Informacje dla zwiedzających – Witamy w Katedrze pw. Św. Marii
Obecnie znajdujesz się w kościele katedralnym diecezji Glasgow i Galloway, który należy do Szkockiego
Kościoła Episkopalnego. Kościół został zbudowany dla potrzeb ludności, aby w różny sposób umożliwić
spotkanie z Bogiem. Czasami jest to miejsce, w którym można odnaleźć przestrzeń wypełnioną uświęconą ciszą.
Czasami jednak przybiera zupełnie inny wymiar, który pozwala innym obchodzić święta festiwalowe oraz
celebrować ważne momenty w życiu. Często służy jako miejsce koncertowe, przestrzeń dla sztuki, konferencji,
świętowania oraz dla użytku lokalnej społeczności. Jest również głównym miejscem spotkań, które sięgają do
korzeni celtyckich w kulturze szkockiej. Pozwala na praktykowanie i wielbienie nierozdartej wiary katolickiej.
Kilkaset lat temu zjednoczyła ona lud chrześcijański zamieszkujący te tereny poprzez doświadczanie procesów
reformacji i odnowy, które znajdują swój początek w Reformacji na ziemiach szkockich datowanej na 1560 r.
Budynek ten stanowi miejsce spokoju i wytchnienia, które odnajdują w nim wszyscy ci, którzy kultywują długą
tradycję wielbienia Boga w sposób adekwatny do ich wieku. Zaprojektowany przez Sir George’a Gilberta Scotta,
budynek został otwarty w 1871 roku. Od tamtej pory przeszedł różne etapy renowacji oraz odnowy, aby
ostatecznie przybrać znaną nam współcześnie postać.
Istota piękna
Piękno, jakim emanuje ten budynek, nie jest przypadkowe. Od pokoleń lokalna społeczność nadawała charakter
tej przestrzeni, która oferuje kąciki duchowego spokoju oraz zaskakująco bogate wnętrze. W miejscu tym liczy
się piękno. Chwile modlitwy, jakim oddają się wierni, wypełniają jedne z najpiękniejszych wnętrz na terenie
Szkocji. Ponadto muzyka stanowi wyjątkowo mocny element piękna w środku katedry. Piękno w takiej postaci
może przybliżyć wiernym istotę Boga.
Malowidła ścienne są autorstwa amerykańskiej artystki Gwyneth Leech. Poszukaj rakiety w konstelacji gwiazd,
która pokazuje, jak tradycja oraz nowoczesność łączą się w jedną całość. Tutaj z chwilą wejścia do kościoła
katedralnego można dostrzec wyniesienie Chrystusa na niebiosa chwały. Malowidła ścienne przedstawiają
również arkę Noego oraz zwierzęta morskie i lądowe – każde z nich to przedstawiciel ginącego gatunku. W
pobliżu można dostrzec wygnanie Adama i Ewy z rajskiego ogrodu, za które odpowiedzialna jest współczesna
klęska środowiskowa. Ponad Najwyższym Ołtarzem dostrzeżemy Dziewicę Maryję, której dedykowany jest ten
budynek. Jest ona przedstawiona w chwili, w której archanioł Gabriel przybywa do niej z radosną nowiną o
narodzinach dzieciątka Jezus. Wizerunek ten znajduje się w komnacie z oknem wychodzącym na widok iglicy
katedralnej.
Informacje
Więcej informacji można znaleźć na tyłach katedry w formie bezpłatnych książeczek, które zawierają następujące
szczegóły: historia katedry w pigułce, indywidualny przewodnik, malowidła ścienne, witraże, organy oraz
powitanie. Kolorowe broszurki informacyjne oraz płyty CD z muzyką chóru są również dostępne w sprzedaży.
Przewodnicy-wolontariusze usprawniający funkcjonowanie katedry również chętnie służą pomocą.
Społeczność kościoła katedralnego pw. Św. Marii.
Wspólnota duchowa ma zadanie do wypełnienia, które polega na zapewnieniu bezwarunkowej miłości Boga
względem mieszkańców Glasgow, jak również szerszych kręgów społecznościowych. W tym miejscu wierni
zbierają się już od ponad wieku, tak aby stać się świadkami naocznymi wielu sposobów, w jakich spada na nich
łaska doświadczania obecności Boga oraz jego miłości. Aspirują oni do tego, aby ich społeczność była otwarta
na inność oraz witała wszystkich w pokoju i przyjaźni.

Otwartość
Ludność spotykająca się w tym miejscu pochodzi z pobliskich i dalszych terenów, a każdą osobę przyciągają
inne aspekty kościoła katedralnego. Dla niektórych jest to znakomita muzyka, dla innych nauki w duchu
wyznania religijnego, niektórych przyciąga możliwość zdobycia doświadczenia, jakie niesie ze sobą wolontariat,
a jeszcze innych przyciąga otwartość spotykającej się raz w tygodniu społeczności. Cechą wyróżniającą ich życie
jest otwartość na nowe pomysły, jak również nowy sposób doświadczania ducha bożego.
Wszyscy są mile widziani
Spotykająca się społeczność to ludzie młodzi, ale nie brakuje również jednostek w podeszłym wieku. Są
kulturowo zróżnicowani, pochodzą z różnych krajów. To ludzie o odmiennych orientacjach seksualnych;
niektórzy są stanu wolnego a jeszcze inni pozostają w związkach małżeńskich, partnerskich lub ponownie
powracają do stanu wolnego. Spotykająca się społeczność to zarówno kobiety jak i mężczyźni, którzy mieszkają
w pojedynkę lub dzielą przestrzeń życiową z innymi. Mają różny kolor skóry oraz cechują ich różne zdolności.
Są wśród nich studenci, ludzie pracujący, emeryci oraz bezrobotni i każdy z nich posiada inne zrozumienie
prawdy. Każdy z nich kieruje się innymi przesłankami dokonując decyzji wyboru tego miejsca jako ich domu
ducha.
Powitanie
Jest to dynamiczna i zróżnicowana grupa ludzi, która spotkała się w tym miejscu z miłym przyjęciem.
Współczesne społeczeństwo, które czerpie radość z bycia razem, dzieli się całym bogactwem tradycji
chrześcijańskiej. Nieważne czy masz kontakt z dużym zgromadzeniem oddającym cześć Panu, lub wybierasz
cichy kącik w głębi katedry, zawsze jesteś mile widzianym gościem.
Kontakt
Strona internetowa www.thecathedral.org.uk zawiera znacznie więcej informacji na temat katedry, która posiada
również poświęcona jej stronę Facebook www.facebook.com/openinclusivewelcoming oraz profil na Twitterze
@thecathedral.
Msza niedzielna odbywa się o godzinie 8:30 i 10:30 rano oraz 18:30. Wszyscy są mile widziani, by wziąć w niej
pełny udział oraz oddać się chwili modlitwy. Msza poranna oferuje dla wszystkich komunię świętą. Msza
wieczorna najczęściej zawiera w programie niezrównane piękno pieśni wieczornych w wykonaniu chóru, którego
muzyka zbliża nas do Boga.
Przed opuszczeniem tego miejsca bardzo prosimy o wpis do księgi gości. Ponadto będziemy bardzo wdzięczni
za słowa podzięki dla tych, którzy wznieśli to miejsce oraz dla tych, którzy kontynuują budowanie tej kongregacji
pozwalając jej na sięganie w coraz to odleglejsze krańce świata.
Modlitwa dla odwiedzających
Kochany Boże, ta katedra została wzniesiona dla Ciebie jako miejsce Twego wytchnienia. Nie dlatego, że była
Tobie potrzebna, jej Tobie nie potrzeba. Nie dlatego, że rozmiarem swym może Cię ugościć, nie dlatego, że jest
to jedyne miejsce, w którym można Cię odnaleźć. Została ona wzniesiona jako miejsce spotkań, w którym
przybywający tu przybysze mogą Cię wielbić oraz pogrążać się w religijnej zadumie, śpiewać pieśni, oddawać
się nauce, modlitwie oraz rozmyślaniom. Pozostań przy boku tych, którzy odwiedzają to miejsce, oraz podążaj
za nimi, kiedy odejdą. Spraw, aby to miejsce pozostało szczególnym w ich pamięci, a miłość Twoja przyczyniała
się do cudownych doświadczeń w ich życiu. Amen.
(W oparciu o słowa modlitwy z Katedry Wells wykorzystane w programie telewizyjnym BBC pt. „Katedry”,
styczeń 2014 r.)
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