
 

 

 
 

 

Diakonat stały w Polsce – koncepcja diakonatu jako właściwego 
i trwałego stopnia hierarchicznego w Kościele katolickim, 
wdrażana w Polsce przez Konferencję Episkopatu Polski i 
poszczególnych biskupów diecezjalnych w ramach reform 
Soboru Watykańskiego II. 
 
Zgodnie z teologią katolicką diakonat jest pierwszym z trzech 
stopni sakramentu święceń (są to kolejno: diakonat, prezbiterat 
i episkopat). W obrzędzie święceń biskup nakłada na kandydata 
ręce, ale nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi. 
 
Diakonem stałym może zostać nie tylko celibatiarusz, lecz 
także mężczyzna żonaty. Zgodnie z prawem kanonicznym, 
diakon – także żonaty – nie jest już osobą świecką, ale 
duchownym. 
 
Prace nad przywróceniem stałego diakonatu rozpoczęto w 
Polsce dopiero po przemianach ustrojowych przełomu lat 80. i 
90. XX wieku. Do tej pory diakonat był w Polsce tylko stopniem 
przejściowym na drodze do kapłaństwa. Pierwszy diakon 
greckokatolicki nieprzeznaczony do kapłaństwa, Andrzej Chita, 
został wyświęcony w Polsce 17 marca 1993 roku, zaś pierwszy 
diakon stały rzymskokatolicki, Tomasz Chmielewski, przyjął 
święcenia 6 czerwca 2008 roku.  cdn 

PONIEDZIAŁEK  23  Listopada 

 

09:00 + Stanisław (gr. 22) 

 

17:00 +  Marta i Adam Jeka 

 

18:00 + mąż Jerzy, teściowie, 

szwagier Franciszek, Elżbieta oraz 

Stefan Mnich 

 

18:00 +Tadeusz Bolda od ucz. po-

grzebu 

 

WTOREK 24 Listopada 

Męczenników wietnamskich 

 

09:00 + Stanisław (gr. 23) 

 

17:00 + Franciszek Goyke 

 

18:00 + teść Józef Renusz, + rodz. 

Renusz 
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09:00 +  Stanisław (gr. 24) 

 

17:00 +  Irena, Jan Bolda 

 

18:00 +  dusze w czyśćcu cierpiące 

 

CZWARTEK 26  Listopada 

 

08:45 + Stanisław (gr. 25) 

 

17:00 + Aniela i Feliks Ciskowscy 

 

18:00 + Maria, Feliks, Brygida 

Trzebiatowscy 

PIĄTEK 27 Listopada 

            

08:00  +  Stanisław (gr. 26) 

 

17:00  + Rozalia Guz w dniu ur., 

Józef Hincka 

 

18:00  + mąż Józef, Anna Szomborg   

 

SOBOTA 28  Listopada 

 

07:30  + rodzice: Kazimierz, 

Franciszka /ona/, brat Walter 

 

08:00  + Stanisław (gr. 27) 

 

17:00 + dusze w czyśćcu cierpiące 

 

18:00 + ojciec chrzestny Franciszek 

Plinski 
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08:00 +  Stanisław Hincke w 5 r. 

śm., rodzice i rodzeństwo z obojga 

stron 

 

9:15 +   Stanisław (gr. 28) 

 

10:30 + ojciec Walenty, + z rodz. 

Hincke 

 

16:00 +  rodzice: Anna i Andrzej 

Goyke, ojciec Zygmunt i brat 

Tomasz Szmandt 

 

16:00 + Izabela Paleczna w 2 r. śm. 
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Chrystus Król (łac. Christus Rex) – teologiczny tytuł Jezusa z 

Nazaretu ściśle związany z pojęciem Królestwa Bożego i wiary 

chrześcijan w panowanie Jezusa w tym królestwie jako Bożego 

Pomazańca. Uznanie Jezusa za króla jest w chrześcijaństwie natu-

ralną konsekwencją uznania go za Mesjasza (Chrystusa), ponie-

waż w głoszonym przez proroków i w wypatrywanym w Izraelu 

mesjaszu oczekiwano królewskiego pochodzenia. Ta koncepcja 

znalazła potwierdzenie w Ewangelii, w której rodowód Jezusa 

wyprowadza się wprost z królewskiego rodu Dawida. Najważniej-

szą jednak biblijną przesłanką do uznania tego tytułu jest scena 

przesłuchania Jezusa przez Piłata opisana w Ewangelii Jana, a w 

której Jezus sam siebie przedstawia jako króla. 

117 męczenników wietnamskich (znani również jako Andrzej 

Dung-Lac i Towarzysze) – grupa męczenników zaliczonych w 

poczet świętych katolickich w 1988 roku przez Jana Pawła II. 

Pierwsze niepotwierdzone wzmianki o misjonarzach katolickich w 

Wietnamie dotyczą 1533, jednak na większą skalę działalność mi-

sjonarską rozpoczęto w XVII w. wraz z powstaniem misji portu-

galskich w Faifo (obecnie Hội An) i z przybyciem francuskiego 

jezuity Aleksandra de Rhodesa. Działalność misjonarzy spotkała 

się z niechęcią władców Wietnamu, zarówno w domenie Trịnhów, 

jak i Nguyễnów. Edykty nakazywały misjonarzom opuszczenie 

kraju, a uchylających się od tego nakazu karano, do kary śmierci 

włącznie. Mimo to chętnie korzystano z pomocy technicznej mi-

sjonarzy. Pod koniec XVIII w. ta tendencja znacznie się nasiliła i 

na początku XIX w., za panowania Gia Longa, doprowadziła do 

legalizacji chrześcijaństwa. Odwrót od tej polityki nastąpił po 

śmierci Gia Longa, za panowania jego syna Minh Mạnga. Nie-

przyjazny wobec katolicyzmu kurs trwał do lat 60. XIX w., do 

podporządkowania Wietnamu kolonizatorom francuskim i szcze-

gólnie drastyczne formy przybrał pod koniec tego okresu. Uznanie 

religii katolickiej nastąpiło 5 czerwca 1862 w wyniku podpisania 

francusko-hiszpańsko-wietnamskiego traktatu pokojowego 
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Chrystusa Króla – 22 listopada 2020 r. 

 

1. W dzisiejszą niedzielę, w Uroczystość Chrystusa Króla obcho-

dzimy doroczny Dzień Modlitwy za Gdańskie Seminarium Du-

chowne w jego święto patronalne..  

2. Przy wyjściu do nabycia nowy numer pisma „Gość Niedzielny” 

w cenie 6 PLN i nasz parafialny biuletyn. 

3. W przyszłą I niedzielę Adwentu  poświęcimy opłatki na stół 

wigilijny. W kolejnych dniach adwentu zaniesiony zostanie do 

naszych domostw. Ofiary za opłatek przeznaczone są na spłatę 

kosztów elewacji i iluminacji południowej ściany kościoła.  

4. W związku z pandemią tegoroczne uroczystości odpustowe ku 

czci św. Barbary będą miały skromny charakter. Intencje zamó-

wione na sumę odpustową zostaną rozpisane na inne terminy we-

dle uznania ofiarodawców. W tej sprawie prosimy o kontakt z biu-

rem parafialnym. 

5. Przy wyjściu z kościoła i zakrystii do nabycia świece Caritas na 

wigilijny w cenie 7 PLN. 

6. Bóg zapłać ofiary składane na utrzymanie parafii, środowe na 

kwiaty i te składane do puszki na sprzątanie Kościoła. 

7. We wtorek pożegnaliśmy mieszkańca Chłapowa – Tadeusza 

Boldę z ul. Władysławowskiej. 

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik 


