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Z pamiętnika pielgrzyma - w Betlejem
Agnieszka Kania
Bazylika Narodzenia Pana Jezusa
W przedostatnim dniu naszego
pobytu w Ziemi Świętej, rankiem pojechaliśmy do Bazyliki Narodzenia Pana
Jezusa w Betlejem. Stojąc na placu
przed bazyliką, odnosi się nieodparte
wrażenie, że stoi przed średniowieczną
fortecą. Grube mury i podpory, w których wykuto zaledwie kilka małych
okienek, są tego dowodem. Do bazyliki
wchodzi się przez bardzo małe drzwi.
Może przez nie przejść zaledwie jedna
osoba, pochylając się przy tym znacznie.
W homilii wygłoszonej podczas Pasterki 24 grudnia 2011 r. papież Benedykt
XVI nawiązał do wejścia do bazyliki:
„Ten, kto dziś chce wejść do kościoła Narodzenia Pańskiego w Betlejem, zauważa,
że portal, który niegdyś miał pięć i pół stopy
wysokości i przez który cesarze i kalifowie
wkraczali do budynku, został w znacznej
części zamurowany. Pozostał tylko mały otwór
na półtora metra. Chodziło prawdopodobnie
o to, aby lepiej chronić kościół przed ewentualnymi atakami, ale przede wszystkim, aby
uniemożliwić wjeżdżanie konno do domu Bożego. Ten, kto chce wejść do miejsca narodzin
Jezusa, musi się pochylić. Wydaje mi się,
że w tym przejawia się głębsza prawda, i chcemy, by ona nas poruszyła w tę Świętą Noc:
jeśli chcemy znaleźć Boga, który ukazał się

jako dziecko, musimy zsiąść z konia naszego
«oświeconego» rozumu. Musimy porzucić nasze
fałszywe pewności, naszą intelektualną pychę,
która uniemożliwia nam dostrzeżenie bliskości
Boga” (Benedykt XVI, Homilia, 24 grudnia
2011 r.). Bazylika została zbudowana na
planie krzyża łacińskiego, ma pięć naw
i 54 m długości. W niektórych miejscach można nadal zobaczyć pozostałości mozaik pokrywających posadzkę
bazyliki Konstantyna, a na ścianach zachowały się fragmenty innych mozaik,
pochodzących z czasów wypraw krzyżowych.
W Grocie Narodzenia
Centrum tego monumentalnego
kościoła stanowi Grota Narodzenia,
leżąca poniżej sanktuarium. Ma ona formę bardzo małej kaplicy, z niewielką
absydą (pomieszczenie w kościele, najczęściej półkoliste lub wieloboczne, zamykające prezbiterium lub nawę)- od
strony wschodniej. Ściany i sufit są czarne od dymu świec zapalanych przez pokolenia pobożnych chrześcijan. Poniżej
ołtarza srebrna gwiazda wskazuje miejsce, w którym z Dziewicy Maryi narodził się Chrystus. Jest tam napis o treści: Hic de Virgine Maria Iesus Christus
natus est. (Tu z Dziewicy Maryi narodził się
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Jezus Chrystus). Żłób, w którym Maryja
położyła Dzieciątko po owinięciu Go
w pieluszki, znajduje się w małej kaplicy
obok Groty. Właściwie jest to dziura
w skale, chociaż dzisiaj jest ona obłożona marmurem, a w przeszłości była wykończona srebrem. Naprzeciw niej znajduje się Ołtarz Trzech Króli ze sceną
przedstawiającą Objawienie Pańskie.
Nasza grupa miała dużo szczęścia – nie
było zbyt wielu ludzi, więc mogliśmy
w spokoju i bez pośpiechu adorować
miejsce Narodzenia Jezusa. Był także
czas na zaśpiewanie kilku kolęd, co jeszcze bardziej spotęgowało nasze wzruszenie i przeżycia. Zwykle mnisi, którzy
sprawują opiekę nad tym Miejscem, pospieszają pielgrzymów, aby rozładować
korki, które się tworzą. Zwiedziliśmy
bazylikę, której wnętrze pamięta czasy
bizantyjskie (kolumny, mozaikowe obrazy na ścianach, fragmenty zachowanej
w bardzo dobrym stanie posadzki).
W Grocie Mlecznej i na Polu Pasterzy
Potem pieszo udaliśmy się do przepięknej Groty Mlecznej. Legenda głosi,
że w tym miejscu Maryja z Dzieciątkiem
zatrzymała się, aby Je nakarmić. Kropelka mleka, która spadła w grocie, spowodowała, że skały stały się mlecznobiałe.
Od tej pory w Grocie modlą się kobiety
o dar macierzyństwa. Po zebraniu się
wszystkich, pojechaliśmy na Pole Pasterzy, gdzie wspominaliśmy to wydarzenie

opisane w Ewangelii. Jest to miejsce
około 3 km od miejsca narodzenia Jezusa. Tutaj, Aniołowie ogłosili pasterzom
pasącym owce, Nowinę o Narodzeniu
Syna Bożego. Stąd pasterze poszli do
Betlejem, okolicy górzystej, skalnej
i ubogiej położonej w Judei, aby zobaczyć nowonarodzone Dziecię. Zachowały się tutaj jeszcze naturalne grotyschroniska dla pasterzy, do dziś wypasane są owce w tych okolicach. Na Polu
Pasterzy powstała świątynia zaprojektowana przez włoskiego architekta, upamiętniająca miejsce, na którym pasterze
usłyszeli Nowinę o Zbawicielu…Warto
odwiedzić te święte miejsca. Warto dotknąć Tajemnicy Narodzenia właśnie
tam – w Betlejem – Miejscu, gdzie Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami…

Hic de Virgine Maria
Iesus Christus natus est.

