
 

 

 
 

 

Andrzej Apostoł, cs. Apostoł Andrej Pierwozwannyj (zm. ok. 
62–70) – jeden z dwunastu apostołów, według świadectwa 
Ewangelii  Pierwszy Powołany (Protokletos, cs. Первозванный) 
spośród apostołów, rodzony brat św. Piotra, męczennik,  Święty 
ten wymieniany jest w Modlitwie Eucharystycznej 
(Communicantes) Kanonu rzymskiego. 
Po śmierci Jezusa na krzyżu, jego zmartwychwstaniu i zesłaniu 
Ducha Świętego na apostołów, Andrzej jako pierwszy głosił 
Ewangelię w Bizancjum (uważa się, że był pierwszym biskupem 
konstantynopolitańskim), a następnie w miastach Azji 
Mniejszej, Tracji, Scytii, Grecji, Abchazji i na wybrzeżach Morza 
Czarnego. Za swe nauki apostoł Andrzej został skazany na 
śmierć męczeńską, którą poniósł w greckim Pátrai (obecnie 
Patras), według różnych źródeł, w 62, 65 lub 70 r. 
 
Rozpięto go na krzyżu mającym kształt litery X. Jest to 
pierwsza litera słowa „Chrystus” w języku greckim od Χριστός, 
'Christos' (Pomazaniec). Krzyż został później nazwany krzyżem 
świętego Andrzeja. 
 
Franciszek Ksawery, właśc. Francisco de Jaso y Azpilicueta 
(ur. 7 kwietnia 1506 na zamku Xavier wówczas w Królestwie 
Nawarry, obecnie w Hiszpanii, zm. z 2 na 3 grudnia 1552 na 
wyspie Sancian koło Kantonu u wybrzeży Chin) – prezbiter i 
wyznawca, jeden z założycieli zakonu jezuitów, misjonarz, 
święty katolicki zwany apostołem Indii. Mówi się o nim, że od 
czasów św. Pawła nikt nie nawrócił większej liczby ludzi. 

PONIEDZIAŁEK  30  Listopada 

Św. Andrzeja Apostoła 

 

06:30 + Stanisław (gr. 29) 

 

17:00 + dziadkowie z obojga stron 

 

18:00 + Aleksander Felkner w 11 r. 

śm. i Jadwiga 

 

WTOREK 1 Grudnia 

 

06:30 + dusze w czyśćcu  cierpiące, 

z rodz. Barlarz, Murza, Borscy i 

Konkol 

 

17:00 + Anna Czapp w dniu ur., 

Stanisław i Stefania Nowik 

 

18:00 + Stanisław (gr. 30) 

 

ŚRODA  2 Grudnia 

 

06:30 + Bronisław i Marcin 

 

17:00 - Dziękczynna z okazji ślubu 

 

CZWARTEK 3 Grudnia 

Św. Franciszka Ksawerego 

 

06:30 + Ks. Wiesław Wett z ok. 

urodzin i imienin od IV róży 

 

08:45 + Leon Mach w r. śm 

 

17:00 + Monika, Grzegorz, Elżbieta 

Fiszer 

 

 

PIĄTEK 4 Grudnia 

            Św. Barbary - odpust 

 

06:30  +  mąż i ojciec Paweł 

Behmke 

 

17:00  - za parafian 

 

17:00  + Ks. Wiesław Wett i dusze w 

czyśćcu cierpiące 

 

SOBOTA 5 Grudnia 

 

06:30 + rodzice Frank i Remer 

 

17:00 +  rodzice: Aniela i Feliks 

Ciskowscy 

 

II  Niedziela  Adwentu 

6 Grudnia 

 

08:00 + Irena, Jan, Agnieszka, Teofil 

Bolda 

 

9:15 +  matka Barbara /przeniesiona 

z 4 XII z 17.00/   
 

10:30 + Borscy: Brunon i Urszula 

 

16:00 + dziadkowie: Józefina i 

Augustyn oraz Helena, Jan. 

Augustyn i Józef Bolda 

 

 

 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO UL. GOŚCINNA 12,  
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Diakonat stały w dokumentach Soboru Watykańskiego II 

Katolickie Kościoły wschodnie przez wiele wieków zachowały instytu-

cję diakonatu stałego, lecz w Kościele łacińskim praktyka święcenia 

stałych diakonów zanikła bardzo wcześnie. Pierwsza decyzja przywró-

cenia diakonatu jako stałego stopnia hierarchii została podjęta na Sobo-

rze Trydenckim, lecz nie została zrealizowana. Wypełnienia doczekały 

się dopiero postanowienia biskupów zebranych na Soborze Watykań-

skim II. Ojcowie soborowi zarządzili w Konstytucji dogmatycznej o 

Kościele "Lumen Gentium", by zachować diakonat jako właściwy i 

trwały stopień hierarchiczny. Ponadto zdjęto z diakonów obowiązek 

bezżenności. 

Soborowy Dekret o misyjnej działalności Kościoła stwierdza, że wska-

zane jest, aby ludzi, którzy spełniają prawdziwie diakońską posługę, 

głosząc słowo Boże jako katechiści, kierując w imieniu proboszcza i 

biskupa rozproszonymi wspólnotami chrześcijańskimi albo praktykując 

miłosierdzie w działalności społecznej czy charytatywnej, wzmocnić 

przez przekazane w tradycji od Apostołów nałożenie rąk i ściślej połą-

czyć z ołtarzem, aby skuteczniej wypełniali oni swoją posługę dzięki 

sakramentalnej łasce diakonatu. 

Diakonat stały jest w polskim katolicyzmie nowością. Zanikł bowiem 

w Kościele łacińskim jeszcze przed przybyciem pierwszych misjonarzy 

do Polski. Natomiast tuż po Soborze Watykańskim II biskupi polscy 

byli bardzo ostrożni z wprowadzaniem tej instytucji. Konferencja Epi-

skopatu Polski podjęła ten temat dopiero po zakończeniu przemian 

ustrojowych w Polsce, gdy możliwość wprowadzenia diakonatu stałego 

odnotowano w dokumentach II Polskiego Synodu Plenarnego (1991–

1999). 

 

Pierwszym z Kościołów lokalnych w Polsce, gdzie przywrócono stały 

diakonat, była diecezja przemyska (obecnie archidiecezja przemysko-

warszawska) obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. Pierwszy diakon nie-

przeznaczony do kapłaństwa po Soborze Watykańskim II, Andrzej Chi-

ta, został wyświęcony 17 marca 1993 roku. cdn. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

I Niedziela Adwentu – 29 listopada 2020 r. 

 
1.Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy adwent okres przygotowujący nas do Świąt Bożego Naro-

dzenia. Rozpoczyna się także nowy rok duszpasterski. Przeżywać będziemy go pod hasłem 

„Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”.  

2. Dzisiaj na sumie poświęciliśmy opłatki, które w najbliższym czasie zostaną dostarczone do 

parafian. Ofiary z opłatków przeznaczone zostaną na fundusz budowlany. 

3. 4 grudnia, z okazji wspomnienia św. Barbary w naszej parafii uroczystość odpustowa, której o 

godz. 17.00 przewodniczyć ks. Wojciech Gruba ze Swarzewa. Serdecznie zapraszam do wspólnej 

modlitwy. Z racji uroczystości parafii nie obowiązuje nas piątkowa wstrzemięźliwość od pokar-

mów mięsnych. 

4. W adwencie zapraszamy do udziału w roratach, które w naszej parafii będą odprawiane co-

dziennie: we wtorki, czwartki, soboty o  6.30, w poniedziałki, środy i piątki o 17.00. Do udziału 

we wspólnych roratach wraz z Małym Gościem Niedzielnym zapraszamy dzieci, młodzież i doro-

słych, i prosimy wszystkich o przyniesienie lampionów. Pod koniec rorat docenimy wytrwałe 

dzieci i nagrodzimy najciekawsze własnoręcznie wykonane lampiony. 

5. W czwartek rano adoracja Najświętszego Sakramentu od 9.15-10.15 

6. W pierwszy piątek miesiąca od godz. 9.00 odwiedzę chorych z posługą sakramentalną, od 

16.00 okazja do spowiedzi św. 

7. W tym tygodniu wspominamy w poniedziałek św. Andrzeja Apostoła, w czwartek  św. Fran-

ciszka Ksawerego. Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia. 

8. U ministrantów można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego” w cenie 6 PLN, i biule-

tyn.  

9. Dzisiaj po każdej Mszy św. uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu będą rozprowadzać 

świece wigilijne. Wszystkie zebrane środki ze świec zostaną przeznaczone na dzieci z ubogich 

rodzin. W związku z panującą pandemią nie odbędzie się ogólnopolska świąteczna zbiórka żyw-

ności "Tak Pomagam" dlatego zachęcamy do włączenia się w akcje "TUTKA MIŁOSIERDZIA" . 

Przed Kościołem uczniowie ze Szkolnego Koło Wolontariatu będą rozdawać papierowe torby. 

Akcja polega na wypełnieniu jej długoterminową żywnością typu: konserwy, pasztety, kawa, 

herbata, słodycze itp. Artykuły żywnościowe trafią do najbardziej potrzebujących rodzin a także 

wesprą Pracownię Miłosierdzia "Św. o. Pio" we Władysławowie. Wypełnione torby prosimy 

przynieść 6 grudnia do naszego Kościoła i postawić w przedsionku przy tablicach jubileuszo-

wych.  

10. Tradycyjnie, w drugą niedzielę Adwentu, z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski jest 

obchodzony Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Możemy włączyć 

się w to ważne dzieło, składając ofiary do puszek w ramach zbiórki, która będzie  prowadzona za 

tydzień przed kościołami i kaplicami w całej Polsce. Nasza pomoc dotrze do ludzi żyjących w 

trudnych warunkach za wschodnią granicą naszego kraju.   

11. W przyszłą spotkanie Żywego Różańca o godz. 14.15. W przyszłą niedzielę taca przeznaczona 

na ogrzewanie kościoła.      

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik 


