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PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

G

04.12.2017 – 11.12.2017

rupa pielgrzymów
z Pustkowa – Osiedla
wyruszyła 4 grudnia do
Ziemi Świętej. Opiekę
duchową sprawowało trzech kapłanów
– Ksiądz Proboszcz Roman Woźny,
który był inicjatorem i organizatorem
przedsięwzięcia, Ksiądz Andrzej Jasnos
oraz Przewodnik – franciszkanin Ojciec
Feliks (Krzysztof Rachwalik). Pielgrzymka trwała osiem dni, wliczając podróż samolotem z Krakowa do Tel Awiwu. Po przybyciu do Izraela nastąpił
przejazd do Betlejem, gdzie pielgrzymi
uczestniczyli we Mszy Świętej i mieli
czas na odpoczynek po podróży.

rzu świata. Potem oczom pielgrzymów
ukazała się Pustynia Judzka. Z niej można było podziwiać wspaniałą panoramę
Wadi Kelt.

W drugim dniu pielgrzymki wyjechali do
Betanii, gdzie Pan Jezus wskrzesił swego przyjaciela Łazarza. Tam odprawiono Mszę Świętą. Dużym przeżyciem był
przejazd nad rzekę Jordan, gdzie odnowiono przyrzeczenia chrzcielne. Na trasie pielgrzymki nie mogło zabraknąć
odwiedzenia najstarszego miasta świata
– Jerycha. Tam zatrzymano się na Górze Kuszenia i przy słynnej Sykomorze
– drzewie Zacheusza. Atrakcją i chwilą
odpoczynku był pobyt nad Morzem
Martwym – najbardziej zasolonym mo-

Czwarty dzień pielgrzymki minął na
zwiedzaniu i modlitwie w świętym mieście – Jerozolimie. Pątnicy udali się na
Górę Oliwną, jednak wcześniej kapłani
odprawili Mszę Świętą w Kościele Konania, gdzie w centralnym miejscu znajduję się skała przy której modlił się Pan
Jezus przed pojmaniem i męką. Następnie udano się, między innymi na Górę
Wniebowstąpienia, do kościeła Pater
Noster, Dominus Flevit, kościeła Grobu Matki Bożej. W pamięci pątników na

Trzeci dzień pielgrzymowania minął
głównie w Betlejem. Tam zwiedzano
Bazylikę Narodzenia, Pole Pasterzy,
Grotę Mleczną. Wyjątkowym przeżyciem dla wszystkich pielgrzymów była
Msza Święta odprawiona w Grocie Narodzenia Pana Jezusa. Nie zabrakło ufnej modlitwy i śpiewu przepięknych polskich kolęd. Z Betlejem pielgrzymi udali
się do Ain Karem, gdzie zobaczyli i modlili się w sanktuarium św. Elżbiety
i Narodzenia Jana Chrzciciela.
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zawsze pozostanie Ściana Płaczu, Wieczernik i Bazylika Zaśnięcia NMP.

ziemnym. Można tam było zobaczyć
ruiny akweduktu z czasów rzymskich.

W piątym dniu pielgrzymki z samego
rana nastąpił wyjazd na Górę Tabor.
Następnie odwiedzono Górę Ośmiu
Błogosławieństw, która zachwyciła
wszystkich przepiękną bazyliką i wspaniałymi, zielonymi widokami wokół.
Stamtąd było już bardzo blisko do domu św. Piotra, Tabgi – miejsca cudownego rozmnożenia chleba i ryb w Kafarnaum. Eucharystia tego dnia została
odprawiona w niewielkim amfiteatrze
tuż obok Kościoła Prymatu św. Piotra
nad brzegiem Jeziora Genezaret. Dużym przeżyciem, ale też formą relaksu
był rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim.

W siódmym dniu uczestnicy pielgrzymki
również chodzili uliczkami Jerozolimy.
Nawiedzono kościół św. Anny, sadzawkę Betesdę. Następnie przeszli do
Klasztoru Biczowania i rozpoczęto
nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Via
Dolorosa. Ukoronowaniem modlitwy
było nawiedzenie Bazyliki Grobu Bożego na Kalwarii i miejsca ukrzyżowania
Pana Jezusa – Gologocie. Ogromnym
duchowym przeżyciem było wejście na
chwilę do Grobu Pańskiego. Eucharystia tego dnia została odprawiona tuż
przy Grobie Zmartwychwstałego Pana

Pielgrzymowanie w szóstym dniu pobytu w Ziemi Świętej rozpoczęto od Nazaretu, gdzie nawiedzono i modlono się
w Grocie i Bazylice Zwiastowania NMP
tam została odprawiona Msza Święta.
Następnie w kościele w Kanie Galilejskiej, odnowiono przyrzeczenia małżeńskie. Po obiedzie nastąpił przejazd do
Hajfy oraz modlono się w sanktuarium
maryjnym Stella Maris ( Gwiazda Morza) na Górze Karmel. Jest to miejsce
związane z prorokiem Eliaszem. Stamtąd obrano kierunek na Cezareę Nadmorską położoną nad Morzem Śród-

Ostatni dzień pielgrzymowania to podróż powrotna do Polski – w sercach
i pamięci pozostało wiele duchowych
przeżyć, morze pozostawionych intencji
modlitewnych w świętych miejscach
i ogromna chęć powrotu do Ziemi
Świętej – Ziemi Jezusa i Maryi. Pozostała także wdzięczność dla organizatorów
pielgrzymki, a przede wszystkim dla
Księdza Proboszcza Romana Woźnego.

Artykuł opracowano na podstawie
relacji i wspomnień pielgrzymów.

Agnieszka Kania
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