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„BY PARAFIA STAWAŁA SIĘ JESZCZE BARDZIEJ WSPÓLNOTĄ” - rozmowa z księdzem Janem Kucharskim
Szczęść Boże! W poniedziałek rozpoczynamy
główne obchody 25-lecia istnienia naszej parafii.
Czym dla Księdza jest ten jubileusz?
Bóg zapłać. Jubileusz jest czasem, w którym z jednej
strony wspominamy rzeczy przeszłe. W naszym
przypadku dobro, które wiąże się z istnieniem w tym
miejscu parafii oraz kościoła, który został wybudowany przez parafian wraz z ks. Piotrem Szamockim.
A więc z jednej strony jubileusz jest podsumowaniem.
A z drugiej - wybiegnięciem do przodu, spojrzeniem
w przyszłość i zastanowieniem się – co dalej?
Dochodzimy właśnie do głównego punktu naszego
jubileuszu, czyli uroczystej Mszy Świętej z udziałem
jednego z biskupów, w czasie której
dziękować będziemy Panu Bogu za te
25 lat i prosić o Ducha Świętego na
przyszłość.
Przyszedł Ksiądz do tej parafii, gdy
Kościół był dawno zbudowany,
a wspólnota ukształtowana. Jakie
działania można tu teraz podejmować?
Nie jest chyba tajemnicą, że dobrze
czuję się w sprawach duszpasterskich.
Dla mnie ważne jest, by parafia
jeszcze bardziej stawała się wspólnotą,
by każdy czuł się w niej dobrze, by
nabożeństwa w kościele, udział w parafialnych grupach formacyjnych czy
wspólnotach, w pielgrzymkach, czy
innych wydarzeniach, dawały wszystkim poczucie przynależności do
wspólnoty parafialnej i pogłębiały
więź z Panem Bogiem. A więc
duszpasterstwo połączone ze świadczeniem miłosierdzia, z dostrzeganiem, czy wręcz
szukaniem, najbardziej ubogich materialnie czy
duchowo. Cieszę się, że nie jestem w tym sam, że
coraz więcej parafian angażuje się w różne dzieła.
A jeśli chodzi o działania materialne, to oczywiście na
bieżąco dbanie o kościół. Jak wiemy, ciągną się od
wielu lat problemy z wieżą. Trzeba też doprowadzić do
końca sprawy budowlane kościoła, co też wymaga
jeszcze dużo pracy. Pod koniec czerwca rozpoczniemy
gruntowny remont parteru domu parafialnego, czyli

części duszpasterskiej, z której korzystają parafianie,
w których odbywają się spotkania różnych grup, próby
zespołów, itp.
Jaki moment, do tej pory, w byciu proboszczem
parafii utkwił Księdzu najbardziej w pamięci?
… Bo ja wiem ☺ Cieszy mnie wszelkie dobro, które
dzieje się w parafii. Cieszy mnie, jak widzę, że
parafianie rozwijają się duchowo. Cieszy mnie
współpraca z ks. Piotrem. Odwiedziny kolędowe są
niezwykle dobrym czasem, kiedy możemy się spotkać
bezpośrednio, porozmawiać, poznawać.
25 lat istnienia naszej parafii i 25 lat Księdza
kapłaństwa. Jakie to uczucie obchodzić dwa, tak
piękne jubileusze?
Tak się złożyło, że dwa tygodnie przed
powstaniem parafii miały miejsce
moje święcenia kapłańskie. Również
ks. Piotra Lewańczyka, który został
skierowany do naszej, nowo powstałej
parafii oraz ks. Wojciecha Paszko,
naszego parafianina z ul. Reja, który
miał Mszę Świętą prymicyjną jeszcze
w kościele św. Brygidy. Skoro w jednym czasie święcenia i erygowanie
parafii, to i w jednym czasie jubileusz.
Tak się pięknie złożyło ☺
Jak scharakteryzowałby Ksiądz
naszą parafialną wspólnotę? Jaka
atmosfera tutaj panuje?
Spotkało mnie tutaj mnóstwo życzliwości. Ludzie są otwarci. Widać,
że bardzo połączyła ich budowa
świątyni. Widzimy też zachodzące
zmiany. Wielu młodych się stąd
wyprowadziło. Jakże wielu kochanych parafian musieliśmy już pożegnać... Często
mieszkania są wynajmowane lub nikt w nich nie
mieszka.
Czy słyszał Ksiądz wcześniej o parafii na Zielonym
Trójkącie? Gdyby ktoś powiedział, że kiedyś
zostanie jej proboszczem, to uwierzyłby Ksiądz?
Oczywiście, że słyszałem. Byłem niedługo po
powstaniu w odwiedzinach u ks. Piotra, mojego współ-

brata kursowego. Mieliśmy którąś z pierwszych
rocznic święceń, piątą czy szóstą, u Was. Miałem
również okazję być kilka razy u mojego kolegi ze
Szkoły Nowej Ewangelizacji - ks. Zbyszka Wądrzyka.
Będąc jeszcze w parafii w Brzeźnie, byłem na
spotkaniu naszego dekanatu, organizowanym tutaj
przez ówczesnego dziekana, ks. Piotra Szamockiego.
Jednak nigdy nie śniło mi się, że moje kapłańskie życie
będzie się kiedyś toczyło na Zielonce... ☺
Co Ksiądz chciałby powiedzieć naszym parafianom
z okazji tych 25 lat?

Przed każdym z nas jest wielkie zaproszenie Pana Boga
do tworzenia z Nim więzi. Komunia z Bogiem jest już
tutaj na ziemi wielkim szczęściem i sprawia, że życie
jest naprawdę piękne. Jeśli człowiek chce słuchać Boga
i iść drogami, które On proponuje, to jest szczęśliwy.
Zechciał Bóg, że podążamy do Niego nie pojedynczo,
ale we wspólnocie. Dlatego cieszę się każdym z Was.
Zapraszam jeszcze mocniej do współtworzenia tej
wspólnoty wiary. Pomagajmy sobie nawzajem w tej
drodze z Bogiem i do Niego.
Rozmawiała Barbara Majkowska

Żyć według Ducha
W uroczystość Zesłania Ducha Świętego Apostoł
Narodów kieruje do nas mocne słowa: „Ci, którzy
według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą” (Rz
8,8). Często skupiamy się wyłącznie na tym, co
doczesne, zostawiając sprawy duchowe „na później”.
Bo przecież wieczność nie ucieknie. Życie według ciała
to życie tym, co tu i teraz, bez żadnego eschatologicznego odniesienia. To, co duchowe, wydaje się nam
abstrakcyjne, odległe i mające niewielki wpływ na
naszą codzienność.
Chrześcijanin to człowiek duchowy, czyli dalekowzroczny, mający zawsze przed oczyma obiecane przez
Chrystusa życie wieczne. Być chrześcijaninem znaczy
mieć Boga za Ojca. A to zmienia całkowicie postać
rzeczy, ponieważ wówczas jesteśmy „dziedzicami
Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie
z Nim cierpimy, by też wspólnie mieć udział w chwale”
(8,17). Kto ma Boga za Ojca, ten nie musi się bać
śmierci, bo wie, że czeka go coś więcej niż ten świat.
„Jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć.
Jeżeli zaś przy pomocy ducha uśmiercać będziecie
popędy ciała, będziecie żyli” (8,13). Trzeba mieć
wielkie zaufanie do Boga składającego obietnicę
zbawienia, żeby wznieść się ponad sprawy doczesne
i z odwagą kroczyć ku wieczności, wypełniając
przykazania Pana. Trzeba mieć serce otwarte na Ducha
Świętego, który uczy nas wszystkiego i przypomina
nam wszystko, co Jezus powiedział (zob. J 14,26).

Łatwiejsze jest dla nas życie według ciała, czyli
zaspokajanie bieżących
potrzeb, bo efekt jest
widoczny i natychmiastowy, nasze
samopoczucie się poprawia, czujemy się
szczęśliwsi. Życie według
Ducha to pielgrzymowanie
drogą wyznaczoną przez
Boże Słowo ku celowi,
którego na ziemi nie
dosięgniemy. Zesłanie
Ducha Świętego na
Apostołów, choć bardzo
widowiskowe, nie było
jedynie zwieńczeniem
pięknej przygody, lecz
dopiero początkiem
ogromnego wysiłku
ewangelizacji.
Chrześcijanin, żyjąc według przykazań, nie tylko
czyni lepszym życie swoje
i innych, ale przede
wszystkim otwiera je na perspektywę nieba.

KĄCIK NAJMŁODSZYCH

ks. Mateusz Tarczyński

"LUDZIE CZEKALI NA TEN KOŚCIÓŁ"
fragment rozmowy z ks. Piotrem Szamockim,
pierwszym proboszczem naszej parafii
25 lat. Czy można powiedzieć, że minęło jak jeden
dzień?
Myślę, że można tak powiedzieć. Czas rzeczywiście
szybko nam umyka, bo 25 lat temu rozpoczynaliśmy
naszą działalność na Zielonym Trójkącie. Był to okres
wytężonej pracy: powstała parafia, budował się kościół
i zawiązywała się wspólnota, która dzięki Bogu przetrwała już ćwierć wieku i trwa nadal.

dzisiejszego krzyża misyjnego i wejścia do kościoła od
strony NFZ. Kierowca powiedział: "Tutaj Ksiądz już
może wysiąść". Stanąłem przed tą zieloną furtką,
spojrzałem na teren i wtedy nastąpiła chwila
zwątpienia, bo naprawdę nie wiedziałem co mam
robić. Natomiast pierwsze pytanie było też o to czy
wierzyłem, że się uda. Gdybym nie wierzył, nie
przekroczyłbym tej furtki.

Jak Ksiądz wspomina zaangażowanie mieszkańców
osiedla na początku funkcjonowania parafii?
Zaangażowanie parafian było naprawdę
wielkie, ponieważ czekali na to, żeby
w pobliżu ich domów powstał kościół.
Ludzie chcieli mieć "swoją" parafię, żeby
nie musieć szukać miejsca dla siebie
w innych kościołach. To właśnie sprawiło,
że intensywnie włączyli się w organizowanie nowej wspólnoty. Przedtem
ludzie oczywiście znali się, ale raczej tak
z widzenia. Ich kontakty ograniczały się
głównie do pozdrowień typu "dzień
dobry" i „do widzenia". Natomiast powstająca parafia przyczyniła się do
lepszego poznania siebie. Parafianie
zaczęli się spotykać w jednym miejscu,
z którym się identyfikowali. Zaczęli
budować swój kościół. I tak od 25 lat
wspólnota żyje już swoim życiem.
Jak Ksiądz określiłby atmosferę panującą w naszej
parafii? Czy można powiedzieć, że była ona
rodzinna?

I tak na koniec – czy ma Ksiądz jakieś słowo dla
parafian? Są wśród nich i budowniczowie kościoła
i osoby, które dopiero niedawno się wprowadziły,
więc nawet Księdza nie poznały.
Tym, którzy budowali nasz kościół przede
wszystkim chciałbym podziękować za to,
że wzięli udział w tym dziele i razem
tworzyliśmy taką „drużynę” parafii na
Zielonym Trójkącie – bez nich na pewno
bym nic nie zrobił. Życzę im, by ta
świątynia była dla nich miejscem,
w którym Pan Bóg rozdziela swoje łaski.
Tym, którzy już odeszli życzyłbym, żeby
Pan Bóg wynagrodził ich trud i poświęcenie w służbie Kościołowi.
Natomiast nowym parafianom życzę, żeby
chętnie do tej świątyni przychodzili,
karmili się Słowem i Ciałem Chrystusa,
dbali o ten kościół – materialny i duchowy
– i żeby był to dla nich prawdziwy dom
Boży. A księżom, którzy obecnie w parafii
pracują i jeszcze będą w niej pracować
życzę, żeby krzewili wiarę właśnie w tej wspólnocie.
Podkreślam, że jestem daleki od tego żeby dawać
moim następcom jakieś wskazówki czy rady. Każdy
Ksiądz jest inny, ma różne metody pracy, ale
najważniejsze, że wszyscy pracujemy dla jednego
Kościoła. 25 lat mija, ale następne 25 lat się
rozpoczyna. I niech to będzie dla Zielonego Trójkąta
czas błogosławiony. Niech Maryja Matka Kościoła
opiekuje się wszystkimi: począwszy od dzieci aż do
ludzi najstarszych.

Nawet bardzo rodzinna. Z wieloma ludźmi miałem
bezpośredni kontakt na co dzień, a to promieniowało
też na innych. Ile było ludzi, którzy do kościoła nie
chodzili, a po jakimś czasie, np. po kilku latach
dołączali do wspólnoty. Zmieniała się też atmosfera
wśród ludzi na osiedlu. Pamiętam, że gdy powstawała
parafia silna była na tym terenie grupa Świadków
Jehowy, a potem jakby osłabła, bo jednak w dzielnicy
wzięła górę działalność kościelna.
Otrzymał Ksiądz ważną misję zorganizowania od
podstaw nowej parafii. Wierzył Ksiądz, że wszystko
się uda? Czy przychodziły momenty zwątpienia, że
to jednak za trudne zadanie?
Momentem zwątpienia był sam początek, czyli chwila
kiedy dowiedziałem się, że otrzymam misję tworzenia
nowej parafii. Na osiedle, na którym byłem pierwszy
raz w życiu, zawiózł mnie kierowca z parafii św.
Brygidy. Przyjechaliśmy przed taką charakterystyczną
zieloną bramę z furtką, która znajdowała się obok

To tylko niewielki fragment z obszernego wywiadu z ks.
Piotrem Szamockim, który ukaże się w przygotowywanej na jesień publikacji jubileuszowej. Dowiemy się
z niej m.in. o tym jak wyglądały starania o budowę
kościoła jeszcze przed 1994 r., jak były proboszcz
wspomina „pierwszy kamień i pierwszą cegłę”, który
moment z budowy oraz z życia parafii był dla niego
najważniejszy, a który najtrudniejszy, jak przebiegało
zbieranie funduszy na budowę i jakie historie kryją się
za poszczególnymi elementami wystroju i wyposażenia
świątyni. Książka przybliży też nasze patronki oraz
osoby zaangażowane w tworzenie parafii i związane
z nimi pamiątki. A to wszystko okraszone licznymi
bezcennymi fotografiami. Już teraz zapraszamy do
lektury!

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek, 10 czerwca - NMP Matki Kościoła
7.30 + Józef Nieckarz
18.00 - w intencji parafian
Wtorek, 11 czerwca - św. Barnaby
7.30 + Józef Nieckarz
18.00 + Alicja Wrońska w 1. rocznicę śmierci
Środa, 12 czerwca
7.30 + Jan Kublicki w m-c po pogrzebie
18.00 + Józef Nieckarz - Msza Święta gregoriańska
Czwartek, 13 czerwca - Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
7.30 + Janusz Harasimowicz w m-c po pogrzebie
18.00 + Józef Nieckarz
Piątek, 14 czerwca - bł. Michała Kozala

7.30 + Wiesława Krzyszczak w m-c po pogrzebie
18.00 + Józef Nieckarz - Msza Święta gregoriańska
Sobota, 15 czerwca - bł. Jolanty
7.30 + Józef Nieckarz
18.00 + Andrzej Kosmalski w 2. rocznicę śmierci oraz
rodzice: Bronisława i Bolesław oraz Zdzisław
Niedziela, 16 czerwca - Najświętszej Trójcy
8.00 + Antoni Łempicki w 12. rocznicę śmierci oraz
rodzice z obu stron
10.00 + rodzice: Cecylia i Wojciech, Marianna i Józef;
bracia: Tadeusz i Jan oraz dziadkowie
12.00 + Józef Szweda w 9. rocznicę śmierci, rodzice
z obu stron oraz Filomena
18.30 + Józef Nieckarz

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Przedstawiciele rady parafialnej zbierają dzisiaj do
puszek ofiary na dekoracje na Boże Ciało.

7. Spotkanie młodzieży w czwartek po nabożeństwie
fatimskim w domu parafialnym.

2. Marsz dla Życia i Rodziny odbędzie się dzisiaj w 130
miastach w Polsce. W Gdańsku rozpoczęcie o godz.
15.00 przy Kaplicy Królewskiej. Po dojściu na tereny
postoczniowe przy ul. Kadłubowców odbędzie się
festyn rodzinny oraz koncerty zespołów: Armia Dzieci
oraz TGD. Mocno zachęcamy wszystkich do udziału.

8. Festyn parafialny odbędzie się w przyszłą niedzielę
na placu przykościelnym. Rozpoczniemy tradycyjnie
o godz. 13.00 grochówką. W programie festynu:
konkursy, tańce, gry, zabawy, kawa, herbata, ciasto
i wiele innych atrakcji. Na zakończenie, ok. godz.
15.00, na boisku szkolnym zostanie rozegrany mecz
Kawalerowie kontra Żonaci. Zachęcamy do zgłaszania
się żonatych panów do drużyny. Prosimy o przynoszenie wartościowych fantów, które
posłużą jako nagrody w konkursach. Można
je składać w zakrystii lub biurze parafialnym. Prosimy również o ciasto, które
można przynieść do kuchni lub kapłanów.

3. Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego
Serca Pana Jezusa po wieczornych Mszach Świętych.
4. Jutro drugi dzień Zielonych Świąt –
uroczystość Najświętszej Maryi Panny,
Matki Kościoła, a zarazem główne obchody
jubileuszu 25-lecia naszej parafii.
Zapraszamy wszystkich na uroczystą Mszę
świętą o godz. 18.30.
5. Wspólnota „Wieczernik” zaprasza
dorosłych oraz młodzież na modlitwę
uwielbienia we wtorek o godz. 19.00
w kościele.
6. W czwartek przypada Święto Jezusa Chrystusa,
Najwyższego i Wiecznego Kapłana, a zarazem Dzień
Fatimski. Po Mszy Świętej o godz. 18.00 Litania do
Serca Jezusowego oraz Różaniec z procesją wokół
kościoła. Grupą odpowiedzialną jest wspólnota
„Wieczernik”.

9. Poradnia „Po-Moc” przy parafii św.
Barbary oferuje pomoc i terapię psychologiczną. Szczegóły na tablicach
ogłoszeń i ulotkach. Poradnia ta organizuje
rekolekcje „Serce przy sercu” czyli o sztuce
dialogu, który buduje relacje w dn. 14-16 czerwca.
Szczegóły również na tablicach ogłoszeń i ulotkach.
10. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie IV
Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po
porannej Mszy Świętej.
Zmarł nasz parafianin Marek Kutesa, l. 60, zam. przy
ul. Reja. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...
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