Aacheński "Heiligstumsfahrt"

Już niewiele dni dzieli nas od religijnych wydarzeń, które powtarzają się w siedmioletnich odstępach
od prawie 800 lat.
W dniach od 20.06. 2014 do 29.06.2014 spotykać będziemy na ulicach tysiące pielgrzymów, którzy
przybędą do naszego miasta, ażeby być świadkiem wystawienia świętych relikwii, które
przechowywane są w akwizgrańskiej katedrze.
Ich historia sięga 799 roku, kiedy to patriarcha Jerozolimy podarował je potężnemu wówczas władcy
Karolowi Wielkiemu. Był to podarunek o charakterze religijnym oraz politycznym. W ten sposób Karol
Wielki został uznany władcą równym cesarzowi bizantyńskiemu.
Pieluszka Dzieciątka Jezus, opaska biodrowa ukrzyżowanego Chrystusa, suknia Matki Boskiej,
noszona przez nią w Świętą Noc oraz chusta, w którą zawinięto odciętą głowę Jana Chrzciciela to
relikwie, które nadały wówczas Akwizgranowi rangę jednego z najważniejszych miejsc
pielgrzymkowych w średniowiecznej Europie. Przez ponad 400 lat modlili się przy nich tylko władcy
oraz wierni szlacheckiego pochodzenia. Dopiero w roku 1239, kiedy to święte relikwie złożono w
Relikwiarzu Maryjnym, (w którym przechowywane są do dzisiaj) zainicjowano powszechne
pielgrzymki. Siedmioletnia powtarzalność ich odbywania się wprowadzona została w 1349 roku przez
Karola IV, pod wpływem strasznej epidemii dżumy, która w tym czasie dziesiątkowała ludność
Europy. Cyfra 7 nie pojawiła się przypadkowo. Symbolizuje ona w Biblii doskonałość oraz pełnię i
pojawia się w niej bardzo często (7 dni stwarzania świata, 7 pieczęci, 7 czasz boskiego gniewu w
Apokalipsie itd.).
Na przestrzeni XIV i XV wieku pielgrzymowało do Aachen w siedmioletnim rytmie nieraz do 100
tysięcy pątników. Trudno się dziwić, że kościół Karola Wielkiego stal się z czasem za mały i musiał
zostać rozbudowany. W miejsce niewielkiego chóru powstało po 59 latach budowy wielkie, utrzymane
w stylu gotyckim, prezbiterium, które zostało konsekrowane dokładnie 600 lat temu. Jest ono do
dzisiaj miejscem spoczynku Karola Wielkiego oraz sanktuarium mieszczącym święte relikwie.

Tylko ważne wydarzenia dziejowe przerywały siedmioletni takt pielgrzymek. Do historii przeszedł rok
1937, kiedy to mimo utrudnień ze strony narodowych socjalistów, przybyło do Akwizgranu 800000
pielgrzymów, ażeby w milczącym akcie wiary zamanifestować jednocześnie swój opor wobec ideologii
faszystowskiej.
Tegorocznym duchowym mottem akwizgrańskiego "Heiligstumfahrt" jest cytat z Księgi Rodzaju (12):
"Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukaże.". Ten fragment Biblii
opowiada historie Abrahama, któremu Bóg polecił opuścić swoją ojczyznę i udać się w nieznane.
Abraham jest posłuszny i odważą się wybrać w zupełnie obce strony, które w przyszłości stają się dla
niego oraz jego potomstwa nową ojczyzną. Przypowieść ta zachęca do pełnego zaufania Bogu, który
nas i jednocześnie cały Kościół prowadzi czasem na nowe, nieznane szlaki.
Dla większości z około 100 tysięcy pielgrzymów, którzy przybędą niedługo do Aachen, nieistotna jest
odpowiedz na pytanie: "Czy zawartość Relikwiarza Maryjnego jest autentyczna?". Chociaż naukowcy
po dokładnym zbadaniu świętych tkanin orzekli jednomyślnie, że prawdopodobieństwo ich
autentyczności jest bardzo wysokie, to jednak stanowią one dla Kościoła przede wszystkim symbol
wiary chrześcijańskiej oraz jej wielowiekowej tradycji.
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