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CZAS NAWRÓCENIA
"Czy myślicie, że ci nieszczęśnicy, których niedawno zamordował Piłat, albo tych osiemnastu, na których zwaliła się
wieża w Siloe i zabiła ich, byli większymi grzesznikami niż
wy? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie,
wszyscy podobnie zginiecie." Bardzo dziwnie brzmią te
słowa Jezusa. Ale spróbujmy je odnieść do nieszczęść duchowych, a zrozumiemy, że ostrzeżenia te odnoszą się dokładnie do nas. Czy myślicie, że ci wasi znajomi, którzy utracili wiarę i zagubili się duchowo, byli większymi grzesznikami niż wy? Bynajmniej - powiada nam dzisiaj Jezus - lecz
jeśli się nie nawrócicie i nie będziecie się duchowo odnawiali, was może spotkać to samo.
Albo czy myślicie, że ci wszyscy, których małżeństwa się rozpadły, byli większymi
grzesznikami niż wy? Bynajmniej - usłyszmy głos Jezusa - lecz jeśli nie będziecie odnawiali waszej miłości małżeńskiej i waszej wspólnoty duchowej, z twoim małżeństwem
może się stać to samo. Wreszcie czy myślicie, że ci wszyscy, których dzieci wyrosły
na bezbożników, byli większymi grzesznikami niż wy? Bynajmniej, powiadam wam,
lecz jeśli się nie będziecie starali, żeby wasza rodzina była miejscem wzajemnej miłości
i małym Kościołem, z waszymi dziećmi może się stać to samo. Przejmująca jest przypowieść o ogrodniku, który już dawno powinien wyciąć nieurodzajną figę, ale żal mu jej
i wciąż czeka cierpliwie, że może jednak zacznie owocować. Ogrodnikiem jest Jezus. Nieurodzajną figą może jesteś ty albo ja. Może to już ostatni moment, żebyśmy się wreszcie
nawrócili i stali się ludźmi naprawdę Bożymi. - ks. Piotr

WSPÓŁCZESNE GRZECHY
Każda epoka ma swoją kulturę i swoje grzechy, więc skatalogujmy niektóre grzechy charakteryzujące współczesność: zanieczyszczanie środowiska naturalnego np.: palenie
w piecach śmieciami; hejtowanie w internecie; marnowanie czasu przy grach komputerowych; cyberseks; pornografia; akceptacja rozwiązłości; invitro; mobbing (dręczenie
i brak szacunku do pracownika); zbytnia pogoń za pieniądzem; niepohamowanie w zakupach i marnowanie jedzenia; niepohamowany pęd do kariery (wyścig szczurów); fałszowanie dokumentów (antydatowanie, fikcyjne faktury…); łapówkarstwo; łamanie
przepisów drogowych; prowadzenie auta pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
apostazja, neopogaństwo; usprawiedliwianie zła; kult własnego ciała; … - Red.

ZROZUMIEĆ MSZĘ ŚWIĘTĄ
Co oznacza dialog: „Pan z Wami” oraz odpowiedź: „I z duchem Twoim”? Uczyniwszy znak krzyża kapłan pozdrawia zgromadzonych. Najczęściej używaną jest – „Pan z
Wami!” – które, mimo swej zwięzłości obfituje w teologiczną treść. Warto zauważyć, że
pozdrowienie to ma zarazem charakter oznajmujący, jak i życzeniowy. Kapłan stwierdza zatem obecność Pana we wspólnocie, że gdzie dwaj albo trzej zebrani są w Jego imię,
tam jest i On (Mt 18, 20); że będzie ze swym Kościołem aż do skończenia świata (Mt 28,
20). Z drugiej strony, są życzeniem skierowanym do zgromadzonych, aby wyszli na spotkanie Bożej obecności, co jest przecież warunkiem uczestnictwa w Świętych Misteriach.
Wierni odpowiadają na kapłańskie pozdrowienie słowami „I z duchem Twoim”. Już od
starożytności interpretuje się taką odpowiedź jako nawiązanie do Bożego Ducha, mocą
którego kapłan występuje w zgromadzeniu. Występuje nie tylko jako jego przewodniczący, ale ktoś nieporównanie ważniejszy, gdyż działa in persona Christi, w „osobie Chrystusa”. Ofiarujący się Zbawiciel jest w kapłanie szczególnie obecny. Nie swoim autorytetem głosi on Ewangelię, niewłasną mocą wypowiada słowa konsekracji. W tym świetle
opisywany dialog jawi się jako wzajemne przypomnienie sobie dwojakiej obecności
Chrystusa – w zgromadzonym ludzie i w kapłanie. Wezwanie to pojawi się w trakcie
Mszy świętej jeszcze trzykrotnie, znacząc kolejne formy obecności Pana. - ks. Tomasz

NAPROTECHNOLOGIA A IN VITRO
Naprotechnologia, to metoda naturalnej prokreacji, oparta
na najnowocześniejszych osiągnięciach współczesnej medycyny (m.in. ginekologii, endokrynologii, chirurgii) uwzględniająca naturalny cykl płodności kobiety. Podstawowym narzędziem diagnostycznym naprotechnologii jest obserwacja
biomarkerów w cyklu miesiączkowym u kobiety. Leczenie
polega na analizie cyklu, szerokiej diagnostyce, a następnie leczeniu zachowawczemu
lub chirurgicznemu. Przygotowanie do procedury in vitro polega na stymulacji hormonalnej. Kolejnym etapem jest zabieg pobrania komórek jajowych i pobranie nasienia
od mężczyzny. Następnie w laboratorium część spośród wszystkich pobranych wcześniej komórek łączy się z plemnikami. Zapłodnione komórki zostają umieszczone w
inkubatorze. Ostatecznie embriolodzy wybierają najlepszej jakości zarodek, który jest
następnie wprowadzany do jamy macicy. Wszystkie pozostałe zapłodnione komórki
jajowe (zarodki) o zachowanym potencjale rozwojowym zostaną zamrożone, a następnie (?). Życie należy chronić od samego poczęcia, dlatego podsumowując należy
wskazać, że: Metoda Naprotechnologii nie niszczy życia poczętego, jest metodą naturalną, bezpieczną o udowodnionej wysokiej skuteczności leczniczej. Traktuje podmiotowo kobietę i mężczyznę nie naruszając ich wzajemnych intymnych relacji. In vitro
jest techniką sztucznego pozyskiwania nasienia i komórek jajowych, która następnie
dokonuje selekcji embrionów, aby do wszczepienia do jamy macicy wybierać zdrowe,
a „gorsze”, tzn. o mniejszym potencjale przeznaczać na śmierć. - lekarz Jerzy Karpiński.
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25 MARCA 2019 - DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA
Idea Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
W odpowiedzi na wezwanie św. Jana
Pawła II zawartego w encyklice Evangelium Vitae, polski Episkopat w 1998 r.
ustanowił uroczystość Zwiastowania
Pańskiego Dniem Świętości Życia. Wyrazem naszej duszpasterskiej troski o tę
świętość i godność ludzkiego życia od
samego początku aż do śmierci, niech
będzie promowanie Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego. Istotą tej adopcji
jest objęcie modlitewną opieką wiadomego Bogu dziecka, które jest zagrożone śmiercią, z różnych przyczyn. W dzisiejszych czasach tak wiele
kobiet na całym świecie rozważa aborcję z przyczyn ekonomicznych, ze strachu przed trudem wychowania i z powodu braku wsparcia najbliższych w tej
trudnej dla nich sytuacji. Zdajemy sobie sprawę jak wielkie spustoszenie duchowe, emocjonalne i psychiczne stanowi aborcja, szczególnie dla matek i jak wielkim złem jest
śmierć niewinnego. Od tego nieszczęścia z Bożą pomocą można uchronić wiele istnień
ludzkich. Duchowa adopcja jest wielkim dobrem, także dla samego adoptującego.
Może stanowić naukę odpowiedzialności i wartości życia dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania, formę przygotoMODLITWA CODZIENNA
wania do małżeństwa i założenia rodziny
Panie Jezu, za wstawiennictwem Two- jako element kursu przedmałżeńskiego.
jej Matki, Maryi, która urodziła Cię z mi- Może duchowo pomóc rodzinom, które
łością oraz za wstawiennictwem św. przeżyły stratę swojego dziecka w wyniku
Józefa, człowieka zawierzenia, który poronienia oraz stanowić formę zadośćuopiekował się Tobą po urodzeniu - czynienia lub pokuty dla osób, które
proszę Cię w intencji tego nienarodzo- współdziałały w aborcji. Duchowa adopcja polega na codziennym odmawianiu
nego dziecka, które duchowo adoptow intencji jednego dziecka dziesiątki
wałem, a które znajduje się w niebez- różańca wraz ze specjalną dodatkową
pieczeństwie zagłady. Proszę, daj ro- modlitwą przez 9 miesięcy. Ponadto
dzicom miłość i odwagę, aby swoje można do tego dodać dowolne praktyki
dziecko pozostawili przy życiu, które pobożnościowe i ascetyczne w intencji adTy sam mu przeznaczyłeś. Amen.
optowanego dziecka. - ks. Jan Uchwat
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Witamy serdecznie wszystkich parafian i gości nawiedzających Bazylikę Mariacką.
2. W liturgii Kościoła:
- w poniedziałek – uroczystość Zwiastowania Pańskiego, dzień Świętości Życia
i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Osoby chętne do podjęcia duchowej adopcji prosimy o zgłaszanie się do zakrystii i odebranie deklaracji.
3. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym dzisiaj w Bazylice o godz. 17:00.
4. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o godz. 17:45.
5. W piątek Droga Krzyżowa w Bazylice o godz. 8:00 i 17:00. Zapraszamy.
6. Czas Wielkiego Postu, to czas pełnienia uczynków pokutnych. Są trzy uczynki pokutne: modlitwa, post i jałmużna. Pragnę wszystkich zachęcić do tego, aby tegoroczna
jałmużna przeznaczona była na pomoc dla konkretnej syryjskiej rodziny z Aleppo.
Przyłączmy się do tej pomocy. Datki na ten cel można składać do skarbony z napisem
Jałmużna stojącej przy figurze Piety.
7. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii odbędą się od 7 do 9 kwietnia. Już dziś serdecznie na nie zapraszamy.
8. Polecam nowy numer Gościa Niedzielnego oraz nasz parafialny Biuletyn.
9. W minionym tygodniu odbyły się pogrzeby:
- śp. Ireny Murzalskiej, l. 92, zamieszkałej przy ul. Mariackiej,
- śp. Marii Rosner-Kania, l.76, zamieszkałej przy ul. Św. Ducha,
- śp. Wiesławy Nelli Gójskiej, l,93, zamieszkałej przy ul. Św. Ducha,
- śp. Ryszarda Malczewskiego, l.90, zamieszkałego przy ul. Ogarnej. Dobry Jezu…
10. Wszystkim parafianom i gościom życzymy błogosławionego tygodnia i realizacji postanowień Wielkopostnych. 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 przez formularz z witryny
internetowej Bazyliki lub w sekretariacie od poniedziałku do piątku: 9:00 – 15:30.
witryna internetowa: www.bazylikamariacka.gdansk.pl
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