Pielgrzymowanie po Ziemi Świętej
23 kwietnia br., 47 osób, głównie warszewskich parafian, stawiło się na placu przy kościele.
Zawiązywanie wspólnoty pielgrzymkowej rozpoczęliśmy Mszą świętą o północy. Następnego
dnia po południu stanęliśmy na ziemi, po której chodził Pan Jezus.
Nasze pielgrzymowanie rozpoczęliśmy w Jaffie, gdzie nad brzegiem morza Śródziemnego
z wody wystają pozostałości po starożytnym porcie, skąd Jonasz uciekał przed wypełnieniem
Woli Bożej.
Modliliśmy się w kościele św. Piotra, na miejscu gdzie stał dom Szymona garbarza, gdzie
św. Piotr miał widzenie. Jadąc na miejsce noclegu odwiedziliśmy Emaus, gdzie Pan Jezus
został rozpoznany przez uczniów przy Łamaniu Chleba.
Magnificat rozbrzmiewał w naszych sercach w kolejne przedpołudnie w Kościele
Nawiedzenia w En Karem, gdzie Jan Chrzciciel zatańczył z radości w łonie św. Elżbiety. Tam
też adorowaliśmy miejsce narodzenia Jana Chrzciciela. Przejechaliśmy do Betlejem,
przekraczając wysoki mur, którym są otoczeni mieszkańcy tego miasta. Kolędy śpiewane na
Polu Pasterzy przygotowały nas na nawiedzenie Bazyliki Narodzenia, do której z pokłonem
wchodziliśmy przez drzwi pokory. Po Eucharystii w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej
schowaliśmy się przed deszczem w krużgankach, podziwiając architekturę Antoniego
Barluzziego. Dzień zakończyliśmy modlitwą w Grocie Mlecznej.
Kolejny dzień rozpoczął się Mszą świętą w Betfage, skąd Chrystus uroczyście przybył do
Jerozolimy – wspominamy to wydarzenie w liturgii w Niedzielę Palmową. Modlitwa Pańska
wybrzmiała w Kościele Pater Noster. Dalej odwiedziliśmy Ogród Oliwny, Bazylikę Konania
Getsemani. Po przekroczeniu murów starego miasta Jerozolimy dotarliśmy do Wieczernika,
gdzie odmówiliśmy Sekwencję do Ducha Świętego (nie wolno tam śpiewać, czego pilnie
strzeże wojsko żydowskie). Byliśmy w kościele Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny oraz
św. Piotra w Gallicantu. Tego dnia również przyglądaliśmy się kulturze żydowskiej będąc
pod Ścianą Płaczu i odwiedzając Grób Dawida.
Jadąc do Jerycha zatrzymaliśmy się na Pustyni Judzkiej, gdzie funkcjonuje klasztor
św. Jerzego wybudowany na urwisku skalnym. Odnowiliśmy Chrzest nad rzeką Jordan.
W drodze nad Morze Martwe spoglądaliśmy na groty w Qumran, w których odnaleziono
najstarsze na świecie zwoje spisanych ksiąg Starego Testamentu. Na zakończenie dnia
modliliśmy się za naszych przyjaciół w Betanii – w miejscu domu Marii i Marty oraz
wskrzeszenia Łazarza.

Przemierzając Drogę Krzyżową śladami Pana Jezusa, dotarliśmy do Bazyliki Grobu
Pańskiego, w której modliliśmy się w wielu kaplicach, którymi opiekują się Zakony różnych
wyznań chrześcijańskich. Mieliśmy czas na indywidualną adorację Góry Kalwarii oraz
przekonaliśmy się osobiście, że Grób JEST PUSTY – nie ma Go tu – Pan Zmartwychwstał.
W drodze do Galilei odwiedziliśmy klasztor karmelitański, gdzie uczciliśmy relikwie
św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego – „Małej Arabki”. Następnie zwiedzaliśmy pozostałości
Imperium Rzymskiego w Cezarei Nadmorskiej i modliliśmy się w Sanktuarium Maryjnym
Stella Maris w Hajfie, zbudowanym na grocie, w której przebywał prorok Eliasz.
Nad Jeziorem Galilejskim zachwycaliśmy się pięknem przyrody i kontemplowaliśmy
działalność Pana Jezusa. Cud rozmnożenia chlebów i ryb (Tabgha), uzdrowienie paralityka
(Kafarnaum), głoszenie Królestwa Bożego (Góra Błogosławieństw). Tego dnia byliśmy
również w Kościele Prymatu. Po rejsie statkiem po jeziorze, na obiad jedliśmy rybę św. Piotra.
Ostatniego dnia wspięliśmy się, za pomocą muzułmańskich taksówek, na Górę Tabor oraz
odnowiliśmy przyrzeczenia małżeńskie w Kanie Galilejskiej. Wśród nas było 14 par ze
stażem małżeńskim od 5 do 53 lat. W Bazylice Zwiastowania uczciliśmy Tajemnicę
Wcielenia, kontemplując grotę, w której Matka Boża zgadzając się na Wolę Bożą rzekła:
<<Niech mi się stanie według Słowa Twego>>. Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między
nami.
Wróciliśmy w komplecie. Pozornie „ci sami”, ale już nie „tacy sami”. Doświadczenie Ziemi
Świętej, niczym ewangeliczny zakwas rzucony w ciasto, będzie jeszcze długo pracować
w sercu każdego z nas.

