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JAK SZCZĘŚLIWA POLSKA CAŁA
Maj to jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku. Odradzająca się natura stara się choć w minimalnym stopniu
odzwierciedlić piękno Matki Kościoła. Historia nabożeństwa do Matki Bożej sięga V wieku, gdy w Kościele
Wschodnim wierni gromadzili się wspólnie, aby oddać
cześć Bogarodzicy. Wówczas gorącym orędownikiem i
apostołem nowego nabożeństwa był św. Cyryl Aleksandryjski. Na przełomie XIII i XIV w. król hiszpański Alfons
X zaproponował, aby maj w sposób szczególny poświęcić Matce Bożej. Zalecił, aby wieczorami gromadzić się i
modlić się do Boga przy figurze Maryi. Kolejnym ważnym orędownikiem nabożeństwa majowego był bł.
Henryk Suzo, który przyozdabiał przydrożne figury
kwiatami i dbał o ich piękno. Nabożeństwo majowe szybko się rozpowszechniało. Do
tego stopnia, że w XV w. praktykowano je już w Hiszpanii, Portugalii, Nadrenii, Ameryce
Środkowej oraz w Italii. Ważnym punktem w historii nabożeństwa jest wydane w
1549 r. przez Wolfganga Seidla dzieło pt. „Maj duchowy”. To właśnie na łamach tej publikacji po raz pierwszy maj nazwano oficjalnie „miesiącem Maryi”. Niezwykle istotną
rolę w rozwoju nabożeństwa odegrali: o. Ansolani oraz o. Hannibal Dionisi. Pierwszy z
nich jest uważany za autora współczesnej jego formy, jako pierwszy po zakończonej
modlitwie błogosławił wiernych Najświętszym Sakramentem. Drugi zebrał i usystematyzował wszystkie objawy kultu Najświętszej Panny, a następnie wydał publikację pt.
„Miesiąc Maryi”. O. Dionisi zalecał w swoim dziele, aby w maju „zdobić kwiatami ołtarze
Matki Bożej, codziennie gromadzić się na wspólnej modlitwie, każdego dnia poświęcić
Matce Bożej jakieś duchowe wyrzeczenie, a także przeczytać i zastanowić się nad rozważaniami z życia Maryi”. Na początku XVIII w. nabożeństwo majowe zaczynało być
sprawowane publicznie, gdyż do tej pory było kultem prywatnym. Wszystko zmieniło
się za sprawą o. Alfonsa Muzzarellego, który przez swoje życie
propagował to nabożeństwo. Rozkwit maryjnego hołdu można MAJOWE
zauważyć od czasu wydania przez papieża Piusa VII bulli,
codziennie
w której ustanowił odpust zupełny za takie praktyki religijne.
o 17.30
Głównym punktem nabożeństwa majowego jest litania loretańw Bazylice
ska. Pierwsze w Polsce publiczne nabożeństwo majowe odbyło
Mariackiej
się w 1837 r. w kościele św. Krzyża w Warszawie. - ks. Piotr

HISTORIA MAJOWEJ LITANII
Geneza Litanii Loretańskiej jest trudna do ustalenia. Najprawdopodobniej w swej charakterystycznej formie i podstawowym
zarysie pojawiła się w manuskrypcie paryskim z końca XII w. Z
biegiem czasu papieże dodawali do niej nowe tytuły. Litania
zwana jest „Loretańską” od miasteczka Loreto, położonym w
prowincji Ancona, we Włoszech, gdzie znajduje się słynne sanktuarium maryjne. Wierzono, że w XIII w. został przeniesiony przez aniołów do Loreto Domek Nazaretański, w
którym przyszła na świat Matka Boża. Faktem jest, że litania była szczególnie propagowana i odmawiana przez pielgrzymów w tym sanktuarium maryjnym. Przybrała tam
ostateczną formę i zaczęła promieniować na cały Kościół. Pisane świadectwa, że litania
ta jest odmawiana w Loreto datuje się na 1531 r., a pierwszy raz ukazała się drukiem w
1572 r. we Florencji i zawierała 43 wezwania. W dokumentach papieskich pojawiła się
o niej wzmianka w 1581 r. w bulli „Redituri” papieża Sykstusa V, który udzielił za jej
odmawianie odpustu. Kolejne odpusty przypisali do niej Pius VII oraz Pius XI w 1932 r.
Natomiast papież Benedykt XIV urzędowo ją zatwierdził i zezwolił stosować w publicznym kulcie Kościoła. Wezwania Litanii Loretańskiej podlegały zmianom. Papieże
wzbogacali ją nowymi wezwaniami w zależności od okoliczności. I tak np.: w ciągu
wieków dodano następujące inwokacje: „Wspomożenie wiernych” przypisywana Piusowi V w związku ze zwycięstwem nad Turkami pod Lepanto (1571); „Królowo bez
zmazy pierworodnej poczęta” - Piusowi IX, dzień przed ogłoszeniem dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP (1854); Leon XIII wprowadził wezwanie „Królowo Różańca
świętego” (1883) oraz „Matko dobrej rady” (1903). W 1908 r. Kościół w Polsce uzyskał
zgodę papieża na włączenie tytułu „Królowo Polski”, a „Królowo pokoju” włączył Benedykt XV (1917), a papież Pius XII - „Królowo wniebowzięta” (1950). Janowi Pawłowi II
zawdzięczamy wezwanie „Królowo Rodzin” (1995), a papież Franciszek dodał w 2014
r „Matko Miłosierdzia”. Oprócz zezwoleń na powszechne wprowadzenie inwokacji,
wydano wiele zezwoleń ograniczonych do poszczególnych diecezji lub zgromadzeń
zakonnych. I tak np. franciszkanie uzyskali pozwolenie na umieszczenie (na ostatnim
miejscu) własnego wezwania „Królowo zakonu serafickiego” (1910), a karmelici stosują od 1689 wezwanie „Królowo szkaplerza świętego”. Co do pobożnej praktyki odmawiania Litanii warto przypomnieć, że jakimś niezrozumieniem jest dodawanie własnych wezwań np.: „Królowo świata” do Litanii Loretańskiej. Staje się ona wtedy prywatną modlitwą, a nie związaną z Loretto i całym Kościołem Powszechnym. – Red.
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PYTANIE DZIADKA STEFANA:
Jak powinny zachowywać się małe dzieci na mszy św.?
Sprawa jest bardzo delikatna i skomplikowana. Generalnie są dwie
szkoły: pierwszą można sprowadzić do sloganu: „róbta co chceta”,
czyli kościół jest dużą piaskownicą, w której dzieci przychodzą się bawić, a druga oparta o musztrę i dyscyplinę. Obie skrajności są nie do
przyjęcia. Chodzi o to, aby znaleźć tzw. „złoty środek”. Powiedzmy jasno: skoro dziecko potrafi uczyć się już w przedszkolu obcych języków,
pracy w grupie i potrafi być w określonym czasie zdyscyplinowane,
skupione – nie wolno w świątyni rezygnować ze stawiania naszym dzieciom takich
wymagań, które pozwalają wiernym w skupieniu uczestniczyć w Eucharystii, a i samemu dziecku jak najwięcej skorzystać z nabożeństwa. Przygotowanie dziecka do wejścia w sacrum musi się odbywać stopniowo, z całą cierpliwością, przy wykorzystaniu
wszelkich dostępnych środków. W domu rodzinnym będą to rozmowy, katolickie programy telewizyjne i radiowe, czasopisma dla dzieci, a później regularna katecheza –
przede wszystkim zaś osobisty przykład rodziców. W świątyni mogą być specjalne
miejsca dla dzieci oraz specjalne msze św., i dostosowane do nich kazania, piosenki z
wykorzystaniem ruchu i spontaniczność Anegdota: Spotyka się dwóch ojców
małych chrześcijan. Ale nie do przyjęcia jest
po pracy i chwalą się wyczynami swomaszerowanie rodzica z dzieckiem dookoła
ich synów: – Wiesz, jak mój Piotruś
ławek i pokazywanie mu świątyni. W takiej
potrafi
już kląć? – A ile ma lat? Pyta
sytuacji wydaje się, że rodzic bardziej chce
zaznaczyć swoją obecność niż wdrożyć kolega. – No, już cztery! – A modlić
dziecko do liturgii. Własny przykład rozmo- się już umie? Pyta dociekliwie kolega.
– Coś ty? Takie małe dziecko?!
dlonego rodzica jest bezcenny. - ks. Piotr.
ANTYFONA: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna
i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
MODLITWA ŚW. BERNARDA: Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że
nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej
pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do
Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę,
przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. W. Amen.
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Witam serdecznie wszystkich parafian i gości nawiedzających Bazylikę Mariacką.
2. Dzisiejsza niedziela jest obchodzona jako niedziela Biblijna, której celem jest
obudzenie w nas pragnienia częstszego czytania Pisma Świętego.
3. W dniu dzisiejszym na wzgórzu św. Wojciecha w Gdańsku o godz. 12.00
zostanie odprawiona suma odpustowa ku czci patrona naszej archidiecezji –
św. Wojciecha. Uroczystościom przewodniczyć będzie biskup Antoni Dydycz.
4. W liturgii Kościoła:
- w poniedziałek święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba
- w środę uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika Patrona Polski
5. Zapraszamy codziennie na nabożeństwo majowe na godz. 17.30.
6. 7 maja 1994 roku świecenia kapłańskie przyjął pracujący w naszej wspólnocie
ks. kanonik Piotr Libiszewski. We wtorek przypada 25 rocznica jego święceń.
Otoczmy naszą modlitwą czcigodnego Jubilata.
7. Pragniemy poinformować, że Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w naszej
parafii odbędzie się 12 mają podczas Mszy św. o godz. 12.00.
8. Od poniedziałku rozpoczynają się egzaminy maturalne. Wszystkim maturzystom życzymy światła Ducha świętego czasie zdawania matury.
9. Polecam nowy numer Gościa Niedzielnego, dwumiesięcznik biblijny Galilea
oraz nasz parafialny biuletyn.
10. Życzymy wszystkim miłej niedzieli i błogosławionego tygodnia. Szczęść Boże.

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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