nych dziedzin (powstała nawet odrębna
nauka zwana syndologią lub syndonologią – od greckiego sindon, czyli płótno, całun), próbowano wyjaśnić zawiłą historię
tej relikwii. W istocie dokumenty potwierdzają jej istnienie od 1349 r., kiedy to domniemany „Całun Chrystusowy", pojawił
się w tajemniczych okolicznościach w Lirey we Francji. Wiadomo, iż w 1355 r. jego
właściciel, francuski rycerz Gotfryd II de
Charny, zorganizował pierwsze publiczne
wystawienie relikwii w skromnym drewnianym kościele w Lirey. Jego żona, Joanna
de Vergy, była praprawnuczką Ottona de
Roche. Rycerz ów był jednym z dowódców wojsk, które złupiły Konstantynopol
w 1204 r. podczas Czwartej Krucjaty i to
prawdopodobnie on przywiózł płótno do
Francji. Całun natychmiast zaczął przyciągać tłumy pielgrzymów. W 1453 r. wnuczka
rycerza Gotfryda, Małgorzata de Charny
przekazała Całun księciu Ludwikowi I Sabaudzkiemu w zamian za dwie posiadłości. Kiedy papież Sykstus IV wyraził swoje
osobiste przekonanie, iż Całun jest autentycznym płótnem pogrzebowym Jezusa,
ród Sabaudzki w 1464 r. wybudował kaplicę w Chambery we Francji, by go tam
złożyć w specjalnym relikwiarzu – srebrnej
skrzyni. W następnych latach całun wystawiano regularnie 4 maja, a także pokazywano go w innych terminach królom,
książętom i biskupom, przybyłym specjalnie w tym celu do tego miejsca. W roku
1516 do Chambery przyjechał też Albrecht
Dürer i próbował stworzyć dokładną kopię relikwii (znajduje się ona dziś w kościele w Lier w Belgii). Niedługo potem

doszło do tragedii. W nocy z 3 na 4 grudnia 1532 r. w Sainte Chapelle wybuchł pożar, trawiąc kościół niemal do fundamentów. Całun cudem przetrwał, choć nie bez
szwanku, gdyż srebrny relikwiarz stopił się
na jednym końcu, a płynny metal wypalił
dziurę w 48 warstwach materiału – do dziś
widoczne charakterystyczne uszkodzenie
relikwii. Dzieje całunu mogły toczyć się
dalej. Kiedy w 1576 r. w Mediolanie panowała dżuma, słynny arcybiskup Karol Boromeusz złożył uroczystą przysięgę, że jeśli
czarna śmierć ustąpi w przeciągu roku, on
uda się na pieszą pielgrzymkę do całunu
Pana. By oszczędzić arcybiskupowi trudów
pieszej wędrówki przez Alpy, książę Emanuel Philibert Sabaudzki kazał przewieźć
całun do swej rezydencji w Turynie, gdzie
zlecił budowę kaplicy przeznaczonej dla
owej świętości. Zaprojektowano ją jako
dobudówkę do istniejącej już turyńskiej
katedry Świętego Jana Chrzciciela. Całun
został tam przeniesiony w 1694 r. Humbert
II Sabaudzki, ostatni król Włoch, który abdykował w 1946 r., a zmarł w 1983 r., przekazał Całun w spadku Watykanowi. Niezwykle fascynujące są też dociekania na
temat historii cudownej relikwii przed XIV
wiekiem. Wylicza się, że trasa wędrówki
Całunu z Jerozolimy do Turynu mogła prowadzić przez Edessę, Konstantynopol,
Ateny i potem znane już Lirey i Chambery. Wyjątkowo pasjonujące wydają się
być też odkrycia, których dostarcza sztuka
bizantyjska – nagle w VI w. pojawiły się
liczne ikony, mozaiki i freski przedstawiające frontalne portrety Chrystusa ze szczegółami przypominającymi twarz z Całunu.
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R. IV: 2017, nr 12 (180)
Św. Jan w swojej Ewangelii tak opisuje pogrzeb Pana Jezusa: „Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz krył się
z tym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat
zezwolił. Poszedł więc i zabrał Jego ciało.
Przybył również i Nikodem, ten, który po
raz pierwszy przyszedł do Jezusa nocą,
i przyniósł około stu funtów mieszaniny
mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa
i owinęli je w płótna razem z wonnościami,
stosownie do żydowskiego sposobu grzebania”. Czy Całun Turyński jest pogrzebowym płótnem, o którym pisał Ewangelista? To pytanie od ponad wieku nurtuje
bardzo wielu uczonych, a prowadzone obszerne badania naukowe są dokumentowane w licznych opracowaniach. Punktem przełomowym tych
badań było wydarzenie
z 25 maja 1898 r. W tym
dniu Secondo Pia – adwokat, a zarazem burmistrz Asti – jako pierwszy otrzymał pozwolenie
na sfotografowanie niezwykłej relikwii, znajdującej się wówczas już
od ponad trzech stuleci
w Turynie. Zadanie dla
fotografa-amatora było
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prawdziwym wyzwaniem – miał utrwalić na fotograficznych płytach długi na
4,36 metra i szeroki na 1,10 metra kawałek lnu, na którym widniały żółtawe odciski. Ale wstrząsające odkrycie dopiero
miało nastąpić: podczas procesu wywoływania zdjęć na szklanych płytkach pojawił się nie widmowy, zażółcony zarys,
jaki widział na całunie, lecz fotograficzny
wizerunek człowieka. To zaskakujące odkrycie doprowadziło do wniosku, że obraz
tajemniczo odbity na Całunie jest fotograficznym negatywem. Zostało to potwierdzone w 1931 r., kiedy Giuseppe Enrie,
profesjonalny fotograf, mógł wykonać
nowe zdjęcia Całunu. Wraz z niezliczonymi
badaniami z zakresu antropologii, chemii,
fizyki, medycyny, tekstylologii i wielu in-

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
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
20 marca – poniedziałek – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NAJŚW. MARYI PANNY
18.00 – za †† Józefa i Genowefę Pyszka oraz †† z rodziny
21 marca – wtorek
18.00 – za †† rodziców Hildegardę i Józefa Niestrój oraz †† siostrę Adelajdę
z mężem
22 marca – środa
7.00 – za † Stanisławę Wawrzyk w 1. rocznicę śmierci
23 marca – czwartek
18.00 – za † Leonharda Czernek w 1. rocznicę śmierci
24 marca – piątek
17.15 – Droga krzyżowa
18.00 – za † męża i ojca Henryka Wancke, †† rodziców, rodzeństwo,
†† szwagra i siostrzeńca Waldemara, † Adama Wancke oraz
†† z pokrewieństwa
25 marca – sobota – UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
8.00 – za †† rodziców Rozalię i Józefa Czerneckich oraz Paulinę i Ryszarda
Lebok, † męża, †† rodziców chrzestnych oraz dusze w czyśćcu cierpiące
14.00 – chrzest: Krzysztof Mateusz Wilkosz
18.00 – za †† Jadwigę i Antoniego Olczyk oraz † ich syna Henryka

26 marca – IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
8.00 – za †† rodziców Adolfa i Elżbietę Bucher, †† Teodora i Agnieszkę Konieczny, †† dziadków z obu stron i †† z pokrewieństwa
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Krystyny i Janusza
z okazji 50. ślubu oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
17.15 – Gorzkie żale
18.00 – za † ojca Józefa Orlak, †† jego rodziców i braci oraz dusze w czyśćcu
cierpiące

Ogłoszenia parafialne _ _______________________________________________________________
▪▪ Serdecznie zachęcam do udziału w tradycyjnych nabożeństwach wielkopostnych. W piątki o godz. 17.15 odprawiamy Drogę krzyżową, a w niedziele o godz.
17.15 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.
▪▪ W poniedziałek o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie Grupy Modlitwy Ojca Pio.
▪▪ W środę (22 marca) od godz. 15.00 serdecznie zapraszamy na XII Międzyparafialny
Dzień Skupienia Parafialnych Zespołów CARITAS (z Januszkowic, Jasionej, Krępnej,
Rozwadzy i Zdzieszowic), który odbędzie się w kościele parafialnym w Rozwadzy.
▪▪ Również w środę odbędzie się o godz. 17.00 w naszym kościele spotkanie marianek.
▪▪ 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 dla młodzieży z klas pierwszych gimnazjalnych.
▪▪ W piątek (24 marca) bardzo serdecznie zapraszam o godz. 18.45 na prelekcję
z prezentacją multimedialną o Całunie Turyńskim pt. „Kim jest Człowiek z Całunu”.
▪▪ W sobotę przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, którą Kościół przeżywa jako Dzień Świętości Życia. Podczas Eucharystii o godz. 8.00 będzie możliwość podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego. Specjalne błogosławieństwo
zostanie udzielone również matkom oczekującym narodzin dziecka.
▪▪ Także w sobotę (25 marca) o godz. 18.30 w katedrze opolskiej w gronie biskupów
metropolii górnośląskiej zostanie odprawiona Eucharystia dziękczynna za 25 lat
kościelnej Metropolii Górnośląskiej. Biskup Opolski zaprasza wiernych całej diecezji, szczególnie przedstawicieli rad parafialnych, wspólnot i ruchów kościelnych.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków sakralnych; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona
na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać”.
▪▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z parafii św. Antoniego
śp. Krystynę Kaczmarczyk-Ciuchta, lat 64, z ul. Piastów. Wieczny odpoczynek racz
Jej dać Panie...

