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WIELKI TYDZIEŃ

NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ – Kościół obchodzi pamiątkę triumfalnego wjazdu Jezusa
do Jerozolimy. Poświęcenie palm podczas wszystkich mszy św.
WIELKI CZWARTEK - Kościół gromadząc się wokół Chrystusa Pana jak uczniowie na
Ostatniej Wieczerzy, będziemy uczestniczyć w tych samych wydarzeniach. Ten sam Jezus zaprasza nas do wspólnego stołu. Weźmie chleb i wino, aby przemienić je w swoje
Ciało i Krew, aby nas nakarmić. Starajmy się, aby udział w tej Ofierze Nowego i Wiecznego Baranka, obdarzył nas mocą, siłą i łaską na przejście z królestwa ciemności do Królestwa Syna Bożego; dlatego w postawie radości weźmy udział w Eucharystii łącząc się
z Chrystusem i wspólnotą w Komunii św. Niech nasze serca przypominają Wieczernik,
w którym Jezus modlił się za uczniów, służył im i okazał im największą miłość.
WIELKI PIĄTEK – Tego dnia, gdy Chrystus na Krzyżu dokonuje krwawej ofiary, Kościół
nie śmie celebrować ofiary bezkrwawej (Eucharystii) dlatego, liturgia Wielkiego Piątku
składa się z opisu Męki Pańskiej z Uroczystą Modlitwą Powszechną, adoracji Krzyża,
która jest główną częścią Liturgii, Komunii św. oraz procesji przeniesienia Jezusa do ołtarza wystawienia, czyli do tzw. grobu. W Wielki Piątek obowiązuje Katolików post ścisły.
WIELKA SOBOTA – to dzień ciszy, medytacji i czuwania przy Grobie Pańskim. Wieczorna Liturgia Wigilii Paschalnej składa się z: Poświęcenia ognia i przygotowania paschału (przed Bazyliką), Orędzia Wielkanocnego (Exultet), Liturgii Słowa, odnowienia
przyrzeczeń chrzcielnych (przynosimy świece) i Liturgii Eucharystycznej. (Red.)

ROCZNICA ŚMIERCI GDAŃSKICH BURMISTRZÓW
Po zwycięstwie nad Zakonem Krzyżackim pod Grunwaldem w 1410
r. gdańszczanie przepędzili z miasta znienawidzonych Krzyżaków.
Rada miasta wysłała do Króla Polskiego przedstawicielstwo z burmistrzem Konradem Leczkowem na czele. Władysław Jagiełło dał miastu ogromne przywileje, ale zmuszony został do zawarcia pokoju
z Krzyżakami. Miasto szykowało się do rozprawy zbrojnej. Zakon
udał, że chce podjąć rokowania więc Komtur gdański zaprosił na
6 kwietnia 1411 r. burmistrzów Konrada Leczkowa i Arnolda Hechta
wraz z rajcą Bartłomiejem Grossem na zamek. Okazało się, że był to podstęp. Przedstawicieli mieszczan zamordowano. Zostali oni bardzo uroczyście pochowani w naszej Bazylice. Na płycie nagrobnej łaciński napis głosi: „Tu spoczywają czcigodni mężowie Konrad Leczkow i Arnold Hechet, Prokonsulowie miasta Gdańska, którzy zeszli z tego świata
w poniedziałek po niedzieli palmowej Roku Pańskiego 1411”. – dr Lucyna Żukowska

POKOLENIA DLA BAZYLIKI
W Niedzielę Palmową w ramach akcji charytatywnej „Pokolenia dla
Bazyliki” ks. Proboszcz i przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Bazyliki Mariackiej wręczą kolejne 50 certyfikatów nabycia gwiazd. Akcja
„Pokolenia dla Bazyliki” rozpoczęła się w czerwcu 2016 roku. W jej ramach są nabywane gwiazdy-cegiełki wykonywane z miedzianej blachy pokrytej 24 karatowym złotem. Są trzy rodzaje gwiazd: mała, średnia i duża. Wszystkim gwiazdom nadawany jest
numer. Donatorzy otrzymują również specjalny certyfikat, na którym widnieje numer
gwiazdy oraz intencja, której są autorami. Sklepienia zdobi już 250 gwiazdek. Większość możemy podziwiać w sektorach nawy głównej, ale także na sklepieniach niektórych kaplic. W ten sposób zebrane fundusze przeznaczane są na remont świątyni, a poprzez wieszanie gwiazd przywracany jest również dawny wystrój Bazyliki. Serdecznie
zapraszamy do wzięcia udziału w akcji oraz dziękujemy wszystkim osobom, które już
ją wsparły. – Red.

MODLITWA ŚW. TERESY O UŚWIĘCENIE KAPŁANÓW
O Jezu, wiekuisty Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twoich kapłanów w opiece
Twojego Najświętszego Serca, gdzie nikt im nie może zaszkodzić. Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj czystymi ich wargi, które zraszane są Twoją Najdroższą
Krwią. Zachowaj czystymi ich serca naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego
Kapłaństwa. Spraw, aby wzrastali w miłości i wierności Tobie, chroń ich przed
zepsuciem i skażeniem tego świata. Wraz z mocą przemiany chleba i wina udziel
im również mocy przemiany serc. Błogosław ich trudowi, aby wydał obfite
owoce. Niech ludzie, którym służą, będą ich pociechą tu na ziemi a także wieczną
koroną w życiu przyszłym. Amen.
(margaretka.org.pl)
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Witam serdecznie wszystkich parafian i gości nawiedzających Bazylikę Mariacką.
2. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Wielki Tydzień – w poszczególne dni będziemy
rozważać najważniejsze tajemnice naszej wiary – mękę, śmierć i zmartwychwstanie
Pana Jezusa. Dołóżmy wszelkich starań, aby te dni przeżyć w klimacie zadumy
i wiary.
3. Dzisiaj na Mszy św. o godz. 12.00 zostaną wręczone certyfikaty potwierdzające przyłączenie się do akcji prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Bazyliki Pokolenia
dla Bazyliki. Kolejne pięćdziesiąt złotych gwiazd zostało zawieszonych na sklepieniu
Bazyliki. Osoby, które je ufundowały wsparły prace konserwatorskie prowadzone
w Bazylice. Bóg zapłać.
4. Bardzo dziękuję przewodnikom miejskim i terenowym zrzeszonym przy PTTK za to,
że od kilkunastu lat w Niedzielę Palmową przypominają nam wszystkim, poprzez
składanie kwiatów na płycie nagrobnej, o rocznicy tragicznej śmierci burmistrzów
gdańskich Konrada Letzkowa i Arnolda Hechta, którzy zostali zamordowani przez
Krzyżaków w 1411 roku.
5. Dzisiaj o godz. 17.00 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
6. WIELKI CZWARTEK – dzień ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu
do ciemnicy i adoracja do godz. 22.00.
7. WIELKI PIĄTEK – to dzień męki i śmierci Pana Jezusa na krzyżu. W dniu tym nie odprawia się Mszy św. Centralnym punktem jest czytanie opisu Męki Pańskiej oraz adoracja krzyża. W dniu tym obowiązuje post ścisły.
7.00 – 18.00 - adoracja Najświętszego Sakramentu w ciemnicy.
10.00 – rozważanie III części różańca – wspólnota Żywego Różańca.
14.30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia (początek nowenny przed świętem
Miłosierdzia)
15.00 – Droga Krzyżowa
18.00 – ceremonie Wielkiego Piątku. Po ceremoniach rozpocznie się adoracja
Pana Jezusa przy grobie. Trwać ona będzie do godz. 24.00 .
21.00 – koncert Polskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego
„ Muzyka i Słowo na Wielki Piątek” z rozważaniami
ks. bpa Zbigniewa Zielińskiego.
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8. WIELKA SOBOTA – to dzień czuwania przy Grobie Pańskim. Tradycyjnie w wielką
sobotę święcimy pokarmy na świąteczny stół. Święcenie pokarmów w Bazylice od
godz. 10.00 do 17.00 co pół godziny.
O godz. 15.00 świecenie pokarmów połączone będzie z Koronka do Miłosierdzia
Bożego w ramach nowenny przed świętem Miłosierdzia.
O godz. 20.00 – ceremonie Wigilii Paschalnej – proszę
przynieść ze sobą świece.
9. Z początkiem wielkiego postu rozdawaliśmy skarbonki Caritas na jałmużnę - proszę je przynieść w
wielka sobotę i złożyć przed ołtarzem głównym. Ofiary z
jałmużny wielkopostnej przeznaczone są na pomoc syryjskim rodzinom z Aleppo.
10. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 6.00 – Msza św. z procesją rezurekcyjną
której przewodniczyć będzie ks. bp. Zbigniew Zieliński. Pozostałe Msze św. w Bazylice o godz. 9.00, 10.00, 12.00 i 18.00.
11. Okazja do spowiedzi św. w wielki poniedziałek, wtorek i środę na wszystkich
Mszach św. oraz wielki piątek od godz. 12.00 do 18.00 i wielką sobotę od godz. 10.00
do 16.00.
12. Polecamy nowy numer Gościa Niedzielnego oraz nasz parafialny biuletyn.
13. W minionym tygodniu odbyły się pogrzeby śp. Aliny Czerwińskiej, l. 89, mieszkającej przy ul. Św. Ducha oraz śp. Józefa Bruździńskiego, l.63, mieszkający przy ul. Ogarnej. Dobry Jezu…
14. Wszystkim parafianom i gościom życzymy obfitości łask Bożych z przeżywania
Wielkiego Tygodnia.
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
GWIAZDKI na sklepienie można zamawiać przez formularz z witryny
internetowej Bazyliki lub w sekretariacie od poniedziałku do piątku: 9:00 – 15:30.
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