
II
-------------------------------------------------,--------------------------------------------------------------------

strona 46 • Przewodnik pO scieikach wiary ; nr 33 15 sierpnia 2010
_________________________________________________ L _

W czasie pra-
cy na dachu
zwidokiem

na Jerozolim~

Powyzsze slowa Psalmu 122

widniejq na jednej ze seian

Domu Pokoju - sierocinca

na G6rze Oliwnej w Jerozo-

limie, prowadzonego przez

siostry elzbietanki z pro-

wincji poznanskiej. W tym

miejscu od ponad trzech

tygodni 15 student6w z Aka-

demickiego Kola Misjolo-

gicznego w Poznaniu wraz

z opiekunem - ks. Pawlem

Skrzypczakiem, przebywa

na wolontariacie misyjnym.

11_----------------------------------
• KL. JAROSI.AW CZYZEWSKI

Jerozolima
-----------------------------------

Dom Pokoju
Siostry elzbietanki prowadzq sierociniec od
ponad 40 lat. Dbaj'\; 0 utrzymanie dzieci,
o ich wyzywienie, wyksztalcenie, przygoto-
wanie do zycia. W domu dziecka znajduje
si~ ponad 20 nieletnich. - Glownym powo-
dem ich obecnosci jest bieda. Wi~kszosc
Palestynczykow na terenie Autonomii Pa-
lestynskiej, a nawet w samej ]erozolimie,
nie ma pracy, a wi~c nie ma pieni~dzy na
utrzymanie rodziny czy wyksztalcenie dzie-
ci. Wyszukujemy takie rodziny, a niektore
same zglaszajq si~ 0 pomoc - mowi s. Szcze-
pana, przelozona siostr na Gorze Oliwnej.
Obecnie budowany jest takZe drugi dom
dziecka w Betlejem, ktory zostanie otwarty
prawdopodobnie juz we wrzesniu.

Nasz dziefl
Do ]erozolimy przybyliSmy 17 lipca po kil-
kunastogodzinnej podrozy. Dom Pokoju
znajduje si~ na zboczu Gory Oliwnej, stqd
w zasadzie, kiedy tylko chcemy, mozemy
spojrzec w kierunku miasta, nad ktorym
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przed swojq M~kq zaplakal Je-
zus. Dzien rozpoczynamy od
Eucharystii 0 godz. 7. Nast~p-
nie jemy sniadanie i przyst~pu-
'emy do pracy. Po obiedzie od-
poczynek, a po nim powr6t do
zaj~e. Dzien konczymy z reguly
nieszporami przy zachodzie
slonca, majqc przed sobq urze-
kajqCq panoram~ Jerozolimy.

Praca
\Y pierwszym okresie nasza
praca polegala na odnowieniu
bram i krat w oknach. "Przy
bramie kilkoro mlodych ludzi
ubrudzonych po uszy wyma-
chuje p~dzlami. Wchodzqc
dalej, widae kolejne osoby:
w pinajqce si~ po domu i szo-
rujqce kraty, impregnujqce
rdz~, maszerujqce z wiadrami
pelnymi smieci" - tak zapisal

\'oje wrazenia z pierwszych
dni pracy Damian Mierzwinski,
absolwent informatyki, w kroni-
ce naszego pobytu, kt6rq mozna
5ledzie na stronie internetowej
W\\w.misja.info. Po pomalowa-
niu trzeba bylo jeszcze umye
okna, na kt6rych znajdowalo si~
\\iele slad6w po farbie. Nast~p-
nie podj~lismy si~ uszczelnienia
dachu, kt6ry przecieka w porze
de zczowej. Nasze inne zaj~cia
0: pomoc w kuchni i ogrodzie,
sprzqtanie warsztatu, porzqd-
kO\l"anie zabawek i przybor6w
szkolnych, segregowanie but6w
i ubran dzieci~cych, pranie ich,
cerowanie. Wykonujemy po-
nadto wiele innych drobnych
prac domowych. Opiekujemy
.~ takZe dzieemi. W ostatnim

okresie zajmujemy si~ gl6wnie
szlifowaniem i odmalowywa-
niem drewnianych 16zek pod-
opiecznych si6str. "Pracuje si~
nam tu bardzo dobrze, mimo
palqcego slonca, kt6re czasem
nie daje zye. Kazdy wie, co ma
robie, a jak nie wie, to w bardzo
kr6tkim czasie si~ dowiaduje.
io tra Szczepana zawsze ma

co' w zanadrzu. Gdy ktos po-
n"Zebujepomocy, nie ma proble-

mu, zeby oderwae si~ na chwil~
od swojego zaj~cia i pom6c dru-
giej osobie" - relacjonuje Joan-
na Molewska, studentka V roku
biologii.

Jerozolima
Fakt zamieszkiwania G6ry Oliw-
nej pozwala nam zwiedzae Jero-
zolim~ i poczue jej klimat. Ajest
to miasto niezwykle. Kiedy
spoglqdamy na jego panoram~,
widzimy jak pi~kne, a zarazem
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«one dolar,," - dzieli si~ swoimi
wrazeniami Malgorzata Szwarc,
studentka III roku ekonomii.
Najwazniejszym miejscem w Je-
rozolimie jest Bazylika Grobu
Panskiego, w kt6rej wedlug Tra-
dycji znajduje si~ Golgota oraz
Gr6b Panski. Odwiedzamy jq
wielokrotnie, zwlaszcza wieczo-
rem, tuz przed zamkni~ciem
swiqtyni, kiedy nie ma juz piel-
grzym6w. Jest to dla nas wyjqt-
kowe przezycie - m6c kl~czee
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tragiczne jest to rmeJsce. Mia-
sto swi~te trzech religii, 0 czym
nie spos6b zapomniee, mijajqc
chrzescijanskie miejsca swi~te
(nalezqce do r6znych wyznan),
widzqc ortodoksY,jnych Zyd6w
i slyszqc pi~e razy dziennie na-
wolywania muezzina z kilku-
dziesi~ciu minaret6wrozsianych
w okolicy naszego domu. W sta-
rym miescie panuje gwar, ludzie
w pospiechu przechodzq pomi~-
dzy sklepikami, w kt6rych moz-
na kupie doslownie wszystko,
sprzedajqcy w r6znych j~zykach
nawolujq do zakup6w. Jedni si~
kl6cq, inni rozmawiajq, smie-
jq si~. "To, co mnie najbardziej
w Jerozolimie urzeka, to fakt, ze
tu si~ wszystko miesza: swi~tose
ze swieckosciq; konserwatyzm
z liberalizmem; tradycja z no-
watorstwem; starose z nowo-
sciq; elegancja z kiczem; pi~kno
z brzydotq; lad z balaganem. Za
kazdym razem, kiedy id~ ulica-
mi tego miasta, zadziwiajq mnie
zap achy, kurz, sciany, dum,
r6znorodnose, kazdorazowe

i dotykae plyt~, na kt6rej zlozo-
no Cialo Pana Jezusa i na kt6rej
dokonala si~ najwi~ksza tajem-
nica naszej wiary - Tajemnica
Zmartwychwstania.

Betlejem
Opr6cz Jerozolimy mielismy
okazj~ bye takZe w Betlejem,
kt6re znajduje si~ na terenie
Autonomii Palestyilskiej, od-
dzielonej od terytorium Izraela
pot~znym 8-metrowym murem,
zakonczonym drutem kolcza-
stym, z wieloma wymownymi
malunkami na scianach wyra-
zajqcymi b61 Palestyilczyk6w.
TakZe chrzescijanskim miesz-
kancom Autonomii nie zY,jesi~
latwo, z powodu ograniczonej
mozliwosci poruszania si~, bra-
ku pracy i dost~pu do edukacji.
Brak perspektyw zmusza wie-
lu, zwlaszcza mlodych ludzi,
do opuszczania swoich rodzin-
nych stron. Dlatego tez liczba
wyznawc6w Chrystusa w Ziemi
Swi~tej od wielu lat zmniejsza
si~. W Bazylice Narodzenia

Panskiego, w samej Grocie Na-
rodzenia, uczestniczylismy we
Mszy sw. oraz bylismy oprowa-
dzeni przez o. Jerzego Kraja,
przelozonego franciszkan6w
w Betlejem.

U patriarchy
29 lipca zostalismy przY,j~ci
przez lacinskiego patriarch~
Jerozolimy Fouada Twala. Pa-
triarchat liczy 70 tys. katolik6w
i obejmuje terytoria Izraela, Au-
tonomii Palestyilskiej, Jordanii
i Cypru. Pasterz tutejszego Ko-
sciola podzi~kowal nam za obec-
nose. W wypowiedzi udzielonej
dla "Przewodnika Katolickiego"
skierowal do chrzescijan miesz-
kajqcych w Polsce trzy prosby,
kt6re w j~zyku angielskim roz-
poczynajq si~ na liter~ "p". Po
pierwsze jest to modlitwa (ang.
prayer). "M6dlcie si~ 0 pok6j dla
wszystkich mieszkanc6w Ziemi
Swi~tej, m6dlcie si~ za chrze-
scijan w Ziemi Swi~tej, za ka-
plan6w i siostry pracujqce tutaj,
m6dlcie si~ za mnie" - zwr6cil
si~ patriarcha. Nast~pnie ape-
lowal 0 dalsze pielgrzymowanie
do miejsc swi~tych (ang. pilgri-
mage), a po powrocie do kraju
m6wienie 0 tym, czego si~ tam
doswiadczylo, 0 radosciach, na-
dziei, ale i trudnosciach i krzy-
ZU tutejszego Kosciola. Ostatniq
prosbqjest podejmowanie przez
parafie, instytucje i pojedyncze
ososby r6znego rodzaju projek-
t6w edukacY,jnych, socjalnych,
zdrowotnych. (ang. project).
"M6dlmy si~ wsp6lnie, by pew-
nego dnia te wszystkie «p" utwo-
rzyly jedno wielkie «P", kt6re
oznacza pok6j" (ang. peace)
- konkludowal arcybiskup. Dla-
tego tez i naszq gl6wnq modli-
tWq podczas pobytu w Domu
Pokoju Sq slowa z Psalmu 122:
"Ze wzgl~du na licznych przY,ja-
ci61 prosz~ 0 pok6j dla Jeruza-
lem".


