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POWRÓT
W przypowieści o synu marnotrawnym nie występuje ani razu słowo
"sprawiedliwość", podobnie jak
w tekście oryginalnym nie ma też
wyrażenia "miłosierdzie". A jednak
w sposób ogromnie precyzyjny stosunek sprawiedliwości do tej miłości, która objawia się jako miłosierdzie, zostaje wpisany w samą treść ewangelicznej przypowieści. Tym jaśniej widać, iż miłość staje się miłosierdziem wówczas, gdy wypada jej przekroczyć ścisłą miarę sprawiedliwości, ścisłą, a czasem nazbyt wąską. Syn marnotrawny z chwilą utraty wszystkiego,
co otrzymał od ojca, zasługuje na to, ażeby - po powrocie - pracując w domu ojca jako
najemnik, zapracował na życie i ewentualnie stopniowo dopracował się jakiegoś zasobu
dóbr materialnych, chyba nigdy już w, takiej ilości, w jakiej zostały one przez niego roztrwonione. Tego domagałby się porządek sprawiedliwości. Tym bardziej, że ów syn nie
tylko roztrwonił swoją
WARUNKI SKUTECZNEGO POWROTU
część majątku, jaką
otrzymał od ojca, ale
1. Rachunek Sumienia. Jak Jezus oceniłby moje czyny?
także dotknął i obraził
2. Żal za wszystkie czyny nieakceptowane przez Jezusa.
go całym swoim postę- 3. Postanowienie konkretnej poprawy. Jaką słabość chcę
powaniem. Postępowapokonać w najbliższym czasie?
nie to, które w jego wła- 4. Wyznanie wszystkich grzechów w sakramencie pokuty.
snym poczuciu pozba5. Wynagrodzenie Bogu i ludziom za popełnione zło.
wiło go godności syna,
nie mogło być obojętne dla ojca. Musiało go boleć. Musiało go w jakiś sposób także obciążać. Przecież chodziło w końcu o własnego syna. Tego zaś stosunku żaden rodzaj postępowania nie mógł zmienić ani zniszczyć. Syn marnotrawny jest tego świadom; świadomość ta jednak każe mu tym wyraźniej widzieć utraconą godność i prawidłowo oceniać
miejsce, jakie może mu jeszcze przysługiwać w domu ojca. (…) Przypowieść o synu marnotrawnym wyraża w sposób prosty i dogłębny rzeczywistość nawrócenia. Nawrócenie
jest najbardziej konkretnym wyrazem działania miłości i obecności miłosierdzia w ludzkim świecie. (Jan Paweł II, Encyklika: Dives in misericordia)

POST – ASCETYCZNĄ PRAKTYKĄ RELIGIJNĄ
Jedną z wielu praktyk ascetycznych katolika jest post. Już Stary
Testament przytacza przykłady jego praktykowania, np. post
Dawida w czasie śmiertelnej choroby syna (por. 2 Sam 12,16),
post mieszkańców Niniwy (por. Jon 3,7). Z Ewangelii wiemy, że
post praktykowali uczniowie Jana Chrzciciela, a także znajdujemy w nich zapowiedź, że uczniowie Jezusa będą pościć, kiedy
nie będą mieli pośród siebie swojego Mistrza. Dzieje Apostolskie wyraźnie mówią o postach w pierwszych gminach chrześcijańskich. Często post nie ograniczał się tylko do zwykłego
powstrzymania się od spożywania niektórych pokarmów, lecz towarzyszyła mu także
praktyka dodatkowych umartwień w postaci noszenia worów pokutnych, posypywania się popiołem czy przyjmowania niektórych, uznanych za pokutne postaw ciała. Praktyka postu oraz okresy jego obowiązywania zmieniały się w ciągu wieków. Dawniej obowiązywał czterdziestodniowy post o różnym stopniu surowości: poszczono w wigilie
przed większymi świętami, w kwartalne suche dni oraz we wszystkie piątki. Pomimo
zmieniających się form praktykowania postu, motywacja pozostaje wciąż ta sama. Człowiek, który pości, chce powiedzieć Bogu, że całkowicie zdaje się na Niego, że poddaje się
Jego woli. Postawa człowieka poszczącego jest postawą pokory i ufności. Chrześcijanin
pragnie poprzez post pokutować i zadośćuczynić za swoje grzechy oraz zjednoczyć się
z cierpiącym Zbawicielem. Istota postu polega na takim wyrzeczeniu, któremu towarzyszy wewnętrzne nawrócenie i duchowa przemiana. Dlatego już prorok Joel nawoływał,
aby w dniach postu „rozdzierać serca, a nie szaty” (por. Jl 2,13). Chodzi bowiem nie tylko
o to, aby sobie czegoś odmówić, zauważając swoją zależność od Boga, ale także i o to, aby
innego człowieka czymś obdarzyć np.: darować krzywdy. Św. Augustyn mówi, że post
ma dwa skrzydła: „modlitwę i czyny miłości bliźniego”. Dopiero post połączony z modlitwą i miłością staje się wielkim środkiem na drodze zbawienia, ponieważ bez nich same
zewnętrzne umartwienia znaczą niewiele. – dr Lucyna Żukowska.

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

Podczas praktyk postnych bilansujemy sobie dietę. Dobrzej jest
więc wiedzieć, że dieta bogata w warzywa i owoce dostarcza
składników niezbędnych dla zdrowia i prawidłowego funkcjonowania organizmu. Większość owoców i warzyw ma niską zawartość tłuszczów i kalorii. Żadne nie zawierają cholesterolu.
Duża zawartość błonnika zapewnia też uczucie sytości przy
mniejszej ilości kalorii. Naukowcy potwierdzają, że stosowanie
diety warzywno-owocowej zmniejsza ryzyko udaru, cukrzycy, choroby wieńcowej, nadciśnienia oraz powstawanie nadwagi i otyłości. Warto korzystać z metod, które są skuteczne, a dzisiaj tak łatwo dostępne w sklepach i na bazarach. - lekarz Jerzy Karpiński
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ZROZUMIEĆ MSZĘ ŚWIĘTĄ
Dlaczego wypowiadamy akt pokuty? Tak, jak Izraelici musieli wyprać swoje szaty,
aby przystąpić do przymierza zawieranego pod Synajem (Wj 19, 10-25), tak samo chrześcijanie, przystępując do ofiary Nowego Przymierza, pragną oczyszczenia. Wiedzą, że misterium, do którego są zaproszeni, jest święte,
oni zaś mogą w nim uczestniczyć tylko na mocy łaski. Wolą więc,
by Bóg się nad nimi zlitował, by pozwolił ze sobą obcować. Już św.
Paweł w liście do Koryntian pisał, że kto niegodnie przystępuje do
Ciała i Krwi Pańskiej, ten zaciąga straszną winę (1 Kor 11, 28). Podobnie w Didache – najstarszym znanym nam chrześcijańskim piśmie pozabiblijnym
(koniec I w.), czytamy, że pojednanie z Bogiem i ludźmi stanowi konieczny warunek
uczestnictwa w świętej Uczcie. Akt pokuty łączy się z poznaniem swojego prawdziwego
„ja”, jest przypomnieniem o ludzkiej kondycji duchowej. Warto wiedzieć, że w jego łacińskiej wersji używa się znaDNI POSTNE KATOLIKÓW
miennego słowa: „agnoscamus”, tłumaczonego na ję- 1. Środa Popielcowa – pości cały Kościół Powszechny.
zyk polski jako „uznajmy” 2. Wielki Piątek – pości cały Kościół Powszechny.
(przed Bogiem, że jesteśmy 3. Wigilia Bożego Narodzenia – tradycja Kościoła w Polsce.
grzeszni). Czasownik ten 4. Wigilia Paschalna (Wielka Sobota) – tradycja rodzinna.
można jednak przełożyć Niektóre rodziny poszczą do liturgii Wigilii Paschalnej,
także jako „poznawać”, „do- 5. Dowolny dzień w roku – Jezus mówił: „niektóre złe duchy
strzegać”, „spostrzegać”. Po- można wyrzucić tylko modlitwą i postem” (Mt 17,21),
znajmy swoje grzechy! Do- (Post dłuższy niż jeden dzień należy uzgodnić ze spowiednikiem).
strzeżmy, że jesteśmy
grzesznikami! – do tego wzywa kapłan we wstępie. My zaś dopełniając aktu pokuty podążamy za wskazaniem św. Jana: „Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie
oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, to Bóg jako wierny
i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie
zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki” (1 J, 8-10). - ks. Tomasz

www.edk.org.pl

12.04.2019 od 19:00
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Witam serdecznie wszystkich parafian i gości nawiedzających Bazylikę Mariacką.
2. Dzisiejsza niedziela w tradycji chrześcijańskiej jest niedzielą radości (Laetare) i powinna mieć wymiar radosnego uwielbienia Boga za jego dobroć i nieustanne okazywane nam miłosierdzie.
3. Dzisiaj o godz. 15.30 w Kaplicy Adoracji wspólna modlitwa różańcowa, a po niej
spotkanie w salce obok Kaplicy Królewskiej. na którym nastąpi zmiana tajemnic Żywego Różańca. Zapraszamy.
4. Zapraszamy w każdą niedzielę Wielkiego Postu na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym na godz. 17.00 do Bazyliki.
5. Droga krzyżowa w Bazylice w każdy piątek o godz. 8.00 i 17.00.
6. W liturgii Kościoła:
− w czwartek – wspomnienie św. Izydora biskupa i doktora Kościoła,
pierwszy czwartek miesiąca modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne
− w piątek – pierwszy piątek miesiąca czcimy Najświętsze Serce Jezusa.
− w sobotę – czcimy Niepokalane Serce Maryi.
7. Okazja do spowiedzi pierwszopiątkowej dla dzieci w piątek od godz. 16.30. O godz.
17.00 Droga Krzyżowa połączona z Komunią św.
8. W przyszłą niedzielę rozpoczną się w naszej wspólnocie parafialnej trzy dniowe rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne głoszone będą w niedzielę na wszystkich Mszach św. i Gorzkich Żalach oraz w poniedziałek i wtorek na Mszy św. o godz.
18.00. Okazja do spowiedzi św. w poniedziałek i wtorek od godz. 17.30. Rekolekcje
poprowadzi ks. Krzysztof Sagan. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w rekolekcjach.
9. Polecamy nowy numer Gościa Niedzielnego, dwumiesięcznik Galilea oraz nasz Parafialny Biuletyn.
10. W minionym tygodniu odbył się pogrzeb: śp. Edwarda Pietraszko, l. 92 mieszkającego przy ul. Św. Ducha oraz śp. Mieczysława Nowickiego, l. 93, mieszkający przy
ul. Ogarnej. Dobry Jezu …
Wszystkim parafianom i gościom życzymy miłej niedzieli i błogosławionego tygodnia. Szczęść Boże.
11.

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.
witryna internetowa: www.bazylikamariacka.gdansk.pl
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