mów nawiedzających Rzym z racji choćby
Lat Świętych nieraz na pierwsze miejsce
wysuwało się oglądanie specjalnie wystawianej chusty św. Weroniki z tajemniczym wizerunkiem Jezusa, a niemniej
znaczące były dwie inne relikwie – domniemany kawałek drewna z Prawdziwego Krzyża, na którym Chrystus cierpiał
i zmarł, oraz włócznia legionisty, po której
spłynęła Jego drogocenna krew. Równocześnie należy sobie uświadomić, że pamiątki po męczeńskiej śmierci Jezusa są
w przedziwny sposób rozsiane po wielu
ważniejszych kościołach Europy, a nawet
tam, gdzie można byłoby się ich najmniej
spodziewać: np. w modnym Mediolanie,
w światowym Paryżu, w romantycznej
Wenecji, ale także na turystycznej wyspie Majorce, w surowych górach Kaukazu, nad brzegami Mozeli czy w średniowiecznej, toskańskiej Sienie. Od wieków
przyciągają tłumy turystów, którzy mają
nadzieję, że wystarczy spojrzenie lub zwykła fizyczna bliskość, a obdarzeni zostaną
zbawienną mocą. Niektóre relikwie prezentowane są sporadycznie, tak jak tunika
z Trewiru lub Całun Turyński. Inne wystawiane są nieustannie na pokaz, można je
w każdej chwili zobaczyć w skarbcu wiedeńskiego zamku, a nawet w sejfie Bazyliki Świętego Piotra lub w centrum zachodniego kultu relikwii, czyli w rzymskiej
bazylice Santa Croce in Gerusalemme.
Relikwie pasyjne przez stulecia wiązały
się z konkretnymi oczekiwaniami zbawienia. Wierzono, że dzięki nim można osiągnąć bezpośredni kontakt ze Zbawicielem
ludzkości, mieć udział w Odkupieniu przez

Jego śmierć, z pełnym chwały Zmartwychwstaniem. Uważane były za milczących
świadków dni, które przypieczętowały
nowy związek Boga z ludźmi. Równocześnie zazwyczaj nie przejmowano się zbytnio tym, czy ich prawdziwość została udowodniona. Pragnienie zbawienia, które
w tak wielkim stopniu determinowało myślenie i tęsknoty człowieka średniowiecza, sprawiało, że nadzieja zamieniała się
w rzeczywistość, a niektóre kopie w oryginał. Nasza religijna samoświadomość
jest być może inna – znaczona wpływem
racjonalizmu i oświecenia, a mimo to, jak
dawniej, znajdujemy się pod urokiem relikwii, czego przykładem są miliony ludzi
pielgrzymujących w ostatnich latach do
tzw. matki wszystkich relikwii – Całunu
Turyńskiego. Zadajemy jednak sobie pytania i domagamy się naukowych odpowiedzi. Czy pobożny stosunek do relikwii
pasuje jeszcze do naszych czasów? O co,
tak naprawdę, chodzi z tymi domniemanymi cierniami z korony Jezusa, niezliczonymi kawałkami krzyża oraz trzydziestoma sześcioma, świętymi gwoździami?
Czy to wszystko jest jedynie pobożnym
oszustwem? W tym miejscu chyba dobrze
wyczuwamy to, co już uczeni podpowiedzieli, że nie każda wątpliwa relikwia musi
być nieprawdziwa. Nie jest dobrze być
zbyt łatwowiernym, jeszcze gorzej w nic
nie wierzyć, warto natomiast przyswoić
sobie słowa św. Pawła: „Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie” (1 Tes
5,21). To właśnie będzie motywacją do
przedstawiania pasyjnych relikwii w kolejnych numerach Informatora.
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W czasie Wielkiego Postu, w którym religijne i pobożnościowe praktyki tak często odnoszą nas do męki i śmierci naszego
Pana, warto poświęcić nieco uwagi fascynującej historii relikwii pasyjnych, czyli niemych świadków tych trzech dni, które na
zawsze przemieniły świat. Nie stanowią
one dogmatów naszej wiary, ale z całą
pewnością mogą pomóc w duchowym
zbliżeniu się do Chrystusa, który jako Człowiek pozostawił przecież swoje ślady.
Przedmiotom tym z jednej strony przypisuje się niezwykłą świętość, która domaga się ochrony przed profanami i ich
zbezczeszczeniem, a z drugiej strony ich
historia w ciągu wieków tak bardzo zrosła się z legendami, które tak skutecznie łączą mit z prawdą, że ich autentyczność poddawana jest dyskusji. Przykładem
takich legend, które krążą wokół prawdziwych lub domniemanych relikwii są
choćby takie, jak legenda o odnalezieniu
krzyża lub chusty Świętej Weroniki. Najbardziej znanym mitem, który miał wpływ
na kształtowanie się ideałów całej epoki,
jest mit o świętym Graalu. Powstał w ramach propagandy prowadzonej na rzecz
wypraw krzyżowych i opowiada o najszlachetniejszych rycerzach, poszukujących kielicha, używanego podczas Ostatniej Wieczerzy. Ów święty Graal miał być
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chroniony przez grupę mnichów-rycerzy
w warowni zwanej Świętą Górą, razem
z włócznią, którą legionista przebił bok
Jezusa. Za rycerzami świętego Graala podążyli w następnych stuleciach królowie
i cesarze, zakony (np. templariusze), poeci,
mistycy, okultyści i ezoterycy.
O relikwie pasyjne spierali się cesarze,
królowie i papieże, dla nich poświęcano
całe kraje, plądrowano miasta i prowadzono wyprawy krzyżowe. Dla pielgrzy-

G.B. Rovere, Zdjęcie z krzyża wraz z Całunem , ok. 1613 r.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
12 marca – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
8.00 – za † siostrę Elżbietę Bienia, †† braci Edmunda, Franciszka i Józefa,
† męża Gerharda oraz †† z pokrewieństwa
10.30 – za †† rodziców Jadwigę i Eugeniusza Skóra, † teścia Zdzisława Pateraka, †† dziadków Gertrudę i Leona Koptoń, † Antoninę Szewczuk
oraz †† z pokrewieństwa
17.15 – Gorzkie żale
18.00 – za †† Mariannę i Ignacego Piotrowskich, † ich syna Marka oraz
†† z pokrewieństwa
13 marca – poniedziałek
18.00 – za †† rodziców Anielę i Emila Kens oraz Marię i Jana Dresler, † siostrzeńca Dariusza Pelc, †† szwagierki i szwagrów i †† z pokrewieństwa z obu stron
14 marca – wtorek
18.00 – za †† rodziców Agnieszkę i Horsta Adamek, †† dziadków, † szwagierkę Krystynę i † jej męża Henryka
15 marca – środa
7.00 – za †† Jadwigę (Irmgardę) i Andrzeja Szołtysek, † ich syna Artura,
† brata Jana oraz †† z pokrewieństwa Szołtysek i Kulosa
16 marca – czwartek
18.00 – za † Kamilę Bazyluk w 30. dzień po śmierci i jej † męża Kazimierza
17 marca – piątek
17.15 – Droga krzyżowa
18.00 – za † Rudolfa Skóra, †† rodziców, teściów, rodzeństwo z obu stron,
†† szwagierki i szwagrów oraz dusze w czyśćcu cierpiące
18 marca – sobota
14.00 – chrzest: Honorata Drozd
18.00 – za † Marię Pola, † jej męża Henryka oraz †† rodziców Pola, Pieszkała i Bienia
19 marca – III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Andrzeja z okazji 40.
rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

10.30 – za † męża i ojca Mieczysława Pietruszkę w 17. rocznicę śmierci, †† rodziców Annę i Antoniego Bieleckich, † siostrę Stefanię oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
17.15 – Gorzkie żale
18.00 – za † ojca Tadeusza Kopieckiego, †† dziadków Pytlik i Kopieckich,
† szwagra Jerzego, †† Zofię i Daniela Sikorskich, †† Józefę i Jerzego
Maćkowiak, † Tadeusza Pytlik oraz †† z rodziny

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Dzisiaj przypada Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami, tzw. Niedziela Ad gentes, którą przeżywamy pod hasłem: „Gdzie misjonarze – tam nadzieja”.
▪▪ Serdecznie zapraszam dziś o godz. 17.15 do udziału w nabożeństwie Gorzkich żali
z kazaniem pasyjnym, które wygłosi ks. Tomasz Maintok.
▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej informuje, że 15 marca (środa) od godz. 15.30 na Górze
Świętej Anny odbędzie się wielkopostny dzień skupienia. Temat: „Cud Eucharystii
w oparciu o życie mistyczki Teresy Neuman”. Dzień Skupienia poprowadzi o. Ambroży OFM. Jednocześnie zarząd Klubu oznajmia, że o. Józefowi Kordkowi, kamilianinowi z Tarnowskich Gór, przekazano dwa wózki inwalidzkie do hospicjum.
▪▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz.
17.00 odbędzie się próba scholi i spotkanie ministrantów. Natomiast o godz. 19.00
odbędzie się spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży z klas drugich gimnazjalnych.
▪▪ W piątek o godz. 17.15 zachęcam do udziału w nabożeństwie Drogi krzyżowej.
▪▪ Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza w dniach 17–19 marca młodzież
gimnazjalną na Górę Świętej Anny na spotkanie weekendowe, które zostało nazwane „Ładowarka”, a w treści będzie służyło m.in. przygotowaniu do bierzmowania. Zgłoszenia należy kierować na adres biuro@botafe.pl.
▪▪ Zapowiedź! Dnia 24 marca br. (piątek) o godz. 18.45 odbędzie się w naszym kościele prelekcja z prezentacją multimedialną pt. „Kim jest Człowiek z Całunu”.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii, a przed kościołem
można złożyć ofiarę na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”; w przyszłą niedzielę
kolekta będzie przeznaczona na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację
zabytków sakralnych „Bóg zapłać”.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Elfrydę
Gola, lat 75, z ul. Katowickiej (pogrzeb odbył się w piątek) oraz śp. Annę Pandel,
lat 88, z ul. Wolności (pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 13.00), zaś z parafii św. Antoniego zmarli: śp. Władysław Niedziałek, lat 60, ul. Piastów i śp. Emma
Wilczek, lat 94, ul. Piastów. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

