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Link do produktu: https://www.fraida.pl/krzyz-z-caravaca-maly-p-741.html

Krzyż z Caravaca mały
Cena

49.00 zł

Dostępność

wysyłamy w ciągu 48 godzin +czas dostawy

Numer katalogowy

AgC 68.1

Opis produktu
Według legendy, działo się to 3 maja 1232 roku. W tym czasie miasto Caravaca znajdowało się pod panowaniem arabskim. W
lochach zamku ówczesnego władcy, króla Abuda Zeyda, przetrzymywano mnóstwo chrześcijan. Niektórzy pochodzili z
bogatych rodzin i król postanowił wziąć okup za ich uwolnienie. Najpierw jednak musial wytypować szczęśliwców. Więźniowie
kolejno stawali przed nim. Był między nimi Gines Perez de Chirinos, chrześcijański kapłan, uwięziony za głoszenie Ewangelii na
ziemiach opanowanych przez muzułmanów. Na pytanie, na czym polega jego zawód, odpowiedział, że na celebrowaniu mszy,
podczas której sam Bóg ofiarowuje siebie za grzechy ludzkości. Powodowany ciekawością Abud Zeyd rozkazał mu odprawić
mszę. Przygotowano wszystko, łącznie z ornatami pochodzącymi z łupów. Kapłan rozpoczął mszę, ale nagle zatrzymał się,
ponieważ zdał sobie sprawę, że na zaimprowizowanym ołtarzu brakowało krzyża. Oświadczył wiec, że bez niego msza nie
może się odbyć, i w tym momencie, jak mówi legenda, przez okno wleciały dwa anioły niosące krzyż. Msza odbyła się, a wobec
takiego cudu król i cały jego dwór nawrócili się na chrześcijaństwo. Od tego czasu Krzyż z Caravaca uważany jest za potężny
amulet i talizman. 11 lat później cały ten region przeszedł pod panowanie chrześcijan. Krzyż znany jest prawie na całym
świecie. W 1668 r. misjonarze hiszpańscy zawieźli go na Filipiny, a w Europie jego kult został rozprzestrzeniony przez jezuitów.
Uważa się, że nawet samo posiadanie Krzyża chroni przed kradzieżami, nagłymi wypadkami i zgonami, atakami
negatywnej energii i klątwami. Dawniej używano go do ochrony przed burzami i piorunami. Obecnie stosuje się
go w rytuałach ochronnych oraz przy egzorcyzmach. Kształt Krzyża z Caravaca jest na tyle odległy od klasycznego,
rzymskiego krzyża, że używają go jako amuletu nawet niechrześcijanie. Noszą go w formie wisiorka, kładą pod poduszkę w
razie bezsenności (trzeba go tam trzymać przez 9 dni). Wieszają po wewnętrznej stronie drzwi wejściowych, by chronił dom,
lub po prostu trzymają w szkatułce owinięty w kawałek fioletowego jedwabiu. W każdym wypadku działa ochronnie. Natomiast
chrześcijanie mogą skorzystać z dodatkowych mocy tego przedmiotu. Pamiętajmy, że na Krzyżu jest figura Jezusa, więc do
Niego zwracamy się w modlitwach z udziałem talizmanu. Krzyż z Caravaca nie powinien być jednak noszony wraz z innym
krzyżykiem. Istnieje przekonanie, że krzyż ten powinien być nam przez kogoś ofiarowany. Natomiast, gdy my sami dajemy go
komuś w darze, pocałujmy tę osobę w oba policzki i poprośmy o to, aby przez moc tego świętego krzyża zawsze otaczało ją
światło ochrony i miłości. Krzyż z Caravaca istnieje w wielu rozmiarach - od wielkich po maleńkie - istotne jest zachowanie
proporcji krzyża oryginalnego. Jak niewiele innych przedmiotów, świętość i moc tego symbolu została oficjalnie uznana przez
Kościół dość szybko po jego pojawieniu się. Są o tym wzmianki już w roku 1392 (bulla papieska Klemensa VII), w roku 1597
(bulla papieska Klemensa VIII), w 1606 r. w dekretach Pawła V. Krzyż z Caravaca został zaakceptowany przez Konwent
Kardynałów i Biskupów Hiszpanii i jest adorowany przez wiernych. Noszą go setki tysięcy osób i wisi w tysiącach domów nie
tylko w Hiszpanii.. W 1736 r. Krzyż z Caravaca został oficjalnie uznany za przedmiot kultu. Papież Leon XIII, 4 grudnia 1893 r.
ratyfikował tę decyzję.
Rytuał na obfitość i dobrą passę Przygotuj: Krzyż z Caravaca, szklankę, 7 takich samych monet, buteleczkę olejku
sandałowego, świecę żółtą lub pozłacaną. 1.Do szklanki wlej olejek sandałowy i wrzuć 7 monet, jedną po drugiej. 2.Naprzeciw
szklanki postaw (lub połóż) Krzyż z Caravaca oraz świecę i zapal ją zapałkami. 3.Po zapaleniu świecy powiedz: "W imię
Naszego Pana, Jezusa Chrystusa Ojca, Syna i Ducha Świętego, Jedynego Boga w Trójcy, wzywam Duchy Dobrobytu aby były
moją pomocą i ostoją, aby chroniły me ciało i ducha i otworzyły mi drzwi Boskiej obfitości, która napełni mój skarbiec. Amen."
Świeca musi dopalić się do końca. Resztki zawiń w chusteczkę higieniczną i wyrzuć. Monety mają pozostać w szklance z
olejkiem sandałowym aż do uzyskania poprawy finansowej.
Rytuał na usuwanie bólów i dolegliwości 1.Krzyżem z Caravaca nakreśl 9 razy znak krzyża nad chorym miejscem,
organem, raną, etc., za każdym razem mówiąc: Ostevum, Ostesa, Malehit, Banyat 2.Powtórz wszystko jeszcze dwa razy
(razem trzy). 3.Odmów Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario i Chwała Ojcu (3 razy).
długość: 35 mm
materiał: srebro pr. 0,925
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