
  

W Warszawie na lotnisku mieliśmy możliwość pomodlić się w kaplicy. Tu spotkaliśmy się
z naszym przewodnikiem, ks. Mirosławem Wróblem, a Ksiądz Biskup Zbigniew wygłosił Słowo, 
w którym zaznaczył na czym najbardziej mu zależy w naszej diecezji: na jedności, której tak bardzo 
brakuje w Ziemi Świętej...



  

Po przylocie to Tel-Avivu przywitała nas ciepła noc. Tu już wschodzi słońce. W dali 
wybrzeże Morza Śródziemnego oraz wysokie wieżowce. Na pierwszym planie po 
lewo minaret, z którego muzułmanim kilka razy w ciągu dnia wzywa do modlitwy.  



  

Tu amfiteatr w Cezarei Nadmorskiej. Na scenie nie potrzeba 
mikrofonów. Potwierdził to krótki występ seminaryjnego chóru. 
Akustyka oraz nadmorskie powietrze sprawia, że śpiewa się tu niezwykle 
lekko. Amfiteatr nie jest orginalną budowlą, lecz odrestaurowaną na wzór 
pierwotnego. Obecnie jest wykorzystywany jako miejsce wydarzeń 
muzycznych. 



  

Z Księdzem Biskupem Zbigniewem 
Kiernikowskim, który także z nami
 pielgrzymował.

Za mną ruiny największego rzymskiego 
hipodromu – odbywały się na nim wyścigi 
rydwanów. Miasto zostało założone przez 
Heroda Wielkiego na cześć cezara.



  

Piękne widoki ze wzgórza Jaffy, największego miasta portowego Izraela.



  

Grota Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny nadbudowana Bazyliką 
Nawiedzenia Maryi przez Anioła Gabriela . Słowo Ciałem się stało TUTAJ… 
„Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus” ( MT 1,31).



  

Fasada Bazyliki Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny: u góry napis w j. 
Łac: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.



  

Okolice Cezarei Filipowej, w której w 
czasach Jezusa sprawowany był kult 
pogańskich bóstw. W tej scenerii Jezus 
prowadził dialog ze swymi uczniami: „ A wy 
za kogo mnie uważacie?„ Odpowiedział 
Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga 
Żywego” (MT 16, 15-16). 



  

Kościół Św. Piotra w Kafarnaum. Pod kościołem znajdują się ruiny kościoła 
świętego Piotra z pierwszych wieków. Bardzo prawdopodobne że przedtem 
był to dom św. Piotra. Jezus bardzo często przebywał u św. Piotra: „Gdy po 
pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu” (Mt 2,1). 



  

Pozostałości po synagodze w Kafarnaum (hebr. wieś Nahuma).



  

Wnętrze Kościoła Św. Piotra w Kafarnaum: „Zaraz po wyjściu z synagogi 
przyszedł z Jakubem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa Szymona 
leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, 
ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im.” (Mk 1,29-31).



  

Kościół na Górze Błogosławieństw: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich 
należy Królestwo niebieskie” ( Mt 5,3).



  

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w miejscu chrztu Jezusa w rzece 
Jordan. Ksiądz Biskup polewa głowę wodą, w której chrzcił Jan 
Chrzciciel.



  

W oknach znajdują się witraże przedstawiające 8 błogosławieństw: 
Błogosławieni ubodzy w duchu; którzy się smucą; cisi; którzy łakną i pragną 
sprawiedliwości; miłosierni; czystego serca; którzy wprowadzają pokój; którzy 
cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości; gdy wam urągają i prześladują was. 



  

Widok z tarasu Domus Galileae – w domu swoją siedzibę ma wspólnota 
neokatechumenalna. Drogę neokatechumenalną odbył nasz biskup legnicki, 
Zbigniew Kiernikowski. W oddali Jezioro Galilejskie. 



  

Widok z Góry Strącenia, na którą wyprowadzili 
Jezusa mieszkańcy Nazaretu gdy ten w 
synagodze rozwinął zwój z Ks. Izajasza i 
powiedział o sobie: „Duch Pański spoczywa na 
mnie...”( Łk 4,18). W oddali Góra Tabor.



  

Sykomora w Jerycho. Na takie drzewo 
wspiął się Zacheusz, gdyż był niskiego 
wzrostu, aby lepiej zobaczyć 
przechodzącego przez miasto Jezusa. 
Zacheusz był pogardzany przez 
mieszkańców, gdyż pracował jako celnik. 
Jezus jednak zawołał go: „Zacheuszu 
zejdź prędko, albowiem dziś muszę się 
zatrzymać w twoim domu” (Łk, 19,5).



  

Za nami skały i groty na pustyni Judzkiej. W tym miejscu znajdowała się osada 
Qumran jeszcze w czasach przed Chr. Żyła tutaj społeczność pobożnych 
esseńczyków, z której prawdopodobnie wywodził się Jan Chrzciciel. 



  

Jerycho. Najstarsze i najniżej położone miasto świata. W Starym Testamencie 
w Księdze Jozuego znajduje się opis zdobycia go miasta przez Izraelitów. 
Otrzymali oni nakaz okrążenia miasta przez 6 dni grając na trąbach. 7 – go 
dnia mury miasta runęły, a przeciwnik pokonany (zob. Joz, 6).



  
Miejsce narodzenia Pana Jezusa w Betlejem 
(Betlehem, hebr. - dom chleba).



  

Kamień przy którym mógł modlić się Pan Jezus. Wnętrze Kościoła na 
terenie Ogrodu Oliwnego. 



  

Dziedziniec przed Kościołem 
Nawiedzenia św. Elżbiety w Ain 
Karem. Tu postacie Maryi oraz jej 
krewnej. 



  

Kościół Dominus Flevit – Pan zapłakał. Jezus Chrystus stał na 
tej górze (jest to Góra Oliwna) i zapłakał nad Jerozolimą, że ta 
nierozpoznała w Nim Syna Bożego. (zob. Łk 19,41).



  
Relikwie św. Mariam od Jezusa Ukrzyżowanego (1846- 1878)  
znajdują się w klasztorze, który wybudowała. Wielka 
mistyczka, kanonizowana 2015 roku.



  

Płaszcz Świętej Mariam (Mała 
Arabka). Ksiądz Biskup założył 
na każdego z nas. 



  

Nadbudowa Grobu Bożego w Bazylice Grobu Bożego w Jerozolimie. 



  

Kamień, przy którym zdjęto Pana Jezusa z krzyża. 



  

Widok na miejsce ukrzyżowania 
Jezusa: „Eloi, Eloi, lema 
sabachtani, to znaczy: Boże mój, 
Boże, czemuś mnie opuścił?”



  

Grób Łazarza w Betani.



  

Ściana płaczu. To jedyna pozostałość po świątyni 
Jerozolimskiej, zburzonej w 70 roku po Chr. I już nigdy nie 
odbudowanej. To miejsce jest świętością dla Żydów. W 
szczeliny murów można włożyć intencje z modlitwą. Tak 
uczynił Jan Paweł II, gdy odwiedził to miejsce. 



  

Wnętrze Wieczernika. Tutaj Pan Jezus ustanowił sakramenty 
Eucharystii i Kapłaństwa. Tu także przebywali uczniowie podczas 
zesłania Ducha Świętego. 



  



  

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 
KAROL ;) 
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