
Wielkanoc

posyłasz Anioła
by kamień odsunął
bym nie była
jak grób

by Światłość zdmuchnęła
ciemność

Iwona Świerkula

Drodzy czytelnicy,
znów wspominamy ostatnie spotkanie Chrystusa z Uczniami, mękę, którą zniósł dla
naszego zbawienia, Jego śmierć i zmartwychwstanie. Życzymy Wam i sobie, żebyśmy nie
zapominali o tym jak niepojętą Miłością obdarzył każdego z nas, a w wirze uroczystości
szczególnie pamiętali, że On jest z nami wszędzie.
Błogosławionego czasu!

Redakcja „Dziewiętnastki”
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Wieczernik
Szedł jedną z  tych pomarańczowych

dróg prowadzących do Jerusalem. Każde
jego stąpnięcie, każdy jego krok wzbudzał
małą chmurkę pyłu, która unosząc się,
zawisała na chwilę koło jego kostki, a  po-
tem delikatnie opadała na ziemię. Część,
porwana ruchem jego stopy, leciała za



DZIEWIĘTNASTKA1 kwietnia 2018 3

DZIEWIĘTNASTKA nr 167
Dominikańskie Duszpasterstwo Młodzieży Przystań
przy klasztorze OO. Dominikanów w Krakowie

ul. Stolarska 12, tel. 423 16 13
www.przystan.krakow.dominikanie.pl | redakcja19@gmail.com

Opieka redakcyjna: o. Marek Rozpłochowski OP
Redaktorki naczelne: Wanda Heydel, Monika Chaberka

Korekta: Julia Kmak
Projekt okładki: Aleksandra Tatara (ta-ta-ra-ta.pl)

Rysunek na stronie tytułowej: Barbara Wojewodzianka
Motywy ozdobne w śpiewniku: Monika Chaberka

Skład komputerowy: Kaja Godźczanka

Ilustracje: Monika Chaberka, Anna Koszałka, Kinga Bruckman, Anna Zielińska, Maja
Stankiewicz, Jadwiga Ligęza

Teksty: Monika Chaberka, Aleksandra Kwiatkowska, Zuzanna Schoen-Żmijanka, Anna
Zielińska, Olga Batkiewicz, Dominika Chaberka, Kaja Godźczanka, Wanda Heydel, Maria Bartosz

Wieczernik
Szedł jedną z  tych pomarańczowych

dróg prowadzących do Jerusalem. Każde
jego stąpnięcie, każdy jego krok wzbudzał
małą chmurkę pyłu, która unosząc się,
zawisała na chwilę koło jego kostki, a  po-
tem delikatnie opadała na ziemię. Część,
porwana ruchem jego stopy, leciała za

nim, trochę wyżej i  trochę dalej , lecz wte-
dy on stawiał nogę z  powrotem na ziemi,
wzbijając małe cząsteczki czerwonego py-
łu i  piachu. Szedł dość szybko, musiał
dojść do celu jeszcze przed wieczorem.
Wieczorem? Tak, musiał zdążyć. Tego
dnia była Pascha. Mężczyzna szedł z  to-
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bołkiem pod pachą i  chustą na głowie.
Tego dnia było gorąco. Całkiem gorąco.
Wiedział dokąd idzie, a  jednak nie tym
zajęte były jego myśli. Więc czym?

Do zmroku pozostało jeszcze około go-
dziny. Jerusalem wynurzyło się zza wzgó-
rza. Już niedaleko, zdąży. Myśl ulotna
jeszcze bardziej , niż wszystkie pyłki, które
wzbił po drodze, przeszyła jego umysł.
„Może zawrócić?” Lecz już przy następ-
nym kroku, przy kolejnym stąpnięciu za-
stąpił ją inną. Nie wróci.

***

Choć dotarł jeszcze przed zupełnym
zmrokiem, wszyscy już zajęli miejsca przy
stole. Nie było tylko Jego. „Dobrze, to tak,
jakby nie było jeszcze nikogo”, pomyślał
i  obmył ręce przed wieczerzą. Usiadł. By-
ło wolne tylko ostatnie miejsce. „To nic,
ważne że jest jeszcze jedzenie.”

I  wszedł On. Zdziwienie ogarnęło
wszystkich zebranych. Nie miał na sobie
szaty świątecznej . W  ogóle nie miał szaty.
Stanął w  drzwiach w  samej tunice z  prze-

ścieradłem przewieszonym przez ramię
i  misą pełną wody w  rękach. On, w  nie-
wolniczym stroju, chciał umyć im nogi.
To nie był żart, sam wyraźnie powiedział,
aby ściągnęli sandały. Wszyscy byli zdzi-
wieni – Szymon wręcz zaoponował. On
zaś powiedział, że jeśli nie obmyje mu
stóp, nie będzie mógł pójść za Nim. Szy-
mon od razu był gotów, aby go obmył ca-
łego. Głupiec. Lepiej nie chodzić teraz za
Nim. Szczególnie dziś wieczorem. Wie-
czorem? Wiele się jeszcze wydarzy...
Trzeba już wyjść, już nie można tu być tak
po prostu, bez słowa.

On wie. On na niego popatrzył. On
włożył z  nim rękę do jednej misy. On sam
powiedział, że tej nocy ktoś go zdradzi.

Potworny ryk rozdarł głowę Judasza.
Nie słyszał już słów. Wstał. On dalej pa-
trzył. Nie takiego spojrzenia spodziewał
się Iskariota. Kolejny ryk ogłuszył go
i  przewrócił na ziemię. Skulił się, chowa-
jąc głowę w  ramionach i  przygarbiony
wybiegł z  wieczernika.

Nikt go nie gonił.

zapałka

Gaj oliwny
Te drzewa rosły tutaj , odkąd Ilan pa-

miętał. Gaj oliwny, czy też Getsemani, od
zawsze należał do jego rodziny, był spu-
ścizną po ojcu, ojcu ojca, i  tak dalej wstecz.
Teraz Ilan stał na zboczu góry i  przygląda-
jąc mu się zauważył, że nie wygląda już
jak dawniej . Zaszła pewna delikatna zmia-
na.

Gdy był jeszcze dzieckiem jego ojciec,
Raszyd, często zabierał go ze sobą, żeby
pokazać na czym w  przyszłości będzie po-
legać jego zadanie. Ile siły, cierpliwości
i  czasu wymaga uprawa oliwek, a  później
tłoczenie z  nich oliwy. Z  czasem, gdy rósł,
coraz więcej się dowiadywał, poznał
wszystkich pracowników, znał każde drze-
wo i  każde zagłębienie w  ziemi. Po wielu
latach ojciec wezwał go do siebie i  powie-
dział, że teraz czas na Ilana i  od tej pory
gaj przechodzi pod jego opiekę.

Mimo tej zmiany, Getsemani wciąż
sprawiał wrażenie tak samo spokojnego
i  bezpiecznego miejsca, beztroskiego we
wspomnieniach przywołujących dzieciń-
stwo. Był swoistą oazą, zapewniającą byt
całej rodzinie. Później , gdy założył własną,
sam zaczął uczyć swojego syna jak rosną
drzewa, kiedy i  jak należy zbierać owoce.
I  również wtedy ogród pozostawał nie-
zmienny. Teraz, gdy Ilan nie był już mło-
dy, a  jego syn przejął inicjatywę, miał wię-
cej czasu i  dostrzegł, że zmiany zaczęły się



DZIEWIĘTNASTKA1 kwietnia 2018 5

ścieradłem przewieszonym przez ramię
i  misą pełną wody w  rękach. On, w  nie-
wolniczym stroju, chciał umyć im nogi.
To nie był żart, sam wyraźnie powiedział,
aby ściągnęli sandały. Wszyscy byli zdzi-
wieni – Szymon wręcz zaoponował. On
zaś powiedział, że jeśli nie obmyje mu
stóp, nie będzie mógł pójść za Nim. Szy-
mon od razu był gotów, aby go obmył ca-
łego. Głupiec. Lepiej nie chodzić teraz za
Nim. Szczególnie dziś wieczorem. Wie-
czorem? Wiele się jeszcze wydarzy...
Trzeba już wyjść, już nie można tu być tak
po prostu, bez słowa.

On wie. On na niego popatrzył. On
włożył z  nim rękę do jednej misy. On sam
powiedział, że tej nocy ktoś go zdradzi.

Potworny ryk rozdarł głowę Judasza.
Nie słyszał już słów. Wstał. On dalej pa-
trzył. Nie takiego spojrzenia spodziewał
się Iskariota. Kolejny ryk ogłuszył go
i  przewrócił na ziemię. Skulił się, chowa-
jąc głowę w  ramionach i  przygarbiony
wybiegł z  wieczernika.

Nikt go nie gonił.

zapałka

Gaj oliwny
Te drzewa rosły tutaj , odkąd Ilan pa-

miętał. Gaj oliwny, czy też Getsemani, od
zawsze należał do jego rodziny, był spu-
ścizną po ojcu, ojcu ojca, i  tak dalej wstecz.
Teraz Ilan stał na zboczu góry i  przygląda-
jąc mu się zauważył, że nie wygląda już
jak dawniej . Zaszła pewna delikatna zmia-
na.

Gdy był jeszcze dzieckiem jego ojciec,
Raszyd, często zabierał go ze sobą, żeby
pokazać na czym w  przyszłości będzie po-
legać jego zadanie. Ile siły, cierpliwości
i  czasu wymaga uprawa oliwek, a  później
tłoczenie z  nich oliwy. Z  czasem, gdy rósł,
coraz więcej się dowiadywał, poznał
wszystkich pracowników, znał każde drze-
wo i  każde zagłębienie w  ziemi. Po wielu
latach ojciec wezwał go do siebie i  powie-
dział, że teraz czas na Ilana i  od tej pory
gaj przechodzi pod jego opiekę.

Mimo tej zmiany, Getsemani wciąż
sprawiał wrażenie tak samo spokojnego
i  bezpiecznego miejsca, beztroskiego we
wspomnieniach przywołujących dzieciń-
stwo. Był swoistą oazą, zapewniającą byt
całej rodzinie. Później , gdy założył własną,
sam zaczął uczyć swojego syna jak rosną
drzewa, kiedy i  jak należy zbierać owoce.
I  również wtedy ogród pozostawał nie-
zmienny. Teraz, gdy Ilan nie był już mło-
dy, a  jego syn przejął inicjatywę, miał wię-
cej czasu i  dostrzegł, że zmiany zaczęły się

po wizycie Jeszui. Cały ogród jakby na-
brał szlachetności, odrobiny powagi, cze-
goś na kształt tajemnicy, zupełnie jakby
wydarzyło się tam coś bardzo istotnego.

Ilan nie był już młody i  wiele rzeczy
mu umykało, ale jednego był pewien:
tamta noc wiele zmieniła.

Jezioro Mgieł
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Pretorium Piłata
Temat lekcji: Jezus przed sądem Piłata.

Przebieg:

I. Wstęp

II. Część zasadnicza:

• Zadać uczniom pytanie: „Czy Jezus był
winny?”. Poprowadzić dyskusję. Każda
wypowiedź ma być poparta przytoczeniem
fragmentu Pisma Świętego. Mogą pojawić

się różne odpowiedzi, trzeba być na to go-
towym.
„Tak, był. Trzeba było się go pozbyć.
Mógł nauczać, ale nazywać się synem Bo-
ga Ojca? Bez przesady. Dokonywał cu-
dów, rozmawiał z  nieczystymi, niszczył
porządek w  świątyni.”
• „Ja żadnej winy w  Nim nie znajduję.”
Czy Piłat ma rację?
• Przedstawić definicję słowa niewinność:
«brak winy».
• Przytoczyć fragment „Nam nie wolno

Nie zabić, ale zabić
„«Weźcie Go wy i osądźcie według

swojego prawa!» Odpowiedzieli mu Żydzi:
«Nam nie wolno nikogo zabić.»” (J 18, 31 )

Niestety ten zakaz nie pochodzi z Prawa
żydowskiego, tylko z rzymskiego. Ius gladi
– prawo miecza – czyli kara śmierci, którą
jako jedyny w prowincjach Cesarstwa
Rzymskiego mógł wymierzać tylko
rzymski namiestnik, nie lokalne władze,
jak np. arcykapłani.

Żydzi oskarżający Jezusa przestrzegają
więc prawa rzymskiego, nie chcą
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Pretorium Piłata
się różne odpowiedzi, trzeba być na to go-
towym.
„Tak, był. Trzeba było się go pozbyć.
Mógł nauczać, ale nazywać się synem Bo-
ga Ojca? Bez przesady. Dokonywał cu-
dów, rozmawiał z  nieczystymi, niszczył
porządek w  świątyni.”
• „Ja żadnej winy w  Nim nie znajduję.”
Czy Piłat ma rację?
• Przedstawić definicję słowa niewinność:
«brak winy».
• Przytoczyć fragment „Nam nie wolno

nikogo zabić…" . Nawiązać do prawa ży-
dowskiego.
• Omówić zagadnienie dotyczące wyda-
wania na śmierć i  zrzekania się winy.
• „Stwierdziliśmy, że ten człowiek podbu-
rza nasz naród, że odwodzi od płacenia
podatków Cezarowi i  że siebie podaje za
Mesjasza – Króla”. Co uczniowie myślą
o  takiej zbrodni? Czy karą powinna być
śmierć?
• Podyktować definicję sprawiedliwości:
«uczciwe, prawe postępowanie».
• Porozmawiać o  związku frazeologicz-
nym umywać ręce: «nie chcieć mieć
z  czymś nic wspólnego, nie odpowiadać
za coś, odcinać się». Jaki ma to związek

z  sytuacją w  pałacu Piłata?
• Poprosić uczniów o  podanie powodów
skazania Jezusa na ukrzyżowanie. Dojść
do konkluzji:
„Piłat wydał wyrok najprawdopodobniej
dla przykładu. Oto co się stanie z  kolej-
nym buntownikiem. A  ten dodatkowo nie
chce się bronić, ani nie ma nikogo, kto by
się za nim wstawił.”

III. Zakończenie:

• Podsumowanie i ocena działań
uczniów.
• Podziękowanie uczniom za udział w
lekcji.

Muka

Nie zabić, ale zabić
„«Weźcie Go wy i osądźcie według

swojego prawa!» Odpowiedzieli mu Żydzi:
«Nam nie wolno nikogo zabić.»” (J 18, 31 )

Niestety ten zakaz nie pochodzi z Prawa
żydowskiego, tylko z rzymskiego. Ius gladi
– prawo miecza – czyli kara śmierci, którą
jako jedyny w prowincjach Cesarstwa
Rzymskiego mógł wymierzać tylko
rzymski namiestnik, nie lokalne władze,
jak np. arcykapłani.

Żydzi oskarżający Jezusa przestrzegają
więc prawa rzymskiego, nie chcą

wykraczać poza własne kompetencje. Nie
czepiałabym się, gdyby stosowali się do
niego zawsze. Ale nie mieli takich oporów
chcąc kamienować kobietę oskarżoną o
cudzołóstwo, ani zabijając Szczepana.
Wydaje mi się, że przestrzegali go tylko
wtedy, gdy chcieli mieć lepsze
wytłumaczenie swoich czynów.

Hipokryzja i wyręczanie się kim innym
w osiąganiu swoich złych celów.

Przykre. I, niestety, zbyt często
stosowane.

Anna
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Ciemna grota, jedna z  wielu w  tym kra-
ju. Jedynie światło pochodni pokazywało
część otoczenia. Gdy zgraja ludzi przeta-
czała się z  Ogrodu do miejsca, gdzie mieli
Go uwięzić, niektórzy pewnie już spali, al-
bo byli pochłonięci swoimi zajęciami.

W  środku był ziejący pustką okrągły
otwór. Związali Go i  spuścili na ponad
dwa metry w  głąb. Samego. Nie musieli
być delikatni. Podłoga była twarda i  zim-
na, ściany były zbyt daleko, aby się oprzeć,
choć pomieszczenie w  rzeczywistości nie
było obszerne. Widział delikatną łunę da-
leko w  górze – tam gdzie zostawił świat
żyjących, na ogół szczęśliwych ludzi.

Poobijany i  zakrwawiony miał chwilę
spokoju. Jednak kto byłby w  stanie spać,
wiedząc, że za niedługo czeka go kilkugo-

Niebo jeszcze ciemne i blade.
Powietrze jeszcze chłodne.
Wszystko ogarnięte nocnym spokojem.
Zamglone twarze, oświetlone ciepłym blaskiem ogniska
Widzę przez przymknięte i zmęczone oczy.
Ledwo słyszę ciszę rozmowy.
I nagle pada pytanie.
Odbija się tępo od ścian.
Powietrze gęstnieje.
Ogień piecze twarz.
Ściany, ziemia, ogień, ludzie siedzący wokół mnie
Domagają się odpowiedzi.
Mówię.
Powtarzam.
Powtarzam jeszcze raz
I wtedy dotychczasowa cisza zostaje przerwana.
Pieje kogut.
Już nic nie mogę zrobić.

S.

Dziedziniec pałacu

najwyższego kapłana
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Więzienie
Ciemna grota, jedna z  wielu w  tym kra-

ju. Jedynie światło pochodni pokazywało
część otoczenia. Gdy zgraja ludzi przeta-
czała się z  Ogrodu do miejsca, gdzie mieli
Go uwięzić, niektórzy pewnie już spali, al-
bo byli pochłonięci swoimi zajęciami.

W  środku był ziejący pustką okrągły
otwór. Związali Go i  spuścili na ponad
dwa metry w  głąb. Samego. Nie musieli
być delikatni. Podłoga była twarda i  zim-
na, ściany były zbyt daleko, aby się oprzeć,
choć pomieszczenie w  rzeczywistości nie
było obszerne. Widział delikatną łunę da-
leko w  górze – tam gdzie zostawił świat
żyjących, na ogół szczęśliwych ludzi.

Poobijany i  zakrwawiony miał chwilę
spokoju. Jednak kto byłby w  stanie spać,
wiedząc, że za niedługo czeka go kilkugo-

dzinna śmierć w  męczarniach i  wśród szy-
derstw ludzi, których tak bardzo kochał?
Opuszczony przez większość przyjaciół...

A  może żołnierze udali się wraz z  nim
do środka, by przez resztę nocy się zaba-
wić, nie dając nawet chwili wytchnienia?
Przecież z  taką radością okładali Jego ciało
trzciną i  pięściami przed śmiercią. Jak naj-
gorszego przestępcę, który był winien nie-
wybaczalnego – dla Żydów bluźnierca,
który śmiał postawić się na równi ze
Stwórcą, Najpotężniejszym Bogiem, nieza-
sługujący na nic, prócz haniebnej śmierci.
Dla Rzymian – Żyd, wyrzutek społeczny,
kolejny do ukrzyżowania.

Godziny niewyobrażalnego strachu
i  bólu. Cierpienie na myśl o  zdradzie i  od-
rzuceniu. Poświęcenie dla tych, którzy
przyprowadzili Go w  to miejsce, dla tych,
którzy zgotują mu najgorszą z  możliwych
śmierci. Także dla tych, którzy przy Nim
byli i  słuchali, a  nawet tych, co żyli przed
Nim na Ziemi. Dla ludzi, którzy może na-
wet nie usłyszą nigdy o  jakimś Chrystusie.
I  dla tych, którzy odwiedzą tłumnie to
miejsce: grotę, która dziś sucha, jasno
oświetlona, z  wygodnymi schodkami
w  dół, według tradycji chrześcijan stała
się świadkiem ostatniej nocy Boga-Czło-
wieka.

A  jednak kocha.
Czajnik
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Droga krzyżowa
Po bezsennej nocy wstała z  łóżka. W  ce-

lu otrzeźwienia umysłu na ostatni dzień
przed szabatem, przemyła twarz chłodną
wodą z  misy stojącej przy oknie. Po wytar-
ciu się lnianą ściereczką, w  zamyśleniu
spojrzała za okno. Trójka staruszków grała
w  kości. Na ulicy panowały pustki, tylko
nieliczni przechodnie spieszyli się, by zdą-
żyć z  ostatnimi pracami, zanim nadejdzie
czas świętowania. Zaczęło ją to niepokoić,
jednak kierując się rozsądkiem wróciła do
swoich zajęć.

Zawsze, gdy tkała, modliła się. Nie lubiła
zaprzątać sobie głowy plotkami ani histo-
riami wyssanymi z  palca, wolała poświęcić
ten czas dla Jahwe. Już jakiś czas temu po-
znała człowieka, którego z  całą pewnością
mogła nazwać swoim przyjacielem. Pomi-
mo krótkiej znajomości wiedziała, że może
na niego liczyć; wzbudzał w  niej zaufanie
i  radość. Niektórzy nazywali go Mesjaszem,
inni Nauczycielem, a  jeszcze inni Zbawicie-
lem, ale dla niej to był po prostu Jezus.

***
Gdy Yaniv obudził się, jeszcze nie było

świtu. Lubił chodzić do pracy, budząc swoje
ciało każdym krokiem, tak jak dzień budził
się pierwszymi promieniami. Był handla-
rzem, swój kram odziedziczył po ojcu, a  ten

od swojego ojca. Drugim powodem jego
wczesnej pobudki była runda gry w  kości,
którą obiecał swojemu przyjacielowi. Jezu-
sa znał od dłuższego czasu – wspaniały
człowiek, przesiąknięty szacunkiem i  miło-
ścią do każdego bez wyjątku. „Powinienem
dużo się od niego uczyć” – myślał, a  śpiew
ptaków mu akompaniował. Dotarł na miej-
sce, rozłożył cały towar i  czekał, czekał,
czekał. Jeszcze nie wiedział dlaczego Jezus
nie przychodzi.

Coraz więcej ludzi wychodziło na ulicę,
dało się wyczuć nerwową atmosferę, ko-
biety chodziły w  małych grupkach, ciągle
szepcząc. Yaniv zdążył już obsłużyć kilku
klientów, a  Jezusa nadal nie było. W  oddali
dało się słyszeć gwar i  krzyki. Przez cen-
trum miasta szedł wielki tłum. Widać było
między ludźmi żołnierzy, wszyscy strasznie
krzyczeli, czuć było w  nich ogrom nienawi-
ści. Chciał się dowiedzieć od kilku z  nich,
co się dzieje, ale żaden nie udzielił odpo-
wiedzi; wręcz przeciwnie, kazali mu zejść
im z  oczu.

***
Weronika po dokończeniu tkania tuniki

wybrała się na targ. Gdy weszła na główną
ulicę zobaczyła, że z  naprzeciwka nadcho-
dził wielki tłum, a  w  nim żołnierze oraz

człowiek niosący krzyż. Jeszcze nigdy nie
widziała kogoś w  takim stanie, żołądek ści-
skał się jej z  żalu, a  widok krwi, która oble-
piała całe ciało, przyprawiał ją o  mdłości.
Lecz nagle ten człowiek podniósł głowę
i  spojrzał na nią swoimi dużymi, brązowy-
mi, przepełnionymi bólem i  smutkiem ocza-
mi i  od razu wiedziała, że to nie mógł być
nikt inny, jak tylko on, JEZUS. Zobaczyła
jak jakiś mężczyzna pomaga mu dźwigać
krzyż. Nie robił tego z  własnej woli, lecz
z  obawy przed legionistą rzymskim, trzyma-
jącym włócznię przy jego plecach. Dało się
słyszeć dziecięcy krzyk: „Tato! Wróć tutaj!
Tato! Nie pozwól, by zrobili ci krzywdę!”.
Weronice wypadł koszyk z  zakupami na
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ziemię. Podbiegła do najbliższego kramu.
Poprosiła o  chustę i  przy płaceniu spojrzała
sprzedawcy głęboko w  oczy, chcąc jak naj-
szybciej dać upust swojej rozpaczy; ale
w  jego spojrzeniu zobaczyła zagubienie
i  troskę. Pobiegła szybko w  stronę tłumu,
zaczęła przeciskać się pomiędzy ludźmi.
Przy schodach do świątyni stały kubki
i  beczka z  wodą. Szybko nabrała jeden,
chcąc choć odrobinę ulżyć w  cierpieniu
swojemu przyjacielowi. Gdy udało jej się
przepchać, Jezus zatrzymał się, a  ona przy-
stawiła mu kubek do ust. Pił spragniony,
nigdy wcześniej nie był tak ludzki, jak teraz.
Z  drugiej strony, to był ten moment, kiedy
zdała sobie sprawę, że to właśnie jest jej
Pan. Delikatnie przyłożyła materiał do Jego
twarzy. Krwi było tak dużo, że nie zdążyła
jej zetrzeć. Jezus wyszeptał tylko ciche
„dziękuję”, a  legionista złapał ją za rękę
i  szarpiąc odciągał od Jezusa poza tłum,
odczekał chwilę i  nakazał jej pozostać
w  tym miejscu. Czuła ucisk w  sercu, nie
miała siły kontrolować łez ani krzyczeć,
buntować się i  szarpać; chciała tylko móc
pocieszyć najdroższego przyjaciela. Rozglą-
dała się wokoło, łzy przysłaniały jej
wszystko. Resztką sił usiadła na taborecie
koło sklepikarza, a łzy leciały jej ciurkiem
po policzkach.

***
Po tym, jak ludzie kazali mu odejść, wró-

cił zrezygnowany do swojego kramu. Żeby
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Najważniejszym miejscem (można po-
wiedzieć punktem kulminacyjnym)
drogi krzyżowej Jezusa jest Gol-
gota.

Według tradycji żydowskiej
czaszka Adama została pochowana
na jednym ze wzgórz wokół Jero-
zolimy. Golgota znaczy właśnie
czaszka, i  tak nazwano jedno ze
wzgórz jerozolimskich.

Na nim, zdaniem ewangelistów

ukrzyżowano Jezusa: „Gdy przyszli na
miejsce zwane Golgotą, to znaczy
Miejsce Czaszki” (Mt 27, 33),
„przyprowadzili Go na Golgotę, to
znaczy Miejsce Czaszki” (Mk 15,

22), „przyszli na miejsce zwane
Czaszką” (Łk 23, 33), „przyszedł
na tak zwane Miejsce Czaszki, któ-
re po hebrajsku nazywa się Golgo-
ta” (J 19, 17).
Wiedza o  miejscu śmierci Jezusa

wśród jerozolimskich chrześcijan mogła
przetrwać do powstania Bar Kochby (132-
135 r. n. e.). Po jego stłumieniu Jerozolimę
przemianowano na Aelia Capitiolina i  wy-
pędzono z  niej Żydów, Arabów i  Samary-
tan. Jerozolimscy chrześcijanie w  większo-
ści byli Żydami, więc musieli odejść. Na
gruzach miasta powstało wiele ośrodków
kultu pogańskiego.

Tak pisał o  tym biskup Euzebiusz z  Ce-
zarei w  Vita Constantini, pisanym w  la-
tach 337-340: „Swego czasu bowiem ludzie
bezbożni lub raczej – za ich pośrednic-
twem – cały ród demonów dołożył starań,
by mrok i  zapomnienie pokryło boski po-
mnik nieśmiertelności… Tak więc ateusze
i  bezbożnicy wpadli na pomysł, by zasło-
nić przed oczami ludzi pieczarę zbawie-
nia… Nie szczędząc zatem trudu nawieźli
ziemi skądś z  zewnątrz i  zakryli całe miej-
sce. Kiedy usypisko osiągnęło pewną wy-
sokość, obłożyli je płytami kamiennymi
i  tak ukryli boską grotę pod zwałami zie-
mi… Na nasypie urządzili następnie praw-
dziwie złowrogi grobowiec duchów budu-
jąc mroczną siedzibę plugawemu demono-
wi, Afrodycie.”

I  tak było do roku 325. Na soborze ni-
cejskim cesarz Konstantyn I  Wielki (ten,
który wprowadził w  Cesarstwie Rzymskim
wolność wyznania) spotkał biskupa Jero-
zolimy, Makarego, który namówił go na
poszukiwanie śladów życia, śmierci
i  zmartwychwstania Jezusa.

Golgota

oderwać się od ciekawskich myśli postano-
wił, że jeszcze raz poukłada daktyle w
skrzynce. Klientów miał dzisiaj mało, bo
większa część miasta szła w tłumie. Wtem
podeszła do niego kobieta, cała zapłakana,
widać było, że jest niezwykle roztrzęsiona.
Usiadła na taborecie koło niego i zaczęła
opowiadać, o pewnym człowieku, który był
niezwykle mądry i dobry, czuły w relacji z
innymi, wrażliwy na ludzi z marginesu spo-
łecznego. Słuchał i zdał sobie sprawę, że ten
opis kogoś mu przypominał. Kobieta konty-
nuowała, że dzisiaj miała zamiar zrobić za-
kupy przed szabatem, a zamiast tego była
świadkiem agonii swojego przyjaciela. Po
tych słowach drgawki i szloch ogarnęły całe
jej ciało. Nie mając słów pocieszenia, tylko

objął ją ramieniem i powiedział, że również
zna tego człowieka. Miał zagrać dzisiaj z
nim w kości, ale nie zjawił się. Razem
wspominali Jezusa, a w momencie, gdy
chmury przysłoniły słońce i ziemia zatrzę-
sła się, uklęknęli i razem zaczęli się modlić,
za swojego przyjaciela, za siebie, za to, by
mogli dalej przekazywać świadectwo jego
życia.

***
Weronika i Yaniv często spotykali się ra-

zem z apostołami. Raz nawet Bóg dał im ła-
skę spotkania Zmartwychwstałego. Chusta,
którą Weronika otarła twarz Jezusowi, była
czczona jako jedna z wielu pamiątek po nie-
zwykłym Panu.

Trawa
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cejskim cesarz Konstantyn I  Wielki (ten,
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W  latach 326-328 Konstantyn wysłał
tam swoja matkę, Helenę.

Helena odkryć dokonała (ich trafności
do dziś próbują dowieść archeolodzy i  hi-
storycy). Jak głosi tradycja w  cysternie
nieopodal Golgoty znalazła trzy krzyże.
Rozpoznanie właściwego obrosło wieloma
legendami: Helena dowiedziała się tego
w  objawieniu; chora kobieta ozdrowiała
po dotknięciu go; nieżyjący mężczyzna
zmartwychwstał położny na właściwym
krzyżu; do jednego z  nich przymocowana
była tabliczka z  napisem Iesus Nazrenus

Rex Iudeorum.
To co uznała za krzyż Jezusa podzieliła

na trzy części i  podarowała trzem naj-
większym ośrodkom chrześcijaństwa tam-
tych czasów: Jerozolimie, Rzymowi i  Kon-
stantynopolowi.

A  na terenie, który uważała za miejsce
śmierci i  grobu Jezusa ufundowała Bazyli-
kę Grobu Pańskiego.

Jednak owo miejsce wciąż nie zostało
całkowicie potwierdzone. Największą
szansę daje odtworzenie murów Jerozoli-
my, bo prawo rzymskie zabraniało doko-
nywać egzekucji na skazańcach w  obrębie
murów miejskich.

Ale chyba jedyne co rozwiałoby wszel-
kie wątpliwości, to znalezienie ciała Jezu-
sa. A  i  to niepewne, bo od kogo by tu po-
brać kod genetyczny dla zbadania zgodno-
ści….
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*Imiona obu muzułmanów, ich role i  tradycje związane z  rytuałem otwierania i  zamykania Bazyliki Grobu

Pańskiego w  Jerozolimie, są prawdziwe. W  rodzie Joudeh z  pokolenia na pokolenie przekazywany jest klucz

do Bazyliki, którą otwierają kolejni członkowie rodziny Nuseibeh. Chrześcijanie różnych obrządków czuwają

całą noc wewnątrz kościoła i  każdego ranka jeden z  nich o  odpowiedniej godzinie spuszcza przez małe

okienko drabinę, na którą trzeba wejść, żeby otworzyć wrota. O  zmierzchu rytuał się powtarza. Zarówno ra-

no, jak i  wieczorem plac przed Bazyliką pełen jest obserwatorów.

Grób
Wielki Piątek oczami dwóch niezwykle ważnych

muzułmanów

PIĄTEK, MIĘDZY 3:30 A  4:30

Wajeeh Yacoub Nuseibeh jak co dzień
wstał o  godzinie, która dla większości ludzi
jest barbarzyńską. Musiał wyjść z  domu
o  czwartej , żeby na czas dotrzeć pod bra-
mę Bazyliki Grobu Pańskiego. Przeciągnął
się i  jak zwykle pomyślał, że Adeeb miesz-
ka bliżej Bramy Damasceńskiej i  może
wstać dopiero za chwilę. Druga myśl, któ-
ra przyszła mu do głowy, była taka, że
przecież to duma rodziny i  tradycja – tylko
on może otwierać jedynym zachowanym
kluczem, drzwi Bazyliki, która jest chyba
najważniejszym miejscem kultu dla
wszystkich chrześcijan.

***
Adeeb Jawad Joudeh wstał, wypił kilka

łyków wody i  zaczął zbierać się do wyj-
ścia. Spojrzał za okno i  stwierdził, że ten
dzień będzie wyjątkowo piękny. Chwycił
klucz, który wisiał na haku w  szafce przy
drzwiach i  ruszył w  tradycyjny (już od po-
koleń) spacer. To właśnie on przechowy-
wał klucz. Ten klucz. Bez niego chrześcija-
nie wszystkich obrządków nie mogliby do-

stać się do Bazyliki Grobu Pańskiego.
„Dziś chyba ten ich Wielki Piątek, tury-
stów będzie mnóstwo, szczególnie na Dro-
dze Krzyżowej. Trzeba omijać Via Doloro-
sa. Na szczęście nie jest to przy Wzgórzu
Świątynnym.”

***
Wajeeh stał już pod bramą od kilku

minut. Jak zwykle wyszedł z  domu za
wcześnie. Dlaczego? Jakoś nie mógł się
przekonać, że zdąży, bardzo mu zależało
na tym, żeby być na czas. Turyści czekają,
Adeeb obserwuje, czeka na okazję, by
zwrócić uwagę na najmniejszy błąd. „O,
przyszedł” – pomyślał. Rzeczywiście, Jo-
udeh wszedł na plac, machając już z  dale-
ka wielkim kluczem. To był sygnał, żeby
trzy razy zastukać kołatką i  dać znać
chrześcijanom, żeby wypuścili drabinę.
Dziś chyba kolej Ormian.

PIĄTEK, MIĘDZY 19:00 A  20:00

Adeeb Joudeh wszedł do kawiarni na
Via Dolorosa, która już nieco ucichła po
szturmie franciszkańskiej Drogi Krzyżo-

wej . Bardzo lubił to miejsce, było schowa-
ne między kramami, turyści tu nie trafiali,
spokojnie można było uciec od gwaru
miasta. „Jerozolima jest jednak męcząca” –
pomyślał. Dziś wyjątkowo nie było z  nim
jego syna, który już był przygotowywany
do roli klucznika niesamowitej chrześci-
jańskiej Bazyliki. Adeeb uczył go, że cho-
ciaż dla muzułmanów nie jest to święte
miejsce, należy je szanować i  pamiętać, że
to tam pochowano proroka Jezusa.

***
Wajeeh wyszedł z  Bazyliki Grobu

i  spojrzał na zegarek. Miał jeszcze kilka
minut. Codziennie wchodził do środka, za-
chwycały go mozaiki, lampiony, kolumny,
ale też wiara chrześcijan. Byli niesamowici
w  swojej modlitwie. Zerknął na zegarek
raz jeszcze, była 19:30. Podszedł do kołatki
i  użył jej pierwszy raz w  ciągu nadchodzą-
cych trzydziestu minut. Musiał przypo-
mnieć chrześcijanom, że to już ostatnie
chwile na dotknięcie skały Golgoty, obej-
rzenie kaplicy gdzie znaleziono Krzyż
Chrystusa i  wejście do Grobu. „Mam na-
dzieję, że Joudeh się nie spóźni, czekają na
mnie w  domu z  kolacją” – pomyślał z  iro-
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w  swojej modlitwie. Zerknął na zegarek
raz jeszcze, była 19:30. Podszedł do kołatki
i  użył jej pierwszy raz w  ciągu nadchodzą-
cych trzydziestu minut. Musiał przypo-
mnieć chrześcijanom, że to już ostatnie
chwile na dotknięcie skały Golgoty, obej-
rzenie kaplicy gdzie znaleziono Krzyż
Chrystusa i  wejście do Grobu. „Mam na-
dzieję, że Joudeh się nie spóźni, czekają na
mnie w  domu z  kolacją” – pomyślał z  iro-

nią. Wiedział, że Adeeb przyjdzie w  ideal-
nym momencie.

***
Była równo 20:00, stali już obaj przy

drzwiach, Wajeeh ostatni raz uderzał ko-
łatką. Turyści wychodzili, zbliżał się ubra-
ny na czarno, kulejący Ormianin, za nim
szli uśmiechnięty franciszkanin i  niewyso-
ki Grek. Dziś ten pierwszy miał zamknąć
wrota od wewnątrz i  wciągnąć drabinę
przez okienko, ale musieli jeszcze ustalić,
który z  nich o  4:30 będzie gotowy do wy-
ciągnięcia drabiny na nowo.

Ustalili. W  sobotę właśnie franciszkanie
będą zajmowali się otwieraniem Bazyliki.
Uśmiechnęli się po raz ostatni, zamknęli
drzwi, drabina zniknęła. Adeeb i  Wajeeh
spojrzeli na siebie. „Do zobaczenia rano” –
powiedział ten pierwszy, chwycił klucz
i  ruszył najkrótszą drogą w  stronę Bramy
Damasceńskiej .

Pędzel
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Miejsce, w którym uczniowie

dowiedzieli się o zmartwychwstaniu

Z  kędzierzawą głową wtuloną w  szorst-
ki płaszcz, którym był okryty, czternasto-
letni Marek marzył, żeby jak najdłużej się
nie obudzić. Niestety, słońce beztrosko
wpadało przez mały otwór w  ścianie
i  bezlitośnie oświetlało pył i  kurz nagro-
madzone na glinianym klepisku. Marek
miał wrażenie, że słońce niefrasobliwie

zagląda w  każdy kąt jego zapylonego serca
i  wydobywa na wierzch myśli zepchnięte
w  najgłębszy mrok: nie żyje. Zabili Go
dzisiaj? Wczoraj? Nie, w  przeddzień sza-
batu. Matka zabroniła mu wychodzić
z  domu, ale oszukał ją i  uciekł, widział jak
nieśli Jego ciało, choć z  początku Go nie
rozpoznał, zrozumiał dopiero po twarzy

Miriam, ale to już nie był On, tylko Jego
ciało, sine, poszarpane, pokryte skrzepłą
krwią. Nie wiedział, gdzie Go pochowali,
nie widział Go więcej , chciał zapomnieć
i  spać, nie obudzić się, zasnąć, umrzeć
w  tej ciemnej i  chłodnej izbie, na zapylo-
nym klepisku, teraz bezlitośnie obnażonym
przez słońce.

Przez sen słyszał krzyki, szlochy, zawo-
dzenia, odgłosy spadających przedmiotów.
Na piętrze, gdzie jedli ostatni raz, coś roz-
biło się z  brzękiem. Przez sen podświado-
mie z  wrzawy wychwycił piskliwy głos
matki, próbującej przekrzyczeć mężczyzn
i  kobiety. Głosu ojca nie pamiętał.

W  izbie na piętrze wszystko pewnie po-
zostało tak, jak było w  tę spokojną noc,
gdy Tomasz i  Juda przybiegli z  Jego imie-
niem na ustach i  szeptali gorączkowo, pra-
wie wykrzykiwali straszną nowinę, dygo-
cząc ze strachu. Później nikt już nie próbo-
wał tam sprzątać, chociaż matka krzyczała,
żeby pozwolili jej zająć się czymkolwiek,
ale Tomasz sobą zagrodził jej wejście, po-
wtarzając raz po raz, że tu wszystko zosta-
nie tak, jak było.
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W  izbie na piętrze wszystko pewnie po-
zostało tak, jak było w  tę spokojną noc,
gdy Tomasz i  Juda przybiegli z  Jego imie-
niem na ustach i  szeptali gorączkowo, pra-
wie wykrzykiwali straszną nowinę, dygo-
cząc ze strachu. Później nikt już nie próbo-
wał tam sprzątać, chociaż matka krzyczała,
żeby pozwolili jej zająć się czymkolwiek,
ale Tomasz sobą zagrodził jej wejście, po-
wtarzając raz po raz, że tu wszystko zosta-
nie tak, jak było.

Porzucone gliniane talerze i  misy
z  gorzkimi ziołami, blade podpłomyki,
owoce, opróżniony do połowy dzban wi-
na, kilka ryb... W  nocy coś się stłukło, ale
co? Przez ułamek sekundy Marek chciał
wstać i  zakraść się tam, uważając by nie
zauważył go porywczy Tomasz, ale w  tym
samym niemal momencie zdał sobie spra-
wę, że nie ma siły, by wstać, już nigdy się
nie podniesie. Pozostanie tu, na boku
wszystkich dobrych i  złych wydarzeń, te-
raz już bez znaczenia, cały w  kurzu i  pyle,
wyśmiany przez idiotyczną radość słońca.
Słońca, które nagle znikło, przesłonięte
czyimś ruchliwym cieniem. Ktoś stał pod
ich domem. Marek zdał sobie sprawę, że
to kobieta, która płacze i  od dłuższego cza-
su próbuje coś powiedzieć.

Jej łamiący się głos, wstrząsany co
chwila spazmatycznym szlochem, zagłu-
szały wzburzone okrzyki mężczyzn i  ko-
biet. W  końcu Marek usłyszał wypowie-
dziane słowa: „Wtedy powiedzieli: Nie ma
Go tu. Że... tak mówili.. . zmartwychwstał.”
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15. Modlitwa wiernych
16. Chrystus Zmartwywstan jest
17. Sanctus
18. Agnus Dei
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Wczasie świąt paschalnych, gdy miłość Boga do nas
objawia się w całej pełni, zbliżmy się do Jezusa,
których pragnie umyć nasze nogi i dotknąć naszej

biedy. Niech pokorny i czuły gest Pana da nam odwagę, byśmy
chcieli i potrafili kochać tych, którzy są obok nas.

W imieniu krakowskich dominikanów
przeor Piotr Ciuba OP




