Piłata. A potem spotkał kobietę o imieniu Weronika, która z wdzięczności za to,
że została uleczona z upływu krwi, kazała
sporządzić Jego portret i teraz oddaje mu
cześć w swoim domu. Słysząc, że Volusianus chce zabrać obraz dla papieża, uparła
się, że będzie mu towarzyszyć do Rzymu.
Gdy tylko Tyberiusz spojrzał na ów wizerunek, natychmiast wyzdrowiał, więc ufundował dla niego złotą ramę, ozdobioną
szlachetnymi kamieniami. Po kilku kolejnych wiekach w łacińskiej prozie Piłatowej,
powstałej około roku 1050, malowidło zamieniło się w cudowny obraz: „Weronika
akurat kupiła płótno, kiedy naprzeciw niej
wyszedł Jezus, położył materiał na swym
obliczu, a ono odbiło się w widoczny sposób”. W takiej właśnie wersji historia ta
znalazła się w Złotej legendzie Jakuba de
Voragine – zbiorze życiorysów świętych,
spisanym około 1263 roku, który był jedną
z ulubionych lektur średniowiecza. Różne
teksty literackie świadczą o tym, jak daleko wstecz sięgają przekazy na temat relikwii z Bazyliki Świętego Piotra, a zarazem
jak bardzo były one, aż do XIII wieku, niejednorodne. W kronice mnicha Benedetto
di Sant'Andrea mowa jest o tym, że papież Jan VII (705-707) kazał zbudować kaplicę, która swój przydomek zawdzięczała
prawdziwemu obrazowi. W 1011 roku papież Sergiusz IV (1009-1012) wzniósł ku
czci sudarium (chusty) ołtarz w tej właśnie kaplicy. W Ordo Romanus z roku 1143
odnotowano, że papież regularnie chodził „do chusty, nazywanej «Weroniką»”,
by oddawać jej cześć. Kiedy w roku 1191
francuski król, Filip II August, zatrzymał

się w Rzymie podczas podróży powrotnej z Ziemi Świętej, papież Celestyn III
(1191-1198) pokazał mu prócz innych relikwii, również lniany kawałek chusty, na
którym „odbicie oblicza Chrystusa było
wyraźnie rozpoznawalne”. W roku 1214
niejaki Gerwazy z Tilbury, sceptyczny Anglik, w swej otia imperialis pisał: „postać
Pana, nazywana «Weroniką», jest prawdziwym obrazem Chrystusa, który przedstawia Jego cielesne wyobrażenie od piersi
w górę. Przechowywany jest w Bazylice
Świętego Piotra, w pobliżu wejścia po prawej stronie”. Dwa lata później papież Innocenty III (1198-1216) oficjalnie stwierdził,
że obraz Weroniki jest relikwią pasyjną.
W napisanym przez siebie hymnie pozdrawia „Święte Oblicze, tak blade na świętym
ołtarzu krzyża... poczernione w lęku, poplamione świętą krwią, okryło Cię lniane
płótno, na którym pozostała Twa postać”.
Dla rozszerzenia czci Świętego Oblicza
Chrystusa przełomowym był rok 1300,
ustanowiony przez papieża Bonifacego VIII
Rokiem Jubileuszowym. Od tego czasu do
rytuału ogłaszanych lat świętych należało
spotkanie z mistyczną relikwią: „Pątnik odwiedzi groby apostołów, przekroczy ziemię
czerwoną od krwi męczenników, spojrzy
w oblicze Zbawiciela, takie jakie zostało zachowane... na chuście Świętej Weroniki”.
Mimo powstałych w czasach nowożytnych
dyskusji nad autentycznością Chusty i pojawienia się wielu znaków zapytania co do
samej osoby św. Weroniki, nadal aktualne
pozostaje przekonanie chrześcijan, pragnących zmienić swoje życie przy okazji
oglądania Świętego Oblicza Zbawiciela.
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Pielgrzymom odwiedzającym Jerozolimę
do dziś wskazuje się miejsce na Via Dolo
rosa zaznaczone przez kaplicę małych
sióstr Jezusa. Miała się tu rozegrać pełna
napięcia i dramatyzmu scena, którą – jak
się wydaje – chyba wszyscy znamy bardzo
dobrze: „Weronika znajdowała się w swym
domu w Jerozolimie, kiedy usłyszała wołanie i skargi tłumu otaczającego żołnierzy,
którzy prowadzili Jezusa na Kalwarię. Pospieszyła do drzwi, spojrzała ponad masą
ludzi i ujrzała Zbawiciela. Głęboko wzruszona chwyciła swój szal, założyła go, wypadła z domu i biegła obok żołnierzy, którzy siłą próbowali ją powstrzymać. Kiedy
dotarła do Pana, spojrzała w Jego wykrzywioną bólem twarz, pokrytą krwią i potem. Wzięła wtedy swój szal i otarła nim
oblicze Zbawiciela. Pan podziękował jej
najcenniejszym podarunkiem, jaki człowiek mógł otrzymać, uwieczniając na
jej szalu swą świętą twarz”. Ale przecież
scena ta, choć pojawiła się na niezliczonej ilości obrazów, jest jedynie pobożną
legendą. Już samo imię domniemanej właścicielki chusty wyjaśnia, że opowiadana
o niej historia była jedynie próbą wytłumaczenia pochodzenia cudownego wyobrażenia Chrystusa. Vera eicon to łacińsko-grecka zbitka słów, która dosłownie
oznacza prawdziwy obraz. Ewangeliści
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nic nie przekazali na temat Weroniki oraz
odbicia oblicza Jezusa, podobnie jak nie
wiedzą o tym wcześni historycy Kościoła.
Dopiero na początku VI wieku powstała,
osnuta na tym wątku, inna legenda, która
opowiada, że pewnego dnia cesarz Tyberiusz ciężko zachorował, a dzięki swym posłańcom dowiedział się o cudotwórcy Jezusie z Nazaretu. Wysłał więc swego sługę
Volusianusa do Jerozolimy z rozkazem, by
sprowadził Go do Rzymu. Kiedy człowiek
ten przybył na miejsce, dowiedział się, że
Jezus właśnie został ukrzyżowany przez

H. Memling, Św. Weronika z veraiconem , 1475 r.

Porządek Mszy św. i nabożeństw ______________________________________________
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. rocznicy 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
27 marca – poniedziałek
18.00 – za † męża Helmuta Rudoll, † siostrę Felicję, † brata Heinricha i † bratową Elżbietę, †† szwagrów Richarda i Jana oraz dusze w czyśćcu
cierpiące
28 marca – wtorek
18.00 – za †† rodziców i dziadków z rodziny Niemiec i Gieża oraz †† z pokrewieństwa
29 marca – środa
7.00 – za † Jerzego Łatkę w 30. dzień po śmierci
30 marca – czwartek
18.00 – za †† rodziców Irenę i Czesława Bohdan, †† dziadków oraz †† z pokrewieństwa z obu stron
31 marca – piątek
17.15 – Droga krzyżowa
18.00 – za † męża Bernarda Przygockiego, † syna Piotra, †† rodziców i teściów oraz dusze w czyśćcu cierpiące
1 kwietnia – sobota
7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
8.00 – za †† Jadwigę i Ernesta Korzekwa w kolejne rocznice śmierci, † ich
syna Franciszka, †† rodziców i rodzeństwo
		– za † Władysława Cwynara
13.00 – chrzest: Anna Kabelska
18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Mirosława Zająca
z okazji 50. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny

2 kwietnia – V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
8.00 – za † męża i ojca Rudolfa Skóra w kolejną rocznicę śmierci
10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie
dla Michała z okazji 18. rocznicy urodzin oraz opiekę Bożą w rodzinie
		– modlitwa za roczne dzieci: Lena Golenia, Bartosz Czernysz, Miłosz
Skrzypiec-Fyrguth
		– chrzest: Mia Kubiak
17.15 – Gorzkie żale
18.00 – za † ojca Michała Frańczaka, †† jego rodziców, † brata Mariana,
† bratową Marię, † Stanisława Bolek i †† jego rodziców 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.
▪▪ Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza w środę po wieczornej Mszy św. w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego na spotkanie pt.: „Społeczna działalność Księdza Jana Kaczkowskiego…". Referat przedstawi p. Klara Kwoczała.
▪▪ Również w środę Mniejszość Niemiecka zaprasza na roczne zebranie, które odbędzie się o godz. 16.30 w klubie Akacjowa 2.
▪▪ Od środy do piątku będą trwały tzw. rekolekcje szkolne.
▪▪ W czwartek o godz. 18.45 odbędzie się spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży z klas trzecich gimnazjalnych.
▪▪ Burmistrz Zdzieszowic oraz Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Społeczność uczniowska Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Zdzieszowicach zapraszają Rodziców
i Uczniów klas szóstych na Dzień Otwarty Trójki pt. „Szkoła nowych możliwości”,
który odbędzie się w sobotę 1 kwietnia o godz. 10.00.
▪▪ W przyszłą niedzielę Seniorzy Domu Dziennego Pobytu „Stokrotka” zapraszają
po Mszach św. o godz. 8.00 i 10.30 na wystawę prac świątecznych.
▪▪ Modlitewno-formacyjne spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich odbędzie się – jak zwykle – w 1. niedzielę miesiąca, tj. 2 kwietnia 2017 r. o godz. 14.00
w domu katechetycznym przy kościele św. Antoniego.
▪▪ Comiesięczne odwiedziny chorych odbędą się w sobotę 8 kwietnia.
▪▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii; w przyszłą niedzielę kolektę przekażemy Kurii Diecezjalnej w Opolu będzie. „Bóg zapłać”.

