
> ISTORIA 
CĂMAŞA LUI HRISTOS

Cămaşa lui Hristos este veşmântul purtat de Iisus în orele de dinaintea morţii sale.

Este veşmântul Euharistiei, al agoniei în locul numit Ghetsimani, al arestării din Grădina de Măslini, al 
prezentării la judecată înaintea Sinedriului şi în faţa lui Pilat şi apoi a urcării pe Golgota. Ţesută de sus în jos, 
Cămaşa lui Hristos se numeşte în latină inconsutilis, adică necusută, dintr-o singură bucată.

Veşmânt al patimilor al Domnului nostru Iisus Hristos, Cămaşa a păstrat Sângele rănilor sale. Primele 
comunități creștine au considerat-o ca fiind de foarte mare valoare şi au păstrat-o, ca sfinte moaşte, timp de 
mai multe secole în Răsărit.

Anul 33, Ierusalim, 
dealul Golgota

Evanghelia după Ioan
Capitolul 19

Versetele 23 şi 24
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SFINTEI CĂMAŞI
A LUI HRISTOS 

25 MARTIE - 10 APRILIE
BAZILICA DIN ARGENTEUIL

EXPUNEREA EXCEPŢIONALĂ A 

> LOCUL 
LA ARGENTEUIL DE 1200 DE ANI…

La începutul secolului al IX-lea, conform tradiţiei, Cămaşa este oferită de către împărăteasa Irina a 
Constantinopolului împăratului Occidentului Charlemagne. Acesta o încredinţează mănăstirii de la 
Argenteuil, a cărei superioară este fiica sa Théodrade.

Sfânta Cămaşă a traversat secolele şi accidentele istoriei Franţei fără să părăsească vreodată Argenteuil-ul. 
A fost respectată profund şi  constant, atât de oamenii Bisericii, cât şi de monarhi şi de popor.

Cămaşa este de obicei păstrată rulată într-o raclă în bazilica Saint-Denys din Argenteuil. Prin tradiţie, nu este 
desfăşurată şi prezentată decât de două ori într-un secol, în cadrul unei expuneri solemne sau, cu un termen 
catolic, ostensiune. Ultimele două au avut loc în 1934 şi 1984.

După ce au răstignit pe Iisus, 
ostaşii au luat hainele Lui şi le-au 
făcut patru părţi, fiecărui ostaş 
câte o parte, şi cămaşa. Dar 
cămaşa era fără cusătură, de 
sus ţesută în întregime.

Deci au zis unii către alţii: Să 
n-o sfâşiem, ci să aruncăm sorţii 
pentru ea, a cui să fie; ca să se 
împlinească Scriptura care zice: 
«Împărţit-au hainele Mele loruşi, 
şi pentru cămaşa Mea au aruncat 
sorţii». Aşadar ostaşii acestea au 
făcut.



CE PUTEM FACE PARTICIPÂND LA PELERINAJ ?
Venind la ostensiunea propusă în bazilica Saint-Denys din Argenteuil, veţi avea ocazia să cinstiţi Sfânta 
Cămaşă a lui Hristos, pe care a purtat-o în timpul drumului Crucii şi care nu este expusă decât de două ori 
într-un secol.

În acest scop, un itinerariu spiritual va fi propus la faţa locului : treceţi prin Sfânta Poartă a Mizericordiei, 
veniţi să vă înclinaţi la câţiva metri de Sfânta Cămaşă care va fi expusă într-o raclă mare asemenea 
unei vitrine, apoi să vă confesaţi şi să luaţi un timp personal de rugăciune în bazilică.

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, un pliant al pelerinului va fi disponibil, precum şi o animaţie muzicală 
şi momente de meditaţie în bazilică. De asemenea, aveţi posibilitatea să participaţi la Drumul Crucii pe 
străzile din Argenteuil în Vinerea Mare catolică din 25 martie, precum şi la una dintre cele 16 liturghii catolice 
prevăzute.

PROGRAMUL 
EXPUSĂ ZILNIC ÎNTRE ORELE 10.00-22.00 (cu 
excepţia slujbelor) Între 25 martie şi 10 aprilie

LITURGHIE CATOLICĂ 
orele 19.00 în cursul săptămânii - orele 12.00 în lu-
nea Paştelui (catolic) şi în sâmbetele din 2 şi 9 aprilie 
- orele 11.00 duminica

CONFESIUNI PERMANENTE

DATE DE REŢINUT
> Vinerea Mare catolică, 25 martie 2016

Drumul Crucii catolic (orele 15.00) urmat de 
deschiderea ostensiunii şi a Celebrării Patimilor 
(orele 20.30)

> Sâmbătă, 2 şi 9 aprilie
Procesiune cu candele, noapte de veghe şi 
adoraţie euharistică (bazilica va fi deschisă toată 
noaptea)

> 3 aprilie 2016 Duminica Mizericordiei

> Luni, 4 aprilie 2016
Buna Vestire (decalată, deoarece în 2016 pe 25 
martie cade şi Vinerea Patimilor). Liturghie cato-
lică la orele 19.00, urmată de o noapte de veghe şi 
rugăciune mariană.

TRANSPORT
Tren (soluţie de privilegiat) :
Linia  
Gara SNCF « Argenteuil »
10 minute de Paris Saint-Lazare

Maşină şi autocar
Autostrăzi A15/A86
Ieşire « Argenteuil Centre »

Informare şi înscrierea grupurilor
+33 (0)1 39 61 25 70 - contact@saintetunique.com

Sainte Tunique d’Argenteuil - Ostension 2016
17 rue des Ouches - F-95100 Argenteuil - France

A86
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Argenteuil
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10 M
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www.saintetunique.com

@SainteTunique

ÎNSCRIEŢI 
GRUPUL DE 
PE-ACUM!
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