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Polecenie Jezusa: „Pójdźcie sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco”
usłyszeli apostołowie dopiero po wypełnieniu misji. Przedtem słyszeli, że mają iść
i głosić Ewangelię ufając Opatrzności. Teraz wrócili pełni wrażeń. Mają różne spostrzeżenia. Są rzeczy, które ich urzekły, ale i takie, które zrodziły w nich lęki. Po wykonaniu zadania wracają, aby na nowo poczuć się wspólnotą, a wymieniając doświadczenia odkrywali Boga działającego na różne sposoby w sercach ludzi. Apostołowie
powinni odpocząć. Każdy z nas pracujących potrzebuje odpoczynku. Nie każdy jednak to rozumie. Pamiętam rozmowę ze starym proboszczem, który powiedział z zadowoleniem i dumą: „Ja już ponad dwadzieścia lat nie byłem na żadnym urlopie. Nie
tak, jak inni, którzy ciągle gdzieś jeżdżą”. W tej rezygnacji z wypoczynku upatrywał
największą cnotę, ale w ocenach bliźnich był surowy i bezwzględny. Zmęczenie nie
służy ani ewangelicznemu myśleniu, ani życiu! Dla odpoczynku warto udać się na
miejsce pustynne. Tymczasem wielu robi odwrotnie, udając się do miejsc zatłoczonych ponad miarę. Jeden tłum zamieniamy na inny, tyle że anonimowy. Miejsce urlopu powinno być wolne od przeludnień. Bliższe pustyni niż ludzkim mrowiskom. Odpoczywając warto być z samym sobą. Wyjątkiem są małżeństwa! One mają być zawsze jednym ciałem! Małżonkowie mogą odpoczywać od teściów, od
towarzystwa, od dzieci, ale nigdy od samych siebie. Inaczej pokusy
mogą się urzeczywistnić w postaci zdrady. Taki urlop staje się
czasem ulegania własnym słabościom, a nie odpoczynkiem. Po
takim urlopowym sobiepaństwie, trzeba odpocząć i naprawić
szkody. Życzę wszystkim owocnego odpoczynku – ks. Piotr

ŚW. JAKUB – PATRON PIELGRZYMÓW
Camino de Santiago (Droga św. Jakuba), to pielgrzymkowy
szlak do katedry w Santiago de Compostela w Hiszpanii,
w której znajdują się relikwie Apostoła św. Jakuba Większego. Nie ma jednej trasy pielgrzymki, lecz pielgrzymi docierają do celu różnymi szlakami. Droga do Santiago oznaczona jest muszlą św. Jakuba, która jest także symbolem
pielgrzymów. Również przez naszą Bazylikę wiedzie Bałtycki szklak Camino de Santniago. Istniejąca od ponad 1000 lat, Droga św. Jakuba jest
jednym z najważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych, obok szlaku do
Rzymu i Jerozolimy. W Santiago kult św. Jakuba rozwijał się w IX w. i trwa do naszych
czasów. Pielgrzymuje się przede wszystkim dla umocnienia wiary, odbycia pokuty,
spełnienia złożonego ślubowania, aby prosić o uzdrowienie lub w celach dziękczynnych. Św. Jan Paweł II był w Santiago dwukrotnie.
Po wizycie św. Jana Pawła II w Santiago de Compostela w 1982 r. Rada Europy uznała Drogę św.
Jakuba za drogę o znaczeniu dla kultury kontynentu i zaapelowała o odtworzenie i utrzymywanie dawnych szlaków pątniczych. Droga św. Jakuba została ogłoszona pierwszym Europejskim
Szlakiem Kulturowym oraz została wpisana na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1993
41. Międzynarodowy
r. Niektórzy pielgrzymi nie kończą swojej węFestiwal Muzyki
drówki w Santiago, ale podążają kolejne kilkaOrganowej Chóralnej
dziesiąt kilometrów nad brzeg Oceanu do Fisteri Kameralnej
ra (łac. finis terrae - "koniec ziemi"), aby tam umyć Zapraszamy na kolejny
się w wodach Oceanu i spalić pokutne szaty koncert w piątek o godz. 20:15.
i wrócić do domu jako nowy, wolny człowiek bez Wystąpi:
brudu grzechu. Stąd właśnie pochodzi symbol
Andreas Jetter (Niemcy)
Drogi św. Jakuba - muszla. Docierający nad ocean
pielgrzymi zabierali muszle, jako certyfikat prze- Bilety: 25 zł / ulgowy 15 zł
bytej drogi. Innym symbolem Santiago jest
do nabycia w Bazylice na
ogromne Botafumeiro (kadzidło), które podczas
godzinę przed koncertem.
codziennej mszy św. o godz. 12:00 jest rozpalane
i rozkołysane przez 6 mężczyzn, aby „latać” w transepcie niczym ptak, ku radości pielgrzymów i dla większej chwały Boga. We wrześniu br., w ramach pielgrzymki do Sanktuarium w Fatimie, udamy się do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela, aby wpisać się w rzeszę pielgrzymów, którzy od wieków średnich nawiedzali to miejsce, prosząc Boga o potrzebne łaski. - ks. Piotr.
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SZLAKAMI POMORZA – KALWARIA WIELEWSKA
Warto udać się do Wiela, a już szczególnie
w letniej pogodzie pełnej słońca i zapachów
okolicznych lasów i pól. Wiele jest wioską kaszubską (oddaloną o ok. 90 km od Gdańska)
położoną nad jeziorem Wielewskim, a słynie
przede wszystkim z Kalwarii, która została
zbudowana w latach 1915 – 1925 i jest jedną z
najpiękniejszych w Polsce. Składają się na nią 23 obiekty: 14 kaplic, 6 rzeźbiarskich
dzieł, święte schody, ambona i pustelnia. Wszystkie te budowle znajdują się wśród lasów pokrywających stoki Białej Góry nad Jeziorem Wielewskim. Przed I Wojną Światową zbudowano 8 kaplic, w tym najstarszą Kaplicę Ogrójca. Pozostałe obiekty kalwarii zostały wzniesione w czasach powojennych. Dzieła rzeźbiarskie w kaplicach
zbudowanych po 1920 r. Kalwaria zawdzięcza polskiemu artyście Wojciechowi Durkowi. Trzeba też wiedzieć, że inicjatorem, a zarazem budowniczym był wielewski
proboszcz ks. Józef Szydzik, który został zamordowany przez Niemców w fordońskiej
Dolinie Śmierci pod Bydgoszczą w pocz. II wojny światowej. Nie mniej w samej parafii
Wiele jego dzieło kontynuował drugi proboszcz – kapelan armii Hallera, ks. płk Józef
Wrycza. To właśnie on w latach II Wojny Światowej był jednym z trzech inicjatorów
powołania w 1941 r. tajnej organizacji Gryf Pomorski. W pobliżu Wiela znajdują się
dwa miejsca z pamiątkami z czasów prehistorycznych (I-III w.), czyli tzw. kręgi kamienne: w Odrach i w Leśnie (tu warto też zwiedzić jeden z najstarszych i najlepiej
zachowanych kościołów architektury drewnianej na Kaszubach). – ks. Tomasz.

BEZPIECZNE WAKACJE – RATOWNIK RADZI

Wszyscy lubimy jak słońce przygrzewa. Ale należy pamiętać, że długie przebywanie
na słońcu też może być niebezpieczne. W bardzo słoneczne dni powinniśmy nosić
nakrycie głowy i przewiewne ubranie. Wysoka temperatura i silne promieniowanie
słoneczne może doprowadzić do udaru cieplnego. Gdy źle się poczujemy, mamy zawroty głowy i jest nam słabo należy jak najszybciej schować się w cieniu, uzupełnić
płyny wypijając letni napój, ale niegazowany. Jeśli złe samopoczucie nie ustępuje należy skontaktować się z lekarzem. Udar słoneczny jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci i ludzi starszych. Także opalanie się może
być dla nas niebezpieczne. Na słońcu stosujemy dobre kremy
z filtrem przeciw słonecznym. Unikajmy długiej ekspozycji
skóry na słońce. Zbyt częste i długie opalanie się może powodować poparzenia niebezpieczne dla zdrowia i życia. Najgorszym powikłaniem będącym skutkiem nadmiernego
opalania się może być rak skóry. Korzystajmy ze słońca z rozsądkiem wtedy nic nam nie grozi. – ratownik Grzegorz Kozłowski
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XVI Niedziela Zwykła 22.07.2018 r.
1. Bardzo serdecznie witamy wszystkich parafian i gości odwiedzających
Bazylikę Mariacką, życzymy wszystkim miłego wypoczynku.
2. W liturgii Kościoła:
w poniedziałek święto św. Brygidy zakonnicy Patronki Europy – jest to
dzień odpustu w Bazylice św. Brygidy. Suma odpustowa w Bazylice
św. Brygidy o godz. 18.30,
we wtorek wspomnienie św. Kingi dziewicy,
w środę święto św. Jakuba Apostoła oraz wspomnienie św. Krzysztofa
patrona kierowców,
w czwartek wspomnienie św. Joachima i Anny rodziców Najświętszej Maryi
Panny,
w sobotę wspomnienie św. Charbela Makhlufa.
3. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę o godz. 18.45.
4. W sobotę 28 lipca wyruszy z naszej Bazyliki XXXVI Gdańska Piesza
Pielgrzymka na Jasną Górę. Na rozpoczęcie pielgrzymki o godz. 6.00
zostanie odprawiona pod przewodnictwem biskupa Msza św., po której
nastąpi wyjście na pielgrzymi szlak.
Zachęcamy do wzięcia udziału w pielgrzymce. Są to wspaniałe rekolekcje
w drodze. Zapisy chętnych prowadzone są w sekretariacie pielgrzymki.
W związku z pożegnaniem pielgrzymów nie będzie w Bazylice Mszy św.
o godz. 7.00. Zamówiona intencja zostanie odprawiona o godz. 6.00.
5. W przyszłą niedzielę 29 lipca na Mszy św. o godz. 10.00 modlić się
będziemy w intencji wszystkich piekarzy i cukierników w ramach
obchodzonego w tym dniu w Gdańsku Święta Chleba. Po Mszy św. starsi
cechu rozdawać będą pieczywo. Serdecznie zapraszamy do wspólnej
modlitwy.
6. Okazja do spowiedzi codziennie przed każda Mszą św.
7. Polecamy nowy numer Gościa Niedzielnego oraz nasz parafialny Biuletyn
8. We wszystkie piątki lipca i sierpnia w naszej Bazylice o godz. 20.15
odbywa się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej, Chóralnej
i Kameralnej. Serdecznie zapraszamy.
9. Życzymy wszystkim miłej niedzieli i błogosławionego tygodnia.
Szczęść Boże.
PROBOSZCZ BAZYLIKI MARIACKIEJ
BIURO PARAFIALNE BAZYLIKI MARIACKIEJ
czynne: wtorki: 16:30 - 17:30, piątki: 10:00 - 11:00
INTENCJE MSZALNE jednorazowe lub GREGORIAŃSKIE można
zamawiać w biurze parafialnym albo w zakrystii po każdej mszy św.
GWIAZDKI na sklepienie można zamawiać
w sekretariacie Bazyliki od poniedziałku do piątku: 9:00 – 15:30.
nowa witryna internetowa: www.bazylikamariacka.gdansk.pl
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