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ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Święto Miłosierdzia obchodzone jest w II Niedzielę
Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia
Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw
Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985). Na prośbę Episkopatu Polski papież św.
Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził je dla wszystkich
diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji s. Faustyny
30 kwietnia 2000 r. Papież ogłosił to święto dla całego
Kościoła. Inspiracją dla ustanowienia Święta Miłosierdzia Bożego było pragnieniem Jezusa, które przekazał
s. Faustynie: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby
święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla
wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników.
W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego,
wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą
do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi
do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu
tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

GODZINA MIŁOSIERDZIA
Trzecia godzina po południu, to godzina śmierci Jezusa. Jest
ona czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy duchowo na Golgocie, aby dla zasług Jezusowej męki błagać o miłosierdzie dla
siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Jezus do s. Faustyny:
błagaj Mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników i choć przez krótki moment
zagłębiaj się w Mojej męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest
to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego (Dz. 1320). Nie chodzi tu o godzinę zegarową, ale o moment konania Jezusa na krzyżu, czyli o modlitwę o godzinie piętnastej. Jezus nie podał gotowej formuły tej modlitwy, ale powiedział,
że można odprawiać Drogę Krzyżową, (…) adorować Najświętszy Sakrament, łącząc się z konającym na krzyżu Jezusem. Zapraszamy codziennie o 15:00 do
Kaplicy Jezusa Miłosiernego w Bazylice na wspólną modlitwę - ks. Piotr.

MARYJO KRÓLOWO POLSKI – MÓDL SIĘ ZA NAMI
Tytuł Matki Bożej, jako Królowej narodu polskiego sięga drugiej połowy XVI w. Grzegorz
z Sambora, renesansowy poeta, nazywa Maryję Królową Polski i Polaków. Teologiczne uzasadnienie tytułu "Królowej" pojawi się w XVII
w. po zwycięstwie nad Szwedami i obronie Jasnej Góry, które odczytano, jako opieka Maryi
nad Polakami. Wyrazicielem tego przekonania
był król Jan Kazimierz, który 1 kwietnia 1656 r.
w katedrze lwowskiej przed obrazem Matki
Bożej Łaskawej obrał Maryję za Królową swoich państw, a Królestwo Polskie polecił
jej szczególnej obronie. Choć ślubowanie Jana Kazimierza odbyło się przed obrazem Matki Bożej Łaskawej we Lwowie, to szybko przyjęło się przekonanie, że najlepszym typem obrazu Królowej Polski jest ikona Jasnogórska.
Koronacja obrazu papieskimi koronami odbyła się
8 września 1717 r. Prymas Polski, kardynał Stefan Wy- MAJOWE
szyński 3 maja 1966 r. w obecności Episkopatu Polski
codziennie
oddał w macierzyńską niewolę Maryi Kościół w Polsce
o 17.30
rozpoczynając nowe tysiąclecie Chrześcijaństwa,
w Bazylice
a w 1962 r. papież Jan XXIII ogłosił Maryję Królową PolMariackiej
ski główną patronką naszego narodu. – ks. Piotr

WIELKOPOSTNA HOJNOŚĆ DLA ALEPPO
Od Środy Popielcowej do Wigilii Paschalnej zbieraliśmy do tekturowych skarbonek i dużych skarbon kościelnych jałmużnę wielkopostną z przeznaczeniem
na pomoc, według programu Caritas (rodzinarodzinie.caritas.pl) konkretnym
rodzinom w Aleppo w Syrii. Po otworzeniu skarbonek okazało się, że możemy
pomóc nie tylko jednej rodzinie, ale 3 rodzinom, gdyż we wszystkich skarbonkach była suma 9488 zł. Nasza parafia zaopiekowała się więc już 16 rodzinami
z Aleppo, które żyją w skrajnej biedzie. Dziękujemy wszystkim darczyńcom,
którzy w odruchu ludzkiej solidarności podzielili się swoim dobrem. Dziękujemy również Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej i Parafialnej Caritas
za pomoc w organizacji zbiórki jałmużny.
Bóg zapłać za hojność. Niech Bóg błogosławi wszystkim ofiarodawcom.
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ŚW. WOJCIECH CHRZCICIEL GDAŃSKA
Jedną z najważniejszych decyzji księcia Bolesława
Chrobrego było podjęcie misji chrystianizacyjnej pogańskich Prusów. Na zaproszenie władcy do Polski
przybył młody biskup praski Wojciech z dwoma towarzyszami, w tym swoim bratem Radzimem Gaudentym. Biskup znany był ze swojej bezkompromisowej
postawy w sprawach wiary, m.in. występował przeciwko powszechnemu wówczas wielożeństwu możnych oraz sprzedawaniu Słowian w niewolę do krajów
muzułmańskich. Wczesną wiosną 997 r. Wojciech odpłynął łodzią do Gdańska, gdzie ochrzcił wiele osób i
głosił Ewangelię, a stamtąd udał się do krainy Prusów
w okolice dzisiejszego Elbląga. Po początkowym zdawałoby się przychylnym przyjęciu, 23 kwietnia misjonarze zostali zaatakowani w świętym gaju przez uzbrojonych w dzidy wojowników. Wojciech stracił życie, jego towarzyszy puszczono wolno i to oni zdali
księciu relację o tym, co się wydarzyło. Legenda mówi, że Bolesław Chrobry
wykupił ciało Wojciecha za tyle złota ile ono ważyło. Pochował je w Gnieźnie
w kościele zbudowanym przez Mieszka I. Już w 999 r. Papież Sylwester II
uznał Wojciecha świętym oraz wydał dokument, w którym ogłosił założenie
w Gnieźnie, niezależnego od Niemiec arcybiskupstwa oraz nowych biskupstw
w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. Pierwszym arcybiskupem gnieźnieńskim został brat świętego: Radzim Gaudenty. Św. Wojciech jest pierwszym
męczennikiem zamordowanym na ziemiach polskich, jednym z trzech głównych patronów Polski i patronem naszej archidiecezji. – dr Lucyna Żukowska

ARCHIDIECEZJALNY ODPUST
KU CZCI ŚWIĘTEGO WOJCIECHA
Odpust ku czci św. Wojciecha w 20 rocznicę beatyfikacji błogosławionych
Męczenników Gdańskich odbędzie się w niedzielę
5 maja o godz. 12:00 na Wzgórzu Wojciechowym w Gdańsku – Świętym
Wojciechu. Tegorocznym uroczystościom przewodniczył będzie
KS. BP. ANTONI DYDYCZ
Piesza Pielgrzymka Gdańszczan na Wzgórze św. Wojciecha wyruszy
z Bazyliki Mariackiej o godz. 9:00.

DZIECI NA
MSZY
ŚW.
(Po sumie odpustowej
piknik
rodzinny
przy kościele)
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Witam wszystkich parafian i gości nawiedzających Bazylikę Mariacką.
2. Dzisiejsza niedziela jest Świętem Miłosierdzia Bożego. Papież św. Jan Paweł II
wypełnił prośbę jaką skierował Pan Jezus za pośrednictwem św. siostry Faustyny i ustanowił to święto dla całego Kościoła. Na zakończenie każdej Mszy św.
przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówimy dzisiaj koronkę
do Bożego Miłosierdzia. Serdecznie zapraszamy dzisiaj na godz. 15.00, w Godzinie Miłosierdzia, do Bazyliki na specjalne nabożeństwo do Jezusa Miłosiernego.
3. W dniu dzisiejszym wolontariusze Caritas zbierają do puszek ofiary na pomoc
potrzebującym. Bóg zapłać. Zachęcamy również do przekazywania 1% podatku
na Caritas Archidiecezji Gdańskiej, która jest organizacją pożytku publicznego.
4. W liturgii kościoła:
- w poniedziałek święto św. Katarzyny Sieneńskiej doktora Kościoła,
- we wtorek uroczystość św. Wojciecha biskupa i męczennika głównego patrona
Polski i archidiecezji gdańskiej,
- w środę wspomnienie św. Józefa rzemieślnika,
- w czwartek wspomnienie św. Atanazego biskupa i doktora Kościoła,
- w piątek Uroczystość NMP Królowej Polski,
- w sobotę wspomnienie św. Floriana męczennika .
5. W piątek, w Uroczystość NMP Królowej Polski, 3-go maja, Msze św. jak w każdą
niedzielę. W tym dniu Mszy św. o godz. 12:00 odprawianej w intencji Ojczyzny
przewodniczyć będzie ks. Abp Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański.
6. Pragnę poinformować, że dzięki jałmużnie, którą złożyliśmy w czasie minionego
Wielkiego Postu nasza parafia objęła opieką na okres 6 miesięcy trzy syryjskie
rodziny z Aleppo. Przekazaliśmy na pomoc tym rodzinom 9488 zł. Bóg zapłać.
7. Polecamy nowy numer Gościa Niedzielnego oraz nasz parafialny biuletyn.
8. W minionym tygodniu odbył się pogrzeb: śp. Franciszka Milera, l. 86, mieszkającego przy ul. Chlebnickiej. Dobry Jezu …..
9. Wszystkim parafianom i gościom życzę Bożej niedzieli i miłego 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.
GWIAZDKI na sklepienie można zamawiać przez formularz na stronie
internetowej lub w sekretariacie Bazyliki od pon. do pt.: 9:00 – 15:30.
witryna internetowa: www.bazylikamariacka.gdansk.pl
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