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Współczesne pielgrzymowanie do Ziemi Świętej różni się znacznie od tego sprzed wieków.
Podróż samolotem z Katowic do Tel-Avivu zajmuje niecałe cztery godziny.

  

Na miejscu na pielgrzymów czekają wszelkiego rodzaju ułatwienia: przewodnik, klimatyzowany
autokar, miejsce w hotelu z ciepłą wodą w kranie i dobrym wyżywieniem. Ale tak jak przed
wiekami, tak i dzisiaj wierzący pielgrzymi jednakowo przeżywają fakt, że chodzą tymi smymi
ścieżkami, którymi przechadzał się Pan Jezus z Apostołami, patrzą na te same jeziora, góry i
pustynie, oddychają tym samym powietrzem.

  

Naszą parafialną pielgrzymkę rozpoczęliśmy od Góry Tabor, miejsca w którym dokonało się
przemienienie Pana Jezusa. Przez kolejne dni poznawaliśmy Galileę, krainę dzieciństwa i
młodości Jezusa, gdzie również rozpoczął swoją publiczną działalność. Pływaliśmy po Jeziorze
Genezaret, podziwialiśmy jego widok z Góry Błogosławieństw, byliśmy w Nazarecie, Kanie
Galilejskiej oraz Kafarnaum.

  

Druga część pielgrzymki była poświęcona Jerozolimie, świętemu miastu trzech religii
monoteistycznych: chrześcijaństwa, islamu oraz judaizmu. Tam dokonały się najważniejsze
zbawcze wydarzenia czyli męka, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Odprawiliśmy Drogę
krzyżową idąc wąskimi uliczkami Starego Miasta, w Bazylice Bożego Grobu mieliśmy czas
zatrzymać się na modlitwie w świętych dla nas chrześcijan miejscach. Podziwialiśmy panoramę
Jerozolimy z Góry Oliwnej, byliśmy w miejscu aresztowania Pana Jezusa. Nawiedziliśmy
Wieczernik – miejsce ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa, a także szereg
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innych miejsc, o których można przeczytać w Ewangeliach.

  

Ostatnim etapem pielgrzymowania było poznanie miejsca narodzin Pana Jezusa. W Betlejem,
chociaż zakończył się liturgiczny czas Bożego Narodzenia, podczas mszy świętej pieknie
wybrzmiał śpiew kolęd. Nie zabrakło nas też w najniższym punkcie Ziemi, czyli nad Morzem
Martwym, w którym zażywaliśmy leczniczej kąpieli i zastanawiali się jak to jest, że nie da rady
tam utonąć.

  

Do Polski wracaliśmy z myślą, że trzeba przynajmniej jeszcze jeden raz w życiu wrócić do Ziemi
Świętej, co było znakiem, że dobrze przeżyliśmy czas wspólnego pielgrzymowania, za co Bogu
i ludziom dzięki którym było to mozliwe niech będą dzięki!

  

Ks. Proboszcz

  

Pielgrzymka trwała od 15 do 22 lutego. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji. Mamy nadzieję,
że wkrótce uda nam się zamieścić opisy do poszczególnych zdjęć. Fotorelacja - zobacz
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