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Słowo wstępne
Trwa w Kościele i w świecie pielgrzymowanie do Ziemi Świętej, ojczystej ziemi naszego Zbawiciela
Jezusa Chrystusa. Miałem szczęście w moim życiu już pięć razy pielgrzymować do ziemskiej Ojczyzny
Jezusa. Pierwszą pielgrzymkę odbyłem w kwietniu 1980 r., w jedenastym roku kapłaństwa, gdy w roku
akademickim 1979/1980 przebywałem na rocznym urlopie naukowym w Belgii, na Uniwersytecie
w Louvain-la-Neuve i w Republice Federalnej Niemiec, na Wydziale Teologicznym w Paderborn.
Po osiemnastu latach, w roku 1998, mogłem być w Ziemi Jezusa po raz drugi. Refleksje z obu pielgrzymek zamieściłem w książce pt. Czytając Piątą Ewangelię (Wrocław 1998, ss. 109). Nadmienię,
że relacja z pierwszej pielgrzymki jest skrótowa i została zamieszczona w ramach „Przedsłowia”, natomiast refleksje z pielgrzymki drugiej, z roku 1998, którą odbyłem z księżmi obchodzącymi wówczas
10-lecie kapłaństwa, są obszerniejsze i dopełnione kolorowymi zdjęciami.
W ubiegłym roku opublikowałem książkę pt. Ocalić od zapomnienia (Świdnica 2010, ss. 162).
Zawiera ona relację z mojej piątej pielgrzymki do Ziemi Świętej, odbytej w dniach od 25 lutego
do 5 marca 2010 r. z gronem 48 osób. W „Słowie wstępnym” do tej edycji wspomniałem o trzeciej
i czwartej pielgrzymce do Ziemi Jezusa, jakie odbyłem w roku 2005 i 2006, już jako biskup. Niestety,
okoliczności sprawiły, że nie udało się opublikować relacji z tych pielgrzymek. We wspomnianym
„Słowie wstępnym” napisałem: „Doświadczenia i wrażenia z tych pielgrzymek czekają na opublikowanie. Może nadejdzie w przyszłości wolna chwila, kiedy będzie można wrócić do tamtych przeżyć
i doświadczeń” (s. 5). Otóż, taka chwila nadeszła. Był to lipcowy czas urlopu w roku 2011. Sporządzone wcześniej zapiski umieściłem w komputerze i podjąłem starania o przygotowanie kolejnego
wydania książki-albumu. Przy pomocy dobrych ludzi udało się wykonać to zamierzenie.
W ramach obecnego „Słowa wstępnego” winny jestem krótkiej prezentacji owych pielgrzymek,
których szkicowy zapis znajdzie się w tej książce.
Pielgrzymka w roku 2005 rozpoczęła się we wtorek wielkanocny, 29 marca. Była zaplanowana
na 10 dni. Jej organizatorem był ks. prałat Andrzej Raszpla, diecezjalny moderator pielgrzymek do
Ziemi Świętej i do Rzymu.
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Dla mnie pielgrzymka ta została przerwana przez śmierć Ojca Świętego Jana Pawła II. Pozostanie
mi w pamięci na całe życie owa noc z piątku na sobotę, z 1 na 2 kwietnia 2005 r., podczas której
wspinaliśmy się na Górę Synaj. Łączyłem się wtedy modlitwą z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, dla
którego była to ostatnia noc życia na tej ziemi. Wiedzieliśmy, że Papież zbliża się do kresu ziemskiej
wędrówki, że bardzo cierpi. Cały czas myślałem o Nim, gdy w trudzie wchodziłem na szczyt Góry,
na której Bóg przekazał ludziom Dekalog, Dziesięć Wielkich Słów, jako fundament życia ludzkiego:
indywidualnego i społecznego.
Na Górze Synaj witaliśmy wschód słońca. Potem cały dzień jasno świeciło i ozłacało tamtejsze
wzniesienia i klasztor św. Katarzyny. Gdy nazajutrz ponownie wzeszło, już nie zastało Jana Pawła
II w ziemskim życiu. W sobotę, 2 kwietnia, po godz. 22.00 zaczęły przychodzić do nas, do hotelu
St Catherine, SMS-y z Polski, informujące o śmierci naszego Papieża. W niedzielę rano Mszę św.
o godz. 6.00 odprawiałem z księżmi i z wiernymi świeckimi – naszą grupą pielgrzymkową – w hallu
hotelu. Ze wzruszenia nie mogłem wypowiedzieć wprowadzenia do liturgii Mszy św. Potem, tego
samego dnia wieczorem wróciłem samolotem z Kairu przez Pragę czeską do Świdnicy. Chciałem na
polskiej ziemi, z naszymi diecezjanami, z Episkopatem i całym narodem modlić się za największego
Syna polskiej ziemi.
Gdy dobiegał rok od tej przerwanej pielgrzymki, powiedziano mi, że powinienem ją dokończyć.
Chętnie przyjąłem propozycję od grupy księży, którzy w roku 2006 obchodzili srebrny jubileusz
kapłaństwa i chcieli z tej okazji odwiedzić miejsca święte w Palestynie. Jak się potem okazało, była to
najdłuższa pielgrzymka do Ziemi Świętej z dotychczasowych, w jakich uczestniczyłem, gdyż z podróżą
trwała 16 dni. Jej organizatorem był ks. Piotr Śliwka. Obejmowała trzy kraje: Izrael, Jordanię i Egipt.
Rozpoczęliśmy ją 11 lutego, w dzień liturgicznego wspomnienia Matki Bożej z Lourdes, a zakończyliśmy w niedzielę 26 lutego. Tym razem grupę pielgrzymów stanowiło niewiele, gdyż tylko 16 osób.
Byli to księża: Józef Błauciak, Piotr Briks – nasz przewodnik, wykładowca z Wyższego Seminarium
Duchownego ze Szczecina; Romuald Brudnowski, Ignacy Dec, Janusz Gajewski, Marian Kopko,
Stanisław Małysa,Jan Marciniak, Jan Patykowski, Marian Procher, Andrzej Szafulski, Tadeusz Stelmach, Władysław Stępniak, Piotr Śliwka oraz ex ksiądz Józef Hałka z Brzozowa.
Chciałbym jeszcze bardzo podziękować organizatorom pielgrzymek: ks. prałatowi Andrzejowi
Raszpli i ks. prałatowi Piotrowi Śliwce, przewodnikom biblijnym obydwu pielgrzymek: ks. Bogdanowi
Seremetowi, o. Sergiuszowi Nizińskiemu oraz ks. dr. hab. Piotrowi Briksowi za fachowe objaśnienia
biblijno-historyczne. Serdeczne słowa podzięki kieruję do wszystkich uczestników obydwu pielgrzymek, z którymi nawiedzałem miejsca święte, z którymi się modliłem i przeżywałem ten wyjątkowy

czas. W szczególny sposób dziękuję moim braciom kapłanom za wspólne celebracje Eucharystii
i wielką życzliwość, jaką mnie zawsze otaczali podczas tych niezapomnianych dni.
Na końcu dziękuję serdecznie ks. Łukaszowi Ziemskiemu, redaktorowi wydawnictw diecezjalnych i dyrektorowi Biura Prasowego naszej diecezji. Dziękuję za przygotowanie książki do druku
i wykonanie projektu okładki.
Niech ten „ślad” naszej modlitwy i przeżyć, doznanych w ziemskiej Ojczyźnie Jezusa Chrystusa,
będzie zachętą dla Czytelników do następnych odwiedzin miejsc uświęconych słowem i całą działalnością zbawczą Syna Bożego. Ta ziemia rzeczywiście pozostaje dla nas jakby „Piątą Ewangelią”,
którą się czyta, kontempluje i wypełnia modlitwą.
Świdnica, 18 sierpnia 2011 r.
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TRZECIA PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ
29 III – 3 IV 2005 r.

Dzień
I
Dzień I

Dzień pierwszy, wtorek, 29 marca 2005 r. – podróż
Dzisiaj pierwszy poświąteczny dzień; jest pogodny, ale chłodny. Mszę św. odprawiamy o godz.
7.00 w miejscowym kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski. W tej parafii znajduje się jeszcze
Świdnicka Kuria Biskupia oraz moje tymczasowe mieszkanie. Po Mszy św. spożywamy śniadanie.
Nie ma wszystkich księży, m.in. ks. Jandziszaka, gdyż w dniach poświątecznych wyjechali odpocząć.
Mój sekretarz, ks. dr Radosław Kisiel też wybiera się na kilka dni urlopu. Po śniadaniu poprosił
jeszcze mechanika p. Jodko, aby wymienił mi rozładowany akumulator w golfie. Siostra Teresa
przyszła do pracy, chociaż dziś Kuria nie pracuje. Odpisuję na najpilniejsze listy. Telefonuje ks. abp
J. Życiński z Lublina. Pyta o recenzję pracy związanej z nadaniem tytułu doktora honoris causa dla
ks. kard. Joachima Meisnera. Niestety, nie udało mi się jej jeszcze napisać, ale obiecałem, że będzie
pozytywna. Napisałem szybko list w tej sprawie do rektora KUL-u. Nadanie doktoratu ma odbyć
się 8 maja br.
Po załatwieniu najpilniejszych spraw przygotowuję się do pielgrzymki do Ziemi Świętej. Obiad
jemy o godz. 12.30. O godz. 16.10 dzwoni dzwonek. To ks. Adam Łyczkowski z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z Wałbrzycha. Przyjechał po mnie. Wkładam jeszcze drobiazgi do torby,
m.in. dwie czarne kapłańskie koszule, sprawdzam komputer, biorę torbę podręczną i schodzę na dół.
Towarzyszą mi księża: Adam Bałabuch i Marek Korgul. Żegnam się z nimi i o godz. 16.30 odjeżdżam
do Wałbrzycha. Tam przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. czeka już autokar. Widzę ks. Piotra
Śliwkę, który będzie odpowiedzialny za naszą grupę. Przewodnikiem biblijnym po Ziemi Świętej
będzie karmelita bosy o. Niziński. Jest w naszym autokarze ks. Wiesław Mróz, który zrobi zdjęcia.
Wsiadają powoli pielgrzymi. Wyjeżdżamy spod kościoła o godz. 17.05. Kierujemy się w stronę
Kłodzka. Jedziemy przez Jedlinę-Zdrój, Głuszycę, Świerki, Ludwikowice Kłodzkie. Siedzę z przodu
z ks. Śliwką. Całą drogę rozmawiamy. Mijamy Nową Rudę. W Święcku telefonuję do ks. Andrzeja
Tomko, bo to jego rodzinna miejscowość. Ma jeszcze nogę w gipsie. Święta spędził w domu, a dziś
wrócił do Wrocławia. Był u niego Wiesław Kilian.
Dojeżdżamy do Kłodzka. Zatrzymujemy się przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego,
gdzie proboszczem jest ks. Ryszard Dominik, budowniczy tego kościoła. Byłem tu niedawno, w środę
Wielkiego Tygodnia, z posługą bierzmowania. Przy kościele stoi już pierwszy autobus, a obok niego
ks. Andrzej Raszpla, główny organizator pielgrzymki. Przychodzi do naszego autobusu, wita wszyst-
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kich i podaje pierwsze ogłoszenia dotyczące podróży. Wręcza nam bilety na samolot z Bratysławy
do Tel Awiwu, śpiewnik pielgrzyma, plakietkę z napisem: „Katolickie Biuro Pielgrzymkowe” oraz
reklamówkę z takim samym nadrukiem. Śpiewnik pielgrzyma ma tytuł: Chwalmy Pana modlitwą
i śpiewem (Tarnowskie Góry 2000, ss. 168).
Z Kłodzka wyjeżdżamy o godz. 18.30. Jedziemy w kierunku Boboszowa do granicy z Czechami.
Powoli zapada zmrok. Odmawiam na trasie końcową część Liturgii Godzin: Nieszpory i Kompletę.
Dojeżdżamy do Boboszowa o godz. 19.10. Odprawa celna trwa 10 minut. O godz. 19.20 ruszamy
w dalszą drogę. Kierujemy się w stronę Ołomuńca. Drogi są tu o wiele lepsze niż w Polsce, także
domy wyglądają ładniej niż u nas. W wielu miejscowościach widać małe zakłady przemysłowe. Są
też kościoły – z zewnątrz dość zadbane.
W Ołomuńcu kierujemy się w stronę Brna. Jedziemy autostradą. Ok. 10 km przed Brnem zatrzymujemy się na parkingu. Jest to pierwszy postój. Przerwa w podróży trwa pół godziny: od 21.15
do 21.45. Korzystamy z toalet. Ks. Raszpla kupuje nam po dużej kanapce. Kierowca serwuje ciepłą
herbatę. Do Bratysławy jest stąd ok. 130 km.
Między Czechami i Słowacją przekraczamy granicę – już bez kontroli. Jest godz. 22.15. Kierowcy
kupują winiety na autostradę słowacką. O godz. 23.45 dojeżdżamy do lotniska w Bratysławie.
Czekamy tu ok. godziny. O godz. 0.40 zaczyna się odprawa. Pierwszy jej etap to nadanie bagaży.
Każą mi podejść jako pierwszemu. Potem przechodzę piętro wyżej. Tu jest kontrola paszportowa
i kontrola bezpieczeństwa – trzeba zdjąć kurtkę, marynarkę oraz buty. Za mną idą następni. Kontrola paszportowa i bezpieczeństwa trwa do godz. 1.40, a samolot do Tel Awiwu powinien odlecieć
o godz. 2.30.
Po kontroli czekamy w hallu na wejście na pokład. Nasz numer lotu to GM 0390 Y. Otrzymałem
miejsce 12 A na wysokości skrzydeł samolotu. Lecimy słowackimi liniami Air Slovakia z lotniska
M.R. Stefanika z Bratiliva. Jest to lot czarterowy. Stanowimy większość podróżnych. Jest nas 90
osób. Startujemy punktualnie, Boeing 737 wznosi się ku górze. Obok mnie, na miejscu 12 C siedzi
pani Maria Najwer z parafii pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie. Po 40 minutach lotu podają nam
posiłek: chleb, ser żółty, sałata, pomidor. Do tego biorę czerwone wino i herbatę. Obsługują nas trzy
stewardesy. O godz. 3.50 kończymy jedzenie. Ks. Piotr Śliwka wykonuje kilka zdjęć. Przede mną
siedzi pani Krystyna Wysoczańska, żona Jana Wysoczańskiego, burmistrza Świebodzic oraz siostra
burmistrza, Nina Piwko. Ok. godz. 4.00 jest mała turbulencja. Zapinamy pasy. Na szczęście trwa to
krótko. W godz. 4.15-4.35 modlę się Liturgią Godzin. Odmawiam Godzinę Czytań i Jutrznię. Pani
Maria czyta moją książkę: Czytając Piątą Ewangelię. Są to zapiski z pielgrzymki do Ziemi Świętej

z roku 1998. O godz. 4.40 rozdają nam do wypełnienia karty wjazdu do Izraela. Dochodzi godz.
5.00. Zaczyna się rozwidniać. Lecimy nad chmurami.
O godz. 5.33 lądujemy na lotnisku w Tel Awiwie w gęstej mgle. Kołowanie z postojem trwa pół
godziny. Tyle samo trwa odprawa paszportowa i odbiór bagaży. O godz. 6.30 wsiadamy do dwóch
podstawionych autobusów. Jedziemy z lotniska do Jerozolimy. Po bokach drogi, zwłaszcza po lewej
stronie, można oglądać nowe osiedla żydowskie. Widać drzewka oliwne i wzgórza. Jedziemy ciągle
pod górę, gdyż Jerozolima leży ponad 700 m n.p.m. Natrafiamy na drodze na dwa patrole wojskowe:
arabski i żydowski. Od razu widać, że kraj jest podzielony między państwo Izrael i Autonomię Palestyńską. Dojeżdżamy do Jerozolimy. Autokary podwożą nas do Hotelu Holy Land, który znajduje
się w części arabskiej, blisko Bramy Heroda. Wchodzimy z bagażami do hotelu. Jest godzina 7.30.
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Dzień
II
Dzień II

Dzień drugi, Środa Wielkanocna, 30 marca 2010 r. – Jerozolima
W hotelu Holy Land otrzymuję pojedynczy pokój nr 224 na drugim piętrze. Jego okno wychodzi
na starą Jerozolimę. Roztacza się stąd piękny widok na Wzgórze Świątyni. Po chwili odwiedza mnie
ks. prałat Andrzej Raszpla, główny organizator i kierownik naszej pielgrzymki. To dzięki niemu
otrzymałem pokój z takim pięknym widokiem. Informuje mnie o programie dnia.
O godz. 8.30 spotykamy się wszyscy na śniadaniu. Staram się wybierać produkty znane i sprawdzone, by potem nie było niespodzianek, głównie sery i dżemy.
O godz. 9.00 zbiórka. Udajemy się najpierw do najważniejszych miejsc. Przez Bramę Damasceńską
kierujemy się do Bazyliki Bożego Grobu. Przy Bramie siedzą Arabowie. Wychodzą nam naprzeciw
kobiety i dzieci arabskie z prośbą o wsparcie finansowe. Na ulicach starej Jerozolimy kwitnie handel.
Dochodzimy do Bazyliki Bożego Grobu. Na placu przed Bazyliką robimy w dwóch grupach zdjęcia.
Następnie wchodzimy do środka. Zatrzymujemy się na miejscu, na którym – wedle tradycji – Jezus
został namaszczony po śmierci. Stąd udajemy się do grobu Jezusa. Znowu historyczna i niecodzienna
chwila. Nie ma zbyt dużej kolejki. Wchodzę z ks. Andrzejem Raszplą, ks. Wiesławem Mrozem i ks.
Piotrem Śliwką. Modlimy się ok. 10 minut, od godz. 9.15-10.00. Zostawiam na grobie Chrystusa
wszystkie intencje moje własne i moich bliskich. Wychodzimy, gdyż inni czekają. Zwiedzamy główną,
grecką część Bazyliki, wypełnioną ikonami. Obchodzimy dookoła nawę główną. Schodzimy do kaplicy
św. Heleny. Oglądamy miejsce, gdzie został znaleziony przez św. Helenę krzyż Chrystusa. Stąd udajemy się na Kalwarię. Przed wejściem mnich grecki daje mi kawałek ziemi z Golgoty. Wychodzimy po
schodach do góry. Klękam na miejscu, gdzie – wedle tradycji – stał krzyż Chrystusa. Całuję ze czcią
to miejsce. Zostawiam tu wszystkie moje grzechy i grzechy moich bliskich. Dziękuję Chrystusowi
za Jego śmierć za nas, za mnie. Proszę pokornie o przebaczenie wszystkich grzechów.
Po chwili schodzę na dół. Jeszcze raz udaję się do grobu. Ustawiła się już kolejka pielgrzymów, więc
udaję się na obchód dookoła grobu. Modlę się w intencjach ludzi, którzy mnie o to prosili. Jeszcze
raz wstępuję do katolickiej kaplicy ojców franciszkanów. Rozmawiam z franciszkaninem, Polakiem,
który mówi, że jest księdzem diecezji sosnowieckiej; tu musi chodzić w habicie. Stąd jeszcze raz
podchodzę do grobu Chrystusa. Modlę się w różnych intencjach, a następnie jeszcze raz wychodzę
na Kalwarię. Tu się naprawdę chce być. Tu się dusza i serce otwierają do modlitwy.
O godz. 11.15 wychodzimy w końcu z Bazyliki. Udajemy się do pobliskiego sklepu na pierwsze
zakupy. Nie jesteśmy tu jednak zbyt długo, gdyż wszyscy są zmęczeni po nocnej podróży, wracamy

17

18

więc do hotelu. Jest godz. 12.00. Słońce świeci coraz mocniej. Od godz. 12.20 do godz. 13.20
możemy odpocząć. Trzeba być czujnym żeby nie zaspać.
O godz. 13.45. wyjeżdżamy autokarami do kościoła św. Piotra In Gallicantu. Jedziemy wzdłuż
murów Jerozolimy. Zostawiamy autokar na parkingu i podchodzimy do zielonego kościoła św. Piotra. Wedle tradycji, tu znajdował się pałac Annasza i Kajfasza, gdzie Piotr zaparł się Jezusa. Obok
kościoła znajduje się piękny taras, skąd widać jak na dłoni miasto Dawidowe, Górę Oliwną, Dolinę
Cedronu, Dolinę Gehenny, Pole Hakeldama. Tędy przechodził Jezus z Wieczernika do Ogrójca. Tu
prawdopodobnie Jezus był więziony po pojmaniu. Tu spędził noc z czwartku na piątek, oczekując
sądu i wyroku śmierci. Udajemy się na schody, po których prawdopodobnie szedł Chrystus z Ogrodu
Oliwnego. Miejscowym kościołem opiekują się ojcowie Assumpcjoniści. Sporo tu napisów w języku
francuskim.
Stąd udajemy się do Wieczernika. Najpierw idziemy do przylegającej kaplicy, do franciszkanów.
Tu o godz. 15.00 odprawiamy Mszę św. Przewodniczę jej i głoszę homilię. Towarzyszą mi księża:
Andrzej Raszpla, Piotr Śliwka, Wiesław Mróz i dwóch przewodników: o. Sergiusz Niziński, karmelita bosy i ks. Bogdan Seremet, kapłan diecezji tarnowskiej. Po Mszy św. udajemy się do właściwego
Wieczernika, do „sali na Górze”. Tu Jan Paweł II w 2000 r. celebrował Mszę św. Schodzimy do grobu
króla Dawida. Wkładamy na głowy „kipy”. Stąd udajemy się na Wzgórze Syjońskie, gdzie znajduje
się kościół pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Obiektem opiekują się ojcowie benedyktyni,
głównie niemieccy. Dużo tu zainwestowali, by miejsce wyglądało godnie. W dolnej kondygnacji
kościoła, gdzie na środku znajduje się przepiękny sarkofag Najświętszej Maryi Panny, śpiewamy pieśń
„Królowej anielskiej śpiewajmy”. Potem mamy jeszcze nieco czasu na prywatną modlitwę.
O godz. 17.00 udajemy się na ulice starej Jerozolimy. Przechodzimy przez dzielnicę ormiańską, potem
żydowską. Widzimy wielu młodych żołnierzy i policjantów. Wśród nich są także kobiety, dziewczyny.
Przed wejściem na plac przed Ścianą Płaczu przechodzimy przez ostrą kontrolę. Wkładam w szczelinę
ściany karteczkę z prośbą o pokój na świecie i w Ziemi Świętej. Wracamy ulicami starej Jerozolimy do
hotelu Holy Land. Jest godz. 18.00. O godz. 19.00 spotykamy się na obiado-kolacji. W menu: zupa
cebulowa, makaron; danie główne (ziemniaki, kawałek mięsa wołowego), jarzyny i owoce (morele,
gruszki). Na deser są banany. Siedzę – jak przy śniadaniu – przy stole z ks. Piotrem Śliwką i ks. Wiesławem Mrozem. Dzielimy się wrażeniami z przeżytego dnia. Ks. Andrzej Raszpla funduje nam butelkę
czerwonego wina. Jest ono korzystne dla organizmu przy potrawach, jakie tutaj nam serwują.
Po kolacji udajemy się na spoczynek. Wszyscy są zmęczeni po nocnej podróży i po całodziennym,
intensywnym nawiedzaniu miejsc świętych.
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III
Dzień III

Dzień trzeci, Czwartek Wielkanocny, 31 marca 2005 r.
– Betlejem, Betania, Jerycho
Budzi mnie nad ranem kilkakrotny, rozlegający się z meczetów, głos muezina. Pierwszy raz
zabrzmiał o godz. 4.00, drugi o godz. 5.00. Zastanawiam się, co by się działo w Polsce, gdyby tak
dzwony kościelne dzwoniły o godz. czwartej czy piątej rano. Podnoszą się protesty, kiedy dzwoni
się o godz. 6.30...
O godz. 6.30 dzwoni hotelowy telefon. To sygnał do wstawania. Świeci pęknie słońce. Przez okno
widzę Wzgórze Świątynne. Lśni w słońcu złota kopuła Meczetu Skały. Odnajduję kopuły Bazyliki
Grobu Bożego. Odmawiam poranną modlitwę, patrząc na starą Jerozolimę. Tutaj był Chrystus.
Przychodził do świątyni, by nauczać. Pewnego razu wypędził ze świątyni sprzedawców, którzy miejsce
modlitwy zamienili na jaskinię zbójców. Dziś nie ma tej budowli, która należała do siedmiu cudów
ówczesnego świata. Pozostało jednak miejsce, gdzie stała świątynia. Są tu dziś inni ludzie. Stoją inne
budowle, ale to tu właśnie rozegrały się zbawcze wydarzenia, o których mówi Pismo Święte Starego
i Nowego Testamentu.
Po porannej toalecie gromadzimy się o godz. 7.00 na śniadaniu. Największe powodzenie u pielgrzymów ma biały ser, podobnym cieszy się jajecznica. Mniejszy popyt ma wędlina. Niektórzy
biorą marmoladę. Są również pokrojone owoce w kompocie. Napoje ciepłe to tradycyjna herbata
Lipton i arabska kawa. Siedzę przy stole z ks. prałatem Piotrem Śliwką i ks. kanonikiem Wiesławem
Mrozem. Namawiam ks. Wiesława, żeby dużo jadł, gdyż następny posiłek planowany jest dopiero
na godz.18.00.
Ks. prałat Andrzej Raszpla przekazuje niezbędne informacje. Jedziemy dziś do Betlejem. Należy
zabrać paszporty. Schodzimy na dół o godz. 7.40. O godz. 7.50 wyjeżdżamy dwoma autobusami
w stronę Betlejem. Dzisiaj jadę z pierwszą grupą, w której przewodnikiem jest ks. dr Bogusław Seremet, kapłan diecezji tarnowskiej. Jedziemy wzdłuż Doliny Cedronu. Po prawej stronie mijamy mury
starej Jerozolimy, po lewej kościół w Ogrodzie Oliwnym, wyżej patriarchat moskiewski ze złotymi
wieżyczkami. Jedziemy dosyć wolno. O tej porze są korki. Mijamy po prawej stronie chrześcijański
Syjon z Wieczernikiem, gdzie byliśmy wczoraj, a po lewej stronie kościół św. Piotra In Gallicantu.
Dalej widać Dolinę Gehenny. Za doliną skręcamy w lewo, w stronę Betlejem. Nadal jedziemy bardzo
wolno. Za chwilę wszystko się wyjaśnia. Na drodze przed nami wydarzył się wypadek. Dojeżdżamy
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do posterunku wojskowego, granicznego. Zatrzymują nas. Jeden z żołnierzy izraelskich wchodzi do
autobusu. Rozmawia z kierowcą i naszym przewodnikiem. Na wszelki wypadek mamy przygotowane
paszporty. Jedziemy dalej. Po chwili widzimy potężny mur wzniesiony przez Żydów, który oddziela
Izrael od Autonomii Palestyńskiej. Zatem miasto narodzenia Jezusa jest otoczone czterometrowym
murem. Ks. Bogusław informuje, że jest to jedyny dojazd do Betlejem. Szkoda, że ludzie budują
mury, a nie mosty, że się oddzielają, a nie łączą.
Jedziemy dalej. Szybko już dojeżdżamy w pobliże Bazyliki Narodzenia Pańskiego. Jest godzina
9.00. Wysiadamy na parkingu. Bilet parkingowy dla autobusu kosztuje 100 dolarów. Idziemy pieszo
ku Bazylice. Na Placu Żłóbka atakują nas uliczni handlarze arabscy. Najpierw udajemy się do Groty
Mlecznej, gdzie jest czczona Matka Boża Karmiąca. Wedle starej tradycji tu odpoczywała Święta
Rodzina podczas ucieczki do Egiptu. Tu miała upaść kropla mleka Matki Bożej. Na obrazach widać
Matkę Bożą Karmiącą. Ks. Seremet opowiada o licznych cudach, jakie się tu wydarzyły – kobiety
wypraszają sobie potomstwo.
Po chwili opuszczamy Grotę. Udajemy się do Bazyliki Narodzenia. Nawiedzenie zaczynamy od
Groty Narodzenia. Śpiewamy kolędę. Indywidualnie całujemy miejsce Narodzenia. Dziękujemy
Chrystusowi za to, że do nas przyszedł, że się chciał narodzić i całe życie spędzić na ziemi.
Wychodzimy z Groty do Bazyliki. Jest ona obecnie bardzo zaniedbana. Pilnie potrzebna jest
renowacja tej najstarszej chrześcijańskiej świątyni świata, ale kłopot polega na tym, że panuje tu
przekonanie, że ten kto, remontuje, nabywa prawa do własności.
O godz. 10.00 celebrujemy Eucharystię w kościele pw. św. Katarzyny, którym opiekują się ojcowie
franciszkanie. Przewodniczę Mszy św. i głoszę homilię, w której omawiam dwa główne dary Bożego
Narodzenia: dar radości i dar pokoju. Próbuję wyjaśnić, dlaczego nie ma pokoju w Ziemi Świętej.
Formularz mszalny mamy o Bożym Narodzeniu. Na wejście śpiewamy kolędę „Wśród nocnej ciszy”,
na ofiarowanie „Dzisiaj w Betlejem”, na Komunię św. „Bóg się rodzi” oraz „Pójdźmy wszyscy do
stajenki”. Po Mszy św. „Do szopy, hej, pasterze”.
W zakrystii wpisujemy się do księgi pamiątkowej. Wstępujemy jeszcze na chwilę do Bazyliki
i udajemy się przed południem na Pole Pasterzy. Chcemy zdążyć przed południową sjestą. Jest to
niedaleko. Wchodzimy najpierw do kościoła, który upamiętnia ukazanie się anioła pasterzom,
gdzie pasterze usłyszeli słowa: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie
udziałem całego narodu, dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym
jest Mesjasz, Pan” (Łk 2,10-11). Śpiewamy tu kolędy: „Anioł pasterzom mówił” i „Przybieżeli do
Betlejem pasterze”.

Stąd udajemy się do Groty Pasterzy, w której akurat zakończyła się Msza św. Spotykamy tu franciszkanina z Francji, który ma na imię Michel. Rozmawiam z nim chwilę po francusku. Ofiaruje mi
na pamiątkę specjalny kielich mszalny. Składam mu ofiarę, pielgrzymi się dołączają. Odmawiamy tu
„Anioł Pański”. Po chwili opuszczamy ogród, bo nadchodzi czas sjesty. Mija godzina 12.00. Otrzymujemy godzinę na zakupy. Udaję się na Różaniec wokół Pola Pasterzy. Słońce praży. Idziemy się
czegoś napić. Pielgrzymi robią zakupy.
O godz. 13.00 opuszczamy Pole Pasterzy. Widać stąd jak na dłoni Betlejem. Wracamy tą samą
drogą. Podjeżdżamy ponownie pod posterunek wojskowy. Szybkość odprawy zależy niekiedy od
humoru żołnierzy. Po lewej i po prawej stronie widać osiedla żydowskie. Mija szczęśliwie kontrola.
Po chwili jesteśmy znowu na ulicach Jerozolimy. Miasto się bardzo rozrosło. Przy Dolinie Gehenny
skręcamy w lewo. Mijamy Bramę Jafijską. Objeżdżamy Stare Miasto od strony wschodniej. Mijamy
Uniwersytet Żydowski. Okrężną drogą dojeżdżamy do Betanii. Byłem już tu kiedyś. Bardzo lubię tę
ewangeliczną miejscowość, bowiem mieszkała tu rodzina zaprzyjaźniona z Chrystusem: Łazarz, Maria
i Marta. Tu miało miejsce wskrzeszenie Łazarza. Zwiedzamy miejscowy kościół, w którym znajdują
się cztery mozaiki z napisami łacińskimi. Ks. Andrzej Raszpla prowadzi Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a następnie ks. Seremet objaśnia nam to, co znajduje się w świątyni. Po wyjściu z kościoła
podchodzimy do grobu Łazarza. To miejsce odebrali muzułmanie franciszkanom. Niektórzy wchodzą do wnętrza grobu. Obok klasztoru jest piękny ogród z drzewami cytrynowymi oraz z innymi
drzewami i krzewami.
Odjeżdżamy z Betanii po godz. 15.00. Kupiłem sobie 30 kartek za jednego dolara. Z Betanii
jedziemy w kierunku Jerycha. Droga prowadzi w dół, bowiem Jerycho, najstarsze miasto świata,
leży ok. 400 m poniżej poziomu morza. Po drodze natrafiamy na beduinów, którzy koczują w przydrożnych dolinach. Przy niektórych szałasach widać samochody, koguty, kozy i barany, także stada
owiec. Pustynia jest jeszcze trochę zielona.
Mijamy po prawej stronie Gospodę Dobrego Samarytanina. Droga jest tu nowa, bardzo dobra.
Oznakowano miejsce, gdzie jest poziom morza, następnie depresja – 150 m. Z głównej trasy
zjechaliśmy na chwilę na pustynię, by zobaczyć z bliska i z daleka, jak wygląda. Rzeczywiście,
widok jest imponujący. Robimy tu kilka zdjęć. Wnet pojawiają się dzieci beduińskie z prośbą
o pieniądze.
Po półgodzinnej przerwie ruszamy w stronę Jerycha, które liczy ponad 8 tysięcy lat. Było zdobywane przez Jozuego w XI wieku przed Chrystusem. Jest to największa, pełna zieleni oaza na pustyni.
Widać pola bananowe i drzewa pomarańczowe. Miasto należy do Autonomii Palestyńskiej, dlatego
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przed wjazdem dojrzeliśmy posterunek wojskowy. Przejeżdżamy obok drzewa sykomory. Na takie
drzewo wspiął się kiedyś Zacheusz, by ujrzeć Jezusa (por. Łk 19,1-10).
Zajeżdżamy na plac przed wielkim sklepem. Zrobiono tu kolejkę linową na Górę Kuszenia i do
klasztoru kontemplacyjnego, który jest „zawieszony” na skale. Bardzo to ładnie wygląda. Kupujemy
bilety na kolejkę po 40 szekli. Jest tu także młodzież. Młodzi przyjechali, by przejechać się atrakcyjna kolejką na górę. Kolejka ma kilka zestawów po 3 wagoniki. Wyjeżdżamy na górę pod klasztor.
Cudowny jest stąd widok na Jerycho i na całą dolinę wokół tego miasta. Po chwili wracamy na dół.
Robimy małe zakupy i udajemy się w drogę powrotną do Jerozolimy – tą samą trasą. Odjeżdżamy
z Jerycha o godz. 16.45. W międzyczasie trochę się zachmurzyło i ochłodziło. Przyjeżdżamy do hotelu
Holy Land w Jerozolimie o godz. 17.30. W autobusie ks. Raszpla informuje nas, że w nocy w Izraelu
nastąpi zmiana czasu na letni. Trzeba wskazówki zegarów przesunąć o godzinę.
Pielgrzymi mają kolację w hotelu o godz. 18.00. Księży zaś zaprasza na specjalne spotkanie do
wybranego lokalu pan Andrzej Jan Pierz, dyrektor generalny Katolickiego Biura Pielgrzymkowego,
który przebywa na stałe w Stanach Zjednoczonych. W lokalu jemy potrawy arabskie: różne sałatki,
specjalny chleb, mięso z barana. Na końcu są owoce. Do tego podano czerwone wino. Mamy sposobność dowiedzieć się o ruchu pielgrzymkowych wśród Polonii świata. O godz. 22.00 wracamy do
hotelu. Panu Bogu dziękujemy za wszystkie doświadczenia tego dnia.
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Dzień
IV
Dzień IV

Dzień czwarty, Piątek Wielkanocny, 1 kwietnia 2005 r.
– Jerozolima, Morze Martwe, Eilat, św. Katarzyna pod Synajem
Dziś spaliśmy krócej. Rano powtórzyły się doświadczenia z dnia poprzedniego. O godz. 4.00 rozległ
się z minaretu głos muezina. Po godzinie – powtórne zaproszenie do modlitwy. Głos z megafonów
budzi nawet najmocniej śpiących. O godz. 6.00 zadzwonił telefon hotelowy. To znak na pobudkę.
Siadam na łóżku i patrzę przez okno na Jerozolimę. Wpatrzony w starą Jerozolimę odmawiam
modlitwy poranne. Modlę się za Ojca Świętego Jana Pawła II, który jest ciężko chory. We wszystkich
miejscach, które nawiedzamy, staram się pamiętać o naszym wielkim Papieżu. Przy każdej okazji
zachęcam pielgrzymów do wspierania modlitwami największego Syna naszej Ojczyzny, który niesie
krzyż swoich starczych lat.
W nocy przeszła przez Jerozolimę silna burza. Ranek od początku jest pogodny, ale chłodny.
O godz. 6.45 wychodzimy pieszo z hotelu do Bazyliki Grobu Bożego. Zauważam, że nie mam
w podręcznej torbie insygniów biskupich: krzyża, pierścienia i piuski. Zostawiłem prawdopodobnie
w Betlejem u franciszkanów albo w autobusie. Zgłaszam to ks. Andrzejowi Raszpli.
Idziemy żwawym krokiem ulicami starej Jerozolimy. Przy straganach kręcą się już pierwsi handlarze. Miasto budzi się do życia. Nieopodal Bazyliki spotykamy grupę kapłanów, którym przewodzi
ks. dr Ryszard Kempiak, salezjanin, biblista, prowadzący zajęcia m.in. na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Jako biblista jest także świetnym przewodnikiem grup pielgrzymów po
Ziemi Świętej. Wśród księży mu towarzyszących są moi byli studenci i wychowankowie. Są to księża:
Andrzej Ilnicki, Jacek Skrzypek, Maciej Oliwa, Tadeusz Chlipała i Dominik Ostrowski – obecnie
studiujący w Rzymie.
Wchodzimy do Bazyliki. Udajemy się od razu do Grobu Bożego na prywatną modlitwę. Grecy
już głośno śpiewają. Przygotowujemy się do Mszy św. Będziemy celebrować przy Bożym Grobie
o godz. 6.30. Ołtarz jest ustawiony w pierwszej części Grobu, gdzie znajduje się mozaika z aniołem,
ukazującym się niewiastom po zmartwychwstaniu Chrystusa. Ojcowie franciszkanie śpiewają części
stałe Mszy św. po łacinie. Jest to Missa de angelis. Na początku intonujemy pieśń „Wesoły nam
dzień dziś nastał”. W tym czasie okadzam Grób Chrystusa, Ikonę Chrystusa i Maryi oraz ołtarz.
Kieruję pozdrowienie do wiernych i wprowadzam do liturgii. Trudno jest mówić, gdyż zagłuszają
nas Grecy. Fragment Listu do Kolosan czyta ks. Andrzej Raszpla. Ewangelię odczytuje ks. Bogusław
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Seremet. Wygłaszam krótką homilię. Nawiązuję do miejsca, w którym jesteśmy, mówię o znaczeniu
zmartwychwstania Chrystusa. Po homilii jest wyznanie wiary po łacinie: „Credo in unum Deum”.
Recytacja jest głośna, gdyż franciszkanie dobrze znają liturgię łacińską. Prośby w modlitwie wiernych
wypowiada ks. Andrzej Raszpla. Są bardzo aktualne. Pierwsza z nich to błaganie za Ojca Świętego Jana
Pawła II, którego stan zdrowia bardzo się pogorszył. Następnie za Kościół, za biskupów, kapłanów,
seminarzystów, za rodziny, diecezje, chorych, krewnych, znajomych, za pielgrzymów. Na ofiarowanie
śpiewamy pieśń wielkanocną „Otrzyjcie już łzy płaczący”. Na organach gra jakiś Włoch. Okadzam
ponownie Grób i ołtarz. Śpiewam modlitwę nad darami i prefację. Sanctus recytujemy po łacinie.
Modlimy się Drugą Modlitwą Eucharystyczną. Po przeistoczeniu modlitwy wypowiadają ks. Raszpla
i ks. Seremet. Na „Oto Baranek Boży” wychodzę przed Grób, by ukazać Święte Postaci. Śpiewamy
„Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa”. Komunia św. jest dziś pod jedną postacią. Po końcowej modlitwie
wypowiadam jeszcze kilka słów i udzielam błogosławieństwa. Rozesłanie jest po łacinie „Ite Missa
est!”. Na zakończenie śpiewamy „Boże, coś Polskę”.
Po Mszy św. modlimy się jeszcze prywatnie przy Grobie Pańskim i na Kalwarii. Każdy tu przyjechał
z wieloma intencjami własnymi i przekazanymi przez bliskich. W takim miejscu nie trzeba zachęty
do modlitwy. Człowiek chciałby tu zostać jak najdłużej, ale program pielgrzymki jest nieubłagany.
Wychodzimy przeto na zewnątrz. Na placu przed Bazyliką robimy sobie wspólne zdjęcie. I wracamy
do hotelu. Na ulicach starej Jerozolimy pełnia życia. Arabowie handlują, czym tylko się da. W drodze
do hotelu towarzyszy mi ks. Dominik Ostrowski, który jest księdzem naszej diecezji świdnickiej,
a przebywa jeszcze w Rzymie na studiach z zakresu liturgiki. Zatrzymał się tutaj u sióstr elżbietanek,
w ich starym domu. Rozmawiamy o planach na przyszłość. Ks. Dominik będzie z pewnością bardzo
przydatny dla naszej diecezji.
W hotelu jemy śniadanie. Jest dzisiaj nieco uboższe. Siedzę przy stole tradycyjnie – z ks. P. Śliwką
i ks. W. Mrozem. Po śniadaniu śpieszymy się, bo wyjeżdżamy do Egiptu. Część rzeczy zostawiamy
w pokojach. Znoszę torbę do autobusu. Prawie wszyscy już są. O godz. 9.30 wyjeżdżamy dwoma
autobusami w stronę Jerycha i Morza Martwego, tą samą trasą, co wczoraj. Dojeżdżamy do Morza
Martwego. Mijamy Qumran. Ojciec Sergiusz Niziński wszystko objaśnia. Odmawiamy w drodze za
Ojca Świętego Jana Pawła II bolesną cząstkę Różańca. Modlitwę prowadzą osoby świeckie. Jedziemy
ciągle brzegiem Morza. Nie widać żadnych drzew. W wodzie nie ma życia biologicznego. Po prawej
stronie znajduje się górzysta pustynia. Widać tu różne konfiguracje terenu, wyrzeźbione przez wodę
w okresie deszczowym. Mijamy oazę En Gedi. Jedziemy dalej i zatrzymujemy się w miejscowości
En Bock – o godz. 11.15. To ładnie wyglądająca osada z kilku dobrymi hotelami i dużą restaura-

cją. Widzimy McDonald’s. I, oczywiście, kąpielisko z ratownikiem. Zatrzymujemy się tu do godz.
13.00. Większość pielgrzymów korzysta z kąpieli. Każdy chce doświadczyć słonej wody i przekonać
się, że w tej wodzie nie można się utopić. Patrzymy na monitor: temperatura powietrza + 28° C.
Ks. Wiesław Mróz wręcza mi Schematyzm Diecezji Świdnickiej, podejmuję lekturę tej książki. Woda
jest wspaniała: bardzo słona i bardzo czysta. Słońce praży, sporo ludzi. Czas mija szybko. Przychodzi
wiadomość z Polski, że Ojciec Święty Jan Paweł II jest w ciężkim stanie pod respiratorem i pozostaje
w śpiączce. Od czasu do czasu odzyskuje przytomność.
O godz. 15.00 odmawiamy w autobusie Koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencji Ojca
Świętego. Przejeżdżamy następne kilometry. Zmienia się nieco pejzaż. Na początku pustynia była
skalista, górzysta, potem stała się bardziej płaska. Im dalej od Morza Martwego, tym więcej oaz.
W czasie drogi wiele modliłem się na Brewiarzu i na Różańcu. Po przeszło dwóch godzinach jazdy
od En Bock dojeżdżamy do miasta Eilat. Jest tu lotnisko i przejście graniczne do Egiptu. To port
nad Morzem Czerwonym. Zatrzymujemy się tu na pół godziny. Odwiedzamy sklep z drogocennymi
diamentami i biżuterią.
O godz. 15.50 ruszamy w stronę przejścia granicznego między Izraelem i Egiptem. Czeka
nas tu dość ostra kontrola. Izraelska służba graniczna sprawdza dokładnie paszporty. Wysiadamy
z autobusów. Zabieramy bagaże i przechodzimy z bagażami na stronę egipską. Tu ma miejsce druga
odprawa. Najpierw prześwietlają nasze bagaże i torby podręczne. Potem wywołują nas po kolei na
odprawę paszportową. Mają zdjęcia nas wszystkich. Każdy musi stwierdzić, czy to jest jego zdjęcie.
Obsługuje nas tylko jeden celnik, stąd też odprawa trwa ponad godzinę. W końcu przechodzimy
w stronę parkingu, gdzie czekają na nas dwa autobusy egipskie. Nieco gorsze od arabskich w Izraelu.
Przed wejściem na parking policja raz jeszcze sprawdza paszporty. Trzeba pokazać wizę egipską wbitą
wcześniej przy kontroli paszportów. W końcu docieramy do autobusów. Zajmuję miejsce w autokarze
drugim, w którym są księża: Wiesław Mróz i Piotr Śliwka.
Nasi przewodnicy: o. Sergiusz Rafał Niziński, karmelita bosy z Poznania – przewodnik grupy
pierwszej i ks. dr Bogusław Seremet, kapłan diecezji tarnowskiej – przewodnik grupy drugiej, tracą
tutaj, na terenie Egiptu, swoje kompetencje. Nie mogą tu być przewodnikami. Egipcjanie dali swoich.
Nasi stali się jedynie tłumaczami.
Miejscowość graniczna po stronie egipskiej nazywa się Taba. Nie możemy jednak od razu wyruszyć
w drogę, gdyż trzeba załatwić jeszcze wiele różnych formalności, m.in. dla kierowców autobusów
otrzymać dokument upoważniający do przewozu turystów zagranicznych. Dają nam więc do każdego
autokaru po czterech ludzi: po dwóch kierowców, przewodnika i ochroniarza.
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Autobusy wyruszają dopiero o godz. 18.00. W sumie odprawa graniczna trwała prawie trzy
godziny. Tu czas jest taki, jak obecnie w Polsce. Musimy zatem zegarki cofać o godzinę. Słońce jest
już nisko, gdy wyjeżdżamy z Taby. Jedziemy najpierw brzegiem Morza Czerwonego. Podziwiamy
piękne widoki: urocze góry, ciekawe budowle. Egipski przewodnik – Arab, wypowiada po angielsku
długie teksty. Przedstawia historię Egiptu. O. Sergiusz tłumaczy po części, a częściowo dodaje własne
objaśnienia. Po półgodzinnej jeździe zajeżdżamy na stację benzynową, szukamy toalety, ale takowej
nie ma – zupełnie jak w Polsce komunistycznej. Widać, że kultura nie dotarła jeszcze do Egiptu.
Trzeba sobie jakoś radzić.
Autokary zdążają w stronę św. Katarzyny pod górę Synaj. Z Taby do św. Katarzyny jest 230 km.
Dowiadujemy się o tym na początku jazdy. Przewodnik przedstawia historię Egiptu przez godzinę.
W międzyczasie robi się ciemno. Końcowa faza drogi prowadzi w głąb lądu. Po przeszło trzech
godzinach jazdy docieramy do św. Katarzyny – Saint Catharine. Jest to mała miejscowość, która swą
nazwę wzięła od klasztoru prawosławnego św. Katarzyny, który znajduje się u podnóża Synaju.
Dochodzi godzina 21.00. Dojeżdżamy do hotelu, który się nazywa: El Wady El Mouquduss. Leży
na wysokości 1550 m n.p.m. Otrzymuję pokój nr 100, dość dobrze wyposażony, z dwoma łóżkami,
dwoma stolikami, krzesłami i z łazienką.
Po zakwaterowaniu schodzimy do hotelowej restauracji na kolację. Jedzenie jest typowo egipskie:
jakieś sałaty, ziemniaki, także mięso i owoce. Każdy może się najeść do syta, chociaż jedzenie jest
nieapetyczne.
Pod koniec ks. Raszpla podaje plan na kolejny dzień. Są dwie jego wersje: dla udających się na
Synaj i dla pozostałych. Udający się na Synaj mają pobudkę w nocy o godz. 1.00. Pozostali śpią
do rana. Należało się od razu zdeklarować, ponieważ trzeba było zamówić budzenie. Deklaruję się
na „tak”, gdyż po to tu przyjechałem. Będzie to moje pierwsze wyjście na Górę Dekalogu. Pani dr
Irena z Wałbrzycha zaprosiła nas jeszcze na „kropelki trawienne”, żeby w drodze na Synaj nie było
niepotrzebnych przygód. Odmawiam modlitwę na zakończenie dnia i kładę się do łóżka o godz.
23.00. O godz. 23.36 ks. Marek Korgul przysłał ze Świdnicy SMSa. Prosiłem go, by mnie informował o stanie zdrowia Papieża. Stan ten ciągle się pogarsza. Dziś rano Jan Paweł II przyjął Sakrament
Chorych i Wiatyk. Okresami traci przytomność i zapada w śpiączkę. Podobno powiedział do ks.
abpa Stanisława Dziwisza, że jest zadowolony ze swoich współpracowników i chciałby, żeby oni także
byli zadowoleni z niego.
W polskich mediach głośno o chorobie Ojca Świętego. Jest ogólne poruszenie nie tylko w Polsce,
ale i w całym świecie. Na Placu św. Piotra w Rzymie nieustannie modli się około 50 tysięcy ludzi.
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Msza św. przy Bożym Grobie
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W drodze do Egiptu

TRZECIA PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ
29 III – 3 IV 2005 r.

Dzień
V
Dzień V

Dzień piąty, Sobota Wielkanocna, 2 kwietnia 2005 r.
– Św. Katarzyna – Góra Synaj. Noc z umierającym Janem Pawłem II
Budzi mnie sygnał telefonu komórkowego o godz. 23.45. Kładę się ponownie do łóżka. Śpię
bardzo czujnie. O godz. 1.05 dzwoni telefon hotelowy. Jest to sygnał pobudki dla udających się
na górę Synaj. O godz. 1.30 spotykamy się w restauracji hotelu. Kto chce może się napić herbaty
lub kawy. Do nocnego marszu na Synaj zgłasza się prawie połowa uczestników naszej pielgrzymki.
O godz. 1.55 dwa autokary podwożą nas pod klasztor św. Katarzyny. Znajduje się tam już sporo
innych ludzi. Są także wielbłądy ze swoimi opiekunami.
Wyruszamy w drogę o godz. 2.15. Na niebie widać księżyc w trzeciej kwadrze. Droga jest dosyć
ciasna. Z początku sporo piachu i korzeni, potem – kamienie. Obok drogi co chwilę mijamy Arabów z wielbłądami. Oferują usługę za 10 dolarów. Niektórzy pielgrzymi, zwłaszcza starsi, przyjmują
ofertę. My natomiast bardzo uważamy, żeby mijające nas wielbłądy, z ludźmi na wierzchu, nas nie
nadepnęły. Idą one szybciej od nas.
Wnet wyjmuję różaniec. Myślę o Janie Pawle II. Wiem, że to jest dla niego chyba ostatnia noc
życia na tej ziemi. Chcę ją spędzić na modlitwie za niego. W czasie drogi odmawiam cztery części
Różańca za umierającego, wielkiego Papieża. W jego intencji ofiaruję także mój wysiłek i zmęczenie.
Myślę o swoich spotkaniach z Janem Pawłem II.
Pierwszy odcinek drogi nie jest trudny. Im jesteśmy dalej i wyżej, tym droga staje się trudniejsza.
Idzie przy mnie ks. prałat Piotr Śliwka, proboszcz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
w Wałbrzychu. Świeci latarką pod nogi, najpierw swoje, potem moje. Jestem wdzięczny za tę przysługę.
Ułatwia to wędrówkę i czyni ją bezpieczniejszą, bo pod nogami są korzenie i kamienie. W czasie
drogi mało rozmawiam, pogrążony w modlitwie. Zresztą w drodze ku górze trudno się rozmawia.
Często mijają nas wielbłądy. Ludzi jest bardzo dużo na trasie, tych idących pieszo i unoszących się
na wielbłądach. Oglądam się w dół. Widzę długi sznur, ciąg wijących się świateł. Cudowny widok.
Zmęczenie narasta w miarę upływu drogi i wznoszenia się ku górze. Wierzę, że dotrę do celu.
Na niektórych odcinkach wzmaga się bicie serca, ale to normalne przy dużym wysiłku fizycznym.
Wielbłądy transportują ludzi do pewnego miejsca, mniej więcej do ¾ całej drogi. Ostatni odcinek
jest najtrudniejszy. Wchodzi się po kamiennych schodach, bardzo stromych. Najpierw co kilkadziesiąt, a potem co kilkanaście stopni trzeba przystanąć i odpocząć. Na sto schodów przed szczytem jest
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szałas, szopa, gdzie można nieco dłużej odpocząć przed pokonaniem ostatniego, najtrudniejszego
odcinka.
Wstępujemy na szczyt Synaju o godz. 4.15. Tempo wspinaczki zatem było bardzo dobre. Na
szczycie jest już sporo ludzi. Następni ciągle dochodzą. Robi się coraz ciaśniej. Góra Synaj ma
wysokość 2385 m n.p.m. Na szczycie stoi prawosławna kaplica z ikonami, upamiętniająca nadanie
ludziom przez Pana Boga Prawa za pośrednictwem Mojżesza. O tej porze jest tu bardzo chłodno.
Nakładamy więc przyniesione kurtki, swetry. Wieje przeraźliwy wiatr. Ledwo wytrzymuję z zimna.
Nie można się niczym ogrzać. Po raz drugi podejmuję rozważania tajemnic Różańca. W oczekiwaniu
na wschód słońca...
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Góra Synaj
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Msza św. pod Synajem
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Dzień
VI
Dzień VI

Dzień szósty, II Niedziela Wielkanocna, 3 kwietnia 2005 r.
– Kair, Praga, Świdnica
Wstaję o godz. 5.20. O 5.30 odzywa się telefon hotelowy. Budząc się, mam świadomość, że to
pierwszy poranek na Ziemi bez Ojca Świętego Jana Pawła II. O godz. 6.00 mamy Mszę św. w hallu
hotelu. Nie wszyscy chyba wiedzą, co się stało w ostatnich godzinach. Rozpoczynamy Mszę św. od
pieśni „Otrzyjcie już łzy płaczący”. Zaczynam Mszę św. od znaku Krzyża i pozdrowienia: „Pokój
z wami”. Wprowadzenie do liturgii rozpoczynam od słów: „Wczoraj wieczorem, po godz. 22.00 dotarła
do nas wiadomość o śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II”. Łamie mi się głos. Widzę w wielu oczach
łzy. Mnie także jest trudno mówić dalej, ale jakoś się przełamuję. Zachęcam do złożenia Panu Bogu
wdzięczności za wszystko, co przekazał ludziom, Kościołowi i światu przez tego wielkiego Papieża.
Czytanie pierwsze ma o. Sergiusz. Psalm śpiewa ks. Mróz. Drugie czytanie podejmuje ks. Seremet.
Ewangelię proklamuje ks. Raszpla. Głoszę homilię o trzech darach Chrystusa Zmartwychwstałego:
darze pokoju, miłosierdzia i wiary. Wszystkie te dary łączę z osobą Ojca św. Jana Pawła II, który
nieustannie je od Boga przyjmował i przekazywał innym ludziom.
Prośby do modlitwy wiernych wypowiada ks. Raszpla. Na przygotowanie darów śpiewamy
„Zwycięzca śmierci”. Prefacja jest śpiewana. Podczas Komunii św. śpiewamy „Bądźże pozdrowiona”
oraz trzy razy „Jezu, ufam Tobie”. Przed błogosławieństwem ogłaszam wszystkim, że w związku ze
śmiercią Ojca Świętego będę musiał przerwać pielgrzymkę i wracać do diecezji. Po błogosławieństwie
śpiewamy „Boże, coś Polskę”.
Po Mszy św. mamy śniadanie i o godz. 7.45 zbieramy się przy autokarach. Zabieramy bagaże
i umieszczamy w bagażnikach autobusów. O godz. 8.00 opuszczamy hotel w Świętej Katarzynie.
Jedziemy dwoma autokarami w stronę Morza Czerwonego. Najpierw droga prowadzi przez półwysep
Synajski, przez kamienne góry. Oglądamy cudowne widoki. Krótko przed Morzem Czerwonym góry
przechodzą w pagórki. Następnie jedziemy wzdłuż wybrzeża Morza Czerwonego. To pustynia. Widać
bezkresne piachy. Od czasu do czasu pojawia się jakaś oaza. Zatrzymujemy się dopiero po trzech
godzinach jazdy przy przydrożnym zajeździe, by skorzystać z toalet. Po kilku kilometrach znowu się
zatrzymujemy. Nawiedzamy miejsce, na którym Mojżesz mocą Bożą wyprowadził wodę ze skały. Są
tu dwie studnie upamiętniające tamte wydarzenia. Tutaj ludzie szemrali przeciw Mojżeszowi i kłócili
się z Bogiem. Jest to słynne miejsce Massa i Meriba.
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Zbliża się godzina dwunasta. Śpiewamy „Wesel się, Królowo miła”. Wsiadamy do autokarów.
Podejmujemy śpiew pieśni i piosenek ze „Śpiewnika pielgrzyma”. Odmawiamy także chwalebną
cząstkę Różańca. Modlitwę prowadzi pani Maria Goździk. Rozważa poszczególne tajemnice. Następny
przystanek jest o godz. 12.45 przy Kanale Sueskim. Nie wygląda w tym miejscu na szeroki. Zatrzymujemy się tutaj na chwilę. Nie wolno tu robić zdjęć, gdyż to teren wojskowy. Następnie przez tunel
podziemny przejeżdżamy pod kanałem Sueskim i wnet dojeżdżamy do autostrady, prowadzącej do
Kairu, stolicy Egiptu. Przemierzamy teren pustynny, z tym, że pustynia tutaj jest zupełnie płaska.
Do Kairu mamy ok. 100 km. Im bliżej Kairu, tym więcej zieleni i samochodów.
Dojeżdżamy do stolicy. Na początku miasta widzimy grób Sadaba, który zginął z rąk zamachowca
6 października 1980 r. za to, że chciał ugody z Żydami (Układ w Camp Dawis). Przy pomniku stoi
pięknie ubrana warta honorowa. Wysiadamy z autokarów. Oglądamy z bliska pomnik i robimy
pamiątkowe zdjęcia.
Jedziemy dalej przez Kair, który jest wielką metropolią. W dzień przybywa tu ok. 15 milionów
ludzi. Na stałe mieszka ok. 12 milionów. Jest to miasto bardzo brudne, wiele domów niedokończonych.
Egipski przewodnik opowiada o poszczególnych dzielnicach miasta. Mijamy po drodze ogromny
zamek i dojeżdżamy do mostu na Nilu. W tym miejscu na rzece znajduje się duża wyspa z kościołem
katolickim, meczetem muzułmańskim i minaretem. Nil to życiodajna rzeka w Egipcie. Wokół niej
koncentruje się życie całego kraju. Jedynie wzdłuż rzeki ziemia jest uprawna i rodzi plony. Takiego
zaśmieconego miasta nigdy w życiu nie widziałem. Ulice w Kairze nie mają oznakowań, ale kierowcy
jeżdżą znakomicie. Piesi przechodzą przez jezdnię niemal w każdym miejscu. Panuje tu wielki bałagan
uliczny, ale dowiadujemy się, że i tak odnotowuje się niewiele wypadków drogowych.
Jest godz.16.15. Dojeżdżamy wreszcie do ogromnego hotelu Siag Piramids Hotel. Nazwa jest
taka, gdyż w pobliżu znajdują się trzy piramidy: największa – Cheopsa i dwie mniejsze. Przybywają
tu ludzie z całego świata.
W hotelu otrzymuję jednoosobowy pokój nr 218. Mam miejsce w hotelu, ale nie będę go potrzebował, bo zamierzam wcześniej wrócić do kraju. Muszę przerwać pielgrzymkę ze względu na śmierć
Ojca Świętego Jana Pawła II.
O godz. 18.00 mamy w hotelu kolację. Pod koniec kolacji dziękuję pielgrzymom za wspólną
modlitwę i przeżyty czas. Informuję, że wracam w nocy do Polski przez Pragę. O godz. 19.00 Mahomet, nasz przewodnik, zawozi nas do piramid. Oglądamy prezentację piramid. Są ze mną księża
Śliwka, Raszpla i Seremet. Wracamy do hotelu o godz. 20.45. Pozostają mi dwie godziny do wyjazdu
na lotnisko. Oglądam przez ten czas telewizję w języku hiszpańskim, emituje program o Janie Pawle

II. Z kanału telewizji polskiej dowiaduję się, że w najbliższy wtorek Episkopat Polski celebruje Mszę
św. w Warszawie w intencji Jana Pawła II. Chciałbym tam być. Być może pojadę także do Rzymu
na pogrzeb. Jest pewne, że cały świat jest poruszony śmiercią Papieża.
O godz. 23.00 zabieram bagaże: torbę i małą teczkę i znoszę na dół do hallu hotelu. Czeka na mnie
ks. Andrzej Raszpla, ks. Bogusław Seremet i Mahomet, który podwiezie nas na lotnisko. Planowy
odlot samolotu do Pragi o godz. 2.05 po północy. Przylot do Pragi – godz. 6.20.
Przejeżdżamy całe miasto. Przekraczamy Nil i po kilkunastu minutach dojeżdżamy do lotniska.
Mahomet pomaga mi załatwić formalności. Czekam na lotnisku do godz. 2.00. Egipcjanie dbają
o bezpieczeństwo, dlatego poddawani jesteśmy wielokrotnej kontroli.
Odlot samolotu się opóźnia. Zamiast godz. 2.05 samolot czeskich linii lotniczych odlatuje o godz.
2.55.. W samolocie jest czas na modlitwę i na rozmyślanie. Podziwiam przez okno wschód słońca.
Lądujemy w Pradze o godz. 6.35. Odprawa przebiega spokojnie. Na lotnisku czeka na mnie ks.
Romuald Brudnowski, proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Kudowie-Zdroju. Przywiózł go kierowca – pan Antoni. Do Kudowy jest stąd 160 km. Ruszamy w drogę. Wokół Pragi widać sznury
samochodów, ludzie udają się do pracy. Do Kudowy przyjeżdżamy o godz. 9.40. Ks. proboszcz
podejmuje nas śniadaniem. Na plebanii jest już ks. Radosław Kisiel, mój sekretarz, który przyjechał
po mnie samochodem kurialnym. Jedziemy przez Radków, Świerki, Głuszycę, Zagórze. W Świdnicy jesteśmy o godz. 11.15. Tak oto przerwałem pielgrzymkę do Ziemi Świętej i jestem ponownie
w swoim biskupim mieście. Dobrze się stało, że wróciłem wcześnie. W takich chwilach trzeba być
wśród swoich. Trochę mi żal, że nie mogłem dokończyć pielgrzymki, ale Pan Bóg dobry może jeszcze pozwoli mi na jej kontynuację. W życiu trzeba często modyfikować swoje plany i uzgadniać je
z planami Bożymi.
Panie Boże, dziękuję za chwile spędzone w ziemskiej Ojczyźnie Twojego Syna, naszego Zbawiciela.
Dziękuję za szczęśliwy powrót do Ojczyzny, do mojej diecezji.
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Msza św. w hotelu

LISTA UCZESTNIKÓW PIELGRZYMKI
DO ZIEMI ŚWIĘTEJ I EGIPTU
29 MARCA – 10 KWIETNIA 2005
GRUPA I – KS. ANDRZEJ RASZPLA
1. Małgorzata Banach

18. Maria Najwer

35. Aleksandra Ślęzak

2. Urszula Barańska

19. Bronisława Nalepa

36. Jerzy Ślęzak

3. Kazimierza Biegowska

20. Zbigniew Nalepa

37. Franciszek Trawniczek

4. Alfreda Bilska

21. Maria Olędzka

38. Genowefa Trawniczek

5. Maria Chlipała

22. Teresa Pawlaczek

39. Zofia Trętowicz

6. Irena Chodorowska

23. Halina Świerczyńska

40. Jolanta Tymczyszyn

7. Jan Chodorowski

24. Maria Romaniuk

41. Piotr Tymczyszyn

8. Alicja Czesak

25. Michalina Semik

42. Maria Wiertelak

9. Ryszard Czesak

26. Barbara Sitar

43. Piotr Wiertelak

10. Krystyna Gliwa

27. Bronisława Sługocka

44. Renata Zabłotni-Zioła

11. Krystyna Kacik-Grabowska

28. Halina Sośnicka

45. Antoni Ziółkowski

12. Gabriela Kaczmarek

29. Teresa Steina

46. ks. Bogusław Seremet

13. Bożena Karpińska

30. Alina Strzelbicka

14. Jerzy Karpiński

31. Antonia Strzelbicki

15. ks. Andrzej Raszpla

32. Iwona Sułek

16. Marian Kuliga

33. Ewa Sułek

17. Stefania Kuliga

34. Bronisława Syjud

49

LISTA UCZESTNIKÓW PIELGRZYMKI
DO ZIEMI ŚWIĘTEJ I EGIPTU
29 MARCA – 10 KWIETNIA 2005
GRUPA II – KS. piotr Śliwka

50

1. Tadeusz Babiak

18. Anna Kurec

35. Eugenia Rogaczewska

2. Teresa Babiak

19. Maria Ludorowska

36. Stanisław Rogaczewski

3. Teresa Bednarz

20. Jolanta Ludziak

37. Bożena Rusecka

4. Julia Bugiera

21. Helena Makowska

38. Mirosława Sielicka

5. Anna Danielewicz

22. Stanisława Makowska

39. Teresa Tepper

6. Eugeniusz Danielewicz

23. Friedbert Makowski

40. Zdzisława Walawska-Rułowska

7. Maria Goździk

24. Janina Miazga

41. Anna Wierdak

8. Natalia Kłączyńska

25. Teresa Modes

42. Danuta Wierdak

9. Edward Kłączyński

26. Krystyna Mróz

43. Anna Wychowanek

10. Teresa Kotońska

27. Elżbieta Najbar

44. Jacek Wychowanek

11. Waldemar Kotoński

28. Kazimierz Najbar

45. Janina Wysoczańska

12. Beata Krawczyk

29. Zofia Perkowska

46. Rafał Niziński

13. Irena Kropiwnicka

30. Jan Perkowski

14. bp Ignacy Dec

31. Elżbieta Piotrowska

15. ks. Wiesław Mróz

32. Wiktor Piotrowski

16. ks. Piotr Śliwka

33. Nina Piwko

17. Lidia Kucia

34. Maria Pruss

czwarta Pielgrzymka do Ziemi Świętej
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Dzień
I
Dzień I

Dzień pierwszy, sobota, 11 lutego 2006 r. – przygotowania, podróż
Czas przed południem jest dziś dla mnie bardzo napięty. O godz. 8.00 jemy wspólne śniadanie. O godz. 8.30-9.00 głoszę katechezę na falach Radia Maryja. Mówię na temat „Zbawczego
charakteru cierpienia”. Po katechezie dzwonią słuchacze: z Rzymu, ze Szczecina, ze Śląska i jeszcze jeden – nie pamiętam, skąd. Przedstawiają piękne świadectwa. Następnie szybko się pakuję
i o godz. 9.45 jadę z ks. Krzysztofem Iwaniszynem do Wrocławia. O godz. 11.00 rozpoczyna się
w katedrze wrocławskiej Msza św. połączona z udzieleniem święceń biskupich ks. Andrzejowi Siemieniewskiemu, profesorowi Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Szaty liturgiczne
przywdziewamy w seminarium. Procesjonalnie przechodzimy do katedry. Mszy św. przewodniczy
ks. abp Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski. On też jest głównym konsekratorem i głosi
homilię. Jako współkonsekratorzy są: ks. kard. Henryk Gulbinowicz, były metropolita wrocławski
i ja. W katedrze znajduje się 14 biskupów: kard. Henryk Gulbinowicz, abp Juliusz Paetz (Poznań),
abp Otcenaszek (Hradec Kralove – Czechy), bp Stanisław Napierała (Kalisz), bp Tadeusz Rybak
(Legnica), bp Zbigniew Kiernikowski (Siedlce), bp Adam Dyczkowski (Zielona Góra – Gorzów),
bp Stefan Cichy (Legnica), bp Włodzimierz Juszczak (Wrocław), bp Grzegorz Balcerek (Poznań),
bp Jan Kopiec (Opole), bp Józef Pazdur i bp Edward Janiak (Wrocław). Przybyli także biskupi
niekatoliccy: abp Jeremiasz, biskup Kościoła prawosławnego i bp Ryszard Bogusz, biskup Kościoła
ewangelicko-augsburckiego.
Całość trwa prawie 2 godziny i 45 minut. Trochę czasu zajmują liczne gratulacje. Przemawiają:
Adam Grela – wiceprezydent Wrocławia, Paweł Wróblewski – marszałek województwa dolnośląskiego, ks. prof. Józef Pater – rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, ks. Ireneusz
Alczyk, kolega – senior roku.
Na końcu przemawia nowy biskup – ks. Andrzej Siemieniewski. Wszystkim udziela pierwszego
biskupiego błogosławieństwa. W uroczystości bierze udział mama ks. biskupa Andrzeja. Ojciec i brat
już nie żyją. Są także obecni rektorzy wyższych uczelni Wrocławia: prof. Bogusław Fiedor, rektor
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. Grzegorz Kurzyński, rektor Akademii Muzycznej
we Wrocławiu, prof. Ryszard Andrzejak, rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu, prof. Tadeusz
Koszyc, rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławia oraz ks. prof. Józefa Pater, rektor
Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
Celebra kończy się o 13.45. Już nie ma czasu udać się na obiad.
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Dla mnie od tej chwili rozpoczyna się czwarta pielgrzymka do Ziemi Świętej. W poprzednim roku
trzeciej pielgrzymki nie dokończyłem. Wróciłem wcześniej po śmierci Jana Pawła II. Teraz chciałbym
tę właśnie pielgrzymkę kontynuować.
Panie Boże, pobłogosław temu zamierzeniu.
Wyjeżdżamy z seminarium o godz. 14.10. W sobotę na ulicach ruch jest mniejszy. Jedziemy przez
pl. Bema, przez Kozanów, Gądów, Muchobór Mały – na lotnisko. Przyjeżdżamy o godz. 14.35. Pracownica lotniska wie, że przyjadę w ostatniej chwili. Szybko bierze mój bagaż. Sprawnie przechodzę
odprawę biletową i paszportową. W poczekalni są już księża i inni uczestnicy pielgrzymki na czele
z ks. Piotrem Śliwką.
Niewielki samolot, śmigłowiec, startuje o godz. 15.01. Ma więc małe opóźnienie. Lądujemy
w Warszawie o godz. 15.50.
Z lotniska z ks. Śliwką jedziemy taksówką do Księży Pallotynów na Skaryszewską. Jesteśmy tam
o godz. 16.00. Chwila odpoczynku, a potem o godz. 18.30 – wspólna kolacja. Po kolacji idziemy
na salę rekreacyjną obejrzeć „Wiadomości”. Po „Wiadomościach” ojciec prowincjał zaprasza nas do
siebie na lampkę wina.
O godz. 20.45 podjeżdża taksówka, która nas zawozi na Okęcie. Tam spotykamy pozostałych
pielgrzymów. Zjawia się także nasz przewodnik ks. Piotr Briks ze Szczecina. Przechodzimy przez
odprawę paszportową. Czekamy w hallu. Robimy zakupy. Samolot startuje z Okęcia o godz. 0.25.
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Dzień
II
Dzień II

Dzień drugi, VI Niedziela Zwykła, 12 lutego 2006 r.
– Tel Awiw, Jerozolima, Betlejem
W samolocie podają nam ciepły posiłek. Lot jest spokojny. Boening 736. Nr lotu 151. Mam
miejsce 7C – obok ks. Romualda Brudnowskiego. Po drugiej stronie siedzi ks. Piotr Śliwka.
Samolot ląduje w Tel Awiwie bardzo spokojnie o godz. 3.50. Tu, w Izraelu, jest godz. 4.50. Temperatura wynosi + 10°C. W Polsce, gdy wylatywaliśmy było – 3°C. Idziemy przez długie korytarze.
Odprawa paszportowa odbywa się bez większych kłopotów. Bagaż też wszyscy odebrali. Na lotnisku
czeka już kierowca Arab. Zabiera nas do małego autobusu. Bierze do Jerozolimy także siostry elżbietanki i dwie dziewczyny. Podróż autobusem trwa około jednej godziny. Zaczynamy ją od wspólnej
modlitwy. Ksiądz przewodnik – ks. Piotr Briks – podaje pierwsze ważne informacje i objaśnia trasę,
zwłaszcza wtedy, gdy wjeżdżamy do Jerozolimy.
Jedziemy do hotelu na Górze Oliwnej. Hotel nazywa się Seven Arches Jerusalem P.O.Box 19585
Mont of Olives Jerusalem 91194. Otrzymuję pokój jednoosobowy nr 123. Jest to pokój z dwoma
łóżkami do spania, z łazienką. Po chwili udaję się na pierwsze śniadanie do hotelowej restauracji.
O godz. 8.00 jesteśmy po śniadaniu. Zdążyłem już odmówić część brewiarza. Potem wszyscy kładą
się na krótki odpoczynek. Przewodnik zapowiada wspólny wyjazd do Betlejem o godz. 10.30. Po
odpoczynku, faktycznie, odjeżdżamy sprzed hotelu o godz. 10.35 małym autobusem do Betlejem.
Przewodnik objaśnia trasę. Mijamy najpierw kościół „Pater Noster”, potem – Ogród Getsemani,
kościół Wszystkich Świętych. Dolinę Cedronu (Jozafata) z cmentarzem. Jedziemy wzdłuż murów
Jerozolimy w stronę Betlejem. Mijamy z prawej strony Chrześcijański Syjon z kościołem pw. Zaśnięcia
NMP i z Wieczernikiem, a z lewej strony – kościół św. Piotra In Gallicantu. Jedziemy wzdłuż Doliny
Gehenny, potem mijamy kościół św. Andrzeja i Dom Eliasza.
Tak dojeżdżamy do granicy izraelsko-palestyńskiej. Stoi tu czterometrowy mur wybudowany
przez Żydów, który odgradza ich od Arabów, Palestyńczyków. Wszystkie pojazdy są kontrolowane,
nasz też – na szczęście pobieżnie.
W Betlejem udajemy się najpierw na Pole Pasterzy. Jest godzina 10.55. Zwiedzamy Grotę Pasterzy. Jeden z obecnych tu franciszkanów pochodzi z Ghany, z Afryki. Mamy trochę czasu wolnego.
Narwałem trawy, by ją wysuszyć i mieć na sianko na Boże Narodzenie.
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W autobusie odmawiamy „Anioł Pański”. Udajemy się do Bazyliki Narodzenia Pańskiego.
Jest to najstarszy kościół chrześcijański na świecie. Został wybudowany przez cesarzową Helenę
w roku 325. Przewodnik opowiada nam jego historię. Wchodzimy do Bazyliki. Wygląda fatalnie.
Jest zniszczona. Ma 5 naw i piękne prezbiterium w stylu wschodnim. Opiekują się nią Grecy.
Wchodzimy do Groty Narodzenia pod głównym ołtarzem. Tu po kolei podchodzimy, aby ucałować
miejsce narodzenia Pana Jezusa, które jest oznaczone przez czternastoramienną gwiazdę. Śpiewamy
„W żłobie leży” i „Lulajże, Jezuniu”. Potem, przy ołtarzu Żłóbka odmawiamy „Modlitwę w ciągu
dnia”. Przewodnik wyjaśnia nam, dlaczego gwiazda ma 14 rogów. Było bowiem 14 pokoleń od
Abrahama do Dawida i od Dawida do przesiedlenia babilońskiego i od przesiedlenia babilońskiego
do Józefa, męża NMP.
Ponieważ nie możemy zaraz odprawić Mszy św., udajemy się na obiad do najbliższej restauracji.
Podają jako przystawkę chleb płaski z pastami i sałatkami. Potem jest drugie danie z mięsem z kur
i ryżem. Zamawiamy dodatkowo wino i kawę.
Wracamy do Bazyliki. Okazuje się, że nie mamy pozwolenia na odprawienie Mszy św. Zakonnik franciszkanin nie chce się zgodzić. Ja też interweniuję. W końcu możemy odprawić Mszę
św. w Grocie św. Hieronima. Wchodzimy do niej przez Grotę Młodzianków i Grotę Chleba.
Celebra zaczyna się o godz. 14.45. Przewodniczę i wygłaszam homilię. Mówię o Chrystusie
jako światłości, który przyniósł na ziemię radość i pokój. Ksiądz przewodnik dodaje jeszcze
komentarz po Mszy św. Na wejście śpiewamy kolędę „Wśród nocnej ciszy” – cztery zwrotki. Na
ofiarowanie „Gdy się Chrystus rodzi”. Czytanie pierwsze odczytuje ks. Tadeusz Stelmach. Psalm
śpiewa ks. Romuald Brudnowski. Czytanie drugie podejmuje ks. Stanisław Małysa, Ewangelię
proklamuje ks. Marian Kopko. W koncelebrze byli wszyscy nasi księża, a więc: Marian Kopko,
Marian Prochera, Jan Patykowski, Józef Błauciak, Aleksander Trojan, Stanisław Małysa, Janusz
Gajewski, Andrzej Szafulski, Jan Marciniak, Tadeusz Stelmach, Romuald Brudnowski, Piotr
Śliwka i Piotr Briks. Jest także Józef Hałka – kolega kursowy ww. księży, którzy obchodzą
25-lecie kapłaństwa.
Po Mszy św. mamy jeszcze trochę wolnego czasu. W Bazylice przy głównym ołtarzu odbywa się
ślub młodej pary, ślub prawosławny. Mogę spokojnie, w ciszy, po raz drugi, pomodlić się w Grocie
za moich diecezjan, za rodzeństwo, za wszystkich, którzy powierzają się mojej modlitwie. Idę
także prywatnie do Matki Bożej Mlecznej, gdzie jest przedstawiona Matka Boża Karmiąca.
O godz. 16.20 zbieramy się. Idziemy na parking i wracamy do Jerozolimy. Wstępujemy jeszcze
na zakupy do specjalnego sklepiku, ale niewiele można było kupić. Objeżdżamy miasto od strony

północnej, obok Bramy Damasceńskiej. O godz. 18.30 mamy w hotelu kolację. Jedzenia jest sporo,
tylko nie wiadomo, co jeść, bo to trochę inne potrawy niż w Europie i w Polsce.
Po kolacji odwiedzam ks. Brudnowskiego i Śliwkę, którzy mieszkają razem w pokoju. Tak mija
pierwszy dzień pielgrzymki. Był to dla nas dzień Bożego Narodzenia. Betlejem robi zawsze wielkie
wrażenie na pielgrzymach, a miasto dziś żyje swoim życiem.
Panie, Boże, dziękujemy za ten dzień.
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Betlejem, Bazylika Narodzenia

Betlejem, Grota Narodzenia
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Betlejem, Grota Mleczna
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Dzień
III
Dzień III

Dzień trzeci, poniedziałek, 13 lutego 2006 r.
– Jerozolima, Cezarea Nadmorska, Nazaret, Kana, Tyberiada.
Dziś mija 95. rocznica urodzin bpa Wincentego Urbana. Śpię dość dobrze. O godz. 6.30 dzwoni
telefon-budzik. Patrzę przez okno. Odmawiam pierwsze modlitwy. Jest dziś pochmurno. O godz.
7.00 idę na śniadanie.
O godz. 7.45 jesteśmy gotowi do wyjazdu. Rzeczy niepotrzebne można zostawić w pokoju
ks. Piotra. Ja biorę tylko kilka rzeczy do mojej torby.
W drodze z Jerozolimy odmawiamy Jutrznię i Godzinę Czytań. Jedziemy w stronę Tel Awiwu.
Cały czas ks. Piotr Briks, nasz przewodnik, opowiada historię Ziemi Świętej. Po 1,5 godz. dojeżdżamy do Cezarei Nadmorskiej. Pozostały do dziś jedynie mury miasta zbudowanego przez Heroda
dla Rzymian. Mieszkał tu także Poncjusz Piłat. Tutaj też był św. Piotr, ochrzcił sporo ludzi. Tu był
męczony św. Paweł. Stąd wyruszył w trzecią podróż misyjną. Zwiedzamy teatr, potem zamek – twierdzę. Zapoznajemy się z historią tego miejsca. Dziś pozostały tylko ruiny.
Stąd wyruszamy brzegiem morza na północ, w stronę Hajfy. Przed godz. 12.00 dojeżdżamy na Górę
Karmel, gdzie przebywał kiedyś prorok Eliasz i czczona jest Matka Boża Szkaplerzna. Odmawiamy o
godz. 12.00 „Anioł Pański”. Ks. Piotr opowiada nam historię tego miejsca związaną z działalnością
proroka Eliasza. Spotkamy polską grupę.
O godz. 12.30 wyruszamy w dalszą drogę w stronę Nazaretu. Zaczyna padać lekki deszcz. Przejeżdżamy przez całe miasto z dużym portem. Miasto liczy ponad 300 tys. mieszkańców. Leży na zboczu
góry. Nad miastem góruje wieża Uniwersytetu w Hajfie. Widzimy tu piękne ogrody.
Następny przystanek to Nazaret. O godz. 13.50 przyjeżdżamy w niewielkim deszczu do Bazyliki
Zwiastowania. Zdążamy na Mszę św., która była zamówiona na 14.00. Przewodniczę i wygłaszam
homilię. Mówię o dialogu Zwiastowania, między pierwszymi postaciami dialogu – Bogiem i Maryją.
Bóg przez anioła ujawnia swoją wolę. Wybiera Maryję na matkę dla swojego Syna. Nazywa Maryję
„pełną łaski”. Maryja rozważa Boże słowo, jest dociekliwa, i otrzymawszy wyjaśnienie, wyraża zgodę
na wolę Pana Boga. Usiłuję zachęcić kapłanów do naśladowania Maryi. Śpiewamy pieśni: na wstęp
„Archanioł Boży Gabryjel”, na przygotowanie darów „Zdrowaś Maryjo”, na Komunię św. „Oto
Pan Bóg przyjdzie” i pieśni eucharystyczne. Przed błogosławieństwem odmawiamy „Anioł Pański”.
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Modlimy się za matki oczekujące potomstwa, o miłość do życia. Dziękujemy Bogu za dar Wcielenia
i prosimy o postawę służby w wypełnianiu naszego powołania.
Po Mszy św. jest chwila czasu na osobistą modlitwę. Idziemy do górnej części Bazyliki, a potem do
Domu św. Józefa, gdzie znajduje się w podziemiach chyba najstarsza chrzcielnica. Proszę św. Józefa,
by czuwał nade mną, by wyprosił mi łaskę dobrej śmierci. Modlę się o cichość, pracowitość i ciche
wychwalanie Pana Boga.
O godz. 15.40 udajemy się na obiad do restauracji w Nazarecie. Obiad jest dobry: chleb – placki
z pastą, zupa owocowa, frytki i kawałek kury.
Z Nazaretu wyjeżdżamy o godz. 16.30. Przybywamy do Kany Galilejskiej przed godz. 17.00.
Była tu grupa polska. Trzy pary małżeńskie odnawiały przyrzeczenia małżeńskie. Śpiewamy dwie
zwrotki pieśni „Pod Twoją obronę”. Po wizycie w kościele udajemy się na degustację wina i robimy
zakupy.
O godz.18.00 opuszczamy Kanę. Kierujemy się w stronę Tyberiady. Jesteśmy tu na godz. 18.30.
Podjeżdżamy do hotelu „Eden” w Tyberiadzie. Adres: Kiriat Shnuel, 4 dal Yale c. Tiberies. Otrzymuję
pokój nr 385 na III piętrze. Jest to hotel o dość wysokim standardzie.
O godz.19.00 jemy kolację: ryby na ciepło, mięso na ciepło, ryż, dużo owoców.
Po kolacji schodzimy na dół na „Wiadomości” w telewizji „Polonia”. Całe „Wiadomości” były
poświęcone zapowiedzi wystąpienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w sprawie ewentualnego rozwiązania Sejmu. Dziś upływa termin podjęcia przez prezydenta decyzji. Zrobiła się nieco nerwowa
sytuacja. Wystąpienie prezydenta przełożono z godz. 20.00 na 21.10. Udaję się na rekreację z księżmi:
są tam Jan Patkowski, Trojan, Prochera, Kopko, Stelmach, Błauciak.
O godz. 21.00 udajemy się do sali telewizyjnej. Faktycznie o godz. 21.10 ma wystąpienie w telewizji
prezydent Lech Kaczyński. Ogłasza, że Sejmu nie rozwiąże. Liczy na dobrą współpracę ugrupowań,
które podpisały pakt stabilizacyjny. Monika Olejnik przedstawia program „Prosto w oczy”.
Bogu niech będą dzięki. Panie Boże, dziękujemy za drugi dzień naszej pielgrzymki po Ziemi
Świętej. Maryjo, Matko nasza, módl się za nami.
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Dzień
IV
Dzień IV

Dzień czwarty, wtorek, 14 lutego 2006 r.
– Tyberiada, Góra Błogosławieństw, Jezioro Galilejskie.
Dziś jest 75. rocznica ślubu moich Rodziców. 14 lutego 1931 r. była sobota. Rodzice brali ślub
w farze leżajskiej. Staram się pamiętać cały dzień o Rodzicach, tu, w Ziemi Świętej.
Dziś pobudka jest o godz. 6.30. O godz. 7.00 jemy śniadanie. O godz. 7.45 wyjeżdżamy na
Górę Błogosławieństw. W drodze odmawiamy „Godzinę w ciągu dnia”. Ranek jest pogodny. Słońce
oświetla Jezioro Genezaret, widoczne z naszego hotelu – Eden.
Na Górze Błogosławieństw – sporo pielgrzymów. Są także Polacy. Ks. Piotr Briks, nasz przewodnik, jako biblista, dobrze nam wszystko objaśnia. Opowiada historię znajdującego się tu kościoła,
który jest dziełem artysty włoskiego. W wieży świątyni są wypisane błogosławieństwa w wersji św.
Mateusza (8) – w języku łacińskim. Natomiast na posadzce oglądać można mozaiki z symbolami
i nazwami cnót, które im odpowiadają. Wygląda to następująco:
1. Błogosławieni ubodzy w duchu – fortitudo – męstwo
2. Błogosławieni cisi – fides – wiara
3. Błogosławieni pokój czyniący – spes – nadzieja
4. Błogosławieni czystego serca – Caritas – miłość
5. Błogosławieni miłosierni – prudentia – roztropność
6. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości – temperantia – wytrwałość
7. Błogosławieni, którzy płaczą – Laus Tibi Chryste
8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości – iustitia – sprawiedliwość.
O godz. 9.10 rozpoczynamy Mszę św. w krypcie, w dolnej części kościoła. Przewodniczę. Homilię wygłasza ks. Piotr Briks, przewodnik. Porównuje Błogosławieństwa ze Starym Przymierzem na
Górze Synaj. Uznaje, że są one nie tyle konstytucją Kościoła, ile wezwaniem ludzi, którzy cierpią,
są cisi itd. przez Chrystusa.
Do jego słów nawiązuję w słowie przed błogosławieństwem i przypominam, że Bóg sam objawia
się najpierw jako Bóg wybaczający, miłujący a nie jako stawiający wymagania.
Po Mszy św. odmawiam sobie część Brewiarza. O godz. 10.30 opuszczamy Górę Błogosławieństw, na której Chrystus wygłosił kazanie rozpoczynające się od błogosławieństw. Udajemy
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się do kościoła, który upamiętnia rozmnożenie chleba. Teren ten leży na północno-zachodnim
wybrzeżu Jeziora Tyberiadzkiego ok. 3 km na południe od Kafarnaum. Miejsce to nosi nazwę
Tabgha (siedem źródeł).
Pątniczka Egeria, która odwiedziła to miejsce w 380 r. napisała w swym dzienniku: „Niedaleko
od Kafarnaum widoczne są kamienne schody, po których Pan stąpał […], jest tam siedem źródeł,
z których każde tryska obficie wodą. To na tej łące Pan nasycił lud pięcioma chlebami i dwiema
rybami. W samej rzece głaz, na którym Pan położył chleb, został przekształcony w ołtarz. Na pobliskiej górze znajduje się grota, ponad którą Pan wygłosił błogosławieństwa”.
W kościele Tabgha modlimy się o cześć dla Eucharystii, o rozdzielanie chleba eucharystycznego
z szacunkiem. Odmawiamy w tej intencji „Ojcze nasz”. Całuję skałę, na której jest wystawiony
krzyż, gdzie Chrystus miał położyć rozmnożone dary. Od miejsca upamiętniającego rozmnożenie
chleba przechodzimy pieszo do kościoła Prymatu św. Piotra, nad jeziorem. Dotykamy wody jeziora.
Wchodzimy do kościoła. Jest w nim dużo jaskółek. Odczytujemy Ewangelię o spotkaniu Chrystusa
Zmartwychwstałego z uczniami – „Czy macie co jeść?”.
Piękna jest ta scena ze spożywaniem śniadania, a potem dialog Chrystusa z Piotrem: „Czy
miłujesz mnie”. Ks. Piotr sugeruje, że tu nie pytał Chrystus o miłość, czy jest ona większa od
miłości innych uczniów, ale czy miłość ta większa jest od miłości do rzeczy tego świata, np. do
ryb itd. W kościele śpiewamy w intencji Ojca Świętego „Weź w swą opiekę nasz Kościół Święty”.
Modlimy się za Papieża. Modląc się za Benedykta XVI, przypomniałem sobie swoją rozmowę
z papieżem 24 listopada 2005 r.
Opuszczamy Kościół Prymatu o godz. 11.45. Jedziemy następnie do niedaleko leżącego kibucu
Ginosar. Jest tu przystań dla statków. Można też obejrzeć zrekonstruowaną łódź z czasów Chrystusa,
znalezioną w 1986 r. przez dwóch pracowników kibucu Ginosar. Łódź znajdowała się w mule jeziora.
Została oczyszczona i zrekonstruowana. Ma długość 8,2 m, szerokość 2,3 m, wysokość 1,2 m.
Konserwacja łodzi trwała 14 lat. Od 2000 r. jest wystawiona w kibucu Ginosar. Pokazano nam także
film o jejznalezieniu i konserwacji. Było to o godz. 12.00.
O godz. 12.15 wypływamy łodzią motorową, wraz inną grupą pielgrzymów z Polski, na jezioro.
Przepływamy wszerz całe – ok. 10 km. Na środku jeziora postój. Ks. Piotr wymienia wszystkie miejscowości otaczające Jezioro Genezaret. Odczytuje Ewangelię o burzy na morzu. Śpiewamy drugą
zwrotkę pieśni „Pod Twą obronę” – „Czy toń spokojna”. Płynąc odmawiam cały Różaniec. Modlę
się za zmarłych Rodziców, którzy 75 lat temu, o tym czasie, brali ślub w Leżajsku. Był to dobry czas
na modlitwę i na medytację. Przypływamy na drugi brzeg o 13.30.

Kibbutz Emi-Ger. Jest tu duża restauracja. Zatrzymujemy się wraz z innymi grupami-pielgrzymami
na obiad. Podają nam chleb z pastą, zupę i, oczywiście, rybę św. Piotra, a na deser daktyle. Karmimy
wróbelki, które przylatują z pola.
Z restauracji udajemy się do pobliskiego klasztoru w miejscowości Kursi – 7 km od Emi-Ger.
Jest to wschodnia strona Jeziora Genezaret. Tu miał miejsce cud ze świniami. W roku 1970 archeolodzy odkryli ruiny bizantyjskiego klasztoru z kościołem w środku. Klasztor i kościół istniały do
roku 614, do najazdu Persów. Z Kursi jedziemy do Kafarnaum. Jesteśmy tu na godz. 15.30. Zaczyna
lekko padać. Oglądamy najpierw ruiny synagogi, znanej z Ewangelii. Potem zwiedzamy ruiny zabudowań. Wreszcie przybywamy do domu św. Piotra. Nad tym domem stoi dziś nowoczesny kościół
wybudowany w 1990 r. Jest w nim Najświętszy Sakrament. Kościół poświęcony jest św. Piotrowi.
Na dole widać dom św. Piotra, który mieszkał w Kafarnaum. Chrystus uzdrowił jego teściową.
Tu mieszkał także Chrystus. Tu wysłał setnik starszyznę, by prosić o uzdrowienie swego sługi, Pan
Jezus uzdrowił paralityka, którego czterech ludzi „dostarczyło” Jezusowi, spuszczając go przez dach.
Ks. Piotr komentując to zdarzenie podał dwie myśli praktyczne: by na wzór tych czterech – mieć
pomysły, szukać sposobów dotarcia do Chrystusa z takimi chorymi, sparaliżowanymi, by także
wierzyć w moc modlitwy wstawienniczej. Chrystus nie powiedział do paralityka, że wielka jest jego
wiara, ale pochwalił wiarę tych, co go nieśli.
Kafarnaum robi na mnie duże wrażenie. Tu się wiele działo za czasów Jezusa. Dziś nie ma tu
ludzi. Są tylko pamiątki religijne. W Kafarnaum jesteśmy ok. jednej godziny. Stąd jedziemy jeszcze
do Betsaidy, skąd pochodził Piotr z Andrzejem i Jan z Jakubem. Dziś już nie ma tego miasteczka.
Ostatnio były tu prowadzone prace archeologiczne. Chodzimy po ruinach tego miasta, które ongiś
leżało przy wpływie Jordanu do jeziora. Dziś jest nieco oddalone od jeziora, bo Jordan naniósł sporo
ziemi.
Z Betsaidy jedziemy nad Jordan. Idziemy pieszo wśród wysokiej trzciny. Docieramy już o zmroku
nad brzeg. Wszystkich kropię wodą z Jordanu. Odnawiamy tu przyrzeczenia Chrztu św. Odśpiewujemy 3 razy „Chwała Ojcu”. Jordan jest tu bardzo wartki i szeroki. O godz. 17.50 opuszczamy
Betsaidę. Wracamy do hotelu „Eden” w Tyberiadzie. Śpiewamy w drodze „Barkę”, „Czarną Madonnę”,
„Zapada zmrok” i „Kiedy w jasną spokojną noc”. O godz. 19.00 jemy kolację. Potem jeszcze o godz.
20.30 oglądamy „Wiadomości”. Chcemy wiedzieć, co się dzieje w naszej Ojczyźnie.
Panie Boże, dziękujemy za tak wiele doświadczeń religijnych dzisiejszego dnia. Niech imię Twoje
będzie błogosławione!
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Dzień
V
Dzień V

Dzień piąty, środa, 15 lutego 2006 r.
– Galilea: Góra Tabor, Jezioro Galilejskie i okolice
Dziś śpimy do godz. 7.30. Wstaję jednak nieco wcześniej. Odmawiam brewiarz. Patrzę od samego
rana na Jezioro Tyberiadzkie. Widzę jego dużą część z okna. Myślę o tym, że tu Chrystus był. Żył
z ówczesnymi ludźmi. Pływał na łodziach i nauczał z nich. Z rana jezioro lśni słońcem. O godz. 8.00
spotykamy się na śniadaniu. Biorę bułkę i przyprawione białe sery, oliwki zielone i czarne, pomidory
i masło. Wszyscy mamy dobre humory.
O godz. 8.45 wyjeżdżamy spod hotelu w stronę Góry Tabor. Na ulicach Tyberiady przeżywamy
przygodę. Natrafiamy na zablokowaną ulicę. Samochody zawracają. Okazuje się, że ktoś zostawił
na chodniku jakąś torbę. Podejrzewano, że może być w niej bomba. Widać na chodniku pracującego robota, który jest zdalnie sterowany. Słychać strzały. Ludzie patrzą z daleka. Nasz samochód
wycofuje się nieco, ale nie zawracamy, bo podobno to jedyny wyjazd z Tyberiady w kierunku Góry
Tabor. Po jakimś czasie do torby podchodzi jakiś człowiek i ją odważnie zabiera. Po chwili usuwają
robota i odblokowują ulicę. Mamy małe opóźnienie. Zaczyna padać deszcz, chwilami bardzo mocno.
Ks. Piotr relacjonuje wydarzenia biblijne związane z Górą Tabor. Góra ta przez wieki służyła jako
schronienie, twierdza, którą wielokrotnie w dziejach broniono i którą zdobywano. Tu także, jak
twierdzi ks. Piotr, powstały najstarsze fragmenty Pisma św. Starego Testamentu.
Dwoma taksówkami siedmioosobowymi wjeżdżamy na szczyt Góry. Deszcz słabnie. Wchodzimy
od razu do kościoła wybudowanego na początku XX stulecia, którym opiekują się ojcowie franciszkanie. Przy głównym ołtarzu grupa francuska celebruje Mszę św. Jest dopiero homilia. Ubieramy się
do Mszy św. Odprawiamy w kaplicy Mojżesza z lewej strony bazyliki (z prawej jest kaplica Eliasza).
Kościół główny to namiot – przybytek Jezusa. Przewodniczę Mszy św. Odprawiam ją za wspólnotę
kapłanów, z którą jestem oraz ich kolegów kursowych z racji XX-lecia kapłaństwa. Nawiązuję w słowie
wstępnym do miejsca, w którym jesteśmy. Mówię o roli gór w Starym Testamencie, na których rozgrywały się ważne zbawcze wydarzenia. Nawiązuję do tajemnicy Przemienienia. Po akcie pokutnym
śpiewamy „Chwała na wysokości Bogu”. Pierwsze czytanie odczytuje ks. Romuald Brudnowski. Psalm
śpiewa ks. Marian Kopko. Drugie czytanie należy do ks. Janusza Gajewskiego. Ewangelię proklamuje
ks. Marian Prochera. Homilię głosi ks. Piotr. Jako egzegeta zestawia wydarzenie Taboru z wydarzeniem
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na Synaju. Tam jest złowrogość, tajemniczość, tu jest radość, olśnienie („Dobrze, że tu jesteśmy…”,
szaty białe jak śnieg). Tam i tu była proklamacja Prawa, tam – przykazań – tu – Syna Bożego („To
jest mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie”). Modlitwę wiernych wypowiada ks. Tadeusz Stelmach.
Podczas przygotowania darów śpiewamy „Z rąk kapłańskich”. Prefację śpiewam bez nut. Modlimy
się Drugą Modlitwą Eucharystyczną. Wspominamy w niej tajemnicę dnia. Uwielbiamy obecnego
Chrystusa czwartą aklamacją. Cała wspólnota eucharystyczna łączy się we wspólnym śpiewie „Ojcze
nasz”. Podczas Komunii św. śpiewamy „Cóż ci Jezu damy”, a następnie: „Niech będzie chwała, cześć
i uwielbienie” – 3 razy.
Przed błogosławieństwem kieruję słowo: byśmy zeszli z tej Góry – jak Mojżesz – napełnieni
doświadczeniem Boga, z przekonaniem, że z Chrystusem jest nam zawsze dobrze („Panie, dobrze
nam tu być”), że dobrze jest nam z Jego Ewangelią. Rozpoznaliśmy w Jezusie Syna Ojca, którego
chcemy słuchać i być Jego świadkami aż do końca naszych dni.
Udzielam błogosławieństwa. Zdejmujemy szaty. Przy głównym ołtarzu w międzyczasie Mszę św.
rozpoczyna odprawiać kolejna grupa polska. Wchodzimy na górną część kościoła – nad główny ołtarz,
by się pomodlić i zrobić sobie zdjęcia. Następnie udajemy się na taras. Deszcz przestał padać, ale widok
nie jest najlepszy. Ks. Piotr odczytuje tekst ze Starego Testamentu o wydarzeniach na Górze Tabor.
Pokazuje, gdzie leży Nain, Nazaret i inne miejscowości. Udajemy się do taksówek i zjeżdżamy na dół.
O godz. 11.45 wyruszamy w drogę powrotną do Tyberiady. Po drodze odmawiamy „Anioł Pański”.
O godz. 12.30 jesteśmy w restauracji nad Jeziorem Tyberiadzkim na obiedzie. Codziennie podają
nam do obiadu jako przystawkę placek-chleb z pastą i jarzynami. Na drugie danie zamawiamy sobie
rybę. Popijamy winem. Po obiedzie wychodzimy przed restaurację do jeziora. Robimy sobie nad
wodą wspólne zdjęcie.
O godz. 13.30 jedziemy na północ, do źródeł Jordanu, do Cezarei Filipowej. W czasie drogi
niektórzy zapadają w poobiednią drzemkę. Ks. Piotr opowiada historię Izraela, zwracając uwagę na
miejscowości, przez które przejeżdżamy i do których jedziemy. Mijamy Górę Błogosławieństw. Jazda
trwa 1,15 godz. O godz. 14.40 jesteśmy w miejscowości Banias. Tak dziś nazywa się dawna Cezarea
Filipowa, którą wybudował syn Heroda Filip – ten sam co i Tyberiadę. Są tu cudowne skały, spod
których wypływają strumyki, które dają początek Jordanowi.
Tutaj odczytujemy fragment Ewangelii św. Mateusza, mówiący o wyznaniu Piotra: „Tyś jest
Mesjasz, Syn Boga żywego” (Mt 16, 15). Modlimy się za Ojca Świętego Benedykta XVI modlitwą
„Ojcze nasz”. Chodzimy po tym terenie. Jest to jakby ogromna ściana skalista z różnymi wnękami,
spod których wypływa woda. Tu odmawiam Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Z Cezarei jedziemy do Parku Tel Dan. Jest godz. 15.40. Niestety, dozorca Żyd nas nie wpuszcza,
mimo usilnych próśb.
Wyruszamy stąd w drogę powrotną. Zajeżdżamy po drodze do Korozain, miejscowości leżącej
nad Jeziorem Tyberiadzkim, między Betsaidą i Kafarnaum. Są tu ruiny wspaniałej, po części zrekonstruowanej synagogi i wielu zabudowań. Wchodzimy przez boczny płot, bo brama główna jest już
zamknięta. To nad tym miastem oraz Betsaidą i Kafarnaum wypowiedział Jezus słowa: „Biada tobie”,
które po tylu cudach się nie nawróciły (por. Mt 11, 20-24). Do dziś też nie zostały odbudowane.
Inne miasta zniszczono i jakoś odbudowano, te trzy miasta, w których Chrystus zdziałał tyle cudów,
zostały zniszczone. Jest to wymowny znak.
Wracamy do hotelu Eden w Tyberiadzie o godz. 18.45. O godz. 19.00 jest kolacja. Serwują nam
ciepłe danie: ryż, rybę, jakieś mięso, marchewkę z grochem, jarzyny. Staram się jeść więcej owoców,
według zaleceń lekarzy.
Po kolacji podchodzi do mnie Józef Hałka, który jest z nami. Prosi o rozmowę. Prowadzi dom
dla biednych dzieci.
Wieczór poświęcam na uzupełnienie notatek. O godz. 20.30 tutejszego czasu schodzimy na
„Wiadomości” w Telewizji Polonia. Chcemy wiedzieć, co dzieje się w naszej Ojczyźnie.
Tak oto mija czwarty dzień pielgrzymki. Do tej pory wszystko toczy się pomyślnie. Nad Jeziorem Tyberiadzkim jest rzeczywiście przepięknie. Jezus oglądał ten piękny krajobraz. W tym rejonie
powoływał pierwszych swoich uczniów. Tu nauczał i uczynił wiele cudów.
W czasie pielgrzymki ciągle powraca mi myśl, dlaczego Chrystus ma tu tak mało swoich wyznawców. Dlaczego mieszka tu tyle ludzi, którzy Jezusa kiedyś nie przyjęli i dzisiaj Go nie przyjmują.
Przypominają mi się słowa św. Jana Apostoła o Wcielonym Słowie: „Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli” (J 1, 11). Było i jest to bolesne.
Jakże Wadowice szczycą się Janem Pawłem II. Narody szczycą się swoimi bohaterami. Dlaczego
Żydzi nie cieszą się Tobą, Panie? Dlaczego narodził się islam i zawładnął krajami arabskimi w Azji
i w Afryce? Dzisiaj stają się oni tacy agresywni i chcą prowadzić wojnę z chrześcijaństwem.
Chryste, to nas najbardziej boli, że ta ziemia przez Ciebie uświęcona tak mało o Tobie pamięta,
nie szczyci się Tobą. Jak to jest? Dlaczego tu nie żyjesz Panie, w sercach tych ludzi, który tu dziś
mieszkają? Dlaczego Azja, tak wielki i ludny kontynent, tak mało Cię jeszcze zna?

83

Kafarnaum

84

czwarta Pielgrzymka do Ziemi Świętej
11 II – 26 II 2006 r.

Dzień
VI
Dzień VI

Dzień szósty, czwartek, 16 lutego 2006 r. – Tyberiada, Amman
Budzę się dwa razy w nocy. Prawie całą noc pada. Nad ranem się przejaśnia. Patrzę z łóżka na
Jezioro Tyberiadzkie, gdzie kiedyś Chrystus łowił ryby ze swoimi uczniami. Modlę się. O godz. 7.45
udajemy się na śniadanie. Jem niewiele. Dziś mamy przed sobą podróż. O godz. 8.30 wsiadamy do
małego autobusu. Zabieram wszystkie moje bagaże, żegnamy się bowiem z hotelem. Jedziemy do
centrum Tyberiady, nad jezioro. Jest tu kościół św. Piotra – katolicki. Opiekują się nim franciszkanie.
Tu odprawiamy Mszę św. Przewodniczę i mówię homilię. Msza św. jest z 22 lutego, a więc ze święta
Katedry św. Piotra Apostoła. Liturgię zaczynamy śpiewem „Barka”. Czytanie pierwsze należy do ks.
Stelmacha. Psalm śpiewa dziś ks. Błauciak, Ewangelię czyta ks. Trojan. W homilii daję komentarz do
dialogu Jezusa z Piotrem pod Cezareą Filipową. Mówię o wierze, którą wobec Jezusa wyznał Piotr.
Było to jego wyznanie, niesione łaską Bożą („Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem
nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie” (Mt 16, 17). Ukazuję rolę
wiary w życiu kapłana. „To jest wierzący ksiądz” – zwykł mówić kard. Bolesław Kominek o dobrym
księdzu. Kapłan jest posłany, aby umacniać w wierze ludzi, ale także sam buduje swoją wiarę, gdy
jej doświadcza u ludzi.
Prośby w modlitwie wiernych wypowiada ks. Małysa. Na przygotowanie darów śpiewamy „Z rąk
kapłańskich”, podczas Komunii św. „Cóż Ci, Jezu, damy?” oraz „Niech żyje Jezus zawsze w sercu
mym” (trzy razy). Po Komunii św. przeprowadzam krótką medytację, opartą na słowach: „Ty jesteś
Mesjasz, Syn Boga żywego” (Mt 16, 16) oraz „Panie, przymnóż nam wiary” (por. Łk 17, 5). Pod
koniec składam podziękowania i życzenia imiennikom św. Piotra – ks. Piotrowi Briksowi – naszemu
biblijnemu przewodnikowi oraz ks. Piotrowi Śliwce. Robimy pamiątkowe zdjęcie przy ołtarzu i przed
kościołem, przy figurze św. Piotra.
O godz. 10.00 wyruszamy w drogę do Jordanii. Jedziemy brzegiem jeziora Genezaret. Doliną
Jordanu dojeżdżamy do przejścia granicznego między Izraelem a Jordanią. To miejscowość Sheikm
Hussien. Jesteśmy tam o godz. 10.50. Przeprawa przez granicę toczy się w deszczu. Najpierw nas
kontrolują Izraelici, a potem Jordańczycy. Kierowca-Arab, który nas woził po Izraelu, odjeżdża.
W Jordanii czeka na nas nowy bus, na 15 miejsc. Odprawa nie jest aż tak przykra. Trwa godzinę
i pięć minut. O godz. 11.55 wyruszamy w drogę po Jordanii. Droga jest na początku pełna błota.
Śpiewamy po chwili modlitwę „Anioł Pański”, którą prowadzi ks. R. Brudnowski.
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O godz. 12.30 dojeżdżamy do miejscowości Gadara (Um Qais), miasta zbudowanego przez Rzymian w II w. po Chrystusie, położonego na wzgórzu. Należy do Dekapolu. Widać stąd wspaniałe
dolinę Jordanu i Jezioro Galilejskie. W czasach rzymskich było to centrum kulturalne, w którym
mieszkali poeci i filozofowie. W mieście są wspaniałe tarasy z kolumnami oraz ruiny dwóch teatrów.
Jeden z nich mógł pomieścić 3 tys. widzów. Dostrzegamy też ruiny bazyliki.
Na szczycie odczytujemy Ewangelię o uzdrowieniu opętanego i wejście duchów złych w świnie,
które wpadły do morza (por. Łk 8, 26-39). Ludzie prosili wówczas Jezusa, by odszedł od nich. Tu
modlimy się za tych, którzy wolą żyć bez Chrystusa, którym Chrystus przeszkadza w osiągnięciu
ich celów.
Z Gadary (Um Qais) odjeżdżamy o godz.13.30. Jedziemy w kierunku południowo-wchodnim.
Wzdłuż ulic obserwujemy wiele niewykończonych domów. Jest to podobno korzystne dla ich właścicieli, gdyż zwolnieni są wtedy z podatków. Na wielu domach widzimy czarne kotły. Jest to woda,
którą nagrzewa słońce. Jedziemy dość długo w stronę Jerash. Przejeżdżamy jeszcze duże miasto Irbid
(250 tys. mieszkańców), miasto uniwersyteckie, trzecie co do wielkości w Jordanii (po Ammanie
i Az-Zorka).
Jordania jest 3 razy mniejsza od Polski. Ma ponad 5 mln ludności, ponad 90% to Arabowie
i muzułmanie. Żyje tu tylko około 5 % chrześcijan. Nasz przewodnik Riad jest katolikiem. O godz.
14.55, a więc po prawie 1,5 godz. jazdy, dojeżdżamy do miasta Geraza – Jerash. Udajemy się najpierw
na obiad. W restauracji obsługa jest bardziej subtelna niż w Izraelu. Obiad, tak jak gdzie indziej,
składa się z przystawki placka-chleba z pastą i jarzynami. Drugie danie to mięso z barana i frytki.
Napój – woda. Kawa – na zamówienie.
Po obiedzie udajemy się na zwiedzanie miasta. Trwa ono od godz. 15.45 do 17.30. Jest to najlepiej zachowane dziś miasto rzymskie leżące na prowincji. Przechodzi się do niego przez łuk cesarza
Hadriana, który żył tu w roku 129 po Chrystusie. Miasto jest ogromne, mamy wiele do zobaczenia.
Są tu m.in. ruiny ok. dwudziestu świątyń: chrześcijańskich i pogańskich, np. świątynia Artemidy,
ogromny zachowany teatr. Robi on niesamowite wrażenie. Idziemy ulicą Cardo – 600 m – na północ od owalnego, jedynego w swoim rodzaju, pałacu. Dowiadujemy się, że w Gerazie-Jerash było
trzęsienie ziemi w VIII w. i całe miasto legło w gruzach. Dziś jest to prawie nowe miasto. Zachowało
się jednak wiele elementów dawnych budowli, ulic, świątyń, sklepów i innych, różnych obiektów.
O godz. 17.30 odjeżdżamy z Jerach-Gerazy w kierunku Ammanu stolicy Jordanii. Po drodze
zatrzymujemy się nad rzeką Jabbok, znanej ze Starego Testamentu. Tu patriarcha Jakub walczył
z Bogiem i otrzymał błogosławieństwo. Schodzimy na dół do rzeki. Ks. Piotr odczytuje fragment

historii Jakuba o jego walce z Bogiem (por. Rdz 32, 23-33). Odmawiamy modlitwę „Pod twoją
obronę”, byśmy z Bogiem „walczyli”, tzn. byli nieustępliwi w proszeniu. Po oficjalnej modlitwie
przez chwilę jeszcze się modlę prosząc Boga o błogosławieństwo dla mojej pracy, abym był wytrwały,
cierpliwy, oddany Kościołowi. Powtarzam w duchu za Jakubem: „Nie puszczę cię, dopóki mi nie
pobłogosławisz!” (Rz 32, 27b). Przeżegnałem się wodą z rzeki.
Jedziemy dalej. Za kilkanaście minut jesteśmy w Ammanie. Przejeżdżamy całe miasto. Jest to stolica
licząca 1,3 mln mieszkańców. Od 1962 r. posiada uniwersytet. Zajeżdżamy do hotelu Crown Hotel.
Otrzymuję pokój nr 320. Jest godz. 18.55. O godz. 19.45 jest kolacja. Ks. Piotr Śliwka zamawia
butelkę wina, która kosztuje 25 $. To wygląda trochę za drogo!
Po rozmowie udajemy się do ks. Piotra Śliwki i ks. Romualda Brudnowskiego. Mieszkają razem.
Dochodzi ks. Marian Kopko. Wspólnie odpoczywamy po trudach dnia.
Tak mija kolejny, już piąty dzień naszej, pielgrzymki. Mamy dobrego przewodnika. Ks. Piotr
jest doskonale zorientowany w historii biblijnej. Interesuje się archeologią i jest przy tym pobożny,
chociaż czasem zbyt krytyczny. Myślę, że dobrze wywiązuje się ze swego zadania i księża są z niego
zadowoleni.
Jestem po raz pierwszy w Jordanii. Nieco mniej tu pamiątek biblijnych, ale to, co widzieliśmy
dzisiaj, było bardzo ciekawe. Wieczorem zatelefonowała z Wrocławia s. Mieczysława Krawczyńska.
Ja też wykonałem telefon do sióstr w Świdnicy.
Panie, Boże, dziękuję za ten kolejny dzień naszej pielgrzymki.
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VII
Dzień VII

Dzień siódmy, piątek, 17 lutego 2006 r. – Jordania, Amman
Nad ranem, ok. godz. 5.00 budzi mnie głos muezina. Wstaję nieco wcześniej, by odmówić Liturgię
Godzin. O godz. 7.30 jest śniadanie. Podają trochę skromniej niż w Izraelu. Chleb jest podobny –
placki. Nie ma bułek, które były w Tyberiadzie. Siedzę przy stole z ks. Romualdem Brudnowskim,
Piotrem Śliwką i Marianem Kopko.
O godz. 8.00 wyjeżdżamy. Pada deszcz. Jest chłodno. Jedziemy przez krainę Moabu. W czasie
drogi ks. Piotr opowiada o początkach Amonitów i Moabitów. Pochodzą oni od dwóch córek Lota,
mających dzieci ze swoim ojcem, którego podstępnie nakłoniły do współżycia. W czasie drogi, po
modlitwie wstępnej i pieśni „Kiedy ranne wstają zorze”, odmawiamy Godzinę Czytań. Prowadzi
ją ks. Romuald Brudnowski. Potem ks. Piotr czyta fragmenty Starego Testamentu o Moabitach:
Baalamie, jego oślicy i Balaku (por. Lb 22-23). Jedziemy przez tereny, przez które Izraelici wędrowali
z Egiptu do Kanaanu. Baalam wygłosił wówczas proroctwo dotyczące Mesjasza: „Wyrocznia Baalama,
syna Beora; wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy, wyrocznia tego, który słyszy słowa Boże,
a w wiedzy Najwyższego ma udział, który ogląda widzenie Wszechmocnego, który pada, a wszyscy
mu się otwierają. Widzę go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z bliska: Wschodzi Gwiazda
z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło. Ono to zmiażdży skronie Moabu, a także czaszki wszystkich
synów Seta” (Lb 24,15-17).
O godz. 9.30 przyjeżdżamy do twierdzy Heroda Wielkiego: Macheront. Znajduje się ona na
wzniesieniu. Została wybudowana około roku 120 przed Chrystusem. W roku 67 została zniszczona
przez Heroda Wielkiego. Podobne twierdze były w Jerychu, Jerozolimie, Masadzie. Tu, w twierdzy
Acheront, został ścięty św. Jan Chrzciciel. Do samej twierdzy, do jej ruin idziemy pieszo. Jest nawet
ostre podejście. Samochodem nie można tam wyjechać. Na szczycie pośród ruin ks. Piotr odczytuje
Ewangelię o męczeństwie św. Jana Chrzciciela. Modlimy się za tych, którym się życie pokręciło, tak
jak Herodowi. Na górze jesteśmy od godz. 9.30 do godz. 10.20. Widzimy, że ktoś mieszka w pieczarze, przy której stoi osioł, 4 krowy i kogut.
Z parkingu, spod góry Macheront, jedziemy do Madoby. Trwa to od 10.20 do 11.10. Jest to
miasto, w którym znajduje się wiele mozaik. Zatrzymujemy się na postoju. Podchodzimy do kościoła
pw. św. Jerzego, który jest kościołem grecko-ortodoksyjnym. Umieszczono tu bardzo ciekawie i pięknie wykonaną bizantyjską mozaikę z VI w., składającą się z 2 mln kawałków kolorowego kamienia.
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Mozaika ukazuje Jerozolimę i inne miejsca na terenie Ziemi Obiecanej wraz z dolinami i wzgórzami,
rzekami i morzem, sięgając aż do delty Nilu.
Madaba nazywana jest „miastem mozaik”. Z Madoby jedziemy na górę Nebo. W drodze odmawiamy modlitwę „Anioł Pański”. Prowadzi ją ks. Staszek Małysa. Dojeżdżamy do góry Nebo, na
której umarł Mojżesz. Z tej góry oglądał ziemię obiecaną Kanaan. Pan Bóg nie pozwolił mu jednak
wejść do Ziemi Obiecanej.
Na tym miejscu był Ojciec Święty Jan Paweł II 20 marca 2000 r. Tablice upamiętniają jego wizytę.
Rzeczywiście, widok jest wspaniały na Morze Martwe i na całą dolinę Jordanu. Widać piękne Jerycho,
najstarsze miasto świata. Jan Paweł II posadził tu drzewo oliwne z trzema konarami. To drzewko
pokoju. Trzy konary oznaczają Trójcę Świętą albo trzy wielkie religie świata, które tu mają korzenie:
judaizm, chrześcijaństwo i islam. Obok drzewka umieszczono tabliczkę w języku łacińskim. Ks. Piotr
odczytuje tekst z Księgi Powtórzonego Prawa o śmierci Mojżesza – ostatni 34. rozdział tej Księgi. Na
górze obserwujemy wielu turystów i pielgrzymów, przeważnie z Dalekiego Wschodu.
O godz. 12.30 rozpoczynamy Mszę św. śpiewem „Z tej biednej ziemi”. Czytanie I ma
ks. Aleksander Trojan, czytanie II – ks. Marian Prochera, psalm śpiewa ks. Stanisław Małysa,
Ewangelię – ks. Jan Patykowski. Wygłaszam homilię. Mówię o wężu wywyższonym na pustyni
przez Mojżesza. Nawiązuję do dwóch proroków, pierwszego – Mojżesza i ostatniego – św. Jana
Chrzciciela. Odwiedzaliśmy dziś ich miejsca śmierci. Najpierw ukazuję św. Jana Chrzciciela.
Wymieniam jego cnoty, które go zdobiły. Zatrzymuję się przy odwadze. Za to oddał życie. Przy
Mojżeszu podkreślam jego wyjątkowość. Napisano, że był największym prorokiem. Miał wielką
misję wyzwolenia Żydów z niewoli. Zapowiadała ona misję Chrystusa – wyzwolenie wszystkich
narodów z grzechu. Zadaję tu pytanie: dlaczego Mojżesz nie wprowadził Żydów do Kaananu,
dlaczego nie dokończył dzieła? Tak Bóg czasem czyni z nami, nie pozwala nam dokończyć jakiejś
misji, tak jak Mojżeszowi.
Odprawiam Mszę św. o dobrą śmierć, o dobrą górę Nebo dla każdego z nas. Piękną modlitwę
wiernych wypowiada ks. Józef Błauciak. Podczas przygotowania darów śpiewamy „Kochajmy Pana”’,
Na Komunię „Jezu, ufam Tobie”, Na dziękczynienie „Nie umiem dziękować Ci, Panie”. Na zakończenie „My chcemy Boga”. Robimy sobie zdjęcia. Mszę św. odprawiliśmy pod zadaszeniem. Tu także
Mojżesz odpoczywał. Przeżyłem bardzo wizytę na tej Górze. Miała ona wymiar eschatologiczny.
Z Góry Nebo jedziemy na obiad. Obiad trwa do godz.14.10. Następnie jedziemy serpentynami
górskimi od 14.20 do 15.15. Ks. Romuald Brudnowski prowadzi Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Dojeżdżamy do miejscowości Ma-In- Spa, gdzie są gorące źródła – 60° C. Mamy tu kąpiel pod

g orącym wodospadem od godz. 15.30 do godz. 16.30. Jest wspaniale. Można się wygrzać. Wodospad
robi dobrze na krążenie.
Wracamy pod wielką górę, do hotelu. Zatrzymujemy się po drodze jeszcze w jakimś sklepie, ale
niczego nie kupuję. O godz. 19.30 jest kolacja. Potem jeszcze gramy w bilarda i odwiedzam ks. Jana
Patykowskiego i Józefa Błauciaka.
Panie Boże, jakiż piękny i przebogaty był ten dzień!
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Dzień ósmy, sobota, 18 lutego 2006 r. – Jordania, Petra
O godz. 4.30 budzi mnie głos muezina. O godz. 6.10 budzi telefon. Odmawiam Godzinę Czytań
i Jutrznię. O godz. 7.30 spotykamy się na śniadaniu. Robimy sobie kawę. Jem ser, masło z chlebem
i jarzyny.
O godz. 8.15 odjeżdżamy sprzed hotelu z bagażami. Przez pierwszą godzinę objeżdżamy Amman.
Jest to stolica kraju. Ma różne dzielnice nowe i stare. Rozciąga się na długości 30 km. Riad pokazuje
nam główne obiekty w mieście. Ks. Piotr uzupełnia informacje. Miasto jest położone na siedmiu
wzgórzach. Przejeżdżamy obok gmachu Rady Miasta. W wielu miejscach widać portrety króla
Abdullaha II. Jesteśmy też pod pałacem królewskim. Widzę kilka meczetów. Dojeżdżamy do gmachu
parlamentu. Widnieją tu flagi. Obok pobudowano na początku XX wieku największy meczet. Na
ulicach jest dużo ludzi. Nawet nie ma korków, takich jak w Polsce. Jedziemy do dzielnicy bogaczy.
Jakiś dostojnik, zaopatrzeniowiec armii ma wielką, za 5 mln dinarów tj. 7 mln $, willę. W dzielnicy
tej mieszczą się ambasady. Najpilniej strzeżona jest ambasada USA. Przejeżdżamy obok. Miasto ma
też 20 uniwersytetów.
Po godzinnej przejażdżce po stolicy wjeżdżamy na autostradę północ-południe nr 15. Prowadzi
ona na południe, do jedynego portu Agaby. Odległość od Ammanu do Agaby wynosi 325 km. Na
pierwszym odcinku drogi miejscowy przewodnik Riad opowiada o życiu w Jordanii. Dowiadujemy
się, że Jordania ma sole potasowe, fosfor. Produkuje nawozy sztuczne, cement, dywany, lekarstwa.
Kraj jest samowystarczalny. Importuje zboże. Mijamy kilka fabryk nawozów sztucznych. O godz.
10.15 robimy przerwę w przydrożnej restauracji i supermarkecie. Po półgodzinnej przerwie jedziemy
dalej. Śpiewamy Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Prowadzi Józef Hałka.
O godz. 11.45 zjeżdżamy z autostrady nr 15 Amman-Agaba i kierujemy się do Petry. Przejeżdżamy
przez góry, na szczytach których dostrzegamy śnieg.
Dojeżdżamy do Petry o godz. 12.40. Zatrzymujemy się najpierw w miejscu, gdzie Mojżesz
uderzał w skałę i wytrysnęła woda na pustyni, by ugasić pragnienie ludzi i zwierząt. Ks. Piotr,
przewodnik, czyta tekst z Księgi Liczb. Modlimy się za tych, którzy chcą odebrać Bogu chwałę.
Oglądamy panoramę Petry. Na najwyższym wzgórzu umieszczono, według tradycji, grób Aarona.
Pobyt w Petrze zaczynamy od obiadu w godz. 13.00-13.30. Jemy ryż, kurczaka, jarzyny. Na deser
są pomarańcze.
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Na terenie dzisiejszej Petry mieszkali kiedyś Nabatejczycy, lud przedchrześcijański. W Biblii ten
kraj nazywał się Idumea. Nabatejczycy mieli tu miasto w skałach ponad 20- tysięczne. Udajemy się
na zwiedzanie tego starożytnego miasta. Coś przecudnego! Dochodzi się do niego przez długi i głęboki, wyżłobiony przez wodę, skalny wąwóz. Ma przepięknie ukształtowane w różne formy skalne
ściany. Przed dawnym miastem znajduje się cmentarz, groty kute w skałach. Jest ich bardzo dużo.
Potem – wykuty w skale teatr na kilka tysięcy miejsc. Dopiero dalej widoczne są resztki świątyni
i domów mieszkalnych. Rzymianie zniszczyli to miastowi w II wieku po Chrystusie.
Po zwiedzeniu całości wracamy. Na trasie tubylcy podwożą ludzi na wielbłądach i osłach. Dzieci
są bardzo grzeczne. Daję im parę dolarów. Na początku jadę na koniu. Niektórzy księża korzystają
z wielbłądów: ks. Marian Prochera, ks. Aleksander Trojan. Wąwozem szło się ponad kilometr. Droga
jest fantastyczna. Nigdy dotąd takiej nie widziałem. Dla archeologów i historyków to coś wspaniałego.
Zwiedzanie w sumie trwało od godz. 14.00 do godz. 17.00. O godz. 17.10 przyjeżdżamy do hotelu
Sella-Hotel-Petra. Dostaję pokój na I piętrze nr 106, ale go zamieniam na nr 309 na III piętrze, bo
strasznie huczy woda w rurach. Po rozlokowaniu przygotowuję się do homilii.
O godz. 18.15 rozpoczynamy Mszę św. w hallu hotelu. Przewodniczę i wygłaszam homilię. Pieśń
wstępna „Zdrowaś Maryjo”. Mszę św. odprawiam za mamę ks. Mariana Kobylarczyka, który zadzwonił
do mnie z Polski, że właśnie zmarła. To już jedna z ostatnich naszych mam.
Czytanie pierwsze ma ks. Janusz Gajewski, psalm śpiewa ks. Aleksander Trojan, Ewangelię odczytuje ks.
Marian Prochera. W homilii dotykam dwóch tematów: znaczenia wartości milczenia, zwłaszcza modlitwy
przed Bogiem. Jan Paweł II lubił milczeć i słuchać, dlatego tak pięknie mówił. Św. Tomasza nazwał mistrz
Albert Wielki „wołem milczącym, który zaryczy, że cały świat go usłyszy”. Tak też się stało. Chrystus
wiele milczał, modlił się w samotności. Kapłan potrzebuje milczenia, by potem skutecznie mówić. Drugi
temat to sprawa języka. Św. Jakub przestrzega przed złym używaniem języka. Językiem można błogosławić
i przeklinać. Przypominam, że język ma być na służbie prawdy i miłości. Językiem ludzie siebie czasem
ranią, dokuczają. Językiem, słowem mamy pomagać, pouczać, budzić nadzieję i błogosławić. Modlitwę
wiernych przedstawia ks. Romuald Brudnowski. Na przygotowanie darów jest pieśń maryjna. Na Komunię: „Bądźże pozdrowiona” i „Wielbię Ciebie”. Na końcu też pieśń maryjna.
Po Mszy św. udajemy się na kolację na ciepło: ryż z sosem, rybą i jakimś mięsem. Są różne jarzyny.
Wieczorem odwiedzam ks. Piotra Śliwkę i ks. Romualda Brudnowskiego. Niektórzy księża wychodzą
na spacer.
Panie Boże dziękuję za ten dzień i za cały tydzień. Dzisiaj mija półmetek naszej pielgrzymki.
Maryjo, dziękuję Ci za opiekę.
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Dzień dziewiąty, VII Niedziela Zwykła, 19 lutego 2006 r.
– Jordania – Egipt
Spędzamy jedną noc, z soboty na niedzielę, w Petrze. Budzi mnie głos muezina: pierwszy o godz.
4.40, drugi o godz. 5.00, trzeci o godz. 5.30. Wstaję godzinę później. O godz. 7.00 spotykamy się na
śniadaniu. Piję kawę. Do chleba (placków) biorę masło, ser i marmoladę. Pakuję bagaż. O godz. 7.40
spotykamy się koło hotelu przy samochodzie. Sprawdzamy, czy wszystko zostało zabrane. O godz.
7.45 odjeżdżamy sprzed hotelu w kierunku Agaby. Najpierw jedziemy wąską drogą przez pustynię.
W częściach górzystych widać śnieg. Po jakimś czasie wjeżdżamy na autostradę Amman-Agaba.
Odmawiamy Godzinę Czytań i Jutrznię. Modlitwę prowadzi ks. Stanisław Małysa, wspiera go ks.
Piotr. Opowiada o ludach biblijnych, które tu mieszkały. W pewnym miejscu kierowca zatrzymuje bus.
Wychodzimy, by przejść się nieco po piachu pustyni. I tak dojeżdżamy do Agaby, miasta prastarego
Jordanii nad Morzem Czerwonym. Obserwujemy panoramę całej okolicy. Widać miasto żydowskie
Eilat z wysokimi blokami. Po drugiej stronie zatoki Synajskiej dostrzegamy półwysep Synaj, który
należy do Egiptu. Z lewej strony też sięga tu Arabia Saudyjska, piękny kraj, na terenie którego leży
Mekka i Medyna. Tam pielgrzymują każdego roku muzułmanie. Jak w Polsce nas informują, zawsze
giną tam ludzie. Czasem tratują się wzajemnie.
Przejazd autobusem piętnastoosobowym trwał równe 2 godziny. O godz. 9.45 przyjeżdżamy na
parking. Jordański przewodnik Riad zabiera nasze paszporty, aby załatwić niezbędne formalności.
Na placu jest sporo ludzi, najczęściej Arabów, chyba Jordańczyków i Egipcjan. Po 45 minutach Riad
przychodzi. Otrzymujemy paszporty i bilety na prom. Kierowca podwozi nas do statku. Żegnamy się
z nim i przewodnikiem Riadem, który jest chrześcijaninem, katolikiem. Pamiętam – na Górze Nebo
podawałem mu Komunię św. Zabieramy z samochodu bagaże, ustawiamy się w kolejce na prom.
Wchodzimy na pokład o godz. 10.30. Odjazd promu ma nastąpić o godz. 11.30. Bagaże zostawiamy
we wskazanym miejscu na dole w ogromnym hallu. Udajemy się wyżej do przedziału. Statek jest
ogromny. Zajmujemy miejsca. Siadamy przy oknie po lewej stronie. Obok mnie – ks. Piotr Śliwka.
Wypełniamy druki dla egipskich władz granicznych. Wszystko ma być wyraźnie literami drukowanymi. Potem ustawiamy się w kolejce. Na środku statku jest biuro paszportowe. Trzeba dopisać, że
tylko udajemy się do św. Katarzyny na Synaju. Otrzymujemy egipską pieczątkę i wracamy na swoje
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miejsca. Ks. Śliwka zauważa kawę z mlekiem. Czekamy na odpływ. Ostatecznie prom wypływa
o godz. 12.20. Wypijamy dobrą kawę za 1 dolara. Korzystamy z toalety. Patrzymy, jak niektórzy
muzułmanie zwracają się ku wschodowi – ku Mekce i modlą się. Prom zawija do brzegu egipskiego
o godz. 13.40. A więc podróż przez zatokę trwała 1.20.
Płynęliśmy statkiem The Princess-Aqaba. O godz. 14.10 wyruszamy autobusem, od statku na
punkt graniczny. Jest to miejscowość Nuweiba. Jedziemy około 3 km. Zatrzymujemy się w uroczej
restauracji nad zatoką. Tu spożywamy obiad. Mamy czas do godz. 16.00. Kilku księży kąpie się
w Morzu Czerwonym, inni spacerują brzegiem morza, które otacza duża plaża, gustownie wyposażona. Niektórzy odpoczywają na leżakach.
Co jest godne podkreślenia? Wbrew temu, co mówi ks. Piotr, wspominając przeprawy w tym
miejscu, bardzo szybko przechodzimy przez kontrolę paszportową i celną. Paszporty pokazujemy
chyba 6 razy. Jednak celnicy nas przepuszczają bocznym przejściem dzięki zabiegom szefa biura
podróży. Od granicy jadą z nami małym autobusem dwaj Egipcjanie. Jeden jest ochroniarzem,
drugi przewodnikiem. Panuje ładna pogoda. Na punkcie granicznym spotykam trójkę Niemców.
Oni też skorzystali z bocznych przejść. Dziwą się, że jesteśmy bez żon. Tłumaczę, że jesteśmy
księżmi katolickimi.
Po uroczej sjeście nad brzegiem zatoki, o godz. 16.00, wyruszamy w dalszą drogę – w stronę
Synaju – do św. Katarzyny. Nad brzegiem morza dobrze było odmówić Koronkę do Miłosierdzia
Bożego i bolesną cząstkę Różańca. Po drodze do Synaju zatrzymujemy się na Mszę św., póki jest
jeszcze widno. Odprawiamy Mszę św. wśród skał. Na jednej z nich urządzamy ołtarz. Wygląda to
jak za czasów Mojżesza. Stoimy wokół skał. Rozlega się śpiew na wejście „Pod Twą obronę”. Robię
wstęp do Mszy św. Czytania są z VII Niedzieli Zwykłej. Pierwsze czytanie czyta ks. dr Andrzej
Szafulski, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Oławie. Drugie czytanie podejmuje
ks. Janusz Gajewski. Ewangelię czyta ks. Stanisław Małysa. Śpiew prowadzi ks. Aleksander Trojan.
Głoszę homilię. Na początku nawiązuję do komentarza do tej Ewangelii, który dał nam ks. Piotr
w Kafarnaum. Za wzorem tych czterech, którzy przynieśli paralityka, trzeba w pozytywny sposób
„dostarczać” ludzi z wiarą do Chrystusa. Druga myśl – to, aby z wiarą modlić się za innych. Jezus
zwrócił uwagę na wiarę tych, którzy nieśli paralityka i ze względu na ich wiarę dokonał uzdrowienia. Trzecia myśl: Jezus najpierw uzdrawia ducha. Nie widać tego... Potem uzdrawia ciało „weź
swoje łoże”. Chce wykazać, że tak jak skuteczne były słowa drugie, tak skuteczne były i pierwsze.
Czwarta myśl – z czytania pierwszego, żeby nie wspominać rzeczy minionych, zwłaszcza grzesznych, żeby nas nie przytłaczał ciężar naszych grzechów. Wydarzenia dobre wspominamy, żeby Bogu

dziękować. Nie wolno nam zmęczyć się Panem Bogiem (czytanie I). Trzeba Bogu mówić zawsze
„tak” (czytanie II), „tak” na każdą wolę Boga.
Modlitwę wiernych prowadzi ks. Piotr – przewodnik. Na dziękczynienie intonujemy pieśń „Nie
umiem dziękować Ci, Panie”. Pod koniec Mszy św. podjeżdża do nas beduin na wielbłądzie. Całą
Mszę św. czekał. Daję mu 5 dolarów i dzieciom po jednym. W czasie Mszy św. zaszło słońce. Mamy
je znowu zobaczyć – jak Bóg pozwoli – jutro, na Synaju.
Po Mszy św. o godz. 17.00 ruszamy w dalszą drogę. Przyjeżdżamy do św. Katarzyny – po kontroli – na godz. 19.30. Otrzymujemy pokoje. Ja mam pokój nr 114. Siostra przełożona telefonuje
do mnie, że siostra Józefa jest w szpitalu w Świdnicy. Jemy kolację. Kładziemy się spać wcześniej, bo
w nocy o godz. 2.00 pójdziemy na Synaj. Mieszkamy w hotelu Santa Plaza Hotel.
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Dzień dziesiąty, poniedziałek, 20 lutego 2006 r.
– (Św. Katarzyna), Góra Synaj
Śpię w nocy niespokojnie, gdyż o godz. 2.00 zapowiedziana jest pobudka. Budzę się kilka razy.
Wstaję, jeszcze przed telefonicznym dzwonkiem, o godz. 1.50. Pakuję do małej torby rzeczy: zapasowy sweter, skarpety, latarkę elektryczną.
O godz. 2.15 spotykamy się przy herbacie i zaraz wyruszamy w kierunku Góry Synaj. Pierwszy
odcinek pójdziemy inną trasą, gdzie nie ma wielbłądów. Autobus podwozi nas około jednego kilometra. Ruszamy w drogę o godz. 2.30. Prowadzi nas przewodnik Mohamet. Idzie z nami małżeństwo z Monachium. Staram się być w czołówce. Mohamet jednak dyktuje dość duże tempo. Jest
oswojony z górami i ma kondycję – gorzej z nami. Prosimy, żeby nieco zwolnił i robił przystanki.
Każe nam się wyprostować i iść długimi krokami. Świeci księżyc. Jest kilka dni po pełni, ale daje
jeszcze sporo światła. Idziemy wąwozem, przy którym po prawej leży Góra św. Katarzyny, a po lewej
Góra Mojżesza. Obawiam się, czy dotrzymam kroku. Drogi ubywa. Mahomet doprowadza nas do
głównej trasy, którą idzie się normalnie na Synaj i znika. My włączamy się w strumień pielgrzymów.
Niektórzy jadą na wielbłądach. Akurat jest to końcówka trasy dla zwierząt. Wiele z nich leży przy
szlaku. Czekają na powracających.
Cały czas odmawiam Różaniec. Zdążyłem odmówić na pierwszym etapie drogi wszystkie cztery
tajemnice. Myślę o stronach rodzinnych, o chorej siostrze Józefie, która leży w szpitalu w Świdnicy.
Próbowałem się dodzwonić do siostry Hani wieczorem, ale się nie udało.
Im bliżej szczytu, trasa jest coraz trudniejsza. Idzie się po dużych kamieniach jak po schodach.
Dochodzimy razem do przystanku, gdzie są handlarze. Stąd jeszcze pół godziny drogi. Idę na
czele grupy. Inni nieco zostają. Po bokach stoją zasapani ludzie, nieco starsi. Jest rzeczywiście
ciężko, bo droga bardzo stroma. Wreszcie osiągam szczyt. Jest godzina 5.20. Dochodzą następni
z naszej grupy. Jest przeraźliwie chłodno, wprost zimno. Wieje przejmujący wiatr. Siadam z tyłu
za kaplicą, by się nieco schronić przed wiatrem. Nakładam trzeci sweter, a i tak jest mi zimno.
Ciepła kurtka została w Jerozolimie. Czekam na ks. Śliwkę, który ma jeszcze jeden mój sweter. Nakładam kolejny sweter, jeszcze jego wiatrówkę i płaszcz ortalionowy przeciwdeszczowy.
W nogi mi ciepło.
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Czekamy na wschód słońca. Ludzi przybywa. Góra się wypełnia. Każdy wyszukuje sobie dobre
miejsce do obejrzenia wschodu słońca. Odmawiam nadal Różaniec. Siedzę pod ścianą kaplicy. Obok
mnie ludzie mówią po angielsku. Ks. Piotr Śliwka robi zdjęcia. O godz. 6.15 wszyscy się podrywają,
bo słońce zaczyna wschodzić. Niebo jest bezchmurne. Słońce wychyla się zza skał. Niektórzy krzyczą.
Chwilę trwa uniesienie. Patrzymy na oświetlone skały. Wspaniale wyglądają. Odmawiam w ciszy
„Chwała na wysokości Bogu”.
Ludzie powoli zaczynają schodzić. Nasza kapłańska grupa gromadzi się razem. Robimy sobie
wspólne zdjęcie na tle gór. Potem ks. Piotr Briks, nasz przewodnik, czyta stosowne fragmenty
z Pięcioksięgu: o Górze i o Mojżeszu. Wcześniej jeszcze śpiewamy wspólnie „Kiedy ranne wstają zorze”
oraz trzy razy: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu”. Zwracamy na to uwagę obecnym.
Widzę parę osób z Polski, które się przyłączają. Odmawiamy „Ojcze nasz”. Spoglądamy na Górę
św. Katarzyny. Ks. przewodnik opowiada legendę o jej śmierci i pochówku na tej górze.
O godz. 6.45 ruszamy w drogę powrotną. Na początku schodzi się dość łatwo, bo człowiek
ucieka z rejonu zimnego wiatru. Cała trasa w dół wypełniona ludźmi. Najbardziej stromy odcinek
trasy pokonujemy stosunkowo szybko. Przybywamy do miejsca, gdzie są sklepiki i plac z wielbłądami. Nie korzystamy z oferty, bo wybieramy krótką, ładniejszą w widoki i lżejszą trasę do klasztoru
św. Katarzyny. Idą z nami Niemcy, mężczyzna z kobietą. Po pewnym czasie zatrzymujemy się na
modlitwę. Siadamy na skale w słońcu. Ks. Piotr proponuje Jutrznię. Nie mamy brewiarzy. Układamy
Jutrznię sami. Śpiewamy jako hymn „Pod Twą obronę”. Potem Piotr czyta powoli 3 psalmy. Po każdym śpiewamy „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu”. Następnie jest lektura biblijna, też
o Mojżeszu, a potem jest spontaniczna modlitwa powszechna. Wypowiadam 3 wezwania (za Ojca
Świętego Benedykta XVI, za chorych księży i parafian, za narody Bliskiego Wschodu, by uznały
w Chrystusie Mesjasza i Zbawiciela).
Idziemy dalej przez uroczy, stromy wąwóz. Oglądamy przepiękne widoki. Ks. Śliwka robi
wiele zdjęć, ale im jesteśmy niżej, tym wzrasta zmęczenie. Nie robimy przystanków. Góra jest
nadzwyczaj stroma. Mnie asekuruje ks. Trojan i ks. Prochera. Przed nami idzie ks. Brudnowski.
Bogu dzięki, dochodzimy wszyscy bez obrażeń, bez przygód, do klasztoru św. Katarzyny. Ks. Piotr
opowiada historię tego miejsca. Pierwsza budowla pochodzi chyba z IV w. Matka Konstantyna
Wielkiego – św. Helena ufundowała pierwszy dom. W czasie wybuchu islamu i napadu mahometan na te tereny, klasztor zachował się, bo mahometanie uznawali Mojżesza za proroka. Podobno
sam Mahomet kazał zachować ten klasztor przed zniszczeniem i obiecał, że nigdy ten klasztor nie
zostanie zniszczony.

W międzyczasie dochodzi ks. Błauciak jako ostatni z grupy. Mówi, że pomagał Niemcom, którzy
mieli kłopoty z zejściem. My schodziliśmy od 6.45-8.50, z przerwą na modlitwę.
Koło klasztoru kręci się sporo handlarzy, dorosłych i dzieci. Wciskają książki o klasztorze i oferują
różne kamienie. Klasztor do zwiedzania otwierają o godz. 9.00. Czekamy, aż przejdą pierwsze grupy.
W końcu i my wchodzimy. Rozpoczynamy zwiedzanie od zatrzymania się przy Studni Mojżesza.
Ks. Piotr odczytuje odpowiedni tekst. Tu Mojżesz poznał swoją żonę. Odmawiamy „Ojcze nasz”
w intencji naszej pracy z nowożeńcami. Stąd wchodzimy do kościoła. Dostrzegamy mnóstwo pięknych i zabytkowych ikon. Wiszą w przedsionku kościoła i w kościele na ścianach. Niektóre pochodzą
z pierwszego tysiąclecia chrześcijaństwa. Świątynia jest urządzona w stylu wschodnim, prawosławnym,
prowadzą do jej wnętrza carskie wrota. Czasem pokazuje się jakiś mnich. Podobno są nieprzyjaźni
dla katolików. Nawet Jan Paweł II wszędzie tu nie był, gdyż go nie wpuścili. Posiadają też cenną,
zabytkową bibliotekę z unikalnymi tekstami. Najbardziej znany jest Kodeks Synajski – tekst Pisma
Świętego.
Wychodząc z kościoła, można było zobaczyć najstarszą część obiektu, kaplicę. Niestety, nie
jest w całości udostępniona do zwiedzania. Z kościoła udajemy się do krzaku ognistego. Ks. Piotr
odczytuje stosowny tekst z Księgi Wyjścia (rozdz. 3). Odmawiamy tu również Modlitwę Pańską.
To gdzieś tu, w krzaku gorejącym, Bóg objawił swoje imię. Ostatnim punktem zwiedzania obiektu
klasztornego jest kaplica czaszek tutejszych mnichów. Choć jest ich sporo, Ks. Brudnowski stwierdza,
że w Kudowie-Czermnej ma ich więcej.
W upale, bardzo zmęczeni, udajemy się na parking i wsiadamy do naszego małego autobusu. Jest
już godz. 10.30. Po drodze przewodnik zwraca nam jeszcze uwagę na cielca, który jest widoczny
w skale. To ku upamiętnieniu bałwochwalstwa Izraelitów.
Po powrocie do hotelu, po umyciu rąk, udaję się na śniadanie. Jem bułkę, sery, dżemy, masło.
Po śniadaniu biorę kąpiel i kładę się na wypoczynek. Wcześniej jeszcze odmawiam część brewiarza
i modlitwę „Anioł Pański”, bo jest akurat godz. 12.00. Następnie telefonuję do siostry Hani, by
się dowiedzieć o stan zdrowia siostry Józefy. Jest na badaniach, bo ma chyba kamienie w woreczku
żółciowym. W czasie wypoczynku jednak nie zasypiam.
O godz. 13.30 wstaję i udaję się z ks. Śliwką na obiad. Jem jakąś zupę. Na drugie: ryż, pomidory,
kawałek skrzydła kurczaka. Na deser są pomarańcze. Po obiedzie udaję się na spacer z ks. Śliwką.
Idziemy na obrzeża miejscowości. Po drodze spotykamy tubylców: dorosłych i dzieci.
O godz. 15.00 jestem już w hotelu. Odmawiam Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Uzupełniam
notatki i przygotowuję się do Mszy św., którą odprawiamy dzisiaj o godz. 17.00 w plenerze, wśród
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skał otaczających miejscowość św. Katarzyny. Znowu przewodniczę i wygłaszam homilię. Na wstępie
śpiewamy pieśń. Czytania są z poniedziałku po VII Niedzieli Zwykłej. Pierwsze czytanie podejmuje
Józef Hałka, psalm śpiewa ks. Aleksander Trojan, Ewangelię odczytuje ks. Jan Patykowski, proboszcz
z Ludwikowic Kłodzkich.
W homilii nawiązuję do miejsc dzisiaj odwiedzonych i do tekstów liturgii słowa. Najpierw do
rozmowy Mojżesza z Bogiem w Krzaku Gorejącym i objawienia imienia Boga: „Jestem, który jestem”.
Bóg jest. My dlatego jesteśmy, gdyż On jest. Drugie miejsce – Góra Synaj – ogłoszenie Prawa, Dekalogu. Uwydatniam znaczenie Dziesięciu Przykazań dla ludzkości. Następnie mówię o pielgrzymce
Jana Pawła II do Polski w 1991 r., kiedy Papież omawiał przykazania. Wspominam o usuwaniu
Dekalogu sprzed sądów w USA.
Dekalog jest naszą mądrością. Samą mądrością w oczach ludów. W Piśmie Świętym znajdujemy
tyle pięknych myśli o Bożym Prawie! Przypomniały mi się następuję teksty, które wypowiedziałem
w homilii: „Nakazy Pana słuszne i radują serce” (Ps 19, 9); „Któryż naród wielki ma prawo i nakazy
tak sprawiedliwe, jak całe to prawo” (Pwt 4, 8); „Prawo Pana doskonałe i pokrzepia duszę” (Ps 19, 8);
„Jakże miłuję Prawo Twoje: przez cały dzień nad nim rozmyślam” (Ps 119, 97): „Prawo Twoje jest
moją rozkoszą” (Ps 119, 174b).
Modlitwę wiernych prowadzi ks. R. Brudnowski. Na przygotowanie darów śpiewamy „Niechaj
z nami będzie Pan”. W czasie Komunii św. śpiewamy „Pan jest wśród nas”, a po Mszy św. „Wszystkie
nasze dzienne sprawy”. W czasie Mszy św. zbiegają się dzieci z okolicznych domów. Po jej zakończeniu robimy sobie z nimi zdjęcia. Dzieci są bardzo łase na pieniądze, by dostać dolara potrafią
być niesamowicie natrętne. Liturgię kończymy o zmierzchu. Po Mszy św. kończę drugą serię całego
Różańca i odmawiam Nieszpory.
O godz. 19.00 jemy kolację w miejscowej restauracji. Przyjechali nowi turyści. Obok hotelu
są sklepy i gra muzyka do późnej nocy, tak że trudno nawet wypoczywać. Po kolacji odwiedzam
ks. Piotra i ks. Romualda. Trochę rozmawiam z nimi o tym, co się za dnia wydarzyło. Mamy za
sobą bardzo trudny punkt pielgrzymki. Boże, dziękuję, że mogłem wyjść jeszcze na Górę Synaj, że
mogłem tam odprawić Mszę św.
Po utrudzonym dniu udajemy się na nocny spoczynek. A we Wrocławiu miała się dziś odbyć
habilitacja ks. Andrzeja Małachowskiego

Góra Synaj

115

Góra Synaj

116

czwarta Pielgrzymka do Ziemi Świętej
11 II – 26 II 2006 r.

Dzień
XI
Dzień XI

Dzień jedenasty, wtorek, 21 lutego 2006 r. – Góra Synaj, Jerozolima
Z rana dwukrotnie budzi mnie głos muezina, o godz. 5.00 i 5.30. Wstaję o 6.30. Odmawiam
Godzinę Czytań. O godz. 7.15 gromadzimy się na śniadaniu. O godz. 8.00 jesteśmy z bagażami
przy samochodzie. Żegnamy hotel St. Katharine Plaza i kierujemy się w stronę Nuweiby. Jest stąd
110 km do granicy, do Taby – Eilatis – ok. 140 km. Po wyjeździe ze św. Katarzyny modlimy się.
Zatrzymujemy się na chwilę, by z daleka zobaczyć Górę Synaj i Górę św. Katarzyny. O godz. 8.40
na pustyni na Mszę św. Mohammed przewodnik wybiera bardzo dobre miejsce. Widać stąd Górę
Mojżesza i św. Katarzyny. Świeci już ostre słońce. Ubieram się w albę i stułę. Ołtarzem jest skała.
Czytania są z wtorku po VII Niedzieli Zwykłej. Na wstępie pieśń „Bóg jest miłością”, na przygotowanie darów „Gdzie miłość wzajemna”, na Komunię św. „Bądźże pozdrowiona”, na uwielbienie „Nie
umiem dziękować Ci, Panie” i na zakończenie: „Ojcze, chwała Tobie”. Czytanie I ma ks. M. Prochera,
śpiewy prowadzi ks. Trojan, Ewangelię czyta ks. Błauciak. Modlitwę wiernych: ks. Brudnowski
i ks. Andrzej Szafulski.
W homilii poruszam temat pokory, której najlepszy przykład dał nam Chrystus. W postawie
pokory żyła Maryja, św., Jan Chrzciciel. To poprzednik Pański powiedział o Chrystusie: „Trzeba,
by On wzrastał, a ja żebym się umniejszał” (J 3, 30). Podałem przykład afisza teologicznego na
KUL-u i św. Tomasza z Akwinu. Wspomniałem o próbach deifikacji człowieka w filozofii nowożytnej i współczesnej, gdy próbowano Pana Boga pozbawić wielkości i chwały i przypisywać ją
człowiekowi.
Po Mszy św. patrzę jeszcze chwilę na Górę Synaj. Trwam na modlitwie. Tutaj przemówił do nas
Pan Bóg, tu ogłosił dla nas swoje Prawo. O godz. 9.40 odjeżdżamy. Kierujemy się do granicy egipsko-izraelskiej w kierunku Taby i Eilatu. Ks. Piotr podaje najważniejsze informacje.
O godz. 10.50 dojeżdżamy do Zatoki Agaby nad Morzem Czerwonym. Dalej kierujemy się na
północ. O godz. 12.00 dojeżdżamy do Taby. Tu jest granica. Egipcjanie odprawiają nas w ciągu
pół godziny. Drugie pół godziny zabiera nam kontrola izraelska. Wszystko idzie bardzo sprawnie.
Ks. Piotr twierdzi, że jest to rekord, gdy idzie o czas odprawy granicznej. Wszystkie trzy granice udało się nam przekroczyć nadzwyczaj szybko. Eilat to piękne miasto portowe o znaczeniu
gospodarczym i militarnym, okno na świat od strony południa – wyjście ma na Morze Czerwone
i Ocean Indyjski.
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Podjeżdżamy do miasta, do restauracji na obiad. Otrzymujemy bilety na obiad i na zwiedzanie
całego obiektu. Jemy frytki, kurczaka, jarzyny i popijamy wodą mineralną. Po obiedzie udajemy się
na zwiedzanie podmorskiej rafy koralowej. Wchodzimy poniżej poziomu morza, by zaobserwować
mnóstwo różnych ryb. Jest to bardzo ciekawe. Ryby są różnego gatunku. Z dołu wychodzimy na
wieżę, z której widać pięknie 4 kraje: Jordanię, Izrael, Arabię Saudyjską i Egipt. Ks. Śliwka robi zdjęcia.
Następnie zwiedzamy akwaria, w których pływają żółwie, ryby, rekiny. Przyglądamy się karmieniu
ryb. Zwiedzanie kończy się o godz. 14.45.
Odjeżdżamy w upale, wzdłuż izraelskiego brzegu, pokrytegopięknymi plażami. Wczasowiczów
jest niewielu. Do Jerozolimy mamy stąd 350 km. Jedziemy rowem doliny Akaby. Po prawej stronie
rozpościera się Jordania, Góry Edomu, a potem Moabu – po lewej pustynia Negew. Mijamy kibuce.
Przybywa tu wiele ludzi z Rosji. Mijamy miejscowości o nazwie Timna – 14 km w lewo. Znajduje
się tam kopalnia Salomona, wydobywa się w niej miedź. To stare kopalnie egipskie. Jest o tym mowa
w Księdze Hioba, rozdz. 28. Na półwyspie Synajskim powstał alfabet. Mijamy pola daktylowe.
Jesteśmy na wysokości jordańskiej Petry. Tu także, jak opowiada ks. Piotr, byli Nabatańczycy, którzy
wywodzili się z beduinów. Mieszkali tu na pustyni Negeb. W roku 1967 Żydzi zamknęli w enklawie wszystkich beduinów, którzy zajmowali się wypasem owiec. Byli także tacy, którzy trudnili się
prowadzeniem karawan, a więc i hodowlą wielbłądów.
Dojeżdżamy do Morza Martwego. Jego południowa część bardzo się zmniejszyła. Kiedyś stanowiła
z częścią północną jedno morze; dziś jest połączona z częścią północną kanałem. Mijamy kolejne
kibuce. Nad Morzem Martwym od strony północnej fabryka wykorzystująca minerały Morza Martwego. Wcześniej na krótko zatrzymaliśmy się w miejscowości En Hazeva. Ogromnie dużo tu ludzi,
przeważnie Żydów.
Mijamy Górę Sodomę. Ks. Piotr czyta nam z Pisma Świętego fragment tekstu o Locie i o Sodomie.
Po lewej stronie rozciąga się teraz pustynia judzka. Dojeżdżamy do miejsca, gdzie odpoczywają turyści nad Morzem Martwym. Miejscowość nazywa się En Bokek. Mamy tu przyjechać w sobotę.
Mijamy Masadę, potem miejscowość En Gedi – też miejsce kąpieli. Dalej mkniemy nad Morzem
już w mroku. Dojeżdżamy do części północnej Morza. Mijamy Qumran. Widać po prawej Jerycho,
a także światła z Góry Nebo, gdzie już byliśmy, gdzie zmarł Mojżesz.
Odbijamy od Morza Martwego w stronę Jerozolimy. Jedziemy szybko. Samochodów niezbyt wiele.
Dojeżdżamy do miasta od strony Góry Oliwnej. Widzimy wysoki mur świeżo wybudowany przez
Żydów, odgradzający Palestyńczyków w Betanii. Podjeżdżamy do hotelu Seven Arches Jerusalem,
gdzie spędziliśmy pierwszą noc. Jest tu teraz o wiele więcej ludzi. Otrzymuję dobry pokój nr 203.

W hotelu są Polacy, księża z diecezji kołobrzeskiej i bielsko-żywieckiej. Instalujemy się w pokojach.
Przenoszę bagaż, który tu zostawiłem. Idziemy na kolację. Na posiłek wybieramy coś lekkiego: rybę,
jarzyny i bułki. Siedzimy przy stole dłużej. Ks. Patykowski opowiada zabawne anegdoty. Wieczorem
odwiedzam jeszcze ks. Śliwkę i ks. Brudnowskiego. Dochodzą: ks. Kopko i Józef Hałka. Rozmawiamy
o mojej pracy i o Kościele na Śląsku.
Patrzę na Jerozolimę. Pięknie wygląda. Czeka nas tu jeszcze sporo przeżyć. Boże, dziękujemy Ci
za szczęśliwy powrót do tego miasta z tak rozległego terenu. Ojcze, chwała Tobie, Jezu chwała Tobie,
Duchu Święty, chwała Tobie, Maryjo bądź pozdrowiona pełna łaski. Przed spoczynkiem zrób mi
krzyżyk na czole, taki, jak kiedyś robiła mi moja mama.
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Dzień dwunasty, środa, 22 lutego 2006 r. – Jerozolima
O 4.35 i o godz. 5.00 budzi mnie głos muezina, wzywający do modlitwy.
Wstaję o godz. godz. 6.30, mimo że oficjalnie pobudka jest wyznaczona na godz. 7.00. Dzięki temu
mogę odmówić sobie część Brewiarza. O godz. 7.15 spotykamy się na śniadaniu. O godz. 8.00 wyjeżdżamy sprzed hotelu. Dzisiejszy dzień przeznaczony jest na odwiedzenie miejsc świętych w Jerozolimie. Jedziemy najpierw na chrześcijański Syjon. Mijamy dolinę potoku Cedron. Po prawej stronie
zatrzymujemy się na parkingu, skąd udajemy się do Wieczernika – Coenaculum. O godz. 8.30 jest
zarezerwowana Msza św. Zaskakują nas ojcowie franciszkanie, którzy nie pozwalają nam się modlić
w przylegającym do Wieczernika kościele, ale w dalszej kaplicy. Trochę nas to peszy. Franciszkanin
jednak nie ustępuje. Idziemy na górę przywdziać alby i schodzimy do małej kaplicy na celebrację.
Czytania są o Eucharystii. Dziś czytają: ks. Stelmach (czytanie pierwsze), ks. Prochera (czytanie
Ewangelii). Psalm, tradycyjnie, śpiewa ks. Trojan.
Głoszę homilię, w której koncentruję się na trzech sakramentach, które mają swoje źródło w Wieczerniku: Sakrament Eucharystii, Sakrament Kapłaństwa i Sakrament Pokuty. Podejmuję najpierw
refleksję nad Eucharystią, uwydatniam jej 4 główne aspekty. Następnie snuję refleksję o kapłaństwie
w nawiązaniu do jubileuszu księży i wreszcie mówię o Sakramencie Pokuty. To w Wieczerniku, po
zmartwychwstaniu, Jezus powiedział do swoich uczniów: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 22-23).
Podczas przygotowania darów śpiewamy „Z rąk kapłańskich”. Prefacja jest recytowana, modlitwa
eucharystyczna – druga. Podczas Komunii św. śpiewamy „Pan Jezus już się zbliża”, a potem „Niech
będzie chwała i cześć, i uwielbienie”. Na zakończenie jedna zwrotka „Barki”.
Zdejmujemy szaty na dole. Udajemy się do górnego kościoła na dziękczynienie. Nie wszyscy tu
wchodzą, bo trwa tam Msza św. Robimy sobie zdjęcie przy drzewie pomarańczowym i idziemy do
Wieczernika. Ks. Piotr na placu wcześniej przekazuje najciekawsze informacje. Wchodzimy do sali
Wieczernika, która jest w posiadaniu Żydów. Jakaś zagraniczna grupa modli się z wyciągniętymi
do góry rękami. Gest ten uwydatnia Zesłanie Ducha Świętego. Ks. Piotr czyta tekst o zesłaniu
Ducha Świętego. Tłumaczy, że jest to nawiązanie do wieży Babel. Śpiewamy pierwszą i ostatnią
zwrotkę Hymnu do Ducha Świętego: „ O, Stworzycielu Duchu, przyjdź”. Potem jeszcze robimy
sobie zdjęcia przy drzewie oliwnym, symbolu pokoju. Śpiewamy jeszcze „Przykazanie nowe daję
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wam” i schodzimy na dół, gdzie jest czczony grób Dawida. Podobno nie jest to grób autentyczny,
ale jakiegoś krzyżowca. Żydzi jednak podtrzymują to przekonanie i uzurpują sobie prawo do
czuwania nad tym miejscem.
Z Wieczernika udajemy się do kościoła Najświętszej Maryi Panny. Jest to kościół maryjny, katolicki,
poświęcony tajemnicy zaśnięcia Matki Bożej. W kopule nad sarkofagiem Matki Bożej są postacie 6
sławnych niewiast (Ewy, Judyty, Rut, Estery, Elżbiety, Maryi). W jednym z ołtarzy widnieje obraz
Matki Bożej Częstochowskiej. Śpiewamy tu jedną zwrotkę pieśni „Czarna Madonna”. Kościołem
opiekują się ojcowie benedyktyni z Niemiec. Druga świątynia tego fundatora znajduje się w pobliżu
kościoła Grobu Bożego tzw. Erlöserskirche – kościół ewangelicki.
Od Kościoła Zaśnięcia (dormitorium) udajemy się w pobliże Bazyliki Grobu Bożego. Idziemy
trasą starożytnej Cardo – głównej ulicy starej Jerozolimy, która prowadziła od Bramy Syjońskiej do
Damasceńskiej. Są tu resztki dawnej ulicy i przydrożnych zabudowań. Dawna Jerozolima znajdowała się o ok. 15 m niżej. Natrafiamy też na mury Jerozolimy z okresu króla Salomona. Po chwili
opuszczamy dzielnicę żydowską i wchodzimy do dzielnicy arabskiej. Przechodzimy przez tzw. polską
bramę z orłem, obok kościoła Erlöserskirche i dochodzimy na plac przed Bazyliką Bożego Grobu.
Tutaj otrzymujemy objaśnienie historyczne z ust ks. Piotra. Opowiada dzieje świątyni na tym miejscu
i sposób zamykania i otwierania Bazyliki. Są tu trzy wyznania: katolicy, grecy, koptowie. Robimy
sobie wspólne zdjęcie na schodach z boku przed wejściem.
Po wejściu do Bazyliki, udajemy się na prawo po schodach na Kalwarię. Znajduje się tu mnóstwo ludzi, dlatego tylko przyklękamy. Odmawiam w duchu modlitwę: „Kłaniamy Ci się, Panie
Jezu, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył”. Schodzimy na dół.
Zatrzymujemy się nad miejscem, gdzie, po zdjęciu z krzyża, przed złożeniem do grobu, zostało
namaszczone ciało Jezusa. Modlimy się i robimy zdjęcia. Mijamy część ormiańską Bazyliki znajdująca
się po lewej stronie. Znajdujemy się w części głównej Bazyliki. Idziemy do miejsca, gdzie koptowie
mają fragment Grobu Bożego. Dotykamy skały. Wstępujemy do kaplicy Józefa z Arymatei, w której
podłoga jest koptyjska, a ściany – syryjskie.
Następnie wchodzimy do części katolickiej. Spoglądamy na ołtarz przedstawiający spotkanie
Chrystusa Zmartwychwstałego z Marią Magdaleną. Kończy się Msza św. w kaplicy ojców franciszkanów. Wychodzą wierni. Są to mieszkańcy Kenii z Afryki. Wchodzimy do środka. Śpiewamy
3 razy „Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament”. Dotykamy fragmentu słupa, przy
którym Chrystus – wedle tradycji – był biczowany. Wychodzimy z kaplicy, udajemy się w lewo. gdzie
mieszczą się różne ołtarze przedstawiające sceny z życia Chrystusa. Schodzimy do kaplicy św. Heleny.

Ks. Piotr przypomina legendę o odnalezieniu krzyża Chrystusa. Gdy ze śmietnika wydobyto kilka
krzyży, dotykano nimi ludzi chorych. Ten, którego dotknięcie uzdrowiło chorych – był krzyżem
Chrystusa.
Po wyjściu z dolnej kaplicy zatrzymujemy się jeszcze w kaplicy Adama. Istnieje tradycja, która głosi,
że Chrystus został ukrzyżowany na grobie Adama i że na jego czaszkę spłynęła krew Pana Jezusa.
W kaplicy św. Heleny odmawiamy modlitwę „Anioł Pański”. Zwiedzanie Bazyliki Grobu Pańskiego
trwało od godz. 11.00 do 12.05. Wychodzimy na zewnątrz. Idziemy do sklepu na zakupy. Kupuję
sobie 24 różańce. Przed godz. 12.00 przychodzi wiadomość z Polski, od ks. Cezarego Chwilczyńskiego
z Wrocławia, że arcybiskup Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, został kardynałem. Potem po
godz. 12.00 potwierdza tę wiadomość ks. dr Janusz Czarny z Wrocławia i s. Macieja ze Świdnicy.
Ze sklepu udajemy się w kierunku bramy Jafijskiej, która znajduje się obok pałacu Heroda. Mija
godz. 13.30. Czeka na nas obiad, podobny do polskiego, tylko zamiast ziemniaków dostajemy ryż.
Po obiedzie, o godz.14.30, udajemy się pieszo na zwiedzanie następnych miejsc świętych. Rozpoczynamy od Góry Oliwnej. Najpierw wstępujemy na cmentarz żydowski. Grupa Żydów – mężczyzn
odprawia modlitwy przy jednym z grobów. Wkrótce przybywa druga grupa Żydów ortodoksyjnych.
Ks. Piotr objaśnia nam, jakie znaczenie mają obrzędy żydowskie związane ze śmiercią i pogrzebem.
Z cmentarza udajemy się do kościoła „Dominus flevit”. Zwiedzamy w ogrodzie miejsce, gdzie były
złożone w małych kamiennych skrzynkach prochy zmarłych z poprzednich wieków. W kościele
odczytujemy Ewangelię o Jerozolimie, o zapowiedzi jej zniszczenia. Ks. Piotr pokazuje nam stąd
panoramę Jerozolimy.
Następnym miejscem naszego pielgrzymowania jest Ogród w Getsemani i Kościół Narodów. Najpierw naszą uwagę zwracają drzewa w ogrodzie. Osiem z nich, być może, pamięta czasy Chrystusa.
W kościele kończy się Msza św. Odprawia ją ks. Kazimierz Kosicki, proboszcz polskiej parafii
w Karlsruhe (RFN), który przyjechał z grupą Polaków. Po Mszy św. chwilę z nim rozmawiam. Mamy
jeszcze trochę czasu na osobistą modlitwę i obejrzenie fresków przedstawiających sceny z Ogrodu
Oliwnego. Klękam przy skale i proszę Chrystusa o łaskę dobrej modlitwy, o łaskę przyjmowania
w wierze i miłości każdej woli Bożej.
Po wyjściu z Ogrodu Getsemani udajemy się do Groty Getsemani po drugiej stronie ulicy. Są tam
też sceny pasyjne. Odśpiewujemy jedną zwrotkę „Ogrodzie Oliwny”. Następnie schodzimy na dół
do kościoła pogrzebu Matki Bożej. Opiekują się nim Grecy, dlatego nie dziwi nas wiele zwisających
lamp. Po prawej stronie znajduje się Grób Matki Bożej, podobny do Grobu Chrystusa. Wchodzę
do niego. Modlę się za moją Mamę. Proszę o wstawiennictwo w przyjęciu kiedyś do nieba.
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Z kościoła zaśnięcia Matki Bożej udajemy się pod Kościół Narodów. Wsiadamy do autobusiku.
Jedziemy do kościoła św. Piotra In Gallicantu. Najpierw wchodzimy na taras widokowy. Widać stąd
jak na dłoni Górę Oliwną, kościół „Dominus flevit”, kościół „Pater Noster”, cmentarz żydowski,
Ogród Oliwny, następnie w Dolinie Cedronu Sadzawkę Siloe, Doliny Gehenny i pole Hakeldama,
kupione za judaszowe srebrniki. Stąd schodzimy na dół, poniżej kościoła, gdzie stał kiedyś pałac
Kajfasza. Tu w lochu był odczytany psalm odnoszący się do cierpienia Chrystusa. Tu prawdopodobnie
Chrystus całą noc oczekiwał na wyrok śmierci. Śpiewamy jedną zwrotkę pieśni „Ludu, mój ludu”.
Z piwnicy, z lochu, wychodzimy na ogród. Tu także widać ruiny pałacu Najwyższego Kapłana.
Następnie wchodzimy na schody, którymi prawdopodobnie szedł Chrystus ze swoimi uczniami
z Wieczernika do Ogrodu Oliwnego, gdzie został zdradzony przez Judasza, pojmany przez kohortę
żydowską i postawiony przed Sanhedryn. Przed figurą św. Piotra robimy sobie zdjęcie. To ostatni
punkt naszego dzisiejszego zwiedzania. Widnieją tu napisy w języku francuskim. Sceny pasyjne,
usytuowano w kontekście nadziei. Wymieniono apostołów, którzy będą sądzić 12 pokoleń Izraela.
Piotr jest przedstawiony w sytuacji zdrady i późniejszego otrzymania władzy – kluczy. Śpiewamy
jedną zwrotkę pieśni „Zbawienie przyszło przez krzyż”. Wychodzimy z przekonaniem, że krzyż,
cierpienie, dobrze przyjęte i przeżyte, prowadzi do chwały.
Z parkingu sprzed kościoła wracamy do hotelu na Górę Oliwną. Na dole kupujemy w sklepie
wodę mineralną. W hotelu kolacja jest o godz. 19.00. Jedzenie jest tu lepsze niż w innych hotelach.
Staram się jeść zamiast mięsa, ryby. W trakcie kolacji przychodzi salezjanin, który tu przebywa 14 lat.
Rozmawiamy trochę przy stole, a potem w pokoju, o stosunkach panujących na Bliskim Wschodzie.
W telewizji „Polonia” oglądamy „Wiadomości”, które potwierdzają, że ks. arcybiskup Stanisław
Dziwisz został kardynałem. Bogu niech będą dzięki!
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Dzień trzynasty, czwartek, 23 lutego 2006 r. – Jerozolima
Dziś także słychać głos muezina o godz. 4.35, a potem o godz. 5.00. Wstaję wcześniej – o godz.
5.30. O godz. 6.20 otrzymujemy prowiant na śniadanie i jedziemy do Starej Jerozolimy, by odprawić
Drogę Krzyżową. O godz. 6.20 jesteśmy przy klasztorze „Ecce Homo”. Stąd szedł Jezus z krzyżem
ok. 800 m na Golgotę. Stacje Drogi Krzyżowej zostały przydzielone księżom z naszej grupy. Krótkie
objaśnienia prowadzi przewodnik ks. Piotr Briks, kończąc je zapowiedzią stacji i słowami: „Kłaniamy
Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie”. Potem następuje rozważanie któregoś z księży.
Przy pierwszej stacji rozważanie ma ks. Piotr Briks, przy drugiej – ks. Piotr Śliwka, przy trzeciej –
ks. Jan Patykowski, przy czwartej – ks. Romuald. Brudnowski, przy piątej – ks. Ignacy Dec, przy
szóstej – ks. Stanisław Małysa, przy siódmej – ks. Marian Kopko, przy ósmej – Józef Hałka, przy
dziewiątej – ks. Andrzej Szafulski, przy dziesiątej – ks. Aleksander Trojan, przy jedenastej – ks. Tadeusz
Stelmach, przy dwunastej – ks. Marian Prochera, przy trzynastej – ks. Jozef Błauciak, przy czternastej – ks. Jan Marciniak.
Przy II stacji dostrzegamy łuk „Ecce homo”. Są w nim podobno kamienie, na których stał Piłat
i Jezus. Od piątej stacji Via Dolorosa wznosi się dość stromo w kierunku Golgoty. Przy stacji siódmej Jezus wychodzi poza mury dawnego miasta. Tu był drugi upadek. Stacja ósma jest na murze
greckiego klasztoru. Stacja dziewiąta – przy patriarchacie koptyjskim. Jest zaznaczona na kolumnie.
Do stacji dziesiątej przechodzi się przez kaplicę Etiopczyków, w której freski przedstawiają królową
Sabę, przybyłą słuchać mądrości Salomona. Etiopczycy są bardzo spokojni. Stacja znajduje się przed
Bazyliką. Następne stacje mieszczą się już w Bazylice: jedenasta – na Kalwarii po prawej stronie,
dwunasta – w miejscu, gdzie stał krzyż, trzynasta na dole, gdzie jest kamień namaszczenia, a czternasta w Pańskim Grobie.
Drogę Krzyżową kończymy o godz. 7.30. Potem ustawiamy się w kolejce, by wejść do Grobu.
Ja wchodzę na krótko o godz. 7.45. O godz. 7.30 skończyła się tam Msza św. Jestem ze Stasiem
Matysą. Modlitwę swoją układam w tryptyk: „Dziękuję, przepraszam, proszę”. Słowa te wypełniam
treścią czerpaną z całego mojego życia.
Następnie przygotowujemy się do Mszy św. Odprawiamy ją w Kaplicy Krzyżowców, o godz.
8.00. Teksty biblijne są tu z Niedzieli Zmartwychwstania. Śpiewamy następujące pieśni: na wejście „Wesoły nam dziś dzień nastał”, podczas przygotowania darów „Zwycięzca śmierci”, w czasie
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Komunii św. „Nie zna śmierci”, na dziękczynienie „Wielbić Pana chcę”, a po Mszy św. „Wesel się,
Królowo miła” i „Otrzyjcie już łzy płaczący”. Czytania mają: czytanie I – ks. Marian Prochera,
Ewangelia – ks. Janusz Gajewski; śpiewy – tradycyjnie – ks. Aleksander Trojan. Homilię poświęcam
tajemnicy zmartwychwstania. Idziemy śladem pierwszych apostołów, którzy przyszli do grobu.
Od wieków pielgrzymują tu ludzie i zastają pusty grób. Jest to pierwszy znak zmartwychwstania.
Drugim znakiem są chrystofanie, ukazywanie się Chrystusa Zmartwychwstałego. Pierwsi uczniowie, zgodnie z poleceniem Chrystusa, czuli się świadkami zmartwychwstania (por. czytanie I).
Dziś my jesteśmy powołani, by nimi być.
Co oznacza zmartwychwstanie Chrystusa? – uwierzytelnia całe dzieło dokonane przez Chrystusa,
ogłasza, że na końcu jest życie, a nie śmierć, oznajmia, że prawdy i dobra nie można zniszczyć (ukrzyżować), przypomina, że do chwały idzie się przez krzyż.
Pod koniec przemawia ks. Józef Błauciak. Wyraża podziękowanie mnie i ks. Piotrowi. Życzy, abym
został kardynałem, jak ks. abp Dziwisz. Ks. Piotrowi życzy, by został biskupem. Przemawia także ks.
Aleksander Trojan, dziękując ks. Piotrowi Śliwce za organizację pielgrzymki.
Po Mszy św. składamy krótkie dziękczynienie przed Grobem Chrystusa i wychodzimy na zewnątrz.
Udajemy się do sklepu, gdzie byliśmy już wczoraj. Siadamy w słońcu i wyjmujemy kanapki. Podają
nam dobrą kawę za jednego dolara – to taniej niż w Polsce .
O godz. 9.20 udajemy się w drogę pod Mur Płaczu i na Plac Świątynny. Przed wejściem na plac
pod Mur Płaczu przechodzimy kontrolę. Prześwietlają nam torby. Zakładamy na głowy papierowe
jarmułki i podchodzimy do Muru Płaczu. Jest tam bardzo wielu Żydów. Jedni kiwają się przed
Murem, inni w grupach modlą się, starsi wprowadzają młodych w jakieś obrzędy. Stoję również pod
Murem Płaczu i modlę się o jedność narodów, o przyjęcie Chrystusa przez Żydów i muzułmanów.
Po prawej stronie Muru jest sektor dla kobiet – nieco mniejszy.
Próbujemy dostać się na teren dawnej świątyni, gdzie dzisiaj stoją dwa meczety: meczet Skały
i meczet Al-Aksa. Udaje się, przechodzimy przez kontrolę. W torbie mam krzyż biskupi. Każą go
pokazać. Z krzyżem nie wolno tam wchodzić. Ks. Śliwka się poświęca, bierze krzyż i zostaje, a ja
z innymi księżmi idę na Wzgórze Świątyni. Zatrzymujemy się przed Meczetem Al-Aksa, który znajduje
się w południowej części Wzgórza Świątynnego, Góry Moria. Został zbudowany w latach 709-715
przez kalifa Walid. Krzyżowcy zamienili meczet na rezydencję Templariuszy. Potem przywrócono
budowli funkcję meczetu. Od meczetu Al-Aksa kierujemy się do meczetu Skały. Na schodach – na
tle meczetu – robimy sobie zdjęcie. Meczet oglądamy z zewnątrz, bo od kilku lat Arabowie nie
wpuszczają tam innowierców.

Po placu świętym krążą wojskowi. Popędzają nas, byśmy szli dalej. Nie wolno się modlić ani
śpiewać. Ks. Piotr wyjaśnia, gdzie była świątynia i jak wyglądał plac wokół świątyni. Meczet Skały
został zbudowany przez Abed El-Meliha, kalifa w 691 r. i znajduje się na miejscu Pierwszej i Drugiej
Świątyni. Jest najwspanialszą budowlą świata muzułmańskiego. Według tradycji żydowskiej, skała
wewnątrz meczetu jest miejscem, na którym Abraham zamierzał złożyć w ofierze Izaaka. Tutaj stała
Arka Przymierza w czasach Pierwszej Świątyni. Muzułmanie również uważają ową skałę za świętą,
ponieważ – wedle ich tradycji – stąd Mahomet wstąpił do nieba na uskrzydlonym rumaku. Skała to
Góra Moria – znajduje się pod kopułą meczetu.
O godz. 10.30 opuszczamy Wzgórze Świątyni. Udajemy się do sadzawki Betesda albo Owczej
i kościoła św. Anny. Zatrzymujemy się najpierw przed sadzawką Betesda. Ks. Piotr czyta Ewangelię
o uzdrowieniu paralityka, który 38 lat czekał na uzdrowienie (J 5, 2). Sadzawka Betesda służyła
przede wszystkim do mycia zwierząt przeznaczonych na ofiarę. Schodzimy na dół, by zobaczyć wodę.
W ścianach kryją się gołębie, a na dole spokojnie spaceruje kura. Odmawiamy modlitwę za tych,
którzy nie mogą poradzić sobie z różnymi sprawami.
Obok sadzawki stoi kościół św. Anny. Jest to jeden z najlepiej zachowanych kościołów zbudowanych w okresie krzyżowców. Znajduje się w pobliżu Bramy św. Szczepana, zwanej także Bramą
Lwów. Kościół stoi na miejscu, gdzie według tradycji mieszkali rodzice Maryi: Joachim i Anna. Tu
się narodziła Maryja, a potem przeniosła się do Nazaretu. Pod głównym ołtarzem znajduje się grota
Narodzenia Maryi. Gdy się tam modlę, przypomina mi się odpust Matki Bożej Siewnej – ósmego
września – podczas którego wspominamy narodziny Maryi.
Wizytę w kościele kończymy śpiewem „Bogurodzica Dziewica” oraz „Laudate omnes gentes,
laudate Dominum. Laudate omnes gentes, laudate Dominum”. Jest to kościół bardzo akustyczny,
mówią, że jedyny na świecie, dlatego wszyscy pielgrzymi tu coś śpiewają. Opiekę nad świątynią od
1878 r. sprawują Biali Ojcowie z Francji. Z jednym z nich rozmawiam po francusku na placu przed
kościołem.
Ze świątyni przez Bramę Lwów wychodzimy z obrębu Starego Miasta i kierowca zawozi nas na
Górę Oliwną. Wchodzimy do kościoła Wniebowstąpienia. Odczytujemy fragment „Dziejów Apostolskich” o wniebowstąpieniu Pańskim (por. Dz 1, 1-11). Całujemy skałę, w której odciśnięty jest
– wedle tradycji – ślad nogi Chrystusa, wstępującego do nieba. Obok znajduje się meczet.
Kolejnym miejscem naszej modlitwy jest kościół „Pater Noster”. Upamiętnia on miejsce, gdzie
Jezus nauczył Apostołów Modlitwy Pańskiej. Na ścianach krużganków widnieją tablice Modlitwy
Pańskiej w ponad 60 językach. Przed tablicą polską odmawiamy wspólnie „Ojcze nasz”. Nasza wizyta
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w tym kościele kończy się o godz. 12.00. Udajemy się pieszo do hotelu. Po krótkiej przerwie jemy
obiad. Jest przystawka jarzynowa i drugie danie: dwa ziemniaki, groch, kotlet drobiowy, kawa. Po
obiedzie mamy przerwę do godz. 14.00.
O godz. 14.00 wyjeżdżamy autobusikiem do Yad Washem – miejsca pamięci. Jest tu zasadzonych
ok. 8 tys. drzewek, przy których znajdują się tabliczki osób, które ratowały Żydów w czasie II wojny
światowej. Żydzi przy tej okazji wręczają medal: „Sprawiedliwy wśród narodów świata”. Na terenie
tym znajduje się m.in. pomnik Bohaterów Getta, Pomnik Dzieci, które w liczbie ok. 1.5 mln zostały
zamordowane w czasie II wojny światowej. Jest to ciekawie urządzona w ciemnościach iluminacja.
Pięć świec stwarza wrażenie tysięcy świateł. Słychać głos wymieniający imiona i nazwiska zamordowanych dzieci. Obiekt projektował architekt Moshe Safdie, a wykonał Solel Boneh. Na jego terenie
znajduje się także pomnik Janusza Korczaka z dziesięciorgiem dzieci.
Yad Washem robi duże wrażenie. Żydzi to urządzili ze względów patriotycznych, ale przybywa
tu wiele ludzi, a dzieci i młodzież uczą się historii. Yad Washem leży w zachodniej części Jerozolimy.
Są tu urzędy, uniwersytet, ogromna synagoga, wykwintne hotele, Kneset – Parlament, kościół Maki
Bożej Różańcowej i inne znaczące obiekty. Zwiedzanie Yad Washem miało miejsce od godz. 14.30
do 15.15. W tym czasie odmawiałem Różaniec, a potem Koronkę do Miłosierdzia Bożego. O godz.
15.20 wyjeżdżamy do Ain Karim.
Ain Karim to dziś wioska leżąca 7 km na południowy zachód od Jerozolimy. Kiedyś było to miasto, gdzie mieszkali Zachariasz i Elżbieta, gdzie się narodził św. Jan Chrzciciel. Najpierw jesteśmy
w kościele Nawiedzenia św. Elżbiety przez Maryję, który pobudowano na wzniesieniu. Opiekują
się nim franciszkanie. Ma dwie kondygnacje. Powstał w 1935 r., według projektu A. Berluzzi, na
ruinach poprzednich świątyń, z których jedna pochodzi z IV wieku. W krypcie pod kościołem
znajduje się fresk przedstawiający Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, a poniżej ołtarz i antyczna
studnia. Z prawej strony w ścianie przechowywany jest duży kamień, który – według legendy –
uchronił św. Jana przed śmiercią od siepaczy Heroda. Elżbietę ostrzegł anioł, by uciekała. Siepacz ją
zauważył i popędził za nią. Wtedy Elżbieta położyła Jana na kamieniu, który go osłonił. Freski na
dole są w złym stanie.
W górnym kościele, w centralnym witrażu, widoczna jest postać Maryi wychodzącej z pustyni
(wg Pieśni nad Pieśniami). Są tu teksty mówiące o Maryi, że jest błogosławiona: „Benedicta tu
inter mulieres”; „Beatam me dicent omnes gentes”; „Beatus venter qui te portavit et ubera quae
suxisti”. Na bocznych ścianach widnieją symbole czterech cnót kardynalnych: prudentia, fortitudo,
iustitia, temperantia, a także sylwetki sławnych kobiet, poprzedniczek Maryi (m.in. Sara – żona

Abrahama, Rachela – matka Jakuba, Debora – prorokini, Miriam – żona Mojżesza, Anna – matka
Samuela, Estera, Judyta, Rut).
Wizyta w kościele Nawiedzenia zakończyła się odśpiewaniem przy tablicy Magnificat „Uwielbiaj,
duszo moja, sławę Pana mego”. Tablic jest 58, z tego 52 ufundowali Polacy w 1954 r. W górnym
kościele odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski.
Drugi obiekt, który zwiedzamy w Ain Karim, to kościół św. Jana Chrzciciela. Znajduje się w nim
Grota narodzenia św. Jana Chrzciciela, z napisem: „Hic precursor Domini natus est”. Całuję to
miejsce. Św. Jan Chrzciciel jest mi bardzo bliski. Często modlę się, abym umiał w jego stylu pełnić
swoje powołanie. Na placu kościelnym jest 25 tablic z modlitwą Zachariasza „Benedictus Deus”.
Przy polskiej tablicy odmawiamy jej słowa „Błogosławiony Pan Bóg Izraela”. Zwiedzanie kończymy
o godz. 17.00. Stąd małym autobusem wracamy do hotelu na kolację. Nie udaje się nam przechadzka
wieczorem po Jerozolimie. Pełni religijnych wrażeń udajemy się na nocny spoczynek.
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Ain Karim

Kościół Pater Noster
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Ogród Oliwny

Sadzawka Betesda

Jerozolima, Ściana Płaczu
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Wieczernik
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Yad Vashem

czwarta Pielgrzymka do Ziemi Świętej
11 II – 26 II 2006 r.

Dzień
XIV
Dzień XIV

Dzień czternasty, piątek, 24 lutego 2006 r. – Jerozolima
Dziś mijają 2 lata od chwili powołania Diecezji Świdnickiej przez Papieża Jana Pawła II i ogłoszenia mojej nominacji na pierwszego biskupa świdnickiego. W duchu wdzięczności staram się przeżyć
ten dzień. Wstałem wcześniej, by odmówić część Brewiarza. O godz. 7.20 udaję się na śniadanie.
O godz. 8.00 wyruszamy w drogę z naszym kierowcą. Kierujemy się stronę Emaus. W autobusie,
jak codziennie, rozpoczynamy naszą poranną modlitwę od pieśni „Kiedy ranne wstają zorze”. Potem
ks. Patykowski odmawia modlitwy poranne. Następnie przejmuje inicjatywę nasz przewodnik – ks.
Piotr, który opowiada o dzielnicach miasta, przez które przejeżdżamy. Jerozolima zachodnia, gdzie
mieszkają Żydzi, jest mniej znana. Po pewnym czasie wyjeżdżamy z miasta. Przy głównej drodze
znajduje się grób proroka Samuela. W tym rejonie trzeba skręcić w lewo do Emaus. Niestety, właściwy
dojazd jest zablokowany przez Żydów. Musimy szukać objazdu. W końcu docieramy do celu.
Dzisiaj biblijne Emaus nazywa się Qubeiteh. Jest oddalone ok. 16 km od Jerozolimy w kierunku
zachodnim. Ojcowie franciszkanie zbudowali tu kościół na ruinach świątyni z czasów krzyżowców,
w miejscu, gdzie stał dom Kleofasa. Kawałek tego domu czy też dawnej świątyni można zobaczyć
w kościele. Przechowuje się tu także ten stół, płytę kamienną, przy której miał Chrystus Zmartwychwstały siedzieć z dwoma podróżnymi.
Po przyjeździe witają nas w Emaus dwaj franciszkanie – Polacy. Mają w ogrodzie 3 gazele
i pawia. Ojcowie otwierają nam kościół i zaraz po krótkiej modlitwie przystępujemy do odprawiania
Mszy św. Jest godz. 9.15. Przewodniczę – jak co dzień – Mszy św. i wygłaszam homilię. Czytania są
o zmartwychwstaniu, z Ewangelią o chrystofanii w drodze do Emaus. Pieśń na wejście „Otrzyjcie
już łzy płaczący”, na przygotowanie darów „Zmartwychwstał Pan”, na Komunię św. „Bądźże pozdrowiona”, na dziękczynienie „Wielbić Pana chcę”, na zakończenie: „Wesel się, Królowo miła” i w drodze
do zakrystii „Zwycięzca śmierci”. Czytanie pierwsze ma ks. Szafulski; czytanie drugie – ks. Gajewski,
Ewangelię – ks. Marciniak.
W homilii przypominam o chrystofaniach jako znaku zmartwychwstania. Było ich pięć w dniu
zmartwychwstania. Próbuję odczytać teologię ewangelijnej perykopy. Owo spotkanie Chrystusa
Zmartwychwstałego w drodze było jakby celebracją Eucharystii. W drodze miała miejsce liturgia
słowa z homilią, zaś w gospodzie liturgia eucharystyczna. Jezus jest najbardziej rozpoznawany przy
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łamaniu chleba. Mesjasz musiał cierpieć i tak wejść do chwały. Przywołuję postać ks. kard. Kazimierza
Świątka z Białorusi. Pan Bóg go wywyższył po latach syberyjskiego cierpienia.
Po Mszy św. ojcowie zapraszają nas na kawę. Częstują nas tym, co mają. Chętnie korzystamy
z gościnności. Przekazuję kustoszowi 100 $ na ofiarę. Po poczęstunku zwiedzamy kościół i jego
otoczenie. Na placu kościelnym rosną drzewa cytrusowe. Obok kościoła widać ślady dawnej drogi,
wg tradycji – tej z Jerozolimy do Emaus. Robimy sobie na schodach przed kościołem wspólne
zdjęcie.
O godz. 10.50 wyjeżdżamy w pięknym słońcu z Emaus. Droga z objazdem jest fatalna. Może
dlatego przyjeżdża tu niewielu pielgrzymów. W Jerozolimie zajeżdżamy do Muzeum Narodowego.
Dochodzi godz.12.00. Zwiedzanie trwa 2 godziny, do godz. 14.00. Oglądamy trzy części: część
archeologiczną zawierająca eksponaty z różnych kultur i okresów historycznych, część drugą – judaistyczną – eksponaty z historii Izraela (ze świątyń, z synagog itp.) oraz część trzecią – zawierającą
znaleziska z Qumran. Jest tu ukazana historia i efekty odkryć. Ks. Piotr interesuje się archeologią,
dlatego chętnie komentuje i objaśnia niektóre eksponaty. Ja zaś piszę powoli zwrotki do ballady na
dzisiejszy wieczór.
Niedaleko muzeum znajduje się gmach Parlamentu. Spod muzeum jedziemy do Jerozolimy
wschodniej na obiad. Dostajemy dobrą zupę i drugie danie. Na deser są pomarańcze. Funduję do
obiadu 3 butelki czerwonego wina. Jest to, przy tutejszych posiłkach, po prostu wskazane dla zachowania zdrowia. Z obiadu idziemy na piechotę przez Bramę Damasceńską i część handlową, arabską
do Bazyliki Grobu Bożego. Prosimy o czas wolny na modlitwę. Jestem w Bazylice od godz. 15.50 do
17.30. Możemy się prywatnie pomodlić. Ten czas jest nam bardzo potrzebny. Najpierw wchodzimy
na Kalwarię. Kończy się tu piątkowa Droga Krzyżowa prowadzona przez franciszkanów. Śpiewy są
wykonywane po łacinie.
Gdy ludzie odeszli, możemy spokojnie pozostać na Kalwarii. Całujemy miejsce pod ołtarzem,
gdzie wg tradycji stał krzyż. Przynosimy tu i zostawiamy wszystkie nasze grzechy i grzechy naszych
bliskich. Dziękujemy Chrystusowi za ofiarę życia za nas. Prosimy o cześć dla krzyża, by nas nigdy
nie dzielił, ale łączył. Następnie schodzimy na dół. Całuję kamień Namaszczenia. Udaję się z księżmi
do Pańskiego Grobu. Po raz drugi w czasie tej pielgrzymki mogę wejść do wnętrza Grobu. Jesteśmy
tu w czwórkę, gdyż po czterech wpuszcza mnich grecki. Są ze mną: ks. Marian Kopko, Józef Hałka
i ks. Piotr Śliwka. Przynoszę Chrystusowi w darze całe moje życie z trzema słowami: „Dziękuję, przepraszam, proszę”. Jest godz. 16.15-16.20. To jest czas mojej szczególnej modlitwy. Wychodzimy, by
mogli wejść następni. Siadamy jeszcze chwilę przed grobem. Za kilkanaście minut nas stąd przepędzą.

Udajemy się przed ołtarz Chrystusa i Marii Magdaleny. W dalszym ciągu są odprawiane nabożeństwa. Łacinnicy używają organów, Grecy śpiewają a capella. W pewnej chwili daje się zauważyć jakby
konkurencja, kto kogo przekrzyczy, kto głośniej zaśpiewa.
Siadam i próbuję się wyłączyć. Często w takich chwilach wracam do stron rodzinnych, do rodziców,
rodzeństwa, do domu, do dzieciństwa. Dziś także wspominam na tym miejscu rodziców, sąsiadów,
pola, łąki, lasy i drogi, gdzie pielgrzymowałem jako dziecko i jako chłopiec. Przypominają mi się
chwile niewierności, a więc to, co było dobre i to, co było złe. Wszystko to stanowi przedmiot mojej
medytacji. Modlitwę prywatną kończymy o godz. 17.30. Przedtem raz jeszcze klękam przy Grobie.
Jeszcze chwila modlitwy. Jeszcze trzeba przedłożyć sprawy ludzi, których spotkałem w życiu, zwłaszcza
tych, którzy prosili o modlitwę.
Wychodzimy w końcu na dziedziniec przed Bazyliką. Okazuje się, że wszyscy ten czas poświęcili
na modlitwę prywatną. To bardzo dobrze, że nie pobiegli na zakupy, ale modlili się. Wychodzimy
wkrótce z placu sprzed Bazyliki – do Bramy Jafijskiej. Przechodzimy obok hotelu „Imperial” przy
Bramie Jafijskiej. Mieszkałem w nim w kwietniu 1980 r., gdy byłem po raz pierwszy w Ziemi
Świętej z Polonią Belgijską, którą przywiózł tu ks. Lech Lewandowski, duszpasterz Polonii w Louvain-la-Neuve. Tu, na parkingu, na zewnątrz murów, czeka na nas kierowca. Zawozi nas do hotelu
(godz. 18.00).
Godzinę czasu poświęcam na przygotowanie tekstu piosenki o księżach na dzisiejsze wieczorne
spotkanie. O godz. 19.00 udaję się na kolację w hotelowej restauracji. Cała duża sala jest zajęta.
To Polacy. Niektórzy mnie rozpoznają. Podają zupę i drugie danie na ciepło i na zimno. Trochę
uważam na jedzenie, bo coś ostatnio rozregulował mi się żołądek.
W godz. 20.00–21.00 mamy pogodny wieczór w miejscowej restauracji w odrębnej sali. Księża
wręczają mi upominek. Przemawia ks. Jan Patykowski. Ja dziękuję wszystkim za wszystko. Wyrażam
radość, że mogłem z księżmi spędzić tu dwa tygodnie, modlić się z nimi i prowadzić rozważania.
Śpiewam ułożoną przez siebie balladę ze słowami refrenu: oj – rara – rira – ojra- ra – 50 zwrotek.
Otrzymuje także upominek ks. Piotr Śliwka – organizator pielgrzymki i ks. Piotr – nasz przewodnik.
Przemawiają jeszcze księża: Błauciak, Kopko, Szafulski, Piotr Briks, Hałka i Śliwka. Spotkanie kończymy Apelem Jasnogórskim. Jeszcze przez chwilę siedzimy w pokoju ks. Śliwki i Brudnowskiego.
Są z nami księża: Kopko, Trojan, Stelmach i J. Hałka.
Boże, dzięki Ci za ten dzień. Bądź uwielbiony za Diecezję Świdnicką.
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Dzień piętnasty, sobota, 25 lutego 2006 r. – Betania, Morze Martwe
To już ostatni dzień pielgrzymkowy. Planowo wstajemy o godz. 7.00. Ja nieco wcześniej, aby
mieć czas na prywatną modlitwę. O godz.7.20 gromadzimy się na śniadaniu. Jest znowu pełna sala.
To hotel arabski, chyba nieco tańszy, dlatego ma takie powodzenie.
O godz. 8.00 wyjeżdżamy spod hotelu „Arches”. Pierwszym etapem dzisiejszego pielgrzymowania jest Betania. Jedziemy drogą okrężną, bo Żydzi postawili wysoki mur oddzielający ich od
terytorium Autonomii Palestyńskiej. Zaczynamy podróż wspólnym śpiewem „Kiedy ranne wstają
zorze”. Następnie ks. Romuald Brudnowski prowadzi „Godzinki” o Niepokalanym Poczęciu NMP.
Zdążyliśmy je wyśpiewać przed przybyciem do Betanii. Tam najpierw dojeżdżamy do muru, który
jest bardzo wysoki. Nie sposób byłoby go sforsować. Następnie podjeżdżamy pod kościół franciszkański. Włosi akurat mają Mszę św. z czarnym księdzem. Chwilę czekamy i wchodzimy do środka.
Są tu piękne mozaiki ze scenami ewangelicznymi. Poczynając od tyłu kościoła widzimy mozaiki:
namaszczenia w Betanii; Jezusa z Marią i Martą; wskrzeszenie Łazarza. W kopule dostrzegamy także
piękną mozaikę, którą ks. Piotr wiąże z tytułem filmu „Ptaki ciernistych krzewów”. Istnieje legenda,
która mówi o ptakach, które wiły sobie gniazdko w krzaku ciernistym w obawie przed wrogami.
Gdy młode się wykluły, gdy je samiczka wysiedziała, samczyk tak się cieszył, że nadział się na kolec
krzewu. Umierając, wyśpiewał najpiękniejszą melodię. Był to śmiertelny śpiew radości i miłości.
Chrystus umierając na krzyżu, wyśpiewał najpiękniejszą pieśń miłości do człowieka, pieśń radości,
że narodzili się jego przyjaciele do życia Bożego, do życia w niebie. Tak jak ptak cieszył się tymi, za
których umarł.
Po obejrzeniu kościoła wchodzimy do kaplicy, do groty krzyżowców. Tam o godz. 9.00 odprawiamy Mszę św. Kościół zaprojektował architekt Antonio Berluzzi. Przewodniczę Mszy św. i głoszę
homilię. Śpiewamy następujące pieśni: na wejście „Zdrowaś Maryja”, na przygotowanie darów
„Była cicha i piękna jak wiosna”, na Komunię św. „U drzwi Twoich”, na dziękczynienie „Chwała
i dziękczynienie”, na zakończenie „My chcemy Boga”. Czytanie pierwsze z proroka Ezechiela czyta
Józef Hałka; Ewangelię o wskrzeszeniu Łazarza – wersję dłuższą – czyta ks. Stanisław Matysa. Śpiewy
międzylekcyjne – ks. Aleksander Trojan. Głoszę homilię, w której poruszam dwa wątki: wątek
przyjaźni oraz wątek kontemplacji i aktywności („ora et labora”). Nasza przyjaźń ma być kapłańska
– otwarta na drugiego człowieka. Nasze „ora” to przede wszystkim codzienna Eucharystia, Liturgia
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Godzin, Różaniec, adoracja Najświętszego Sakramentu. Nasze „labora” – to działalność charytatywna,
remonty itd.).
Ojcowie mają tu piękny ogród z drzewami cytrynowymi i pomarańczowymi, obfitymi w owoce.
Wchodzimy do sklepu. Robimy ostatnie zakupy. Kupuję 15 breloczków do kluczy z krzyżem jerozolimskim i duży różaniec. Wszystko kosztuje zaledwie 20 $.
O godz. 10.30 jedziemy dalej. Wjeżdżamy w pustynię. Od strony Betanii i Jerozolimy jest trochę
zielona. Po lewej i prawej stronie, od czasu do czasu, widać osiedla beduinów. Mijamy gospodę miłosiernego Samarytanina. Jest po prawej stronie. Po chwili widzimy tablicę informującą, że wjeżdżamy
poniżej poziomu morza. Ks. Piotr podejmuje interpretację przypowieści o miłosiernym Samarytaninie.
Dojeżdżamy do Morza Martwego. Po lewej stronie leży Jerycho. Po drugiej stronie – w Jordanii – góra
Nebo. Następuje rozwidlenie dróg. W lewo droga skręca do Jerycha. My obieramy drogę na prawo.
Kiedyś stał tu pomnik Husaina, króla Jordanii. Dojeżdżamy do groty Qumran. Zwiedzanie Qumran
trwa od godz. 11.00 do 11.50. Qumrańczycy byli 150-osobową wspólnotą religijną. Funkcjonowali
ok. 200 lat – od roku 155 przed Chrystusem do 68 r. po Chrystusie. Posiadłość rozciągała się na
długość 5,5 km. Powstało tu ok. 800 pism. W 1947 r. odkryto 11 grot. Znalezione zwoje zabrała
Jordania. Sześć grot odkryli beduini, a pięć badacze z Europy. Następnie zwiedzamy osiedle. Znajdowało się tu skryptorium, cysterny na wodę, twierdza obronna. Pracował tu kiedyś polski ksiądz,
prof. Milik. Potem się ożenił. Obecnie znawcą Qumrańczyków jest prof. Kopera z Krakowa. W Polsce
istnieje silny ośrodek badaczy Qumran. Drugi jest w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Jedziemy dalej zachodnim brzegiem Morza Martwego. Mijamy miejscowość En Gedi – wzgórze
Kozłów. Jest godz. 12.25. Dojeżdżamy do twierdzy Masada. Na przełomie I i II w. był tu garnizon
wojskowy. Herod Wielki wybudował twierdzę, która wznosi się 450 m ponad poziom Morza Martwego. Była tu wojskowa baza, żywność, broń, nawet pole uprawne. Potrafili je nawadniać. Rzymianie tę twierdzę zdobyli. Było ich ok. 25 tys., wobec 200 obrońców, nie licząc kobiet. Wszyscy oni
popełnili samobójstwo. Gdy Rzymianie wkroczyli, nie było żywych ludzi. Temperatura dochodzi tu
do 45° C. Masada została odkryta dopiero po II wojnie światowej, w roku 1955. Częściowo została
odrestaurowana. Opisał ją Józef Flawiusz. Dziś na górę prowadzi wyciąg – kolejka. Zwiedzamy
Masadę od godz. 13.00 do 14.00.
Z Masady jedziemy dalej na południe. Zatrzymujemy się w miejscowości En Boqule. Tu jemy
obiad – dość dobry. Reszta czasu jest przeznaczona na kąpiel i wypoczynek nad Morzem Martwym.
Potem pijemy kawę. Temperatura powietrza wynosi 25-26° C. O godz. 17.00 opuszczamy tę miejscowość i udajemy się w drogę powrotną. Ks. Marian Kopko prowadzi Różaniec. Odmawiamy część

chwalebną. Do Jerozolimy przyjeżdżamy do hotelu o godz. 18.30. O godz. 19.00 jest nasza ostatnia
kolacja.
O godz. 20.20 odprawiamy Mszę św. niedzielną u sióstr Elżbietanek na Górze Oliwnej. Przewodniczę i mówię krótką homilię o Bogu Miłosiernym jako Oblubieńcu i o nas grzesznikach jako
oblubienicy, często niewiernej. Pierwsze czytanie podejmuje ks. Kopko, drugie – ks. Gajewski,
trzecie – Ewangelię – ks. Małysa. Śpiewamy „Pod Twoją obronę”, „Cóż Ci, Jezu, damy”, „Apel
Jasnogórski” i „Pobłogosław, Jezu drogi”. Składam podziękowanie ks. Piotrowi – przewodnikowi za
jego kompetentną służbę, za myśli naukowe i duszpasterskie. On z kolei daje nam pamiątki: zdjęcia
zrobione przed hotelem na tle Jerozolimy i zdjęcia z Bazyliki Grobu Bożego. Wyraża uznanie dla
naszej grupy. Siostry częstują nas herbatą. W czasie Mszy św. pada deszcz. Wracamy pieszo do hotelu.
Zaczynam się pakować o godz. 21.30. A potem podchodzę jeszcze do okna i patrzę na Jerozolimę
nocą. Pięknie jest stąd widoczna, z Góry Oliwnej. To w tym mieście Chrystus cierpiał za nas. To tutaj
umarł na krzyżu i został złożony w grobie. To tutaj zmartwychwstał i był widziany przez uczniów. To
oni z Nim, po zmartwychwstaniu rozmawiali, jedli i pili. To w tym mieście miało miejsce Zesłanie
Ducha Świętego, to z tego miejsca Jezus odszedł do nieba.
Pamiętam, jak w latach kleryckich, w seminarium, śpiewaliśmy „Lamentacje” proroka Jeremiasza,
których fragmenty kończyły się słowami: „Jerusalem, Jerusalem convertere ad Dominum Deum
tuum” – „Jerozolimo, Jerozolimo, nawróć się do Pana Boga twojego”.
Kładę się do łóżka o godz. 23.30 na krótki odpoczynek, bo dziś w nocy wracamy do kraju. Powoli
dobiega końca nasza pielgrzymka. Wszyscy zadowoleni, także ks. Piotr – przewodnik, który wspomniał
w przemówieniu u Sióstr Elżbietanek, że przewodnicy z różnych względów niechętnie podejmują się
prowadzić grupy kapłańskie. Tym razem ks. Piotr był naszą grupą mile zaskoczony.
Maryjo, dzisiaj śpiewaliśmy Godzinki i kilka pieśni dla Ciebie. Dziękujemy Ci za opiekę nad
nami. Zaprowadź nas z powrotem na łono Ojczyzny.

151

Kaplica Krzyżowców

152

Msza św. na Górze Oliwnej

czwarta Pielgrzymka do Ziemi Świętej
11 II – 26 II 2006 r.

Dzień
XVI
Dzień XVI

Dzień szesnasty, VIII Niedziela Zwykła, 26 lutego 2006 r.
– powrót: Jerozolima, Tel Aviv, Warszawa, Wrocław, Świdnica
O godz.1.50 budzi mnie telefon od ks. Piotra Śliwki – zapomnieli obudzić naszą grupę o godz.
1.45, jak było wieczorem uzgodnione. Podszedłem jeszcze raz do okna i popatrzyłem na Jerozolimę.
Uczyniłem znak krzyża nad miastem, które dla chrześcijaństwa ma tak wielkie znaczenie.
O godz. 2.05 ks. Piotr Śliwka zabiera mój bagaż do samochodu. O godz. 2.15 jesteśmy już wszyscy
przy samochodzie. Kierowca układa bagaże. Okazują się one teraz cięższe niż wtedy, gdy przyjechaliśmy z Polski. Już w drodze ks. Piotr Briks daje parę praktycznych uwag co do odprawy na lotnisku.
Radzi nie przyznawać się do angielszczyzny i prosi o zachowanie stoickiego spokoju. Opuszczamy
naszą Jerozolimę i po 50 minutach trasą nr 1 dojeżdżamy do lotniska w Tel Awiwie. Kilometr przed
lotniskiem jest pierwsza kontrola. Wchodzi żołnierz do środka i patrzy na nas. Każe jechać dalej.
Wyładowujemy bagaż o godz. 3.15. Bierzemy wózki. Wyjeżdżamy windą na piętro „G” i zaczyna
się odprawa. Najpierw następuje prześwietlenie bagażu głównego. Wszystko załatwia ks. Piotr Briks.
Potem nadajemy główny bagaż i otrzymujemy bilet. Mój waży 26 kg. Torba podręczna waży 9 kg.
Ponieważ w grupie byli tacy, którzy mieli lżejsze bagaże, nie żądają od nas dopłaty.
Przed nadaniem bagażu jeszcze jest kontrola specjalna. Wszyscy muszą swoje walizy otworzyć
i każdy musi odpowiedzieć na kilka pytań odnośnie bagażu. Po oddaniu bagażu głównego przechodzimy kontrolę paszportową i kontrolę bagażu podręcznego. Wszystko przebiega pomyślnie.
Żydzi dokładnie wszystko sprawdzają, bo boją się zamachów terrorystycznych. Wreszcie dobijamy
do bramki B-06 (Gate – B-06). Czekamy jeszcze chwilę i o godz. 5.15 zaczynają nas wpuszczać
do samolotu. Otrzymuję miejsce 10 E. Jest to samolot duży Boenig 737, nr lotu LOT 152.
Samolot jest prawie pełny. Siedzę w środkowym sektorze przy prawym przejściu. Z lewej siedzi
ks. Stanisław Matysa, przede mną ks. Piotr Śliwka, a za mną ks. Piotr Briks. Odmawiam jeszcze
przed startem Brewiarz. Zdążyłem jeszcze odmówić Godzinę Czytań. Odlot jest punktualny.
Samolot wznosi się do góry o godz. 6.15 czasu lokalnego. Zawsze start bywa nieprzyjemny, ale
po osiągnięciu właściwej wysokości i szybkości lot jest spokojny. Na początku podają, że samolot leci na wysokości 11.000 m. Prędkość 813 km/godz. Temperatura powietrza na zewnątrz
minus 58° C.
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Po tych informacjach włączają film, którego nie oglądam. Odmawiam w czasie lotu Jutrznię
i Godzinę w ciągu dnia oraz radosną cząstkę Różańca. W czasie lotu podają ciepły posiłek oraz zimne
i gorące napoje. Jest także czas na drzemkę. W czasie lotu cofamy zegarki o jedną godzinę. O godz.
8.20 samolot zaczyna podchodzić do lądowania. Ląduje w śnieżnej, zimnej aurze na Okęciu o godz.
8.35. Jeszcze w samolocie nakładam buty zimowe, bo podają, że temperatura w Warszawie wynosi
minus 8° C, a więc niemal z lata wracamy do zimy.
Wychodzimy wszyscy. Gromadzimy się po odprawie paszportowej przy odbiorze bagażu. Tu następuje częściowe pożegnanie. Odjeżdża pociągiem do Szczecina przewodnik ks. dr hab. Piotr Briks. Jadą
samochodami księża: Patykowski, Błauciak, Trojan, Prochera, Małysa. Żegnamy się z nimi. Pozostali
udają się do restauracji na lotnisku. Postanawiam zafundować tej grupie angielskie śniadanie. Nie
korzysta jedynie ks. dr Andrzej Szafulski z Oławy. Pozostali uczestnicy śniadania to księża: Piotr
Śliwka, Marian Kopko, Jan Marciniak, Romuald Brudnowski, Tadeusz Stelmach, Janusz Gajewski
oraz Józef Hałka. Ten ostatni, po śniadaniu, żegna się z nami i odlatuje do Rzeszowa. Podejmujemy
dyskusję o praktykach kościelnych w Polsce i na Zachodzie.
Ks. Jan Marciniak dzieli się z nami doświadczeniami z pobytu na zastępstwach w Holandii. Panuje
tam tradycja ograniczania aktywności księży i spychania ich do roli drugorzędnej. Świeccy natomiast cisną się do rządów i do decydowania w sprawach parafii. Jest to bardzo niebezpieczny trend.
Dyskutujemy o stosunku biskupów polskich i duchowieństwa do spraw społeczno-politycznych,
do ostatnich wydarzeń w naszym kraju. Pojawia się tu w rozmowie sprawa Radia Maryja i Telewizji
Trwam. Cieszę się, że prawie wszyscy księża są pozytywnie nastawieni do tych mediów katolickich
i krytycznie oceniają ataki na to radio i telewizję.
O godz.11.35 przenosimy się z restauracji do poczekalni. Mamy naszą prasę: „Nasz Dziennik”,
„Tygodnik Powszechny”. Jedni oddają się lekturze, a inni nadal prowadzą dialog. Czekamy na lot
krajowy do Wrocławia, który ma nastąpić o godz. 14.20, LO 3855.
O godz. 13.30 przechodzimy odprawę biletową i kontrolę bagażu osobistego na porcie lotniczym krajowym. W poczekalni jest sporo ludzi. Odlatują kolejno samoloty do Szczecina, Krakowa,
Wrocławia. Te dwa ostatnie są opóźnione, nasz o godzinę. Zamiast odlecieć o godz. 14.20 odlatuje
o godz. 15.20. O godz.16.30 jesteśmy we Wrocławiu. Na lotnisku czeka ks. Krzysztof Iwaniszyn.
Żegnam się z księżmi, którzy przylecieli do Wrocławia. Zabieram ks. Śliwkę i ruszamy w ostatni
odcinek drogi. O godz.17.30 jesteśmy w Świdnicy. Ks. Krzysztof jedzie dalej z ks. Śliwką do
Wałbrzycha, ja wchodzę pomodlić się do katedry. Jest to modlitwa dziękczynna za szczęśliwy
powrót.

O godz. 18.30 mamy kolację. Siostra Józefa jest jeszcze w szpitalu. Ma jutro wyjść. Wykonuję
telefony do znajomych, do siostry Zosi. Przeglądam pocztę.
Dziś kończą się Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Turynie. Nasi zdobyli tylko dwa medale, jeden
srebrny i jeden brązowy. To stały wynik – 17 miejsce.
Tak dobiegła kresu moja IV pielgrzymka do Ziemi Świętej. Z pewnością nie przeżyłem jej tak
emocjonalnie jak tej pierwszej, w kwietniu 1980 r., gdy byłem z Polonią Belgijską. Zorganizował ją
wtedy ks. Lech Lewandowski, duszpasterz Polonii w Louvain-la-Neuve. Mieszkaliśmy wtedy w hotelu
„Imperial” w Starej Jerozolimie, przy Bramie Jafijskiej. O ile pamiętam byliśmy 3 dni w Galilei i 7
dni w Jerozolimie. Był z nami p. Turek i siostra zakonna, której imienia nie pamiętam.
Drugą pielgrzymkę odbyłem w roku 1998 z księżmi, którzy obchodzili wówczas 10-lecie kapłaństwa. Był wtedy z nami m.in. ks. Zenon Wnuk, ks. Czesław Włodarczyk, ks. Marek Bordjakiewicz.
Pielgrzymka ta została upamiętniona w książce: Czytając Piątą Ewangelię (Wrocław 1998, ss. 109).
Trzecia pielgrzymka miała miejsce w ubiegłym roku – 2005. Dla mnie została ona przerwana
przez śmierć Ojca Świętego Jana Pawła II. Pamiętam tę noc, w czasie której wspinaliśmy się na Synaj,
noc z piątku na sobotę, noc z 1/2 kwietnia 2005 r. Łączyłem się wtedy z Papieżem. Okazało się, że
była to ostatnia noc życia Jana Pawła II na Ziemi. W sobotę, 2 kwietnia, po godz. 22.00, zaczęły
przychodzić SMS-y z Polski, informujące o śmierci Papieża.
Rano odprawiłem Mszę św. o godz. 6.00 w hotelu. Ze wzruszenia nie mogłem zrobić Wstępu
do Mszy św. Potem, tego samego dnia wieczorem, wróciłem samolotem z Kairu przez Pragę Czeską
do Świdnicy.
Obecną, czwartą pielgrzymkę do Ziemi Świętej uważam za bardzo udaną. Dlatego dziękuję Bogu
za łaskę jej odbycia. Nie wiem, co będzie dalej w moim życiu, ale tak mi się wydaje, że pielgrzymka
będzie bodźcem do dalszej ofiarnej służby Bogu i Kościołowi.
Jezu, dziękuję Ci za łaskę nawiedzenia Twojej Ziemi Ojczystej. Maryjo, Tobie także dziękuję, że
byłem w Twoim Ojczystym kraju. Św. Janie Chrzcicielu, dziękuję Ci za to, że mogłem nawiedzić
miejsce Twego narodzenia i śmierci. Zawsze byłeś i jesteś dla mnie wzorem w wypełnianiu powołania.
„Ziemio nasza święta, jesteś taka piękna, dzisiaj Cię żegnamy, z wdzięcznością śpiewamy”.
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Ballada na pożegnanie Ziemi Świętej, ułożona i odśpiewana
24 lutego 2006 r. w Jerozolimie przez ks. bpa Ignacego Deca
Zwiedziliśmy Galileę,
Jordanię, Synaj, Judeę,
Dużo żeśmy tu przeżyli
I wiele się namodlili.
Jesteśmy zadowoleni,
Wielkim dobrem obdarzeni.
Wrócimy ubogaceni
Na ojczyzny łany ziemi.
Będziemy tam wspominali,
Cośmy tutaj przeżywali.
Nasz przewodnik to uczony,
W Piśmie Świętym wykształcony,
Historię nam opowiadał
I zagadki też zadawał.
Błyszczał wciąż inteligencją
I fachową kompetencją,
Dlatego mu dziękujemy
I modlitwą też wesprzemy.
A Śliwka organizator,
Głowę zadzierał jak kaczor,
Pielgrzymkę zorganizował,
Biskupa także zwerbował,
Robił zdjęcia prawie wszędzie,
Pamiątka przepiękna będzie.

A nasz Jasiu Patykowski
Zawsze pełen serdeczności,
Co myśli to szczerze powie,
Uciekaj ty oszołomie!
„Józek, jesteś?” – pytał co dzień.
„Tak” – brzmiała zawsze odpowiedź.
Co dzień wszystkich ładnie bawił,
Kogo potrzeba to pochwalił,
Wieczorami w karty grywał,
A w kościołach ładnie śpiewał.
Józef Błauciak przystojniacha,
Przede wszystkie też równiacha,
Wiele obiektów filmował,
Na pielgrzymce nie próżnował,
Opowiadał czasem kawał,
Niekiedy z tyłu zostawał.
Powoli schodził z Synaju,
Ale za to będzie w raju.
Marian Kopko to subtelny,
Jako kapłan bardzo dzielny,
Stwarzał dobrą atmosferę
I w tygodniu i w niedzielę.
Troszczył się o Józia Hałkę
Jak syn o rodzoną matkę.
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A Szafulski to teolog,
Także niezły metodolog.
Czasem od grupy odstawał,
Ale wino chętnie stawiał.
Marciniak robił wrażenie,
Robił Żyda podejrzenie,
Po angielsku konwersował,
Wszystko bacznie obserwował,
Wszystkim pomagał też chętnie
I zakupy robił skrzętnie.
Prochera to kulturysta,
Podrzucał wszystko, aż śwista.
W każdej sprawie jest zaradny,
W towarzystwie też układny.
Olek Trojan był kantorem,
Niekiedy także lektorem.
Dawał nam modlitwy przykład,
O wszystkim zawsze pamiętał.
Stasiu Małysa rozważny,
Zawsze skupiony, poważny,
Brak brzuszka proboszczowskiego,
Kultura to jest u niego.
Tadziu Stelmach – proboszcz prawy,
W lasach siedzi bez obawy,
Na pielgrzymce był dyskretny,
A przy tym zawsze stateczny.
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Ma Gajewski miły głosik,
Kawusia i papierosik.
Wszystko skrzętnie obserwował,
W kartach dobrze licytował,
Wokół uśmiechy rozsiewał,
Jak się zmęczył, trochę ziewał.
Jest z nami także Brudnowski,
Wygląd to ma prawie boski.
Wszystko dokładnie notował
I mnie czasem obsztorcował.
Józef Hałka także z nami
Spoglądał za owieczkami.
Śpiewem modlitwy prowadził,
Wszystkim także dobrze radził.
Nasi księża jubilaci,
Kanonicy i prałaci,
żyjcie nam po długie lata,
Niech wam anioł wieniec splata,
A w tym wieńcu same róże,
Żyjcie księża jak najdłużej.
Niech wam Bóg pobłogosławi,
Od wszelkiego zła wybawi.
Niech wam zawsze w życiu sprzyja
Jezus, Józef i Maryja
Amen.
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