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Zadanie na niedzielę
Przeczytaj Ewangelię według św. Mateusza rozdział
17 wersety od 1 do 9 i zaznacz prawidłową odpowiedź.

Pierwsze czytanie (Rdz 12, 1-4a)
Powołanie Abrahama na ojca Ludu Bożego
Psalm (Ps 33 (32)
Okaż swą łaskę ufającym Tobie
Drugie czytanie (2 Tm 1, 8b-10)
Bóg nas powołuje i oświeca

Kto był świadkiem przemienienia Pana Jezusa
na Górze Tabor?
1. Piotr, Jakub i Jan
2. Mateusz, Łukasz i Marek

Ewangelia (Mt 17, 1-9)
Czystość duszy zapewnia oglądanie chwały Boga

3. Franciszek, Łucja i Hiacynta
4. Maryja, Symeon i Zachariasz
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Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich:
twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak
światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli
chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla
Mojżesza i jeden dla Eliasza».
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam
upodobanie, Jego słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upadli na
twarz i bardzo się zlękli.
A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie
lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego
Jezusa.
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie
opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy
zmartwychwstanie».
•

Wywiad z o. Krystianem
na str. 2-3

•

Pierwszy z nowego cyklu
artykułów o cudach
eucharystycznych
– Cud w Lanciano, str. 4-5

ul. Kartuska 349, 80-125 Gdańsk, tel. 58 3-03-99-94

Teksty: Piotr i Joanna Błędzcy, Bogusław Olszonowicz, Ewa Rola,

e-mail: jasien@diecezjagdansk.pl

Maria Rusiecka, Katarzyna Tamowicz, Lucyna Witek,

www.parafiajasien.gda.pl

www.youtube.com/gdanskjasien

Korekta: Małgorzata Migdał

Biuro parafialne: wt i czw 16.00-17.30, sob 10.00-12.00

Opracowanie graficzne i skład: Katarzyna Karczewska

Numer konta Pekao SA II O/Gdańsk
24 1240 1268 1111 0000 1541 8823
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Z Ewangelii według św. Mateusza:

KOMENTARZ:
To właśnie w tym celu – aby potwierdzić słuszność kierunku wiary:
przez życie, krzyż, śmierć ku
zmartwychwstaniu – Chrystus
dokonał wobec uczniów cudu przemienienia na górze Tabor. Światło
tej góry było nie tylko znakiem
nieśmiertelności – kiedy Mojżesz
i Eliasz, jako żyjący, rozmawiali
z Jezusem – ale było również zwiastunem i potwierdzeniem zwycięstwa wiary i miłości nad złem
i śmiercią.

PAPIESKA INTENCJA
APOSTOLSTWA
MODLITWY NA MIESIĄC
MARZEC:
Intencja ewangelizacyjna:
Katolicy w Chinach. Módlmy
się, aby Kościół w Chinach
trwał w wierności Ewangelii
i wzrastał w jedności.
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Intencje mszalne na nadchodzący tydzień:
Poniedziałek 09.03. 2020

Na zaproszenie księdza proboszcza Zygmunta Słomskiego, tegoroczne
rekolekcje wielkopostne w naszej parafii prowadzili Ojcowie Bernardyni
z Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Radecznicy.

1. wolna intencja.
2. wolna intencja.
18.00 1. +Karol DAWIEC (VIII)
2. O pogłębienie wiary, miłości, przemianę serca i uzdrowienie relacji w rodzinie Łukasza i Marty.
3. W intencji parafian.
8.00

Wtorek 10.03. 2020
1. wolna intencja.
2. wolna intencja.
18.00 1. +Marianna HILDEBRAND.
2. +Karol DAWIEC (IX)
3. O Boże błog., opiekę Maryi i Świętego Józefa dla rodziny z Bolszewa.
8.00

Korzystając z tej okazji poprosiliśmy o
krótką rozmowę Ojca Gwardiana Krystiana
Olszewskiego OFM.

Środa 11.03. 2020

- Proszę Ojca, Radecznica dla wielu mieszkańców
Wybrzeża jest miejscowością nieznaną lub mało
znaną, jak tam dojechać?
- (Ojciec Krystian) To prawda, bo Radecznica jest
niewielką miejscowością leżącą na terenie
aktualnego województwa lubelskiego, usytuowaną przy granicy roztocza Zachodniego i tzw.
Padołu Zamojskiego, a do Lublina mamy około 70
kilometrów. Być może na Wybrzeżu niewielu
słyszało o Radecznicy, ale sądzę, że przynajmniej
w parafii bł. Doroty z Mątew po naszych
spotkaniach rekolekcyjnych to się zmieni.

Kościół w Radecznicy
- W naukach rekolekcyjnych wiele miejsca poświęcił
Ojciec św. Antoniemu z Padwy.
- To dzięki św. Antoniemu, który 8 maja 1664
roku objawił się ubogiemu mieszkańcowi
Radecznicy o imieniu Szymon, miejscowość ta
stała się znanym ośrodkiem religijnym i ważnym
miejscem pielgrzymkowym.
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1. wolna intencja.
2. wolna intencja.
3. wolna intencja.
18.00 1. wolna intencja.
2. +Karol DAWIEC (X)
3. W intencji Jagody. O potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo.
8.00

o. Krystian

Czwartek 12.03. 2020
1. wolna intencja.
2. wolna intencja.
18.00 1. +Karol DAWIEC (XI)
2. ++Eligiusz w 10. r. śm., Wanda w 4. r. śm. oraz Arkadiusz w 3. miesiąc po śm.
3. wolna intencja.

- Proszę Ojca, może nie wszyscy z naszych
czytelników mieli okazję wysłuchać nauk, proszę
zatem o podanie kilku najistotniejszych informacji
o Sanktuarium, którego strażnikami są Ojcowie
Bernardyni.

8.00

- Przypomnę zatem, że 8 maja 1664 roku, w dniu
kiedy Kościół wspomina św. Stanisława Biskupa
Męczennika, przyszedł św. Antoni i stanął przed
domem jednego z mieszkańców, który miał na
imię Szymon. Trudnił się on tkactwem, stad
dzisiaj nazywany jest „Szymonem Tkaczem”.
Święty stojąc przed jego domem poprosił go, żeby
doń wyszedł. Towarzyszyła temu zjawisku
niezwyczajna jasność. Kiedy Szymon stanął przed
nieznajomym, Ten przedstawił się, mówiąc w
języku polskim: Ja jestem Święty Antoni. Na dowód
swojej tożsamości, Święty sprawił, że przed
domem Szymona Tkacza wytrysnęło źródełko, po
czym zaprosił go, by pójść na pobliską górę. Dla
Szymona fakt, że pojawiło się źródło, był
dostatecznym argumentem, by z przekonaniem,
że przyszedł do niego Święty, pójść za nim na
szczyt pobliskiego wzniesienia. Kiedy doszli do
celu, św. Antoni nakazał, aby na początek w tym
miejscu postawić krzyż. Dodam, że ten krzyż się
zachował i jest umieszczony niedaleko głównego
wejścia do naszej Bazyliki.

8.00

Piątek 13.03. 2020
1. +Karol DAWIEC (XII)
2. +Dariusz PIERNICKI.
18.00 1. ++ z rodziny BORZYSZKOWSKICH.
2. +Wanda w 23. r. śmierci.
3. W intencji Zofii w 16. r. urodzin.

Sobota 14.03.2020
8.00

1. +Mieczysław WOŁOSZKO w 13. r. śm. oraz ++ z rodziny.
2. +Karol DAWIEC (XIII)
10.30
Wielkopostny Dzień Skupienia Ruchu Rodzin Nazaretańskich archidiecezji gdańskiej
W int. Bożeny o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski.
18.00 1. Dziękczynna od Anny za odebrane łaski z prośbą o dalsze.
2. +rodzice: Albin i Janina.

Niedziela 15.03. 2020 III Niedziela Wielkiego Postu
7.30
9.00
9.15

1. +Wojciech JÓZEFOWICZ oraz ++ z rodziny z obojga stron – int. od sióstr.
2. +Karol DAWIEC (XIV)
1. +Janusz RUTKOWSKI w 22. r. śmierci.
2. ++Józef i Joanna BROWARCZYK
/dk/ Dziękczynna z prośbą o Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski, opiekę Maryi dla Eugenii.

10.30 1. +Józef KROPIDŁOWSKI
2. O zdrowie, Boże błog. dla rodziców: Józefa i Krystyny z okazji imienin.
11.00 /dk/ +Maria w 6. rocznicę śmierci.
12.00 1. +rodzice z obojga stron: Zofia i Ireneusz oraz Anna i Bazyli.
2. wolna intencja.
13.15 1. +Wiesław WITKOWSKI w 1. rocznicę śmierci.
2. W int. mamy Bogumiły z okazji 70. rocznicy urodzin, o Boże błog. i opiekę Maryi.
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Moniki i Liliany oraz dla wnuczki Agaty.
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Z Orędzia Papieża Franciszka na Wielki Post 2020…
„Warto rozważyć dogłębniej Tajemnicę Paschalną, dzięki której
została nam udzielona łaska Boża. Doświadczenie miłosierdzia jest
bowiem możliwe tylko w kontakcie „twarzą w twarz” z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panem, który „umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2, 20). Chodzi o dialog serca z sercem,
przyjaciela z przyjacielem. Właśnie dlatego w okresie Wielkiego
Postu tak ważna jest modlitwa. Jest ona nie tyle obowiązkiem, ile
wyraża potrzebę odpowiadania na miłość Boga, która nas
zawsze uprzedza i wspiera. Chrześcijanin modli się bowiem mając
świadomość, że jest miłowany pomimo swej niegodności. Modlitwa
może przybierać różne formy, ale w oczach Boga tak naprawdę liczy
się to, że drąży nasze wnętrze doprowadzając do rozkruszenia
zatwardziałości naszego serca, aby je coraz bardziej nawracać ku
Niemu i ku Jego woli”

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj obchodzimy niedziele Ad Gentes,
modlitwy i postu w intencji dzieł misyjnych, z tej
okazji po mszach zbiórka do puszek na wsparcie
misji.
2. Dzisiaj po wieczornej Eucharystii zapraszamy na
wieczór uwielbienia. W planie konferencja, adoracja
z modlitwą uwielbienia, którą poprowadzi wspólnota
Szkoła Maryi, oraz modlitwa wstawiennicza, po niej
adoracja do g. 21.00.
3. Zachęcamy do adoracji Najświętszego Sakramentu
każdego dnia wielkiego postu w górnym kościele w
godzinach 18.30 - 21.00. W środy o 18.45 katecheza
wielkopostna.
4. Nabożeństwa pasyjne: droga krzyżowa w piątki: o g. 8.30, o g. 17.30 dla dzieci w górnym
kościele, o g. 17.30 dla dorosłych w dolnym
kościele, o g. 19.30 dla młodzieży i pracujących do
późna w dolnym kościele. Nabożeństwo Gorzkich
Żali w niedzielę o g. 17.00.
5. W środę katecheza dla kandydatów do bierzmowania o g. 19.15 w dolnym kościele.
6. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu w
kaplicy adoracji od g. 9.00 do g. 17.00. Koronka do
Bożego Miłosierdzia o g. 15.00, a o g. 17.00 w dolnym kościele różaniec w intencji pokoju na świecie,
po nim o 17.30 nabożeństwo drogi krzyżowej.
7. W sobotę 14. marca odbędzie się w naszej parafii
wielkopostny dzień skupienia wspólnot Ruchu Rodzin Nazaretańskich naszej archidiecezji. Z tej okazji
zapraszamy na wspólną adorację o g. 10.00, a po niej
na wspólną Eucharystię o g. 10.30.
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8. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek dobrowolnych ofiar na działalność naszego parafialnego
biuletynu.
9. Przypominamy, że od wtorku 17. marca rozpocznie się kolejna edycja kursu ALPHA. Zapraszamy
do udziału. Więcej informacji na ulotkach dostępnych z tyłu kościoła.
10. Sakrament Bierzmowania w naszej parafii
zostanie udzielony w środę 22. kwietnia br. o g.
18.00. Szafarzem sakramentu będzie biskup
Zbigniew Zieliński. Ks. Tomasz zaprasza osoby
dorosłe pragnące przyjąć sakrament bierzmowania,
na spotkanie w najbliższą środę, 11. marca o g.
20.15 w kawiarence parafialnej.
11. Ks. Krzysztof zaprasza do udziału w pielgrzymce z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.
Zostało jeszcze 5 wolnych miejsc. Zapisy i informacje u ks. Krzysztofa.
12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej,
odwiedzania naszej parafialnej strony internetowej
oraz do zabrania ze sobą naszego parafialnego
biuletynu. Dzisiaj wywiad z Ojcem Ksawerym,
który głosił w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Z tyłu kościoła dostępne są również skarbonki jałmużny wielkopostnej, można zabrać ze
sobą „tutkę charytatywną”, którą należy wypełnić
produktami spożywczymi i dostarczyć do zakrystii.
W sklepiku parafialnym dostępne są świece
„paschaliki” w cenie 10 zł.
13. Wszystkim paniom, z okazji przypadającego
dzisiaj Dnia Kobiet, składamy najserdeczniejsze
życzenia: wielu łaski Bożych oraz opieki
Najświętszej Maryi Panny! Szczęść Boże!

W kolejnych objawieniach św. Antoni wyraził
życzenie, aby na tej górze została wybudowana świątynia. Według kroniki klasztornej
można dziś zacytować słowa wypowiedziane
przez św. Antoniego do Szymona Tkacza: „Jam
jest św. Antoni. Mam to z woli Najwyższego
Pana, abym tobie opowiedział, iż na tym
miejscu Chwała Boga Najwyższego odprawiać
się będzie. Przeze mnie, chorzy, ślepi, chromi i z
różnymi dolegliwościami, utrapieni, znajdować
i otrzymywać będą pociechy swoje. Chorzy
zdrowie, ślepi wzrok, chromi chód, zgoła
wszyscy uciekający się na to miejsce, bez łaski
nie odejdą.”.
Dzisiaj, w miejscach gdzie się św. Antoni
objawiał
postawione
zostały
kaplice
nazywane „dróżkami św. Antoniego”.
- Czy prowadzona jest dokumentacja łask,
jakich za wstawiennictwem św. Antoniego
otrzymują od Pana Boga wierni.
- Takiej jednolitej monografii jeszcze nie ma,
ale przy wspomnianym wcześniej pamiątkowym krzyżu wyłożona jest Księga, gdzie
pielgrzymi zapisują wyproszone, otrzymane
nadzwyczajne łaski i jest to już pokaźna
dokumentacja.
- Z jednej strony św. Antoni wyprasza wiernym
wiele łask, a z drugiej warto może zasygnalizować, że historia klasztoru w Radecznicy
jest też w jakiś sposób naznaczona trudnymi
doświadczeniami…
- Historia tego miejsca przeżywała rzeczywiście bardzo trudne momenty. Najpierw,
po Powstaniu Styczniowym, za działalność
patriotyczną
naszych
zakonników
car
aresztował ojców i zostali oni zesłani na Sybir,
a klasztor został zlikwidowany i zamieniony na
cerkiew prawosławną. Po ponad pół wieku, po
odzyskaniu niepodległości, dzięki biskupowi
Marianowi Fulmanowi ojcowie Bernardyni
odzyskali klasztor. W czasie II wojny światowej
hitlerowcy wypędzili wszystkich zakonników, a
pozostał tylko jeden, Ojciec Maksymilian, który
zarządzał tym miejscem do 1945 roku.

Św. Antoni

Po wojnie w klasztorze mieścił się Sztab
Główny
na
Lubelszczyźnie
Żołnierzy
Niezłomnych - Wyklętych. Skutkiem donosu,
w nocy z 19 na 20 czerwca 1950 roku
ówczesne władze aresztowały wszystkich
zakonników i pod osłoną nocy wywieziono
ich do więzienia na Zamku Lubelskim. Ten
wątek miał ciąg dalszy, bo gdy po latach
odnaleziono na cmentarzu w Lublinie szczątki
Żołnierzy Niezłomnych, pięciu z nich zostało
pochowanych z honorami wojskowymi, w roku 2017 i 2019, w krypcie naszego klasztoru.
Miejsce to nadaje naszemu klasztorowi także
wymiar patriotyczny.
- Jak zwykle w takich rozmowach, towarzyszy
uczucie niedosytu. Dziękując za spotkanie
można wyrazić nadzieję na może kolejne
w przyszłości…
- To prawda, że krótki wywiad nie wyczerpie
tego, o czym chciałoby się powiedzieć,
rozwinąć. Ja dziękuję Panu Bogu i św.
Antoniemu, że przyprowadził nas do Gdańska.
Jestem mile zaskoczony, że również mogliśmy
z księdzem proboszczem rozmawiać przed
kamerą Waszej parafialnej telewizji. Jako
gospodarz, zapraszam do Radecznicy, do św.
Antoniego, gdzie nieustannie bije źródło
Bożych łask za przyczyną tego,
który
pociesza Boże Dzieciątko trzymając w dłoni
symbol czystości - białą lilię.
Rozmawiał: Bogusław Olszonowicz
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CUD W LANCIANO

Cud eucharystyczny został uznany oficjalnie
przez Kościół 17 lutego 1574 roku decyzją biskupa
Lanciano, Rodrigueza Gaspere. Poddał on wtedy
zakrzepłą krew badaniom, które dowiodły, że pięć jej
fragmentów waży tyle samo, co jeden.

Od pierwszej niedzieli adwentu trwamy w nowym roku duszpasterskim
poświęconym Eucharystii. Przeżywamy go pod hasłem: „Eucharystia daje życie”. Jest on
doskonałą okazją do tego, aby więcej uwagi poświęcić Eucharystii w naszym życiu,
uzmysłowić sobie czym ona jest, czym być powinna i jaką ma wartość. Program oparty
jest na dokumencie Benedykta XVI. Adhortacja apostolska „Sacramentum caritatis”,
proponuje, by w kolejnych latach skoncentrować się na Eucharystii, jako tajemnicy
wyznawanej, Eucharystii jako tajemnicy celebrowanej i wreszcie – Eucharystii jako
tajemnicy posłania i chrześcijańskiego świadectwa.
Trwając w roku poświęconym Eucharystii,
warto uświadamiać sobie na różne sposoby jak ważna
jest Eucharystia, podczas której chleb i wino realnie
przemieniają się w ciało i krew Jezusa. Cuda
eucharystyczne są dowodem na ludzkie niedowiarstwo – z reguły wydarzały się jako odpowiedź na
zwątpienia, wątpliwości, które nurtowały nie tylko
„zwykłych” wiernych, ale również kapłanów.
Niezwykłe wydarzenia, które miały przywrócić
wiarę, rozwiać wątpliwości i pomóc uświadomić
sobie, że Eucharystia jest największym skarbem
Kościoła, zapisały się trwale na kartach historii.
Cuda te, to nie tylko momenty, w których hostia
lub wino widocznie i bezsprzecznie przemieniają się
w ludzką krew i ciało. To też tajemnicze pojawienia
się i zniknięcia hostii lub nadprzyrodzone wydarzenia
związane z jej konsekracją.
W kolejnych numerach, będziemy przybliżać
historię najważniejszych i najbardziej znanych cudów
eucharystycznych, które są pewnym „pstryczkiem
w nos” od Pana Boga, zadanym nam po to, abyśmy
nieustannie pielęgnowali w sobie wiarę, że przyjmując Komunię, karmimy się Ciałem i Krwią samego
Jezusa Chrystusa, pomimo, że ludzkie zmysły na to
nie wskazują. W dzisiejszym numerze historia
najstarszego cudu, który miał miejsce we Włoszech
w wiosce Lanciano w VIII wieku.
Cud w Lanciano, który miał miejsce w VIII w.
jest pierwszym cudem eucharystycznym odnotowanym w historii Kościoła. Wydarzył się w małym
kościele pod wezwaniem świętego Legoncjana.
Wówczas w Lanciano mieszkali mnisi bazyliańscy,
i właśnie jednemu z nich dane było doświadczyć
cudu. Jako, że historia została spisana kilka wieków
później, nie ma pewności co do okoliczności
zdarzenia.
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Kościół św. Franciszka Cudu Eucharystycznego
w Lanciano
Jedni twierdzą, że mnichowi brakowało wiary
i wątpił w prawdziwą obecność Jezusa w Eucharystii, inni utrzymują, że właśnie gorliwa postawa
przyczyniła się do cudu dokonanego podczas sprawowanej właśnie przez niego Eucharystii. W obecnym sanktuarium św. Franciszka w Lanciano,
odnośnie tego zdarzenia widnieje tablica kamienna
z 1636r. z napisem: „modlił się, aby Pan usunął tę
ranę niewiary z jego serca”…jednak czy napis ten
mógł faktycznie odnosić się do stanu duszy mnicha
z VIII w.?
Nie ma niestety żadnych zapisków mówiących o wydarzeniach z tamtego czasu. Część z nich
przepadła podczas trzęsień ziemi, inne podczas
pożarów i grabieży. Można przypuszczać, że mnich
oniemiał z wrażenia podczas sprawowania Mszy
Świętej i podzielił się tą cudowną wiadomością z
pozostałymi wiernymi bądź tylko mnichami, jak
można przypuszczać. Mnisi chcąc zachować ciało
Pańskie przybili je 12 gwoździkami do specjalnego,
kosztownego materiału, dzięki czemu zachowane
Ciało ma kształt hostii.
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Najświętsza Krew Chrystusa podzieliła się
natomiast na pięć osobnych grudek. Każda z nich
jest nieco inna pod względem wielkości i kształtu.
Skrzepnięta krew ma kolor ziemisty, jest bardzo
twarda. Jej łączna waga to 15,85 gramów. Ciało
Pańskie przybrało kolor lekko brunatny, kiedy
oświetli się ją od strony tylnej nabiera różowego
odcienia.

W latach 70 XX wieku pod kierunkiem
włoskich profesorów w dziedzinie anatomii pobrano próbki z Ciała i Krwi i poddano je licznym
badaniom. Badania były bardzo dokładne, trwały
dwa lata. 4 marca 1971 w Sanktuarium św.
Franciszka w Lanciano podano do opinii publicznej,
że „cudowne ciało z Lanciano jest cząstką ludzkiego ciała. Cudowna krew jest ludzką kwią”.
Z przeprowadzonych badań wynikało, że ciało składa się z tkanki mięśnia sercowego, ciało i krew
mają tę samą grupę krwi AB. W cudownej krwi
odkryto żywe białka, takie jakie spotyka się w żywej krwi ludzkiej. Stwierdzono też obecność
substancji mineralnych takich jak chlorki, fosfor,
magnez, potas, sód i wapń. Cudowna krew i ciało
przetrwały w bardzo dobrym stanie dwanaście
wieków, co z punktu widzenia naukowego, racjonalnego jest po prostu niemożliwe. Pomimo niesprzyjających czynników biologicznych i atmosferycznych nie znaleziono w nich śladów konserwantów czy balsamowania. Ponadto udowodniono,
że cudowne Ciało z Lanciano jest to jak gdyby
przekrój mięśnia serca — z góry na dół — wycięty
sam środek serca. Dzisiaj, przy tak zaawansowanej
technice byłoby nam trudno to wykonać, wyciąć
taki fragment serca, a co dopiero dwanaście wieków
temu... Po licznych i dokładnych badaniach naukowych stwierdzono, że grupa krwi z Lanciano jest
taka sama jak na świętym Całunie Turuńskim.
W latach 80 i 90 wykonywano kolejne badania,
które potwierdziły prawdziwość postawionych
wcześniej tez.
Ewa Rola
Opracowanie powstało na podstawie
artykułu ze strony internetowej www.opoka.org.pl
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