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W klasztorze ojców franciszka-
nów w Osiecznej jest na pewno
ponad trzydzieści relikwii i nie ma
chyba osoby, która potrafiłaby je
wszystkie wymienić. W Kościołach
najczęściej spotkać można relikwie
pierwszej klasy.

Dwadzieścia relikwii umieszczo-
nych jest na ołtarzu głównym, za

Relikwie (z łac. – resztki,
szczątki) są to przedmioty zwią-
zane ze świętym. Najczęściej są
to szczątki ciała świętych, lub
rzeczy z nimi związanych. Relik-
wie dzielimy ma trzy klasy:

• Relikwie pierwszej klasy:
fragmenty ciała świętego czy bło-
gosławionego,

• Relikwie drugiej klasy:
przedmioty, albo fragmenty
przedmiotów, które były uży-
wane, czy noszone przez świę-
tego za jego życia. Na przykład:
sandały, różaniec czy pióro.

• Relikwie trzeciej klasy:
przedmioty, którymi dotknięto re-
likwii pierwszej klasy. Najczęściej
są to fragmenty płótna.

Cześć oddawana szczątkom
wielkich przyjaciół Bożych ma
swoje źródła już w Biblii.

W powieści „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza niemiecki kupiec San-
drus próbował sprzedać Zbyszkowi z Bogdańca szczebel z drabiny,
która się przyśniła świętemu Jakubowi. W jego ofercie kupieckiej znaj-
dowały się też między innymi: kopytko z osiołka, na którym odbyła się
ucieczka do Egiptu; pióro ze skrzydeł archanioła Gabriela; olej, w którym
poganie świętego Jana chcieli usmażyć oraz łzy Marii Egipcjanki.

Była to oczywiście satyra, bo sobór laterański ukrócił kupczenie re-
likwiami oraz oszustwa z tym związane uznając, że ważne są tylko re-
likwie zatwierdzone przez papieża.

RELIKWIE
Ile tajemnic tych odkrytych i nieodkrytych kryją w sobie wnętrza świątyń chyba nikt nie po-

trafi odpowiedzieć. Ci, który mieli okazję usłyszeć historię klasztoru przyznają rację. Można
obok świątyni mieszkać dziesiątki lat, odwiedzać ją częściej nawet niż co tydzień i… nic o
niej nie wiedzieć, albo wiedzieć tyle ile jedna kropla w całym morzu. Część tych mniej znanych
historii będziemy się starali naszym czytelnikom przybliżyć. Zacznijmy od podstaw – a wła-
ściwie od tego na czym kiedyś ołtarze były budowane i co decydowało o „ważności” kościoła
– od relikwii. Kiedyś bowiem każdy ołtarz powstawał na grobie męczennika, a im więcej ko-
ściół miał relikwii, tym wyżej był postawiony.

szybkami – przytwierdzone do czer-
wonego sukna. Każdy ołtarz, któ-
rych jest w klasztorze dziesięć, ma
także swoje relikwie - pod kamie-
niem. Jednak te najważniejsze, naj-
częściej czczone znajdują się w
specjalnych relikwiarzach występu-
jących najczęściej w postaci krzyży.
W klasztorze są cztery takie relik-

wiarze. Wszystkie mają około 300
lat, bo szczątki znajdujące się w
nich są dużo starsze.

Szczątki świętego Franciszka –
kawałki kości wystawiane są w
klasztorze w każdy czwartek oraz w
święto patrona tego zakonu.

Szczątki świętegoAntoniego zaś
czcić można w każdy wtorek.

Kilka razy w roku wystawiany
jest relikwiarz świętego krzyża, w
którym znajdują się dwie drzazgi z
krzyża, na którym ukrzyżowany był
Chrystus.

- Mówi się, że ze wszystkich
drzazg zamkniętych w relikwiarzach
złożyłoby się trzy krzyże chrystu-
sowe – mówi Mateusz Nowacki,
który w klasztorze pełni funkcję
przewodnika – należy jednak mieć
nadzieję, że te nasze drzazgi są
prawdziwe.

U franciszkanów jest jeszcze
jeden relikwiarz – nietypowy, bo w
formie postaci świętegoWalentego.
Wystawiany jest jeden raz w roku –
w święto patrona klasztoru – 14 lu-
tego. Wtedy przy ołtarzu św.Walen-
tego odprawiana jest msza święta,
a wierni mają możliwość uczczenia
relikwii.

Tak to więc otaczają nas
szczątki znanych i mniej znanych
świętych.

Mateusz Nowacki także fascy-

nuje się tym tematem. Ma nieco-
dzienną pasję - kolekcjonuje relik-
wie i ma ich już około
siedemdziesięciu.

- Najwięcej w moich zbiorach
mam relikwii drugiej i trzeciej klasy -
mówi - Te klasy pierwszej najczę-
ściej spotkać można w kościołach.

Z prośbą o relikwie pisze listy i
wysyła je do różnych krajów. Często
musi prosić o tłumaczenie na przy-
kład na język włoski.

Tę pasję kolekcjonerską za-
szczepił u Mateusza jeden z nowi-
cjuszy przebywających dziesięć lat
temu w klasztorze. I wtedy właśnie
wszystko się zaczęło, choć najstar-
szy relikwiarz odziedziczył Mateusz
po prababci, jest to zabytkowy krzyż
ze szczątkami aż siedemnastu róż-
nych świętych.

- W swojej kolekcji mam między
innymi relikwie świętego ojca Pio,
błogosławionej Urszuli Ledóchow-
skiej, Marii Merkert, świętego Fran-
ciszka, błogosławionego Edmunda
Bojanowskiego, dzieci fatimskich,
papieży: Jana XXIII i Innocentego XI
oraz Jana Pawła II. Choć ten frag-
ment szaty polskiego papieża nie
jest relikwią a pamiątką. Miano re-
likwii zyska dopiero wtedy, gdy Jan
Paweł II zostanie ogłoszony błogo-
sławionym lub świętym – tłumaczy.

Mateusz stara się czcić każdego
ze świętych, których szczątki ma w
swoim domu. W dniu, w którym
dany święty czy błogosławiony jest
wspominany zmawia za niegomod-
litwę lub uczestniczy we mszy św.
Zaskakujące jest to, że doskonale
pamięta daty przypisane świętym i
nie musi wspomagać się kalenda-
rzem.

Mateusz uważa, że to nic nad-
zwyczajnego, ma kilku znajomych,
którzy mają podobną pasję. Zainte-
resowanym pomaga zdobyć relik-
wie.

- Towarzystwo świętych, częste
przebywanie wśród nich, w tym
także przez relikwie, przybliża nas
do świętości. Bo każdy z nas został
z chwilą chrztu powołany do święto-
ści.
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