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IZRAEL



PRZED LĄDOWANIEM

Ziemia Święta z lotu ptaka nie wyróżnia się specjalnie...



LOTNISKO IM. BEN GURIONA W TEL AVIVIE

Za to przylot i odlot  są wyjątkowe...



Jeśli o tobie zapomnę, o Jeruzalem,

niech uschnie moja prawica. 

Ps 137

JEROZOLIMA



JERUZALEM, ZBUDOWANE JAK MIASTO,

W ZWARTĄ CAŁOŚĆ ZESPOLONE.

Niech pokój będzie w twych murach,

bezpieczeństwo w twoich pałacach”. Ps 122



DOMILUS FLEVIT

Gdy był już blisko, na widok 

miasta zapłakał nad nim i 

rzekł: O gdybyś i ty poznało w 

ten dzień to, co służy 

pokojowi. Ale teraz zostało to 

zakryte przed twoimi oczami. 

Bo przyjdą na ciebie dni, gdy 

twoi nieprzyjaciele otoczą cię 

wałem, oblegną cię i ścisną 

zewsząd.

Ew. Łukasza (41 - 44) 







ZŁOTA BRAMA





MECZET AL-AKSA I NAROŻNIK KUSZENIA



KOPUŁA SKAŁY



KOPUŁA SKAŁY



CMENTARZE





GAJE OLIWNE DZIŚ



Jerozolima niezwykła

PIERWSZY SPACER



KOŚCIÓŁ „DOMINUS FLEVIT”



CERKIEW ŚW. MARII MAGDALENY



CMENTARZE NA ZBOCZU GÓRY OLIWNEJ





BAZYLIKA NARODÓW

Upraszajcie pokój dla Jeruzalem:

Niech będą bezpieczni, którzy cię miłują. Ps 122



GÓRA OLIWNA

Wokół Jeruzalem wznoszą się góry,

a koło ludu swojego jest Jahwe, teraz i na wieki. Ps. 125



ŚCIANA PŁACZU

Gdy Jahwe dał powrót wygnańcom Syjonu,

zdawało się nam, że śnimy. Ps. 126



BRAMA DAMASCEŃSKA

Już stanęły nasze stopy w bramach twoich, Jeruzalem 

(Ps. 122)



TYPOWA ULICZKA HANDLOWA



TYPOWA ULICZKA



Handel trwa do późnej nocy 

ze względu na upał w ciągu 

dnia



TYPOWA ULICZKA



W dobroci swej okaż się łaskawym dla Syjonu, 

odbuduj mury Jeruzalem! Ps. 51





TYPOWA ULICZKA























Kaplica Osądzenia

i łuk Ecce Homo



BAZYLIKA GROBU BOŻEGO





KAMIEŃ NAMASZCZENIA



BAZYLIKA GROBU BOŻEGO



Poświęcona w 336 roku została 

zburzona przez Persów w roku 

614. Odbudowana przez 

Bizantyńczyków na krótko przed 

arabskim podbojem została 

ponownie zniszczona przez 

fatymidzkiego kalifa Al-Hakima w 

1009 roku. Na jego rozkaz 

zniszczono też sam grób Jezusa. 

Odbudowę rozpoczęto już w 

1012 roku i zakończono w latach 

40. XI wieku. Po zdobyciu 

Jerozolimy w 1099 roku 

krzyżowcy rozpoczęli 

przebudowę bazyliki, która 

trwała do roku 1149. W 

późniejszych wiekach bazylika 

była jeszcze wielokrotnie 

przebudowywana i 

remontowana. Obecny kształt 

uzyskała głównie w czasie 

wypraw krzyżowych. 



BAZYLIKA GROBU BOŻEGO



BAZYLIKA GROBU BOŻEGO



KAPLICA GROBU BOŻEGO

Najpierw jest kaplica Anioła z 

centralnie usytuowanym 

kwadratowym ołtarzykiem. Z 

niej wchodzi się do 

kolejnego, jeszcze 

mniejszego pomieszczenia, 

które miało być właściwą 

komorą grzebalną. W jej 

wnętrzu, po prawej stronie 

znajduje się wykuta w skale 

wnęka z kamienną płytą, na 

której miało zostać złożone 

ciało Jezusa zaraz po zdjęciu 

z Krzyża (por. Mt 27, 57-65).



GROTY GRZEBALNE

Autentyczne groby wykute w 

skale, znajdujące się w 

ścianie za Kaplica Grobu 

Pańskiego. 



DWUGŁOWY ORZEŁ CARSKI



DZIEDZINIEC KOPTYJSKI



KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI W OBRĘBIE BAZYLIKI

Koptowie używają języka 

arabskiego (jednak językiem 

liturgicznym do dziś jest koptyjski 

egipski), choć nie pochodzą od 

Arabów - są potomkami 

rdzennych mieszkańców Egiptu, 

zamieszkujących ten kraj jeszcze 

przed muzułmańskim podbojem. 

Od czasów pojawienia się w 

niepodległym Egipcie 

fundamentalistów 

muzułmańskich Koptowie 

podlegają prześladowaniom, 

których szczyt, jak się wydaje, 

przypadał na lata 70. XX wieku.



BŁOGOSŁAWIEŃSTWO RELIKWIAMI KRZYŻA ŚWIĘTEGO 

14 września obchodzona jest 

w Kościele katolickim 

uroczystość  „podniesienia 

Krzyża Świętego” 

upamiętniająca znalezienie 

szczątków krzyża Jezusa 

przez św. Helenę, matkę 

cesarza Konstantyna, w 

cysternie znajdującej się u 

podnóża Golgoty.





JEROZOLIMA PRZED ŚWITEM



KAMIEŃ NAMASZCZENIA



Katolickie pielgrzymki, mające 

do dyspozycji tylko małą boczną 

kaplicę na szczycie Golgoty, 

maja wyznaczone na swe 

nabożeństwa bardzo egzotyczne 

godziny, np. 4 rano. 

Daje to jednak okazję ujrzenia 

Jerozolimy  jakby  wymarłej i 

dopiero z biegiem czasu 

budzącej się do życia.



KAMIEŃ NAMASZCZENIA



KAMIEŃ NAMASZCZENIA



KAMIEŃ NAMASZCZENIA



POLSKIE ŚLADY W JEROZOLIMIE

Najwięcej poloników 

zachowało się z okresu, gdy 

w Palestynie stacjonowały 

wojska II Korpusu gen. 

Władysława Andersa.



KAMIEŃ NAMASZCZENIA



KAMIEŃ NAMASZCZENIA



KAMIEŃ NAMASZCZENIA



KAMIEŃ NAMASZCZENIA



Galilea

GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW



KAMIEŃ NAMASZCZENIA



KAPLICA BŁOGOSŁAWIEŃSTW

1. Błogosławieni ubodzy w duchu, 

albowiem do nich należy Królestwo 

niebieskie.

2. Błogosławieni, którzy się smucą, 

albowiem oni będą pocieszeni.

3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na 

własność posiądą ziemię.

4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną 

sprawiedliwości, albowiem oni będą 

nasyceni.

5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni 

miłosierdzia dostąpią.

6. Błogosławieni czystego serca, 

albowiem oni Boga oglądać będą.

7. Błogosławieni, którzy wprowadzają 

pokój, albowiem oni będą nazwani synami 

Bożymi.

8. Błogosławieni, którzy cierpią 

prześladowanie dla sprawiedliwości, 

albowiem do nich należy Królestwo 

niebieskie.



KAMIEŃ NAMASZCZENIA














