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Drodzy Parafianie
oraz Przyjaciele Bazyliki Mariackiej
Nowy rok liturgiczno-duszpasterski, który właśnie rozpoczynamy,
wiąże się w naszej wspólnocie z inauguracją Biuletynu parafialnego
– „Pod płaszczem Madonny”. Pragniemy za pośrednictwem Biuletynu
co tydzień trafiać do Państwa domów z informacjami dotyczącymi naszej
wspólnoty parafialnej. W Biuletynie będzie można znaleźć między innymi krótkie felietony, wywiady, wspomnienia oraz ogłoszenia duszpasterskie. Chcielibyśmy, aby Biuletyn stał się również małym vademecum liturgicznym, dzięki któremu łatwiej będzie nam przeżywać poszczególne
wydarzenia roku kościelnego.
Hasłem obecnego roku duszpasterskiego są słowa Chrystusa „idźcie
i głoście”. To polecenie Jezusa nakłada na nas wszystkich obowiązek niesienia ewangelii po krańce ziemi. Niech ten Biuletyn będzie takim małym
przyczynkiem do realizacji tego polecenia.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w dzieło redakcji Biuletynu.
Ks. Ireneusz Bradtke
Proboszcz Bazyliki Mariackiej.

Wspomnienie w rocznicę śmierci niezłomnego kapłana
Ks. płk dr Józefa Zator-Przytockiego "Czeremosz"
W minioną sobotę przypadała 38. rocznica śmierci
59. proboszcza parafii mariackiej
ks. Józefa Zator-Przytockiego.
Przypomnijmy sobie jego sylwetkę.
Ks. płk dr Józef Zator-Przytocki urodził się
21.01.1912 r. w Wicyniu. 29 czerwca 1935
otrzymał w katedrze lwowskiej święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Bolesława Twardowskiego. Na krótko przed wybuchem wojny
na własną prośbę został kapelanem wojskowym. Po agresji ZSRR na Polskę i okupacji Małopolski Wschodniej przez Armię Czerwoną
pomagał w przerzutach oficerów polskich na
Węgry i do Rumunii. Zagrożony aresztowaniem przez NKWD ukrył się w seminarium
duchownym we Lwowie i w 1940 r. przez zieloną granicę dostał się do niemieckiej strefy
okupacyjnej. Zaangażował się w działalność
konspiracyjną. Uczył także w tajnych gimnazjach i liceach. W 1942 r. został oddelegowany przez kardynała A.S. Sapiehę do pracy duszpasterskiej
Polski Walczącej, gdzie pełnił funkcję zastępcy księdza generała Piotra
Niezgody i dziekana korpusu Armii Krajowej Okręgu Kraków. Został odznaczony Orderem Virtuti Militari.
W 1945 r. przeniesiono go do Gdańska i mianowano administratorem
parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Wrzeszczu. Do 1948 r. odbudowywał zrujnowany kościół i zorganizował życie parafii. W maju tego
samego roku obronił doktorat na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika Toruniu, a następnie został aresztowany przez UB za działalność w AK
i przewieziony do Warszawy. Osadzono go w areszcie śledczym Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a następnie na Mokotowie. W 1949 r.
został skazany na 15 lat więzienia. W więzieniu we Wronkach spędził
6 lat. Wyszedł na wolność po amnestii w 1955 r.
W 1958 r. objął posługę proboszcza kościoła Mariackiego w Gdańsku.
Poświęcił się odbudowie świątyni ze zniszczeń wojennych. Zmarł nagle
26 listopada 1978 r. w czasie odprawiania mszy św. Jego grób znajduje się
w naszej Bazylice Mariackiej.
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DRUGI ORGANISTA BAZYLIKI
W połowie listopada dobiegła końca
procedura związana z wyborem kandydata
na stanowisko drugiego organisty Bazyliki
Mariackiej. Z przedstawionych kandydatów
ks. Proboszcz wybrał pana Patryka Dopke
ucznia prof. Bogusława Grabowskiego
z katedry Muzyki Kościelnej
Akademii Muzycznej w Gdańsku.
Dla poznania nowego organisty, prezentujemy wywiad ks. Piotra
z Patrykiem Dopke:
PL: Z pewnością cieszy się Pan z pracy organisty Bazyliki?
PD: Tak. W Kościele Mariackim byłem już jako mały chłopiec. Świątynia
ta zafascynowała mnie swoją architekturą, przestrzenią, pogłosem,
wzniosłą atmosferą, ale również muzyką organową, ich piękną barwą
i grą organisty - pana prof. Bogusława Grabowskiego. Regularnie bywałem w Bazylice na koncertach i wielkich uroczystościach liturgicznych.
A dziś zasiadam tutaj jako organista. To wielki zaszczyt dla mnie.
PL: Jak kształtowało się Pana poznawanie muzyki?
PD: W dzieciństwie ukończyłem Szkołę Muzyczną w rodzinnym Wejherowie. Obecnie studiuję w Gdańskiej Akademii Muzycznej: Muzykę Kościelną gdzie wykłada prof. Grabowski. Drugim kierunkiem moich studiów jest śpiew solowy. Moje wykształcenie nie obejmuje tyko sztuk
pięknych. Na PG Gdańskiej ukończyłem Technologię Chemiczną.
PL: Jak postrzega Pan grę na naszych organach?
PD: Na tym instrumencie gra się wspaniale. Mam świadomość, że w tym
miejscu grali wielcy organiści, jak np. F.W. Markull. Organy te są instrumentem barokowym. W epoce baroku komponował J.S. Bach, który
w XVIII w. sam ubiegał się o stanowisko organisty w tym kościele. Ale
pomimo barokowego stylu organów świetnie brzmi na nich również muzyka późniejszych kompozytorów romantycznych, jak np. F. Mendelssohna czy F. Liszta. Tak więc, zasiadam przy ciekawym instrumencie
w dobrej akustyce i o wielkiej spuściźnie historycznej. Grając podczas
liturgii mam głęboką świadomość, że liturgia nie jest koncertem, ale muzyka ma służyć wychwalaniu Boga i do niego prowadzić wszystkich
uczestników mszy św.
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Ogłoszenia Parafialne - I Niedziela Adwentu
1. Witam wszystkich parafian i gości odwiedzających Bazylikę Mariacką.
2. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny.
Adwent – jest to okres radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa.
3. Dzisiaj na Mszy św. o godz. 12.00 zostaną uroczyście wręczone
certyfikaty kolejnym dobrodziejom, którzy przyłączyli się do akcji organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Bazyliki – Pokolenia dla Bazyliki. Ponad trzydzieści złotych gwiazdek zwieszonych
zostanie na sklepieniu naszej Bazyliki. Na gwiazdkach tych wypisane
są intencji ofiarodawców, którym składamy serdeczne Bóg zapłać.
4. W adwencie zapraszamy na roraty, które odprawiane będą
w Kaplicy Królewskiej o godz. 6.30. Zapraszamy szczególnie dzieci
z lampionami. W czasie adwentu Msze św. w Bazylice w dni powszednie będą celebrowane o godz. 7.30 i 18.00.
5. Dzisiaj na wszystkich Mszach św. zostaną poświęcone opłatki
wigilijne. Opłatki te dostępne będą w zakrystii i kiosku parafialnym.
6. W liturgii Kościoła:
• w środę święto św. Andrzeja Apostoła
• w sobotę wspomnienie św. Franciszka Ksawerego
7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota
miesiąca. W sobotę odwiedzimy chorych od godz. 8.30.
8. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę o 17.45.
9. Od przyszłej niedzieli o godz. 8.30 śpiewać będziemy w Bazylice
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Serdecznie zapraszamy.
10. Polecamy nowy numer Gościa Niedzielnego.
11. Dzisiaj Akcja Katolicka zbiera podpisy pod Europejską Inicjatywą
Obywatelską „Mama, Tata i Dzieci”. Celem inicjatywy jest zebranie
miliona podpisów popierających projekt prawa gwarantującego, że
w prawie Unii Europejskiej „małżeństwo” będzie rozumiane jako
związek kobiety i mężczyzny oraz odpowiednio do tego rozumienie
„rodziny”. Zachęcamy do podpisania się pod inicjatywą oraz włączenia
się w akcję zbierania podpisów. Podpisy można składać przy stoliku
obok zegara astronomicznego.
12. W minionym tygodniu odbył się pogrzeb śp. Artura Misiukiewcz,
l. 34 zam. przy ul. Grobla I. Dobry Jezu…
13. Wszystkim parafianom i gościom życzymy miłej niedzieli i owocnego przeżywania adwentu. Szczęść Boże.
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