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Kalendarz liturgiczny :
Poniedziałek, św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła.
Wtorek, św. Euzebiusza z Vercelii, biskupa; Piotra JulianiEymarda, prezbitera.
Czwartek, św. Jana Marii Vianneya, prezbitera.
Piątek, rocznica poświęcenia rzymskiej Bazyliki Najświętszej Maryi Panny.
Sobota, Przemienienie Pańskie.

Kalendarz liturgiczny we Wspólnotach karmelitańskich :
7.08 św. Alberta z Trapani, prezbitera.
9.08 św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy.
12.08 bł. Izydora Bakanja, męczennika.
17.08 bł. Augustyna Anioła Mazzinghi, prezbitera.
-----------------------------------------------------------------------------------W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek, Pierwszy Piątek i Pierwsza Sobota Miesiąca.
Dzisiaj w przededniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego w 78 rocznicę
rozpoczęcia Powstania pamiętajmy w modlitwach o zmarłych bohaterach.
Sierpień to miesiąc, w którym biskupi proszą wiernych o podjęcie trzeźwości. Dużo rodzin przeżywa
dramat z powodu choroby alkoholowej, która dotyka zarówno mężczyzn jak i kobiety. Coraz częściej
również młodzież a nawet dzieci nie tylko ocierają się o ten problem, ale wprost nadużywają
alkoholu. Niech podjęta wstrzemięźliwość od tych używek, a także modlitwa za osoby uzależnione
pomoże naszym siostrom i braciom wyzwolić się z tych nałogów.
Ksiądz Proboszcz z Bazyliki mariackiej serdecznie zaprasza do udziału w letnich wykładach i

koncertach „Jarmarczne gadanie, czyli rozmowy o życiu”, które odbędą się w soboty: 6 i 13 sierpnia
o godz. 19.45 w sali multimedialnej przy Bazylice Mariackiej (wejście od ulicy Św. Ducha). Celem
wykładów jest popularyzacja myśli filozoficznej podczas trwającego Jarmarku św. Dominika w
Gdańsku, który od wieków jest miejscem spotkania różnych prądów i stanowisk światopoglądowych.
Podczas sobotnich spotkań zostaną przedstawione idee dominikanina św. Tomasza z Akwinu,
hiszpańskiego egzystencjalisty Miguela de Unamuno oraz amerykańskiego filozofa religii Joshuy
Seachris’a. Wstęp wolny.
Dziękujemy za wszelkie złożone ofiary - składamy staropolskie „Bóg zapłać”
Z Kuźni karmelitańskiej

Koh 1,2;2,21-23; Kol 3, 1-5,9-11; Łk 12,13-21
To nie jest Ewangelia o spadkach i majątkach rodzinnych, to jest Dobra Nowina, uzmysławia nam,
że podmiotem w życiu jest Pan Bóg. Pewnie każdy ma różną wrażliwość; gdy popatrzymy na życie
Maryi, jeśli weźmiemy je sobie jako wzór – też możemy stawać się uchyloną Bramą do nieba. Bądź
pewien taka postawa uzmysłowi Tobie, że w koło znajdzie się cała rzesza ludzi spragnionych Bożej
Obecności.
jamusz OCarm.

-----------------------------------------------------------Koncerty :
Piątek, ( 5.08.2022 r. ) godz. 20:15
Agnieszka Tomaszewska – sopran
Bogusław Grabowski – organy
Bazylika Mariacka
--------------------------------------------------------------Piątek, ( 5.08.2022 r. ) godz. 20:30
Anna Kasprzycka Gdańsk, Berlin, Luksemburg )
wieża kościoła św. Katarzyny z Egiptu w Gdańsku

