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CUDA EUCHARYSTYCZNE
Na początku VIII wieku w Lanciano w górach Abruzji pewien kapłan bazyliański zwątpił, że Hostia jest naprawdę Ciałem Jezusa,
a wino Jego Krwią. Odprawiał mszę św. i gdy wypowiedział słowa
konsekracji Hostii zobaczył, jak przemienia się ona w ludzkie ciało,
a wino w krew. Do dzisiaj w relikwiarzu widzimy fragment ludzkiego mięśnia sercowego oraz 5 grudek zakrzepłej krwi; mimo
upływu lat zachowały one swój niezmieniony kształt fizykochemiczny i nie uległy rozkładowi, choć, jak wykazała ekspertyza
światowej sławy prof. Linoli – nigdy nie były poddawane konserwacji ani działaniu jakichkolwiek środków chemicznych. Inne najbardziej znane cuda
wydarzyły się w Sienie, Cascii, Bolsenie, Alatrii, Santarem czy Orvieto. Podobnie w chorwackim Ludbregu oraz współcześnie w argentyńskim Buenos Aires (1996 r.) czy w naszej Sokółce (2008 r.) albo Legnicy (2013 r.). Oby cuda eucharystyczne nie były przez nas
traktowane jako Boskie wyróżnienie i nagroda, ale jako Boska katechezą o realnej obecności Jezusa pod postacią chleba i pomoc w oddawaniu większej czci naszemu Zbawicielowi obecnemu w tabernakulach całego świata i kaplicach wieczystej adoracji. – (red).

ZASKOCZENI NORMALNOŚCIĄ
Bono (Paul David Hewson) - lider cenionej grupy muzycznej U2 sprawił
sporą niespodziankę, gdy wszedł w niedzielę do kościoła w parafii Ginasio
Moderno w kolumbijskiej Bogocie zajął miejsce z tyłu świątyni i uczestniczył w niedzielnej Eucharystii i przyjął też Komunię Św. Wierni uczestniczący w Eucharystii stanęli twarzą twarz z wokalistą zespołu U2, który dzień wcześniej koncertował
w Bogocie w ramach tournée zespołu U2. Według świadectwa wiernych Bono pojawił
się na mszy w towarzystwie kilku osób ze swojej ekipy. Zachowywał się jak każdy inny
parafianin uczestniczący w niedzielnej mszy św. Jednak po Komunii trudno mu było zachować anonimowość. Każdy chciał zrobić mu zdjęcie, a on cierpliwie rozmawiał
ze wszystkimi zainteresowanymi. Potem opuścił świątynię. Tak jakby jedynym jego pragnieniem było spotkanie z żywym i obecnym Bogiem. Bono dorastał wraz ze swoim bratem Normanem w rodzinie mieszanej wyznaniowo. Ojciec Bobby był katolikiem,
a matka Iris – protestantką. W kościele Bono znalazł pierwsze inspiracje do swoich późniejszych utworów. Znany jest z tego, że często wypowiada się na temat wiary i prowadzi szeroko zakrojoną działalność charytatywną. – ks. Piotr

42. MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL MUZYKI
ORGANOWEJ,
CHÓRALNEJ
I KAMERALNEJ
Tegoroczny Festiwal rozpocznie się
koncertem inauguracyjnym 5 lipca i będzie trwał do 30 sierpnia 2019. Koncerty będą się odbywały w każdy piątek
wakacji o 20:15 w Bazylice Mariackiej
w Gdańsku. 15 sierpnia o godz. 20:30
odbędzie się wyjątkowy koncert z okazji
Uroczystości Wniebowzięcia NMP patronki Bazyliki Mariackiej. Podczas koncertów wystąpią artyści z USA, Belgi
i wybitnych artystów z różnych miast Polski, którzy wykonają zróżnicowany repertuar organowy i chóralny obejmujący dzieła wszystkich epok muzycznych
oraz zaprezentują szeroką paletę stylów od dawnych dzieł mistrzów muzyki organowej poprzez najbardziej znane kompozycje klasyków, po muzykę współczesną również tę inspirowaną folklorem, a nawet jazzową. Wspaniała akustyka oraz wyjątkowa atmosfera miejsca, jakim jest największy w Europie ceglany Kościół Mariacki, gwarantują każdemu słuchaczowi szeroką gamę doznań estetycznych i muzycznych. Organizowane koncerty są niepowtarzalną
okazją, aby odwiedzić ten ważny ośrodek życia duchowego i kulturalnego,
a przy okazji usłyszeć niezwykłe brzmienie organów. Znajdujące się w Bazylice
Mariackiej organy są dziełem firmy braci Hillebrand z Hanoweru, a ich prospekt
(poddawany obecnie renowacji) wraz z grającymi piszczałkami pochodzi z organów Mertena Friesena z 1627 r. z kościoła św. Jana. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej Gdańsk 2019 może poszczycić
się już ponad czterdziestoletnią tradycją, wpisując się znacząco w życie muzyczne Gdańska. W minionych latach na Festiwalu zaprezentowało się ponad
300 wykonawców i zespołów z Polski i zagranicy. (red.)
Bilety: 15 zł ulgowy, 25 zł normalny zł
do nabycia w Bazylice Mariackiej
na godzinę przed koncertem
lub www.bilety24.pl
Szczegóły festiwalu dostępne są na stronie internetowej
www.festiwalorganowy.pl
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WSPÓLNIE DO NIEBA: Przed trzema laty Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź wyznaczyłmnie do posługiwania wparafii Wniebowzięcia NMP w Gdańsku. Nadszedł jednak czas, abym z woli Arcybiskupa
pożegnał się z gdańską wspólnotą Bazyliki Mariackiej i podjął kolejne zadania.
Pragnę podziękować wszystkim, modlącym się w naszej świątyni za wspólną
drogę wiary. Dziękuję za wspólnie celebrowane Eucharystie, za modlitwę
podczas nabożeństw i za codzienną życzliwości oraz modlitewne „margaretki”. Swoje podziękowania pragnę w sposób szczególny skierować do wspólnot i środowisk, do
których zostałem posłany jako opiekun. Swoją wdzięczność pragnę wyrazić Wspólnocie LSO
wraz z ceremoniarzami, Franciszkańskiemu Zakonowi Świeckich i Wspólnocie Żywego Różańca,
z którą w ostatnią niedzielę miesiąca modliliśmy się na różańcu. Dziękuję za sympatię oraz oznaki
codziennej życzliwości i wyrozumiałości. Dziękuję wspólnotom, które w bogactwie swoich charyzmatów pokazywały mi działającego w Kościele Trójjedynego Boga. Spotkania ze wspólnotą Akcji
Katolickiej pokazały mi różnorodność zadań Kościoła w jego posłuszeństwie wiary. Poniedziałkowe spotkania były czasem naszego wspólnego wzrastania. Dziękuję również za wspólne jednodniowe wyjazdy do sanktuariów Polski oraz pielgrzymi do Izraela, Portugalii i ostatnio Armenii,
podczas których spotykaliśmy Jezusa mówiącego do nas na różne sposoby. Przed nami jeszcze listopadowe spotkanie z Maryją w Guadalupe. Dziękuję wszystkim, z którymi współpracowałem
przy redakcji 137 numerów Parafialnego Biuletynu, który co tydzień pojawiał się w rękach parafian i gości. Dziękuję tym, dla których byłem stałym spowiednikiem i kierownikiem duchowym.
Nasze spotkania w konfesjonale czy biurze parafialnym oraz rozmowyo Bogu umacniały również
moją wiarę. Wasza troska o rozwój duchowy mobilizowała również mnie do większej pracy nad
sobą. Swoją wdzięczność kieruję do wszystkich chorych, których odwiedzałem w pierwsze soboty miesiąca z posługą sakramentalną. Jestem wdzięczny za ofiarowane za mnie cierpienia i modlitwy zanoszone do Boga w ciszy własnych mieszkań. Niech nasza wzajemna modlitwa trwa,
a na pewno przyniesie błogosławione owoce. Przyszłość parafii zależy między innymi od wiary
dzieci i młodzieży. Dziękuję wszystkim dzieciom wraz z ich rodzicami za postawę wiary i modlitwy podczas niedziennych mszy św. o godz. 11:00 w Kaplicy Królewskiej (10:00 w Bazylice) oraz
członkom zespołu muzycznego za animowanie mszy św. z udziałem dzieci. Mam nadzieję, że zasiane ziarno wiary umocni się i pobudzi do większej gorliwości apostolskiej. W sposób szczególny
swoje podziękowania kieruję do kapłanów, z którymi realizowałem swoje kapłańskie powołanie
w Bazylice Mariackiej. Dziękuję proboszczowi ks. Prałatowi Ireneuszowi Bradtke za przykład troski o Kościół oraz kolegom ks. Tomaszowi i ks. Rafałowi za przykład roztropnej gorliwości. Swoje
podziękowanie kieruję również do wszystkich pracowników parafii: panów z ochrony i pań z obsługi Bazyliki oraz pani Agacie wybitnej kucharce. Dziękuję paniom zakrystiankom Lidii i Iwonie
za ich cichą, codzienną służbę. Dziękuję panom organistom prof. Bogusławowi i Patrykowi
za wspólny śpiew przed mszą św. z udziałem dzieci i za każdy dźwięk wygrany na organach
dla większej chwały Boga. Jednocześnie przepraszam za nieudolne trafianie w tonacje. Do swoich
podziękowań całej Wspólnocie Parafialnej pragnę dołączyć również szczere słowo: przepraszam.
Przepraszam za popełnione błędy oraz za to czego nie potrafiłem zrealizować, albo nie było
mi dane wykonać. Wyrażam głębokie przekonanie, że będziemy o sobie pamiętać w modlitwie
i wzajemnie się wspierać w kroczeniu po doczesnych drogach wiary do nieba. Z kapłańskim błogosławieństwem w 25. rocznicę święceń kapłańskich - ks. Piotr Libiszewski
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Bardzo serdecznie witam wszystkich parafian i gości odwiedzających Bazylikę
Mariacką, życzymy wszystkim miłego wypoczynku.
2. W liturgii Kościoła: w środę - święto św. Tomasza Apostoła – dzień imienin ks. Tomasza pracującego w naszej parafii w czwartek - wspomnienie św. Elżbiety Portugalskiej w sobotę - wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej – święto patronalne Apostolstwa Chorych.
3. W tym tygodniu przyda pierwszy piątek i sobota miesiąca. W piątek o godz. 17:00
w Kaplicy Królewskiej spowiedź pierwszopiatkowa dla dzieci, a o godz. 17.30 nabożeństwo z komunią św. Zapraszamy.
4. Informujemy, że w miesiącu lipcu i sierpniu Msze św. w Bazylice odprawiane są
w niedzielę o godz. 7:30, 9:00, 10:00, 12:00 i 19:00, a w dni powszednie o godz. 7:00
i 19:00.
5. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę o godz. 18.45 przed figurą Pięknej
Madonny Gdańskiej.
6. Rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego zwraca się do tych, którzy odczuwają w sobie powołanie do kapłaństwa, by nie zwlekali i zgłosili się do naszej diecezjalnej uczelni. Wraz z nowym rokiem akademickim, będą mogli rozpocząć studia filozoficzno-teologiczne i wejść na drogę seminaryjnej formacji ku kapłaństwu.
Szczegółowe informacje na temat procedury zgłaszania się do Gdańskiego Seminarium Duchownego i warunków przyjęcia są podane na stronie internetowej Seminarium. Można się z nimi zapoznać także w biurze parafialnym.
7. W każdy piątek lipca zapraszamy do Bazyliki Mariackiej na wspaniałe koncerty organowe, które odbywać się będą w ramach Festiwalu Organowego o godz. 20:15.
8. Polecam nowy numer Gościa Niedzielnego oraz nasz parafialny Biuletyn.
9. Wszystkim parafianom i gościom życzymy miłej niedzieli i błogosławionego 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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