
Intencje Mszalne:  18 VII– 24 VII 2022   

PONIEDZIAŁEK
18 VII

17.00

18.00

+ Hincke: Brunon, Gertruda, Pokrywka Małgorzata 
   w rocz. jej śm.
+ Potrykus Helena i Czesław w dniu ich ur.

WTOREK
19 VII

17.00
18.00

+ mama Władysława w r. śm.
+ mama Władysława w r. śm.

ŚRODA
20 VII

17.00
18.00

+ Janusz Daniluk, Maciej Kanikowski, Ryszard Janikowski
+ dusze w czyśćcu cierpiące

CZWARTEK
21 VII

17.00
18.00

- O zdrowie i Boże błog. w rodzinie
+ Józef Wrosz w rocz. ur.

PIĄTEK
św. Marii 
Magdaleny
22 VII

17.00
18.00

+ Ciskowscy: Aniela i Feliks
+ ojciec Stefan i brat Stefan w rocz. ich sm.

SOBOTA
św. Brygidy
23 VII

17.00
18.00

+ Katarzyna oraz rodzice: Władysława /ona/ i Augustyn
+ dziadkowie Potrykus, Behmke i ojciec Paweł

NIEDZIELA
XVII zwykła

24 VII

08.00
10.00

+ Jeka: Aniela w r. śm. oraz Leon 
+ Fiszer: Monika, Grzegorz, Elżbieta

11.30
20.00

+ tata Stanisław Sawicki, teść Czesław Marcinkowski
+ Anna Plinska

Nasi Goście

Ks. Krzysztof Ławrukajtis, pochodzący z Gdyni, wyświecony na kapłana 
archidiecezji gdańskiej w 1999 roku; inicjator pieszej pielgrzymki gdańszczan 
do miejsca narodzin rekluzy bł. Doroty z Mątowów, oraz do sanktuarium 
Królowej Świata Pracy Matki Bożej Trąbkowskiej; opiekun duchowy 
założonego przez siebie stowarzyszenia  mężczyzn -  Bractwa św. Pawła; 
kapelan aresztu śledczego w Gdańsku; wieloletni kierownik Gdańskiej Pieszej
Pielgrzymki; od 2022 roku proboszcz Parafii MBNP w Gdańsku-Brętowie; 
kanonik honorowy przy Kolegiacie Staroszkockiej sw. Ignacego z Loyoli.

Ks. Zbigniew Drzał obecnie proboszcz Parafii św. Anny w Gdańsku-
Letniewie, wyświęcony na kapłana w 1987 roku; wieloletni duszpasterz  
młodzieży, inicjator Festiwalu „Młodzi i Miłość” oraz Litanii Miast; kanonik 
honorowy kapituły Kolegiackiej Gdańskiej przy Kolegiacie Serca Jezusowego
w Gdańsku.

Misericordia
Domini  
 XVI Niedziela Zwykła – 17 lipca 2022 r.

Czcigodni Bracia w Kapłaństwie, Drodzy
Diecezjanie!
Nasza wspólnota archidiecezjalna otrzymała dar nowego biskupa 
pomocniczego. Papież Franciszek w dniu 6 lipca mianował na ten urząd 
księdza Piotra Przyborka, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii 
Metropolitalnej. Przyjmujemy z radością nowego pasterza i wyrażamy 
Bogu za niego wdzięczność.
Dzieląc się tą radością, bardzo proszę wszystkich: kapłanów, osoby 
konsekrowane, członków wspólnot i ruchów religijnych oraz wiernych 
świeckich, aby otoczyć biskupa nominata modlitwą. Polecajmy go dobremu
Bogu i wypraszajmy dla niego Bożą moc, aby jego posługa pasterska 
przynosiła obfite owoce dla dobra naszej archidiecezji.
+ Tadeusz Wojda SAC, Metropolita Gdański 

Życiorys

Ks. Piotr PRZYBOREK urodził się 28 czerwca 1976 roku w Gdańsku. 
-Wychowanek Przedszkola Sióstr Benedyktynek w Gdańsku-Brzeźnie.
- Uczęszczał do SP nr 55 i 92 w Gdańsku. W 1995 roku ukończył II LO w Gdańsku-
Wrzeszczu. 
- W latach 1995-2001 odbywał formację w Gdańskim Seminarium Duchownym w 
Gdańsku-Oliwie. 
- Święcenia kapłańskie przyjął 16 czerwca 2001 roku w bazylice Mariackiej w Gdań-
sku. 
- W latach 2001-2007 był wikariuszem parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Gdyni-
Orłowie, a w latach 2007-2009 – w parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Gdyni-Kar-
winach. 
- W 2005 roku uzyskał licencjat z teologii biblijnej na Uniwersytecie Kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, a w roku 2011 – doktorat z tej dziedziny na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- W latach 2009-2010 odbył studia specjalistyczne w dziedzinie biblistyki i archeolo-
gii biblijnej w École biblique et archéologique w Jerozolimie. 
- Od 2011 roku rozpoczął działalność dydaktyczną w Gdańskim Seminarium Du-
chownym posługując jednocześnie w parafii pw. św. Antoniego w Redzie. 



- W latach 2012-2014 był wikariuszem w parafii pw. św. Jana z Kęt w Rumi Janowie,
w latach 2014-2020 w parafii pw. NMP Matki Kościoła i św. Katarzyny Szwedzkiej 
w Gdańsku-Wrzeszczu, a w latach 2020-2021 – wikariuszem w parafii pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Gdyni.
- Od 2021 roku jest dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej i 
posługuje w parafii archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie. 
- Jest założycielem i dyrektorem Szkoły Biblijnej Archidiecezji Gdańskiej oraz redak-
torem naczelnym kwartalnika biblijnego „Galilea. Tajemnice Pisma Świętego”. 
- Jest też członkiem rady ekumenicznej, rady ds. formacji stałej duchowieństwa, rady 
kapłańskiej i rady duszpasterskiej. 

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Wszystkich  gości,  których  serdecznie  witamy  zapraszamy  na  Koronkę  do
Bożego Miłosierdzia, która jest odmawiana u nas codziennie przez cały rok o
godz. 15.00. W środę w naszej parafii po Mszach świętych Nowenna do MBNP,
zaś  w  czwartek  od  9.15-10.15  adoracja  Najświętszego  Sakramentu.
Przypominamy,  że  spowiedź  w  naszej  parafii  jest  tylko  przed  Mszą  św.
Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty w dni powszednie.

2. Dzisiaj gościmy w naszej parafii  ks.  kanonika Krzysztofa Ławrukajtisa –  
proboszcza  mojej  rodzinnej  parafii  MBNP  w  Gdańsku-Brętowie.  ks.
Krzysztof głosi słowo Boże i prosi po mszach świętych o wsparcie budowy
swojego kościoła.

3. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym w piątek przypada święto św. Marii
Magdaleny,  w sobotę święto św. Brygidy zakonnicy. W przyszły poniedziałek
przypada  wspomnienie  nie  św.  Jakuba  i  Krzysztofa.  Z  tej  racji  w  przyszłą
niedzielę po mszy św.  przed kościołem modlitwa za kierowców i poświęcenie
samochodów oraz wszelkich pojazdów. Będą rozdawane za dobrowolną ofiarę
przeznaczoną  na  cele  misyjne  breloczki  ze  św.  Krzysztofem.  Wszystkim
solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia.

4. Przy głównym wyjściu można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego” i nasz
parafialny biuletyn.  Do nabycia także nasz parafialny kalendarz na 2022 rok w
cenie 25 PLN i książka o parafii w Chłapowie w tej samej cenie. Dla turystów,
którzy chcą się włączyć w dzieło budowy kościoła są także z tyłu przy szklanej
skarbonce wyłożone cegiełki.

5. W  dni  powszednie  w  lipcu  i  sierpniu  można  wejść  na  wieżę  kościoła  w
Chłapowie, aby podziwiać panoramę okolicy. Platforma widokowa umieszczona
na  20  metrze  wysokości  wieży,  powiększona  o  30  metrowe  wzniesienie

Chłapowa nad poziom morza rozszerza perspektywę i pozwala przy optymalnej
pogodzie zobaczyć w całej krasie Półwysep Helski. Wejście jest płatne w postaci
cegiełki  na  budowę  kościoła:  odpowiednio  12  PLN  i  8  PLN.  Jest  także
zamontowana luneta. W razie niepogody wieża będzie zamknięta.

6.  Po  niedzielnych  mszach   lektorki  będą  rozprowadzać  pod  kościołem słodkie
przekąski. Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na cele budowy kościoła.
Cegiełka na jedna słodycz wynosi 5 PLN.

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

8. W niedziel  ę  24  lipca  proboszcz  Parafii  św.  Anny  i  Joachima  w  Gdańsku  ks.  
Zbigniew Drzał wygłosi w naszym kościele homilię na temat Oblicza Pańskiego
przedstawionego na Całunie Turyńskim. Ten nie namalowany przez człowieka
Obraz papież Franciszek nazwał  Ikoną Miłosierdzia  Bożego.  Będziemy mieli
okazję nabyć obraz Oblicza Pańskiego, a także najnowszą książkę i płytę CD na
ten temat, autorstwa ks. Zbigniewa w cenie 40 zł. Są to cegiełki na rzecz budowy
przedszkola  parafialnego  w  Gdańsku  Letnicy  dla  dzieci  zdrowych  i
niepełnosprawnych.  Wszyscy  Darczyńcy  będą  mogli  otrzymać  pamiątkowy
różaniec do siedmiu boleści Matki Bożej wraz z rozważaniami.

9. Biuro parafialne czynne w soboty od 8.00 do 9.00. 

Kartka z kalendarza

Maria  Magdalena(gr. Μαρία  ἡ  Μαγδαληνή),  także  Maria  z  Magdali–  według
Ewangelii żyjąca w I wieku kobieta pochodząca z wioski Magdala (Magdallah lub
Migdal),   obecnieMigdal.  Należała  do  kręgu  uczniówJezusa  Chrystusa,
przyłączyła się do niego po tym, gdy wypędził z niej siedem złych duchów.

We wschodniej tradycji chrześcijaństwa przedstawiana jest jako niosąca olejki 

do grobu Chrystusa i świadek jego zmartwychwstania i jest szanowana jako 

„równa apostołom”. W tradycji łacińskiej przez wieki łączono ją z kobietą 
cudzołożną z Ewangelii św. Łukasza. Ukazywano ją wiernym, zwłaszcza 
kobietom, jako wzór nawróconej grzesznicy

Brygida Szwedzka O.SS.S(ur.1303, zm. 23 lipca  1373   w Rzymie) – szwedzka 
zakonnica katolicka, pisarka, teolog, założycielka zakonu brygidek, tercjarka 
franciszkańska, święta Kościoła katolickiego i patronka Europy. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_grecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katoliccy_patroni_Europy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszka%C5%84ski_Zakon_%C5%9Awieckich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszka%C5%84ski_Zakon_%C5%9Awieckich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brygidki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzym
https://pl.wikipedia.org/wiki/1373
https://pl.wikipedia.org/wiki/23_lipca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1303
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brygidki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pericope_adulterae
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pericope_adulterae
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%82aci%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aposto%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zmartwychwstanie_Jezusa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawos%C5%82awie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Diabe%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Egzorcyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Migdal
https://pl.wikipedia.org/wiki/Magdala_(Izrael)
https://pl.wikipedia.org/wiki/I_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewangelia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Magdala_(Izrael)

