Pielgrzymka
Podążanie śladami Jezusa w Ziemi Świętej jest doświadczeniem, które
głęboko dotyka serca każdego chrześcijanina. W szczególny sposób jest to
istotne doświadczenie dla Kawalerów i Dam Zakonu Grobu Bożego.
Jesteśmy powołani do bliskiego poznania ziemi i wspólnot, które chcemy
wspierać. Nasza pielgrzymka nie tylko zachęci nas do poznania świętych
miejsc, ale także do spędzenia czasu z żywymi kamieniami Ziemi Świętej,
przyjrzenia się ich codziennemu życiu i poznania z pierwszej ręki ich
potrzeb.
Podczas Jubileuszu Miłosierdzia Biuro Komunikacji Wielkiego Magisterium
Zakonu Grobu Świętego wydało książeczkę, która ma towarzyszyć
członkom Zakonu w pielgrzymce do miejsc miłosierdzia w Ziemi Świętej.
Pozostaje ona cennym przewodnikiem duchowym, który można pobrać
z naszej strony internetowej www.oessh.va w zakładce „Media”.
„Jedną pewną, wypróbowaną i prawdziwą drogą do odnowienia naszego
zaangażowania w sprawy Ziemi Świętej i jej mieszkańców, tak jak wielu
z was już tego doświadczyło i będzie nadal doświadczać, jest okresowa
pielgrzymka do tej Ziemi, po to, aby odwiedzić, zachęcić i wyrazić
solidarność z naszymi odważnymi chrześcijańskimi braćmi i siostrami,
aby odwiedzić świątynie, które stoją w tej samej ziemi, która upamiętnia
tajemnice Życia Chrystusa, nadal obfitujące w łaski: Betlejem i Kościół
Narodzenia Pańskiego, Morze Galilejskie, Górę Przemienienia Pańskiego
oraz Rozmnożenia Chleba i Ryb, Wieczernik, Ogród Getsemani,
i oczywiście sam Święty Grób Boży”.
Edwin Kardynał O'Brien

Pogłębiajmy naszą refleksję
Przeżywacie doświadczenie pielgrzymki, która jest wielkim symbolem
życia ludzkiego i chrześcijańskiego. Każdy z nas może być albo
„wędrowcem” albo „pielgrzymem”. W czasach, w których żyjemy widać
tak wielu ludzi, którzy są „wędrowcami”, ponieważ nie mają idealnego
życia i często nie potrafią znaleźć sensu w tym, co dzieje się na
świecie. Poprzez świadectwo pielgrzymki pokazujecie, że nie chcecie
być „wędrowcami”. [....] W rzeczywistości wasza pielgrzymka ma cel
charytatywny, aby pomóc naszym braciom i siostrom w Ziemi Świętej,
zwłaszcza tym najbardziej potrzebującym, którzy przeżywają czas
cierpienia, napięcia i strachu.
Papież Franciszek do Kawalerów i Dam Zakonu
podczas Konsulty w 2013 roku

Wszyscy jesteśmy zaproszeni do wznowienia pielgrzymki do Ziemi
Świętej, ponieważ wiedza i doświadczenie życia w miejscach
naszego odkupienia: chodzenie po śladach Jezusa, Marii, Józefa
i Apostołów pomaga nam pogłębiać naszą wiarę, a także zrozumieć
kontekst, w jakim chrześcijanie żyją w Ziemi Świętej. Poza tym,
pielgrzymki są formą zapewnienia utrzymania dla tysięcy rodzin.
Z listu kardynała Leonardo Sandri, Prefekta
Kongregacji Kościołów Wschodnich na zbiórkę „pro Terra
Sancta” w dniu 14 lutego 2018

Zobowiązanie na ten miesiąc
Jedno z pytań, które Kardynał Wielki Mistrz skierował do naszej
osobistej i braterskiej refleksji w swoim orędziu z wiosny 2018 roku,
brzmi:

Jaki wpływ miała odbyta tam pielgrzymka na przeżywanie Jego ukrytej
obecności - być może w trakcie Mszy św. i Eucharystii?
Zastanówmy się, w jaki sposób pielgrzymka, której doświadczyliśmy,
zmieniła coś w naszym życiu i jeśli planujemy pielgrzymkę do Ziemi
Jezusa w najbliższej przyszłości, jak możemy przygotować nasze
serca na tę podróż?

