
 

 

 
 

 

INTENCJE MSZALNE  22.06 – 28.06 

PONIEDZIAŁEK  22 Czerwca 

 

17:00 + Wanda i Jan Wierzbowscy 

 

18:00 + Jan Bolda w 1 r. śm. 

 

WTOREK 23 Czerwca 

 

17:00 + Aleksandra Krukowska w 

dniu ur. 

 

18:00 + z rodziny Trojka i Beszk 

 

ŚRODA  24 Czerwca 

Św. Jana Chrzciciela 

 

08:00 - 

 

17:00 + Jan i Genowefa Brezińscy 

 

18:00 + Jan i Marta Baran 

 

CZWARTEK 25 Czerwca 

Doroty z Mątowów 

 

08:45 + Krystyna, Jerzy, brat 

Zbigniew 

 

16:00 - w intencji uczniów i 

nauczycieli naszej szkoły 

 

17:00 + Barbara z ok. ur. 

 

18:00 +  Jan, Stanisława /ona/, Józef 

Lessnau 

PIĄTEK 26 Czerwca 

 

17:00 + Jan Plinski w r. śm. 

 

18:00 +  Do Miłosierdzia Bożego w 

intencji + Ks. Wiesława Wett od III 

Róży  w dniu objęcia parafii 

 

SOBOTA 27 Czerwca 

MBNP 

 

08:00 + syn Kamil Styn w rocz. Śm. 

 

17:00 + ojcowie: Zygfryd oraz 

Tadeusz, dziadkowie z obojga stron 

 

18:00 +  Jan i Agnieszka Mach 

 

XIII  Niedziela Zwykła 

 28 Czerwca 

 

08:00 +  Maria i Zygmunt Szwaba 

 

08:00 +  Barbara Pieniążek w r. ur. 

 

10:00 +  Brunon i Urszula Borscy 

 

11:30 -  Dziękczynna za otrzymane 

łaski w rodzinie Felkner i 

Leśniewskich 

 

16:00 +  Jan i Franciszka Plińscy 

 

 

 

XII Niedziela Zwykła                                    21 Czerwca 2020 
r. 

    

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO UL. GOŚCINNA 12,  
84-120 CHŁAPOWO , TEL. 58 674 23 23 WWW.PARAFIA.CHLAPOWO.PL 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
________________________________________ 

XII Niedziela Zwykła 
21 czerwca 2020 r. 

 
1. Dobiega końca czerwiec. Dziękuję wszystkim uczestnikom oktawy Bożego 
Ciała  za wspólną modlitwę.  
2. Od przyszłej niedzieli aż do 30 sierpnia obowiązuje wakacyjny rozkład 
nabożeństw. Równocześnie przypominam, że sobotnia Msza św. o godz. 
18.00 sprawowana jest z liturgii niedzielnej z wyjątkiem 15 sierpnia. 
3. W środę w liturgii uroczystość Narodzenia Jana Chrzciciela, w czwartek o 
16.00 Msza św. na zakończenie roku szkolnego dla uczniów i nauczycieli 
naszej Szkoły Podstawowej, w tym dniu przypada wspomnienie bł. Doroty z 
Mątowów, w sobotę wspomnienie MBNP (odpust w Juracie), Wszystkim 
Solenizantom składamy życzenia i w modlitwie polecamy opiece świętych 
patronów. 
4. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od 9.15 do 10.15. 
5. Przy wyjściu można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego” i nasz 
parafialny biuletyn.  
6. Wszystkich gości, których serdecznie witamy, zapraszamy na Koronkę do 
Bożego Miłosierdzia, która jest odmawiana u nas codziennie przez cały rok 
o godz. 15.00. 
7. Dziękuję za ofiary składane do puszki na sprzątanie i budowę naszego 
kościoła.  

Ks. Sławomir Jan Skoblik - proboszcz 



K o m u n i k a t 

o naborze do Gdańskiego Seminarium Duchownego 

Rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego zwraca się do wszystkich, którzy 

odczuwają w sobie powołanie do kapłaństwa, by nie zwlekali z decyzją i zgłosili się do 

naszej archidiecezjalnej uczelni. Wraz z nowym rokiem akademickim kandydaci będą 

mogli rozpocząć studia filozoficzno-teologiczne i wejść na drogę seminaryjnej formacji 

ku kapłaństwu. 

Szczegółowe informacje na temat procedury rekrutacji do Gdańskiego Seminarium 

Duchownego i warunków przyjęcia są podane na stronie internetowej seminarium oraz 

w gablocie ogłoszeń w naszym kościele. Można się z nimi zapoznać także w biurze 

parafialnym. 

Propozycja wezwania w modlitwie wiernych: 

Módlmy się o nowe powołania kapłańskie zwłaszcza w naszej archidiecezji, aby nie 

zabrakło ludzi odważnych, mądrych i ofiarnych, którzy zdecydują się pójść za 

Chrystusem, głosząc Jego dobrą nowinę i służąc uświęcaniu wierzących przez 

sprawowanie sakramentów. 

 

Zasady przyjmowania do Gdańskiego Seminarium Duchownego w roku 

akademickim 2020/2021 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Gdańskiego Seminarium 

Duchownego (GSD) powinien: 

1. Odbyć rozmowę kwalifikacyjną z Rektorem GSD (lub wskazanym przez 

niego zastępcą); konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu 

spotkania (tel.: 58 552 00 50 lub 58 552 22 34). 

2. Przedłożyć w rektoracie GSD następujące dokumenty: 

• własnoręcznie napisane podanie (skierowane do Księdza 

Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego); 

• własnoręcznie napisany życiorys; 

• świadectwo chrztu i bierzmowania; 

• świadectwo ukończenia szkoły średniej; 

• świadectwo maturalne (można dostarczyć w późniejszym terminie 

po rozmowie kwalifikacyjnej); 

• opinię Księdza Proboszcza; 

• opinię Katechety ze szkoły średniej; 

• kartę zdrowia oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające, że 

można podjąć studia (druk do pobrania na www.gsd.gda.pl w zakładce 

„Kandydaci”) 

• 3 fotografie; 

• ksero dowodu osobistego; 

• wypełniony formularz danych personalnych kandydata do GSD 

(punkt 29 pozostawić niewypełniony)(druk do pobrania na www.gsd.gda.pl 

w zakładce „Kandydaci”). 

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 29czerwca do 10 lipca 2020 r. oraz 

dodatkowo od 17 sierpnia do 2 września 2020 r. 

3. Dokonać rejestracji internetowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie, w tym dokonać opłaty rekrutacyjnej zgodnie z 

zasadami podanymi na stronie www.irk.uksw.edu.pl 

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt drogą mailową lub 

telefoniczną: 

e-mail: sekretariat@gsd.gda.pl; tel.: 58 552 00 50. 


