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bardzo często noszą tylko wspomnienie kiedyś doświadczonych cu
downych wydarzeń i próbują utrzymać ich „zaludnienie” grupami, 
które niewiele mają wspólnego z religijnością.

W ytworzone poprzez wieki i nagrom adzone w sanktuariach 
dobra kultury nie zawsze są traktowane jako wyraz ludzkiego du
cha religijnego i świadectwa wiary poprzednich pokoleń, z których 
przem awia religijność człowieka, lecz jako zwykłe, czasem „bez
duszne” świadectwa kultury. Stąd też, z drugiej strony, istnieje ko
nieczność wielkiej troski o takie świadectwa kultury, które są wy
tworem  wiary i ruchu pielgrzymkowego oraz wspomnieniem otrzy
manych łask, aby ich nie profanować i nie ułatwiać takiej postawy 
tym, którzy odwiedzają sanktuaria czy zwykłe miejsca kultu.

Jednym  z ważnych pytań teologicznych, k tóre przewijało się 
przez całość rozw ażań, było pytanie o „rodow ód” sanktuarium . 
Podkreślano, że każde sanktuarium  jest rzeczywistością przeżywa
ną przez Lud Boży, w  której spotykają się rzeczywistość Boska 
i rzeczywistość ludzka. Chociaż jest praw dą i nienaruszalną regu
łą, że każde sanktuarium  zostało ustanow ione za pośrednictw em  
regularnego dekretu władzy kościelnej i bez niego nie można m ó
wić o „sanktuarium”, to  niezaprzeczalną prawdą jest, że pierwotna 
inicjatywa nie należy do człowieka, ale do samego Boga! Sw. Jan 
od Krzyża twierdził, że Bóg sam wybiera miejsce, gdzie pozosta
wia odciśnięte znaki swej szczególnej obecności. Sanktuarium  jest 
miejscem, k tóre w  jakiś tajemniczy sposób odpow iada na ludzki 
głód Boga oraz na potrzebę samego Boga, który chce wylać pom ię
dzy ludzi ogrom ne potoki łaski i swej miłości miłosiernej.

Sanktuaria, wielkie czy małe, bogate architektonicznie czy też 
ubogie, maja swój rodow ód nie w  woli ludzkiej, ale w  jakimś obja
w ieniu, w jakiejś czcigodnej relikw ii czy miejscu naznaczonym  
świętością jakiegoś sługi Bożego, czy też w  jakimś innym  znaku. 
Aktualny Kodeks Prawa Kanonicznego proponuje definicję sanktu
arium , nie wchodząc w  szczegóły, wskazując w arunki, k tóre m u
szą być obecne w zdefiniowaniu sanktuarium. Tak więc kanon 1230 
mówi: Przez sanktuarium  rozum ie się kos'ciół lub inne miejsce 
święte, do którego -  za aprobatą ordynariusza miejscowego -  piel
grzymują liczni wierni, z  powodu szczególnej pobożności. Tak więc 
sanktuarium  musi mieć aprobatę Kościoła, który odczytuje wolę 
Boga, wybierającego jakieś miejsce na znak swej szczególnej obec
ności. Sanktuarium również ma sens istnienia, jeżeli służy przyję
ciu pielgrzymów, przyjęciu, które wyraża się przede wszystkim pop
rzez autentyczną ewangelizację.


