
Gdańsk, 15.12.2017 

Moi Drodzy! 

 Po raz kolejny chcę napisać do Was, 

drodzy parafianie i mieszkańcy naszej 

dzielnicy, kilka słów z okazji zbliżają-

cego się Bożego Narodzenia i wizyty 

duszpasterskiej w Waszych domach.  

I jeszcze raz chcę podjąć podobne, jak 

przed rokiem i dwoma, tematy.  

 Papież Franciszek ostatnio bardzo często mówi, że jako chrześcijanie jesteśmy posłani, by 

iść na peryferie ludzkiego istnienia; by wyzbyć się wygodnictwa i lenistwa oraz ruszyć na 

poszukiwania tych, którzy pogubili się na drodze życia, na drodze wiary. Aby to czynić, 

potrzeba każdemu z nas chęci, odwagi, ale i formacji duchowej. Ks. Jacek Socha, którego już 

gościliśmy w naszej parafii, a w marcu przyjedzie poprowadzić nas w rekolekcjach 

wielkopostnych, w jednej ze swoich książek mówi o parafiach aktywnych i martwych. Parafie 

aktywne to te, w których dokonuje się proces kształtowania uczniów-chrześcijan, którzy stają 

się następnie ewangelizatorami. Jeśli formuje się ewangelizatorów, to wspólnoty i duszpa-

sterstwa są autentyczne idą w głąb, nie są tylko grupami zadaniowymi czy kościelnymi 

kółkami zainteresowań. W parafiach aktywnych dokonuje się najistotniejszy proces, do 

którego zaprasza nas chrześcijaństwo, a jest nim wchodzenie w osobistą relację z Jezusem 

Chrystusem, stawianie Go w centrum życia i uzdalnianie do Jego głoszenia.  

Ks. Leszek Ślipek z Warszawy, którego gościliśmy z okazji ostatnich rekolekcji 

wielkopostnych, w swojej książce „Parafia, jakiej pragnę” pisze, że potrzeba w dzisiejszych 

czasach przechodzenia od parafii niemej, anemicznej, niezdolnej do wymyślania nowych 

pastoralnych strategii – do parafii dynamicznej, podejmującej z entuzjazmem misyjną 

kreatywność; parafii żywej, aktywnej, która idzie poszukiwać tych, którzy się pogubili. 

 I w związku z tym papież Franciszek mówi mocno o nawróceniu pastoralnym naszych 

wspólnot, że „nawrócenie pastoralne naszych wspólnot wymaga przejścia z duszpasterstwa 

zachowawczego do duszpasterstwa zdecydowanie misyjnego” (Evangelii Gaudium, nr 25). 

Duszpasterstwo zachowawcze w parafii można rozumieć jako podtrzymywanie 

funkcjonowania parafii, która działa podobnie do muzeum. W tym kluczu parafia byłaby 

miejscem, gdzie zachowuje się tylko to, co było w niej do tej pory; pielęgnuje się jedynie 

zastaną rzeczywistość. Papież nie chce parafii, które z nostalgią wspominają przeszłość lub też 

są na tyle zadowolone z tego, co osiągnęły do tej pory, że pozwalają sobie na zaniechanie 

dalszych starań. 



 Dobrze wiemy, że są różne postawy w stosunku do parafii. Od bardzo głębokiego  

i autentycznego przeżywania życia parafialnego do całkowitej obojętności. Są tacy, którzy 

traktują parafię, jako instytucję świadczącą usługi religijne. Niektórzy przychodzą do biura 

parafialnego „coś załatwić”, a zupełnie nie czują więzi ze wspólnotą. 

 Jeszcze raz przywołam papieża Franciszka, który swoim nauczaniem zachęca do 

kroczenia wspólną drogą. Trwanie we wspólnocie pobudza do rozwoju, do szukania czegoś 

więcej. Warto więc patrzeć na wspólnotę (parafię) jako na grupę osób obdarowanych różnymi 

talentami, które mogą służyć całej wspólnocie. Każdy jest potrzebny wspólnocie i każdy ma  

w niej swoje miejsce. Parafia jest wspólnym dziełem, wspólna drogą.  

 I jeszcze jedna myśl. Proboszcz, choć jest kimś odpowiedzialnym za wspólnotę, również 

sam podlega formacji. Papież Franciszek używa przepięknego obrazu pasterza, mówiąc,  

że czasem jest on przed stadem, czasami w środku, a innym razem idzie za owcami. Są to trzy 

sytuacje, które są bardzo potrzebne księdzu. Ksiądz nie jest superbohaterem, który nie 

podlega słabości. Tak samo, jak inni idzie drogą wiary; zmaga się ze swymi słabościami  

i własną kruchością, a osoby ze wspólnoty mogą to także dostrzegać i być dla niego 

wsparciem czy upomnieć go po bratersku. Do niektórych już to mówiłem, że być może razem 

zestarzejemy się w tej parafii, więc próbujmy wspólnie prowadzić się tą drogą wiary, 

próbujmy razem umacniać się na tej drodze do zbawienia, próbujmy wspólnie i z zaan-

gażowaniem tę wspólnotę budować. 

 Dlatego chciałbym jeszcze raz zachęcić Was do korzystania z różnych dróg duchowego 

wzrostu, które parafia proponuje. Szczególnie do włączania się w grupy i wspólnoty 

duszpasterskie: dziecięce, młodzieżowe, dla dorosłych. Mamy katechezy biblijne, organizuje 

się grupa charytatywna, również grupa dla małżeństw. Już dzisiaj chciałbym zaprosić Was na 

specjalne rekolekcje dla małżeństw, które w dn. 9-11 lutego poprowadzi wspólnota „Czas dla 

Rodzin”, oraz rekolekcje wielkopostne, które w dn. 11-14 marca,  poprowadzi wspomniany  

ks. Jacek Socha ze wspólnotą „Magnificat”. 

 Serdecznie dziękuję za Waszą dobroć i życzliwość. Przepraszam, jeśli kogoś uraziłem. 

Niech spotkania kolędowe będą okazją do podzielenia się z nami, kapłanami tym, co jest 

Waszą radością, ale może i boleścią, abyśmy mogli objąć to wspólną modlitwą i Bożym 

błogosławieństwem. 

Bożych Świąt i wielu Łask w Nowym, 2018 Roku! 

Z modlitwą 

Ks. Jan Kucharski 


