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ADWENTOWE OCZEKIWANIE - MARANA THA
Adwent jest to okres liturgiczny rozpoczynający rok kościelny, obejmujący cztery kolejne niedziele przed Bożym Narodzeniem. W Kościele Adwent ma podwójne zadanie: przygotowuje duchowo wierzących na święta
Bożego Narodzenia oraz do ostatniego spotkania z Chrystusem na końcu
czasów (paruzja). Przygotowanie to polega na oczyszczeniu i pokucie, dlatego wierzący unikają uczestniczenia w tym okresie w zabawach, prywatkach itp., Jednak pokuta ta jest przepojona radością, gdyż „Pan blisko jest”.
Adwent ma, więc nie tyle charakter pokuty, co raczej radosnego i pobożnego oczekiwania. Do tego eschatycznego spotkania przygotowuje nas Maryja,
podczas mszy św. Wotywnej o NMP w Adwencie, która potocznie nazywana
jest RORATAMI. Nazwa "roraty" pochodzi od pierwszych słów pieśni towarzyszącej rozpoczęciu Mszy św. w okresie Adwentu: "Rorate coeli de super...
(niebiosa rosę spuśćcie góry...)". Symbolem naszej gotowości na przyjście
Jezusa są cztery świece zapalane w kolejne tygodnie Adwentu. Świeca roratnia jest ważnym symbolem w liturgii adwentowej i przypomina postać
Maryi, jest dla wierzących najlepszym przykładem przygotowania na przyjęcie Jezusa.
W naszej parafii przeżywamy roraty z Matką
Bożą Częstochowską „W domu Królowej Maryi” w Kaplicy Królewskiej od poniedziałku
do soboty o godz. 6.30. Zapraszamy na to
wspólne czuwanie z lampionami. - ks. Piotr
MINISTRANT MIESIĄCA
Pragniemy poinformować, że w parafialnej rywalizacji Służby Liturgicznej na najlepszego
ministranta miesiąca w miesiącu listopadzie
został Szymon Król. Dyplom i nagroda zostaną
wręczone laureatowi podczas mszy św. o godz.
11:00. Jednocześnie zapraszamy chłopców do
Służby Liturgicznej w naszej parafii. Chętnych zapraszamy do kontaktu z ks. Piotrem.

GODZINKI W BAZYLICE MARIACKIEJ
Od 2 niedzieli adwentu w naszej Bazylice, w każ dą niedzielę o godz. 8.30, będą rozbrzmiewały Godzinki o
Niepokalanym Poczęciu NMP, któ re są modlitwą ułoż oną na kanwie biblijnej. Godzinki doskonale wpisują
się w duchowoś ć naszej maryjnej parafii, a rozpoczęte w adwencie i przed uroczystoś cią Niepokalanego
Poczęcia NMP - 8 grudnia, pomogą nam owocniej
przeż yć adwent.
Godzinki w historii kultu religijnego były dla katolikó w duchownych i ś wieckich pewnego rodzaju brewiarzem. Biblijny kró l Dawid w Psalmie 119 mó wi, ż e:
„Siedemkroć na dzień wysławiam Ciebie z powodu sprawiedliwych Twych wyrokó w”. Wprowadzono więc w ś wiątyni jerozolimskiej zwyczaj siedmiokrotnego oddawania chwały Bogu. Tradycja
ż ydowska przyjęła werset dawidowego wskazania dosłownie, jako normę regulującą publiczny kult Boga. Przestrzegali jej poboż ni Izraelici a
pó ź niej chrześ cijanie przejęli tę zasadę jako element normujący częstotliwoś ć modlitw publicznych. Trzeba też dodać , ż e biblijne wyraż enie
„siedem razy” wskazuje według wspó łczesnej teologii biblijnej na nieokreś loną nominalnie liczbę, lecz oznacza: „bardzo często”. Godzinki miały
na celu ugruntowanie prawdy o Niepokalanym Poczęciu NMP. Wskazuje
na to przewodnia myś l naboż eń stwa, któ rą jest wolnoś ć Maryi od grzechu pierworodnego. cdn. - ks. Piotr
PYTANIA DO REDAKCJI
Naszym pragnieniem jest, aby Biuletyn był kolejna płaszczyzną przekazu informacji i ewangelizacji w naszej parafii. Dlatego zapraszamy
wszystkich chętnych do włączenia się w prace
redakcyjną naszego parafialnego pisma. Na łamach biuletynu pragniemy odpowiadać na pytania, dotyczące liturgii, praktyk religijnych,
ocen zachowań moralnych itp. Można więc do
redakcji wysyłać pytania poprzez e-mail:
p.libiszewski@bazylikamariacka.pl lub osobiści kierować je do ks. Piotra.
Publikowane pytania będą miały charakter anonimowy.
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KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Koło Żywego Różańca jest zorganizowaną wspólnotą osób,
które modlą się codziennie
na różańcu jedną tajemnicą.
Organizacja wspólnoty odpowiada kształtowi modlitwy
różańcowej, która polega na
rozważaniu 20 tajemnic z
życia Jezusa i Maryi. Każda
Róża składająca się z 20
osób. Każda osoba odmawia codziennie jedną tajemnicę różańca, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania na comiesięcznym spotkaniu, przy tzw. zmianie tajemnic, w taki sposób, aby w jednej Róży były każdego dnia odmówione
wszystkie tajemnice. Członkowie Róży odmawiają codziennie jedną tajemnicę (Ojcze nasz…, 10xZdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu). Ważne jest,
aby wszyscy członkowie Róży modlili się w tej samej intencji, która jest
wyznaczana przez papieża Franciszka i podawana na comiesięcznym
spotkaniu. Odpowiedzialnym za 20 osobowe Róże są zelatorzy, a opiekunem kapłan.
W naszej parafii modlą się dwie Róże: Pięknej Madonny Gdańskiej
i Matki Bożej Częstochowskiej. Zelatorkami są: Danuta Znamierowska
i Gertruda Selke, a opiekunem ks. Piotr. Najbliższe spotkanie z wymianą
tajemnic i wspólną modlitwą różańcową przed Najświętszym Sakramentem odbędzie się w niedziele 11 grudnia o godz. 16.00 w Kaplicy Królewskiej.
Z PAMIĘCIĄ MODLITEWNĄ ZA ZMARŁYCH W LISTOPADZIE:
śp. Zdzisław Górski l. 65
śp. Jan Kaczor l. 85
śp. Agnieszka Łukjanow l. 89
śp. Teresa Mielewska l. 83
śp. Artur Misiukiew, l. 34
śp. Tadeusz Szumisz l. 84
śp. Stanisław Świętoniowski, l. 92
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE - II NIEDZIELA ADWENTU
W dniu dzisiejszym w naszej parafii przeżywamy dzień duchowej i materialnej troski o Gdańskie Seminarium Duchowne. Gościmy wśród nas
kleryka, który w imieniu seminaryjnej wspólnoty dziękuje za dotychczasową pomoc. Należy przypomnieć, że seminarium utrzymuje się jedynie z ofiar
wiernych naszej archidiecezji. Dlatego dzisiejsza taca jest przeznaczona na
utrzymanie Seminarium Duchownego. Za wszelkie ofiary składam staropolskie Bóg zapłać.
Informujemy, że począwszy od dzisiaj, w każdą niedzielę o godz. 8.30 śpiewamy w Bazylice Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Serdecznie zapraszamy.
Zapraszamy na Roraty – codziennie na godz. 6.30 do Kaplicy Królewskiej
W liturgii kościoła:
- dzisiaj – wspomnienie św. Barbary
- we wtorek – wspomnienie św. Mikołaja
- w środę – wspomnienie św. Ambrożego biskupa i doktora Kościoła
- w czwartek – uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
Przy wyjściu z Bazyliki i w kiosku można nabyć świece Caritas rozprowadzane w ramach ogólnopolskiej akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.
Niech ta świeca zapłonie przy pustym miejscu, które pozostawiamy przy
wigilijnym stole.
Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę o 17.45.
Spotkanie wspólnoty Franciszkańskiej dziś o godz. 16.00 w Kaplicy Królewskiej.
Zapraszamy koła Róż Różańcowych: Pięknej Madonny Gdańskiej i Matki
Bożej Częstochowskiej oraz wszystkich chętnych, którzy chcieliby włączyć
się w modlitwę Żywego Różańca na wspólną modlitwę oraz spotkanie formacyjne w niedzielę 11 grudnia na godz. 16.00 do Kaplicy Królewskiej.
Dzieci klasy III Szkoły Podstawowej przygotowujących się do Pierwszej
Spowiedzi i Komunii Św. zapraszamy wraz z rodzicami do Kaplicy Królewskiej na msze św. ku czci MB Niepokalanej we czwartek 8 grudnia na godz.
6.30, podczas której zostaną poświęcone i wręczone dzieciom Medaliki Niepokalanej.
Pragniemy poinformować, że w parafialnej rywalizacji Służby Liturgicznej
na najlepszego ministranta miesiąca w miesiącu listopadzie został Szymon
Król. Dyplom i nagroda zostaną wręczone podczas mszy św. o godz. 11:00.
Jednocześnie zapraszamy chłopców do Służby Liturgicznej w naszej parafii.
Chętnych zapraszamy do kontaktu z ks. Piotrem.
Są jeszcze wolne intencje mszalne.. które można zamawiać w zakrystii i biurze parafialnym.
Opłatek na wigilijny stół można nabyć w zakrystii i kiosku parafialnym .
Polecamy nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Biuletyn Parafialny
Wszystkim parafianom i gościom życzę miłej niedzieli i Bożego tygodnia.
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