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W Biblii pojawia się bardzo wiele wątków związanych z pojęciem królowania Boga. Początki tej idei sięgają czasów niewoli egipskiej i w ten sposób wpisują się w konstytuowanie się Izraela jako narodu wybranego. Po cudownym przejściu przez Morze Czerwone, Jahwe po raz pierwszy zostaje nazwany królem
KRÓLOWANIA BOGA (melek). Królewskość Boga nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek strukturą społeczno-polityczną. W swej najstarszej warstwie oznacza uwielbienie Boga za dokonane cuda. Jahwe
jest królem, który własną mocą pokonuje wrogów ludu, który wybrał. Uznanie Boskiego
panowania to nic innego jak akt wiary, przez który człowiek powierza siebie jedynemu
Panu całego stworzenia. Król wybierany przez lud jest członkiem narodu wybranego
i sprawuje swoje rządy w imieniu Jahwe. Król nie stoi ponad prawem Boskim. W Nowym Testamencie królowanie Boga skupiło się wokół Jezusa. Jego przepowiadanie
ewangelii od początku związane jest z proklamacją bliskości królestwa Bożego, które
stopniowo ujawnia się wobec ludzi (por. Mk 1, 15). Przez słowa i czyny Jezusa ukazuje
królowanie Boga i Jego stałą obecność. Bóg króluje przez Tego, którego już nad Jordanem
nazywa swoim Synem umiłowanym (por. Mk 1, 11). Przez Niego głusi słyszą, ślepi widzą, chromi chodzą i wszystkim głosi się dobrą nowinę o zbawieniu (por. Mt 11, 2-5).
To zbawienie jest ostatecznym aktem Bożej miłości, która pokonuje zło nie jako strukturę zewnętrzną i obiektywną, ale wewnętrzną i subiektywną. Królestwo Boże jest darem, który przyjmujemy wraz z łaską zbawienia w chwili chrztu świętego. – ks. Piotr

BIBLIJNA IDEA

OJCZE NASZ - ŚWIĘĆ SIĘ IMIĘ TWOJE
Pojęcie "święcić się" należy w modlitwie Ojcze nasz rozumieć nie tyle w
sensie przyczynowym, ale przede
wszystkim w znaczeniu wartościującym: uznać za świętego, czyli traktować w sposób święty. Dlatego więc
w adoracji wezwanie to często jest rozumiane jako uwielbienie i dziękczynienie. Jezus jednak nauczył nas tej
prośby w formie wyrażającej życzenie; jest to prośba, pragnienie i oczekiwanie, w które zaangażowani są Bóg
i człowiek. Od pierwszej prośby skierowanej do naszego Ojca jesteśmy zanurzeni w wewnętrzne misterium Jego Boskości i w wydarzenie zbawienia naszego
człowieczeństwa. Prośba o to, by święciło się Jego imię, włącza nas w urzeczywistnienie podjętego przez Boga „zamysłu życzliwości”, abyśmy „byli święci i nieskalani przed
Jego obliczem”. (…) Świętość Boga jest niedostępną siedzibą Jego wiecznego misterium. Jej objawienie w stworzeniu i w historii Pismo święte nazywa chwałą. Bóg, stwarzając człowieka „na swój obraz i podobieństwo” (Rdz l, 26), „chwałą i czcią go uwieńczył” (Ps 8, 6), ale człowiek przez grzech został „pozbawiony chwały Bożej” (Rz 3, 23).
Odtąd Bóg będzie ukazywał
swoją świętość, objawiając RORATY „Z DUCHEM TWOIM”
od poniedziałku do soboty o godz. 6:30
i dając swoje imię, aby odnowić człowieka na obraz
w Kaplicy Królewskiej
Tego, który go stworzył”
7:30 - msza św. w Kaplicy Królewskiej
(Kol 3, 10). W wodzie chrztu
18:00 - msza św. w Bazylice Mariackiej
zostaliśmy „obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa Chrystusa i przez Ducha naszego Boga”
(1 Kor 6, 11). W całym naszym życiu Ojciec „powołuje nas do świętości” (1 Tes 4, 7),
a ponieważ „przez Niego jesteśmy w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas uświęceniem” (1 Kor l, 30), chodzi więc o Jego chwałę i o nasze życie, by Jego imię święciło się
w nas i przez nas. Na tym więc polega przynaglający charakter naszej pierwszej prośby.
(…) Gdy mówimy: „Święć się imię Twoje”, prosimy, aby było ono uświęcone w nas, którzy jesteśmy w Nim, ale także w innych, na których łaska Boża jeszcze oczekuje, by wypełniać przykazanie, które zobowiązuje nas do modlitwy za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. Oto dlaczego nie mówimy dokładnie: Święć się imię Twoje "w nas", ponieważ prosimy, by święciło się ono we wszystkich ludziach. Modlitwa do naszego Ojca
jest wtedy naszą modlitwą, gdy modlimy się „w imię” Jezusa. (KKK 2807-2815).
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WSPOMNIENIE W ROCZNICĘ ŚMIERCI

NIEZŁOMNEGO KAPŁANA
KS. PŁK DR JÓZEFA ZATOR-PRZYTOCKIEGO
"CZEREMOSZ"
26 listopada przypadała 40 rocznica śmierci
59. proboszcza parafii mariackiej
ks. Józefa Zator-Przytockiego.
Ks. płk dr Józef Zator-Przytocki urodził się 21.01.1912 r. w Wicyniu. 29 czerwca 1935
otrzymał w katedrze lwowskiej święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Bolesława
Twardowskiego. Na krótko przed wybuchem wojny na własną prośbę został kapelanem wojskowym. Po agresji ZSRR na Polskę i okupacji Małopolski Wschodniej
przez Armię Czerwoną pomagał w przerzutach oficerów
polskich na Węgry i do Rumunii. Zagrożony aresztowaniem przez NKWD ukrył się w seminarium duchownym
we Lwowie i w 1940 r. przez zieloną granicę dostał się do
niemieckiej strefy okupacyjnej. Zaangażował się w działalność konspiracyjną. Uczył także w tajnych gimnazjach
i liceach. W 1942 r. został oddelegowany przez kardynała A.S. Sapiehę do pracy duszpasterskiej Polski Walczącej, gdzie pełnił funkcję zastępcy księdza generała
Piotra Niezgody i dziekana korpusu Armii Krajowej
Okręgu Kraków. Został odznaczony Orderem Virtuti Militari. W 1945 r. przeniesiono go do Gdańska i mianowano administratorem parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Wrzeszczu. Do 1948 r. odbudowywał zrujnowany kościół i zorganizował
życie parafii. W maju tego samego roku obronił doktorat
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika Toruniu, a następnie został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa
za działalność w Armii Krajowej i przewieziony do Warszawy. Osadzono go w areszcie śledczym Ministerstwa
Bezpieczeństwa Publicznego, a następnie na Mokotowie. W 1949 r. został skazany na 15 lat więzienia. W więzieniu we Wronkach spędził 6 lat. Wyszedł na wolność
po amnestii w 1955 r. W 1958 r. objął posługę proboszcza kościoła Mariackiego w Gdańsku. Poświęcił się odbudowie świątyni ze zniszczeń wojennych. Zmarł nagle
26 listopada 1978 r. w czasie odprawiania mszy św. Jego
grób znajduje się w naszej Bazylice Mariackiej. (red)
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiejsza niedziela jest ostatnią niedzielą w roku liturgicznym.
2. Dzisiejsza Uroczystość Chrystusa Króla jest świętem patronalnym Akcji Katolickiej.
3. W poniedziałek przypada 40 rocznica śmierci śp. ks. prałata Józefa Zator-Przytockiego – proboszcza naszej parafii w latach 1962-1978, kapłana niezłomnego, który
swoją miłość i wierność do Kościoła i Polski okupił strasznym prześladowaniem
i wieloletnim więzieniem. Dzisiaj o godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza św. za
śp. ks. Józefa Zator-Przytockiego, który pochowany jest w naszej Bazylice w Krypcie Kapłanów Gdańskich. Od dzisiaj można w kruchcie Bazyliki oglądać przygotowaną przez IPN wystawę o ks. Zatorze-Przytockim.
4. Zapraszamy wspólnotę Żywego Różańca i sympatyków na wspólna modlitwę różańcową o godz. 16:00 do kaplicy Miłosierdzia Bożego w Bazylice. Po różańcu zapraszamy na rozmowę przy stole w sali obok Kaplicy Królewskiej.
5. W liturgii kościoła:
– w piątek: święto św. Andrzeja Apostoła
– w sobotę pierwsza sobota miesiąca grudnia czcimy Niepokalane Serce Maryi.
Kapłani udadzą się do zgłoszonych chorych z posługą sakramentalną.
6. Za tydzień rozpoczynamy czas Adwentu – jest to okres radosnego oczekiwania na
przyjście Chrystusa. Już dziś informujemy, że w adwencie roraty odprawiane będą
w dni powszednie o godz. 6.30 w Kaplicy Królewskiej. W czasie Adwentu poranne
Msze św. w dni powszednie odprawiane będą w Kaplicy Królewskiej natomiast
wieczorne w Bazylice.
7. We wtorek przypada kolejna rocznica Bitwy pod Oliwą. 28 listopada 1627 roku
polska flota, której przewodził Admirał Arend Dickmann pokonała eskadrę okrętów szwedzkich. Grób Admirała Dickmanna znajduje się w naszej Bazylice. We
wtorek Marynarka Wojenna od godz. 9.00 do 12.00 wystawi uroczystą wartę przy
grobie admirała.
8. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę o 17.45.
9. Polecamy nowy numer Gościa Niedzielnego, dwumiesięcznik biblijny Galilea oraz
nasz parafialny Biuletyn.
10. Wszystkim parafianom i gościom życzę miłej niedzieli i Bożego tygodnia.
PROBOSZCZ BAZYLIKI MARIACKIEJ

BIURO PARAFIALNE BAZYLIKI MARIACKIEJ
otwarte:

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.
WITRYNA INTERNETOWA: www.bazylikamariacka.gdansk.pl
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