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„Trawa wysycha, kwiat więdnieje, 

ale słowo Boga naszego trwa na wieki” 

(Iz. 40,8) 

 

 

Wczesnym rankiem, 9 lipca 2012 roku, po 4-o godzinnym locie, lądujemy na lotnisku 

im. Ben Guriona w Tel-Avivie. Jesteśmy w Izraelu, w Ziemi Świętej, w Ziemi Obiecanej.  

Jej wyobrażenie mamy ukształtowane coniedzielnym słuchaniem czytań ze Starego i Nowego 

Testamentu, własną lekturą Biblii oraz nauką religii w wieku szkolnym. Nosimy w sobie 

także wspomnienie z lat dziecinnych związane  z szopką na Boże Narodzenie, koszyczkiem z 

barankiem z cukru, pisankami i święconką oraz ze strażakami pilnującymi Grobu Pańskiego 

na Wielkanoc. Ziemia ta  nazywana jest „piątą” Ewangelią. Czy po jej „przeczytaniu” wiara 

nasza umocni się czy może  zachwieje ?. Czy wytrzyma próbę konfrontacji z rzeczywistością 

miejsca?. Myśl ta, chociaż nigdy głośno nie wypowiedziana, sądzę, że nurtuje niejednego z 

uczestników pielgrzymki Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Osobiście przyjechaliśmy z 

żoną Zuzanną do Izraela nie po to aby zwiedzać tutejsze zabytki czy doznawać pobożnych 

wzruszeń pod dotykiem tej czy innej skały lecz aby przejść po śladach, które  stawiał na tej 

ziemi Jezus Chrystus oraz aby przeżyć tu na nowo Ewangelię w klimacie ziemi, w której ta 

Ewangelia powstawała. 

Naszym przewodnikiem po kartach tej „piątej” Ewangelii jest, trzymający mocno  

w ręku cztery Ewangelie, ks. dr hab. Piotr Łabuda, wykładowca biblistyki w Wyższym 

Seminarium Duchownym w Tarnowie. Pielgrzymują z nami także: Asystent Diecezjalny 

Akcji Katolickiej ks. Jan Bartoszek, wikariusz z parafii Tarnów - Mościce ks. Jan Król cztery 

siostry zakonne oraz członkowie Akcji Katolickiej z Barcic, Szalowej, Starych Żukowic, 

Pawęzowa, Siedlisk, z Tarnowa z parafii Mościce i Św. Józefa. Pielgrzymkę zorganizowało 

Diecezjalne Biuro Pielgrzymkowe Diecezji Tarnowskiej w Porąbce Uszewskiej. 

 

„Czy może być coś dobrego z Nazaretu?  rzekł  Natanael. Odpowiedział mu Filip 

„Chodź i zobacz”. Kierując się słowami Filipa jedziemy do Nazaretu w Galilei aby zobaczyć. 

Mijamy Hajfę oraz świętą górę Karmel i wjeżdżamy w Dolinę Ezdrelon (Iezreel), która 

rozpościera się od Morza Śródziemnego aż po Jezioro Tyberiackie. Ograniczona jest ona od 

południa najpierw pasmem Gór Karmel, które przechodzą w Góry Gilboa, na  zboczach  

których swe walki toczył przed wiekami Gedeon. Od północy otaczają  ją  Góry Galilejskie. 

Tą doliną, przez tysiące lat, wędrowały ludy z Iranu, Syrii i Mezopotamii do Egiptu.  
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Tędy  szły wojska 

faraonów a następnie 

Rzymian na podbój Azji 

Mniejszej. Ciepły, wręcz 

tropikalny klimat tej doliny, 

obfitość opadów deszczu oraz 

najurodzajniejsza na świecie, 

dająca 2 razy w roku plon  

gleba, sprawiały, że miejsce to 

było pożądane przez 

wszystkie okoliczne ludy i narody, że to tu właśnie  była ta prawdziwa Ziemia Obiecana 

„mlekiem i miodem płynąca”. O ziemię tę przez wieki toczyły się zażarte boje, o których 

przypomina królująca  nad doliną twierdza Megiddo. Do jej murów dotyka równina 

Armagedon – miejsce, na którym, wg Starego Testamentu,  odbędzie się Sąd Ostateczny. 

W czasach Jezusa Nazaret był niewielką wioską żydowską. W VII wieku, na  skutek 

ekspansji islamu,  miejscowość zmieniła  swoje oblicze.  Żydowskie domy zostały zasiedlone 

ludnością arabską, potem miasto stało  się obiektem walk między Arabami a krzyżowcami  

z Europy, którym udało się tu wznieść kilka kościołów chrześcijańskich, w większości 

zburzonych potem przez muzułmanów. Dziś Nazaret to największe arabskie miasto w Izraelu.  

Dojeżdżamy do Nazaretu, który jakby lawą białych, kamiennych domów wylewa się na coraz 

to kolejne zbocza górskie co szczególnie pięknie widać z Góry Tabor, która jak samotna 

wyspa tkwi pośrodku doliny Ezdrelon.  

To tu, ponad 2 tysiące lat temu, Maryja poczęła z 

Ducha Świętego i tak rozpoczął się Boży plan zbawienia.   

Nad miastem góruje Bazylika Zwiastowania.  Tutaj, w 

grocie nad którą jest ona zbudowana Anioł Gabriel zwrócił 

się do Maryi słowami „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan 

z Tobą” [] Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz 

imię Jezus. [] Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc 

Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się 

narodzi, będzie nazwane Synem Bożym”. Modlimy się w 

miejscu, w którym po posłusznym Fiat Maryi, Bóg wcielił 

się w Człowieka, w miejscu w którym, wg słów papieża  
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Benedykta XVI, „posłuszeństwo Maryi otwarło drzwi Bogu”. Wielka jest tajemnica naszej 

wiary.  

Nieopodal, w kościele p/w św. Józefa, znajdują się resztki fundamentów domu,  

w którym Święta Rodzina zamieszkiwała podczas swego pobytu w Nazarecie. Pamiętany  

z dzieciństwa sielankowy obraz Jezusa, który pomaga w stolarce św. Józefowi ustępuje 

zamyśleniu nad dramatem sytuacji w jakiej się znalazł Opiekun Świętej Rodziny oraz nad  

głębią  jego zawierzenia po słowach wypowiedzianych przez Anioła - „Józefie, synu Dawida, 

nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się  

w Niej poczęło”.  

 

 

 

Przy wejściu do tej świątyni ze wzruszeniem 

spostrzegamy polski akcent – tablicę upamiętniającą pobyt 

żołnierzy generała Andersa, którzy znaleźli się w Palestynie po 

ucieczce z Rosji Sowieckiej. Na tablicy widnieje Godło Polski  

a pod nim napis: „Zwróć Ojczyźnie naszej wolność i nam 

wolnymi do niej powrócić pozwól. Nazaret 20 V 1944” 

 

 

 

 

Jesteśmy w Ain Karim, miejscu zamieszkania Zachariasza i Elżbiety, o którym 

ewangelista pisze: „Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta”. 

Położone jest ono w Górach Judzkich, 

około 10 km na zachód od Jerozolimy, 

w odległości około 150 km od Nazaretu. 

Tu pierwsze zadziwienie.  Zawsze 

miałem przekonanie, że odwiedziny te 

były w miejscowości położonej 

nieopodal Nazaretu. Prawdę mówiąc nie 

widziałem w tej wizycie wielkiego 

heroizmu bo cóż to za wydarzenie 
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odwiedzić krewną mieszkającą za sąsiednim wzgórzem. Rzeczywistość mnie zaskoczyła. Tę 

drogę, poprzez górzystą i niebezpieczną Samarię, Maryja przebyła na piechotę będąc w stanie 

błogosławionym. Podróż musiała trwać przynajmniej 5 dni. Droga ta, widoczna ze zbocza 

góry na której położona jest miejscowość  Ain Karim, wije się jak wąż pomiędzy wzgórzami.  

Maryja przybyła do Elżbiety aby zaopiekować się, będącą przy nadziei choć już w podeszłym 

wieku, matką Jana Chrzciciela  i została tu przez 3 miesiące. W miejscu ich spotkania stoi 

teraz sanktuarium p/w Nawiedzenia św. Elżbiety. Na jego krużgankach umieszczono tablice  

z hymnem Magnificat w różnych językach świata. To w tym miejscu Elżbieta z radością 

wypowiedziała na Jej widok słowa pozdrowienia „Błogosławiona jesteś między niewiastami  

i błogosławiony jest owoc Twojego łona”.  

Zaraz na początku pielgrzymki nachodzi mnie niebywale odkrywcza a zarazem 

fascynująca refleksja,  towarzysząc mi później podczas całego pobytu w Palestynie. 

Obserwując przyrodę, klimat, topografię i geologię tej ziemi oraz  kolejne odwiedzane 

miejscowości,  spostrzegam, że w każdym z tych miejsc  nieodparcie nasuwają się skojarzenia 

z konkretnymi wersetami Biblii. Wsłuchując się w odczytywany przez naszego przewodnika 

fragment Biblii często doznaję olśnienia. Dostrzegam w tym i innym tekście Biblii coś czego 

nigdy wcześniej nie widziałem. Uwydatni się to jeszcze bardziej po powrocie do Polski. Od 

tej pory, słuchając czytań z Biblii, czuję się jak niemy świadek opisywanych zdarzeń. Stoję 

wśród opisywanych osób, doznaję ich emocji, słyszę ich wypowiedzi, widzę przyrodę, 

krajobraz i budowle opisywanego miejsca, odczuwam powiew wiatru, rześkość poranka czy 

żar pustyni. Obecność w ziemi Izraela potrafi zmieniać nasze spojrzenie na Biblię. 

Dostrzegam  jak mocno Słowo Boże jest związane z Erec Israel (Ziemia Izraela). 

 

Wjeżdżamy do Betlejem, o którym  

w kolędzie śpiewamy jako o „Betlejem 

żydowskim”. Nic bardziej błędnego. 

Żydzi obecni są tylko na „check point” 

tzn. na przejściu granicznym pomiędzy 

Izraelem a Autonomią Palestyńską. Za 

nim  jest mur okalający miasto,  

o wysokości ok 8-10m, skomplikowany 

system bramek sprawdzających aż 

wreszcie miasto. Bez jednego Żyda, którym państwo Izrael zabrania tutaj osiedlania się,  

w 100% arabskie, w 70% muzułmańskie, w 30% chrześcijańskie. Tu życie toczy się tylko za 
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murami. Jeśli się nie ma specjalnej przepustki człowiek, czyli Arab, tu się rodzi, tu żyje i tu 

umiera.  

Kwaterujemy w hotelu „Paradise” prowadzonym przez miejscowych chrześcijan. 

Położony jest on w sąsiedztwie muru „betlejemskiego”. Z okien rozpościera się panorama 

Jerozolimy, która, teoretycznie odległa  od Betlejem o 8 km, swymi zabudowaniami zbliża się 

aż do samych granic miasta. Hotel ten stanowi  bezpieczną przystań podczas całego naszego 

pobytu w Izraelu. Z przyjemnością, co wieczór wracamy do tej oazy spokoju, aby rankiem, 

obudzeni przez śpiew muzeina płynący z minaretu pobliskiego meczetu, udać się do 

kolejnych miejsc związanych z życiem i działalnością Jezusa. 

 

Nasz pobyt w nim jest też formą pomocy dla miejscowych chrześcijan, którzy 

utrzymują się z pracy w tym hotelu. Czasami nie warto myśleć kategoriami ekonomicznymi, 

poszukiwać czegoś tańszego czy bardziej komfortowego. Z perspektywy całego 

chrześcijaństwa nie ma rzeczy ważniejszej niż obecność chrześcijańskiej, rdzennej ludności  

w Ziemi Świętej. A to wymaga naszego zrozumienia i płynącej z niego ofiarności. Temu 

zadaniu służy także obecność sióstr elżbietanek, które w cieniu betlejemskiego muru 

prowadzą „Home of Peace – 

Dom Pokoju”. Jest to sierociniec 

dla dzieci arabskich. W dużej 

mierze jego budowę i 

działalność finansuje diecezja 

tarnowska. Również nasza 

pielgrzymka zostawia małą 

cegiełkę, wspierającą materialny 

wymiar tego dzieła.  

 

W tym to „nie bardzo podłym mieście”  narodził się Jezus Chrystus. Zapis  

w Ewangelii św. Mateusza przynosi nam informację, że gwiazda betlejemska prowadziła 

mędrców ze Wschodu, prawdopodobnie z dawnej Persji a dzisiejszego  Iranu, do Jerozolimy  

i dalej do położonego niedaleko od niej Betlejem. Tam zatrzymała się „nad miejscem gdzie 

było dziecię”. Ewangelista Mateusz pisze: „Kiedy Jezus narodził się w Betlejem za czasów 

króla Heroda, zjawili się w Jerozolimie Magowie ze Wschodu i pytali: Gdzie jest 

nowonarodzony król żydowski. Bo widzieliśmy jego wschodzącą gwiazdę i przybyliśmy mu 

złożyć hołd” 
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Również my, członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, przybyliśmy tu aby 

złożyć Mu hołd. Pochylając się w niskim wejściu wchodzimy do Bazyliki Narodzenia  

i w pełnej skupienia ciszy zstępujemy po schodach do Groty Narodzenia. Tutaj wszystko się 

zaczęło. Tu bije źródło naszej wiary. Z szacunkiem i wzruszeniem całujemy miejsce 

narodzenia Zbawiciela. Wskazuje je nam, jak Mędrcom przed wiekami,  srebrna gwiazda, 

otoczona lampkami oliwnymi. Umieszczona na niej łacińska inskrypcja głosi: „Tu z Maryi 

Dziewicy narodził się Jezus Chrystus”.  

Wpatrując się w Grotę  czujemy się jak 

pasterze, których gwiazda przywiodła 

w to miejsce w noc narodzenia. Spali 

oni nieopodal w grocie położonej na 

miejscu nazywanym Pole  Pasterzy. 

Przed oczyma staje  nam obraz 

drewnianej szopy wewnątrz której na 

drewnianym żłóbku leży na sianie 

Dzieciątko Jezus, nad którym 

pochylają się Józef i Maryja, z boku pasterze, my razem z nimi a w tle zasypane puszystym 

śniegiem jodły i mroźna noc z rozgwieżdżonym niebem.  Jakże inna jest rzeczywistość 

miejsca. Tworzą ją kamienna posadzka groty zadaszonej bryłą ołtarza, zwisające lampy 

oliwne oraz przesuwające się rzesze pielgrzymów – współczesnych pasterzy.  

Opuszamy Betlejem, omijamy od wschodu Jerozolimę i jak przed wiekami Mędrcy ze 

Wschodu „inną drogą” udajemy się w 

kierunku Galilei. Za nami pozostaje 

Herodion – twierdza zbudowana we 

wnętrzu góry, przy której chwilę wcześniej 

się zatrzymaliśmy.   Była to siedziba  króla 

Heroda.  To z niej zostali wysłani  żołnierze 

aby zgładzić wszystkie nowo narodzone 

dzieci w Betlejem. Pielgrzymowanie tą 

„inną drogą” ma dla nas jeszcze ten walor, 

że omijamy czasochłonną i niezbyt przyjemną kontrolę na „check poincie”. 
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Mijając  rogatki Jerozolimy  

wjeżdżamy na  Pustynię Judzką. Jakże 

jest ona inna od moich 

dotychczasowych wyobrażeń  

i doświadczeń. Nie ma na niej 

piaszczystych wydm które by 

rozciągały się w bezkresnej 

przestrzeni, nie ma lotnych piasków  

i wyżłobionych wiatrem piaszczystych  

zboczy.  Jest za to posępna, budząca grozę, szara, spalona od słońca, ubita, kamienista ziemia, 

poorana przełomami wąwozów i dolinami wyschłych potoków. Tu nie ma życia. Tu otwierają 

się jakby bramy piekła, do którego opuszczamy się powoli w upalnym skwarze zmierzając do 

największej dziury świata, do Jerycha – miasta położonego 400 m poniżej poziomu morza. 

Ale to tylko pozory. Jest tu życie. Ze zdziwieniem zauważamy pasterzy, którzy na zboczach 

skalnych wzgórz wypasają stada owiec a w oddali widnieją ich prymitywne chaty i obejścia 

gospodarcze. To Beduini – ludzie pustyni. Zdziwienie jest tym większe, bo widzimy, że owce 

pasą się na pustej, wypalonej słońcem ziemi. Ziemia Święta zmienia nasze spojrzenie nie 

tylko na Ewangelię ale  również na stereotypowe postrzeganie świata. W naszym klimacie 

owce, w porze letniej,  zajadają się soczystą zieloną trawą a w zimie karmione są w zagrodach 

suchym sianem. Tutaj odwrotnie. W lecie spożywają, brązowe, niewidoczne z oddali, 

wyschnięte trawy, z rzadka porastające zbocza gór, takie rosnące siano. W zimie, czyli  

w porze deszczowej, zbocza na pustyni zazielenią się dostarczając zwierzętom soczystego 

pożywienia.  

To na tą pustynię udał się Jezus 

aby pościć przez 40 dni i nocy. Za jego 

przykładem podążały przez wieki 

rzesze pustelników, którzy budowali 

swe pustelnie w skalnych wąwozach by 

żyjąc  w tych skrajnie trudnych 

warunkach móc w ciszy kontemplować 

i wielbić oblicze Boga. Do jednego  

z nich,  wykutego w skale klasztoru  
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św. Jerzego, dotarliśmy po godzinnym marszu wędrując wąwozem Wadi Qelt   

w 40 stopniowym upale.  

Można było skorzystać z oferty „Taxi-osioł” jaką składali miejscowi Beduini 

proponując podróż na grzbiecie osła. W czasach starotestamentalnych ukrywał się w tym 

miejscu prorok Eliasz a od wieków zamieszkują go greccy mnisi. Zabieram z tego miejsca 

ułomek skalny na pamiątkę z pobytu w ojczyźnie Jezusa.  

Drogą, którą przemierzamy 

przez Pustynię Judzką, wędrowało 

corocznie z Galilei  do Jerozolimy,  na 

święto Paschy, wiele pokoleń 

Izraelitów. Przemierzał ją również 

Jezus, najpierw ze swą rodziną  

a później ze swymi uczniami.  To na 

tej drodze zbójcy napadli na 

przechodnia, którego od niechybnej 

śmierci uratował miłosierny Samarytanin. Tą drogą, w roku 1099, Krzyżowcy dowozili 

codziennie wodę z Jordanu, zaopatrując w ten sposób wojska chrześcijańskie oblegające 

Jerozolimę. Drogę tą przebył na piechotę, parę lat temu, ówczesny biskup tarnowski Wiktor 

Skworc. 

 

Dotarliśmy do Jordanu, do rzeki, w której  nad stojącym w wodzie Jezusem  objawił 

się, w postaci gołębicy,  Duch Święty a z nieba rozległ się głos: „To jest  Syn mój umiłowany, 

w Tobie mam upodobanie”. Chrzest w Jordanie, którego udzielił Mu Jan Chrzciciel  kończy 

ukryte życie Jezusa. Od tego  wydarzenia rozpoczyna się czas Jego publicznej działalności , 

najpierw w  Galilei, do której właśnie jedziemy a potem w Judei. Tu, nad brzegiem Jordanu 

odnawiamy osobiście  przyrzeczenia chrzcielne, które kiedyś, w naszym imieniu, 

wypowiedzieli nasi rodzice chrzestni  

a ksiądz  Piotr  poświęca wodę, którą  

z Jordanu zaczerpnęliśmy do butelek. 

Sama rzeka, w której stoimy, jest 

szerokości rzeki Białej Tarnowskiej,  

o zbliżonej prędkości nurtu, tylko bardziej 

mętnej wodzie. Jej brzegi porastają w tym 
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miejscu wysokie trawy i trzciny tropikalne. Po obu jej  brzegach prowadzą do wody 

drewniane schody i estakady. Po schodkach tych łatwo dotrzeć do nurtu rzeki i zanurzyć rękę 

w wodzie, w której stał Jezus. Niektórzy, czy to przez nieostrożność czy przez nadmiar 

emocji wpadli do wody kąpiąc się w niej „po uszy”. Zaparkowany w pobliżu wojskowy 

„hummer” oraz izraelscy żołnierze stojący w pobliżu przypominają  nam, że jest to granica. 

Po drugiej stronie rozciąga się już Jordania. Mam w pamięci telewizyjny  obraz Jordanu  

w miejscu,  na którym odprawiał Mszę Świętą papież Jan Paweł II podczas swej pielgrzymki 

do Ziemi Świętej w Roku Wielkiego Jubileuszu 2000 lat chrześcijaństwa. Działo się  to w 

innym miejscu ale bardzo podobnym do tego, w którym właśnie jesteśmy.   

 

 

Jedziemy na północ doliną Jordanu. Rzeka ta wije się jak wąż w meandrach wąwozów 

głęboko wyrzeźbionych przez  płynącą od wieków przez nie wodę. Mimo, że 

przemieszczamy się  wzdłuż rzeki prawie 100 km nie sposób dojrzeć jej wody gdyż tak 

głęboko płynie ona po dnie wąwozu. Dopiero przed Tyberiadą przejeżdżamy przerzuconym 

nad nią mostem by za chwilę zobaczyć śmieszny lejek stanowiący ujście Jordanu z Jeziora 

Galilejskiego. Po jej drugiej stronie tzn. wschodniej leży Jordania a sama rzeka stanowi 

granicę pomiędzy Izraelem i Jordanią. Jako teren nadgraniczny jest on pilnie strzeżony przez 

obie strony konfliktu, o którym przypominają ustawione zasieki, porzucone pojazdy 

wojskowe czy zniszczone koszary i budynki obronne. Po stronie jordańskiej rozciąga się 

pasmo  posępnych, skalistych gór. Jedna z nich, na szczycie której widoczne są zarysy 

budowli, to Góra Nebo. To do tego miejsca doszli Izraelici prowadzeni przez Mojżesza po 

ucieczce z Egiptu. Ze szczytu tej góry Mojżesz zobaczył Jerycho i Ziemię Obiecaną do której 

przyprowadził naród wybrany. Sam do niej nie wszedł ale doznał łaski, że mógł umrzeć 

spoglądając na ziemię obiecaną mu przez Boga.  
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Przejeżdżamy przez Samarię, krainę złotych, aksamitnych gór. Ich zbocza  pokryte są 

wyschniętymi na złoty kolor trawami a delikatny wiaterek sprawia, że lekko falując  układają 

się one  na zboczu jak aksamit. Samaria kryje w sobie dla mnie jakąś niezgłębioną tajemnicę. 

W aurę tajemniczości tej ziemi wprowadza widza także piękny obraz Henryka 

Siemiradzkiego przedstawiający rozmowę Jezusa z Samarytanką przy studni Jakubowej.  Jako 

kraina niebezpieczna omijana była ona w czasach Jezusa. Pielgrzymi zmierzający do 

Jerozolimy  z północy  wędrowali wzdłuż Jordanu albo nadkładając drogi wzdłuż wybrzeża 

śródziemnomorskiego a prawie nigdy nie wybierali najkrótszej drogi wiodącej przez Samarię. 

Również nasza pielgrzymka poruszała się tylko po jej obrzeżach.  

Mijamy Samarię i znów 

jesteśmy w Galilei.  Myśl ponownie 

biegnie do widocznego z oddali, 

wylewającego się za wzgórz 

Nazaretu. Jeszcze raz przebiegam 

wzrokiem po tym mieście szukając 

nieistniejącej już dziś  synagogi,  

w której Jezus po raz pierwszy, 

publicznie przyznał, że jest Synem Bożym. Jezus, przeczytawszy fragment z księgi proroka 

Izajasza: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym 

ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym 

uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana” powiedział do 

zgromadzonych : „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. Na te słowa jedni  

z Jego sąsiadów zakpili z Niego mówiąc: „Czyż nie jest to syn Józefa?” inni zaś unieśli się 
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gniewem, wyrzucili Go z miasta i chcieli strącić Go z góry na której było ono zbudowane. 

Trudno wskazać dziś to miejsce jako, że okoliczne wzgórza są dość łagodne. Jakże gorzkie to 

było doświadczenie najlepiej oddają Jego słowa, że „Żaden prorok nie jest mile widziany  

w swojej ojczyźnie”. Zapewne echem tego doświadczenia we współczesnym Kościele jest 

zwyczaj nie posyłania księży do parafii, z których  pochodzą. 

Kana Galilejska, która 

leży około 10 km od 

Nazaretu, to miejscowość 

beznadziejnie nijaka, bez 

właściwości, bez 

własnego charakteru  

i wewnętrznego uroku, 

miejscowość jakich jest 

tysiące na całym świecie. 

Gdyby nie cud Jezusa, 

nikt nigdy nie zwróciłby 

na nią  najmniejszej 

uwagi, ani zapewne 

wówczas ani tym bardziej teraz. Patrząc na tę pospolitość, po raz kolejny podczas tej 

pielgrzymki, nachodzi mnie refleksja, że to co marne dla świata w oczach Boga ma zupełnie 

inną wartość i znaczenie. Mimo to, miejsce to było zawsze i jest nadal, dla mnie,  symbolem 

piękna i dobra. Po pierwsze z uwagi na swą piękną nazwę - Kana, w dodatku nawet Kana 

Galilejska. Ileż piękna i ciepła kryje ta nazwa, ileż jest w niej ludzkiej tęsknoty za szczęściem, 

pięknem i dobrem. Po wtóre, myśląc o Kanie, a tym bardziej będąc tutaj, nie sposób nie 

wracać pamięcią do dnia swego ślubu, dnia , w którym szczęście wypełniło całe nasze serce  

i duszę a świat stał przed nami otworem. Udajemy się do kościoła, który, według tradycji,  

stoi na  miejscu domu weselnego gdzie Jezus dokonał cudu przemiany wody w wino. 

Przypomina o tym sześć kamiennych stągwi stojących na ołtarzu. W tym niezwykłym 

miejscu, uświęconym obecnością Jezusa i Jego Matki, odnawiamy  z żoną Zuzanną  

i dziesięcioma parami małżeńskimi, naszymi współpielgrzymami,  przysięgę małżeńską. Po 

doświadczeniach 27 lat wspólnego pożycia, po wychowaniu dwójki dzieci, przeżyciu wielu 

chwil i wydarzeń zarówno smutnych jak i radosnych przyrzekamy sobie ponownie, już bez 

emocji, pełni wewnętrznego spokoju, „…że Cię nie opuszczę aż do śmierci”.  
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Zanim wyjedziemy każdy kupuje w pobliskim sklepie obowiązkowy prezent dla 

znajomych  jakim jest butelka wina z Kany Galilejskiej. Jego jedyną zaletą jest etykietka  

z napisem o miejscu jego zakupu, natomiast w smaku jest równie pospolite jak wygląd 

miejscowości, z której pochodzi. Miejscowy arabski sprzedawca, widząc moją kwaśną minę 

po degustacji tego trunku, szeptem informuje mnie, że w tej okolicy nigdy w historii nie było 

tradycji uprawy winorośli i produkcji wina. Nie ten klimat i nie ta gleba. Natomiast 

sprzedawane obecnie przez nich wino to tylko gadżet dla turystów i pielgrzymów. I tu 

przychodzi nagłe olśnienie.  Eureka !, Znalazłem !. Przecież tylko w takim miejscu mógł się 

wydarzyć cud przemiany wody w wino. Któżby w niego uwierzył gdyby zdarzył się  

np. w takiej Toskanii gdzie winnice rosną aż po horyzont. Przecież od razu pojawiłaby się 

wątpliwość, że stągwie  napełniono nie wodą ale  winem skrycie  przyniesionym od sąsiada.  

 

 

Opuszczamy Kanę Galilejską i jedziemy w kierunku Jeziora Galilejskiego. Przed 

nami, na płaskiej jak stół równinie, wyrasta jakby spod ziemi zwaliste, porośnięte lasem 

wzgórze. To Góra Tabor. To na jej szczycie, podczas modlitwy, twarz Jezusa  się odmieniła  

a z obłoku odezwał się głos: »To jest Syn mój Wybrany, Jego słuchajcie«. Krętymi 

serpentynami, ściśnięci w mikrobusie, wspinamy się do miejsca, na którym Jezus modlił się  

w obecności Apostołów – Piotra, Jana i Jakuba . Zza każdego, kolejnego zakrętu  ukazuje  się 

naprzemiennie  naszym oczom  widok - albo na wylewający się zza wzgórz Nazaret albo 

rozpościerająca się w dole Nizina Ezdrelon. Po kilkunastu minutach jesteśmy na miejscu. Ta 

bardzo realna i konkretna wspinaczka urasta w mej świadomości do rangi symbolu, o którym 

tak mówił papież Benedykt XVI: „Życie chrześcijańskie to nieustanne wchodzenie na górę 

spotkania z Bogiem, aby później zejść, niosąc siłę i miłość, które z niego się rodzą”.  
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Rozważając na szczycie Góry Tabor, na schodach Bazyliki Przemienienia Pańskiego, 

fragment Ewangelii o Przemienieniu Pańskim możemy, jako członkowie Akcji Katolickiej, 

zaczerpnąć z niego ważną naukę. Nade wszystko prymat  modlitwy, bez której całe nasze 

zaangażowanie apostolskie sprowadza się jedynie do aktywizmu. „ Modlitwa – mówi 

Benedykt XVI – nie jest izolowaniem się od świata i jego sprzeczności, jak chciałby na Górze 

Tabor uczynić to św. Piotr,  ale prowadzi na nowo na drogę działania”. Sadzę, że każdy z nas 

przynajmniej raz  wszedł już wcześniej  na Górę Tabor, każdy na swoją,  na której doznał 

olśnienia lub przynajmniej przebudzenia,  prowadzącego do zmiany dotychczasowego życia.  

Wejście na Górę Tabor, tę realną, na szczycie której stoimy, upamiętniamy wspólną 

fotografią naszej grupy pielgrzymkowej stojąc na schodach Bazyliki Przemienienia 

Pańskiego. Transparent z napisem „Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej”  jest pieczęcią 

świadczącą o naszym rodowodzie.  

 

Zostawiamy za sobą 

Górę Tabor i podążając  po 

śladach Jezusa kierujemy się 

nad Jezioro Galilejskie. Nie jest 

ono daleko, jako, że wszystko 

jest tu położone blisko siebie. 

Nazaret, Kana Galilejska, Góra 

Tabor, Jezioro Galilejskie to 

miejsca nieodległe, do których 

można dotrzeć pieszo  w ciągu 

kilku godzin. Wiemy przecież, że Jezus przemierzał Galileę wędrując wraz ze swymi 

uczniami na piechotę, tak jak to zresztą czynili wszyscy mieszkańcy w tym czasie. 

Opuszczamy równinę Ezdrelon i autobus wspina się po krętych serpentynach drogi wijącej się 

po zboczach gór, z rzadka porośniętych drzewami. Słońce oświetla ich stoki a poprzetykane 

białymi skałami uschnięte trawy tworzą falujący złoty dywan.  Im bardziej zbliżamy się do 

jeziora narasta  wewnętrzny niepokój a jednocześnie jakieś pozytywne napięcie  

w oczekiwaniu na to spotkanie.  Nagle jest, widać go z okna autobusu. Oto ono -  Jezioro 

Galilejskie, Jezioro Genezaret, Morze Tyberiadzkie - szmaragdowa toń wody jeziora, którego 

tafla rozpościera się w dole, na tle otaczających go wokół złotych stoków górskich. Ta gra 

kolorów  wyschniętej trawy pomalowanej złotą farbą promieni słonecznych i turkus wody 

sprawiają, że wstrzymujemy dech w piersiach. Tylko miejsce  o takiej scenerii  było godne na 
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gościnę Boga. To, że właśnie  z takiego miejsca Bóg przemówił do ludzi, poprzez swego 

Syna, to nie przypadek ale Jego głęboki zamysł. Ze świata, który stworzył, wybrał 

najpiękniejszy zakątek na swoją katedrę, z której  popłynęły słowa Ewangelii najpełniej  

uwydatnione w formie Ośmiu Błogosławieństw.  

 

 

Na brzegu, w pobliżu Allon Centre – Galilee Museum,  czeka na nas łódź. Odbijamy 

od brzegu, orkiestra gra „Mazurka Dąbrowskiego”, kapitan wciąga na maszt biało-czerwoną 

flagę a my z ręką na sercu  śpiewamy Hymn Polski.  Żeglujemy wzdłuż wschodniego brzegu 

jeziora. Przed naszymi oczyma przesuwają  się obrazy, które znamy z Ewangelii: Góra Ośmiu 

Błogosławieństw, Tabga – miejsce rozmnożenia chleba i wreszcie Kafarnaum. W ciszy  

i głębokim skupieniu pożeram wzrokiem te obrazy, które oddziałowują na wszystkie moje 

zmysły. Pływałem na tratwach zrobionych z trzciny „totora”  po Jeziorze Titicaca w Andach - 

najwyżej położonym żeglownym akwenie na świecie, po tajemniczym i budzącym respekt 

Bajkale - najgłębszym jeziorze świata. Jednak emocje, które mi wówczas tam towarzyszyły 

bledną w porównaniu z wrażeniem jakiego doznaję płynąc łodzią po jeziorze,  w którym  

św. Piotr łowił ryby a Jezus nauczał, stojąc w łodzi lub na jego brzegu. Turkusowo-

szmaragdowe wody i złote stoki otaczających  je wzgórz – taki pozostaje mi w pamięci  obraz 

Jeziora Galilejskiego.   Jest bardzo gorąco, prawdziwy tropik. Przy temperaturze 35C i dużej 

wilgotności pocimy się jak w saunie. Aż dziw, że niespełna 100 km stąd, na Pustyni Judzkiej, 

w jej suchym powietrzu, dużo łatwiej znosiliśmy prawie 50 stopniowe upały. Chwili ochłody 

zaznajemy w pobliskiej restauracji, w której zatrzymujemy się na obiad. Jego główną atrakcją 
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jest smażona ryba św. Piotra złowiona w Jeziorze Galilejskim. Mimo starannych poszukiwań 

nikomu nie udało się znaleźć pieniądza  w jej pyszczku. 

 

Po obiedzie pielgrzymujemy 

wzdłuż brzegu jeziora po 

miejscach, w których nauczał 

Jezus. Tabgha to miejsce w 

którym bezimienny chłopiec 

podał Jezusowi dwie ryby  

i pięć chlebów a Ten, po ich 

rozmnożeniu nakarmił  

5 tysięcy ludzi, słuchających 

Jego nauczania. Wydarzenie 

to symbolizuje mozaika na posadzce wzniesionego tu kościoła, którym opiekują się 

niemieccy benedyktyni. Jej rysunek, ułożony  z półszlachetnych kamieni,  przedstawia  

4 chleby i 2 ryby. Piąty chleb to chleb eucharystyczny składany każdorazowo  na ołtarzu  przy 

celebrze Mszy Świętej. Kościół ten, pięknie utrzymany, z iście wzorową niemiecką 

pedanterią, stoi w dość znacznej odległości od jeziora a otaczające go zabudowania zasłaniają 

widok jego wód. W opisie ewangelicznym a za nim na wielu religijnych  obrazach Jezus 

często przedstawiany jest gdy naucza stojąc w łodzi. Taki obraz wisi na ścianie w domu 

moich teściów. Będąc na dziedzińcu kościoła w Tabghdze brakuje mi dopełnienia 

rzeczywistości miejsca  do sceny przedstawionej na tym obrazie. 

 

Przemieszczamy się kilkaset 

metrów by znaleźć się  

w Kościele Prymatu św. Piotra. 

Stoi on nad samym brzegiem 

jeziora,  oddzielony od niego 

kilkumetrową plażą wysypaną 

drobnym kamieniem. Krótka 

katecheza o miłości wygłoszona 

przez ks. Piotra w amfiteatrze, 

zwróconym na wody jeziora,  uzmysławia nam niezwykłą wagę wydarzeń, które tu zaszły. To 

tutaj, Jezus po swym Zmartwychwstaniu,  siedząc na skale, która obecnie znajduje się przed 
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ołtarzem, wewnątrz świątyni,  po trzykroć zapytał Piotra „…czy Mnie miłujesz  ?” a słysząc 

jego pozytywną odpowiedź powiedział „…paś owce moje, paś baranki moje”. Wcześniej 

przygotował posiłek dla Piotra, Jana i kilku innych uczniów  trudzących się bezowocnie całą 

noc połowem ryb. Była to  ryba i chleb upieczone na ogniu rozpalonym  na skale, którą wokół 

obsiedli. Od tego czasu  nosi ona nazwę „Mensa Christi” – Stół Pański. W taki oto  sposób  

i w takiej scenerii odbyło się pierwsze konklawe Kościoła Jezusowego.  

Zanurzamy nasze stopy w wodzie jeziora. Chwila ochłody ale i wzruszenia. Przed 

oczyma przewijają się nam obrazy Jezusa idącego po powierzchni  tej wody, burzy, którą 

ucisza, rybaków-apostołów trudzących się nadaremnie połowem ryb. Nasycamy raz jeszcze 

wzrok urokiem jego turkusowo-szafirowej toni, pozłacanych Wzgórz Golan widocznych  

w oddali  na drugim brzegu oraz porastających w pobliżu trzcin i roślin wodnych. Wyławiam 

z dna kamień, który później umieszczę 

przy Krzyżu Jubileuszowym w Rudzie 

Kameralnej. Stojąc nad brzegiem Jeziora 

Genezaret widzimy też jakże nowego 

znaczenia nabierają dla nas w tym 

miejscu  słowa pieśni oazowej: 

 

„O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,  

Twoje usta dziś wyrzekły me imię.  

Swoją barkę pozostawiam na brzegu,  

Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.” 

 

Kilka kilometrów dalej, przylegając do Jeziora Genezaret,  leży miasto  Kafarnaum,  

malutka miejscowość, która wpisała się w sposób znaczący w historię chrześcijaństwa. Przy 

wejściu do miasta, na solidnej  bramie, kutej w żelazie, zwieńczonej znakiem krzyża, wisi 

tablica z napisem „Cafarnaum – The Town of Jezus” – tzn. „Kafarnaum – Miasto Jezusa”. 

Nieopodal  stoi spiżowy pomnik św. Piotra, który dzierży w ręku klucz, który symbolizuje 

klucze do Królestwa Niebieskiego. To jego miasto. W nim mieszkał wraz z rodziną, przy jego 

brzegu łowił ryby, tu porzucił sieci i podążył za Jezusem aby odtąd  łowić dla Boga ludzi. Po 

wniebowstąpieniu Chrystusa w domu rodzinnym św. Piotra  zbierali się na modlitwę Jego 

uczniowie i pierwsi chrześcijanie. Tak oto dom ten przekształcił się w pierwszy na świecie 

budynek kościoła chrześcijańskiego. Obecnie nad jego ruinami wznosi się nowoczesna bryła 

kościoła, którego  architektura wprowadza w to miejsce pewną dysharmonię.   
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Jezus bywał tu często. Dlatego Kafarnaum to jedno z najczęściej wymienianych  

w Ewangeliach miast. Tutaj dokonało się powołanie Mateusza,  który porzucił komorę celną 

ustawioną w tym miejscu  przez Rzymian na drodze Via Maris, łączącej Damaszek  

z Egiptem, tu Jezus uzdrowił sługę setnika , teściową Piotra i człowieka sparaliżowanego, tu 

uwolnił opętanego w synagodze. 

Niezwykle ważne jest zawsze 

pierwsze wrażenie. Wchodząc do 

Kafarnaum spostrzegam, że  miasto to 

jest w pewnym sensie miniaturą  

Efezu. Zachowany jest prawie  

w całości jego układ urbanistyczny. W 

centralnym miejscu stoją okazałe 

resztki ruin synagogi a wokół  

z pewnym zamysłem rozplanowane są 

dzielnice mieszkalne,  po których do dziś przetrwały ruiny ówczesnych domków a właściwie 

to tylko ich fundamenty oraz kolumnady stojące wzdłuż przecinających miasto  ulic. Domy te 

obecnie nie mają dachów ale to właśnie w jednym z nich rozebrano dach aby spuścić 

paralityka, którego Jezus uleczył. Synagoga, jej kolumnada oraz jej układ przestrzenny 

świadczą, że stanowiła ona centralne miejsce życia społecznego i duchowego ówczesnych 

mieszkańców. Cały kompleks otoczony jest niewysokim  murem wzniesionym z bazaltowych 

odłamków skalnych. 

 

Znad brzegu Jeziora Galilejskiego udajemy się na 

górujące nad otoczeniem wzniesienie, z którego 

to miejsca  wybrzmiało Jezusowe orędzie Ośmiu 

Błogosławieństw. Wraz z dwoma Przykazaniami 

Miłości stanowią one Dekalog Nowego 

Testamentu. Wzniesione  na tym miejscu 

sanktuarium  zanurzone jest  w wielobarwnych 

ogrodach kwitnących magnolii i fikusów  

a widoczne w oddali wody jeziora dopełniają swą 

barwą obraz namalowany ręką Stwórcy. 

Ogrodami tymi opiekują się włoskie Siostry 
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Franciszkanki Niepokalanego Serca Maryi. Ten przepiękny kościół, zbudowany na planie 

ośmiokąta, o wystroju pełnym prostoty nawiązuje do liczby błogosławieństw, które wypisane 

są kolejno na witrażach każdej ze ścian. 

Otaczamy na modlitwie stojący pośrodku ołtarz. Msza Święta, którą na polowym 

ołtarzu położonym obok sanktuarium odprawiają nasi kapłani, jest naszym osobistym 

spotkaniem z Chrystusem, w miejscu, na którym przeszło 2000 lat temu popłynęło z Jego ust 

Orędzie Błogosławieństw. Lekki wiaterek powiewający od wód jeziora orzeźwia nas, 

rozpraszając tropikalną duchotę, a także studzi wewnętrzne emocje. 

 

 Z żalem opuszczamy  Galileę, piękną krainę uświęconą stopami Zbawiciela i tak jak On 

zmierzamy drogą wzdłuż Jordanu do pustynnej Judei, do Jerozolimy.   

Zatrzymujemy się w Jerychu, 

najstarszym mieście świata, 

położonym w najniższym 

punkcie globu. Jawi się nam 

ono jak przedsionek piekieł.   

Z nieba leje się żar  

a temperatura powietrza osiąga 

50 stopni Celsjusza. Miasto to 

widział przed śmiercią, z Góry 

Nebo, Mojżesz a Izraelici, 

chcąc go zdobyć, wielokrotnie  obchodzili go wokół, grzmiąc w trąby, aż wreszcie mury jego 

runęły. Z tego doświadczenia płynie i dla nas nauka, że „mury”, które napotykamy w swoim 

życiu należy dzień po dniu cierpliwie kruszyć. 

My także widzimy Jerycho z oddali stojąc u szczytu Góry Kuszenia, na której to 

diabeł namawiał Jezusa do złego. Oazę, w której zbudowano miasto otacza wokół kamienno-

ziemna pustynia, z rzadka porośnięta palmami, przez którą przebiegają stada wielbłądów  

a w oddali majaczy sina tafla wody Jeziora Martwego. Naszą wesołość wzbudzają wiszące 

nad nami czerwone wagoniki kolejki linowej przewożącej turystów z centrum miasta na 

szczyt Góry Kuszenia. Takie obrazki bardziej kojarzą się ze śnieżnymi Alpami a nie  

z piaskami pustyni. Zanim udamy się do sławnej z opisu ewangelicznego sykomory 

kosztujemy miejscowych specjałów. Lodowaty sok wyciśnięty z dojrzałych granatów i 

słodkie suszone daktyle to lunch w tym klimacie iście królewski. Jeszcze chwila na zakupy 

cudownych maści „na wszystko” zawierających  mikropierwiastki z wody Morza Martwego 
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oraz woreczków z błotem, którego nad morzem jest dostatek a tutaj kosztuje 8$ za sztukę i już 

jedziemy pod sykomorę. Jeszcze do 

niedawna, słuchając czytań jak to 

celnik Mateusz, aby dojrzeć 

przechodzącego obok Jezusa, wspiął 

się na sykomorę, sądziłem, że wszedł 

na dach jakiejś  starej komory. Jakież  

było moje zdziwienie gdy czytając 

książkę ks.prof. Michała Bednarza 

pt. „Geografia Ziemi Świętej” 

odkryłem, że sykomora to typowe  drzewo rosnące powszechnie w tym klimacie. 

Ewangeliczna sykomora budzi respekt bo jest to naprawdę potężne,  rozłożyste drzewo. Czy 

widziało ono przechodzącego Jezusa pewnie się nie dowiemy ale to, że przechodził on drogą 

przebiegającą dokładnie w tym miejscu to fakt historyczny.  

Jerycho, będąc oazą na pustyni, było dla pielgrzymujących Izraelitów ostatnim 

przystankiem przed Jerozolimą, odległym od niej o 1 dzień drogi. Tu zatrzymywali się na 

odpoczynek i nocleg, by wczesnym rankiem wyruszyć na niebezpieczny szlak prowadzący 

przez Pustynię Judzką. Oprócz upału, czekały na nich  zasadzki zastawiane przez pustynnych 

rozbójników, którzy grabili ich majątek a nierzadko pozbawiali także życia.  

 

My opuszczamy Jerycho udając 

się nad Morze Martwe. Przy takiej 

temperaturze chwila odpoczynku  

i relaksu jest niezbędna. Morze to, 

zgodnie ze swą nazwą, jest 

istotnie martwe. Nie żyje w nim 

nic bo jego zasolenie zabija każdy 

żywy organizm. Ta jego, na 

pierwszy rzut oka, oczywista 

ułomność stanowi jego 

największą zaletę. Zarówno w czasach starożytnych jak i obecnie jest ono najbardziej 

atrakcyjnym kurortem sanatoryjnym dla osób z dolegliwościami chorób skórnych. Jego wody 

wyżrą ze skóry wszystkie bakterie a ciało obłożone błotem nabiera delikatnej gładkości. 

Zażywamy i my w nim kąpieli uważając aby wodą nie zachlapać oczu bądź się jej nie napić, 
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gdyż można uszkodzić sobie  kubki smakowe na języku. Wysokie stężenie soli powoduje, że 

ciało utrzymuje się na powierzchni jak korek od butelki a największym kłopotem jest ustać na 

nogach bo woda wypycha je do góry. Po kąpielach wodno-błotnych w wodzie o temperaturze 

37 stopni C i temperaturze powietrza wynoszącej 49 stopni C bierzemy zimny  prysznic  

i szybko uciekamy z tego raju do klimatyzowanego autokaru. 

 

Jedziemy do Jerozolimy. Autokar wspina się z poziomu depresji Morza Martwego 

wygodną asfaltową szosą, która przebiega dawnym szlakiem pielgrzymim. Mijamy kamienny 

wskaźnik z napisem „See Level”. Po pokonaniu 400 m różnicy wysokości  znajdujemy się 

dokładnie na poziomie morza. Nieopodal stoi gospoda „Pod Miłosiernym Samarytaninem”. 

Zbudowano ją na miejscu gospody, w której, opisany w Ewangelii Samarytanin,  schodząc  

z Jerozolimy, opatrzył napotkanego, zranionego  przez zbójców pielgrzyma. Czyn jego 

możemy uznać za zwiastun  „wyobraźni miłosierdzia”, o którą tak bardzo zabiegał papież Jan 

Paweł II. Jakże trafnie ewangelista napisał, że Samarytanin schodził z Jerozolimy. Będąc na 

miejscu dokładnie widać, że droga stromo schodzi w dół do poziomu Morza Martwego. 

 

Jezus, chodząc do Jerozolimy, zatrzymywał się 

często w domu Łazarza, w Betanii, w wiosce 

położonej na wschodnim zboczu Góry Oliwnej 

w odległości 15 stadiów czyli ok. 3 km od 

stolicy.  Również i my zatrzymujemy się w tym 

miejscu. W kościele wzniesionym nad grobem 

Łazarza uczestniczymy w ofierze Mszy Świętej. 

Podczas homilii głoszonej przez ks. Piotra 

przesuwają się nam przed oczyma ewangeliczne 

sceny, w których Marta zajęta jest troską o dom 

a Maria wsłuchuje się w głos Jezusa, scena 

podczas której Jezus dokonuje cudu 

wskrzeszenia Łazarza oraz obraz Jezusa, któremu, na dzień przed męką, Maria namaszcza 

stopy drogocennym olejkiem, przy pełnej wyrzutów reakcji Judasza.  

W ogrodzie, ze strąków drzewa gorczycy, nasi pielgrzymi z ciekawością  wyłuskują na dłoń 

mikroskopijne ziarenka, które wrzucone w ziemię dają życie potężnej roślinie.  
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Następna wioska – Betfage to ostatni przystanek przed Jerozolimą. Z Betanii wioska ta  

widoczna jest  doskonale ale odgradzający te miejscowości wysoki mur to przeszkoda nie do 

pokonania. Jak wszędzie w tym kraju odgradza on terytoria palestyńskie od osiedli 

zamieszkałych przez Żydów. Jezus nie miał by dziś szans aby pójść dalej. Również i my 

pokonujemy szmat okrężnej drogi aby dostać się do tej wioski.  

Wiemy, że Jezus podążając do Jerozolimy, gdzie miał  ponieść śmierć męczeńską,  

zbliżając się do celu, posłał  dwóch swoich uczniów, aby w Betfage przygotowali Mu osiołka. 

Stąd rozpoczął  swoją ostatnią drogę przed śmiercią. W kościele franciszkanów, stojącym  

w Betfage, znajduje się otoczony pobożnym szacunkiem kamień, z którego wg 

przekazywanej tradycji wsiadał na osiołka sam Zbawiciel.  

Co roku, w Niedzielę Palmową, spod sanktuarium w Betfage, udają się w kierunku 

Jerozolimy rzesze wiernych, w procesji będącej pamiątką triumfalnego wjazdu Jezusa do 

Miasta Dawidowego. 

 

Góra Oliwna. Jej zachodnie zbocza, 

nasłonecznione całodzienną wędrówką 

słońca, były porośnięte w poprzednich 

wiekach ogromnymi gajami oliwnymi. 

Pozostałością po nich jest kilkanaście 

potężnych drzew oliwkowych rosnących  

w sąsiedztwie Bazyliki Narodów. W ich 

cieniu, a na pewno w tym miejscu, 

Chrystus modlił się przed śmiercią. Tutaj został zdradzony przez Judasza za marne 1500 zł 

(obecna wartość 30 srebrników) i pojmany przez rzymskich żołnierzy. Dzisiaj na jej  zboczu 

rozpościera się dzielnica Jerozolimy z całą infrastrukturą miejską : drogami, domami 

mieszkalnymi, obiektami sakralnymi i budynkami użyteczności publicznej. Całości 

współczesnego obrazu  tego miejsca  dopełniają licznie przejeżdżające samochody i autobusy 

komunikacji miejskiej oraz rzesze przemieszczających się turystów i gwar modlących się  

pielgrzymów. Wydaje się, że jest to betonowa pustynia. Jednak patrząc na nią z murów starej 

Jerozolimy wyłania się  zupełnie inny obraz. Stojące tu budynki zanurzone są w zieleni 

ogrodów i rosnących na zboczach drzew. Zieleń ta z wielką starannością nasycana jest wodą 

dostarczaną bardzo przemyślnym systemem rur nawadniających. Pośród zieleni ogrodów 

można dostrzec białą fasadę sierocińca dla dzieci arabskich - „Home of Peace” - 

prowadzonego w Jerozolimie przez dobrze już nam znane z Betlejem siostry elżbietanki. 
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Stoimy u jej szczytu a przed nami rozpościera się zapierająca dech w piersiach 

panorama Jerozolimy. Wzrok łapczywie wędruje po wzniesionych z białego kamienia 

budowlach, pięknie odcinających się na tle błękitnego nieba, które opasane są, wijącymi się  

jak wąż, potężnymi murami obronnymi. Gwałtownie szukam w pamięci opisu miejsc  

i zdarzeń, które wydarzyły się tu przed dwoma tysiącami lat. Po naszej lewej stronie majaczy 

w oddali Wzgórze Syjonu. Wyrastająca na szczycie,  z otaczającej ją zieleni, wieża i bryła 

kościoła to Bazylika Zaśnięcia NMP. Zaraz obok znajduje się Wieczernik a w jego 

sąsiedztwie pałac Kajfasza z dziedzińcem, na którym Szymon Piotr zaparł się Chrystusa. W 

dół prowadzą, niewidoczne z tej perspektywy, schody, którymi Jezus zszedł wraz ze swymi 

uczniami, po zakończonej Ostatniej Wieczerzy, do biegnącej wzdłuż murów Jerozolimy  

doliny potoku Cedron by następnie doliną Jozefata dojść do Ogrojca położonego u stóp Góry 

Oliwnej. Drogę tą Jezus przebył ponownie, gdy po pojmaniu przez rzymskich żołnierzy, 

zaprowadzono go do Kajfasza. Następnego dnia poprowadzono Go znowu tą samą drogą aby 

po przejściu położonej naprzeciwko Ogrojca Złotej Bramy zaprowadzić Go do Piłata. Dwie 

rzeczy są tu dla mnie zaskoczeniem. Pierwsza to bliskość Wieczernika i pałacu Kajfasza. 

Sacrum i profanum ocierają się jakby o ścianę. Druga - to odległość pomiędzy pałacem 

Kajfasza i pretorium Piłata, o długości przynajmniej 5 km, którą Jezus przebywał 

wielokrotnie. Niewątpliwie było to preludium do czekającej Go wkrótce drogi krzyżowej.  

W centralnym punkcie panoramy Jerozolimy, oglądanej z Góry Oliwnej, znajduje się, 

błyszczący złotą kopułą, muzułmański  meczet Al Aksa. Stoi on dokładnie na miejscu 

Świątyni Jerozolimskiej. Nie sposób pominąć milczeniem to miejsce. Spotykają się bowiem 

na nim  trzy wielkie, monoteistyczne religie świata: żydowska, chrześcijańska i islam. Przez 

wieki aż do dnia dzisiejszego istnieją  miedzy wiernymi tych religii  napięcia  

i nieporozumienia prowadzące nierzadko do poważnych konfliktów społecznych. Jest to  
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o tyle niezrozumiałe, że każda z tych religii, odwołując się do jednoosobowego Boga, głosi 

prawdę o Jego miłości i miłosierdziu. Narożnik tej świątyni, będący jednocześnie elementem 

murów miejskich, budzi swą wysokością respekt. Szczególnie wtedy gdy patrzy się na niego 

stojąc w Dolinie Jozefata  a jeszcze bardziej gdy stanie się na jego szczycie. Szatan 

wybierając to miejsce na kuszenie Jezusa dobrze wiedział co robi.   

Szukam  wzrokiem miejsca najważniejszego – Grobu Zbawiciela. To do niego właśnie 

pielgrzymujemy wpisując się w wielowiekową tradycję Kościoła Powszechnego. Różne były 

to pielgrzymki. Poczynając od św. Heleny, której głęboka wiara pozwoliła uratować dla 

potomnych materialne ślady obecności Chrystusa na ziemi, przez zbrojne krucjaty wypraw 

krzyżowych niosących śmierć i zgorszenie, przez naiwne krucjaty dzieci, które ofiarowując 

swą niewinność pragnęły przywrócić Kościołowi ojczyznę Jezusa, wreszcie  po czasy nam 

współczesne gdzie jako członkowie Akcji Katolickiej przybyliśmy tutaj aby pogłębić  

i umocnić naszą wiarę w to, że „Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem 

i umarł za nas na krzyżu”. Wpatrując się w panoramę miasta wyraźnie  dostrzegamy dwie 

szare kopuły, które zwieńczają Bazylikę Grobu Bożego. Czujemy na ten widok wewnętrze 

poruszenie – to co do tej pory widzieliśmy oczami naszej wyobraźni teraz oglądamy  

w rzeczywistości. Nawet gdyby nie dotrzeć na samo miejsce to chwila ta warta jest podjętego 

trudu pielgrzymowania. Całości obrazu dopełniają pożółkłe, wyschnięte trawy i spieczona 

ziemia, poprzetykana  drzewami oliwkowymi, ciągnących  się u podnóża murów dolin: 

Jozefata i Cedron, które  na horyzoncie przechodzą w Dolinę Gehenny. 

 

W tym miejscu oddajmy na chwilę głos  Zofii Kossak, która w swej trylogii 

„Krzyżowcy” tak opisuje moment, w którym pierwsza wyprawa krzyżowa, po pięciu latach 

marszu prowadzącego przez Konstantynopol, dzisiejszą Turcję, Antiochię,  dotarła do 

Jerozolimy: 

„ To jest Jeruzalem ! Klęczą. Milczą. Płaczą. Patrząc widzą przed sobą dotychczasową 

wędrówkę, wszystko co znieśli, zanim tutaj doszli, i nagle w szeregach bucha płacz. 

Niepowstrzymany, powszechny. Płacząc nie wiedzą sami, czy te łzy rzęsiste, są wyrazem 

radości, smutku, wesela, czy wzmożonej tęsknoty ?. Oto są !... Oto są !... Oto doszli !... 

Wypełnili ślubowanie !... Osiągnęli cel, na pozór niedosięgły, który oderwał ich od życia, od 

rodzin, od kraju, wywiódł aż na koniec świata… Oto są !... Dopełniło się… 

Rycerze schylają harde głowy, całują ziemię z pokorą. Ogarnia wszystkich wzruszenie, nie 

dające się z niczym porównać, radość niewysłowiona, boskie odprężenie, szczęśliwość bez 

granic … I kto wie, czy godzina ta nie będzie najpiękniejszą w dziejach krucjaty,  chwilą 
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niezapomnianej, najdoskonalszej radości niezmąconej żadnym zgrzytem. Moment, gdy cel 

jest już osiągnięty, lecz jeszcze nie posiadany…” 

 

Jezus, spoglądając na Jerozolimę  ze stoków Góry Oliwnej  również  nad nią zapłakał. 

Św. Łukasz tak opisuje to zdarzenie: Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta 

zapłakał nad nim i rzekł: O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz 

zostało to zakryte przed twoimi oczami. Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele 

otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą  

i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za 

to, żeś nie rozpoznało czasu twojego 

nawiedzenia”. Na miejscu tego zdarzenia, 

mniej więcej w połowie Góry Oliwnej,  

znajduje się franciszkańska kaplica „Dominus 

Flevit” („Pan zapłakał”) upamiętniająca płacz 

Jezusa nad Jerozolimą. W ażurową kratownicę 

półkolistego okna tej kaplicy wkomponowuje 

się, niczym witraż, przepiękna panorama miasta.  

Zostało  ono doszczętnie zniszczone przez Rzymian niespełna 40 lat później w roku 

70. ne. Rzymianie, prowadząc oblężenie, opasali miasto wałem ziemnym, na którym 

umieścili machiny oblężnicze zbudowane z drzew oliwkowych wyciętych wokół miasta   

w promieniu o długości 4 godzin marszu. Zniszczyli całkowicie  pierwszy mur obronny, 

następnie krok po kroku niszczyli zabudowania, potem drugi mur obronny, twierdzę Antonię  

i pozostałe budynki aż w końcu zdewastowali trzeci mur obronny i Świątynię Jerozolimską.  

Z miasta nie pozostał nawet kamień na kamieniu a jego mieszkańcy zostali prawie w całości 

wymordowani. Na Żydów nałożono  zakaz osiedlania się na miejscu gdzie stała Jerozolima, 

który przetrwał aż do czasów nowożytnych. Słowa Jezusa tragicznie się wypełniły.  

 

U stóp Góry Oliwnej, w Bazylice Konania, modlimy się przy Skale Agonii, która  

w tamtych czasach leżała na terenie ogrodu oliwnego zwanego Getsemani. Przy skale tej 

modlącego się Jezusa oblał krwawy pot a kielich cierpienia został Mu ofiarowany przez Ojca. 

Nieopodal znajduje się grota, w której Jezus został pojmany przez rzymskich żołnierzy po 

zdradzieckim pocałunku Judasza. Wzrok bezwiednie kieruje się na jej  posadzkę z niemym 

pytaniem do kamieni, które były świadkiem zdrady jakiej dopuścił się Człowiek względem 

swego Stwórcy – dlaczego?   
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Poprzez kamienny most przerzucony 

nad Doliną Jozefata i wyschniętym 

potokiem Cedron wchodzimy Bramą 

Lwów do Jerozolimy. Dziwne to 

uczucie znaleźć się pierwszy raz  

w miejscu dobrze sobie znanym od 

dzieciństwa. Ileż to razy słuchaliśmy 

czytań o wydarzeniach, które 

rozgrywały się miedzy murami tego 

miasta. Wszystko jest tu znajome: sadzawka Betesda przy której Jezus uzdrowił paralityka, 

sadzawka Siloe, świątynia, z której Jezus przepędził handlarzy czy Litostrotos – miejsce sądu 

nad Jezusem.  

 

Jesteśmy u kresu pielgrzymki ale jej cel – Grób Zbawiciela  dopiero przed nami. Jest 

wczesne popołudnie a żar leje się z nieba gdy zaczynamy naszą Drogę Krzyżową na Golgotę. 

Każdy z nas niesie „swój Krzyż” na ramionach. Może to być Krzyż cierpienia, choroby, 

zapomnienia, niezrozumienia, poniżenia, kłopotów rodzinnych, problemów w pracy, 

przegranego życia. Niesiemy w ręku także wizerunek Jezusa Ukrzyżowanego, który 

uświęcony modlitwą przy kolejnych stacjach Via Dolorosa, zawiśnie w naszych domach. 

Drogę Boleści rozpoczynamy na Litostrotos   - miejscu biczowania i skazania Jezusa na 

śmierć. Oryginalne, kamienne bloki posadzki twierdzy Antonia, na których rozgrywały się te 

wydarzenia przywodzą w pamięci słowa jakimi 

opisał Jacek Kaczmarski w wierszu „Katyń” 

tamtą Drogę Krzyżową: 

 

Jeszcze rosną drzewa, które to widziały, 

Jeszcze ziemia pamięta kształt buta, smak krwi, 

Niebo zna język, w którym komendy padały, 

Nim padły wystrzały, którymi wciąż brzmi”. 
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Droga, którą kroczymy jest tą 

samą, którą pokonują pielgrzymi już od 

ponad tysiąca lat.  Mijamy kolejne stacje 

gdzie Jezus upada po raz kolejny, gdzie 

Szymon Cyrenejczyk bierze od Niego 

krzyż, Weronika ociera Mu chustą twarz, 

gdzie rozmawia z niewiastami 

jerozolimskimi i tak aż do ostatnich stacji 

ukrzyżowania i złożenia w grobie. Ulice, 

którymi podążamy, żyją swoim własnym 

rytmem. Pełne są zgiełku i krzątaniny 

miejscowych sprzedawców, którzy hałaśliwie zachęcają turystów do zakupów towarów 

orientalnych wyłożonych na ladach rozciągających wszędzie sklepów i straganów. Wydawać 

by się mogło, że nas nie widzą, że dla nich nie istniejemy. Nic bardziej błędnego. Z oczu 

napotkanych ludzi można wyczytać szacunek dla przechodzącej grupy modlących się 

pielgrzymów. Muzułmanie zawsze potrafią uszanować ludzi wiary, szczególnie  tych, którzy 

uwierzyli w Jedynego Boga. Ostatnie trzy stacje odprawiamy przy murze oddzielającym nas 

od dziedzińca Bazyliki Grobu Pańskiego bo, o zgrozo, w samej Bazylice modlić się nam 

głośno nie wolno.   

 

Jeszcze parę kroków i jesteśmy  

w miejscu uświęconym śmiercią 

Zbawiciela. Do środka bazyliki wciąga nas 

wir utworzony przez rzesze ludzkich ciał. 

Falujące tłumy pielgrzymów przepływają 

pomiędzy kaplicami kościoła a wokół 

prostopadłościennej, bazaltowej budowli, 

uwięzionej pomiędzy  stalowymi szynami  

rusztowań, wije się rzeka ludzi 

oczekujących w kolejce na wejście do 

Grobu Pańskiego. Wydaje się jakby cały 

zgiełk tego świata zlał się w to jedno miejsce. Jedyny ratunek to zamknąć się w sobie, nie 

widzieć, nie słyszeć a myśl swą utkwić w tym co najświętsze.  
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Klęczymy z żoną w grobie, w którym 

złożono Ciało Chrystusa. W tej chwili nic nie 

jest ważniejsze niż słowa wypowiedziane przez  

św. Marka: 

 „ Zmartwychwstał !  Nie ma Go tu !  

Oto miejsce gdzie Go położyli !”.  

Potem, przez długie trzy godziny 

czuwamy przy Grobie Pańskim, siedząc na 

Krużgankach Najświętszej Maryi Panny. Na 

koniec, odwracając bieg rzeczy, wchodzimy na 

Golgotę. Nasza pielgrzymka się dopełniła.  

 

 

Oddajmy raz jeszcze głos geniuszowi  Zofii Kossak, która miejsce to  tak opisuje  

w swej trylogii „Krzyżowcy”: „Surową skałę, zwaną Golgotą, w której zboczu wykuty był 

nowy grób bogatego Józefa z Arymatei, a pod którą według niezmiernie starej tradycji 

pochowany był praojciec Adam,   cesarz Hadrian, wróg Chrystusa i swej duszy, kazał 

zasypać, zarównać i wybudować na niej świątynię Jowisza.  W paręset lat później pobożna 

cesarzowa Helena kazała rozebrać pogańską świątynię, rozrzucić ostrożnie jej fundamenty  

i odnalazła pod nimi nietknięty Grób i skałę Golgoty, czerniejącą trzema otworami, w które 

zapuszczano krzyże. Odnalazła w pobliskiej cysternie święte drzewo, nieruszone, 

niezniszczone, przechowane w tym kraju głazów i wieczności, gdzie nic nie ulega zepsuciu 

ani przedawnieniu. Nad tym bezcennym odkryciem matka Konstantyna Wielkiego wzniosła 

bazylikę nieomal równie piękną jak świątynia Mądrości Bożej w Bizancjum. Lecz gdy po raz 

pierwszy poganie wtargnęli do Jerozolimy, szach perski Chosroes, zaciekły niszczyciel, zniósł 

bazylikę Heleny. Za cesarza Herakliusza dźwignięto ją z gruzów. Zwykły jednak rozmach  

i wyczucie piękna budowniczych bizantyjskich zawiodły; w miejsce wielkiej świątyni, 

obejmującej całe wzgórze, wybudowali pięć małych kościołów. Przerąbali i znieśli w połowie 

wzgórze Golgoty, oddzielając Kalwarię od Grobu, by każde uczcić z osobna. Stanęły 

oddzielnie kościół Zmartwychwstania, czyli Anastasis, Ukrzyżowania, Pomazania, 

Znalezienia Krzyża i Biczowania. 

Przed laty kalif Hakem, srogi prześladowca prawdziwej wiary, ten sam, który 

chrześcijanom dla pohańbienia kazał nosić na szyi ciężar dziesięciofuntowy — zniszczył owe 
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pięć kościołów. Czasu krótkiej przerwy w walce między półksiężycem a krzyżem, korzystając 

z łaskawości następcy Hakema, basileus Konstanty Monomach przysłał chrześcijanom 

jerozolimskim pieniądze na odnowienie rozwalonych świątyń. Dzięki tej pomocy naprawiono 

je cokolwiek, zabezpieczając przed dalszym zniszczeniem, niemniej stanowiły one właściwie 

ruinę. Szczątki wielorakich budowli nawarstwiały się jedne na drugich, zmieniając obraz 

miejsca do nie- poznania.  Pod zniszczoną odrapaną kopułą kościoła Zmartwychwstania stała 

pośrodku nieforemna skała otwarta z jednej strony dość obszerną wnęką. To był przedsionek 

Grobu, miejsce, gdzie w czasie pogrzebu gromadziła się zwykle rodzina i płaczki. Wewnątrz 

przedsionka, u niskiego otworu, prowadzącego w głąb, w wąskim wyżłobieniu skały tkwił 

wielki, krągły kamień zawierający wejście do właściwego Grobu. Na tym kamieniu siedział 

niegdyś Anioł w chwale, pytając spłakanych niewiast, kogo by szukały? Kamień był teraz 

odtoczony, skryty w ścianie, przejście wolne. Z niepojętym uczuciem wyrastania daleko poza 

siebie, Krzyżowcy czołgali się na kolanach do środka pieczary wąskiej i ciasnej; Po prawej 

stronie błądzące w mroku ręce trafiały ze czcią na ławę kamienną, wykutą wprost w skale. Na 

tej ławie Boże Ciało spoczywało od piątku wieczór do niedzieli rano. Płaczącym z uniesienia 

pielgrzymom zdawało, się, że widzą Je bielejące w mroku, olbrzymią Hostię jaśniejącą 

bladym światłem. Okrywali szorstki kamień pocałunkami najczystszej miłości, 

niewysłowionego szczęścia. W Grobie nie mieści się ich więcej niż czterech, pięciu najwyżej, 

więc stojący u wejścia żebrzą, błagają tamtych, by wyszli, by ich puścili, bo zamrą  

z niecierpliwości. Chwytają zamodlonych za odzież, za nogi, skamląc, by raczyli dopuścić ich 

również. Wyciągnięci przemocą, słaniają się półprzytomnie, po czym dźwigają ogrom 

swojego przeżycia po osiemnastu stromych stopniach w górę do kościoła Ukrzyżowania. Ta 

kaplica jest jeszcze więcej zniszczona od pierwszej, lecz przed odartym z ozdób ołtarzem, pod 

strzępami okrywającej posadzkę cennej niegdyś materii, widnieje surowa skała z 

czerniejącymi trzema otworami krzyży. Tuż obok wąska, głęboka szczelina, utrwalone w 

kamieniu echo dreszczu grozy ziemi. Kierunek jej, przeciwny układowi skały, nadaje 

nieoczekiwanej szparze charakter niesamowity i przerażający. Pod skałą w wydrążonej 

pieczarze mieści się starożytna kaplica praojca Adama. Tak słusznie, tak się należy. Ten 

zgrzeszył, Tamten — Syn Człowieczy — odkupił. Skała, rozdzielająca sklepienie jednej 

kaplicy od pawimentu drugiej, zamyka w sobie dzieje całej ludzkości, tajemnicę śmierci  

i życia, winy i zbawienia, ciała i ducha. Wśród tych zrujnowanych, czarnych od starości 

murów tkwi cała Mądrość świata, wszystek jego ból i nędza, zwieńczone zwycięstwem  

i najświetniejszą nadzieją...” 
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Zakończenie 

 

 

 Spotkanie z Ziemią Świętą,     

z miejscem narodzenia, 

działalności i śmierci Chrystusa, 

było dla każdego z nas, 

pielgrzymów Akcji Katolickiej 

Diecezji Tarnowskiej, wielkim 

duchowym przeżyciem, 

umocnieniem w wierze oraz 

doświadczeniem głębi i piękna 

przekazu biblijnego. W sposób 

namacalny i bardzo konkretny każdy mógł doświadczyć wielkiej tajemnicy naszej wiary. 

Uczestnicząc o północy we Mszy Świętej, na Polu Pasterzy pod Betlejem, w bezpośrednim 

sąsiedztwie groty, w której spali pastuszkowie w dniu Bożego Narodzenia, z wielkim 

wzruszeniem z naszych ust popłynęły słowa kolędy „Bóg się rodzi, moc truchleje”. Wędrując 

po Nazarecie, pływając łodzią po Jeziorze Genezaret czy wsłuchując się w słowa Ewangelii 

wypowiedziane przez Jezusa na Górze Ośmiu Błogosławieństw czuliśmy jak coraz bardziej 

stajemy się uczniami przez Niego wybranymi. A potem droga Jego śladami od Wieczernika, 

doliną Cedron, do Ogrodu Oliwnego, wreszcie kolejne stacje Drogi Krzyżowej ulicami 

Jerozolimy aż na Golgotę, do miejsca, które jest źródłem naszej wiary i nadziei – do pustego 

Grobu Zbawiciela.  

 

Na zakończenie mych zapisków chciałbym przytoczyć, jakże oddającą istotę rzeczy, 

piękną refleksję gdańskiego poety i publicysty Wojciecha Wencla:  

„ Ziemia Święta jest wciąż duchowym centrum świata. Chrystus zmartwychwstał 

i wstąpił do domu Ojca ale pozostało po Nim żywe Słowo. Jest wszędzie: pasie się na 

Polu Pasterzy, chodzi po falach Jeziora Galilejskiego, połyskuje w słońcu na górze 

Tabor i Górze Błogosławieństw, ślizga się po kamieniach w Tabgha, dojrzewa na 

drzewach oliwnych w Getsemani, przemyka uliczkami starej Jerozolimy, dźwięczy  

w kamiennej cysternie w podziemiach kościoła św. Piotra  in Gallicantu”.  

 
 


