
Туринська Плащаниця
Урочиста експозиція офіційної копії 

дозволена тУринською архидіоцезією

Меценат — Українська Католицька Єпархія Едмонтона 

Плащаниця — це прямокутний шматок лляного полотна, витканий 
ялинкою за давньоєгипетським звичаєм, який використовувався до і 
після часів Христа. Тканина має 442 см (14’6”) в довжину і 133 см (3’9”) в 
ширину. На ній є слабкий відбиток зображення чоловіка, спереду і зізаду, 
який показує, що він пережив сильне бичування і смерть від розп’яття 
(чітко видно, що були пробиті стопи та зап’ястки). Добре видно рану на 
грудях та рани на голові, які були завдані гострими предметами).

“Чоловік із плащаниці” має бороду, вуса і волосся до плечей з проділом 
посередині. Він пропорційно збудований, мускулистий і досить високий. 

Із 1578р. Плащаниця зберігалася майже безперервно у катедральному 
соборі св. Івана Хрестителя в Турині, в Італії. Майже повна історія 
плащаниці відома перед кінцем 14 ст. Однак є важливий історичний 
доказ, який поєднує її із набагато ранішим зображенням лику Христа, що 
називається “Нерукотворний Образ”  або “Едеський Образ”.

Чи це погребальний одяг Ісуса? Святий Престол дав дозвіл на наукові 
дослідження Туринської Плащаниці у 1976р., 1978р. і 1988р. Вчені дійшли до 
висновку, що зображення не було нанесене художником із використанням 
фарб чи барвників. Плащаниця була у прямому контакті з тілом, що 
пояснює деякі особливості, наприклад, криваві сліди від бичування. Але 
дослідження не змогли пояснити відбиток обличчя, продемонстрований 
на фотографії з високою роздільною здатністю. Залишається таємницею  
яким чином це зображення з’явилось на полотні.

В той час як Католицька Церква ні не визнала, ні не заперечила 
автентичності плащаниці, Папа Іван Павло ІІ під час свого офіційного 
візиту для огляду плащаниці 24 травня 1988р. назвав її “дзеркалом 
Євангелія”. Недавно Папи Бенедикт і Франциск описали плащаницю 
як “ікону”. Справжнє погребальне полотно чи ні, плащаниця є справді 
старовинною і особливо почитаємою іконою — “суть ікони у її 
представництві Святого і участі у Божественному”.
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Існують тисячі фоторепродукцій плащаниці по цілому світі. Наша 
копія є однією з небагатьох, визнаних Туринською Архидієцезією, 
хранитильницею оригінальної плащаниці. Вона була виготовлена із 
найкращою можливою фотографічною чіткістю і була потверджена 
Комісією Архидієцезії по Плащаниці, яка має доступ до справжньої 
плащаниці для перевірки копій. Ця 
автентична копія Туринської Плащаниці 
була подарована Єпархії Едмонтона 
Католицькою Архидієцезією Турина в 
Італії в рамках єпархіального “25-річного 
плану духовного зросту та віднови”. 
Направду цінний подарунок!

Прийдіть і подивіться!

Ісус сказав: Прийдіть до мене 
всі втомлені й обтяжені, 

і я облегшу вас. 
Візьміть ярмо моє на себе й навчіться від мене, 

бо я лагідний і сумирний серцем, 
тож знайдете полегшу душам вашим. 
Ярмо бо моє любе й тягар мій легкий. 

Матея 11: 28-30

Усі, хто приходять подивитися на Туринську Плаща-
ницю, мають свої турботи. Деякі зажурені, інші роз-
гублені, ще інші відверті невіруючі, дехто потребує 
зміцнити свою віру, інші шукають, як бути до Госпо-
да ще ближче. Коли роздумуєте над образом на пла-
щаниці, згадайте слова пророка Ісаї (53:5):

Він же був поранений за гріхи наші, 
роздавлений за беззаконня наші. 

Кара, що нас спасає, була на ньому, 
і його ранами ми вилікувані.

Величезна любов Бога до нас показана у страстях Іс-
уса, який дуже наочно зображений для нас на Пла-
щаниці. Увійдіть у тишу свого серця. Відкладіть усі 
турботи щоденного життя і відчуйте, що Бог праг-
не сказати вам, як Він вас любить. У спокої відчуйте 
Божу присутність. Нехай ваші серця будуть зворуше-
ні силою любові Ісуса до нас, яку чітко видно на по-
лотні перед вами. Моліться за провід і зцілення, мир, 
надію і розраду. Чи це ваша перша зустріч з Господом 
Ісусом, чи сота, нехай ваше серце величає Його, по-
клоняється Йому і радується у Ньому. 

Коли згадуєте Страсті, Смерть і Воскресіння Госпо-
да нашого, знайдіть час для роздумів про тих, що 
служили Йому: Його матір Марію, Йосифа Арима-
тейського і Марію Магдалину. 
Марія, Мати Божа, цілувала бездиханне Тіло Христа, 
плакала гіркими сльозами, які омивали Його Тіло, і 
зберігала це як скарб у своєму серці. Незважаючи на 
відчуття самотності, пустоти і навіть безнадії, які я 
переживаю у своєму житті, чи здатний я побачити, 
що я не сам, що Господь зі мною?
Йосиф Ариматейський знайшов у собі сміливість 
піти до Понтія Пилата за Тілом Христовим і похо-
вати Його у своєму власному гробі. Чим я подібний 
до Йосифа у поводженні з членами Тіла Христового, 
особливо тими братами і сестрами у Христі, які пе-
ребувають у тяжкому становищі? Чи здатний я слу-
жити їм?
Раннім ранком Марія Магдалина та інші жінки ішли 
до гробу з любов’ю та відданістю, щоб намастити 
Тіло Христове. Як я покликаний ще повніше при-
святити своє життя Господу та служити іншим? Як 
я можу розповісти іншим про радість Воскресіння у 
моєму житті?

Чи прийму я Його любов? 
Чи буду Йому служити? 

Чи буду служити іншим?

Плащаниця Ісуса - МІсце зусТрІчІ ХрисТа Почитання 
Святої Плащаниці

УкраїнСьке католицьке церкві

Благообразний Йосиф, 
знявши з хреста пречисте тіло Твоє, 

плащаницею чистою обвив, 
і, пахощами покривши, у гріб новий положив 

Ми співаємо цей гімн на Вечірні у Страсну П’ятницю, 
коли ікона погребення Ісуса (плащаниця) кладеться на 
гробі, встановленому посередині церкви. За звичаєм ми 
підходимо до цього образу Христа у гробі на колінах, 
роблячи доземний поклін перед ним, почитаючи його 
з великою любов’ю і побожністю. Плащаниця, яку ми 
використовуємо, зображає тіло Ісуса, загорнене у полотно 
і покладене у гробі Йосифом Ариматейським разом із 
Марією, Матір’ю Господа нашого, Марією Магдалиною 
та іншими. Наша Церква започаткувала цей звичай 
почитання між 15 та 17стст. Люди цікавляться, що стало 
поштовхом до цієї практики, чи може вона походити від 
того, що ми тепер знаємо як Туринську Плащаницю?

Заохочуємо вас до питань і коментарів. 
Контактувати за адресою:

Українська Католицька Єпархія Едмонтона 
Ukrainian Catholic Eparchy of Edmonton 

9645 -108 Avenue, Edmonton, Alberta T5H 1A3 
Tel: 780.424.5496  Fax: 780.425.2330 

edmontoneparchy.com

Плащаниця, український католицький катедральний собор св. Йосафата, Едмонтон. Фото: Alan Schietzch

Радість Євангелія
Молитва Папи Франциска 
за нову Євангелізацію, 

Радість Євангелія, 2013р.

Маріє, Діво і Мати, 
Ти, ведена Святим Духом, 
прийняла слово життя 
у глибини своєї покірної віри: 
віддавши себе цілковито Вічному, 
допоможи нам сказати наше власне “так” 
негайному поклику, нагальному, як ніколи, 
щоб проголошувати добру новину Ісуса.

Наповнена Христовою присутністю, 
ти принесла радість Івану Хрестителю, 
спонукавши його ликувати в утробі матері 
своєї. 
Переповнена радістю, 
ти оспівувала велике, вчинене Богом. 
Стоячи під хрестом з непохитною вірою, 
ти була радісно утішена воскресінням 
і долучилася до апостолів в очікуванні Духа, 
щоб могла народитися євангелізуюча Церква.

Випроси для нас нині нове завзяття, 
народжене від воскресіння, 
щоб ми могли нести всім Євангеліє життя, 
яке торжествує над смертю. 
Дай нам святої сміливості шукати нові стежки, 
щоб дар нев’янучої краси 
передався кожному чоловікові та жінці.

Діво слухання та роздумування, 
Мати любові, 
Наречена вічного весільного свята, 
молися за Церкву, якої непорочною іконою 
ти єси, 
щоб вона ніколи не замкнулася на собі 
та не втратила свого завзяття у побудові 
Божого царства.

Зірко нової євангелізації, 
допоможи нам нести сяюче свідоцтво при-
частя, 
служіння, палкої і щедрої віри, 
справедливості і любові до бідних, 
щоб радість Євангелія 
могла досягнути кінців землі, 
просвічуючи навіть край світу.

Мати живого Євангелія, 
джерело щастя для Божих найменших, 
молися за нас.

Амінь. Алилуя!

Усі зображення є у загальному користуванні, якщо інше не зазначено.



Біблійні свідчення про Плащаницю 
Дзеркало Євангелія

Ісуса бичували
Матей  27:26 ~ Тоді він відпустив їм Варавву, а Ісуса, бичувавши, видав на 
розп’яття.
Плащаниця ~ Тіло було покрите важкими ранами від бичування у кількості 
120-тьох на спині (включаючи ноги). Шмагали, ймовірно, римськими 
нагайками, рани свідчать, що шмагали двоє чоловіків із двох сторін.

Ісуса вдарили в лице
Матей 27:30 ~І плювали на нього, брали тростину й били його по голові.
Плащаниця ~ Під правим оком була велика пухлина, ніс напух або був 
зломаний.

Ісуса коронували терновим вінком
Матей 27:28-29 ~ Роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ і, 
сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, а тростину дали в праву 
руку. Потім, припавши перед ним на коліна, глузували з нього, кажучи: 
“Радуйся, царю юдейський!”
Плащаниця ~ Голова мала сліди кровотечі, знайдені частинки колючок.

Ісус мусив нести важкого хреста
Іван  19:16-17 ~ І забрали вони Ісуса; і, несучи для себе хрест, вийшов він на 
місце, зване Череп, а по-єврейськи Голгота.
Плащаниця ~ Були рани на плечах.

Хрест Ісуса через деякий час повинні були несли замість Нього
Матей 27:32 ~ Виходячи ж, вони зустріли одного чоловіка з Киринеї, на 
ім’я Симон, і примусили його нести хрест його.
Плащаниця ~ Так виглядає, що коліна були серйозно пошкоджені, так 
ніби людина зазнала численних падінь.

Ісуса розіп’яли, прибивши цвяхами кисті рук і стопи
Іван  20:25 ~ Тож повідали йому інші учні: «Ми Господа бачили.» Та він (Тома) 
відрік: «Якщо не побачу на його руках знаків від цвяхів і не вкладу свого 
пальця у місце, де були цвяхи, а й руки моєї не вкладу в бік його, - не повірю.”
Плащаниця ~ Чиста кров витікала із ран від цвяхів на зап’ястках і стопах.

Ноги Ісуса не були переломані, але Його бік був пробитий списом
Іван  19:33-37 ~ Та коли підступили до Ісуса й побачили, що він уже мертвий, 
то голінок не перебивали йому, лиш один з вояків проколов йому списом бік. 
І потекла негайно ж кров - і вода. І той, який бачив, свідчить те, і правдиве 
свідчення його; і він знає, що говорить правду - щоб ви теж увірували. Бо 
сталося те, щоб Писання здійснилось: “Кістка його не буде поламана.” А й 
інше Писання каже: “Споглядатимуть на того, кого прокололи.”
Плащаниця ~ Ноги не були переломані; була рана у вигляді еліпса на 
правому боці між 5-тим і 6-тим ребром, яка, правдоподібно, була завдана 
римським списом.

Ісуса зняли з хреста і загорнули у лляну плащаницю
Матей 27:57-60 ~ Як же настав вечір, прийшов заможний чоловік з 
Ариматеї, на ім’я Йосиф, що й сам став учнем Ісуса; він прийшов до Пилата 
і просив тіла Ісуса. Тоді Пилат звелів видати тіло. Йосиф узяв тіло, загорнув 
його в чисте полотно й поклав у своїй новій гробниці, що її висік у скелі. І, 
прикотивши до входу гробниці великий камінь, відійшов.
Плащаниця ~ Зображення на Плащаниці узгоджується із практикою  
єврейського поховання загортати мертве тіло у тканину. 

Ісус має єврейський родовід
Матей 1:16 ~ “... у Якова (народився) – Йосиф, чоловік Марії, з якої народився 
Ісус, що зветься Христос. Поколінь же всіх було: від Авраама до Давида 
чотирнадцять, від Давида до вавилонського переселення чотирнадцять і від 
вавилонського переселення до Христа – поколінь чотирнадцять. 
Плащаниця ~ Обличчя на Плащаниці нагадує тип сефардського єврея. 

Адаптовано із theholyshroud.net ~ Усі цитати зі Святого Письма перекладу Івана Хоменка

Небіблійна розповідь про відбитки лику 
Христового на полотні

НА ЗАХОДІ: Історія образу, який знають як Покривало 
Вероніки, походить з добре відомої розповіді 14 ст. про 
побожну жінку Вероніку, яка обтерла обличчя Ісуса, 
коли Він ніс свій хрест на Голгофу. Коли вона витерла 
своїм покривалом кров і піт з обличчя Христа, Його 
образ відбився на полотні. Образи Лику Христа 
існували на Заході і до цього. Деякі з них називали 
просто “Вероніка”, що, за трактуванням деяких 
вчених, є поєднанням латини, vera (правдива), та 
греки, icon (ікона), інакше кажучи Правдива Ікона. 
Так, наприклад, рушник із образом лику Христового 
у соборі св. Петра в Римі (із кінця 10 або початку 11 
ст.), вважають, був створений на зразок Едеського 
Образу, або “Нерукотворного Образу” (див. нижче). 
Хоча у римському календарі немає дня, приписаного 
Вероніці, у західному християнстві її зустріч із 
Христом згадується як 6-та стація Хресної дороги.

НА СХОДІ: Інформація про Едеський Образ, який 
пізніше візантійські християни називали Мандиліон 
(рушник), походить із документа 4 ст., написаного 
церковним істориком Євсевієм Кесарійським, та 
рукописа з гори Афон 10 ст. під назвою “Історія Едеського 
Образу”. Поєднуючи відомості з обох документів, 
можна відтворити таку розповідь: Авгар, цар Едесси 
(тепер місто в Туреччині), в той рік, коли Христос був 
розп’ятий, попросив Ісуса приїхати і зцілити його від 
хвороби. Ісус відхилив прохання, але послав йому 
образ свого обличчя, чудесним образом відображений 
на рушнику (звідси і назва — Нерукотворний 
Образ). Побачивши його, Авгар зцілився. Короткий 
час рушнику поклонялися в Едессі, а тоді він зник, 
аж поки не був віднайдений у 545р. у замурованій 
арці над одною із міських брам. У візантійському 
літургійному календарі на честь перенесення образу з 
Едесси до Константинополя у 944р. встановлене свято 
Нерукотворного Образу 16-го серпня. 

Свята Плащаниця, Джованні Батіста делла Ровере (бл.1575-бл.1640)

Більше інформації
В інтернеті існує набагато більше інформації про Туринську 
Плащаницю. Ми поставили посилання на декілька надійних 
джерел на нашому вебсайті. Запрошуємо відвідати:

edmontoneparchy.com

ПЛАЩАНИЦЯ НА ХРИСТИЯНСЬКОМУ СХОДІ 
від близько 30р. до 1205р.

бл. 30  Йосиф Ариматейський купив у Єрусалимі плащаницю із найкращого льону 
для поховання Ісуса. Гріб Ісуса знайшли порожнім. Залишилося лише його 
погребальне полотно.

 Апостоли покидають Єрусалим, щоб євангелізувати Близький і  С е р е д н і й 
Схід.

 Цар Едесси (зараз місто у Туреччині) Авгар, згідно із рукописами, які були 
написані через пару століть, був зцілений від хвороби, доторкнувшись до 
рушника, на якому чудесним чином був відображений лик Ісуса. Король Авгар 
започаткував почитання цього рушника у своєму місті

215 Римляни захопили Едессу. У цей час в Едессі християн уже переслідували 
поганські нащадки царя Авгара, який свого часу навернувся у християнство. 
Задля безпеки рушник довгий час переховували і зрештою забули про нього. 

544/5 Перська армія напала на Едессу і взяла місто в облогу. Образ Христового лику на 
рушнику був віднайдений. Згідно з розповіддю про Едеський Образ, яка датується 
10 ст., Мати Божа явилася єпископу Едесси і показала йому, де був захований 
рушник. Озброївшись захистом цього святого образу, місто було врятоване. Тоді 
вперше образ був названий як acheiropoietos, тобто “нерукотворний.”

бл. 550 В Діяннях св. Апостола Тадея Едеський рушник описаний як tetradiplon, що 
означає “складений удвоє і на чотири” — термін, який рідко використовувався 
у грецький літературі, його вживали виключно до Едеського Образу. Якщо 
плащаницю скласти таким чином і прикріпити до дошки, буде видно лише 
зображення лику Христового.

560… Із віднайденням Едеського образу у 6 ст. ікони Христа зазнали кардинальних 
змін: Христа більше не зображали безбородим римлянином, він набуває рис, 
які з того часу стають традиційними для зображення Христа. Порівняльні 
дослідження виявляють виразну подібність між цими традиційними іконами і 
ликом на Плащаниці.

639  Едесса здалася ісламській армії. Ще пару століть після того в Едессі проживала 
чисельна християнська громада.

740 Св. Іван Дамаскин (†750) посилається на плащаницю у своїй “Третій апології 
проти іконоборців”. Там він згадує “полотно для обгортання” серед тих 
“сотворених речей ... якими Бог сповнив наше спасіння і яким, таким чином, 
належить поклонятися.”

943/4 Могутня вісімдесятитисячна візантійська армія загрожує нападом на зайняту 
мусульманами Едессу. Її головнокомандувач  пропонує мусульманському 
еміру угоду. Він пощадить місто і відпустить 200 полонених мусульманських 
високопосадовців в обмін на єдину річ: безпечну передачу Едеського Образу. 
Після 9 місяців переговорів образ віддали візантійській армії, яка перемістилася 
до Константинополя (колишня назва Візантіум). Він з урочистим ритуалом 
був встановлений у Фароській каплиці. Літургійний празник Нерукотворного 
Образу святкуємо 16 серпня на пам’ять про цю подію. Східні Церкви святкують 
цей празник до сьогодні.

958 Константинопольський імператор Константин VII надіслав своїм воякам листа 
підтримки. Він сказав, що надсилає їм святу воду, освячену прикладанням до 
різних реліквій Страстей, які зберігалися у Фароській каплиці, в тому числі і 
“лляного полотна, яке носив Бог.”

бл. 1091 Візантійський імператор Олексій Комнин у листі до Роберта Фламанського 
згадує серед найцінніших реліквій, якими він володіє, погребальне полотно, 
знайдене у гробі після Воскресіння.

1157 Настоятель ісландського монастиря Микола Соемундарсен склав каталог 
константинопольських реліквій. У його списку є “Закривавлена Плащаниця 
Христа.”

1192 Угорський молитовник, датований між 1192 -95 рр., деталізує погребальну 
плащаницю Ісуса.

1200 Уже повністю встановлене почитання Святої 
Плащаниці на богослужіннях Страсної П’ятниці у 
Константинопольській Церкві.

1201 Микола Мезаріт, хранитель колекції реліквій Фароської 
каплиці у Константинополі, рятує плащаницю від пожежі 
під час повстання вартових. Він пише: “у цій каплиці 
Христос воскресає знову, і плащаниця із погребальним 
полотном є очевидним доказом.”

1204 Хрестоносці викрадають плащаницю з церкви 
Блашернської Богородиці, коли вони грабують місто. 
Вона була перенесена туди у 1203р. із Фароської каплиці 
під час початкової блокади Константинополя.

1205 Після ІV хрестового походу у листі небожа колишнього 
константинопольського імператора до папи Інокентія 
ІІІ зазначається, що венеціанські і французькі вояки під 
час вторгнення забрали багато реліквій, включаючи “... 
полотно, в яке наш Господь Ісус Христос був загорнений 
після того, як Він помер і перед тим, як воскрес”. Це остання 
згадка про Едеський Образ, яка дійшла до наших часів.

ПЛАЩАНИЦЯ 
НА ХРИСТИЯНСЬКОМУ ЗАХОДІ 

від 1205 дотепер

1353 Документи вказують, що Джефрі де Чарни володів 
плащаницею якраз перед лютим 1353р. і встановив її у 
церкві в Ліреї на південний схід від Парижа. 

1453 Маргарет де Чарни, його онука, у Женеві отримала 
компенсацію за “цінну службу” від герцога Луї І 
Савойського, можливо оплату за плащаницю. Вона була 
втягнута у суперечку щодо права власності на “Полотно” 
із каноніками з Лірею.

1532 4 грудня плащаниця руйнується краплею розплавленого 
срібла зі скрині, у якій вона зберігалася протягом пожежі 
у Шамбері, Франція. У 1534р. її ремонтують сестри-
клариски бідні.

1578 Плащаницю привозять до Турину в Італії, де вона 
перебуває до сьогодні.

1898 Секондо Піа, італійський фотограф, робить першу 
фотографію плащаниці і робить відкриття, що вона є 
фотонегативом.

1931 Джузеппе Енрі сфотографував плащаницю у присутності 
тепер уже 76-річного Секондо Піа та науковців 
Французької академії, які підтвердили відкриття Піа.

1939 Плащаницю таємно забрали для переховування під 
час ІІ Світової війни до бенедиктинського абатства у 
Монтеверджіне у провінції Авеліно на північний схід від 
Неаполя. Вона була повернена у 1946р.

1950 Др. П’єр Барбе у своїй книзі “Доктор в Кальварії” 
приходить до висновку, що незліченні точні медичні 
відомості щодо плащаниці могли бути підроблені і 
навіть про них уже було відомо якомусь середньовічному 
художнику.

1973 Швейцарський кримінолог др. Макс Фрай знаходить 
квітковий пилок, який вказує на те, що плащаниця колись 
перебувала на Середньому Сході.

1978 Американська команда із 31 вченого, яка називалася 
Проект по дослідженню Туринської Плащаниці, вивчала 
полотно протягом 5 днів після публічної виставки, 
присвяченої 400-тій річниці прибуття плащаниці до 
Турину.

1981 Ці вчені дійшли до висновку, що “... зображення 
плащаниці має реальну форму чоловіка, якого бичували 
і розп’яли. Це не витвір художника. Плями крові містять 
гемоглобін, а також дають позитивний результат на 
тест наявності сироваткового альбуміну. Зображення 
продовжує залишатися таємницею...”

1983 Умберто ІІ з дому Савої, останній король Італії і власник 
плащаниці, помер і заповів її Святому Престолу.

1988 Вуглецевий аналіз вказує, що плащаниця не може 
походити з часів, раніше 1325р.

1998 Ізраїльський ботанік др. Авіноам Данін доводить, що 
вуглецевий аналіз не точний, і підтверджує результати 
др. Макса Фрая. Фотографії, зроблені Барі Шворцом 
із Проекту по дослідженню Туринської Плащаниці, 
показують, що зразок тканини, взятий для аналізу, у часи 
середньовіччя був полагоджений бавовняною ниткою у 
техніці невидимого ремонту.

2000  У Турині проводилась десятитижнева публічна виставка 
плащаниці з нагоди ювілею річниці народження Ісуса. 
Це була вже п’ята виставка з часу, коли плащаниця 
була вперше сфотографована у 1898р. і сучасна наука 
зацікавилася полотном. Ця виставка також була 
найдовшою за всю письмову історію плащаниці.

2002 Плащаницю чистять і заміняють оригінальну підкладку 
іншою світлішого кольору. Реставрацію здійснили без 
консультації із світовими експертами по плащаниці 
(включаючи радників із Туринської архидієцезії), 
які могли взяти на себе важливий науковий провід, 
щоб забезпечити збереження важливих наукових чи 
історичних даних, які могли бути знищені або втрачені 
під час реставрації.

2005 Виходить рецензована наукова стаття під назвою 
“Радіовуглецеве дослідження зразка Туринської 
Плащаниці” авторства Реймонда Н. Роджерса, 
співробітника на пенсії Національної лабораторії Лос 
Аламос. У статті автор дійшов до наступного висновку: 
“Яким би дивним це не здавалося, зразок, використаний 
для визначення віку Туринської Плащаниці у 1988р., 
був взятий із відремонтованої перетканої частини 
Плащаниці. ... Результати спектометрії зразка, поєднані із 
мікроскопічними та мікрохімічними спостереженнями, 
доводять, що зразок радіовуглецевого дослідження не був 
частиною оригінального полотна Туринської Плащаниці. 
Таким чином, радіовуглецеве датування не дійсне для 
визначення справжнього віку Плащаниці.”

2010  З 10 квітня до 23 травня плащаниця публічно виставляється, 
вперше з 2000р., і тим самим дає громадськості першу 
можливість побачити реліквію з часу контроверсійної 
“реставрації” 2002р.

2013 4 грудня оголошено, що папа Франциск дозволив ще одну 
публічну виставку плащаниці у 2015р.


