Boże Narodzenie 2018 r.

Drodzy Bracia i Siostry,
Zasiadam ponownie do biurka, by napisać do Was kilka słów z okazji zbliżających się
Świąt Narodzenia Pańskiego oraz Nowego Roku. Kończący się rok jest zawsze okazją do
podsumowań oraz robienia planów na kolejny rok. Myślę, że rok 2018 był dobrym czasem
w życiu naszej wspólnoty parafialnej. Staracie się odpowiadać na nasze, ks. Piotra
i moje, inicjatywy duszpasterskie i drogi duchowego wzrostu, które Wam proponujemy.
Powstają nowe wspólnoty, grupy duszpasterskie. Coraz więcej osób jest zaangażowanych
w różne dzieła w parafii i, w sposób głęboki i autentyczny, przeżywa więź z braćmi
i siostrami w Chrystusie, kreując życie parafii. Każdy z nas jest obdarowany czymś,
czym może służyć całej wspólnocie. Każdy jest potrzebny wspólnocie i każdy ma w niej
swoje miejsce. Parafia jest wspólnym dziełem, wspólną drogą, jak mawia papież
Franciszek. Jedynym, co może smucić, to fakt, że w minionym roku „pożegnaliśmy” tak
wielu naszych braci i sióstr, którzy mocno stanowili naszą wspólnotę.
Przed nami kolejny rok. Czas do zagospodarowania. Czym go wypełnimy? Jakże bardzo
zależy to od nas samych. Jako wspólnota przeżywać będziemy
niezwykłą rocznicę - jubileusz 25-lecia naszej parafii.
5 czerwca 1994 roku została erygowana parafia pod
wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i św.
Katarzyny Szwedzkiej w Gdańsku. Pod przewodnictwem
ks. Piotra Szamockiego rozpoczęliście organizowanie życia
duszpasterskiego, by wkrótce podjąć się budowy kościoła,
który dzisiaj nam służy i tak nas raduje.
„W chrześcijaństwie czas ma podstawowe znaczenie. W czasie zostaje stworzony
świat, w czasie dokonuje się historia zbawienia, która osiąga swój szczyt w pełni czasu
Wcielenia i swój kres w chwalebnym powrocie Syna Bożego na końcu czasów. Czas staje
się w Jezusie Chrystusie, Słowie Wcielonym, wymiarem Boga, który jest wieczny sam
w sobie. Z przyjściem Chrystusa [...] zaczyna się czas Kościoła, który trwać będzie do
Paruzji. Z tego związku Boga z czasem rodzi się obowiązek uświęcania czasu”. Tak pisał
św. Jan Paweł II w 1994 roku, zapowiadając Wielki Jubileusz Chrześcijaństwa.
Świętowanie jubileuszu to nade wszystko motyw do wyrażania radosnej wdzięczności
- dziękowania przede wszystkim Panu Bogu. Chcemy ten czas Jubileuszu uświęcić,
dlatego pierwszym punktem obchodów Jubileuszu będą misje parafialne, które
rozpoczną się w dzień naszej patronki, św. Katarzyny Szwedzkiej, 24 marca, w trzecią
niedzielę Wielkiego Postu, i potrwają do kolejnej niedzieli, 31 marca. Misje odbywają się
mniej więcej co 10 lat i trwają 8 dni. Na naszym krzyżu misyjnym znajdziemy daty

poprzednich dwóch. Już dzisiaj zapraszam Was wszystkich. Niech to będzie wspólny
czas odnowy życia duchowego parafii i każdego z nas.
Z niezwykłą radością przyjąłem Waszą odpowiedź na propozycję jubileuszowej
pielgrzymki do Ziemi Świętej. Nie spodziewałem się, że na pierwsze spotkanie
organizacyjne przyjdzie nadkomplet. Poprzez spotkania biblijne poprzedzające wyjazd
spróbujemy jak najlepiej przygotować się do nawiedzenia świętych miejsc.
Próbujemy też wydać, dzięki zaangażowaniu grupy parafian, publikację książkową
o historii naszej parafii. Z pewnością będzie festyn i inne inicjatywy, do których
współtworzenia serdecznie zapraszam. Głównym punktem będzie uroczysta Msza Święta
dziękczynno – błagalna w intencji naszej parafii, którą sprawować będziemy na początku
czerwca.
Już dzisiaj, życząc Wam błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i wielu łask
w Nowym Roku, zapraszam do świętowania Jubileuszu w duchu poczucia, że wszyscy
tworzymy naszą parafię i jesteśmy jej częścią.
Ks. Jan Kucharski

