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STATYSTYKA PAŹDZIERNIKA
Odeszli do wie z oś i:
Józef Zieliński, l. 56
Kazimiera Kalbarczyk, l. 73
Antoni Opara, l. 68
Jan Bąk, l. 67
Helena Lesz, l. 86

Marian Wróbel, l. 73
Ryszard Wiercioch, l. 70
Krystyna widerska, l. 69
Irena Oszczęda, l. 87
Wiesław Tarnacki, l. 49
Irena Schreiber, l. 85
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Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista
niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
W kancelarii parafialnej przyjmujemy zamówienia na mosię ne krzy e zmarłych, które
zostan zawieszone w kaplicy św. Barbary na tzw. „drzewie ycia” - w intencji tych zmarłych
modlimy się ka dego ń3 dnia miesi ca na Mszy św. zbiorowej za wstawiennictwem św. o.

Sakra e t hrztu
przyjęli:
Lena Kosmyk
Mateusz Dobies
Wiktoria Stańczyk

Sakrament chrztu
i błogosławieństwo rocznych dzieci:

I-sza niedziela miesiąca na Mszy w. o g. 16.00
(nauka przedchrzcielna dla rodziców
i chrzestnych:
w sobotę poprzedzającą o godz. 19.00 w salce).

Katolicka Poradnia Rodzinna:

I i III wtorek miesiąca od 18.30 do 19.00
- 3 spotkania dla narzeczonych (po uzgodnieniu
mo na ustalić inny terminŚ tel. 605 085 822)
KANCELARIA CZYNNA:
po iedziałek: . - . ,
wtorek i środa: . - .
zwartek: . - . ,
so ota: . - .

,
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Słowa „Czyściec” nie ma w Biblii, pojawiło się ono dopiero w XII wieku. Ale od pocz tku
chrześcijanie uznawali, e po śmierci jest mo liwe oczyszczenie z niedoskonałości tak, by
móc w pełni cieszyć się niebem. Czym właściwie jest czyściec?
Słowo czyściec nie występuje w Biblii, co
więcej, nie wypowiada się ona wyraźnie na ten
temat. Mamy raczej do czynienia z pewną
intuicją, którą sugeruje biblijne objawienie.
Pisarze chrześcijańscy – w. Augustyn, w.
Grzegorz Wielki i inni – podjęli i
rozwinęli myśl o tym, e zmarli
mogą podlegać jakiejś formie
pośmiertnego oczyszczenia i
wydoskonalenia przed osiągnięciem szczęścia w niebie. Nie
mówili wprawdzie wprost o
czyśćcu, ale o oczyszczającym
ogniu. Niespokojna ludzka
wyobraźnia tworzyła czasem
przeróżne, często zbyt materialne wizje czyśćca jako Bożego więzienia, w którym człowiek
musi przejść serię leczniczych
tortur. Traktowano go wręcz
jako pośrednią krainę leżącą
gdzieś między piekłem a niebem. Prawda o
czyśćcu, „oczyszczona” z nazbyt fantastycznych wyobrażeń, pozostaje bardzo ważnym
elementem chrześcijańskiej nadziei. Listopadowy czas modlitwy za zmarłych sprzyja katechezie na jej temat.
Myśl święta i pobo na
Miejscem nieprzerwanego przekazu prawdy o
czy ćcu (jeszcze przed wypracowaniem samej

doktryny) była i pozostaje praktyka modlitwy za
zmarłych. Tekst z 2 Księgi Machabejskiej
(12,39-42) opowiada o tym, jak Juda, jeden z
przywódców
ydowskiego powstania
Machabeuszy, zarządził modły i zło enie ofiary
za poległych ołnierzy, przy
których znaleziono pogańskie
amulety. Zabici wojownicy byli
męczennikami, którzy zginęli
w obronie wiary w Boga
Jahwe, ydowskiego prawa
i tradycji. Ale znalezione przy
nich figurki wiadczyły o tym,
e ich wiara nie była
doskonała. Szukali pomocy u
bo ków, a więc łamali prawo
Moj eszowe, w obronie
którego walczyli i oddali
za nie ycie. To klasyczna
sytuacja. Bohater i łajdak,
więty i grzesznik mieszkają
często w jednym człowieku. „Wszyscy za
wychwalali Pana, sprawiedliwego Sędziego,
który rzeczy ukryte czyni jawnymi, a potem
oddali się modlitwie i błagali, aby popełniony
grzech został całkowicie wymazany. Mę ny
Juda upomniał wszystkich, aby strzegli samych
siebie(…) Uczyniwszy za składkę pomiędzy
lud mi, posłał do Jerozolimy około dwóch
tysięcy srebrnych drachm, aby zło ono ofiarę
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za grzech. Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił,
my lał bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby
bowiem nie był przekonany, e ci zabici
zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych
byłaby czym zbędnym i niedorzecznym, lecz
je li uwa ał, e dla tych, którzy pobo nie
zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza
nagroda – była to my l więta i pobo na.
Dlatego wła nie sprawił, e zło ono ofiarę
przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni
od grzechu” (2 Mch 12, 41-45). Ten tekst
powstał ok. 165 lat przed Chrystusem. Widać
wyra nie, e autor natchniony zakłada, e po
mierci mo liwe jest duchowe oczyszczenie dla
ludzi umierających z jakim obcią eniem na
sumieniu. Co więcej, mo liwe jest n
wstawiennictwo u Boga za tymi zmarłymi i
wypraszanie im łaski przebaczenia. Ko ciół
pierwotny spontanicznie przejął to przekonanie.
Pro by o modlitwę znajdujemy na nagrobkach
chrze cijańskich. Modlitwa za zmarłych
pojawiła się w liturgii bardzo wcze nie. w.
Cyryl Jerozolimski piszeŚ „Wspominamy te
zmarłychŚ najpierw patriarchów, proroków,
apostołów, męczenników, aby Bóg ze względu
na ich pro by i wstawiennictwo przyjął naszą
modlitwę. Potem modlimy się za zmarłych
ojców, biskupów i w ogóle za wszystkich,
którzy w ród nas zasnęli. Wierzymy bowiem,
i modlitwa pomaga duszom, zwłaszcza tym,
za które składana jest ta więta i wstrząsająca
ofiara” - źucharystia. Istnieje solidarno ć
międzyludzka ponad granicą mierci. więci
w niebie modlą się za yjących na ziemi, my
modlimy się za tych, którzy ju odeszli.
Ale skoro prosimy o ich oczyszczenie, oznacza
to, e są oni w jakim stanie „przedsionka”
w oczekiwaniu na niebo.
Więzy silniejsze ni śmierć
w. Augustyn wiele stron „Wyznań” po więcił
swojej matce Monice. Po jej mierci modlił się
arliwie za niąŚ „Wiem, e moja matka
postępowała miłosiernie i z całego serca
odpuszczała winy tym, którzy wobec niej
zawinili, więc i Ty odpu ć jej winy, je eli
jakiekolwiek popełniła przez tyle długich lat
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po sakramencie wody Zbawiciela”. Piękną
i głęboką refleksją na ten sam temat
podzielił się z nami papie Benedykt XVI
w encyklice „Spe salvi”Ś „W ciągu wszystkich
wieków chrze cijaństwo ywiło fundamentalne
przekonanie, e miło ć mo e dotrzeć a na
tamten wiat, e jest mo liwe wzajemne
obdarowanie, w którym jeste my połączeni
więzami uczucia poza granice mierci. To
przekonanie równie
dzi
pozostaje
pocieszającym do wiadczeniem. Któ
nie pragnąłby, aby do jego bliskich, którzy
odeszli na tamten wiat, dotarł znak dobroci,
wdzięczno ci czy te pro ba o przebaczenie?
Mo na te zapytaćŚ je eli »czy ciec« oznacza
po prostu oczyszczenie przez ogień
w spotkaniu z Panem, Sędzią i Zbawcą, jak
mo e wpłynąć na to osoba trzecia, choćby była
szczególnie bliska? Kiedy zadajemy podobne
pytanie, musimy sobie u wiadomić, e aden
człowiek nie jest zamkniętą w sobie monadą.
Istnieje głęboka komunia między naszymi
istnieniami, poprzez wielorakie współzale no ci
ze sobą powiązane. Nikt nie yje sam. Nikt
nie grzeszy sam. Nikt nie będzie zbawiony
sam. Nieustannie w moje ycie wkracza ycie
innych: w to, co my lę, mówię, robię. I
na odwrót, moje ycie wkracza w ycie innychŚ
zarówno w złym, jak i w dobrym. Tak więc moje
wstawiennictwo za drugim nie jest dla niego
czym obcym, zewnętrznym, równie po
mierci. W splocie istnień moje podziękowanie,
moja modlitwa za niego mogą stać się
niewielkim etapem jego oczyszczenia. I dlatego
nie potrzeba przestawiać czasu ziemskiego na
czas Boski: w obcowaniu dusz zwykły czas
ziemski po prostu zostaje przekroczony. Nigdy
nie jest za pó no, aby poruszyć serce
drugiego, i nigdy nie jest to bezu yteczne”.
Jeste my naczyniami połączonymi. Czytając
słowa Benedykta, rozumiemy lepiej prawdę,
którą wyznajemy w CredoŚ „wierzę w więtych
obcowanie”, i jej powiązanie z prawdą o
czy ćcu.
Spojrzenie jak ogień
Drugim motywem, który ci le wią e się z
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Pewien ksiądz lubił u ywać ró nych symboli podczas kazania. Na uroczysto ć
Zesłania Ducha więtego umówił się z organistą, e kiedy w kazaniu padną
słowaŚ „Duch więty objawił się” ten wyciągnie z klatki gołąbka i wypu ci go na
ko ciół. Kiedy więc padły te słowa podczas mszy w. ksiądz wypatrywał
gołąbką, ale gołąb nie nadlatywał. Powtórzył więc z jeszcze większą mocą
umówione słowa, sądząc, e organista zagapił się. Niestety gołąb nadal nie
nadlatywał, za to organista gło no odpowiedziałŚ „Ducha nie ma,
udusił się”...
Żarty poświę o e

1. Kto jest autorem encykliki „Spe salvi”? (odp. w
gazetce)
2. Który dzień roku po więcony jest pamięci wszystkich
wiernych zmarłych?
3. Ziemska ojczyzna P. Jezusa to dzisiejszy:
a) Egipt
b) Izrael
c) Syria
PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI
Z POPRZEDNIEŻO MIESI CA:

Odpowiedzi na pytania konkursowe
nale y oddać w zakrystii lub
w kancelarii, albo przesłać poczt
(mo na e-mailem) z dopiskiem:
Konkurs Religijny - do dnia
15.11.2014
SPO RÓD DOBRYCż ODPOWIEDZI

Nagrodę w Ko kursie Religij y

ufu dował:

1. Neofita, to nowoochrzczony.
2. Ró aniec ma 4 czę ciŚ chwalebną,
radosną, bolesną i wiatła.
3. Słowo „źwangelia” znaczy dobra
nowina.

Byto , ul. Piekarska
TELEFON CZYNNY CAŁĄ DOBĘ: /
)ałatwia y wszelkie for al oś i
Nagrodę (odebrać u ks. Proboszcza)
związa e z pogrze e
otrzymuje Izabela l zok
oraz wypła a y zasiłki pogrze owe
- gratulujemy!
 Posiada y włas e kre atoriu
 Gwara tuje y solid e usługi potwierdzo e
PARAFIALNA INTENCJA
ie iecki certyikate jakości
YWEŻO RÓ A CA:
 Wyko uje y ekspresowe przewozy zwłok
O radość nieba dla zmarłych członków
w kraju i zagra icą
ywego Ró ańca naszej parafii.
BIURO CZYNNE:
Przez oktawę uro zystoś i Wszystki h Święty h tj. od do listopada

ZAPRASZAMY NA RÓŻANIEC Z WYPOMINKAMI ZA ZMARŁYCH
- odzie ie o godz. . , zaś w iedzielę o .
(pod zas Różań a odli y się zawsze za wszystki h zale a y h,
zaś i te je wypo i kowe ędą od zytywa e w zęś ia h
przed posz zegól y i taje i a i.
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WIECZNA LAMPKA
Istnieją wiadectwa z IV wieku o paleniu
wiateł w ko ciołach w dzień i w nocy, ale nie
jest to jeszcze wyra ny dowód na to, e płonęły
one na cze ć źucharystii. Dopiero od VI wieku
synody zalecały, aby przed Naj więtszym
Sakramentem paliła się zawsze lampa. W
pó niejszym redniowieczu to zalecenie stanie
się na synodach nakazem (XIII-XV w), a w XVII
wieku jest to ju w Ko ciele obowiązek
powszechny. Podkre lano przez to oddawanie
czci i uwielbienia Panu Jezusowi w
Naj więtszym Sakramencie. Płonąca przy
tabernakulum wieczna lampka wskazuje na
nieustanną obecno ć Chrystusa pod postacią
konsekrowane go chleba. Jest ona
równocze nie zachętą do adoracji i modlitwy, a
tak e przypomina o oddaniu czci przez
przyklęknięcie. Dawniej były to lampy oliwne i
woskowe, rzadziej naftowe, a dzisiaj są to
najczę ciej lampki elektryczne czerwonego
koloru, symbolizującego miło ć Boga do ludzi.
WIECA KOMUNIJNA
Dzieciom przystępującym do Pierwszej
Komunii więtej wręcza się na ogół nowe
wiece, które zostają wcze niej pobłogosławio-
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ne. Są te sugestie, aby dzieci
przynosiły wiecę chrzcielną. Obrzęd błogosławieństwa wiecy
obejmuje krótkie czytanie z J 8,12, w
którym Jezus jawi się jako wiatło ć
wiata i dawca wiatła ycia.
Modlitwa błogosławieństwa
skierowana jest do Chrystusa jako prawdziwej
wiatło ci, o wiecającej ka dego człowieka.
Pro ba dotyczy o wiecenia wiatłem Ducha
więtego, który pozwala poznać, co jest miłe
Jezusowi i prowadzi do oglądania blasku Jego
chwały. Trzymanie
wiec przez dzieci
komunijne znane jest w XIX wieku, kiedy to
zapalano je przed procesjonalnym wej ciem do
wiątyni. Płonęły one podczas odnowienia
przyrzeczeń chrzcielnych i w czasie czytania
źwangelii. Współczesne agendy liturgiczne
wspominają tylko o zapaleniu wiec na czas
odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, które
następują po homilii. Proponuje się, by je
zapalono od paschału. Płonąca biała wieca,
przyozdobiona mirtem, przypomina trzy cnoty
BoskieŚ wiarę (biel wiecy), nadzieję (zielony
mirt) i miło ć (czerwony płomień). Wskazuje
ona, e Chrystus przychodzący w Komunii
więtej przynosi dziecku wiatło swej miło ci.
Przybywa On z mocą płynącą z paschalnego

W związku ze zbli ającymi się szczególnymi dniami, jakimi są Uroczysto ć
Wszystkich więtych i wspomnienie wiernych zmarłych, postanowiłem zachęcić do lektury
„Dzienniczka” w. siostry Żaustyny Kowalskiej. Te dni w bardzo naturalny sposób zachęcają nas
do refleksji nad yciem i miercią. Jako chrze cijanie wierzymy w Boga, który jest – jak pisał w.
Jan Paweł II – Bogaty w Miłosierdzie.
„Dzienniczek” napisany w formie pamiętnika powstał w ostatnich czterech latach ycia w. Siostry
Faustyny (1934-1938). Ukazuje on obraz zjednoczenia jej duszy z Bogiem oraz głębię ycia
duchowego. Pan Bóg obdarzył siostrę Żaustynę szczególnymi łaskamiŚ darem kontemplacji,
głębokiego poznania tajemnicy miłosierdzia Bo ego, objawieniami, ukrytymi stygmatami, darem
proroctwa i czytania w ludzkich duszach. Dzienniczek s. Faustyny ukazuje nam zatem bardzo
dogłębnie istotę przesłania Pana Jezusa o swojej miło ci do ka dego z nas, zwłaszcza do
grzeszników.
Wspomnijmy w tych dniach naszych bliskich zmarłych polecając ich dusze Bo emu Miłosierdziu.

czyśćcem, jest egzystencjalne doświadczenie
pokuty. Kiedy wyrządzimy komuś jakieś
potężne zło, liczymy na przebaczenie. Ale
samo wybaczenie to za mało. Sprawiedliwość
domaga się jakiejś formy kary, którą człowiek
sam chce sobie nałożyć. Człowiek czuje, e
musi odpokutować grzech, przejść jakiś rodzaj
duchowej rehabilitacji, oczyszczenia, zrzucenia
z siebie ciężaru popełnionej krzywdy. Serce
domaga się skruchy. W Irlandii, według starej
tradycji, jedną z wysp na jeziorze Lough Derg
nazywano „Czy ćcem w. Patryka” Chrześcijańska legenda sięgająca V wieku powiada, e
tam znajdować się miało wejście do czyśćca.
Od 1500 lat na tę wysepkę przybywają ludzie,
aby odbyć pokutną pielgrzymkę. Spędzają tam
trzy dni, modląc się i poszcząc. Pielgrzymi
chodzą boso po wyspie, odmawiają Różaniec,
klęczą na kamieniach uświęconych modlitwą
pokoleń. Nawet w naszych czasach pojawia się
tam rocznie ok. 30 tys. pokutników. Pragnienie
pokuty za grzech jest wpisane głęboko w
człowieka. Czyściec jest szansą na pokutę
także po drugiej stronie. Kiedy Zacheusz
przyjął Jezusa w swoim domu, spontanicznie
zadeklarował nie tylko poczwórne wynagrodzenie skrzywdzonym, ale i oddanie połowy
swojego majątku ubogim. Nikt go do tego nie
zmuszał, to było zadośćuczynienie, które sam
sobie nałożył. Spotkanie z Jezusem wyzwoliło
w nim pragnienie oczyszczenia. Młodzieżowy
katechizm „Youcat” ujmuje praw-dę o czyśćcu
bardzo oryginalnie. Odwołuje się do sceny,
która rozegrała się po zdradzie Piotra. Tuż po
pianiu koguta Pan odwrócił się i spojrzał na
niego: „A Piotr wyszedł na zewnątrz i gorzko
zapłakał” – to jest obraz czyśćca. „Pan spojrzy
na nas pełen miłości, a my spłoniemy ze
wstydu i odczujemy dojmujący al z powodu
naszego zachowania, złego lub »jedynie« pozbawionego miłości. Dopiero po tym oczyszczającym bólu staniemy się zdolni odpowiedzieć
na Jego spojrzenie w niezmąconej radości
nieba”. Ta scena pokazuje, e czy ciec to nie
tyle miejsce, co stan duszy. To rzeczywistość,
która rozgrywa się w przestrzeni między
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człowiekiem a Bogiem. To uzdrowienie,
oczyszczenie ludzkiej miłości, to moment
odkrycia prawdy o własnej nędzy. To zawsze
boli, dlatego łzy. Przej cie przez czy ciec nie
jest arbitralną wolą Boga, ale raczej
koniecznością wynikającą z nas samych, z
naszej słabości.
Czyściec na ziemi?
Jeśli w naszej wyobraźni oczyścimy czyściec
ze zbyt materialnych czy naiwnych wyobrażeń,
odkryjemy, e niesie on potę ny ładunek
nadziei. Bóg pragnie naszego zbawienia. Z
Jego strony czyściec nie jest karą, ale darem
przeobrażającej przemiany. Działa tutaj nade
wszystko Boża miłość. To ona jest ogniem,
który pali. Można odwołać się do doświadczenia, które pewnie każdy z nas przechodził w
większym lub mniejszym stopniu. Chodzi o te
gorzkie chwile, kiedy odkrywamy,
e
zawiedliśmy kogoś, kto bardzo nas kocha.
Niełatwo jest wtedy spojrzeć kochającej osobie
prosto w oczy. Pali nas wstyd, upokarza
własna nędza, niedoskonałość. Jednak ten
ogień uzdrawia serce. Rodzi do nowej, głębszej
miłości. W tych personalnych, wewnętrznych
kategoriach trzeba patrzeć na prawdę o
czyśćcu. „Aby zjednoczyć się z Bogiem we
wspólnocie ycia, musimy być pełni miło ci, jak
On jest pełen miłości. aden atom, adne
ziarenko egoizmu nie może istnieć w Bogu.
Miłość może przyjąć tylko miłość. Któż więc
ośmieliłby się myśleć, e w godzinie mierci
trwa w stanie doskonałej miłości i nie ma w nim
najmniejszego atomu egoizmu? To niemożliwe.
Tylko Dziewica Maryja była jedynym wyjątkiem” – pisze François Varillon SJ. Ten sam
teolog zwraca uwagę, e ziemskie cierpienia są
formą czyśćca na ziemi. Nic nie dzieje się
jednak mechanicznie. To nie jest tak, e
cierpienie automatycznie uszlachetnia. Umierający ks. Tischner napisał na karteczce swojemu
przyjacielowi: „nie uszlachetnia”. Cierpienie
może być szansą uświęcenia, ale bywa też
degradacją i niczym więcej. Wszystko zależy
od tego, jak człowiek potraktuje swoje
cierpienie, czy potrafi je złączyć z Ukrzyżo-
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wanym. Jeśli więc mówimy, e kto przechodzi
„czyściec” na ziemi, to trzeba koniecznie dodać
cudzysłów. W sensie cisłym czy ciec dotyczy
sytuacji po śmierci, ale z drugiej strony prawdą
jest, e ka de spotkanie z Bogiem, także
to doczesne, jest w jakimś sensie
oczyszczeniem. Prawda o czyśćcu daje
nadzieję. Nie należy jednak rozmywać różnicy
między czyśćcem a piekłem. Czyściec jest
szansą dla tych, którzy w chwili mierci są w
zasadniczy sposób zwróceni ku Bogu. Ich „tak”
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dla Boga jest większe niż wszelkie „nie”.
Ludzka wolność może, niestety, doprowadzić
do radykalnego „nie” wobec Boga. Pismo
więte ostrzega przed taką mo liwo cią.
Jednak Kościół nigdy nikogo nie ogłosił
potępionym. Ma odwagę podawać tylko imiona
więtych, a wszystkich zmarłych poleca Bogu
w modlitwie. Trzeba wytrzymać napięcie między prawdą o realnej możliwości zatracenia
siebie w piekle a nadzieją na ocalenie każdego
człowieka. Zauważmy, e czy ciec mówi osta-
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Obowiązkiem ka dego muzułmanina jest
odbycie pielgrzymki do najwa niejszym
miejscem jakim jest Mekka. Chrze cijanie
wprawdzie nie mają obowiązku odbycia
pielgrzymki do Ziemi więtej, ale jest to
naszym wielkim pragnieniem i potrzebą serca.
Niestety, tylko nielicznym z nas dane było
dotrzeć do ródeł naszej wiary. Z naszej parafii
wyruszyły trzydzie ci trzy osoby do miejsc
naznaczonych stopami Jezusa Chrystusa.
Sytuacja polityczna na terenie Izraela w
ostatnich miesiącach była mocno zaogniona,
tote wielu uczestnikom naszego wyjazdu
towarzyszyły pytania o bezpieczeństwo. Na
szczę cie ju po pierwszym dniu wszelkie
obawy ustąpiły. Na własne oczy mogli my się
przekonać, e nic złego nie dzieje się wokół
nas, a pojawiający się na ulicach od czasu do
czasu ołnierze z bronią jeszcze bardziej
utrwalali poczucie bezpieczeństwa.
Na trasie naszej pielgrzymiej drogi były
najwa niejsze miejsca związane z yciem i
nauczaniem Jezusa: Nazaret, Betlejem,
Kafarnaum, rzeka Jordan, jezioro Genezaret,
Kana żalilejska, żóra Tabor, żóra
Błogosławieństw i żóra Oliwna, Jerozolima,
Emaus i wiele innych. Przy dzisiejszym
dostępie do internetu nie ma sensu opisywanie
ka dej z tych miejscowo ci, dlatego skupię się
bardziej na emocjach i prze yciach, które nam
towarzyszyły.

Czas spędzony przez nas w Ziemi
więtej, to nie była wycieczka na Bliski
Wschód, to nie była nawet pielgrzymka, ale
jedyne w swoim rodzaju rekolekcje. W ich
prze ywaniu pomagała nam cudowna siostra
Czesława, która
była przewodnikiem na
naszym pielgrzymim szlaku. Jej do wiadczenie
oraz historyczno-biblijne wykształcenie
sprawiało, e była niezwykle kompetentna. W
jej działaniu nie było miejsca na
spontaniczno ć, a poszczególne dni były
zaplanowane z ogromną precyzją.
W ka dym z miejsc, związanych z yciem
i działalno cią Pana Jezusa, czytali my
stosowny fragment Ewangelii. Dreszcze nas
przechodziły, gdy w zmienionym (za zgodą
władz ko cielnych) tek cie biblijnym pojawiały
się słowaŚ „w tym miejscu”, „tutaj”... Słysząc te
słowa jeszcze bardziej docierało do naszej
wiadomo ci, e chodzimy po ladach Jezusa,
e dotykamy tych samych miejsc, co On.
źmocje sięgały zenitu w chwili, gdy ka dy
z nas mógł osobi cie dotknąć groty
betlejemskiej, Wieczernika, skały, w którą wbity
był krzy naszego Pana i Zbawiciela czy te
grobu, gdzie zło ono Jego ciało. Naszym
wzruszeniom i zadumie towarzyszyła siostra
Czesława, która przybli ała naukę Jezusa,
uwspółcze niała ją a tak e dzieliła się swoją
wiarą. Niemal ka da z jej wypowiedzi kończyła
się pytaniami, które dawały wiele do my lenia.

My lę, e ka dy z uczestników naszej
pielgrzymki mógłby wymienić wiele miejsc,
które prze ył w sposób szczególny.
Niewątpliwie takim wyjątkowym miejscem była
Kana żalilejska, gdzie osiem par odnowiło
swoje przysięgi mał eńskie. Ile było rado ci,
g d y
w i e c z o r e m
„odnowieni” mał onkowie poczęstowali nas
winem z Kany, a sami wspominali swoje
młodzieńcze lata...
Innym momentem, który z pewno cią
utkwił nam w pamięci był rejs drewnianą łodzią
po Jeziorze Galilejskim. Przed naszymi oczami
pojawiały się obrazy apostołów dokonujących
cudownego połowu ryb, zatrwo onych uczniów,
podczas burzy na morzu czy spotkań
zmartwychwstałego Jezusa z apostołami nad
brzegiem tego jeziora.
Szczególną wydarzeniem na trasie
pielgrzymki było te odnowienie przez ka dego
z nas przyrzeczeń chrztu więtego, a działo się
to nad brzegiem rzeki Jordan. Mieli my
wiadomo ć, ze chodzi tu nie tyle o słowa, ile o
ponowne zawierzenie Jezusowi i przyjęcie żo
jako swojego Pana i Zbawiciela. Jestem
przekonany, e te i inne chwile na bardzo długo
pozostaną z naszej pamięci...
Siostra przewodniczka, oprócz wiedzy
religijno-biblijnej, dzieliła się ogromną ilo cią
informacji z historii, kultury, zwyczajów
religijnych i ycia codziennego mieszkańców
terenów, na których Jezus odcisnął swoje
stopy. Niektóre z tych informacji bardzo nas
dziwiły, jak choćby fakt, e muzułmanie nie
przywiązują wagi do pogrzebu (kobiety w ogóle
nie uczestniczą w pochówkach) i nie czczą
pamięci zmarłych, albo e ortodoksyjni ydzi
wcale nie pracują i są utrzymywani przez
państwo w zamian za pielęgnowanie tradycji i
wychowanie jak największej ilo ci swych dzieci.
W ród kilku dodatkowych punktów
naszego wyjazdu była m.in. wizyta w Instytucie
Yad Vashem, upamiętniającym ofiary
holokaustu. Znajduje się tam aleja po więcona
tym, którzy w czasie II wojny wiatowej
pomagali uratować ydów od mierci. Polacy
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stanowią największą liczbę odznaczonychŚ jest
ich ok. 6400 osób, ale historycy szacują, e
liczba Polaków pomagających ydom wynosi
ponad 100 tys. Jest to o tyle wa ne, e
wielokrotnie zarzuca się nam antysemityzm, a
ten fakt zadaje kłam takiemu stwierdzeniu.
Teren Izraela, to miejsce ycia i pracy
ludzi nie tylko ró nych religii, ale i narodowo ci,
które od pokoleń są ze sobą w konflikcie. Z
bólem serca patrzyli my na wysoki na sze ć
metrów mur, którym Izraelczycy oddzielili od
siebie Palestyńczyków (w ród nich są nie tylko
muzułmanie, ale i chrze cijanie).
Palestyńczycy, eby móc opu cić np. Betlejem,
muszą uzyskać pozwolenie władz Izraela.
Niestety, taka zgoda wydawana jest rzadko i w
konsekwencji mieszkańcy Miasta Dawidowego
od wielu lat nie mogą odwiedzać swoich
krewnych, yjących w innych regionach Izraela
ani nawet pojechać do Jerozolimy, z którą
sąsiadują. Takie postępowanie ydów dziwi
tym bardziej, e przecie sami kilkadziesiąt lat
temu yli w gettach, a teraz podobne stworzyli
Palestyńczykom. Trzeba więc naszej
intensywnej modlitwy, aby ta ziemia, która
nazywana jest więtą, rzeczywi cie nią była!
Osiem dni naszego pobytu w na terenach
biblijnych, to niezbyt długo – wielu miało w
sobie niedosyt, ale to ju wystarcza, aby teraz
inaczej czytać źwangelię i bardziej orientować
się, gdzie dane wydarzenie tam opisane miało
miejsce. Czas tej krótkiej pielgrzymki
pozostawił w naszej pamięci i sercach ogrom
wra eń i dobrych wspomnień, dlatego tym
bardziej podziękujemy BT MISTRAL
z
Katowic, które było organizatorem naszego
wyjazdu oraz współpracującemu z nim w
Izraelu chrze cijańskiemu INSPIRATIONTOURS. Oba biura wykazały się du ym
profesjonalizmem i perfekcyjno cią.
Szczególne słowa wdzięczno ci kierujemy pod
adresem izraelskiego biura, które ka demu
uczestnikowi pielgrzymki ufundowało miły
upominek.
Ziemia więta jest jednym z takich miejsc,
gdzie mo na wracać wielokrotnie i za ka dym

