
Odnaleziono relikwię Krzyża Świętego 

 

O tym niezwykłym odkryciu poinformował wiernych 14 września ksiądz Marian Czajkowski, 

proboszcz Parafii pw. Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym podczas rozpoczynających się 

Misji Świętych oraz peregrynacji kopii Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej.  

Do tej pory o ich istnieniu niemal zapomniano.  

 

– Już po odkryciu w rozmowie z najstarszymi parafianami dowiedziałem się, że kilkadziesiąt 

lat temu po gorzkich żalach całowano tę relikwię – mówi odkrywca.  

 

Ksiądz Marian Czajkowski podczas swego probostwa przeprowadził generalny remont 

kościoła i renowację wnętrza. Po zakończeniu tych prac chciał uporządkować najstarsze 

przedmioty w jednym miejscu, w zakrystii, w specjalnie wykonanej do tego celu gablocie. 

  

– W księgach parafialnych odnalazłem spis rzeczy kościelnych tzw. Fundi Instructi z 1933 

roku. Znajduje się tam zapis o relikwii Drzewa Krzyża Świętego, oraz pismo z 23 maja tegoż 

roku z informacją, że świadectwo autentyczności znajduje się w archiwum sandomierskiej 

kurii.  

– Zacząłem szukać relikwii. Znalazłem relikwiarz, który pasowałby, ale był pusty. Potem 

odnalazłem ten, o który chodziło – opowiada ksiądz Czajkowski. 

  

Z zachowanych dokumentów parafialnych wynika, iż relikwia trafiła do świątyni między 

1755 a 1773 rokiem, kiedy proboszczem był cysters, ksiądz Albert Kukliński.  

Kiedy dokładnie?  Nie wiadomo, nie znamy też z imienia i nazwiska biskupa, którego pieczęć 

widnieje na relikwii. 

  

– Jak tylko czas pozwoli, wybiorę się do archiwum diecezji sandomierskiej w poszukiwaniu 

bliższych informacji – zapewnia ksiądz proboszcz. 

 

Relikwiarz odnaleziony w Skarżysku Kościelnym to piękny krzyż na solidnej podstawie.  

Na środku za szkłem znajdują się złożone w krzyż dwie drzazgi, umiejscowione na starym 

płótnie i oklejone papierem. Serce relikwiarza zabezpieczone jest lakową pieczęcią  

z biskupim herbem.  



We własnym zakresie relikwiarz z drzewem krzyża świętego odnowiono i publicznie 

pokazano wiernym. W niedzielę 21 września zostały one umieszczone w Kaplicy Aniołów 

Stróżów, wcześniej parafianie nieśli je podczas Misyjnej Drogi Krzyżowej. 

 

Warto dodać, że z dokumentów parafialnych wynika, że w kościele Św. Trójcy znajdują się 

jeszcze relikwie Świętego Rocha i Błogosławionego Wincentego Kadłubka.  

Te pierwsze są umieszczone w ołtarzu konfesyjnym, o tych drugich nic nie wiadomo. 

 

Jacenty Kita 


