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Pielgrzymujemy z Zuzią do Fatimy. Potrzebowałem aż pięciu lat od powrotu 

z  pielgrzymki do Ziemi Świętej aby dojrzeć do tego wyjazdu. Wydawało mi się , że po 

Palestynie każda inna pielgrzymka  będzie tylko jej bladym cieniem. Do podjęcia tego 

wyzwania zainspirowała nas Hania swą ubiegłoroczną wędrówką, 800 kilometrowym  

szlakiem Camino de Compostela. Chciałem i ja zakosztować ducha pielgrzymki do 

grobu Świętego Jakuba, tej najważniejszej pielgrzymki  po tych do Ziemi Świętej  

i Rzymu. To na jej szlaku wykuła się w średniowieczu chrześcijańska tożsamość 

Europy i głęboko wierzę, że również tutaj będzie początek jej nowej ewangelizacji. 

Stulecie objawień fatimskich było  impulsem by udać się na pątniczy szlak. Wyzwanie 

to podjął Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej i pięćdziesięcioosobowa grupa 

pątników z oddziałów Akcji Katolickiej  z Tarnowa, Nowego i Starego Sącza, Bochni, 

Brzeska, Barcic, Wierchomli, Borzęcina, Ciężkowic, Wiewiórki i Lisiej Góry, wraz  

z Ks. Janem Bartoszkiem, diecezjalnym asystentem Akcji Katolickiej, wyruszyła do 

Fatimy. Prowadził on  przez Czechy, Austrię, Niemcy, Francję, Hiszpanię i Portugalię. 

Przejechaliśmy  sześć krajów i prawie 5 tysięcy kilometrów.  

Wszystko po to aby spotkać się z tajemnicą objawień Matki Bożej, które miały 

miejsce w La Salette, Lourdes i Fatimie. Objawienia te mają charakterystyczne, 

wspólne cechy. W każdym przypadku Matka Boska objawiła się nieletnim dzieciom, 

pastuszkom. W La Salette byli to 15- letnia Melania i 11- letni Maksymin, w  Lourdes 

14- letnia Bernadetta a w Fatimie 10- letnia  Łucja, 9- letni Franciszek  i 7- letnia  

Hiacynta. Dzieci z La Salette i Fatimy pochodziły z ubogich, wiejskich rodzin, 

Bernadetta z Lourdes z rodziny ubogiego młynarza. Wszystkie  były niepiśmiennymi 

analfabetami. Matka Boska pokazała się dzieciom w miejscach ustronnych, 

niedostępnych wręcz bezludnych. Nie dość, że wioski, w których mieszkali były 

zapadłymi dziurami w Alpach i Pirenejach oraz na końcu świata w Portugalii to same 

objawienia, w każdym przypadku, wydarzyły się na lokalnym odludziu. W La Salette 

na pastwiskach położonych wysoko w górach ponad wioską, w Lourdes  za rzeką Gave, 

przy tajemniczej grocie skały Massabielskiej, w Fatimie na pastwisku Cova da Iria na 

przedgórzu Gór Kastylijskich. W każdym przypadku dzieci widziały obraz pięknej Pani,  

otoczonej światłością. 
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„W La Salette była to kobieta 

niezwykłej piękności siedząca wewnątrz 

jasnej kuli. Początkowo miała zakrytą 

dłońmi twarz, a łokcie oparła na 

kolanach i płakała. Na jej piersiach 

widniał krzyż z Jezusem, z 

zawieszonymi na nim narzędziami męki: 

młotkiem i obcęgami. Z krzyża 

promieniowała niezwykła jasność otaczająca Maryję, Piękną Panią, jak Ją nazywały 

dzieci.” 

 

„W Lourdes Jej postać ubrana była w białą 

suknię i biały płaszcz okrywający głowę, 

przepasana w pasie niebieską szarfą, na 

stopach znajdowały się żółte róże i w tym 

samym co róże kolorze był jej różaniec 

zawieszony na ręce, a składający się z 

sześciu dziesiątek.” 

 

 

 

„W Fatimie  była to Pani ubrana na 

biało, bardziej błyszcząca niż słońce, 

promieniejąca światłem czystszym  

i intensywniejszym od kryształowego 

pucharu z wodą, prześwietlonego 

promieniami słonecznymi. Jej 

nieopisanie piękna twarz nie była ani 

smutna, ani radosna, lecz poważna 

i malował się na niej wyraz łagodnego 

napomnienia. Miała dłonie złączone jakby w geście modlitwy, które opierały się na 
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piersiach i które były zwrócone ku górze. Z jej prawej dłoni opadał różaniec a szaty 

wydawały się całe utkane ze światła. Jej tunika była biała, tak jak i płaszcz ze złotym 

rąbkiem, który okrywał głowę, opadając aż do jej stóp.” 

Jeśli na wydarzenia te nie spojrzy się oczyma wiary trudno  je zaakceptować 

rozumem. Ale jak nam powiedział sam Jezus „ Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i 

ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. 

Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie”. Tak wierzymy, tak to rozumiemy i 

dlatego do tych miejsc pielgrzymujemy. 

Marktl am Inn 

Przejeżdżamy zawsze piękne Morawy aby, omijając Wiedeń, udać się  

w kierunku Salzburga a następnie  do bawarskiego Marktl am Inn. W tym niewielkim 

miasteczku, przylepionym do granicy niemiecko-austriackiej  urodził się   Benedykt 

XVI, wielka postać Kościoła Katolickiego, erudyta, książę rozumu i delikatności. To 

nie przypadek, że właśnie tutaj urodził się przyszły papież a na drugim brzegu rzeki,  

w Braunau am Inn, urodził się Hitler, ludobójca i potwór. Bo tam gdzie pojawia się zło - 

obficie rozlewa się również łaska. Po raz kolejny miałem się przekonać, że dobro od 

zła, piękno od brzydoty, dzieli bardzo cienka granica. W Jerozolimie miała ona grubość 

muru oddzielającego Wieczernik od sali Sanhedrynu, tu miała ona szerokość rzeki.  

W miasteczku  stoi dom rodzinny Józefa Ratzingera i obelisk upamiętniający wizytę 

jaką tu odbył podczas swego pontyfikatu.  
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Altotting 

Naszym celem, do 

którego dzisiaj zmierzamy, jest 

Sanktuarium Matki Bożej w 

Altotting,  nazywane sercem 

Bawarii, niemiecką 

Częstochową. Ten malutki 

kościółek, otoczony okazałymi 

budowlami kilku kościołów, 

sąsiadujący z ratuszem, stoi 

pokornie pośrodku filigranowego 

rynku. Nie ma w sobie nic z wielkich budowli sakralnych wznoszonych na chwałę Bożą 

w całej Europie. Stoi nawet jakby zawstydzony własną skromnością i pokorą. Ale to 

właśnie tu ciągną od wieków pielgrzymki, to tu bije serce Bawarii, duchowe a także 

geograficzne bo przez wieki, gdy Salzburg był częścią Bawarii sanktuarium stało w 

samym środku tej pięknej krainy. Wczesnym rankiem, następnego dnia, w Uroczystość 

Najświętszego Serca Jezusa,  modlimy się, podczas Mszy Świętej, przed figurą 

bawarskiej Pani. Przed jej obliczem stoją puchary, każdy z sercem kolejnych królów 

Bawarii.  Dziękuję Jej, że mogłem ten kraj poznać i pokochać. Jest on dla mnie 

największą po Polsce, miłością. Jej symbolem są dwa posągi na frontonie bazyliki – 

jeden przedstawiający Jana Pawła II drugi Benedykta XVI.  
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Wieczorem, gdy sączymy z Zuzią zimne piwo, siedząc na tarasie przy rynku, 

odczuwam obecność w tych murach papieża Benedykta XVI, papieża, który umiał się 

delektować zarówno muzyką, najsubtelniejszą z muz, ale i niepowtarzalnym smakiem 

bawarskiego piwa. Po raz kolejny zastanawiam się nad niepowodzeniem  jego ziemskiej 

misji. Świat wzgardził jego rozumem, jego erudycją i jego słowem. Warto w tym 

miejscu  przypomnieć, jakże proroczy, wykład o zagrożeniu płynącym z islamu, 

wygłoszony przez niego na uniwersytecie  w pobliskiej  Ratyzbonie i wściekły atak 

liberalnego establishmentu dyskredytujący jego osobę.  Przerwany  pontyfikat 

Benedykta XVI  jest głośnym wołaniem, że Europa nie nawróci się siłą racjonalnego  

rozumu ale jeśli, to poprzez przykład żywej, radosnej  wiary głoszonej przez 

charyzmatyka wyrosłego z trzewi zachodniej kultury, takiego jakim był, dla swej epoki,  

św. Franciszek z Asyżu. Osobiście dziękuję papieżowi Benedyktowi za słowo, które 

głosił. Starałem się czytać  wszystko co do nas mówił, każdą perełkę jego myśli staram 

się przechowywać w swej pamięci. Był papieżem, którego wypowiedzi pilnie czytałem 

ale, z uwagi na barierę językową, niewiele słuchałem, w przeciwieństwie do Jana Pawła 

II, którego pilnie słuchałem ale mało czytałem. 

Zatrzymujemy się u proboszcza z Ars, we 

Francji. Tu, w miejscowym kościele, spoczywają 

doczesne szczątki św. Jana Vianeya, patrona 

proboszczów, pokornego sługi, niestrudzonego 

spowiednika. Jego postać wpisuje się w Bożą 

ekonomię zbawienia, która wzorem 

niepiśmiennych pastuszków, wybrała również 

jego, tego który z łaciny miał stopień „debilos” i pokazała jako wzorzec świętego 

kapłana. Bóg znalazł go w konfesjonale kościoła, w zapadłej wiosce i wyniósł do 

chwały ołtarzy. Jakże ten obraz  kontrastuje z pychą arcybiskupa Burgos, który kazał 

pochować się w sarkofagu, pośrodku nawy głównej katedry, twarzą do ołtarza, gdzie 

wzorem Żydów leżących w Dolinie Josefata, oczekuje w pierwszym rzędzie na Sąd 

Ostateczny zapewne wierząc jak oni, że tylko pierwszych sześć tysięcy zostanie 

zbawionych. Bóg zadrwił z jego wywyższenia bo dzisiejsza katedra w Burgos to 

bardziej muzeum niż Dom Boży.  
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La  Salette: 

 

Wspinamy się serpentynami przez Alpy do La Salette. Urocze jest to miejsce. Tylko 

góry i niebo, i cisza, i rozścielone na zboczach  dywany uplecione z kwiatów polnych. 

Tylko takie miejsce jest godne na przyjęcie Pięknej Pani. Sto pięćdziesiąt lat temu 

przyszła tu  zapłakana ze swym orędziem dla świata głosząc  „abyśmy odnowili 

modlitwę i nasze świadectwo wobec całego Jej ludu”. Takie jest przesłanie z La 

Salette. 

 

Teraz, w miejscu gdzie się objawiła, stoi figura z jej wizerunkiem. Do miejsca 

tego pielgrzymują ludzie z własnymi troskami,  nadziejami i podziękowaniami. Ze 

wzruszeniem patrzyłem jak trzech dorosłych synów troskliwie opiekowało się swymi 

rodzicami, staruszkami, którzy czule tulili się  do figury Najświętszej Panienki a potem 

razem odmawiali pobożnie różaniec. Przybyli z Włoch by w tym pięknym miejscu 

podziękować za życie, które już z nich uchodziło. La Salette  to niepowtarzalne miejsce, 

w którym można podziwiać dzieło stworzenia świata i tajemnicę  obecności Boga. 
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Łatwiej jest ją tutaj zrozumieć bo stoi się bliżej Nieba. Krajobrazowo-przestrzenny 

układ tego miejsca przypomina mi Mactu Pictu w Anadach. 

 

Z katedry, którą 

wzniesiono tu na prośbę Matki 

Bożej wyrusza codziennie, o 

godzinie dwudziestej pierwszej, 

procesja z lampionami. Za 

oplecioną kwieciem figurą 

zdążają pielgrzymi trzymając w 

rękach zapalone lampiony, a 

kolor ich abażurów wskazuje na 

kraj pochodzenia pielgrzyma. W 

scenerii zapadającego zmierzchu, rozświetlanego płomieniem lampionów, różańcowa 

modlitwa odbijając się od otaczających gór płynie by ukoić płaczącą Panią. 

W takich miejscach można doświadczyć nie tylko istnienia Boga ale także spotkać 

drugiego człowieka. Zuzia spotkała tu swą uczennicę, która po maturze, w oczekiwaniu 

na wyniki egzaminów na studia, przyjechała do La Salette  na wolontariat. Przez 

miesiąc pomaga saletynom we wszystkich pracach związanych z obsługą pielgrzymów, 

którzy prowadzą tu dom pielgrzymkowy o bardzo dobrym standardzie. Naprawdę warto 

zatrzymać się w nim  w swym pielgrzymowaniu, przynajmniej na dwa dni.  

Jednak następnego dnia, rankiem, już wyjeżdżamy. W nocy przeszła nad doliną potężna 

burza a rano mgła otuliła szczelnie cały masyw górski. To nie jedyna niespodzianka. 

Kierowcy zgubili klucz do autobusu. Dalsza podróż stoi pod znakiem zapytania. Cała 

grupa przez godzinę, szukając klucza, obchodzi  teren i budynki sanktuarium  ale bez 

rezultatu. Gdy tracimy już nadzieję jeden z kierowców, w akcie nieświadomej 

desperacji, otwiera barek kawowy, w którym na widocznym miejscu leży nasza zguba. 

To zakrawa na cud. Idziemy pod figurę Matki Boskiej z La Salette  by otaczając ją 

kręgiem i oplatając wieńcem podanych rąk  wyciszyć na modlitwie własne emocje i 

podziękować za niewątpliwą opiekę. Teraz możemy już jechać. Serpentyny i stromizny, 

które mamy przed sobą nie są już straszne. Matka Przenajświętsza czuwa nad nami. 
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Zmierzamy do Lourdes. Jedziemy doliną Rodanu przemierzając Prowansję  

i Langwedocję, prowincje, które sięgają od Lyonu aż do podnóża Pirenejów. To bogata 

kraina, która budzi respekt i podziw swą potęgą gospodarczą, rozbudowaną 

infrastrukturą komunikacyjną i rozwiniętym rolnictwem. Przemierzałem tę trasę 

dokładnie czterdzieści lat temu, zupełnie w innych okolicznościach, jako student, który 

plątał się autostopem po Europie Zachodniej. Wtedy ta część Francji również zrobiła na 

mnie wielkie wrażenie. Ale to zawsze była najbogatsza część  Europy. W wiekach 

średnich była ośrodkiem nauki i sztuki. To tu dopatruje się źródeł Renesansu.  

W średniowieczu Tulon był trzecim, po Rzymie i Wenecji, najbogatszym miastem  

a przez kilkadziesiąt lat w potężnym zamku w Avinionie swą posługę sprawowali 

papieże, wprawdzie pod przymusem ale nie da się tego faktu pominąć w historii 

Kościoła Rzymskiego. Dzisiaj o jego potędze świadczą między innymi, zlokalizowane 

w Tulonie, zakłady produkujące najnowocześniejsze samoloty, typu Airbus. Mijamy 

niestety  Avinion. Nie mamy czasu by sprawdzić czy nadal jeszcze  „tańczą panowie, 

tańczą panie na moście w Avinion”,  jak to śpiewała w swej piosence Ewa Demarczyk. 

Zatrzymujemy  się w Carcassone. To największy we Francji, zachowany w 

niezmienionej formie, średniowieczny zamek. Miasto  otoczone potężnymi murami, 

bronione przez kilkadziesiąt baszt miało swe pięć minut w historii gdy przez dwa 

tygodnie sekta albigensów broniła się w nim przed wojskami czwartej wyprawy 

krzyżowej. Albigensi, zwani również katarami (oczyszczeni) głosili  herezję, która 

przez cały XIII wiek rozprzestrzeniała się na tych terenach. Gdy nie pomogły dysputy  

i argumenty przemówiły miecze i stosy. Północ krwawo rozprawiła się z herezją 

Południa, na którego gruzach wyrosła przyszła i obecna potęga Francji. Katarowie, 

mimo swej indywidualnej, wielkiej szlachetności, głosili wybitnie nieludzką doktrynę 

religijną. Uważali, że świat materialny a także ciało człowieka stworzył szatan 

natomiast Bóg stworzył jedynie jego duszę. A skoro tak to ciało człowieka  należy 

unicestwić. Głodzili i biczowali swe ciała, negowali małżeństwo z którego w postaci 

dziecka rodziło się nowe ciało, wierzyli w reinkarnację duszy. Było to jawne 

pogaństwo, mające odniesienia do religii chrześcijańskiej, przesiąknięte na wskroś 

religiami wschodu, głównie tezami hinduizmu i buddyzmu. To jako członkowie Akcji 

Katolickiej powinniśmy również wiedzieć. 
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Lourdes 

Do Lourdes docieramy późnym wieczorem. Spieszymy się z kolacją, aby zanim 

zamkną o północy bramy Sanktuarium, pokłonić się Pięknej Pani przed Grotą 

Massabielską,  w miejscu gdzie objawiła się Bernadecie. Po drodze mijamy rzesze 

pielgrzymów wracających z właśnie co zakończonej procesji z lampionami. 

Sprzedawcy dewocjonaliów zamykają swe sklepy i stragany.  Plac przed Grotą  

z wolna pustoszeje, cichnie gwar mijającego dnia, trwa ostatnia Msza Święta 

odprawiana tego wieczora w Sanktuarium.  

 

W Lourdes ogniskuje się cała nędza tego świata. Tysiące osób nieuleczalnie 

chorych, kalekich, ułomnych psychicznie i fizycznie przybywa tu co dnia aby znaleźć 

nadzieję w swej beznadziejnej sytuacji,  gdy zawiodły wszystkie  ludzkie możliwości. 

W miejscu gdzie Niebo dotknęło Ziemi dotykają skały i tryskającej z niej wody z 

nadzieją uzdrowienia. Dotyk ten z pewnością koi ból duszy nawet wówczas gdy nie 

przynosi ulgi ciału. Widok tysięcy nędzarzy na wózkach inwalidzkich zmusza każdego 

do przemyślenia swego życia i ustanowienia na nowo hierarchii wartości, którym warto 

to życie poświęcić. 
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Wczesnym rankiem 

rozbrzmiewa przed Grotą, na powitanie 

dnia,  piękna polska pieśń „Kiedy ranne 

wstają zorze”. Właśnie rozpoczyna się 

Msza Święta dla wszystkich 

pielgrzymów, którzy przybyli z Polski. 

Płyną słowa pieśni, płyną modlitwy, 

wymawiane są intencje, z którymi 

każdy z nas pielgrzymuje. Z tego 

miejsca z pewnością jest im bliżej do Nieba. A klęczymy dokładnie w miejscu, w 

którym  stała Bernadetta podczas swych rozmów z Matką Boską. Oznacza je mosiężna 

tablica. Tu usłyszała słowa orędzia: „Pokuty, pokuty, pokuty. Proście Boga  

o nawrócenie grzeszników”. Takie jest przesłanie z Lourdes. 

Cały dzień wypełniony jest przeżywaniem tajemnicy objawień. Odprawiamy 

Drogę Krzyżową po stacjach  usytuowanych na wzgórzu nakrywającym Grotę 

Massabielską,  o godzinie 15.00 uczestniczymy w procesji Eucharystycznej a dzień 

kończymy o godzinie 21.00 uroczystą procesją z lampionami. Uczestniczą  w niej 

tysiące pielgrzymów, dziękując za łaskę modlitwy w tym miejscu. Światło tysięcy 

lampionów odbija się od lustra wody płynącej obok rzeki Gavry nadając temu 

wydarzeniu niepowtarzalny urok.  
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Camino de Compostela  

 

Camino znaczy droga. Kilkadziesiąt 

kilometrów na południe  od Lourdes, w 

miejscowości Saint Jean Pied de Port, 

położonej na granicy francusko-hiszpańskiej, 

rozpoczyna się trasa Camino Frances, 

najważniejsza trasa pielgrzymkowa  wiodąca 

do grobu św. Jakuba w Santiago de 

Compostela. Liczy ona 800 km i prowadzi 

przez Nawarrę, Rioję, Kastylię i Leon oraz 

Galicję. Nazywana jest trasą francuską, 

mimo, że w całości położona jest w  

Hiszpanii  a tylko jej początek jest we 

Francji. Nazwa ta ma swe źródła sięgające 

głębokiego średniowiecza, kiedy to ówczesne gospody przyjmujące pielgrzymów 

prowadzone były w większości  przez Francuzów. Stąd wzięła się nazwa tej trasy.  

Można wydzielić w niej trzy etapy, z  których żaden nie jest łatwy. W pierwszym 

należy przejść przez Pireneje. Mimo, że najwyższe szczyty nie przekraczają tutaj 

1400m n.p.m. to mordercze dla pielgrzymów są częste przewyższenia, na których na 

odcinku kilku kilometrów pokonuje się nawet 500 metrową różnicę wysokości. 

Nagrodą za trud jest dla pielgrzyma dziewicza przyroda tych gór a po ich przejściu 

Pampeluna – miasto corridy. Następny odcinek, liczący 200 km, prowadzi bezleśnym 

płaskowyżem Mesety Iberyjskiej przez Burgos aż do Leon. Tu czeka na pielgrzyma 

palące słońce,  40 stopniowy upał i ani „grama” cienia. Trzeci etap to dzikie, 

deszczowe, góry Galicji.  

Druga trasa pielgrzymkowa, Camino del Norte, liczy 900 km i prowadzi od San 

Sebastian wzdłuż wybrzeża Atlantyku. W czasach gdy Hiszpania była zajęta przez 

muzułmanów, był to główny szlak pielgrzymkowy. Jest jeszcze trasa południowa, 

Camino del Portugese. Liczy ona 250 km i zaczyna się w Porto w Portugalii.  
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Obecnie szlaki te przemierza co roku  300 tysięcy pielgrzymów. Trasami tymi 

pielgrzymowała w średniowieczu cała Europa. O ogromnej roli pielgrzymek po Camino  

świadczą słowa Johanna Wolfganga Goethe który pisał, iż "drogi św. Jakuba 

ukształtowały Europę". Ponowne ich ożywienie nastąpiło po pielgrzymkach papieża 

Jana Pawła II do Santiago de Compostela. 

 

 



16 
 

My, w naszej pielgrzymce, omijamy Pireneje i po kąpieli w Atlantyku na Złotej 

Plaży w San Sebastian zatrzymujemy się w Burgos. Miasto to  położone w regionie 

Kastylii i Leon na drodze do Santiago – Pielgrzymkowym Szlaku św. Jakuba, 

zachowało doniosłe ślady średniowiecznej świetności. Dawna stolica zjednoczonego 

królestwa tych dwóch krain, pozostająca nią przez pięć wieków, szczyci się jednym ze 

największych osiągnięć hiszpańskiego gotyku – katedrą, wpisaną na listą światowego 

dziedzictwa UNESCO. Budzi ona we mnie mieszane uczucia. Jej potęga i bogactwo 

zapewne godne są aby być przybytkiem Boga, ale wątpię aby Bóg żądał dla siebie 

takiego przepychu i nim się cieszył. Dwa sarkofagi, w których spoczywają, przed 

głównym ołtarzem  arcybiskupi Burgos są raczej świadectwem ich pychy niż 

świadectwem szacunku dla Świątyni Bożej. Być może suma takich postaw, o których 

mówiła  również Matka Boska w swym orędziu w La Salette, doprowadziła do tego, że 

dzisiaj, w tej części świata „Kościoły są bez wiernych, wierni bez kapłanów a kapłani 

bez czci”. W Burgos po raz pierwszy spotykamy symbol muszli, który będzie nam 

towarzyszył już do samego Santiago. Muszla to znak, że znajdujemy się na szlaku 

Camino de Compostela. 

 

Ten dzień zawdzięczamy 

naszej córce Hani, która rok temu 

przemierzyła  Camino de Frances  

i rozpaliła w nas chęć do jego 

poznania. Daje on nam namiastkę 

przeżyć, których doświadczają 

prawdziwi caminowicze. Mijamy 

ich gdy podążają wzdłuż naszej 

drogi. Jedni idą samotnie, drudzy 

małymi grupkami. Widać w nich wielką determinację,  wewnętrzną siłę i radość  

z pielgrzymowania. To, że żar leje się  na nich prosto z nieba a deszcz moczy do suchej 

nitki utwierdza ich jeszcze bardziej w słuszność wybranej drogi. Wyglądają przepięknie 

przemierzając pofalowane, wielobarwne  równiny Mesety Iberyjskiej.  
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Zatrzymujemy się  

w małych miejscowościach. Tu 

najlepiej czuć jak bije puls 

Camino. Pierwszą  z nich jest 

Astorga, najpiękniejsze miasto 

na Camino, małe, z wieloma 

ważnymi pamiątkami z czasów 

rzymskich. Najciekawszym 

budynkiem miasta jest Pałac 

Arcybiskupi, którego 

budowniczym był sam Antonio Gaudi, architekt kościoła  Sagrada Familia  

w Barcelonie.  Obiekt ten, który przypomina trochę budowle z parku Disneya, a trochę  

upiorne zamczysko z horroru można albo pokochać albo znienawidzić. Trudno o 

większy kontrast ze stojąco niedaleko katedrą wybudowana w XV w. – ze wspaniałym 

portalem, łączącym w sobie kilka stylów: gotyk, renesans, barok.  

 

Opuszczamy płaskowyż 

Mesety Iberyjskiej i wspinamy się 

wolno w górskie pasma Galicji, 

do Foncebadon. To najwyżej 

położona miejscowość na szlaku 

Camino (1440 m n.p.m.), która 

kiedyś stanowiła, ze względu na 

swoje położenie, ważny punkt na 

szlaku pielgrzymkowym. Swój 

początek bierze ona od schroniska 

dla pielgrzymów założonego tutaj przez pustelników w XII wieku. Dziś wioska jest 

zrujnowana i opustoszała, jednak powoli życie tu wraca wraz ze wzrostem popularności 

samego Camino. Jedyne funkcjonujące tu budynki to albergue czyli schroniska dla 

pielgrzymów i zabudowania z nimi związane. Nawet kościół jest zamknięty, reszta to 

ruiny. To nadaje tej miejscowości specjalny klimat. Wstępujemy do albergue, niby  na 
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kawę i wino ale faktycznie po to aby w towarzystwie caminowiczów doświadczyć 

atmosfery pieszej pielgrzymki. 

 

W Cruz de Ferro, dwa kilometry za 

Foncebadon na wysokości 1500 metrów 

n.p.m. znajduje się krzyż – niegdyś 

charakterystyczny, dziś  budzący 

największe rozczarowanie  punkt na 

Camino. Dawniej wyznaczał pielgrzymom 

drogę przez góry. Dzisiaj gdy przeszło się 

na piechotę 500 km a inni podjechali w to 

miejsce autobusem urok i magia tego 

miejsca pryskają bezpowrotnie. Planujemy 

podejść pod niego na piechotę  

z Foncebadon  jednak rezygnujemy z tego 

pomysłu bo niebo zaciąga się czarnymi jak 

ołów chmurami i zrywa się porywisty wiatr. 

W strugach deszczu podjeżdżamy autobusem w miejsce gdzie,  na wielkim kopcu 

kamieni usypanym przez wieki przez pielgrzymów, stoi ów krzyż. Tradycyjnie każdy 

pielgrzym zostawia tu kamień, który niesie ze sobą z domu, wypowiadając słowa 

modlitwy: „Dobry Boże, niech ten kamień przeważy szalę mych dobrych uczynków na 

Sądzie Ostatecznym”.  Wymawiając formułę modlitwy zostawiamy tu z Zuzią i my 

nasze kamienie, „dunajcoki” - otoczaki wyłowione z Dunajca, z nadzieją, że może 

przeważą tę szalę.   

W niesamowitej scenerii pędzonych wiatrem ołowianych chmur oraz 

przedzierającego się przez nie słońca jedziemy najpiękniejszym skalnym ogrodem jaki 

mi dane było dotychczas  widzieć. Żaden ogrodnik nie byłby w stanie tak poprzeplatać 

skał fioletowymi wrzosowiskami i różnobarwnymi kwiatami polnymi jak uczyniła to 

sama natura. Z zazdrością patrzymy jak tymi podniebnymi  ogrodami podążają do 

Santiago caminowicze. Droga ta wiedzie przez urocze miejscowości El Acebo i 

Molinaseca i aż żal, że nie możemy się w nich zatrzymać na kawę lub bocadillo. 
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Rozpoczyna się stromy zjazd w dół, pełen niebezpiecznych urwisk i serpentyn,  o 

wiele groźniejszy niż ten prowadzący z La Salette.  W El Acebo, miejscowości 

przyklejonej do zbocza góry, przeżywamy prawdziwy horror. Autokar z najwyższym 

trudem przeciska się przez ciasną, krętą ulicę miasteczka. Kierowca musi zwracać 

szczególną uwagę na balkony, które nieomal ocierają się o dach i lusterka naszego 

autobusu. To jedno z najbardziej tajemniczych  miejsc na Camino. Surowe budowle, 

kryte kamienną dachówką, pamiętające średniowiecznych pielgrzymów, stoją otworem 

oferując gościnę współczesnym pielgrzymom. Magia  tego miejsca wręcz zachęca aby 

właśnie tu, w miejscowej albergue,  zatrzymać się  na nocleg, nacieszyć się atmosferą 

wspólnego trudu, delektując się lampką białego wina i smakując chorizo – najlepszą w 

całej Hiszpanii suszoną kiełbasę. Szczęśliwie zjeżdżamy do Ponfferady nagradzając 

oklaskami wyczyn naszego kierowcy. Prawdę mówiąc nie miał bym odwagi drugi raz 

przejechać tę trasę autobusem wiedząc wcześniej, że na odcinku 10 km należy zjechać 

1000 metrów w dół. Po pokonaniu Pirenejów i rozległego płaskowyżu Mesety 

Iberyjskiej  przejście tego masywu górskiego, które pielgrzymom zabiera pełne 4 dni, 

jest dla nich ostatnim wielkim wyzwaniem Camino.  

 

Właśnie dlatego, mimo  że do Santiago 

jest jeszcze 200 km, średniowieczny pielgrzym, 

który dotarł do miejscowości Villafranca del 

Bierzo , a nie miał już więcej sił, by iść dalej do 

Santiago mógł w tym miejscu zakończyć swą 

pielgrzymkę i dostąpić takich samych łask 

jakby ukończył ją  w Santiago, pod warunkiem 

że przekroczył  Drzwi Przebaczenia – Puerta 

del Perdon w miejscowym kościele św. Jakuba.  

Nie dane nam było dostąpić tej łaski gdyż 

Drzwi Przebaczenia były dla nas zamknięte. 

Nie pozostało zatem nic innego jak dalej 

kontynuować naszą pielgrzymkę. Region El 

Bierzo położony jest w dolinie otoczonej ze 
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wszystkich stron pięknymi górami, a w środku pofałdowany teren, zagospodarowany 

jest na winnice. Samo miasto jest urzekające, niezwykle malowniczo położone z 

licznymi zabytkami sakralnymi.  

 

Santiago de Compostela 

 

Wieczorem jesteśmy już  

w Monte de Gozo. To miejscowość na 

przedmieściach Santiago, z której 

pielgrzymi po raz pierwszy mogą 

dostrzec wieże kościoła św. Jakuba. To 

wzruszający widok, utrwalony w rzeźbie 

postaci dwóch utrudzonych pielgrzymów 

spoglądających na cel swej wędrówki. 

Na tym miejscu, papież Jan Paweł II, 

celebrował Mszę Świętą podczas swych dwóch podróży apostolskich do grobu Św. 

Jakuba. Dziś, na szczycie tego wzgórza, stoi obelisk upamiętniający tamte wydarzenia. 

Nocujemy w Polskim Domu Pielgrzyma. My w pawilonach, prawdziwi  caminowicze  

w schronisku prowadzonym przez salezjanów. Rok temu, ostatnią noc przed wejściem 

do Santiago, spała w nim również nasza Hania.  
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Wczesnym rankiem udajemy się na nasze symboliczne, sześciokilometrowe  

Camino z Monte de Gozo do Santiago de Compostela. Pada deszcz a temperatura 

wynosi 12 C. Drogą wyznaczoną przez muszle zatopione w chodniku docieramy na plac 

Obradorio, do stojącej przy nim katedry. Jesteśmy u celu, do którego od wieków  

zdążają wszyscy pielgrzymi , w miejscu spoczynku Św. Jakuba Większego, jednego z 

dwunastu Apostołów, ucznia Jezusa Chrystusa. Zawsze pielgrzymowano do tego 

miejsca celem umocnienia swej wiary. Dawniej również dla odbycia zadanej pokuty czy 

wyroku sądowego bądź  spełnienia ślubowania, dzisiaj  dla zaniesienia swych intencji 

dziękczynno-błagalnych. Plac przed katedrą roi się od pielgrzymów. Nietrudno 

rozpoznać kto przyszedł tu na piechotę a kto przyjechał  autokarem. Ci pierwsi, bardziej 

liczni, są wyciszeni, widać na nich zmęczenie ale i wielką wewnętrzną radość. Oto 

przyszli, dali radę, pokonali setki kilometrów i  własną słabość, nie ulegli upałom, 

deszczowi a przede wszystkim nie ulegli  zwątpieniu. Odbyli prawdziwe rekolekcje w 

drodze. Mieli czas aby przemyśleć i przewartościować swe życie. Oby na lepsze. Teraz 

siedzą pokotem na posadzkach katedry. Wypełniają ją szczelnie opierając się nawzajem 

o siebie. Jest ich naprawdę wielu, czekają na Mszę Świętą, która każdego dnia jest 

odprawiana dla nich punktualnie o 12.00 godzinie. W wyobraźni widzę w tej rzeszy 

pielgrzymów naszą Hanię. Wiem, że gdy weszła do katedry rozpłakała się. Potem 

zapewne usiadła z nimi na posadzce. Po Mszy Św. czekamy aby, zgodnie z tradycją, 

podwieszona do sufitu wielka kadzielnica, rozhuśtała  się wzdłuż głównej nawy 

katedry. Niestety kadzielnica ta kołysze się nad głowami wiernych tylko w niedzielę 

natomiast w pozostałych dniach wyłącznie wówczas gdy znajdzie się sponsor, który za 

to zapłaci. To nie jest w porządku. Największym bowiem sponsorem są caminowicze, 

którzy w liczbie jednego tysiąca docierają codziennie do grobu Św. Jakuba. Należało by 

uszanować ich postawę i wysiłek tym jakże symbolicznym podziękowaniem. Wiemy 

doskonale, że to nie dymy kadzidła ale wiara w Jezusa Chrystusa przynosi zbawienie 

ale wiemy też, że gdyby brakło caminowiczów to nawet cogodzinne huśtanie 

kadzielnicą  nie sprawi, że kościół ten stanie się kościołem  żywej wiary. 

Po Mszy Św. mamy chwilę czasu idziemy więc z Zuzią na ośmiorniczki z grilla. 

Za osiem euro możemy się poczuć  niczym nasi ministrowie w restauracji „Sowa i 

Przyjaciele”.  
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Po południu jedziemy do 

Finisterry. Z zaciekawieniem 

obserwujemy górzyste pejzaże i 

ciekawostki Galicji. Są nimi 

niewątpliwie  wielkie obszary 

nasadzonych sztucznie lasów 

eukaliptusowych, które w 

tutejszym mokrym klimacie 

znalazły doskonałe dla siebie 

warunki wzrostu, są to też 

suszarnie  ryb -  stojące przy każdym domu, kamienne, wąskie, zadaszone, stojące na 

palach domki czy też kuliste zbiorniki wodne usytuowane na szczycie komina, w 

których wodę podgrzewają na zmianę promienie słońca lub dym z niego uchodzący. 

Cabo Finisterre albo po galicyjsku Cabo Fisterra – taka jest oficjalna nazwa 

niewielkiego przylądka w północno-zachodniej Hiszpanii, w Galicji. W dosłownym 

tłumaczeniu -„koniec ziemi”. To miejsce kultowe dla wszystkich caminowiczów. 

Średniowieczny pielgrzym, który przychodził, czasem po kilkumiesięcznej wędrówce 

do Santiago najczęściej wiedział już, że niedaleko bo 90 kilometrów od Sanktuarium  

jest koniec świata. O tym miejscu krążyły legendy – przylądek, wysokie skały, w dole 

spienione morze, za którym nie ma już nic. To wybrzeże śmierci. Średniowieczny 

koniec świata. I wielu pielgrzymów gnanych ciekawością szło obejrzeć ten kraniec 

ziemi. Z czasem ten ostatni etap  stał się dla średniowiecznych pielgrzymów rytuałem. 

Przychodzili na wybrzeże, palili ubrania w których maszerowali przez wiele miesięcy  i 

kąpali się w oceanie (takie symboliczne oczyszczenie), a na koniec zabierali ze sobą 

muszlę na dowód, że „byli i widzieli”. 

Dziś wiadomo nie tylko, że to nie koniec świata, ale nawet nie koniec Europy 

(najdalej wysuniętym punktem na zachód jest Cabo da Roca w Portugalii). Ale symbol 

pozostał. I to właśnie na przylądku Finisterra ustawiono ostatni słupek Camino z 

oznaczeniem 0,00 km do którego zmierzają dzisiejsi caminowicze. Nie muszla, nie 

oczyszczenie a wyciszenie emocji związanych z dojściem do Santiago i odprężenie po 
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całomiesięcznej wędrówce jest motywem tej wędrówki. Takie ostatnie pożegnanie z 

Camino i z caminowiczami.  

 

Ostatnim etapem naszego 

Camino jest nawiedzenie El 

Santuario de la Virgen de la 

Barca - Sanktuarium Dziewicy  

z Łodzi w Muxii. Historia tego 

miejsca ściśle jest związana  

z osobą Apostoła Jakuba. Jak 

głosi legenda to właśnie do Muxíi 

przybyła łodzią Matka Boża by 

dodać otuchy św. Jakubowi  

w nawracaniu tamtejszej ludności na chrześcijaństwo. Kamienny żagiel z tej łodzi, 

leżący na ogromnych głazach oglądać można do dziś w pobliżu sanktuarium. Sceneria 

tego miejsca jest niesamowita. Wzburzony, ciemno-szary ocean, potężne fale 

uderzające z niesamowitą siłą o brzeg i rozbryzgujące się białą pianą, pędzące po niebie 

czarne chmury zalewające nas strugami deszczu i przebłyski słońca przypominają nam, 

że jesteśmy faktycznie na końcu świata. Jak zawsze w takich sytuacjach przychodzi  

z pomocą Matka Boska, przygarniając nas tym razem do swego Sanktuarium na 

modlitwę różańcową.  
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Fatima 

  

Portugalia urzekła nas swoją pogodą, architekturą i krajobrazem. Po 

przygniatającej  swą dawną, kolonialną potęgą Hiszpanii wjeżdżamy do kraju,  

w którym oddycha się swobodniej a wzroku nie męczą monumentalne budowle 

dawnego imperium. Mijamy Bragę, zatrzymując się na Mszę św. w XVIII - wiecznym  

kompleksie  Bom Jezus do Monte – Sanktuarium Dobrego Jezusa na Górze, by 

wieczorem dotrzeć do Fatimy – celu naszej pielgrzymki.  

 

Nasze pierwsze kroki kierujemy do Kaplicy Objawień. Dziwne to miejsce. Ma 

kształt  nowoczesnego, oszklonego pawilonu, pośrodku którego znajduje się ołtarz  

a w jego tle figura Matki Boskiej Fatimskiej otoczona kwiatami. Usytuowany jest na 

małym skrawku ziemi należącym niegdyś do rodziców Łucji, nazywanym Cova da Iria,  

w miejscu na którym stała Matka Boża podczas swych objawień.  Kaplica ta skromnie  

stoi  na skraju wielkiego Placu Modlitwy rozciągającego się między Bazyliką Matki 

Boskiej  Różańcowej, w której spoczywają błogosławieni  Franciszek i Hiacynta a 

Bazyliką Trójcy Przenajświętszej, od której zmierzają na kolanach pątnicy kierując się 

do Kaplicy Objawień. Piękna jest architektura tego kompleksu. Lekka i wzniosła.  
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Jej układ przestrzenny, kolumnady oraz rosnące powyżej, na obrzeżach, rozłożyste 

drzewa przypominają jako żywo Plac Św. Piotra w Rzymie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wraz z wielką rzeszą pielgrzymów 

otaczamy na modlitwie Kaplicę Objawień. 

O godzinie 21.00 rozpoczyna się codzienna  

procesja z figurą Matki Bożej za którą 

podążają wierni z zapalonymi lampionami. 

Benedykt XVI tak oto zwrócił się do 

uczestników tej procesji w roku 2010: „ 

Wszyscy razem, z zapalonymi świecami w 

rękach, jesteście niczym morze światła 

otaczające tę prostą kaplicę, wzniesioną ku 

czci Matki Boga i naszej Matki, której 

drogę z ziemi do nieba pastuszkowie 

widzieli jako promień światła. Ale ani 

Maryja, ani my, nie świecimy własnym 

światłem – otrzymujemy je od Jezusa.”  
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Objawiając się sto lat temu  siostrze Łucji  Matka Boża trzy razy jej powtórzyła: 

"Zbliżamy się do czasów ostatecznych". Wskazała wówczas, że najważniejszym 

środkiem służącym ratunkowi ludzkości jest poświęcenie się Jej Niepokalanemu Sercu  

i modlitwa różańcowa. Takie jest przesłanie Fatimy. Dlatego na tle fasady Bazyliki 

Trójcy Przenajświętszej rozpięty jest ogromny różaniec, widoczny w dzień i w nocy,  

i jak Krzyż na Kalwarii jest jedynym środkiem zbawienia człowieka, tak Różaniec  

z Fatimy jest jedynym jego ratunkiem. W odpowiedzi na to przesłanie, po zapoznaniu 

się z treścią trzeciej tajemnicy objawień, papież Jan Paweł II poświęcił Rosję, w 1984 

roku, Niepokalanemu Sercu Maryi.  
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Wioska Aljustrel, w której 

mieszkały dzieci, którym 13 maja 

1917 po raz pierwszy objawiła się 

Matka Boża,  jest oddalona o dwa 

kilometry od Sanktuarium. 

Zwiedzamy w niej domy 

pastuszków.  W Aljustrel prawie 

wszystko jest tak, jak za czasów 

objawień.  Otaczają  ją biblijne  

gaje oliwne, w których można 

odnaleźć prawdziwy spokój i ciszę a także wspomnienie klimatów Palestyny. W jednym 

z nich odprawiamy Drogę Krzyżową tzw. „węgierską” - bo ufundowali ją Węgrzy jako 

votum wdzięczności za wyzwolenie spod komunizmu.  

Wczesnym niedzielnym rankiem, w Bazylice Matki Boskiej Różańcowej, 

uczestniczymy we Mszy Świętej, koncelebrowanej przez liczne grono kapłanów  

z diecezji tarnowskiej. Żegnamy Fatimę, w której sto lat temu objawiła się światu 

Matka Boska. W sercu zabieramy do Polski fatimskie orędzie, w oczach - koronę Matki 

Boskiej z kulą, która miała zabić Ojca Świętego Jana Pawła II a w pamięci widok 

rozmodlonego ludu bożego. Samolotem linii lotniczej Tap Portugal wracamy z Lizbony 

do Warszawy. 
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