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WSPOMNIENIE

ŚW. JANA PAWŁA II
PATRONA RODZINY
(22 października)
Papież Franciszek podczas Mszy św. kanonizacyjnej określił św. Jana Pawła II mianem „papieża rodziny”. Pontyfikat Papieża Polaka był wielką promocją rodziny i obroną
fundamentalnych wartości dotyczących ludzkiej cielesności, płciowości, seksualności, godności narzeczeństwa, sakramentalnego małżeństwa i rodziny otwartej na życie. św. Jan Paweł II pisał: „Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. (…) A jeśli (…) człowiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze wyłom i brak nad wyraz niepokojący i
bolesny, który potem ciąży na całym życiu.” (List do rodzin, 2). A na polskiej ziemi,
w Kaliszu w 1997 r., powiedział: „ani na chwilę nie zapominajcie o tym, jak wielką
wartością jest rodzina. Dzięki sakramentalnej obecności Chrystusa, dzięki dobrowolnie złożonej przysiędze, w której małżonkowie oddają się sobie wzajemnie, rodzina jest wspólnotą świętą”. Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II modlimy się
wspólnie za wszystkie rodziny, aby silne Bogiem stawały się prawdziwymi domowymi Kościołami, gdzie przekazuje się i pielęgnuje wiarę. – ks. Piotr.

INTENCJE MSZALNE
jednorazowe lub
GREGORIAŃSKIE
za zmarłych oraz

WYPOMINKI
ZA ZMARŁYCH
można składać
w biurze parafialnym albo
w zakrystii po każdej
mszy św.

MODLITWA RODZICÓW ZA RODZINĘ

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo,
który jesteś Miłością i Życiem spraw, aby moja
rodzina stawała się prawdziwym przybytkiem
życia i miłości, aby Twoja łaska kierowała moje
myśli i uczynki do dobra mojej rodziny, aby moje
dzieci znajdowały w niej oparcie dla swego człowieczeństwa i miłości. Spraw Boże, aby miłość
umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości
i kryzysów. Przez Chrystusa Pana Naszego,
który jest Drogą, Prawdą i Życiem, na wieki wieków. Amen.

ODPUST ZUPEŁNY - Objawienie Boże poucza nas,
że grzechy pociągają za sobą kary, które gładzone są przez
cierpienie, trudy życia czy też przez śmierć (por. Rdz 3,1619; Rz 2,9). Katolik popełniający grzech w sakramencie pokuty otrzymuje odpuszczenie winy, natomiast pozostaje
jeszcze tzw. kara doczesna. Darowanie kary doczesnej
określa się terminem „odpust”, którego uzyskanie zakłada
szczerą, wewnętrzną przemianę oraz wypełnienie przepisanych uczynków. Wierny może uzyskiwać odpust cząstkowy lub zupełny tylko za siebie lub ofiarować go za zmarłego, ale nie można go ofiarować za osobę żyjącą, ponieważ
każdy człowiek sam jest w stanie dokonać przemiany swojego życia i wypełnić wymagane do otrzymania odpustu
warunki. Są różne okoliczności, które sprzyjają uzyskiwaniu odpustów: np.: Pielgrzymka do Ziemi Świętej, nawiedzenie Bazylik w Rzymie, uczestnictwo w rekolekcjach parafialnych (3 dni), uczestnictwo we mszy św. prymicyjnej, jubileusz małżeństwa, patronalne święto parafii… W dawnej tradycji wiary odbywały się pielgrzymki z
jednej parafii do drugiej w celu uzyskania odpustu w dzień patronalnego święta.
Szkoda, że taka praktyka pozostała tylko w pobożniejszych rodzinach. Dziś, niektórzy
tracą poczucie grzechu oraz poczucie winy i świadomość kary. Dlatego zapomina się o
praktykach pokutnych i ofiarowywaniu odpustów. Odpust zupełny można uzyskać
tylko jeden raz w ciągu dnia. Do uzyskania odpustu zupełnego wymagane są następujące warunki: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., Wyznanie wiary, (również świadomość jedności z Kościołem Powszechnym), dowolna modlitwa na intencję
papieża (chodzi tu o intencję, jaką Ojciec Św. wyznacza na każdy miesiąc), wola uzyskania odpustu, wola oderwania się od popełniania grzechów nawet lekkich. (Redakcja)
TRZY DNI W CZYŚĆCU
Pewien pobożny chrześcijanin był chory i prosił Boga, żeby mu odjął cierpienia. Potem miał piękny sen. Anioł ukazał mu się we śnie i rzekł mu: "Nie długo już będziesz
żył. Wybierz sobie, albo 3 lata cierpienia na ziemi, albo trzy dni mąk w czyśćcu".
Chory wybrał sobie trzy dni mąk w czyśćcu. Gdy już umarł ów pobożny człowiek,
dostał się do czyśćca; tam ukazał mu się znowu ów Anioł i pocieszał go. Wtenczas
rzekł cierpiąc człowiek do Anioła: „Mówiłeś mi, że będę tutaj tylko 3 dni, a ja cierpię
tu już co najmniej 3 lata”. Anioł odpowiedział: „Co ty mówisz; jesteś dopiero kilka
minut. Ciało twoje na świecie nawet jeszcze nie ostygło”. - Zaprawdę, mąk czyśćcowych nie można nawet porównać z cierpieniami na ziemi. Dlatego lepiej jest odpokutować grzechy tu na ziemi. Słusznie modli się św. Augustyn do Boga: „Panie, tu
piecz, tu siecz, tu pal, bylebyś na wieki zachował”.
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ROCZNICA ŚMIERCI
KS. STANISŁAWA BOGDANOWICZA
(PROTONOTARIUSZ APOSTOLSKI)
20 października 2017 r. o godz. 17:50 otoczony modlitwą współbraci kapłanów i rodziny zmarł długoletni proboszcz Bazylik
Mariackiej w Gdańsku ks. Stanisław Bogdanowicz. Przeżywając ten smutny czas żałoby
pragniemy otoczyć zmarłego Infułata naszą
szczególną modlitwą i dobrymi wspomnieniami. Tak go wspominał jego następca na
urzędzie proboszcza, a obecnie biskup w naszej Archidiecezji ks. bp. Zbigniew Zieliński.
Ks. infułata Stanisława Bogdanowicza znałem jak każ dy ksiądz Archidiecezji Gdań skiej.
Znaliś my się praktycznie od wielu lat. Gdy wstąpiłem do seminarium spotykałem go
na wykładach, a potem przy ró ż nych okazjach, podczas uroczystoś ci w Bazylice Mariackiej. Zawsze widzieliś my w nim człowieka goś cinnego, otwartego oraz dumnego
z tego jak piękna jest Bazylika Mariacka oraz cieszącego się z tego, ż e moż e nas w niej
goś cić . Jednak dla mnie szczegó lną okazją do bliż szego poznania Księdza Infułata był
niebywały zaszczyt zostania proboszczem Bazyliki Mariackiej po Księdzu Infułacie.
Przez 10 miesięcy, do momentu sakry biskupiej, mieszkaliś my pod jednym dachem.
Wspó lnie spoż ywaliś my posiłki, odprawialiś my mszę ś w. i prowadziliś my ró ż ne rozmowy. Z tych spotkań pamiętam wiele ciekawych rozmó w oraz bardzo sympatycznych, wesołych i humorystycznych sytuacji, w któ rych Ksiądz Infułat był głó wnym bohaterem poprzez bystroś ć umysłu i bardzo oryginalne, czasami młodzież owe, podejś cie do języka. Ale z tego czasu pozostaje we mnie przede wszystkim, obraz człowieka,
któ ry łączył w sobie dwie cechy, któ rych połączenie dla wielu ludzi jest kłopotem i rzadkoś cią. Z jednej strony był ujmująco skromny. Nie był człowiekiem, któ ry pławił się
w jakiś materialnym przepychu czy ró ż nego rodzaju blichtrze, ale z drugiej strony był
człowiekiem ogromnej godnoś ci. Te dwie cechy ze sobą doskonale łączył, a łącząc
je stawał się człowiekiem nietuzinkowym i niepowtarzalnym. Mogłem zauważ yć , ż e
to poczucie godnoś ci czerpał z dumy przynależ noś ci do Koś cioła. Dla niego Koś ció ł był
domem, w któ rym czuł się doskonale. Dla księdza Infułata koś ció ł był przestrzenią
wiary, a z drugiej strony ź ró dłem dumy. Koś ció ł posiadający taką piękną historię i powołanie do niezwykłej misji, a jego widocznym znakiem są piękne ś wiątynie takie
jak Bazylika Mariacka. Takim go zapamiętam. bp Zbigniew Zieliński.
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Witam serdecznie wszystkich parafian i gości Bazyliki Mariackiej.
2. Składamy serdeczne podziękowania za wsparcie okazane fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. W minioną niedzielę w ramach Dnia Papieskiego zebraliśmy do
puszek 1755,24 zł na stypendia dla młodzieży. Bóg zapłać.
3. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy już po raz 92 Tydzień Misyjny. Przeżywamy
go pod hasłem „Pełni Ducha i posłani ”. Niech to będzie dla nas czas zarówno duchowego jak materialnego wsparcia dzieła misyjnego kościoła.
4. W liturgii kościoła:
- w poniedziałek - wspomnienie św. Jana Pawła II papieża
- we wtorek - wspomnienie św. Jana Kapistrana
- w środę - wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta biskupa
5. W środę przypada 3 rocznica święceń biskupich ks. bpa Zbigniewa Zielińskiego –
poprzedniego proboszcza Bazyliki Mariackiej. Życzymy Księdzu Biskupowi obfitości darów Ducha Św. na drodze biskupiej posługi.
6. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę w połączeniu z nabożeństwem różańcowym. Podziękowania i prośby, które chcielibyśmy przedstawić
Matce Bożej we wspólnej modlitwie można składać do skarbony przy figurze Madonny Pięknej Gdańskiej.
7. Zbliżamy się do Uroczystości Wszystkich Świętych i dnia zadusznego. W tradycji
Kościoła są to dni szczególnej modlitwy i pamięci o zmarłych. Kartki na wypominki za zmarłych dołączone są do Biuletynu i wyłożone są przy figurze Pięknej
Madonny. Zgodnie z tradycją naszej parafii będziemy modlić się za zmarłych
wspominanych w wypominkach modlitwą różańcową przez oktawę uroczystości Wszystkich świętych oraz na Mszy św. zbiorowej za zmarłych 2 listopada
o godz. 18.00. Wypominki można składać w zakrystii lub biurze parafialnym. Bardzo proszę o wyraźne pisanie imion i nazwisk.
8. Polecamy nowy numer Gościa Niedzielnego oraz nasz parafialny Biuletyn.
9. W minionym tygodniu odbyły się pogrzeby:
śp. Felicji Meller, l. 89, zamieszkałej przy ul. Grobla I,
śp. Haliny Ufnowskiej-Wróblewskiej, l. 92, zamieszkałej przy ul. Powroźniczej,
śp. Józefa Kucharskiego, l. 91, zamieszkałego przy ul. Mariackiej. Dobry Jezu ….
10. Wszystkim drogim parafianom i miłym gościom życzymy dobrej niedzieli i błogosławionego tygodnia. Szczęść Boże.
PROBOSZCZ BAZYLIKI MARIACKIEJ

BIURO PARAFIALNE BAZYLIKI MARIACKIEJ
otwarte:

wtorki: 16:30 - 17:30,

piątki: 10:00 - 11:00

INTENCJE MSZALNE jednorazowe lub GREGORIAŃSKIE można
4zamawiać w biurze parafialnym-albo
w zakrystii po każdej mszy św.

