
Intencje mszalne

PONIEDZIAŁEK
MBNP
27 czerwca

17.00
18.00

+ Dusze w czyśćcu cierpiące
+ Matka Barbara w dniu urodzin

WTOREK
św. Ireneusza biskupa 
28 czerwca

17.00
18.00

+ Dziadkowie z obojga stron Bigott i Potrykus
+ Paweł Jeka

ŚRODA
św. Apostołów Piotra i 
Pawła
29 czerwca

09.00

17.00
18.00

+ Rodzice: Teresa i Benedykt Labuda, brat Jerzy, szwagier
  Tadeusz
- O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie
+ Goyen: Paweł i Rozalia 

CZWARTEK

30 czerwca

08.45
17.00
18.00
18.30

- O szczęśliwe rozwiązanie
+ Matka Gertruda wysocka w rocznicę śmierci i ojciec Roman
+ Maria i Zygmunt Szwaba
+ Jerzy Szymański w dniu urodzin

PIĄTEK

1 lipca

17.00
17.00
18.00
18.00

+ Józef Wrosz i wujek Stanisław
+ Trzebiatowscy: Feliks, Brygida, Maria 
+ Teściowie Dering i szwagrowie
+ Regina Dybowska od uczestników pogrzebu

SOBOTA

2 lipca

17.00
17.00
18.00

- Dziękczynna od rodziny Wanke
+ Chrzestni: Julianna i Józef
+ Marta Czapp w 19 rocznicę śmierci i Augustyn

NIEDZIELA

XIV zwykła

3 lipca

08.00
10.00

+ Franciszek Hincke w 10 rocznicę śmierci
+ Siostry, brat i rodzice Styn

11.30
11.30
20.00

+ Anna Plinska od 4 Róży
+ Augustyn Goyke w 14 rocznicę śmierci
+ Franciszek Ceynowa w rocznicę śmierci, Maria, z rodziny Ceynowa

REKTOR Gdańskiego Seminarium Duchownego
ks. dr Krzysztof Kinowski
Urodził się 17 czerwca 1979 roku w Gdańsku. W 1998 roku ukończył I Akademickie Liceum
Ogólnokształcące w Gdyni, po czym rozpoczął  studia na Międzyuczelnianym Wydziale Bio-
technologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku. W 1999 roku wstąpił
do Gdańskiego Seminarium Duchownego. 25 czerwca 2005 roku przyjął święcenia kapłańskie
w bazylice Mariackiej i został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii pw. św. Maksymi-
liana Marii Kolbego w Gdyni Witominie. Po dwóch latach posługi duszpasterskiej został wysła-
ny na studia biblijne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Ukończył również kursy spe-
cjalistyczne na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Uzyskał tytuł doktora nauk biblijnych
pisząc i broniąc pracę pt. „Znaczenie rozlewu krwi w 2Krl 21, 16; 24, 4 w kontekście upadku
Judy”. W Gdańskim Seminarium Duchownym prowadzi wykłady z egzegezy Starego Testa-
mentu, języka greckiego oraz ćwiczenia z Pisma Świętego. Prowadzi także wykłady z Pisma
Świętego w Szkole Biblijnej Archidiecezji Gdańskiej oraz w Gdańskim Archidiecezjalnym Kole-
gium Teologicznym w Gdyni. Od 20 maja 2017 roku jest rektorem Gdańskiego Seminarium
Duchownego. Jego pasją są historia i kultura starożytnego Bliskiego Wschodu oraz języki sta-
rożytne. Interesuje się kinem, kulturą medialną oraz lotnictwem. Lubi podróżować i odkrywać
nowe miejsca. Pasjonują go także język oraz kultura Włoch.

Misericordia Domini 
 2022-06-26

Modlitwa Przyjaciela  
Gdańskiego Seminarium
Duchownego

Panie  Jezu  Chryste,  polecam  Ci  Gdańskie  Seminarium  Duchowne,
wszystkich,  którzy  tę  wspólnotę  stanowią:  księdza  Arcybiskupa,
wychowawców,  wykładowców,  pracowników,  a  szczególnie  kleryków
przygotowujących się do przyjęcia święceń kapłańskich.

Proszę Cię Panie, aby dom seminaryjny nigdy nie był pusty.

Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić rybakami dusz.
Spraw, by wszyscy, którzy poszli  za Tobą,  przedłużali  tu,  na ziemi,  Twoją
misję, budowali Mistyczne Ciało – Kościół i byli solą ziemi i światłością świata.

Maryjo,  uproś  dla  nich  obfite  łaski  Ducha  Świętego,  dar  modlitwy  i
wyrzeczenia,  dar  miłosiernego  serca oraz ducha służby na miarę wyzwań
naszych czasów.

Wychowawczyni powołań kapłańskich, módl się za nami

Gdańskie Seminarium Duchowne: 
ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 3, 80-330 Gdańsk

Sekretariat / Księgowość 
Czas pracy:  poniedziałek – piątek 9:00 – 14:00.
tel.:   58 552 00 50, wew. 123
e mail: sekretariat@gsd.gda.pl
NIP: 584-251-00-98
Konto: Bank PeKaO S.A. I o/Gdańsk
70 1240 1242 1111 0000 1588 3461

tel:585520050
mailto:sekretariat@gsd.gda.pl


                   OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
  

1.  Witamy wszystkich parafian, gości i turystów odpoczywających nad polskim mo-
rzem. Gościmy  dzisiaj w naszej parafii rektora GSD – ks. kanonika dra Krzysztofa Ki-
nowskiego. Ten dzień w naszym dekanacie jest szczególną okazją do modlitwy za na-
sze seminarium. Kolekta przeznaczona jest na utrzymanie tej diecezjalnej uczelni. 

2. Pragniemy przypomnieć, że w czasie wakacji nie odprawiamy w niedziele Mszy św. o
16.00. Jest ona przesunięta na godzinę 20.00. Przed południem są trzy Msze św. o 
godz. 8.00, 10.00 i 11.30. Równocześnie przypominamy, że sobotnia Msza św. o 
godz. 18.00. sprawowana jest z liturgii niedzielnej.   Spowiedź jest zasadniczo przed   
Mszą św. w dni powszednie.

3. W liturgii tego tygodnia przypada w poniedziałek wspomnienie Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy (odpust w Juracie), we wtorek św. Ireneusza biskupa i męczennika,  w 
środę  Uroczystość Apostołów: Piotra i Pawła – taca na Świętopietrze – dodatkowa 
Msza św. o 9.00. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom składamy życzenia i w modli-
twie polecamy opiece świętych patronów.

4. Zapraszamy na ostatnie nabożeństwa czerwcowe o 17.30. 

5. W czwartki zapraszamy na adorację Najśw. Sakramentu w intencji kapłanów, klery-
ków, o nowe powołania do służby w kościele między 9.15 a 10.15.

6. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Przed południem ks. proboszcz 
odwiedzi chorych z posługą sakramentalną. Po południu okazja do spowiedzi św. od 
16.00. Po Mszy św. o 17.00 wystawienie Najśw. Sakramentu i Litania do NSJ.

7. Za tydzień w niedzielę godz. 14.15. w kościele  comiesięczne spotkanie Żywego Ró-
żańca.

8. Także w niedzielę 4 lipca gościć będziemy wolontariuszy osób sprawnych inaczej, 
którzy rozprowadzać będą swoje czasopisma, modlitewniki. Akcja wspiera dzieci z 
zapaleniem pęcherzowym naskórka i z nowotworem oczu.

9.   Przy wyjściu z kościoła można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego” i nasz pa-
rafialny biuletyn. 

10. Dziękuję za ofiary składane do puszki na sprzątanie i budowę naszego kościoła. Przy 
skarbonce dla naszych gości wyłożone są cegiełki na budowę kościoła. Do mieszkań-

ców naszej parafii zostaną one przyniesione przez panów, roznoszących koperty na 
początku wakacji.     

11. W dni powszednie począwszy od jutra i przez cały  lipiec i sierpień będzie można 
wejść na wieżę kościoła w Chłapowie, aby podziwiać panoramę okolicy. Platforma 
widokowa umieszczona na wieży, powiększona o 30 metrowe wzniesienie Chłapowa
nad poziom morza rozszerza perspektywę i pozwala przy optymalnej pogodzie zoba-
czyć w całej krasie Półwysep Helski. Wejście jest płatne w postaci cegiełki na budo-
wę kościoła: odpowiednio 12 PLN i 8 PLN. Dla bojących się wysokości, lub nie mogą-
cych się wspinać, jest przygotowana w internecie namiastka atrakcji w postaci obra-
zu z kamery internetowej:  https://chlapowo.webcamera.pl/. Jest także zamontowa-
na luneta. W razie niepogody wieża będzie zamknięta.

12. Od dzisiaj po niedzielnych mszach przedpołudniowych lektorki będą rozprowadzać 
pod kościołem słodkie przekąski. Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na cele 
budowy kościoła. Cegiełka na jedna słodycz wynosi 5 PLN.

13. Przez całe wakacje w kościele będzie wystawa prac plastycznych, czynna po każdej 
Mszy Świętej, zorganizowana przez dzieci i młodzież, a także przez wąską grupę do-
rosłych ze Stowarzyszenia Pasjonatów Malarstwa. Członkowie w/w Stowarzyszenia 
są mieszkańcami Chłapowa i okolic. Zachęcamy do odwiedzenia jej. Będzie także 
możliwość nabycia obrazów.

14. W tygodniu pożegnaliśmy Kazimierę Konkel z ul. Władysławowskiej. Przeżyła 68 
lat....

                                                                      Intencja papieska na lipiec

                                                    
Za osoby starsze:
Módlmy się w intencji osób 
starszych, które są korzenia-
mi i pamięcią narodu, aby ich
doświadczenie i mądrość po-
magały najmłodszym patrzeć
w przyszłość z nadzieją i od-

powiedzialnością. 

https://chlapowo.webcamera.pl/
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