmy odprawiać 
o godz. 7.15 przy Grobie Pańskim. Jednak w wyniku nieporozumienia wyznaczono nam Mszę św. 
ponownie na Kalwarii o godz. 7.00, dając nam na odprawienie 45 minut. Zaczynamy więc o godz. 
7.00 przy ołtarzu na Kalwarii po prawej stronie krzyża.

Bierzemy formularz mszalny o zmartwychwstaniu Chrystusa i czytania z Niedzieli Zmartwych-
wstania. Na początku trochę nam przeszkadza głośna gra na organach, ale akurat w czasie czytania 
Ewangelii gra ustaje. Jako lektorzy dziś występują: czytanie I – ks. Michał Jaremko; czytanie drugie 
– ks. Krzysztof Moszumański; Ewangelia – ks. Andrzej Walerowski. Wygłaszam dłuższą homilię niż 
wczoraj, gdyż mamy trochę więcej czasu. Najpierw mówię o znakach zmartwychwstania: o pustym 
grobie i chrystofaniach. Następnie staram się przypomnieć, jaką wymowę posiada – co oznacza dla 
nas i dla świata – Pańskie zmartwychwstanie. Po homilii ma miejsce wyznanie wiary. Prośby modli-
twy wiernych czyta ks. Andrzej Raszpla. Przed błogosławieństwem zwracam uwagę, że jest to nasze 
pożegnanie z Bazyliką Bożego Grobu: z Kalwarią i z pustym Grobem Chrystusa.

Po Mszy św. robimy wspólne pamiątkowe zdjęcie – tylko księża, gdyż jedynie na to otrzymujemy 
pozwolenie. Pielgrzymi z naszej grupy modlą się indywidualnie. Ze mną zostaje ks. Andrzej Raszpla. 
Wychodzimy raz jeszcze na Kalwarię. Jest prawie pusto. Kolejny raz możemy spokojnie uklęknąć 
w miejscu, w którym, wedle tradycji, stał krzyż Chrystusa. Żegnamy się z Bazyliką i wartkim krokiem 
wracamy do hotelu. Spożywamy tu ostatnie śniadanie. Codziennie mamy duży wybór: jest biały ser, 
różnego rodzaju marmolady, miód, jajecznica, owocowe sałatki. Siedzę niekiedy z kurialistami, czasem 
dosiadam się do ks. Andrzeja Dziełaka, z którym znam się od czasu wspólnych studiów w Metropo-
litalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Potem byliśmy wiele lat we Wrocławiu 
na Ostrowie Tumskim, gdy pracowałem jako wychowawca w MWSD, a on w  Centralnym Ośrodku 
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Bazylika Grobu Bożego
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Msza św. na Kalwarii
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Duszpasterstwa Akademickiego (CODA), przy boku świątobliwego ks. Aleksandra Zienkiewicza. 
Uważam go za jednego z moich najbliższych księży, kolegów i przyjaciół. 

Po śniadaniu szybko się pakujemy. Walizka podróżna, wskutek zakupu religijnych pamiątek, 
stała się cięższa. 

Odjeżdżamy o godz. 9.10. Jest to właściwie pożegnanie z Jerozolimą, zwłaszcza z Kalwarią i Bożym 
Grobem. Byliśmy tu pełne cztery dni. 

Spod hotelu jedziemy w stronę Betanii, a więc najpierw przez Górę Scopus,a następnie – Górę 
Oliwną. Rzucamy okiem raz po raz na Jerozolimę, która z tej strony jest najbardziej widoczna. Drogą 
okrężną przybywamy do Betanii, która leży na terenie Autonomii Palestyńskiej. Jest to dziś bardzo 
biedne miasteczko zamieszkałe przez Arabów. Mimo takiej biedy, w mieście budują nowy meczet. 

Kościół katolicki, upamiętniający rodzinę Łazarza, Marii i Marty, jest niewielki. Został zbudowany w XX 
wieku na pozostałościach dawnych budowli sakralnych. Ma kształt krzyża greckiego, równoramiennego. 
Jest to budowla bez okien, wygląda jak pomnik grobowy, światło pada tu przez okrągłe okno w kopule. 
Na frontonie znajdują się trzy mozaiki przedstawiające: Martę, Łazarza i Marię. U podstaw kopuły wid-
nieje łaciński napis: „Kto we Mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, 
nie umrze na wieki”. Nad głównym ołtarzem Chrystus, mówi do Marty: „Ja jestem zmartwychwstaniem 
i życiem”. Po lewej stronie ołtarza oglądamy Jezusa w domu Marty i Marii. Po prawej wskrzeszenie Łazarza. 
W ołtarzu głównym widzimy dwóch aniołów przy pustym grobie Łazarza. Na witrażach uwieczniono 
ewangeliczne sceny z kontaktów Jezusa z rodziną Łazarza w Betanii.

Po wejściu do świątyni ks. Stanisław Jankowski czyta fragment Ewangelii opisujący wskrzeszenie 
Łazarza. Podaje komentarz i snuje refleksje, nawiązujące do naszego codziennego życia. Zwraca uwagę 
na wiarę Marty, która była zmienna: raz silna, innym razem napełniona wątpliwościami. Tak bywa 
i w naszym życiu: są chwile, że mocno wierzymy, i są okresy, kiedy wątpimy. 

Bardzo lubię to miejsce, gdyż ukazuje nam ono przyjaciół Chrystusa – dopełniające się rodzeństwo. 
To tutaj, właśnie nad grobem Łazarza, Jezus po raz drugi zapłakał. Marta była wspaniałą gospodynią. 
Prowadziła dialog z Jezusem po śmierci brata. Maria wsłuchiwała się w słowa Jezusa. Lubię mówić 
o tych siostrach, zwłaszcza do sióstr zakonnych albo też do grup apostolskich w parafiach. Siostry 
Łazarza bowiem reprezentują dwie dopełniające się postawy chrześcijańskie: kontemplację i aktywizm 
– benedyktyńskie hasło: „ora et labora”.  

Po wyjściu z kościoła ks. Andrzej Raszpla pokazuje nam jeszcze ogromny kamień, podobny do 
tych, którymi zakrywano kiedyś groby. Podprowadza nas także do miejsca, w którym kiedyś mógł 
się znajdować grób Łazarza. Ów grób znajduje się dziś pod muzułmańskim meczetem i pozostaje 
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pod opieką muzułmańskiej rodziny. Niektórzy z pielgrzymów schodzą po schodach, by obejrzeć 
ewentualne miejsce grobu przyjaciela Jezusa. 

Wracamy w kierunku parkingu. Przechodzimy przez ogród klasztorny. Spotykamy w nim czar-
nego franciszkanina. Na drzewach widzimy młode owoce cytryn. Przed odjazdem zaopatrujemy 
się w pamiątki religijne. Mnie udaje się nabyć pierścień biskupi, żeby była pamiątka po obecnej 
pielgrzymce.

O godz.10.15 ruszamy w dalszą drogę. Opuszczamy Betanię, gdzie są fatalne drogi. Obieramy 
kierunek na Morze Martwe. Po kilkunastu minutach zatrzymujemy się w punkcie widokowym. 
Wychodzimy z autokaru i robimy pamiątkowe zdjęcia na tle pustyni Judzkiej. Piękne stąd widoki. 
Przyjaciele wsadzają mnie na wielbłąda, jak wcześniej na Górze Oliwnej – na osła. Dzieci arabskie 
wyciągają ręce po pieniądze. Handlarze arabscy wciskają nam do rąk różne przedmioty religijne 
i świeckie pamiątki. 

Po półgodzinnej przerwie jedziemy dalej. Mijamy punkt wskazujący na poziom morza. Potem 
obserwujemy następne oznaczenia: Morze Martwe znajduje się 405 m poniżej poziomu morza. 
Przybliżając się do Morza Martwego, widzimy drogę skręcającą w lewo do Jerycha. Będziemy 
tam dopiero wieczorem. Teraz jedziemy na południe, wzdłuż brzegu morza, w kierunku twierdzy 
Masady. Najpierw mijamy Qumran. Ks. prof. Jankowski mówi nam o odkryciach biblijnych w tym 
miejscu. Widać tu ruiny osady esseńczyków z czasów Chrystusa. W jedenastu grotach znajdują-
cych się na skarpie górującej nad osadą, do roku 1947, znajdowano rękopisy tekstów biblijnych 
Starego Testamentu.

Patrzymy na Morze Martwe, które mamy po lewej stronie. Raz jest bliżej nas, innym razem 
oddalamy się od niego. Nie widać tu ani ptaków, ani roślin. Jest nieco zamglone, mimo wszystko 
widać przeciwległy brzeg, który należy już do Jordanii. Ksiądz przewodnik informuje nas, że poziom 
morza ciągle się obniża, co pociąga za sobą zmniejszanie się jego powierzchni. Zachodzi obawa, że 
kiedyś może dojść do jego wyschnięcia. Zasolenie wody sięga 27%.

Mijamy miejscowość oazową En Gedi. Ks. Jankowski przypomina, że tu prawdopodobnie miały 
miejsce potyczki Dawida z Saulem. Podjeżdżamy pod Masadę. Jest to twierdza z czasów rzymskich. 
Tu bronili się w roku 73. po Chrystusie powstańcy żydowscy przed Rzymianami i popełnili zbiorowe 
samobójstwo, by nie zginąć czy też nie dać się wziąć przez wroga do niewoli. Wydarzenie to opisał 
historyk rzymski Józef Flawiusz w Wojnie żydowskiej. Masada wznosi się na wysokość 440 m ponad 
brzeg Morza Martwego. Na górze znajdują się ruiny pałacu i twierdzy Heroda. Roztacza się stąd 
wspaniały widok na Morze Martwe.
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Niestety, na górę nie wyjeżdżamy, gdyż plan dnia jest inny. Jedziemy więc dalej. Widzimy łącznik, 
znajdujący się między częścią północną i południową morza. Dojeżdżamy do następnej – drugiej 
miejscowości oazowej – nazywającej się En Boquek. Jest godzina 12.45. Tu zatrzymujemy się na 
dłużej, by zażyć kąpieli w Morzu Martwym. Dostrzegamy dużą plażę, hotel i centrum handlowe. Na 
budynku stojącym nad brzegiem jest zegar i termometr. Temperatura powietrza waha się między 28 
i 31 stopni powyżej zera. Większość z nas korzysta z kąpieli, ja również. A potem spaceruję w słońcu. 
Myślę o kraju, o Świdnicy, gdzie leży jeszcze śnieg i trwa zima, a my tu plażujemy w temperaturze 30 
stopni powyżej zera. Po kąpieli posilamy się z ks. Dziełakiem dobrą zakąską. O godz.15.15 powin-
niśmy być na zbiórce przy autokarze. 

O godz. 15.20 odjeżdżamy. Wracamy z powrotem na północ. Odmawiamy Koronkę do Bożego 
Miłosierdzia, a następnie bolesną część różańca. W pobliżu Jerycha otrzymujemy komentarz od księdza 
przewodnika na temat tego najstarszego miasta na świecie.

Pobyt w Jerychu zaczynamy od wizyty w sklepie, na życzenie naszego kierowcy, Araba, ale kato-
lika. Tak tu funkcjonuje turystyka, że przywożą pielgrzymów do centrów handlowych, by zostawili 
nieco pieniędzy i zasilili miejscową biedną ludność. Potem podjeżdżamy pod drzewo sykomory, znane 
z Ewangelii z historii z Zacheuszem. Przybywamy do hotelu o godz. 17.40. Jest to hotel o nazwie Jeri-
cho Resort VILLAGE. Otrzymuję jednoosobowy pokój nr 207. O godz. 18.30 jest kolacja. Z diecezji 
przyszła smutna wiadomość, że dość niespodziewanie zmarł ks. prałat Ryszard Matuszak, proboszcz 
i dziekan z Bolkowa. 

Dziś – po intensywnym dniu, po kąpieli w Morzu Martwym – wszyscy są trochę zmęczeni i więk-
szość udaje się na spoczynek. Stoję dość długo w oknie. Widać księżyc, który powiększa się ku pełni. 
Jest to moja wieczorna modlitwa.  

Homilia na Kalwarii w Bazylice Bożego Grobu

Drodzy bracia kapłani, drodzy pielgrzymi, drodzy przyjaciele! Jesteśmy na skrawku ziemi, na której 
Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy, ale także na której zwyciężył śmierć i zapowiedział nasze zmar-
twychwstanie. Dzisiejsze czytania, które były głoszone w tej Eucharystii, są czytaniami wielkanocnymi, 
mówiącymi nam o Pańskim zmartwychwstaniu. Jezus zmartwychwstał bez świadków, ale są znaki Jego 
zmartwychwstania. Pierwszym znakiem zmartwychwstania Pana Jezusa był pusty grób. Słyszeliśmy, jak ten 
grób został odkryty w poranek Wielkanocny, gdy przybyła do niego Maria Magdalena i zastała odsunięty 
kamień. Pobiegła do uczniów. Uczniowie Jan i Piotr przybyli do grobu i też stwierdzili, że jest pusty. Ten 
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pusty grób był i jest pierwszym znakiem Pańskiego zmartwychwstania. Znajduje się do dzisiaj tutaj, gdzie 
jesteśmy, i jest niemym świadkiem, że Jezus zmartwychwstał, że zwyciężył śmierć.

Drugim znakiem zmartwychwstania Chrystusa były chrystofanie, czyli ukazywanie się Chrystusa 
zmartwychwstałego uczniom. Słyszeliśmy w odczytanej Ewangelii, jak to Chrystus zmartwychwstały ukazał 
się najpierw Marii Magdalenie. Ona pierwsza spośród ludzi dostąpiła łaski widzenia Go po zmartwych-
wstaniu, ona, która wiele nagrzeszyła, ale jeszcze bardziej umiłowała. Jezus wyróżnił ją tym ukazaniem się 
w poranek wielkanocny. Ona była pierwszą odbiorczynią prawdy o zmartwychwstaniu Pańskim. Potem 
miały miejsce kolejne chrystofanie. W pierwszy dzień tygodnia, w dzień swojego zmartwychwstania, Pan 
Jezus ukazał się aż pięć razy. Najpierw właśnie Marii Magdalenie, potem ukazał się innym niewiastom. 
Następnie, w ciągu dnia, Piotrowi. Po południu zaś ukazał się w drodze do Emaus dwóm uczniom, którzy 
uciekali z Jerozolimy, gdyż bali się, żeby ich nie spotkał podobny los, jak Chrystusa. Pamiętamy tę uroczą 
scenę, kiedy Jezus wyjaśniał im Pisma, jako jeszcze nierozpoznany, a potem, jak się dał im rozpoznać przy 
łamaniu chleba w przydrożnej gospodzie. Pierwszego dnia, w dzień zmartwychwstania, było jeszcze jedno, 
szczególne spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym – miało ono miejsce w Wieczerniku, bez Apostoła 
Tomasza. Jezus przyszedł i powiedział: „Pokój wam! [..]. Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie 
grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” ( zob. J 20, 19-23).

Drodzy bracia i siostry, takie są fakty wielkanocne, które Kościół od dwóch tysięcy lat przypomina 
i które budzą naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, nie tylko ukrzyżowanego, ale także zmartwychwstałego. 
Na tym świętym miejscu chcemy zapytać, co oznacza Pańskie zmartwychwstanie? 

Po pierwsze, możemy powiedzieć, że Chrystus Pan przez swoje zmartwychwstanie uwierzytelnił 
wszystkie swoje słowa i czyny, wszystko to, co powiedział i co uczynił, uwierzytelnił właśnie swoim 
zwycięstwem nad śmiercią. 

Po drugie – zmartwychwstanie Pańskie obwieszcza nam prawdę, że na końcu jest życie, a nie 
śmierć. Nam się często wydaje, że jest śmierć, bo giną istoty żywe w przyrodzie: rośliny, zwierzęta 
i umierają ludzie. Jezus zmartwychwstając, obwieszcza nam, że to nie koniec, że to jest tylko śmierć 
dla tej ziemi, że jest nowa rzeczywistość, świat życia nieprzemijającego. A więc ostatnie słowo należy 
do życia, a nie do śmierci. 

Po trzecie – zmartwychwstanie Chrystusa oznajmia nam, że ostatnie słowo należy do prawdy i do 
miłości. Żydzi sądzili, że zabiją Jezusa i będzie spokój, i będzie sprawa rozwiązana. Jednak się przeli-
czyli. Krzyż, który z jednej strony był krzykiem wielkiego zła, był także znakiem wielkiej miłości, a nie 
końcem. Po krzyżu i grobie nastąpiło zmartwychwstanie. Jezus zaświadczył, że ostatnie słowo należy do 
prawdy i do miłości, a nie do fałszu i zła. Nas czasem kłamstwo przeraża, przerażają nas rozmiary zła, 
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które się rozlewa szeroką falą po świecie. Gdy stajemy przed Jezusem zmartwychwstałym, nabieramy 
nadziei, odwagi, nabieramy przekonania, że ostatnie słowo należy do prawdy i do miłości. 

Po czwarte – zmartwychwstanie Pańskie oznajmia nam, że do chwały zmartwychwstania, do szczęścia 
wiecznego, idzie się przez krzyż, przez cierpienie. Pan Jezus wyjaśnił to uczniom w drodze do Emaus, 
gdy mówił: „Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały” (Łk 24, 26). Gdy nas 
przygniatają krzyże codziennego dnia, zawsze powinniśmy pamiętać, że są one drogą do chwały, do 
zwycięstwa, że przez krzyż idzie się do światła (per crucem ad lucem); przez ciernie do gwiazd (per aspera 
ad astra). Mówimy młodzieży, że kto się nie poświęci, niczego nie dokona, że do chwały na tej ziemi 
i do wiecznej chwały trzeba iść drogą krzyża, a więc drogą wyrzeczenia, samozaparcia, wytrwania.

Siostry i bracia, co zabierzemy z tego Wzgórza Golgoty, na którym jesteśmy? Jakie wspomnienia 
zostaną w nas z pielgrzymki do Grobu Pańskiego? Wiemy, że to jest centralne miejsce na naszej 
ziemi, najważniejszy skrawek naszej planety, tu, gdzie nieopodal – w Betlejem – Jezus się narodził 
i tutaj – przede wszystkim – gdzie oddał życie, gdzie wycierpiał za nas rany, jak to rozważaliśmy 
na Drodze Krzyżowej i tutaj także, gdzie zwyciężył śmierć, gdzie zmartwychwstał, gdzie jest Jego 
pusty grób. Dzisiaj – po wiekach – ten pusty grób tutaj odnajdujemy. Tutaj Jezus był widziany przez 
swoich przyjaciół, przez Marię Magdalenę, przez Apostołów, a dzisiaj my go widzimy oczyma wiary, 
doświadczamy Go w Eucharystii, którą sprawujemy. Każda Eucharystia jest spotkaniem z Jezusem 
ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, bo Eucharystia obejmuje całe Jego dzieło zbawcze. 

Prośmy pokornie naszego Pana w tej Eucharystii o łaskę nowej wiary, o entuzjazm wiary, o wielką 
miłość, byśmy na drodze życia, którą mamy jeszcze przed sobą, byli nowymi ludźmi – po tej piel-
grzymce pod Krzyż Pański, po tej pielgrzymce do Pańskiego Grobu. Podziękujmy także za łaskę bycia 
tutaj, jakiej dostąpiliśmy, i prośmy Jezusa, byśmy Go zawsze mieli w sercu. A gdy przyjdą ciemne 
doliny, dni krzyżowe, żebyśmy już widzieli blask zmartwychwstania, przyszłe zwycięstwo, które bez 
wątpienia będzie naszym udziałem, jeśli wytrwamy w Jego miłości aż do końca.

Zakończmy słowami staropolskiej pieśni wielkanocnej: „Przez Twoje święte zmartwychpowstanie, 
Boży Synu, odpuść nam nasze zgrzeszenie. Wierzymy, iżeś zmartwychpowstał. Żywoteś nasz naprawił. 
Śmierci wiecznej nas zbawił. Swoją świętą moc zjawił”. Amen.
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Dzień siódmy – środa, 3 marca 2010 r. – Góra Tabor – Jezioro Galilejskie 

Przebieg dnia

Jesteśmy po nocy w Jerycho. Okno mojego pokoju wychodzi w kierunku Jordanu i Jordanii. 
W nocy widać bardzo dużo świateł. Miasto Jerycho, uważane za najstarsze miasto świata, jest dziś 
bardzo biedne. Mieszkają tu Arabowie uciskani przez Żydów. 

Dzisiaj pobudka o godz. 5.45. O godz. 6.15 schodzimy na śniadanie. Każdy może znaleźć coś, 
co lubi. O godz. 6.50 wyjeżdżamy autokarem – przy dobrej pogodzie – w stronę Galilei. Jedziemy 
Zachodnim Brzegiem doliną Jordanu w górę rzeki, w stronę Góry Tabor. Z lewej strony są wzgórza 
i góry, z prawej płynie Jordan. Ten teren ma znaczenie militarne i jest podobno w części zaminowany. 
Co jakiś czas widać pas graniczny, wytyczony przez zasieki z kolczastego drutu.

Dojeżdżamy do punktu kontrolnego. Jest to kontrola izraelska, gdyż opuszczamy Autonomię 
Palestyńską i wkraczamy ponownie do Izraela. Żołnierze straży granicznej wchodzą do autokaru, 
rozmawiają z kierowcą, patrząca na nas i pozwalają jechać. Ks. prof. Stanisław Jankowski, nasz prze-
wodnik, robi nam wykład na temat kuszenia, omawia trzy pokusy szatańskie. Dowiadujemy się, że 
głód (pierwsza pokusa), jest znakiem ograniczenia człowieka i jego zależności od tego, co zewnętrzne. 
Wszyscy podziwiają mądrość i kompetencję naszego przewodnika. Z każdym dniem nasz przewodnik 
zyskuje sobie coraz większe uznanie grupy. 

Zatrzymujemy się dopiero u podnóża Góry Tabor. Pogoda psuje się nieco. Jest więcej chmur, 
ale nie pada. Otrzymujemy instruktaż od ks. Raszpli, w jaki sposób będziemy wyjeżdżać na Górę. 
Są do dyspozycji małe, kilkuosobowe autobusy. Zabierają po osiem osób. Wychodzimy z autokaru 
i po kolei wsiadamy do busików. Potrzebujemy ich sześć. Kierowcy są doświadczeni, dobrze znają 
trasę, która jest bardzo kręta i stroma. Wkrótce jesteśmy wszyscy na Górze. Jest godz. 9.20. Przed 
kościołem ks. Jankowski udziela nam objaśnień historycznych i biblijnych. Okazuje się, że nie 
musimy czekać do godz. 10.00 na zamówioną Mszę św. Mamy możliwość wcześniejszego rozpoczęcia 
celebracji, by nie było potem pośpiechu. Wkładamy zatem liturgiczne szaty. Zakrystianin wyszukuje 
mi odpowiednią mitrę i o godz. 9.50 jesteśmy już przy ołtarzu. Po pieśni wstępnej i pozdrowieniu 
robię wprowadzenie do liturgii. Zaczynam od przypomnienia roli gór w dziejach zbawienia. Akt 
pokutny śpiewamy. Teksty dwóch czytań należą dziś do pań, w tym do Anny Karp. Ewangelię 
z  kolei czyta o. Błażej OFM Cap. Wygłaszam homilię. Najpierw przypominam, jaki był cel i jakie 
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jest  teologiczne znaczenie  przemienienia Pańskiego. Potem mówię o przemianach w świecie, ich 
odmianach i stwierdzam, że najważniejsze są przemiany duchowe, moralne: kłamstwa w prawdę, 
zła w dobro, tego, co dobre w to, co lepsze. W drugiej części homilii omawiam etapy nawrócenia, 
uwolnienia się od grzechu i winy (przyznanie się do grzechu, wyznanie grzechu i odwrócenie się 
od grzechu). Następuje wyznanie wiary. Modlitwa wiernych jest spontaniczna. Na przygotowanie 
darów śpiewamy: „Boże w dobroci”; na Komunię Świętą: „Jezusa ukrytego”, „Bądźże pozdrowiona”; 
„Niech będzie chwała, cześć i uwielbienie”. Komunia św. jest pod dwoma postaciami. Kończymy 
błogosławieństwem i wspólnym zdjęciem. 

Po Mszy św. dziękuję czarnemu franciszkaninowi za uprzejmą obsługę. Dzisiejsza Msza św. 
trwała ponad godzinę, gdyż nie popędzały nas żadne terminy. Przy wyjściu z kościoła zaglądam 
jeszcze do dwóch bocznych kaplic: kaplicy Mojżesza i kaplicy Eliasza, dwóch mężów obecnych 
przy przemienieniu Chrystusa. Powoli udajemy się do pojazdów i sukcesywnie zjeżdżamy na 
dół. Wracamy do autobusu i jedziemy w stronę Jeziora Tyberiadzkiego. Dojeżdżamy do kibucu 
Ginosar, gdzie znajduje się przystań na motorowe łodzie. Rozpoczyna się przejażdżka po Jeziorze 
Genezaret, która twa 35 minut (od godz. 11.15 do 11.50), ceremonią wciągnięcia narodowej 
flagi na maszt. Mnie powierzono to zadanie. Obsługa statku włącza płytę z naszym narodowym 
hymnem. Wszyscy wstają. Przeżywamy chwilę wzruszenia. Po tym uroczystym akcie ruszamy na 
jezioro. Po pewnym czasie proszą mnie za ster. Nie wzbraniam się. Ks. Łukasz robi zdjęcia. Po chwili 
śpiewamy „Barkę”. Gdzieś w połowie drogi zostaje wyłączony silnik; łódź prawie się zatrzymuje. 
Ks. prof. Jankowski czyta fragment Ewangelii o burzy na jeziorze. Dopełnia go pięknym komen-
tarzem. Wracamy w drogę powrotną do przystani w kibucu. Podziwiamy jezioro i całą okolicę. 
Jest tu naprawdę pięknie, wprost majestatycznie. Rozglądamy się dookoła. Ks. Jankowski pokazuje 
miejscowości leżące wokół jeziora. Niektóre z nich znane są z Ewangelii. Jezioro ma długość 21 
km; szerokość do12 km; największa głębokość – do 35 m. Obwód jeziora wynosi 62 km. Jest to 
największy zbiornik słodkiej wody w Izraelu. W czasie przejażdżki dosyć wiało. Pogoda była w sam 
raz: bez deszczu i bez upału. 

Wysiadamy z łodzi motorowej. Patrzymy na wodę przy brzegu. Widać w niej duże ryby. 
Dochodzimy do autokaru i jedziemy na północny brzeg jeziora, gdzie znajduje się kilka miej-
scowości i obiektów do zwiedzenia. Najpierw przybywamy do kościoła prymatu św. Piotra. Jest 
godz. 12.15. Przed kościołem ks. prof. Jankowski czyta drugie zakończenie Ewangelii św. Jana, 
gdzie jest mowa o chrystofanii nad jeziorem i o nadaniu prymatu św. Piotrowi. Ks. Profesor 
bardzo ciepło interpretuje pytania Pana Jezusa postawione Piotrowi: „Szymonie, synu Jana, czy 
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miłujesz Mnie więcej, aniżeli ci?” (J 21, 15a) – czy mogę liczyć na twoją przyjaźń?; czy Mnie 
więcej nie zdradzisz? 

Wchodzimy do kościoła, całujemy skałę. Modlę się tu za Ojca Św. Benedykta XVI. Następnie idę 
nad wodę, siadam na kamieniu, wyciągam różaniec, patrzę na jezioro i modlę się. Tutaj Jezus był na 
pewno. Tu miały miejsce powołania pierwszych uczniów. 

Stąd udajemy się do pobliskiej restauracji, aby się trochę posilić, jako że do hotelowej kolacji jest 
jeszcze parę godzin. Restauracja znajduje się w pobliżu, tuż nad jeziorem. Większość z grupy zamawia 
rybę św. Piotra. Do tego dochodzi ziemniak i kilka rodzajów sałatek do wyboru. Przy moim stole są 
sami księża. W sumie jest nas siedmiu. Zapraszam ich na obiad z rybą św. Piotra.

Po obiedzie udajemy się nad jezioro. Mam pełny kwadrans na cichą, osobistą modlitwę. Modlę się 
za kapłanów, szczególnie moich wychowanków i wszystkich prezbiterów naszej diecezji świdnickiej. 
Polecam Chrystusowi dwóch naszych księży, którzy w trwającym Roku Kapłańskim, w piątym roku 
swego kapłaństwa, opuścili nasze szeregi. Jest tu rzeczywiście odpowiedni klimat do modlitwy. 

O godz. 15.00 podjeżdżamy do pobliskiego Kafarnaum, miasta tak wiele razy wspominanego 
w Ewangeliach. Było to kiedyś ważne miasto rzymskie. Tędy przebiegała Via Maris (droga morska) 
z Egiptu przez Damaszek do Mezopotamii. Jest to jedno z głównych miejsc działalności Jezusa 
w Galilei, miejsce wielu cudów. To tutaj mieszkał św. Piotr. Stąd, z jego domu, Jezus wyruszał, 
by obchodzić pobliskie miejscowości i nauczać o królestwie Bożym. Dziś jest miejscowością bez-
ludną. 

Przechodzimy koło pięknej figury św. Piotra. Wielu tu robi sobie zdjęcia. Udajemy się na miej-
sce, gdzie ongiś znajdował się dom św. Piotra. Dzisiaj stoi tu nowoczesny kościół. Wchodzimy do 
środka. Jest Najświętszy Sakrament. Na ścianach wypisano teksty ewangeliczne, przypominające 
działalności Jezusa w tym mieście. Modlę się tutaj za Piotra naszych czasów, za Ojca Św. Benedykta 
XVI. Z kościoła udajemy się na ruiny pobliskiej synagogi. Oglądamy też ekspozycję kamiennych 
przedmiotów wydobytych przez archeologów. 

Z Kafarnaum wracamy do Tabghy. Jest to niewielka miejscowość nad Jeziorem Galilejskim, u pod-
nóża Góry Błogosławieństw. Najpierw udajemy się do kościoła upamiętniającego cud rozmnożenia 
chleba. Ks. prof. Jankowski odczytuje tekst Ewangelii o rozmnożeniu chleba (por. Mk 6, 34-44) 
i dodaje biblijne i duszpasterskie objaśnienia. Stojący tu kościół, wybudowany w1982 r., jest repliką 
kościoła z czasów bizantyjskich. Wewnątrz znajduje się bardzo stara i piękna mozaika przedstawiająca 
kosz z czterema bochenkami chleba pomiędzy dwoma rybami. Oglądamy tu inne ciekawe mozaiki 
przestawiające różne rośliny i zwierzęta. 
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Nasi pielgrzymi niemal na każdym postoju i przy każdym obiekcie robią zakupy. Opóźnia to 
nasze pielgrzymowanie. Ks. Andrzej Raszpla, odpowiedzialny za realizację całościowego programu 
dnia, tym razem udziela reprymendy zwłaszcza tym, którzy najczęściej przychodzą do autokaru 
jako ostatni. 

Jedziemy na Górę Błogosławieństw. Niestety, nie możemy tu być zbyt długo, bo mamy jeszcze jeden 
ważny punkt w programie, udanie się na miejsce, gdzie Jordan wypływa z Jeziora Galilejskiego. Z Góry 
Błogosławieństw jest przepiękny widok na Jezioro Genezaret. Ks. Raszpla odczytuje Osiem Błogosławieństw 
z Ewangelii św. Mateusza (Mt 5,1-12). Oglądamy kościół (z zewnątrz i wewnątrz), który został wybudo-
wany w roku 1938 na miejscu poprzednich świątyń. Na ścianach kościoła są wypisane Błogosławieństwa. 
Każdy modli się prywatnie. Obok kościoła, nieco wyżej, znajdują się domy rekolekcyjne. Posługują tu 
siostry zakonne. Robimy parę zdjęć i udajemy się do autokaru. 

Jedziemy wzdłuż zachodniego brzegu Jeziora Genezaret, przez Magdalę i Tyberiadę. Tyberiada 
jest dziś największym miastem nad Jeziorem Galilejskim, mającym ok. 70 tysięcy mieszkańców. 
Jedziemy z niepokojem, czy zdążymy nad Jordan, do miejscowości Yardenit. Udaje się. Wkrótce 
wjeżdżamy na parking. Jest tu mnóstwo autobusów, znak że sporo pielgrzymów i turystów znajduje 
się tu, nad Jordanem. Zbliżamy się do rzeki. Widzimy tłum ludzi. Jesteśmy świadkami chrztu. Kan-
dydaci stoją w kolejce w długich białych koszulach. Po kolei podchodzą do szafarzy chrztu, którzy 
każdego kandydata zanurzają w wodzie Jordanu. Czekamy chwilę na zakończenie tego obrzędu. 
Potem schodzimy tuż nad wodę. Robię wprowadzenie do obrzędu odnowienia przyrzeczeń Chrztu 
św. Wszyscy powtarzają słowo „wierzę”. Następnie każdy z naszych pielgrzymów podchodzi do mnie. 
Robię każdemu na czole znak Krzyża św. wodą z Jordanu i udzielam błogosławieństwa pasterskiego. 
Wiele osób nabiera sobie wody do butelek i pojemników. Czynią to także księża. Woda może przydać 
się w Polsce do udzielania Chrztu św. 

 Późnym popołudniem ruszamy ruszamy w drogę powrotną do Jerycha. Czas podróży wypełnia 
modlitwa różańcowa, objaśnienia ks. prof. Janowskiego i prywatne rozmowy. Jedziemy prawie tą 
samą drogą. Strona jordańska, lewa strona Jordanu, jest pełna świateł, a więc pełna życia. Prawa – 
martwa, w części zaminowana przez Żydów.

Kolację w hotelu w Jerycho mamy o godz. 20.00, a potem jest jeszcze spotkanie w gronie srebr-
nych jubilatów. Ostatnie chwile dnia to osobista modlitwa w pokoju hotelowym przy blasku światła 
księżyca. Panie Boże, dziękujemy za kolejny dzień w Ojczyźnie ziemskiej Twojego Syna i naszego 
Zbawiciela. Bądź uwielbiony w Swoim majestacie teraz i na wieki! 
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Rejs po Jeziorze Galilejskim
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Homilia wygłoszona w czasie Mszy św. na Górze Tabor 

Drodzy bracia kapłani, drodzy bracia i siostry, przyjaciele, pielgrzymi z naszej Ojczyzny do 
ziemskiej Ojczyzny naszego Zbawiciela! Najpierw przypomnijmy sobie z lekcji religii, a także 
z dotychczasowych, wysłuchanych kazań, jaki był cel przemienienia Jezusa. W oparciu o relacje 
ewangeliczne, możemy powiedzieć, że Chrystus przez cud swojego przemienienia chciał umocnić 
tych uczniów, którzy potem mieli patrzeć na Jego mękę. A byli to trzej przez Niego wybrani: 
Piotr, Jan i Jakub. Tych właśnie uczniów Chrystus tutaj przyprowadził, żeby przed nimi odsłonić 
prawdę o sobie, żeby pokazać, kim naprawdę jest. Dzięki temu widzeniu uczniowie mieli otrzymać 
duchowe umocnienie na czas męki i śmierci Mistrza. Ci sami uczniowie, świadkowie przemienie-
nia, byli potem świadkami modlitwy Jezusa w Ogrójcu i Jego krwawego potu. Mieli stąd zabrać 
umocnienie na czas męki i śmierci, mieli pamiętać, że z krzyżem na Golgotę pójdzie Jezus jako 
prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. 

Przemienienie Pańskie dostarczyło uczniom nadzwyczajnych przeżyć. Uczniowie byli pełni 
zachwytu, nie potrafili potem tego zdarzenia nawet opisać. Piotr tylko zdołał powiedzieć: „Mistrzu, 
dobrze, że tu jesteśmy" (Łk 9,33). To był właśnie okrzyk człowieka, który doświadcza Boga: „Panie, 
dobrze nam tu być", jak inni tłumaczą. Człowiekowi, który doświadcza Boga, jest zawsze dobrze 
z Bogiem. Chcemy i my na tej Górze prosić, by nam zawsze było dobrze z Panem Bogiem, abyśmy 
zawsze cenili sobie naszą wiarę i to, że nam Jezus otworzył oczy na świat wyższych wartości, żebyśmy 
za św. Piotrem powtarzali: „Panie, dobrze nam być z Tobą”. 

Drodzy bracia i siostry, gdy stajemy na tej Górze, przed tajemnicą przemienienia Pańskiego, 
zauważmy także, że przemienienie Chrystusa zapowiadało Jego zmartwychwstanie i także 
nasze przyszłe przemienienie – nasze przyszłe zmartwychwstanie. Jest o tym mowa w dzisiej-
szych modlitwach mszalnych. Chrystus na końcu czasu przemieni nasze ciała, upodobni nas 
do siebie, do swojego ciała uwielbionego, które miał w czasie przemienienia na tej Górze, 
i potem, gdy zmartwychwstał. Zatem powtórzmy, Chrystusowe przemienienie zapowiada 
nasze przyszłe przemienienie, gdy nastąpi zmartwychwstanie ciał, gdy zmartwychwstaniemy 
do życia wiecznego.

Siostry i bracia, kochani pielgrzymi, idźmy dalej w naszym rozważaniu. Zwróćmy uwagę na samo 
słowo „przemienienie”. Oznacza ono przemianę czegoś w coś innego. Mówimy o różnych przemia-
nach i różnych przemian doświadczamy. Są przemiany w przyrodzie, a więc zmiany biologiczne, ale 
także zmiany duchowe i nadprzyrodzone.
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Już starożytni zauważyli, że świat jest pełen zmian, że jedne rzeczy przechodzą w drugie. Filozof 
grecki Heraklit z Efezu powiedział: „panta rhei” – „wszystko płynie”. Pierwsi filozofowie greccy wska-
zywali na zmienność świata, na przemiany, które ciągle się dokonują w przyrodzie. Było to pierwsze 
odczytanie prawdy o świecie. Inni z kolei wskazywali na stabilność świata. Uważali, że świat jest 
naprawdę niezmienny. Wszelkie zaś zmiany są tylko złudzeniem. Tak mówił np. Parmenides z Elei 
i jego uczniowie. Te dwa skrajne stanowiska pogodził potem wielki Arystoteles przez teorię możności 
i aktu, substancji i przypadłości, materii i formy.

Nie wchodźmy w głąb tych poglądów, ale poprzestańmy tu na stwierdzeniu, że w otaczającym 
nas świecie dokonują się nieustannie zmiany. Są przemiany w naszym organizmie, starzejemy się, ale 
przecież, krocząc ku starości, nie idziemy na zgubę, idziemy do młodości wiecznej, którą zapowiada 
nam Pańskie przemienienie i Pańskie zmartwychwstanie.

Siostry i bracia, przypomnijmy, że dwa tygodnie temu była środa popielcowa. Na początku 
Wielkiego Postu była mowa o przemianach, lecz nie o przemianach materialnych, biologicznych, 
ale o potrzebie przemiany wewnętrznej, duchowej, moralnej. Gdy przyjmowaliśmy popiół na głowy, 
słyszeliśmy słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). Zostaliśmy przeto wezwani 
do przemiany. Wiemy, że tych słów Pan Jezus nie wypowiedział do grzeszników, do ateistów, inno-
wierców, ale powiedział je do swoich uczniów, tych niby już nawróconych. „Nawracajcie się i wierzcie 
w Ewangelię”– słowa te skierowane są do wszystkich, do wierzących i niewierzących, do grzeszników 
i świętych, do młodszych i starszych.

Owo nawracanie się nie jest procesem jednorazowym, ale wielokrotnym, właściwie winno być 
procesem ciągłym. Chrystus nie powiedział „Nawróćcie się”, ale powiedział „Nawracajcie się”, co 
można rozumieć: codziennie nawracajcie się, codziennie Mnie kochajcie nową miłością, codziennie 
we Mnie wierzcie nową wiarą, codziennie darzcie Mnie nowym zaufaniem; każdego dnia: „Nawra-
cajcie się i wierzcie w Ewangelię”. 

Czas Wielkiego Postu to czas powszechnego nawracania się. Jeżeli traktujemy naszą pielgrzymkę 
jako rekolekcje w drodze, jako rekolekcje wielkopostne, to musimy na naszym szlaku pielgrzymim 
dotknąć sprawy naszego nawrócenia, moralnej i religijnej przemiany i odnowy. Dzisiaj ludzie 
są  nastawieni na przemiany tylko materialne, szukają dobrobytu, gonią za zyskiem. A my im 
mówimy: bogaćcie się, ale dzielcie się tym, co wyprodukujecie z innymi, nie trzymajcie tego tylko dla 
siebie, popatrzcie na biednych, dzielcie się z nimi, tym, co macie. Niech będzie dobrobyt, ale niech 
z niego korzystają inni, a nie tylko nieliczni. Przemiany materialne, troska o to, aby było jedzenie, 
by dobrze funkcjonowały maszyny, urządzenia są potrzebne. Wiemy, że te przemiany materialne są 
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 dobrodziejstwem dla człowieka, ale, niestety, czasem są i zagrożeniem. Wiemy, że zdobycze nauki 
i techniki wykorzystywano i dalej się wykorzystuje do złych celów, do niszczenia człowieka. Warto 
zauważyć, że pierwsze naukowe wynalazki miały najpierw zastosowanie na wojnach. Dzisiaj też wielu 
uczonych jest zaangażowanych w badania naukowe, które służą celom militarnym. Naukę wykorzy-
stuje się niekiedy, niestety, do niecnych celów po to, żeby opanować drugiego, żeby utrzymać władzę, 
żeby dyktować innym swoje warunki.

Siostry i bracia, Chrystus wezwał nas i zobowiązał przede wszystkim do zmian moralnych, ducho-
wych. One są bowiem najważniejsze i rodzą szczęście. Idąc za Chrystusem, jako Jego uczniowie, 
mówimy, że owszem, ważne jest zmienianie świata materialnego, udoskonalanie go, czynienie sobie 
ziemi poddanej, ale ważniejsze jest zmienianie naszego ducha, ważniejsze są zmiany wewnętrzne, 
zmiany duchowe. Zmiany te polegają na przechodzeniu od tego, co złe, do tego, co dobre; od tego, 
co dobre, do tego, co lepsze, a z tego, co lepsze, do tego, co najlepsze. Do takich zmian wzywa nas 
właśnie Chrystus, abyśmy duchowo przemieniali się ciągle w nowych ludzi, w ludzi bardziej wie-
rzących i więcej miłujących. 

Siostry i bracia, przypomnijmy sobie, jakie kroki trzeba postawić, żeby dokonało się w nas duchowe 
nawrócenie, żeby nastąpiła w nas zmiana na lepsze.

Zwykle mówimy o nawracaniu się z grzechu, ze zła. Zło zaś jest wtedy, gdy nie słuchamy Boga. 
W ostatnią niedzielę, w kościele św. Anny w Jerozolimie, poświęciliśmy duży fragment rozważania 
słowom: „To jest Syn mój Umiłowany, Jego słuchajcie" (Łk 9,35). Przypomnieliśmy sobie, że grzech 
rodzi się tam, gdzie ludzie nie słuchają Pana Boga. Zauważmy, że grzech ma to do siebie, że naj-
pierw niszczy nas, najpierw niszczy tego, kto go popełnia. Czasem można to niszczenie przykrywać, 
przysłaniać, siedzieć w błocie i mówić, że jest dobrze, innych przyzywać, żeby też w to błoto weszli. 
Jednakże przychodzi chwila, kiedy odkrywamy, że grzech naprawdę powoduje w nas niszczenie. 
Jednym ze skutków grzechu są wyrzuty sumienia. 

Jeśli mówimy o grzechu, trzeba sobie przypomnieć, że grzech osłabia świętość nie tylko grzesznika, 
który go popełnia, ale osłabia świętość całego Kościoła. Dlaczego? Gdyż Kościół jest organizmem, jest 
Ciałem Chrystusa. Jak nas boli palec, żołądek, ząb czy głowa, to cały organizm jest w niedyspozycji. 
Jeżeli ktoś jeden zgrzeszył, to cała wspólnota Kościoła doznaje jakiegoś uszczerbku, doznaje smutku, 
nawet gdy o tym nikt nie wie. I przeciwnie, gdy coś dobrego czynimy, nawet gdy nikt tego nie widzi 
poza Bogiem i nami, to dobro spełnione, powiększa świętość całego Kościoła.

Pamiętam taki film z mojej młodości. Miał tytuł „Czerwone berety". Film opowiadał o chłopcu, 
którego wezwano do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Został pożegnany przez rodziców, sąsiadów 
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i kolegów, jak to zwykle bywa - alkoholem. Podpity rekrut jechał do jednostki nocnym pociągiem. 
W pociągu poczuł się nagle ważny, ale tej ważności nikt nie mógł zauważyć, bo pociąg był prawie 
pusty. Gdy przyszedł konduktor i poprosił o bilet, ten się sprzeciwił: „Jaki bilet!" - krzyknął. „Jeżeli 
pan nie okaże biletu, to wysadzę pana na następnej stacji” – odparł konduktor. „Wysadzę – zoba-
czymy - kto kogo?" – krzyknął młodzieniec. Zaczęła się szarpanina. Działo się to wszystko blisko 
drzwi wagonu. Młody chłopak zdenerwował się, chwycił konduktora za bary i pełną siłą pchnął na 
drzwi pociągu, które nie były domknięte. Konduktor wypadł na zewnątrz, chłopiec jakby otrzeź-
wiał, popatrzył na lewo, na prawo – nikt nie widział. Przyjechał niespokojny do jednostki. Po kilku 
dniach wyczytał w gazecie, że jakiś chuligan wyrzucił konduktora z pędzącego pociągu i konduktor 
poniósł śmierć na miejscu. Wtedy pogłębił się wewnętrzny dramat w tym młodzieńcu. Chłopak 
uświadomił sobie, że jest zabójcą człowieka. Zaczął go gryźć robak wyrzutów sumienia. Film opo-
wiada, jak chłopiec próbował stłumić owe wyrzuty sumienia. Wszystkie środki zawiodły. W końcu 
musiał wyrzucić z siebie ów grzech, by wrócić do równowagi psychicznej i do normalności. Przyznał 
się do popełnionego czynu. 

Siostry i bracia, oto pierwszy krok, który trzeba postawić, żeby się nawrócić, żeby się duchowo prze-
mienić – przyznanie się do grzechu. W psalmie 50. czytamy słowa: „Przeciwko Tobie samemu zgrze-
szyłem". Żeby przyznać się do grzechu i uznać się za winnego, potrzebna jest odrobina pokory. 

Omawiając sprawę przyznania się do grzechu i do winy, trzeba dopowiedzieć, że dziś walczy się 
z poczuciem winy. Usiłuje się wykazywać, że człowiek jest bezgrzeszny, stąd poczucie winy bywa 
uważane za rodzaj choroby psychicznej, jakiejś neurozy. Wmawia się to młodzieży. A my mówimy 
co innego, że poczucie winy jest czymś normalnym po spełnieniu czynu wbrew sumieniu, wbrew 
Bożemu prawu. Dzisiejszy liberalizm nie chce o tym słyszeć i młodzieży w głowach przewraca, żeby 
nie uznawała się za winną. A my za psalmistą mówimy: „Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaska-
wości, w ogromie swego miłosierdzia zgładź moją nieprawość… Uznaję bowiem moją nieprawość, 
a grzech mój mam zawsze przed sobą. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest 
w Twoich oczach” (Ps 51, 3.5-6). Przyznanie się do winy, do grzechu – to pierwszy etap naszego 
nawracania się. 

Drugi etap – to wyznanie grzechu, wyrzucenie z siebie zła. Grzech trzeba wyrzucić z siebie przed 
kimś drugim. Nie wystarczy wyznać grzechu przed matką, ojcem, koleżanką, przyjacielem czy 
psychologiem. Takie wyrzucenie grzechu wszystkiego nie załatwi. Aby grzech został unicestwiony, 
trzeba go wyznać przed Bogiem, gdyż Pan Bóg zastrzegł sobie odpuszczanie grzechów. Powtórzmy 
z naciskiem: grzech trzeba wyrzucić przed Bogiem, a nie tylko przed człowiekiem. 
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Chrystus Pan określił sposób wyznawania grzechu przed Bogiem. Wyznaczył ludzi, którzy przyj-
mują je w Jego imieniu. Przypomnijmy Jego słowa: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie 
grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,19b.22-23). To polecenie 
odpuszczania i zatrzymywania grzechów zakłada ich wcześniejsze wyznawanie.

Moi drodzy, księża kaznodzieje, rekolekcjoniści i spowiednicy zachęcają nas do regularnego 
wyznawania naszych grzechów i nieodkładania wyznania grzechów na później. „Potem” to często 
znaczy „nigdy”. Nie wolno grzechów nosić w sobie zbyt długo. Powinniśmy je wyznawać i wyrzucać 
jak najszybciej. Jeśli mąż pokłóci się żoną czy odwrotnie: żona z mężem, to czy mają czekać do nie-
dzieli, czy może do pierwszego piątku miesiąca, czy do Wielkanocy, żeby się wzajemnie przeprosić 
i pojednać? Powinni jak najszybciej to uczynić. Zło trzeba wyrzucać siebie jak najszybciej.

W parafii św. Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu na Sobięcinie miało miejsce takie oto zdarze-
nie: do księdza proboszcza przyszła kobieta na rozmowę. Była jej potrzebna duchowa pomoc. 
Żyła mężem na cywilnym kontrakcie. Uważała, że ma nieusuwalną przeszkodę do zawarcia 
Sakramentu Małżeństwa. Tą przeszkodą według niej było ślubowanie, które złożyła swemu ojcu 
przed jego śmiercią. Jej ojciec, rasowy komunista, nie wyraził zgody na przyjęcie Sakramentu 
Chorych. Powiedział, że tak umrze, jak żył, a więc bez Boga. Co więcej, krótko przed śmiercią 
kazał córce klęknąć przy jego łóżku i złożyć przyrzeczenie, że nigdy nie weźmie ślubu w kościele. 
Ojciec zmarł niepojednany z Bogiem. Córka po jakimś czasie spotkała mężczyznę, z którym 
zawarła tylko ślub cywilny, chociaż jej narzeczony nie miał przeszkód i chciał ślubu kościelnego. 
Ona jednak oświadczyła, że ma przeszkodę, za którą uważała owo przyrzeczenie złożone ojcu 
przed śmiercią. Ksiądz proboszcz zwolnił ową kobietę z tego prywatnego ślubu i małżeństwo 
zostało zawarte w kościele. 

Niniejszy życiowy casus pokazuje, jak diabeł pilnuje swoich aż do końca. Czasem na końcu pil-
nuje najbardziej, jak pilnował owego ojca. Dlatego mówimy sobie, że w sprawach wyrzucenia zła 
nie możemy mówić „później", nie można tego przesuwać na potem.

I, moi drodzy, kończymy wskazaniem na trzeci krok, który jest potrzebny w naszym nawracaniu 
się, w naszej duchowej przemianie. Jest nim odwrócenie się do grzechu. Mówiliśmy już na naszej 
trasie pielgrzymkowej, że z każdego dna można się odbić, z każdej koleiny można wyjść, od każdego, 
nawet najgorszego przyzwyczajenia można się uwolnić. Jest rzeczywiście możliwe odwrócenie się od 
grzechu. Mamy na to wiele życiowych przykładów. 

Mówiąc o nawracaniu się, dodajmy jeszcze, że ważne jest nie tylko nawracanie się „od” - od zła, 
ale także nawracanie się „na”, nawracanie się na prawdę, na dobro, na miłość. 
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Sprawując dalej naszą Eucharystię, prośmy Chrystusa, tu, na Górze Przemienienia, aby nas 
duchowo przemienił i upodobnił do siebie. Zanim nas przemieni na końcu czasu, zanim przyjdzie 
po raz wtóry na świat pełen chwały, w otoczeniu Aniołów – jak zapowiedział – prośmy, żeby nas 
przemieniał w każdej Eucharystii, w której uczestniczymy, a dziś, abyśmy doznali łaski przemiany 
naszych serc, na serca lepsze, na serca bardziej wierzące, bardziej kochające. Amen.

TABGHA
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Kościół prymatu
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Pole pasterzy
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Mur w Betlejem
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Dzień ósmy – czwartek, 4 marca 2010 r. – Betlejem – Jerozolima – 
– Ain Karim

Przebieg dnia 

Za nami druga noc w hotelu: Jericho Resort Village. O godz. 6.15 czekam na wschód słońca. 
Niestety, niebo pokryte jest niewielkimi chmurami. 

Pobudka jest dziś o godz. 6.00; o 6.30 jest śniadanie, a o godz. 7.00 – wyjazd spod hotelu. 
Musimy dziś zabrać paszporty, gdyż będziemy przejeżdżać granicę z Izraela i Autonomii Palestyń-
skiej. Na początku drogi śpiewamy: „Kiedy ranne wstają zorze” i odmawiamy modlitwy poranne. 
Kierujemy się w stronę Betlejem. Droga stąd prowadzi przez Jerozolimę. Z rana jest tu dosyć duży 
ruch. Ks. prof. Jankowski pokazuje nam i objaśnia ważniejsze obiekty, które widzimy z okien 
autokaru. 

Dojeżdżamy do Betlejem. Natrafiamy na wysoki, ośmiometrowy mur. Zbudowali go Żydzi, by 
odciąć się od Palestyńczyków. Podobno ciągnie się on w Izraelu ponad 300 km. Wygląda to jak mur 
getta. Chwilę czekamy, bo panuje duży ruch uliczny. Następuje krótka kontrola i wjeżdżamy do 
miasta bez większych kłopotów. Jedziemy wprost na Pole Pasterzy. Jest godzina 9.00. Udajemy się 
do pasterskiej Groty. Ks. prof. Jankowski czyta i objaśnia Ewangelię o pokłonie pasterzy. Śpiewamy 
kolędę: „Anioł pasterzom mówił”. Wychodzimy na zewnątrz i udajemy się do miejscowego kościoła. 
Są tu ewangeliczne sceny mówiące o pasterzach przy Bożym Narodzeniu. Spotykam ks. Andrzeja 
Ilnickiego, mojego wychowanka, który jest proboszczem we Wrocławiu, w parafii pw. św. Jadwigi 
na Swojcu. Przyjechał tu z grupą swoich parafian. 

Chodzimy jeszcze chwilę po ogrodzie. Oglądamy nieliczne eksponaty z życia pasterzy betlejem-
skich. Stąd wychodzimy do miejscowych sklepów na zakupy. Jesteśmy wprost napastowani przez 
ulicznych handlarzy. Są bardzo natrętni. Najczęściej kupujemy różańce, bo są stosunkowo tanie 
i trwałe. Z handlarzami można się tu potargować. Jest to powszechnie przyjęte. 

Po zrobieniu zakupów udajemy się stąd autokarem do centrum miasta. Kierowca podwozi nas 
w pobliże Bazyliki Narodzenia i odjeżdża na parking. Udajemy się najpierw do Groty Mlecznej. 
Wedle przekazu tradycji, tu Maryja zatrzymała się z Dzieciątkiem i św. Józefem w czasie swojej 
ucieczki do Egiptu; tu karmiła piersią Jezusa, tu upadła Jej kropla mleka na ziemię. Ta historia jest 



122



123

Betlejem



124



125



126



127

opisana i w części przedstawiona na tutejszych obrazach. Obok, w następnym pomieszczeniu ma 
miejsce wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Modli się tu w ciszy jakaś siostra zakonna. 
My też na chwilę pogrążamy się w modlitwie, a potem wychodzimy. Niektóre panie kupują spe-
cjalne pamiątki, które pomagają w wypełnianiu macierzyńskiego powołania.

Kierujemy się ku Bazylice Narodzenia. Na Placu Żłóbka, przed świątynią, otrzymujemy objaśnie-
nia historyczne dotyczące tego miejsca. Wchodzimy przez bardzo niskie drzwi do środka Bazyliki. 
Takie drzwi zostawiono z czasów średniowiecza. Miały one chronić świątynię przed wjeżdżaniem 
do niej na koniach. Jest także inna interpretacja faktu istnienia tych małych drzwi. Są one takie 
niskie ze względu na dzieci. Jest to ich przywilej, gdy chcą się pokłonić Dzieciątku Jezus.

Bazylika Narodzenia to najstarsza świątynia chrześcijańska w świecie. Pochodzi bowiem z początku 
IV stulecia. (ok. 325). Pamięta czasy św. Heleny i jej syna cesarza Konstantyna Wielkiego, który 
nadał religii chrześcijańskiej równouprawnienie w Cesarstwie Rzymskim. (rok 313 – Edykt Medio-
lański). Bazylika wygląda dziś bardzo biednie. Domaga się remontu. Są z tym jednak trudności, gdyż 
panuje tu przekonanie, że ten, kto finansuje remont, nabywa prawa do własności remontowanego 
obiektu. Główną część Bazyliki mają prawosławni Grecy. We wnętrzu znajdują się cztery rzędy 
potężnych kamiennych kolumn. W przedniej części świątyni widać wspaniałe ikony i zwisające 
lampy oliwne. 

Udajemy się do kościoła św. Katarzyny, z którym jest połączony klasztor franciszkanów. Jest 
godz. 10.45. Kończy się akurat Msza św. przy głównym ołtarzu. Mieliśmy odprawiać nabożeństwo 
w Grocie św. Józefa, a franciszkanie kierują nas do głównego ołtarza kościoła św. Katarzyny. Może 
to i lepiej, gdyż jest tu mikrofon i więcej miejsca. Otrzymuję piękną mitrę. Podają mi śliczną 
figurkę Dzieciątka Jezus, które zabieram i kładę na ołtarzu. Śpiewamy kolędę: „Dzisiaj w Betle-
jem”. Wygłaszam słowo wprowadzenia i zapowiadam intencje naszej Eucharystii. Dwa czytania 
czytają świeccy. Nie znam wszystkich z imienia i nazwiska, ale tylko z widzenia. Ewangelię czyta 
najmłodszy z duchownych – ks. Łukasz Ziemski, redaktor „Niedzieli Świdnickiej”, który robi 
zdjęcia i gromadzi materiały dla prasy.

Głoszę homilię. Zaczynam od słów, które wypowiedział tu, na Placu Żłóbka, przed dziesięcioma 
laty, w roku 2000, Ojciec św. Jan Paweł II: „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; 
nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło… Albowiem Dziecię nam się narodziło i Syn 
został nam dany. Na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, 
Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju” (Iz 9, 1-3). Na kanwie tego tekstu poruszam 
następujące wątki: Boże Narodzenie jako przybycie na ziemię światłości; dary Nocy Betlejemskiej 
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(radość, pokój). Następnie komentuję słowa anielskiej kolędy: „Chwała na wysokości Bogu, a na 
ziemi pokój ludziom dobrej woli”. Po homilii następuje wyznanie wiary i modlitwa wiernych ze 
spontanicznymi prośbami. W czasie przygotowania darów śpiewamy kolędę: „Gdy się Chrystus 
rodzi”. Modlimy się dziś Drugą Modlitwą Eucharystyczną. Podczas Komunii intonuję pieśni 
eucharystyczne. Dziś Komunia św. dla wiernych jest tylko pod jedną postacią. Na dziękczynienie 
śpiewamy kolędę: „Bóg się rodzi”. Po błogosławieństwie robimy wspólne zdjęcie: najpierw sami 
księża, a potem cała nasza grupa. Miłym i wzruszającym gestem jest ucałowanie figury Dzieciątka 
Jezus. Wszyscy ustawiają się w kolejce i podchodzą do mnie. Widzę, z jakim namaszczeniem całują 
Dzieciątko.

Wracamy do zakrystii o godz. 11.50, a więc nie przekroczyliśmy planowego czasu. Następnie 
bierzemy udział w procesji franciszkańskiej, którą prowadzi o. dr Krajski, ten, który przemawia 
często na falach Radia Maryja.

 Pod koniec procesji nawiedzam Grotę Narodzenia. Odmawiamy modlitwy przy ołtarzu Żłóbka 
i w Grocie św. Józefa. Trwa to ponad 20 minut. Wychodzimy z Bazyliki. Chcemy jednak udać się 
jeszcze raz do Groty Narodzenia na osobistą modlitwę. W międzyczasie, gdy w Grocie trwała modlitwa 
związana z procesją, na górze przed wejściem do Groty uformowała się długa kolejka. Dochodzimy 
do niej. Przed nami stoją Koreańczycy. Czekamy ok. jednej godziny. Jestem na czele grupy. O godz. 
13.10 dochodzę do centralnego miejsca w Grocie. Za mną podąża ks. Łukasz Ziemski. Jest to moja 
szczególna chwila. Klękam przez srebrną gwiazdą z łacińskim napisem: „Hic de Virgine Maria Jezus 
Christus natus est” (Tutaj narodził się Jezus Chrystus z Maryi Dziewicy). Pogrążam się na chwilę 
w cichej modlitwie. Dziękuję Chrystusowi na przyjście na nasz świat, za to, że stał się człowiekiem, 
że chciał być na początku dzieckiem. Dziękuję za światło wiary i powołanie kapłańskie, za przeżyte 
lata. Proszę o pokój dla świata, o wiarę, o radość, odwagę, cierpliwość. Polecam Chrystusowi moich 
przyjaciół, diecezję. Polecam biskupa Adama, kapłanów, naszych kleryków, osoby życia konsekro-
wanego. Powierzam dziatwę, młodzież, rodziny i chorych. Robię miejsce następnym, ostrożnie się 
wycofując. Przechodzimy jeszcze do ołtarza Żłóbka. Za chwilę śpiewamy cztery zwrotki kolędy: 
„Gdy się Chrystus rodzi”. 

Wychodzimy na zewnątrz. Żegnamy jedno z najświętszych miejsc na Ziemi. Otrzymujemy 
20 minut czasu na posiłek. Udaję się do pobliskiej restauracji z ks. Chomiakiem, Raszplą i Korgu-
lem. Bierzemy po dużej kanapce z pastą, zaspokajamy głód. Zbieramy się na placu Żłóbka. Mamy 
ostatnią szansę na zakup tanich różańców u handlarzy ulicznych, co też czynię, gdyż przydadzą się 
na prezenty dla różnych ludzi, zwłaszcza dla chorych. 
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O godz. 14.15 udajemy się na pobliski parking, gdzie stoi nasz autokar. Wsiadamy i odjeżdżamy 
w stronę Jerozolimy. Przed wyjazdem z miasta, w którym znajduje się mur i punkt kontrolny, widzimy 
dużą kolejkę pojazdów. Stoimy więc cierpliwie i powoli podjeżdżamy. Handlarze arabscy to wyko-
rzystują i wciskają nam za pół ceny różne suweniry. Widzę, że wiele osób jeszcze sobie dokupuje 
różnych pamiątek, także świeckich. Na samym przejściu granicznym wchodzi do autobusu dwóch 
żołnierzy. Rozmawiają z kierowcą – Arabem i sprawdzają wszystkim paszporty. Dobrze, że każdy 
zabrał je ze sobą. Po sprawdzeniu wpuszczają nas na terytorium Izraela. 

Dojeżdżamy do miejsca pamięci narodowej, do Yad Vaschem. Jest tu rzeczywiście wielki pomnik 
i muzeum poświęcone pamięci Żydów, którzy zginęli podczas holocaustu. Najpierw zwiedzamy 
miejsce poświęcone zamordowanym dzieciom – Pomnik Dzieci. Jest to ciemna sala z małymi świa-
tłami przypominającymi gwiazdy, gdzie odczytywane są imiona zamordowanych dzieci. Następnie 
idziemy pod pomnik Janusza Korczaka z dziećmi. Stąd przechodzimy na Salę Pamięci, gdzie pali się 
wieczny ogień i wyszczególnione są wszystkie obozy zagłady Żydów. Jesteśmy tu – my mężczyźni 
– w jarmułkach na głowach. Wychodzimy na zewnątrz i przyglądamy się Alei Sprawiedliwych 
wśród Narodów Świata. Owych sprawiedliwych, tych, którzy ratowali Żydów w czasie drugiej 
wojny światowej, upamiętniają zasadzone drzewa. Przy nich znajdują się tabliczki z nazwiskami 
i imionami owych sprawiedliwych. Dostrzegam tam drzewo z nazwiskiem Ireny Sendlerowej. 
Jest też wiele innych nazwisk Polaków i Polek, którzy ratowali Żydów i tu zostali upamiętnieni. 
Oglądając te drzewa i tabliczki, odmawiam w ciszy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, gdyż minęła 
akurat godzina 15.00. 

Opuszczamy miejsce pamięci, wsiadamy do autokaru i jedziemy do Ain Karim. Miejscowość ta 
leży na przedmieściach Jerozolimy. Wedle tradycji żyli tutaj: Zachariasz i Eżbieta, którzy w starości 
doczekali się syna – św. Jana Chrzciciela. Tutaj do Elżbiety przybyła z wizytą Maryja i tu narodził się 
poprzednik Pański – św. Jan Chrzciciel. ( por. Łk 1, 39-80). 

Najpierw udajemy się do kościoła na wzgórzu południowym. Upamiętnia on nawiedzenie św. 
Elżbiety przez Maryję. Obecny tu kościół jest dwupoziomowy. Został wybudowany w takim kształcie 
w XX wieku na miejscu dawnej świątyni. W dolnym kościele, w krypcie znajdują się freski przedsta-
wiające kolejno: Zachariasza w świątyni, spotkanie Elżbiety z Maryją, rzeź niewiniątek oraz ukrycie 
Jana Chrzciciela. W kościele górnym na ścianach widzimy freski przedstawiające sobór w Efezie 
(431), który ogłosił Maryję Matką Boga. Dalej: Maryję jako Matkę Miłosierdzia, wesele w Kanie 
Galilejskiej, bitwę pod Lepanto i franciszkanina Dunsa Szkota (1270-1308), broniącego na paryskiej 
Sorbonie przywileju Niepokalanego Poczęcia NMP. Widzimy tu także sylwetki słynnych niewiast ze 
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Starego Testamentu, które zapowiadały przyjście na świat niewiasty wybranej przez Boga na matkę 
dla Syna Bożego. 

Nie mogliśmy wspólnie się modlić, gdyż w górnym kościele grupa pielgrzymów języka hiszpań-
skiego miała Mszę św. Także w przylegającym ogrodzie, przy polowym ołtarzu, była sprawowana Msza 
św. dla grupy katolików z Bałkanów. Wychodząc z placu przykościelnego, robimy sobie pamiątkowe 
zdjęcie przy tablicy „Magnificat” w języku polskim. 

Opuszczamy kościół na wzgórzu południowym i schodzimy w dół. Przechodzimy przez zabu-
dowania i kierujemy się na nieco niższe wzgórze północne, gdzie jest upamiętnione narodzenie 
św. Jana Chrzciciela. Na placu przed kościołem ks. prof. Jankowski czyta fragment Ewangelii 
o narodzeniu św. Jana Chrzciciela. Lektura jest zakończona wspólną recytacją „Benedictus”, 
według polskiego tekstu umieszczonego na tablicy. Wchodzimy do wnętrza kościoła, który 
został odbudowany przez franciszkanów w XVII wieku. Na ścianach widoczne są freski uka-
zujące sceny z życia św. Jana Chrzciciela. Wchodzimy na dół do Groty Narodzenia św. Jana. 
Ustawiamy się w kolejkę. Pod ołtarzem całujemy miejsce narodzin poprzednika Pańskiego. 
Jest tu łaciński napis: „Hic precursor Domini natus est” (Tutaj narodził się poprzednik Pana). 
W chwili modlitwy proszę św. Jana Chrzciciela o wstawiennictwo, by i mnie zdobiły jego przy-
mioty: kontemplacja (duch modlitwy), umartwienie (duch pokuty), pokora i odwaga. Przy 
wyjściu wstępujemy jeszcze na chwilę do sklepu prowadzonego przez franciszkanów. Jest okazja 
do zakupu ostatnich pamiątek. 

Wracamy do autokaru. Ks. Andrzej Dziełak opowiada o próbie kradzieży przez ulicznego sprze-
dawcę paszportu. Jednak św. Antoni nie zawiódł i paszport szybko został odzyskany. 

Z Ain Karim jedziemy do nowej Jerozolimy. Przejeżdżamy przez dzielnicę ambasad, budynków 
rządowych, ministerstw. Podjeżdżamy pod Kneset i pod Menorę. Robimy tu pamiątkowe zdjęcie. 
Robi się chłodniej. Ania Karpowa zostaje w Jerozolimie. Jest umówiona z przyjaciółką, która ją stąd 
zabierze. My natomiast wracamy przez Jerozolimę do Jerycha. W rejonie Góry Oliwnej następuje 
zmiana kierowcy. 

Przyjeżdżamy do hotelu w Jerycho o godz. 18.45. Kwadrans później zapraszają nas na kolację. 
Potem jest jeszcze spotkanie podsumowujące. Wręczam księżom i świeckim małe upominki. Prze-
mówienia głoszą: ks. Andrzej Raszpla, ja i jedna z pań. O godz. 20.00 idziemy się pakować. Przed 
rozejściem organizatorzy zapowiadają pobudkę o godz. 0.30 i o godzinie 1.00 – odjazd na lotnisko 
w Tel Awiwie. Panie Boże, bądź uwielbiony za wszystko!
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Homilia wygłoszona w czasie Mszy św. w Betlejem

„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków 
światło zabłysło […]. Abowiem Dziecię nam się narodziło i Syn został nam dany. Na Jego barkach 
spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, 
Książę Pokoju” (Iz 9, 1-3).

Drodzy przyjaciele, zaczynam homilię od tych samych słów, od których rozpoczął swoją homilię 10 
lat temu na Placu Żłóbka w Betlejem Ojciec Święty Jan Paweł II. Słowa te wypowiedział po polsku, 
a potem już mówił po angielsku. „Dziecię nam się narodziło i Syn został nam dany"; „Naród kroczący 
w ciemnościach ujrzał światłość wielką i dla mieszkańców cienistej krainy zabłysło światło".

Siostry i bracia, przyjście Chrystusa na ziemię, zamieszkanie Syna Bożego w ludzkiej postaci, jest 
odczytywane jako zjawienie się na ziemi światła. Jezus sam potem to potwierdził, gdy powiedział 
o sobie „Ja jestem światłością świata" (J 8, 12). Wraz z narodzeniem Jezusa wielkie światło zstąpiło 
na ziemię. 

Zwróćmy uwagę, że światło w przyrodzie pełni dwie funkcje: światło oświeca i ogrzewa. Dzięki 
światłu widzimy, poznajemy ludzi, poznajemy świat. Światło także przekazuje ciepło, ogrzewa to, 
co chłodne i zimne. My, mieszkańcy kraju północnego, gdzie jest zimniej, niż tutaj, w Ziemi Świę-
tej, wiemy, jak ważne jest ciepło zwłaszcza w zimie, kiedy trzeba ogrzewać mieszkania, biura i inne 
obiekty, w których przebywamy.

Siostry i bracia, Chrystus jest światłem w wymiarze duchowym. Jego światło to Jego Ewangelia 
– Dobra Nowina, która jest prawdą, mądrością, która oświeca ludzkie umysły. Nauka Jezusa, jako 
nasza światłość, odkrywa nam prawdę o człowieku, o Bogu i o świecie. Światło Jezusa nas także 
ogrzewa miłością, której wszyscy pragniemy. Wszyscy chcemy być kochani i jesteśmy wezwani do 
miłowania.

Moi drodzy, narodziny Jezusa Chrystusa jako przyjście światłości na ziemię było złączone z przy-
niesieniem szczególnych darów. Pierwszym z nich jest dar radości. Słyszeliśmy przed chwilą: gdy Anioł 
zwiastował narodzenie Bożego Syna, Dziecięcia Bożego, to mówił: „Oto zwiastuję wam radość wielką, 
która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym 
jest Mesjasz Pan” (Łk 2,10-11). Bóg przez anioła kazał się cieszyć z przyjścia na świat swojego Syna. 
Ilekroć przeżywamy święta Bożego Narodzenia, w czasie których wspominamy zamieszkanie Syna 
Bożego na ziemi, tylekroć odradza się w nas radość. Naszą radość wyśpiewujemy wtedy w pięknych 
kolędach: „Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły”; „Radość nam nastała, jaka nie bywała, nad Betle-
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jem jasna gwiazda dziś nam zajaśniała”; „Wesołą nowinę bracia słuchajcie”; „Cóż masz niebo nad 
ziemiany, Bóg porzucił szczęście twoje. Wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje. 
Niemało cierpiał, niemało, żeśmy byli winni sami”. Moi drodzy, Jezus tak nas pokochał, że zapragnął 
być jednym z nas. Przez swoje narodzenie i stanie się człowiekiem wziął całą naszą ziemską biedę 
i jakby chciał powiedzieć: „Człowieku jakże wielki i ważny jesteś, skoro staję się dla ciebie bratem 
w człowieczeństwie”. Drodzy przyjaciele, chcemy odjechać z Betlejem i z Ziemi Świętej z nową rado-
ścią; z radością, która wyrasta z wiary, z doświadczenia Pana Boga, która wyrasta z przyjaźni, miłości 
do Pana Boga. Wczoraj nasz przewodnik, ks. profesor, gdy przy kościele prymatu rozważał dialog 
Jezusa z Piotrem, powiedział słowa: „Piotrze, czy mogę na ciebie liczyć?; czy mogę liczyć na twoją 
przyjaźń?". Jeżeli będzie w naszym sercu prawdziwa przyjaźń z Bogiem i Jezus będzie mógł liczyć 
w każdym czasie na nas, to bądźmy pewni, że nigdy nie wygaśnie w nas radość. Ta radość będzie nam 
towarzyszyć nawet w tych ciemnych dolinach, przez które trzeba nam będzie jeszcze przechodzić. 
„Oto zwiastuję wam radość wielką”. Poprośmy dziś Chrystusa w tej Eucharystii, na miejscu, gdzie 
przyszedł na świat, o duchową radość na dalszą drogę naszego życia. 

Siostry i bracia, drugim wielkim darem Bożego Narodzenia jest dar pokoju. W trakcie pielgrzymki 
wielokrotnie przypominaliśmy sobie wezwanie Boże, abyśmy się nie bali, bowiem Pan Bóg zawsze 
zachowuje nas w swojej miłości. Bóg, gdy powoływał kiedyś Jeremiasza, gdy ten był pełen lęku, 
mówił wówczas do niego: „Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić” (Jr 1, 8). Gdy Jezus 
kiedyś przyszedł po falach Jeziora Galilejskiego do przestraszonych uczniów – powiedział: „To Ja 
jestem, nie bójcie się” (J 6,20). Podobnie było po zmartwychwstaniu, gdy Jezus ukazał się niewiastom: 
„Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą” 
(Mt 28, 10). Tutaj, w Betlejem z kolei Aniołowie uspokajali pasterzy: „Nie bójcie się. Oto zwiastuję 
wam radość wielką” (Łk …). 

Drodzy bracia i siostry, tutaj w Betlejem, aniołowie wyśpiewali pierwszą kolędę. Znamy jej słowa, 
gdyż powtarzamy je w każdą niedzielę podczas Eucharystii. Ta kolęda zaczyna się od słów: „Chwała 
na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli". Zauważmy, że w tym oznajmieniu jest 
zawarta bardzo ważna prawda, że pokój jest zawsze konsekwencją, następstwem oddawania Bogu 
chwały. Najpierw niesiemy Bogu chwałę, a potem otrzymujemy pokój. Ludzie nieoddający Bogu 
chwały, nie zaznają nigdy prawdziwego pokoju. Dlatego wyjedziemy z Betlejem, powrócimy z Ziemi 
Świętej z takim postanowieniem, że będziemy w dalszym naszym życiu głosić i pomnażać chwałę 
Pana Boga, zabiegać o to, żeby Jezus był znany i kochany, żeby był nasz, żeby był najważniejszy, 
Wtedy zapewnimy sobie prawdziwy dar pokoju. Bądźmy pewni, że jeśli na naszych ustach i w naszych 
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czynach będzie głoszona Boża chwała, pokój Boży, którego ciągle brakuje światu, a który jest bardzo 
potrzebny każdemu ludzkiemu sercu, będzie zstępował na nas. Takie jest przesłanie pierwszej kolędy 
Bożego Narodzenia.

Siostry i bracia, to tyle, co chciałem głośno powiedzieć. Resztę niech nam dopowie sam Duch 
Święty, w tym szczególnym miejscu, w którym ziemia ujrzała swego Zbawiciela. 

Jezu, nasz Zbawicielu! Jesteśmy na miejscu Twego narodzenia. Dziękujemy Ci, że przyszedłeś 
do nas, że się narodziłeś, że nas pokochałeś, że nam ogłosiłeś Ewangelię, że wycierpiałeś za nas rany, 
że dla nas zmartwychwstałeś, że z nami pozostałeś, że nam dajesz światło Ewangelii, że nam dajesz 
Chleb, który daje życie wieczne. W czasie tej ostatniej Mszy św. sprawowanej w Twojej ziemskiej 
Ojczyźnie, dziękujemy Ci za wszystko. Chcemy być zawsze z Tobą, szukać Twojej chwały. „Zostań 
z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił” (Łk 24, 29). Zostań, gdyż dzień naszego 
życia już się nachylił; tak bardzo Cię potrzebujemy. Amen. 
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Dzień dziewiąty – piątek, 5 marca 2010 r. – powrót

Dzisiejsza noc jest bardzo krótka. Niektórzy nawet nie kładli się spać. Ja położyłem się o godz. 
22.00, ale spałem bardzo czujnie. O godz. 0.30 zadzwonił telefon. To pobudka dla naszej grupy 
pielgrzymiej. Patrzę przez okno na Jerycho, a w dalszej perspektywie – na światła w Jordanii za 
 Jordanem. Świeci księżyc, jest akurat kilka dni po pełni.

O godz. 1.00 opuszczam pokój. Wszyscy już są w autokarze. O godz.1.07 odjeżdżamy sprzed 
hotelu z Jerycha. Odmawiamy modlitwy poranne. Prowadzi je ks. prałat Andrzej Raszpla, główny 
organizator pielgrzymki. Potem mikrofon przejmuje ks. prof. Stanisław Jankowski, nasz biblijny 
przewodnik. Dziękuje wszystkim za wspólne przebywanie w Ziemi Świętej, za wspólne przeżycia, 
których było niemało. Pielgrzymi odpowiadają gromkimi oklaskami. Wszyscy są bardzo zadowoleni 
z pracy przewodnika, z jego słów i postawy. Nie był przewodnikiem rutynowym, „otrzaskanym”, ale 
w każdym miejscu zachowywał się tak, jakby był tu pierwszy raz. Starał się pełnić misję nie schema-
tycznie, ale zawsze był w tym, co mówił. Udzielał wielu wskazówek praktycznych, wynikających ze 
specyfiki zwiedzanych miejsc. Miał duży udział w duchowych owocach tych rekolekcji w drodze. 

Po refleksjach osobistych przechodzi do uwag na temat odprawy na lotnisku. Przypomina, że Żydzi 
są bardzo dokładni. Są ciekawi ludzi, dociekliwi. Wyraża prośbę, by jako miejsce pobytu wymieniać 
hotel Holy Land w Jerozolimie, żeby raczej nie wspominać o kontaktach z Arabami, gdyż Żydzi tego 
nie lubią. Ważne będą też pytania dotyczące bagażu. Trzeba jasno mówić, że osobiście był pakowany, 
że nie przewozi się żadnych przesyłek dla innych osób. 

Droga z Jerycha do Tel Awiwu prowadzi przez Jerozolimę. Żegnamy się z autokaru ze świętym 
Miastem, gdzie Jezus nauczał, gdzie został osądzony i ukrzyżowany, gdzie zmartwychwstał i skąd 
odszedł do nieba. Niektórzy chrześcijanie są przekonani, że tutaj się też zjawi, gdy powtórnie przyj-
dzie na Sąd Ostateczny. 

Przejazd z Jerycha przez Jerozolimę do Tel Awiwu trwa ponad półtorej godziny. Wychodzimy 
z autokaru. Jest godz. 2.40. Ustawiamy się w kolejce do nadania bagażu głównego. Kolejka jest bar-
dzo długa, a mają tu jedynie dwa urządzenia do prześwietlania. Jedno urządzenie się psuje. Naprawa 
trwa kilkadziesiąt minut. Czekamy cierpliwie. Wreszcie prześwietlają bagaże naszej grupy. Bogu 
dzięki, wszystko odbywa się pomyślnie. Bagaże oddajemy w punkcie odprawy bagażowo-biletowej. 
Mój główny bagaż waży 20,5 kg. Jest cięższy o 7 kg niż ten z Polski. Wiadomo – przybyły pamiątki. 
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Podchodzimy do miejsca odprawy paszportowej, która przebiega sprawnie. Z kolei następuje kon-
trola bezpieczeństwa, podobna jak w Polsce. Należy tu przekazać do prześwietlenia bagaż podręczny, 
złożyć do specjalnych skrzynek marynarkę, pasek od spodni, buty i wszelkie przedmioty metalowe. 
Wtedy przechodzi się przez bramkę bezpieczeństwa bez usłyszenia sygnału i bez czerwonego światła.  
Wszystko to przebiega spokojnie. 

Sprawdzamy bilety pokładowe. Mamy bramkę: B-05. Odnajdujemy ją bez trudności. Mogę wresz-
cie podjąć modlitwę brewiarzową. Jest godz. 4.40, a więc odprawa trwała w sumie dwie godziny. 

Ks. prałat Stanisław Chomiak udaje się na kawę. Pilnuję jego bagażu podręcznego. O godz. 
5.15 zaczynają wpuszczać na pokład samolotu polskich linii lotniczych LOT. Jest to Boeing 737. 
Wchodzimy przez tzw. rękaw. Samolot ma sześć rzędów siedzeń, po trzy po obydwu stronach. Jest 
polska obsługa. Mam miejsce 18 A, przy oknie, tuż za skrzydłami samolotu. Czekamy na ostatnich 
pasażerów. Są to Żydzi ortodoksyjni z charakterystycznymi pejsami i kapeluszami. 

O godz. 6.05 samolot zaczyna kołować. Jest już widno. Jedzie dosyć daleko na pas startowy 
i o godz. 6.15 miejscowego czasu odrywa się od ziemi. Obiera kierunek na Morze Śródziemne. 
Początkowo jest bezchmurnie, widać morze i płynące statki. Obok mnie siedzą starsi małżonkowie 
z Lublina, którzy także wracają z pielgrzymki, zorganizowanej przez księży pallotynów. Oni mieli 
program poszerzony o Jordanię. Byli w sumie 10 dni. 

Po 45 minutach lotu otrzymujemy ciepły posiłek. Jest to jajecznica, kawałki ziemniaków, wędlina, 
odrobina sera, marmolada, masło i bułeczka. 

Kapitan ogłasza, że lecimy na wysokości 9.700 m z prędkością 800 km na godz., przy tempera-
turze zewnętrznej – 48 stopni Celsjusza. W samolocie uzupełniam sobie notatki, które na bieżąco 
robiłem podczas pielgrzymki. Dzięki temu wrócić do pielgrzymkowych przeżyć. 

Tak sobie myślę, że trzeba uznać naszą pielgrzymkę za udaną. W pierwszych trzech dniach padał 
deszcz, ale nie miało to większego wpływu na nasz program. Grupa pielgrzymów składała się z kilku 
mniejszych grup. Byli to pielgrzymi pozbierani z różnych stron Polski z Wrocławia, Wałbrzycha, 
Bielawy i z okolic Poznania). W gronie pielgrzymów było wraz ze mną 11 osób duchownych, w tym 
sześciu srebrnych jubilatów oraz niewielkie grono moich koleżanek i kolegów z czasów nauki w Liceum 
Ogólnokształcącym, do której zaliczano mnie i Annę Karp z Wrocławia. Wszyscy wracają bardzo 
zadowoleni. Są duchowo ubogaceni religijnymi przeżyciami.

Samolot leci równo, bez turbulencji. Ląduje w Warszawie na Okęciu, na lotnisku im. Fryderyka 
Chopina o godz. 10.00 czasu izraelskiego, to jest o godz. 9.00 czasu miejscowego. Byliśmy zatem 
w powietrzu, 3 godziny i 45 minut. Nad Warszawą jest dziś gęsta mgła. Ziemię widzimy niemal 
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w ostatniej chwili. Jest tu niewielki mróz – minus 3 stopnie i prószy lekki śnieg, a więc z pory letniej 
wracamy do zimy. 

Samolot zjeżdża z pasa startowego na oznaczone miejsce. Podjeżdżają dwa autobusy i zabierają nas 
do sali odpraw. Przyleciało z nami kilku Żydów, którzy w trakcie lotu między sobą dyskutowali. 

Przechodzimy sprawnie przez kontrolę paszportową i udajemy się po odbiór bagażu. Tutaj 
czekamy prawie pół godziny. Po odbiorze bagażu następuje pożegnanie wielu osób, gdyż stąd 
rozjeżdżamy się w różne strony Polski. Uściskom, słowom wdzięczności i życzeń nie ma końca, 
ale tak to już bywa – życie składa się ze spotkań i z rozstań. Grupa jadąca w kierunku Dolnego 
Śląska jest największa – prawie 30 osób. Mamy zamówiony przez ks. Raszplę autokar z Wałbrzy-
cha, który właśnie podjechał przed gmach portu lotniczego. Witają nas dwaj kierowcy. Wkładamy 
bagaże i ruszamy w drogę w kierunku Wrocławia. Rozdzwaniają się komórki. Ja telefonuję w swoje 
rodzinne strony. Wydarzyła się tam tragedia, zginęło pięciu młodzieńców z mojego rodzinnego 
Huciska. Zginęli w nocy z wtorku na środę w wypadku samochodowym, na drodze między Leżaj-
skiem a Łańcutem. Jutro będzie ich zbiorowy pogrzeb w kościele w Hucisku. Powiedziałem, że nie 
mogę przyjechać, gdyż jutro, w sobotę 6 marca jadę na pogrzeb ks. prałata Ryszarda Matuszaka, 
proboszcza i dziekana z Bolkowa. 

Niektórzy modlą się, inni dyskutują a jeszcze inni drzemią. Zatrzymujemy się na chwilę na stacji 
benzynowej w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Niektórzy kupują sobie coś do jedzenia. 

W międzyczasie telefonuję na Jasną Górę do ojca prof. Zachariasza Jabłońskiego z pytaniem, czy 
nie można by odprawić na Jasnej Górze Mszy św. Byłoby to dla nas piękne uwieńczenie pielgrzymki. 
Ojciec Zachariasz proponuje godz.13.30. Będzie to Msza św. dla maturzystów z Poznania. Przyj-
mujemy propozycję.  Przyjeżdżamy na czas. Wkładamy szaty liturgiczne. Jestem przewodniczącym 
koncelebry. Celebracja zaczyna się od uroczystego odsłonięcia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. 
W koncelebrze jest ks. prefekt młodzieży z Poznania. Ma przygotowaną homilię, dlatego jej wysłu-
chujemy po Ewangelii. Do mnie należy słowo przed błogosławieństwem. Staram się powiązać 
doświadczenie z Ziemi Świętej z przesłaniem do młodzieży o potrzebie budowania domu życia na 
skale, którą jest Jezus Chrystus. 

Nasza grupa jest bardzo zadowolona, że mogliśmy Matce Bożej podziękować za dar odbytej 
pielgrzymki do kraju, w którym żyła i skąd została wzięta do nieba.

Po Mszy św. udzielam wywiadu dla Radia Jasna Góra. Po chwili o. Zachariasz prowadzi nas – 
księży na spóźniony obiad do klasztornego refektarza. Pielgrzymi świeccy z naszej grupy idą coś zjeść 
do Domu Pielgrzyma.  
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O godz. 15.15. wyruszamy w dalszą drogę w kierunku Wrocławia. Jedziemy przez Lubliniec, 
koło Opola. Prawie całą drogę rozmawiam z ks. Andrzejem Dziełakiem. Tematów nam nie bra-
kuje. Telefonicznie proszę, by ks. Marcin Gęsikowski, mój obecny sekretarz, wyjechał po mnie do 
Wrocławia na Bielany, jako że autokar pojedzie drogą okrężną do Wałbrzycha – przez Łagiewniki, 
Dzierżoniów i Bielawę. Pierwsze dwie osoby wysiadają z autokaru przy pierwszym zjeździe do 
Wrocławia – Wrocław-Wschód. My zjeżdżamy z autostrady na wysokości Bielan Wrocławskich. Na 
parkingu, przy centrum handlowym, spotykamy się z ks. Marcinem. Tu wysiadają wrocławianie. 
Mają zamówione pojazdy. Do mojego samochodu wsiada ks. Marek Korgul i ks. Andrzej Dziełak. 
Podwozimy ks. Dziełaka do Żórawiny, gdzie jest proboszczem, i wracamy przez Domasław i Tyniec 
do drogi na Świdnicę. Podwożę ks. Marka Korgula do Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie 
mieszka, i zajeżdżamy na podwórko przy rezydencji. Siostry czekają na nas z ciepłą kolacją. Najpierw 
udaję się do domowej kaplicy na krótką modlitwę, a następnie do refektarza. Otrzymuję informacje 
o tym, co się wydarzyło podczas mojej nieobecności. Opowiadam ogólnie o naszej pielgrzymce. 
Najsmutniejszą wiadomością była informacja o tragicznej śmierci pięciu młodzieńców w rodzinnym 
Hucisku. Wśród ofiar katastrofy jest Marcin Skiba, syn córki mojego wujka Józefa Mazura. Niestety, 
nie mam możliwości pojechać na pogrzeb. 

Po kolacji przeglądam wstępnie korespondencję z dziewięciu dni. Telefonuję w rodzinne strony, 
dowiaduję się o szczegółach wypadku drogowego. Wyobrażam sobie, jaka będzie wielka żałość przy 
pożegnaniu pięciu młodych mieszkańców Huciska. Udaję się do kaplicy na dłuższą modlitwę. Zasta-
nawiam się przed Chrystusem, jaką wymowę ma ta tragiczna śmierć. „Wieczny odpoczynek racz im 
dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci”.

 Panie Jezu Chryste, tak kończy się relacja z pielgrzymki do Ziemi Świętej. Dla mnie była to już 
piąta pielgrzymka do Twojej ziemskiej Ojczyny. Mądrzy ludzie mówią, że z udanej pielgrzymki do 
Ziemi Świętej, wraca się świętszym. Zobaczymy, czy tak będzie... 
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LISTA UCZESTNIKÓW PIELGRZYMKI DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

 1. bp Ignacy Dec  – Świdnica
 2. ks. Stanisław Chomiak  – Bielawa
 3. ks. Andrzej Dziełak – Wrocław
 4. ks. Michał Jaremko  – Ostroszowice
 5. ks. Marek Korgul  – Świdnica 
 6. ks. Krzysztof Moszumański – Wałbrzych
 7. ks. Andrzej Raszpla  – Wałbrzych
 8. o. Błażej Sekula   – Poznań  
 9. ks. Andrzej Walerowski – Wałbrzych
10. ks. Łukasz Ziemski  – Wałbrzych
11. Maria Adamczyk  – Krynica Zdr.
12. Małgorzata Bilińska – Środa Śl.
13. Elżbieta Bucholska  – Wałbrzych
14. Irena Czerwonka  – Złocieniec
15. Tadeusz Czerwonka – Złocieniec
16. Justyna Dąbrowa  – Świebodzice
17. Danuta Foltynowicz – Strzelin
18. Helena  Irzykowicz  – Wałbrzych
19. Katarzyna Kałek  – Poznań
20. Mariusz Kałek  – Poznań
21. Andrzej Karasiński  – Bielawa
22. Anna Karp   – Wrocław
23. Piotr Kruczkowski  – Wałbrzych
24. Lidia Kucia   – Boguszów
25. Ewa Leśniewska  – Wałbrzych

26. Katarzyna Maj  – Boguszów
27. Ewa Mańkowska   – Strzelin
28. Andrzej Niedziółka  – Wrocław
29. Anna Garbino Niedziółka – Wrocław
30. Danuta Obacz  – Bielawa
31. Gabriela Pęcherzewska – Wałbrzych
32. Zbigniew Pęcherzewski – Wałbrzych
33. Kamila Piederstorfer – Poznań
34. Ralf Piederstorfer  – Poznań
35. Maria Płoszaj  – Leżajsk
36. Krystyna Sobańska–Ribier – Suchy Las
37. Marcel Ribier  – Suchy Las
38. Maria Suchojad  – Legnica
39. Mieczysław Suchojad – Legnica
40. Stanisław Surma  – Leżajsk
41. Bogdan Szymczak  – Drawsko

 Pomorskie
42. Wiktoria Szymczak  – Drawsko

Pomorskie
43. Anna Ślifinska   – Luboń
44. Eugeniusz Świszcz  – Bielawa
45. Zofia Świszcz  – Bielawa
46. Roman Wnuk  – Gliwice
47. Piotr Wróbel  – Boguszów
48. Magdalena Zamojska  – Poznań
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Wspomnienia uczestników pielgrzymki do Ziemi Świętej

Andrzej Karasiński (Bielawa)
Rekolekcje mojego życia…

Stwierdzenie to na pewno nie jest na wyrost. Pielgrzymka do Ziemi Świętej była moim marzeniem 
od dawna, choć z prozaicznych względów dopiero teraz mogłem je zrealizować.

Jerozolima ku mojemu – chyba nie tylko mojemu – zaskoczeniu przywitała nas deszczem. Było 
to jednak mało ważne, gdyż liczyło się to, że mogłem stanąć na ziemi, po której dwa tysiące lat temu 
chodził sam Jezus Chrystus i Jego uczniowie.

Pierwsze kroki skierowaliśmy do miejsca, gdzie Jezus cierpiał i umarł na krzyżu za nasze grzechy. 
Inaczej wyobrażałem sobie Golgotę. Tutaj wszystko jest tak namacalne, proste do zrozumienia dla 
człowieka wierzącego. Tutaj wszystko jest tak bliskie, tak wyraźne. Kiedy zamyka się oczy, uciekając 
od nieuniknionego zgiełku, spowodowanego sporą ilością pielgrzymów z różnych państw, kiedy 
człowiek zaczyna się w tym miejscu modlić, to… niemal słyszy się rozmowę łotrów na krzyżach 
obok Jezusa, słyszy się rozpacz Maryi, Jego matki, słyszy się szydercze słowa żołnierzy rzymskich: 
„… wybaw samego siebie”. Jednak On jako człowiek tam właśnie cierpi i tam umiera. A przecież 
tam nic się nie kończy, ale właśnie zaczyna, tam jest początek naszego zbawienia i początek naszej 
pielgrzymki. Z Golgoty schodzimy do grobu Chrystusa. Jezu, jak dobrze, że ten grób jest pusty. Ty 
żyjesz i jesteś z nami, jesteś ze mną. I tu mógłby być koniec pielgrzymki.

My jednak podążamy Twoimi ścieżkami po tej świętej ziemi. Odwiedzamy miejsce zwiastowania, 
następnie Betlejem – miejsce, gdzie przyszedłeś na świat. Niemal jak Twoi uczniowie dwadzieścia 
wieków temu tak i my idziemy, a raczej jedziemy, drogami Galilei, dając się „złowić” w sieci Bożego 
Słowa. W miejscu, gdzie nauczałeś i nakarmiłeś ludzi, którzy Cię słuchali, przy odrobinie wyobraźni 
wiary można poczuć zapach chleba, który cudownie rozmnożyłeś… Idziemy dalej, by w Kanie Gali-
lejskiej posmakować wina…, a potem znów wracamy do Jerozolimy.

Czas Wielkiego Postu. Droga Krzyżowa ulicami Starego Miasta. Z Ewangelią w dłoniach podą-
żamy za Księdzem Biskupem, wsłuchując się w rozważania Męki Pańskiej. I znów to niesamowite 
uczucie przeniesienia się jakby w inny wymiar, jak gdyby w inny czas: bo jeśli Droga Krzyżowa, to 
gdzie jak nie tutaj? I jeśli nie w czasie wielkopostnych rekolekcji, to kiedy?
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Nie sposób w zaledwie kilku zdaniach wyrazić to wszystko, co się czuje, będąc w tych wszystkich 
świętych miejscach. Jedno mogę napisać z całą pewnością: jeśli ktoś znalazł się na życiowym zakręcie, 
jeśli potrzebuje umocnienia swojej wiary – nie znajdzie na to lepszego sposobu niż pielgrzymka do 
Ziemi Świętej.

Na zakończenie pragnę serdecznie podziękować ks.bp. Ignacemu za ubogacenie nas swoimi 
kazaniami i rozwiązaniami na Drodze Krzyżowej. Dziękuję ks. prof. Stanisławowi Jankowskiemu, 
że nie pozwolił nam się zagubić w wąskich uliczkach Jeruzalem, za jego dbałość o to, abyśmy mogli 
dobrze pojąc Słowo płynące z Pisma Świętego. Dziękuję ks. Andrzejowi za to, że zdołał zebrać nasze 
stadko z wielu miast Polski i powiódł bezpiecznie do Ziemi Świętej. Dziękuję wszystkim uczestnikom 
pielgrzymki za dobrą atmosferę i życzliwość, którą mogliśmy sobie nawzajem okazywać.

Szczęść Boże.
*  *  *

Stanisław Surma (Leżajsk)
Kto marzy o pielgrzymce do Ziemi Świętej, może tam być, wystarczy troszeczkę wyrzeczeń i to 

się spełni. Bóg nam na to pozwoli i da siłę. Trudno jest opowiedzieć czy opisać to, co się przeżyło. 
Miejsca, w których żył Jezus, Matka Boska i św. Józef są bardzo ważne dla chrześcijanina, szczególnie, 
gdy może je dotknąć i ucałować. Zanoszone tam modlitwy dają nam pewność, że zostaną wysłuchane. 
Codzienna Msza św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa, z jego błogosławieństwem – to było coś 
wyjątkowego. Krzyżowa Droga, przejście drogą męki Chrystusa – to szczególne miejsca w Jerozolimie  
i bardzo wielkie i wyjątkowe  przeżycie. 

Pielgrzymka do Ziemi Świętej wzbogaciła mnie i umocniła duchowo. Pobyt w tych miejscach był, 
jest i będzie niezapomniany. Mimo sześćdziesiątki na karku byłem jak nigdy dotąd szczęśliwy. 

Dzięki Ci Boże za piękny dar przebywania na tej szczególnie uświęconej ziemi.



151

Maria Płoszaj  (Leżajsk)

„Otwórz  serce moje
Na miłość, 
Na wiarę, 
Na nadzieję.
Pomóż podnieść się
I nieść krzyż mój
Za Tobą, Panie, 
bo przecież wierzę
w Twoje Zmartwychwstanie”.

Pielgrzymka do Ziemi Świętej śladami Jezusa i Maryi odbyła się w czasie Wielkiego Postu. Była 
moją drogą krzyżową z Chrystusem. Wszędzie czuło się Jego obecność. Tę Jego obecność i wsparcie 
odczuwałam zawsze w trudnych chwilach mojego życia. Tę pielgrzymkę potraktowałam więc jako 
moje dziękczynienie Bogu za Jego obecność i otrzymane łaski. Równocześnie były to dla mnie reko-
lekcje w drodze, które poprowadzili nasi duchowi przewodnicy: ks. bp Ignacy Dec, ks. dr Stanisław 
Jankowski i ks. Andrzej Raszpla.

Codzienna Msza św., czytanie i wyjaśnianie Ewangelii podczas zwiedzania świętych miejsc poma-
gały lepiej rozumieć i zapamiętywać usłyszane treści.

Wspólne modlitwy, śpiewy i posiłki jednoczyły nas pielgrzymów. Nie brakowało duchowych 
przeżyć, jak odnowienie ślubów małżeńskich czy odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych nad Jorda-
nem, ale także atrakcji w postaci ulewnego deszczu. Była kąpiel w Morzu Martwym, rejs statkiem 
i Piotrowa ryba oraz piękne krajobrazy.

Co dała mi ta pielgrzymka? Na pewno poszerzyła moją wiedzę i pogłębiła wiarę w to, co dokonało 
się przed dwoma tysiącami lat na tej ziemi. Teraz, gdy uczestniczę we Mszy św., w Drodze Krzyżo-
wej czy Gorzkich Żalach widzę tamte miejsca w Ziemi Świętej i inaczej przeżywam te nabożeństwa. 
Częściej też sięgam po księgę Pisma Świętego, czytając ją z większym niż kiedyś zrozumieniem.

Wracając myślą do Ziemi Świętej, ubolewam nad tym, że tę ziemią wstrząsają nadal liczne zamieszki, 
czego i my byliśmy świadkami. I nieuchronnie rodzą się pytania: co będzie dalej? Co pozostanie z tych 
pięknych zabytków i pamiątek? Czy i jak długo jeszcze będzie można tam pielgrzymować?
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Na zakończenie mojej refleksji pragnę podziękować organizatorom, a przede wszystkim głów-
nemu inicjatorowi tej pięknej pielgrzymki, ks. bp. Ignacemu Decowi, dzięki któremu mogłam w niej 
uczestniczyć.

Wszystkim kapłanom-pielgrzymom życzę dużo sił, cierpliwości i obfitych darów Ducha Świę-
tego na trudny i pracowity okres przedświąteczny w posłudze wiernym oraz radosnego świętowania 
zmartwychwstania Pańskiego.

*  *  *

Ewa Leśniewska (Wałbrzych)
W czasie pielgrzymki zadawałam sobie pytanie, co mi daje wiara? Czy jest to tylko uspokojenie 

myśli człowieka, który wie o nieuchronnej śmierci fizycznej i nie chce się z nią zgodzić, i szuka w wie-
rze potwierdzenia, że nie przeminie. Czy wiara ma nam dać tylko tę pewność, czy też jest kluczem 
do pełniejszego, radosnego życia. 

Wszyscy wiemy, ze w dzisiejszym świecie wciąż za czymś gonimy. Kiedy zrealizujemy jeden cel, 
natychmiast pojawia się następny do osiągnięcia. Wszyscy chcemy lepszego życia dla siebie, swo-
ich dzieci. Pragniemy zapewnić im jak najlepszy start, jak najlepsze warunki. Często te pragnienia 
ograniczają się do zaspokajania czysto materialnych potrzeb, dzięki czemu nasze życie ma stać się 
wspanialsze i lepsze. Mamy osiągnąć odpowiedni status materialny, który dziś nazywa się sukcesem. 
Niestety, podczas pogoni za tym sukcesem, nie pozostaje zbyt wiele czasu na zastanowienie się, co 
naprawdę się dla nas liczy. Niewielu z nas zadaje sobie pytanie, czy rzeczywiście po osiągnięciu suk-
cesu, staniemy się szczęśliwszymi ludźmi. 

Dlatego sądzę, że pielgrzymki, które pozwalają oderwać się od rzeczy codziennych i dają chwilę 
na zastanowienie, mogą stać się dla wielu ludzi momentem przebudzenia. 

Kiedy dnia 25.02.2010 wyruszyłam na pielgrzymkę do Ziemi Świętej pod przewodnictwem 
Ks. biskupa Ignacego Deca, pozostawiłam sprawy zawodowe, konflikty, rozmowy o polityce. 
Wreszcie znalazłam czas na zastanowienie, czy wiara uczyniła mnie radośniejszą, otwartą, serdeczną, 
spontaniczną. 

Kiedy więc spotkałam ludzi, którzy żyją w Bogu i dla których to jest sensem życia, ja również 
pojechałam, aby szukać Boga całą sobą: wyobraźnią, myśleniem, siłą psychiki, aby znaleźć czas na 
modlitwę. Odnalazłam czas na zagłębienie się w siebie, na analizę jakie mam fatalne upodobania, 
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skłonności do wybuchu gniewu, uzależnienia od techniki, telefonu, komputera. Zastanawiałam się, 
ile we mnie niepotrzebnego smutku, gniewu z powodu rzeczy pozornie ważnych, ale tak naprawdę 
nic nie znaczących. 

Nad rzeką Jordan ponownie przeżyłam swój chrzest sprzed lat, do dziś czuję na sobie błogosła-
wieństwo. W trakcie drogi krzyżowej poczułam że Bóg jest niedaleko mnie. Szliśmy koło sklepików, 
wokół harmider, ale to nie przeszkadzało nam modlić się do Pana Boga, Ks. Biskup prowadził nas, 
mówił prosto do serca. Tam powierzyłam Panu Bogu swoje troski i poczułam spokój. Jezus był tak 
blisko. Odczułam spokój i wiem, że jeżeli w życiu doświadczę upadków, to wstanę, bo teraz wiem, 
że możemy upaść, ale nigdy nie spadniemy niżej niż w ręce Boże. 

Droga Krzyżowa , msze koncelebrowane przez Ks. Biskupa i 11 księży - to spotkania pogłębiające 
przeżycia duchowe. A spotkania z miejscami cierpienia i śmierci Chrystusa stały się dla mnie wielkim 
doświadczeniem duchowym. Byliśmy tam, gdzie urodził się Jezus , gdzie nauczał, uzdrawiał i gdzie 
został ukrzyżowany. W trakcie tych wędrówek zrobiłam w duszy wiosenne porządki, „wyrzuciłam 
stary kwas, abym mogła stać się nowym ciastem” ( 1 Kor 5,7-8). Patrzę dzisiaj na świat zdumionymi 
oczami dziecka i mówię sobie: jak dobrze, że jest ktoś, kto przyjmuje mnie taką, jaka jestem. Zawsze 
dbałam o wszystkich wkoło: rodzinę, przyjaciół, a zapominałam o sobie. Tym razem otworzyłam 
moje konto osobiste w niebie.

Dziękuje Ks. Biskupowi, wszystkim księżom, którzy byli razem z nami, i innym pielgrzymom, za 
ich słowa, przyjaźń i za te chwile, dzięki którym mogłam poczuć, czym naprawdę jest sens istnienia, 
i że zawsze istnieje ktoś, kto widzi w nas dobro i pragnie naszego szczęścia.

*  *  *



154

Justyna Dąbrowa (Świebodzice)
Stąpanie po tej samej ziemi, po której przed wiekami chodził Pan Jezus było najważniejszym 

wydarzeniem w moim życiu. Dla mnie była to pielgrzymka niezwykła, pozwalająca odwiedzić wiele 
miejsc związanych z osobą Jezusa Chrystusa. 

Szczególnie wzruszająca była dla mnie chwila dotknięcia i ucałowania Bożego Grobu oraz miejsca naro-
dzenia Syna Bożego w Betlejem, a także odnowienie Sakramentu Chrztu Świętego w wodach Jordanu.

Ogromnym przeżyciem był dla mnie dzień, kiedy wstaliśmy wcześnie i sercami przepełnionymi 
radością kierowaliśmy się przez uliczki Jerozolimy prosto do Bazyliki Grobu Pańskiego. Tam na 
Kalwarii braliśmy udział we Mszy Świętej. Było to wyjątkowe przeżycie, ponieważ mogłam być tak 
blisko miejsca, gdzie Jezus oddał za mnie swoje życie. 

Niezapomniany był także rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim. Był to niesamowicie wzruszający 
i podniosły moment, kiedy na pokład weszła nasza grupa i został odegrany Mazurek Dąbrowskiego, 
a polska flaga zatrzepotała na maszcie. Potem popłynęliśmy na środek jeziora, ucichł silnik łodzi 
i został odczytany fragment Pisma Świętego.

To był niezwykły czas, wróciłam z tej pielgrzymki odmieniona, pełna pokoju w sercu, przepełniona 
miłością, bogatsza o prawdę o sobie. Przebywanie w tych świętych miejscach pozwoliło mi także 
lepiej zrozumieć Pismo Święte. Dzięki tej pielgrzymce dane mi było być w wyjątkowych miejscach, 
a przemyślenia z niej będą mi towarzyszyły przez kolejne lata mojego życia.

*  *  *
Tadeusz Czerwonka (Złocieniec)

Ziemia Święta - niedościgniony obiekt marzeń od dzieciństwa. Ewangeliczne opisy nauki Jezusa 
i Jego wędrówek z Apostołami uruchomiały wyobraźnię i kreowały w niej własną wizję miejsc, kra-
jobrazów, architektury, ludzi i wzajemnych między nimi relacji. W miarę wzbogacania swojej wiedzy 
w tym zakresie zmieniał się też w wyobraźni obraz Ziemi Świętej i miejsc w których był Chrystus. 
Obraz ten mógł być weryfikowany przez zdjęcia i filmy dostępne ostatnio dosyć powszechnie dzięki 
rozwojowi technik audiowizualnych i internetu. Ta weryfikacja bardzo spłaszczała moje wyobrażenie 
o Ziemi Świętej. Obraz telewizyjny czy video, bardzo dokładny i perfekcyjny, był jednak taki odducho-
wiony i traktowany bardziej jako ciekawostka geograficzna typu Wodospad Niagara lub Wielki Kanion 
Colorado. Piękne i ciekawe widoki na ekranie telewizora trudno było połączyć z tym, co  najważniejsze, 
czyli źródłami naszej wiary.
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Pielgrzymkę do Ziemi Świętej planowałem od dawna, ale plany te nabrały realnych kształtów dopiero 
wtedy, gdy kolega szkolny z leżajskiego Liceum, biskup Ignacy Dec, zaproponował, aby odbyć taką 
pielgrzymkę w gronie kolegów z klasy. Termin, warunki, a także formuła tej pielgrzymki bardzo mi 
odpowiadały, tym bardziej, że mogła w niej uczestniczyć moja żona  mimo, że nie była absolwentką 
leżajskiego liceum. Przed pielgrzymką starałem się pogłębić swoją wiedzę religijną, historyczną, geo-
graficzną i polityczną. Wydawało mi się,że jadę dość dobrze przygotowany, ale na miejscu okazało się, 
że rzeczywiście tylko mi się tak wydawało. Nasz wspaniały przewodnik ks. Prof. Jankowski obnażył 
moje wielkie niedouczenie w tym zakresie. Wstyd, ale pożytek z tego taki, że mam nadzieję i mocne 
postanowienie, aby tę moją lichą wiedzę uzupełnić po powrocie z pielgrzymki. Wykłady księdza profe-
sora są dla mnie, i jak sądzę dla wszystkich pielgrzymów, wielką inspiracją do pogłębienia swej wiedzy 
płynącej z Ewangelii, ale także z innych źródeł.

Spotkanie z Ziemią Świętą to wielkie przeżycie duchowe. Już w pierwszym dniu, mimo wielkiego 
zmęczenia po długiej podróży, przeżywałem wielkie emocje. Obecność na Kalwarii i możliwość wło-
żenia ręki w miejsce, gdzie stał krzyż Chrystusa, to wielkie przeżycie. W pewnym momencie poczu-
łem się jak św. Tomasz wkładający rękę w ranę w boku Pana Jezusa. Podobnie obecność i Msza św. 
w Wieczerniku. Takich miejsc i uczuć było przecież wiele każdego dnia pielgrzymki: Nazaret – miejsce 
Zwiastowania, gdzie mogłem sparaliżowany tremą zaśpiewać Matce Boskiej  „Ave Maryja..”, Betlejem 
i Grota Narodzenia, Ogród Oliwny, Getsemani, Sanktuarium Wniebowstąpienia i oczywiście Droga 
Krzyżowa ulicami Jerozolimy od miejsca skazania do Golgoty. Obecność w tych miejscach pozwoli na 
to, aby do końca życia rozważanie tych ważnych faktów naszej wiary były realne i prawdziwe. Teraz 
dopiero mogę zrozumieć i w pełni potwierdzić ,że pielgrzymka do Ziemi Świętej, to piąta Ewangelia 
pozwalająca lepiej poznać i zrozumieć Ewangelie zapisane w Pismie Świętym. Jakże inaczej teraz czyta 
się informacje związane z Tą Ziemią i ogląda filmy na kanale Religia związane z życiem w Ziemi Świętej 
w przeszłości i teraz. Jestem bardzo wdzięczny księdzu biskupowi za pomysł i słowo głoszone w każdym 
odwiedzanym miejscu. Księdzu profesorowi Jankowskiemu jeszcze raz serdecznie dziękuję za wspaniałe 
wprowadzanie w atmosferę odwiedzanych miejsc. Księdzu Andrzejowi Raszpli serdeczne dzięki za wzo-
rową organizację, która pozwoliła w tak krótkim czasie odwiedzić prawie wszystkie miejsca związane 
z działalnością Pana Jezusa. Słowa wdzięczności należą się wszystkim pielgrzymom za atmosferę jaka 
towarzyszyła naszemu pielgrzymowaniu, każdy przecież ma w tym jakiś udział. 

Szczęść Boże
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Ks. Krzysztof Moszumański
Do Ziemi Świętej dane mi było pielgrzymować po raz drugi. Podobnie jak za pierwszym razem 

było to związane z jubileuszem moich święceń kapłańskich. Po raz pierwszy byłem w Ziemi Świętej 
w roku 1995 z okazji 10. rocznicy święceń kapłańskich. Tym razem była to 25. rocznica, przeżywana 
w gronie kolegów kapłanów, pracujących w diecezji świdnickiej, i naszego biskupa, który towarzyszył 
nam w drodze do kapłaństwa podczas formacji i studiów we wrocławskim Wyższym Seminarium 
Duchownym i później w trakcie 25 lat naszego kapłaństwa, kolejno jako nasz przełożony seminaryjny, 
profesor, rektor, a od sześciu lat biskup diecezjalny. 

Jestem niezmiernie wdzięczny Panu Bogu, że mogłem odbyć tę pielgrzymkę, którą potraktowałem 
jako dziękczynienie za dar kapłaństwa. Szczególnie poruszającą serce i całe wnętrze duchowe była 
możliwość dotykania miejsc związanych z życiem, działalnością oraz męką, śmiercią i zmartwych-
wstaniem naszego Zbawiciela. Obecność nad Jeziorem Galilejskim, w Wieczerniku Jerozolimskim 
oraz na Kalwarii i przy Grobie Pana Jezusa była niewątpliwie przypomnieniem tego wszystkiego, co 
prowadziło mnie do kapłaństwa i później przez ćwierćwiecze pozwalało realizować swoje powołanie. 
Na nowo mogłem usłyszeć w głębi swojej duszy głos powołującego i posyłającego Mistrza, a zarazem 
podsumować dotychczasową drogę kapłańskiego życia. Były to więc swoiste rekolekcje, przeżywane 
w tak szczególnych miejscach. 

Wyrazy wdzięczności należą się naszemu Księdzu Biskupowi za bardzo cenne homilie wygłaszane 
podczas Mszy św. sprawowanych w świętych miejscach oraz naszemu Przewodnikowi ks. prof. dr. 
Stanisławowi Jankowskiemu ze zgromadzenia księży salezjanów za ubogacenie nas swoją wiedzą 
poprzez ciekawe katechezy biblijne, a także pozostałym uczestnikom pielgrzymki za dobrą, ciepłą 
atmosferę podczas niezapomnianych dni pobytu na Ziemi Jezusa.

Kapłaństwo służebne, jakie jest moim udziałem od 25 lat, wymaga wiele ofiary ze swojego życia 
dla Boga i dla innych ludzi. Aby to było możliwe, potrzeba Bożej łaski, Bożej pomocy. Pielgrzymka 
do Ziemi Świętej była takim ogromnym napełnieniem się Bożą mocą i potrzebnymi łaskami na 
dalsze realizowanie Chrystusowego powołania.
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Ks. Marek Korgul
Chyba nie można było sobie wymarzyć wspanialszego prezentu na 25-lecie kapłaństwa, jak przeży-

cie wraz z kolegami kursowymi pielgrzymki do Ziemi Świętej - i to z udziałem Biskupa Świdnickiego. 
Do tej pory tak się składało, że nie mogłem być w miejscach uświęconych obecnością naszego Pana 
(zbyt wiele zajęć, brak możliwości, obawa przed lotem...?).

Dlatego z radością przyjąłem wiadomość, że taka pielgrzymka jest organizowana, że wezmą 
w niej udział koledzy, z którymi przez 6 lat przygotowywałem się do kapłaństwa we wrocławskim 
seminarium duchownym, że jej organizacją zajął się niezwykle doświadczony pielgrzym – ks. prałat 
Andrzej Raszpla (to jego 39 pielgrzymka do Ziemi Świętej, a jej ukoronowaniem ma być już wkrótce 
inwestytura do Zakonu Bożego Grobu), a przede wszystkim, że będę miał zaszczyt odbyć tę „podróż 
życia” wraz z pasterzem, z którym tak blisko współpracuję. Ponadto ośmielili mnie koledzy, z którymi 
1 czerwca 1985 przyjąłem święcenia prezbiteratu.

Kapitalnie się złożyło, że 25 lat po święceniach mogłem powrócić do źródeł chrześcijaństwa 
i podążać śladami Tego, który mnie powołał. Jeśli się mówi, że Ziemia Święta jest piątą ewangelią, 
to bardzo chciałem ją przeczytać i przemedytować. I były to rzeczywiście rekolekcje w drodze! Był to 
powrót do źródła, przy którym można było na nowo odkryć prawdę o sobie, o swojej chrześcijańskiej 
naturze. Wieczernik, Kalwaria – to przecież miejsca tak bardzo związane z kapłaństwem: narodziny 
kapłaństwa, Eucharystii, pierwsza ofiara złożona przez Chrystusa na krzyżu.

Każdy kolejny dzień pielgrzymki przynosił nowe wrażenia. Pielgrzymkę udało się przeżyć jako 
szczególne rekolekcje. Zarówno głębokie homilie i rozważania bpa Ignacego wygłaszane w najważniej-
szych miejscach uświęconych obecnością Zbawiciela, jak i bardzo kompetentne komentarze przeka-
zywane przez przewodnika ks. Stanisława Jankowskiego, ciekawe opowiadania „lidera” – ks. Raszpli, 
stwarzały okazję do osobistych przemyśleń i pogłębiania wiary. 

Trzeba przyznać, że pielgrzymka została bardzo fachowo przygotowana. Widać tu ogromne 
doświadczenie „lidera”. Wszystko było dograne co do minuty, co nie jest bez znaczenia przy tego 
typu przedsięwzięciach i to jeszcze w odległym kraju.

Pielgrzymka była wspaniałą okazją do zwiedzenia pięknego zakątka naszej ziemi, jak również do 
poznania – choćby częściowo – kultury mieszkających w niej ludzi. Z pewnością – dzięki fotografiom 
i filmom dokumentalnym – uda się nieraz powracać do tych wspaniałych przeżyć, które stały się 
moim udziałem w roku szczególnym – srebrnego jubileuszu i roku kapłańskiego. Serdeczne dzięki!
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*  *  *
Maria i Mieczysław Suchojad (Legnica)

Czytając  Pismo Święte Starego  i Nowego  Testamentu, oczami  wyobraźni widziałam Ziemię, 
którą Bóg dał Abrahamowi i Jego potomkom, na której później miały miejsce wydarzenia Zbawcze. 
Marzyłam o tym, aby tam pojechać i zobaczyć Ziemię, po której Pan Jezus chodził, nauczał, czynił 
wiele znaków i cudów, gdzie dokonało się zbawienie ludzkości. 

Ktoś powiedział, ze marzenia się spełniają – spełniło się także i moje. 
Wraz z mężem udaliśmy się na Pielgrzymkę  do Ziemi Świętej w dniach 25.02- 5.03. 2010. 

Mieliśmy wielkie szczęście, gdyż była to wyjątkowa pielgrzymka pod przewodnictwem  J.E.Ks. Bp 
Igancego Deca jako opiekuna duchowego. 

Liderem grupy był doświadczony  przewodnik ks. Prałat  Andrzej Raszpla, który wraz ze swoimi 
kolegami księżmi, w roku kapłańskim obchodził 25 – lecie kapłaństwa.

Przewodnikiem grupy był Ks. dr Stanisław Jankowski. Byli też koledzy i koleżanki Ks. Biskupa, 
którzy 50 lat temu razem zdawali maturę.

W tak zacnym gronie udaliśmy się do Ziemi Świętej. 
Niepowtarzalne chwile tam spędzone na zawsze zapadły w naszych duszach, sercach i umysłach. 

Codzienna Eucharystia koncelebrowana przez jedenastu kapłanów pod przewodnictwem Ks. Biskupa 
i wygłaszane przez Niego Słowo Boże,  dodawały nam sił na drodze pielgrzymowania.

 Wielkim przeżyciem  było dla nas dotknięcie i ucałowanie miejsca ukrzyżowania Pana Jezusa na 
Golgocie.  

Wzruszające chwile przeżyliśmy w Wieczerniku, w miejscu ustanowienia Sakramentu Eucharystii 
i Sakramentu Kapłaństwa, gdzie wszyscy kapłani odnowili swoje przyrzeczenia.

Niezapomnianą chwilą, dla nas małżonków, było odnowienie przyrzeczeń ślubnych w Kanie 
Galilejskiej.

Głęboko w pamięci zapadnie pobyt nad rzeką Jordan, gdzie po odnowieniu przyrzeczeń chrzciel-
nych, Ksiądz Biskup wodą z Jordanu błogosławił każdego uczestnika, czyniąc znak krzyża na 
czole.

Takich miejsc i wydarzeń było wiele, nie sposób wszystkich opisać.
Jadąc autobusem podziwialiśmy piękno przyrody i architektury. Cudowna, zielona i ukwiecona 

Galilea, pełna uprawnych pół i palmowych lasów, cisza Jeziora Galilejskiego, jego turkusowy kolor 
wody i soczysta zieleń brzegów,  jakże kontrastowały z terenami pustynnymi. 
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Na tak zróżnicowanej, ale pięknej Ziemi, dokonywały się wydarzenia Zbawcze, o których przy-
pominamy sobie, rozważając tajemnice różańca świętego,  a my mogliśmy je zobaczyć na własne 
oczy i dotknąć własnymi rękami. 

Na pamiątkę pobytu zrobiliśmy wiele zdjęć i zakupiliśmy pamiątki wykonane przez miejscowych  
rzemieślników i artystów, które będą nam przypominały o zwiedzanych miejscach. 

Dziękujemy Bogu w Trójcy Jedynemu  i Matce Najświętszej za łaskę pielgrzymowania drogami 
Zbawienia. 

Dziękujemy Biskupowi Świdnickiemu, Ignacemu Decowi, za zorganizowanie pielgrzymki i opiekę 
duchową nad nami. 

Dziękujemy Księdzu Prałatowi Andrzejowi Raszpli za trud przewodniczenia i troskliwą opiekę 
w drodze do Izraela oraz podczas pielgrzymki. 

Dziękujemy również księdzu dr Stanisławowi Jankowskiemu  za objaśnianie Ewangelii, prelekcje 
i wielką cierpliwość.

Dzięki Waszej charyzmie i mądrości utwierdziliśmy się w przekonaniu, że wszystko co mamy, 
otrzymaliśmy od Boga, a święte miejsca, które odwiedziliśmy, pogłębiły naszą wiarę i wzmocniły 
przekonanie, że swoją wdzięczność powinniśmy zawsze kierować ku Stwórcy. 
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