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TYDZIEŃ POWSZECHNEJ MODLITWY
O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 18-25 STYCZNIA 2017
Jezus jest założycielem i Głową Kościoła. Mówiąc o początku Kościoła trzeba mówić o dwóch
wydarzeniach. Pierwsze to powołanie uczniów, a
drugie, to Zstąpienie Ducha Świętego i wyjście
uczniów z Wieczernika na cały świat, aby głosić
Ewangelię wszystkim narodom. Kościół jest
wspólnotą ludzi wierzących, ale jako taki podzielił
się na różne odłamy. Największe wspólnoty Kościelne, to Kościół Katolicki, Kościół Prawosławny i
Kościoły Protestanckie. Tydzień powszechnej modlitwy o jedność Chrześcijan
jest odpowiedzią Kościoła na prośbę Chrystusa z wieczernika, aby wszyscy
byli jedno. Nie mogą pozostać obojętne dla nikogo podziały, które dokonały się
w historii: 1054 - Podział Kościoła na Prawosławny i Katolicki, 1517 - Odłączenie się Protestantów od Jedności z Kościołem Katolickim .- ks. Piotr

DAR DLA ZMARŁYCH - MSZA ŚW. GREGORIAŃSKA
Pytanie: Gdy wsłuchuję się w intencje mszalne, to czasami słyszę: np.: „msza
św. gregoriańska za śp. …”. Co to jest Msza św. gregoriańska? czym się różni
od „zwykłej” Mszy św.? - Angelika z mężem.
Msza św. gregoriańska pochodzi od
papieża św. Grzegorza Wielkiego
(540-604), który wprowadził zwyczaj odprawiania 30 Mszy św. za
zmarłego. Kiedy papież Grzegorz

był jeszcze opatem benedyktynów
w Rzymie, zmarł pewien zakonnik,
przy którym znaleziono trzy złote
pieniądze. W owych czasach takie
zachowanie było uważane za przestępstwo przeciw własności wspólnej zakonu. Św. Grzegorz dla przestrogi innych nakazał pogrzebać
zmarłego poza klasztorem. Sam
pełen troski o zbawienie zakonnika
sam odprawiał msze św. za niego
dzień po dniu. Kiedy odprawił 30
mszy św. zakonnik ukazał mu się,
aby podziękować za modlitwę,
oświadczając, że odprawione msze

św. zmniejszyły mu znacznie męki
czyśćca. Odtąd panuje przekonanie,
że po odprawieniu 30 mszy św.
dzień po dniu Pan Bóg w swoim
miłosierdziu wybawi zmarłego
z czyśćca i wprowadzi go do nieba.
Zwyczaj odprawiania mszy św. gregoriańskich przetrwał do naszych
czasów. Z polecenia papieża Pawła
VI, Kongregacja Soboru w 1967 r.
wydała deklarację, w której uregulowała dyscyplinę kościelną mającą
obowiązywać przy odprawianiu
mszy św. gregoriańskich. Aplikowana msza św. za osobę zmarłą ma
na celu wstawiennictwo u Boga, aby
wyprosić u zmarłego od kary za
grzechy. Ostateczna bowiem skuteczność mszy św. zależy od Bożego
Miłosierdzia.
Według wiary potwierdzonej
przez Kościół licznymi dokumentami, msze św. gregoriańskie są
najbardziej skutecznym sposobem
modlitwy za osoby, które potrzebują oczyszczenia po śmierci. Z tego
względu praktyka taka winna być
zachowywana i polecana. - ks. Piotr
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W naszej Bazylice są odprawiane
msze św. Gregoriańskie. Rodziny
mogą zamawiać taką intencję za
zmarłą osobę w biurze parafialnym

MODLITWA O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN: Miłosierny Ojcze, który zapraszasz
nas na Ucztę dzieci Bożych, niech będzie błogosławione Twoje Imię. Zgromadź
wszystkich Twoich wiernych w Jeden Kościół, aby głosił Twoją Chwałę. Niech
wszystkie Chrześcijanie wychwalają Twoje Święte Imię. Niech ustaną złośliwość i pycha. Daj siłę załamanym i utrudzonym. Polecam Ci Pani członków
wszystkich Kościołów Chrześcijańskich i proszę, aby ustały między nami antagonizmy i zapanowała braterska zgoda. Niech wszystkie Kościoły, które łączy
chrzest w imię Trójcy Przenajświętszej utworzą jeden Kościół Chrystusowy.
Amen.
LEKARZ RADZI: ,,NIE SAMYM CHLEBEM ŻYJE CZŁOWIEK”
O tej porze roku czujemy się zmęczeni, a system odpornościowy nie radzi sobie z inwazją wirusów i bakterii. Dlaczego? Ponieważ brakuje nam witamin, które biorą udział
w tysiącach reakcji chemicznych komórek naszego ciała.
W okresie zimowym warto pamiętać o witaminach, które
wzmacniają nasz organizm. Witamina „C” wspomaga odporność, pozwala walczyć z istniejącą infekcją, bierze
udział w produkcji czerwonych ciałek krwi, wpływa na kondycję skóry, włosów i paznokci. Jako przeciwutleniacz przydaje się w długie zimowe wieczory
spędzane w zamkniętych pomieszczeniach. Jej głównym naturalnym źródłem
są cytrusy, a także kapusta (surowa i kiszona), natka pietruszki, żurawiny,
czarne porzeczki, truskawki, soki i herbatki z dzikiej róży. - Jerzy Karpiński

PLAN KOLĘD 2017
15.01.2017 – Przędzalnicza, ul. Szeroka
16.01.2017 – KOLĘDA DODATKOWA
Jeśli ktoś z Państwa z jakiejś przyczyny został pominięty lub nie mógł
być na kolędzie w wyznaczonym dniu proszony jest o kontakt w celu
umówienia spotkania: tel.: 58 301 39 82 lub 512 853 746
email: sekretariat@bazylikamariacka.gdansk.pl
albo osobiście w zakrystii

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Witam wszystkich parafian i gości nawiedzających Bazylikę Mariacką.
Dzisiaj przeżywamy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważny to i trudny problem dotykający niemalże bezpośrednio nas wszystkich. Wesprzyjmy naszą modlitwą wszystkich odpowiedzialnych za zorganizowanie pomocy tysiącom ludzi przybyłym do Europy z nadzieją znalezienia schronienia.
Pomóżmy również organizacjom takim jak Caritas, które pomagają
migrantom i uchodźcom, poprzez przekazanie materialnego wsparcia
np. wysyłając SMS o treści POMAGAM na nr 72052
2. Od środy rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność
Chrześcijan. W ramach tego tygodnia w naszej archidiecezji, codziennie w kościołach innych wyznań odbywać się będą spotkania modlitewne. Szczegółowy plan tych spotkań znajduje się na stronie internetowej naszej parafii. Pamiętajmy o tej ważnej intencji również
w naszych własnych modlitwach.
3. W liturgii kościoła:
we wtorek – wspomnienie św. Antoniego opata
w czwartek – wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara biskupa
w piątek – wspomnienie św. Fabiana papieża
w sobotę - wspomnienie św. Agnieszki, dzień babci
w przyszłą niedzielę - dzień dziadka
4. Dzisiaj dobiega końca wizyta duszpasterska tzw. kolęda . Bardzo
dziękujemy za miłe, pełne wiary spotkania. Składamy staropolskie Bóg
zapłać za złożone w czasie kolędy ofiary – są one przeznaczone na potrzeby naszej parafii. Szczególe podziękowania kierujemy do ministrantów za ich niestrudzoną służbę i pomoc w organizacji kolędy.
Gdyby ktoś chciał jeszcze zaprosić księdza na kolędę, gdyż był nieobecny w wyznaczony terminie prosimy o kontakt w zakrystii lub biurze parafialnym.
5. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w środę o 17.45. Prośby i podziękowania, które chcielibyśmy polecić wspólnej modlitwie proszę
składać do skarbony przy figurze Pięknej Madonny Gdańskiej.
6. Polecam nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Biuletyn Parafialny.
7. W minionym tygodniu odbył się pogrzeb śp. Feliks Lewiński, l. 84,
zam. ul. Ogarna, śp. Maria Braun, l. 100, zam. ul. Grobla I, śp. Maria
Trawińska, l. 76, zam. ul. Długa. Dobry Jezu ….
Życzymy wszystkim Bożego tygodnia. Szczęść Boże.
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