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Przewodnik
po Eucharystii

Część II - Odkryj Eucharystię krok po kroku
Odcinek 5: PRZYGOTOWANIE (cd.)
- zgromadzenie i wspólnoty
liturgiczne

Posługi i funkcje
w zgromadzeniu

Przez sakrament chrztu zostaliśmy wszyscy zjednoczeni z Chrystusem – Kapłanem, upodobnieni
do Niego, mając przez to udział w powszechnym
kapłaństwie ludu Bożego. Każdy ochrzczony jest zatem zobowiązany do ciągłego wypełniania różnych
funkcji, wynikających z udziału w tym kapłaństwie.
Konstytucja dogmatyczna o Kościele Soboru
Watykańskiego II poucza, że wierni pełnią królewskie i powszechne kapłaństwo przez współdziałanie
w ofiarowaniu Eucharystii, biorąc czynny udział w liturgii, oraz przez „przyjmowanie sakramentów, modlitwę i dziękczynienie, świadectwo życia świątobliwego, zaparcie się siebie i czynną miłość” (KK, 10).

Posługi i funkcje w zgromadzeniu, spełniane przez
różne osoby do tego wybrane i przygotowane, wyrażają życie, działanie, dynamikę zgromadzenia.
Posługą nazywamy czynność wykonywaną przez
tych, którzy zostali wybrani przez Kościół i ustanowieni specjalnym obrzędem do stałego ich wykonywania.
Należą do nich np.: kapłan, diakon, ustanowiony akolita, ustanowiony lektor.
Funkcje natomiast mogą wykonywać osoby, które
są do tego przygotowane, ale nie zostały ustanowione
na stałe. Zaliczamy do nich m.in.: ministrantów, lektorów, psałterzystów, organistów.
Posługi i funkcje to nie usługi, które spełnia ktoś
przypadkowy czy ktoś z zewnątrz, kto na chwilę włącza się w liturgię, a po ich wykonaniu opuszcza zgromadzenie. Ci, którzy spełniają szczególne zadania
w zgromadzeniu, pozostają w nim jako jego uczestnicy aż do rozwiązania tego zgromadzenia. Świadomie
i aktywnie przeżywają swój udział, włączają się w celebrowanie i urzeczywistnianie tajemnicy Chrystusa
dla budowania Jego Ciała, czyli dla budowania Kościoła. Spełnianie posług lub funkcji w zgromadzeniu
nie jest sposobnością do wyróżnienia się spośród innych. Przeciwnie, oznacza oddawanie siebie zgromadzeniu w sposób bezinteresowny i jak najpełniejszy,
najdoskonalszy, na miarę możliwości, by służyć całemu zgromadzeniu.

KKK, 1591: Cały Kościół jest ludem kapłańskim. Przez chrzest wszyscy wierni uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa. Uczestnictwo to
jest nazywane „wspólnym kapłaństwem wiernych”. U jego podstaw i dla służenia mu istnieje
inne uczestnictwo w posłaniu Chrystusa, przekazywane przez sakrament święceń, którego
misją jest pełnienie służby we wspólnocie,
w imieniu i w osobie Chrystusa – Głowy.
Wzorem wszystkich uczestniczących w kapłańskiej misji Chrystusa jest Maryja. Ona „stała obok
krzyża Chrystusowego”. To biblijne określenie kryje
w sobie głęboką rzeczywistość współuczestnictwa
– du hową jedność ze Zbawicielem składającym
ofiarę za zbawienie świata. W Eucharystii, na podobieństwo Maryi i wszystkich świętych, odnajdujmy
się obok krzyża i jednoczmy we wstawienniczej modlitwie za cały świat.

Struktura zgromadzenia
Zgromadzenie eucharystyczne ma swoją strukturę.
Nie jest to przypadkowe zebranie się ludzi w jednym
miejscu i nie chodzi o to, aby każdy miał wybrane przez
siebie, wygodne miejsce. W zgromadzeniu jest Głowa,
czyli ten, kto przewodniczy i kto uobecnia Chrystusa.
To Chrystus i Jego Duch kształtują zgromadzenie
i nadają mu charakter. Zgromadzenie tworzą też różne
jego członki, zajmujące miejsca stosownie do posług
i funkcji, jakie w nim pełnią. Całe zgromadzenie ma
strukturę ciała, w którym każdy członek jest ważny,
choć nie każdy ma takie samo zadanie.
Katechizm Kościoła Katolickiego wyjaśnia: „Liturgię celebruje cała wspólnota, Ciało Chrystusa zjednoczone ze swoją Głową.
Czynności liturgiczne nie są czynnościami
prywatnymi, lecz kultem Kościoła, będącego <<sakramentem jedności>>, a Kościół
to lud święty, zjednoczony i zorganizowany
pod zwierzchnictwem biskupów. Dlatego
czynności liturgiczne należą do całego Ciała
Kościoła, uwidaczniają je i na nie oddziałują. Poszczególnych natomiast jego członków
dotyczą w różny sposób, zależnie od stopnia
święceń, urzędów i czynnego udziału”.
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Można stwierdzić, że jak daleko człowiek
osobiście zaangażuje się w liturgię, tak daleko realizuje się jego życie autentycznie
chrześcijańskie.
W zgromadzeniu liturgicznym najważniejsza zasada głosi, że: „Wszyscy, czy to wyświęceni szafarze, czy to świeccy wierni, pełniący swój urząd
posługi lub swoją funkcję, winni wykonywać tylko
to wszystko, co należy do nich z natury rzeczy i na
mocy przepisów liturgicznych” (KL, pkt. 28).
Zgromadzenie liturgiczne nie powinno być tłumem
nieznanych sobie osób, które asystują jakiemuś rytuałowi, każda na własny użytek. W zgromadzeniu
liturgicznym każdy spełnia jakąś czynność. Niech
nikt nie będzie widzem, „ponieważ odprawianie Mszy
ma z natury charakter społeczny, dlatego wielka siła
oddziaływania tkwi w dialogach między celebransem
a zgromadzeniem wiernych oraz w aklamacjach;
są one bowiem nie tylko zewnętrznymi znakami odprawiania, lecz także tworzą i podtrzymują łączność
między kapłanem i ludem” (OWMR, 14).

„Podczas odprawiania Mszy wierni tworzą
społeczność świętą, lud nabyty przez Boga
i królewskie kapłaństwo, aby dziękować Bogu,
składać w ofierze niepokalaną Hostię nie tylko
przez ręce kapłana, ale razem z nim, i uczyć
się składać samych siebie w ofierze. Niech się
tedy starają okazać to przez głęboką pobożność
i miłość względem braci, którzy uczestniczą
w tej samej akcji liturgicznej. Niech się też wystrzegają wszelkiego indywidualizmu i wyróżniania się, pamiętając o tym, że mają wspólnego
Ojca w niebie i że wobec tego wszyscy są braćmi. Niech więc tworzą jedno ciało..., szczególnie
kiedy wspólnie składają ofiarę i wspólnie przystępują do Stołu Pańskiego. Jedność tę dobrze
ukazuje wspólne zachowanie tych samych gestów i tej samej postawy ciała”. /OWMR, 62/

Postawy liturgiczne
„Jedno jest Ciało i jeden Duch… Jeden jest
Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg
i Ojciec wszystkich.”
/Ef 4, 4-6/
Jedność Kościoła jest szczególnym pragnieniem
Chrystusa oraz nadrzędnym celem wszystkich działań Kościoła. Cokolwiek Kościół czyni, chce przybliżyć
człowieka do Boga i ludzi do siebie. Każda postawa
i każdy gest przyczyniają się do jedności, odnawiają
ją, umacniają i pogłębiają. Tylko pogłębiając jedność,
duchową i widzialną zarazem, wspólnota może się
upodobnić do Boga.
W czasie liturgii jesteśmy w szczególny sposób
„wobec Chrystusa” i „przed obliczem Pana”. Zachowujemy taka postawę, która odpowiada tej sytuacji.
Postawy i gesty w liturgii mają swoją symbolikę. Samo ciało ludzkie ma swoja wymowę
w liturgii. Wstęp do mszału zwraca uwagę na
to, iż „jednakowa postawa ciała, którą powinni
zachować wszyscy uczestnicy liturgii, jest znakiem wspólnoty i jedności zgromadzenia, wyraża bowiem, a zarazem wywiera wpływ na myśli
i uczucia uczestników”
/OWMR, 20/.
Kościół uczestniczy w zbawczym dziele Chrystusa. Jednoczy się z Nim przez wiarę i miłość.
On jako Głowa kieruje swoim Ciałem. Daje mu życie
i w sposób wolny pociąga do jedności z Sobą. Wspólnota powinna się zachowywać tak, jak zachowuje się
ciało w stosunku do głowy. Od niej zależą gesty rąk
i nóg oraz postawy całego ciała. Jeżeli Chrystus –
Głowa przemawia, wszyscy słuchają. Jeżeli składa
ofiarę, wszyscy czynią to samo. Jeżeli zaprasza do
stołu, wierni przyjmują zaproszenie. Aktywność zgromadzenia liturgicznego jest określona przede wszystkim przez działanie Chrystusa. Trzeba to działanie
odkryć i na nie odpowiedzieć.
Nasza odpowiedź ma głównie wymiar duchowy.
Każdy z nas w sercu słyszy słowo, składa ofiarę, przeżywa komunię. Widzialny wyraz tych przeżyć jest jednak także ważny.
Ciało spełnia ważną rolę w duchowym przeżyciu.
Wspólnota będąca Ciałem Chrystusa zachowuje się
rzeczywiście jak Jego Ciało. Świadomie i w sposób
wolny wypowiada słowa i wykonuje gesty, które są
znakiem przyjęcia daru Pana i odpowiedzią na Jego
miłość. Wstaje, siada lub klęka, a każda z tych postaw
stanowi reakcję, świadomą odpowiedź, wolne uczestnictwo w tym, co Chrystus proponuje wspólnocie swoich wiernych.
W zgromadzeniu liturgicznym zarówno celebrans,
jego asysta, jak i wierni przyjmują różne postawy i wykonują różne gesty, które podczas czynności liturgicznych mają swoje określone znaczenie – symbolikę.

1. Postawa stojąca kryje w sobie wiele znaczeń. Wyraża szacunek wobec kogoś i uroczyste ogłoszenie ważnej prawdy, mówi o kapłańskiej ofierze i przeżywaniu zmartwychwstania,
jest świadectwem czujności i gotowości do
działania. Jest znakiem uszanowania dla osób
starszych i godniejszych oraz wyrazem szczególnego znaczenia spełnianej czynności. Tym
bardziej na modlitwie postawa ta jest znakiem
uszanowania dla Boga, najwyższego Pana (Mt
6,5; Mk 11,25; Łk 18,11; 22,46).
Kapłanowi przystoi postawa stojąca, gdyż
w imieniu Chrystusa pośredniczy między Bogiem
a społecznością wiernych. Kapłan jest znakiem
obecności Chrystusa Pośrednika w zgromadzeniu
liturgicznym. Dlatego to on stoi przy sprawowaniu
Mszy św. Na znak czynnego kapłańskiego zaangażowania. Także lektor na znak szacunku dla
Słowa Bożego czyta je w postawie stojącej.
Postawa stojąca oznacza również zwycięstwo
i zmartwychwstanie, okrzyk radości z odkupienia.
Ojcowie Kościoła w postawie stojącej widzieli
symbol świętej wolności dzieci Bożych, uwolnionych przez Chrystusa z niewoli grzechu i śmierci
wiecznej. Człowiek, który został wyzwolony i przeżywa tę prawdę, nosi w sobie klimat okresu wielkanocnego. Zmartwychwstały Chrystus wychodzi
i wkracza w życie z nową mocą. Trudno wielkanocne misterium wyrazić na siedząco.
Postawa stojąca to również aktywna postawa człowieka biorącego udział w liturgii. Oznacza czujność
i gotowość do działania. Czuwanie ma charakter obrony przed niebezpieczeństwami. Jest także znakiem
gotowości do podjęcia misji i znakiem oczekiwania na
przyjście Pana.
Pan przyjdzie o godzinie, której nie znamy. Nasze
biodra mają być przepasane, a płonąca lampa wiary
być znakiem gotowości na przyjęcie Pana oraz na
świadczenie o Nim wobec innych ludzi.
Wstajemy więc, gdy:
• na początku Mszy św. wchodzi kapłan, będący szczególnym znakiem Chrystusa – Głowy;
• rozpoczyna się śpiew przed Ewangelią, gdyż
Chrystus to Ten, „który był, który jest i który
przychodzi” (Ap 1,4). On przychodzi w swoim
słowie;
• wyznajemy naszą wiarę. Jest to szczególny
akt. Uroczyście bowiem wyznajemy wobec
wspólnoty, kto jest naszym Bogiem i jaki jest
program naszego życia;
• wypowiadamy lub śpiewamy różne aklamacje, gdyż one są także „krótkim wyznaniem
wiary” (np. „Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk
twoich…”, „Głosimy śmierć Twoją Panie
Jezu”);
• wypowiadana jest prefacja („Zaprawdę
godne to i sprawiedliwe…”), gdy śpiewamy:
„Święty, Święty, Święty”. Łączymy się wtedy w szczególny sposób z aniołami i świętymi w niebieskiej liturgii, którzy wysławiają
Boga;
• wypowiadamy modlitwę powszechną, gdyż
jest to szczególna modlitwa wstawiennicza,
w której wszyscy zwracamy się do Boga
w intencjach Kościoła, świata, potrzebujących i zgromadzonych;
• na zakończenie Mszy św. wyruszamy
w świat, a na drogę otrzymujemy błogosławieństwo. Niesiemy ze sobą wszystko, czym
zostaliśmy obdarowani podczas Eucharystii.
Otrzymaliśmy również zadanie uobecniania
królestwa Bożego w świecie.
Osoby w starszym wieku, słabi i chorzy mogą
siedzieć w czasie całej Mszy św.

3. Postawa klęcząca to oddanie czci Bogu ciałem
i duszą. Zgięcie kolana przed Bogiem wynika z pełnego odkrycia prawdy o Jego wielkości i potędze. Jest
dobrowolnym, z całym zaangażowaniem woli i serca,
uznaniem Jego mądrości i miłości. Zginać kolana to
być posłusznym Bogu, poddać swoją siłę sile żyjącego Boga, uznać Jego wielkość.

„Doskonałość człowieka można podziwiać
ze względu na jego pionową postawę. Natura
uczyniła człowieka wyprostowanym, skierowanym ku niebu, aby myślał nad sprawami
niebiańskimi. Dzięki takiej postawie człowiek
może podziwiać i ziemię, i niebo, które <<jest
jego domem>>, może przekraczać granice.”
/Jan z Trzciany/
2. Postawa siedząca jest postawą słuchającego
ucznia. „Maria usiadła u stóp Pana i przysłuchiwała
się Jego mowie” (Łk 10,39). Chrystus wyróżnił postawę Matki, mówiąc, że „obrała najlepszą cząstkę”,
gdyż Ewangelia nadaje sens życiu. Wiara rodzi się
ze słuchania. Słuchanie Słowa Bożego i przyjęcie Go
prowadzi do doświadczenia Boga i zrozumienia prawd
wiary.
Postawa siedząca jest znakiem skupienia, przyjmowania, poznawania i rozważania Słowa Bożego
(Łk 2,46; 10,39; 1 Kor 14,30; Dz 20,9), refleksji, zadumania, oczekiwania. Postawa ta sprzyja zagłębianiu
się w siebie, w swoje serce, wpatrywaniu się w to, co
niewidzialne.
Liturgia uczy słuchać. Słuchanie, wsłuchiwanie się
w Słowo Boże to proces długotrwały. Przyswajamy
Słowo Boże podobnie jak muzykę. Im częściej słucha
się muzyki, tym głębiej się ją odkrywa, tym „więcej się
słyszy”.
W czasie Mszy św. wszyscy siedzą, gdy:
• lektor czyta Słowo Boże;
• kantor śpiewa psalm między czytaniami;
• podczas homilii;
• w czasie procesji z darami i przygotowania
darów ofiarnych;
• w czasie rozdzielania Komunii św. oraz podczas chwil milczenia.
„Żeby złapać Boży głos i Boską muzykę,
trzeba koniecznie dostroić fale własnego życia
do Boskiej częstotliwości. Boga – Jego muzykę, Jego słowo, Jego bliskość – słyszy się
tylko wtedy, kiedy będzie się odbierało na częstotliwościach, którym na imię miłość”
/Johannes Hessen/.
Bóg na innych nie nadaje. Jeśli chcemy
z Nim układać nasze życie, musimy kochać.

W czasie Mszy św. klęczymy na dwóch kolanach w chwilach szczególnego działania Boga:
• przed rozpoczęciem modlitwy epikletycznej (modlitwy do Ducha Świętego) i przeistoczenia;
• po zakończeniu śpiewu: „Baranku Boży”,
na słowa kapłana: „Oto Baranek Boży…”
i podczas wyznania przed Komunią Świętą: „Panie, nie jestem godzien”;
• w czasie Komunii, jeśli okoliczności na to
pozwalają.
Klęczymy też przed Najświętszym Sakramentem
w indywidualnej lub wspólnej adoracji – szczególnie
intensywnej modlitwie, której głównym celem jest zawsze wielbienie Boga i Jego majestatu.
Kucanie nie jest ani gestem, ani postawą liturgiczną. Wskazuje na brak szczerości i wyraża obojętność
wobec Boga. Jest oznaką braku wiary w to, że Bóg
realnie przychodzi na spotkanie z nami w Eucharystii.
Podczas, gdy klęczenie jest postawą, przyklęknięcie jest gestem. To gest szacunku, uwielbienia, czci.
Przyklękamy wchodząc do kościoła, przechodząc
przed tabernakulum, w którym znajduje się Najświętszy Sakrament, a także bezpośrednio przed przyjęciem Komunii Świętej (jeśli przyjmowana jest na stojąco, w procesji komunijnej).
Postawa klęcząca przyjmuje przynajmniej trzy formy: rzucenie się na ziemię (prostracja), upadnięcie do
stóp, klęczenie.
W chrześcijańskim rozumieniu postawa ta sięga
zachowania się Jezusa przed rozpoczęciem Ostatniej
Wieczerzy. Jezus klęcząc, umył nogi apostołom,
wyrażając w ten sposób swoją postawę wobec
człowieka: „Dałem wam przykład” (J 13,15).
Prawdziwa miłość uniża się. Człowiek klękając
przed Bogiem, wyraża uznanie dla Jego wielkości i
niezmierzoności, uznaje swoją małość w duchu Maryjnego Magnificat: „Wejrzał na uniżenie swojej służebnicy” (Łk 1,48).
Postawa klęcząca ukazuje też stan człowieka
szczególnie dotkniętego bólem, cierpieniem i w tej postawie wołającego do Boga.
Przykład modlitwy na klęczkach dał sam Chrystus:
„Jezus oddalił się na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami:
<<Ojcze, jeśli to możliwe, zabierz ode Mnie ten
kielich. Jednak nie Moja, lecz Twoja wola niech się
stanie>>” (Łk 22, 41-42).

Eucharystia jest spotkaniem przy stole. W postawie
siedzącej zazwyczaj spożywamy posiłki. Wspólne zasiadanie do stołu daje poczucie bliskości, łączy ludzi,
kształtuje jedność całej rodziny dzieci Bożych.
Postawa siedząca wyraża też posiadanie władzy i
godności królewskiej. Kto zasiada na tronie, ten jest
królem. Chrystus daje wszystkim udział w swoim życiu i spełnianym przez siebie potrójnym posłannictwie:
prorockim, kapłańskim i królewskim.
Królewskie posłannictwo wyraża się w służbie, nosi
w sobie szczególny wyraz godności osoby. Chrystus
przywraca utraconą przez grzech godność dzieci Bożych i obdarza wszystkich udziałem w swej godności
królewskiej. Każdy na swój sposób otrzymuje udział w
godności królewskiej, zasiada na tronie, który jemu został przygotowany. Panuje nad tą „cząstką” królestwa,
która znajduje się w jego oddziaływaniu.
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Postawa klęcząca wyraża usilną prośbę człowieka szukającego opieki i pomocy dla siebie i bliskich.
Człowiek pokazuje, że gotów jest uczynić wszystko, by
uprosić potrzebny dar. Szczególną intencją modlitwy
jest prośba o darowanie grzechów. Wskazuje ona na
człowieka skruszonego poczuciem winy; na poczucie
upokorzenia, pragnienie przyjęcia pokuty i gotowość
nawrócenia.
Powstanie z klęczek to wyraz powrotu do pełni życia, znak przebaczenia i wyzwolenia.
Wzajemna zgoda i miłość pomiędzy zgromadzonymi na Eucharystii jest niezbędna do jej owocnego
przeżycia (por. Mt 5, 23-24). Powinniśmy dążyć do
tego, aby nasza duchowa jedność wyrażała się także widzialną jednością. Wychowanie chrześcijańskie
zmierza bowiem ku temu, aby to, co wspólnotowe,
stało się moim osobistym, a to, co osobiste, stało się
wspólnotowe. Tylko na tej drodze można przezwyciężyć napięcie między indywidualnym a wspólnotowym
wymiarem uczestnictwa w liturgii.
Kiedy rozpoczynamy celebrację świętej liturgii, niechaj każdy z nas pomyśli o swoim nastawieniu do wiary, o swoim zaangażowaniu w tę
wspólnotę uczniów Chrystusa, którzy spotykają
się, aby w znakach liturgii świętować obecność
Pana Zmartwychwstałego. Chwalmy Boga całym ciałem, słuchajmy Słowa Bożego, pożywajmy Chleb Życia i głośmy światu królestwo Boże.
Panie Jezu, prosimy Cię, dodaj nam wiary w to,
że żyjesz w naszych sercach i sercach innych
ludzi, których mamy kochać, jak Ty ich kochałeś.
Pomóż nam gorliwie naśladować Ciebie.
Panie, przymnóż nam wiary.
Ania i Zbyszek Kozikowscy
Konsultacja:
ks. dr Waldemar R. Macko

„Przygotujcie drogę Panu,
prostujcie dla Niego ścieżki”
Panie, prosimy Ciebie
o owocne przeżycie Adwentu.
Niech czas ten stanie się osobistą
tęsknotą za Twoją bliskością,
by odkryć, że to TY jesteś najważniejszy.
Kierując się słowami Ewangelisty,
pragniemy prostować
ścieżki naszego życia
i poprzez adwentowe postanowienia
zbliżać się do miłości
nowonarodzonego Chrystusa.
Amen.
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CUDA EUCHARYSTYCZNE

Cud w Ivorra
– Hiszpania, 1010 r.

W 1010 r. ks. Bernat Oliver celebrował
Mszę św. w kościele Najświętszej Maryi Panny w Ivorra (niedaleko Barcelony).
W momencie konsekracji zwątpił w rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii.
Niespodziewanie wino w kielichu zaczęło
wrzeć, zmieniło się w Krew, przelało przez
kielich i rozlało po korporale i obrusie, ściekając także na podłogę.
Biskupem diecezji Urgell był wówczas św. Ermengol. Natychmiast przybył do Ivorry. Po zbadaniu zdarzenia zabrał kielich oraz poplamiony
obrus i zawiózł je do Rzymu. Papież Sergiusz
IV już w 1011 r. (!) podpisał bullę potwierdzającą
prawdziwość cudownego wydarzenia, nadając
jednocześnie dodatkowe przywileje konfraterni
w Ivorra.
Kielich pozostał w Rzymie, a część poplamionego Krwią obrusa i korporał, wraz z dokumentem papieskim, umieszczono pod ołtarzem
w kościele parafialnym św. Cugata w Ivorra, poświęconym w 1055 r. przez bpa Wilhelma Guifré
de Cerdanya z Urgell.
W XIV stuleciu – spustoszonym plagą z 1348r.
– ractwo Maryjne z Ivorra, podczas prac budowlanych w kościele św. Cugata, wydobyło
dokument papieski. Relikwie oraz bullę, po potwierdzeniu jej autentyczności, wystawiono na
widok publiczny.
Od tego momentu kult „la Santa Duda” („Świętego Zwątpienia”) – jak zaczęto nazywać cudowne wydarzenie – zaczął się szerzyć, najpierw
w królestwie Aragonii i księstwie katalońskim,
później w całej Hiszpanii. Król Alfons V Aragoński dozwolił bractwu z Ivorry na publiczną zbiórkę funduszy w celu nabycia wspanialszego, odpowiadającego wielkości zdarzenia, relikwiarza.
Stało się to w 1426 r., gdy obrus Świętego
Zwątpienia, wraz z innymi cennymi relikwiami
podarowanymi przez Sergiusza IV (takimi jak
włos z głowy Matki Bożej, cierń z korony cierniowej Chrystusa, kamień z grobowca, w którym
złożono Jego Ciało, i innymi, związanymi ze
świętymi), umieszczono w specjalnym gotyckim
relikwiarzu, przechowywanym do dzisiaj.
Sanktuarium przemieniło się zaś w centrum
pielgrzymkowe. Mały kościółek przebudowano
w 1663 r. w obszerną świątynię, z fasadą z 1762 r.
Barokowy ołtarz uległ zniszczeniu podczas wojny domowej w 1936 r., jednak relikwiarz i czczona w Ivorra figurka Maryi przetrwały.
Do dziś, w II Niedzielę Wielkanocną, świętuje
się uroczystość „la Santa Duda”, na pamiątkę
Świętego Zwątpienia ks. Olivera i cudu eucharystycznego z 1010 r.
Opracowali: A. i Z. Kozikowscy

