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Diakoni na Jasnej Górze

CZĘSTOCHOWA

Diakoni stali na Jasnej Górze
D iakoni stal i posługujący

w Kościele w Polsce l grud-
nia przeżywali na Jasnej Górze
adwentowy dzień skupienia.
W spotkaniu wzięło udział 18 dia-
konów stałych, w tym 3, któ-
rzy posługują w naszej diecezji:
dk. Tomasz Chmielewski (parafia
pw. św. Józefa w Toruniu), dk. Ma-

riusz Malinowski (parafia pw. św. Ma-
rii Magdaleny w Biskupicach) oraz
dk. Waldemar Rozynkowski (para-
fia pw. św. Antoniego w Toruniu).
Dzień skupienia przeżywał z nami
ojciec duchowny diakonów sta-
łych diecezji toruńskiej, proboszcz
parafii w Bierzgłowie ks. kań. Raj-
mund Ponczek.

W parafii pw. Chrystusa Króla w Jabłonowie Pomorskim 28 listopada odbyło
się pożegnanie dotychczasowego wikariusza ks. Jarosława Szutarskiego. Po
8 latach pracy w parafii został przeniesiony dekretem bp. Wiesława Śmigła do
Ostrowitego k. Kowalewa Pomorskiego, gdzie pełnić będzie posługę duszpa-
sterską jako proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny. Oddanie parafianom
i młodzieży szkolnej zostało docenione przez burmistrza Jabtonowa Pomor-
skiego Przemysława Górskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa
Mikulicza, liczne grupy wspólnot, ministrantów, dyrekcję oraz uczniów Zespołu
Szkół, Szkoły Podstawowej, a także mieszkańców miasta i gminy.

Iga Czepkowska

Obecnie w Kościele w Polsce
w 8 archidiecezjach i diecezjach
posługuje 29 diakonów stałych.
Pierwsze święcenia diakona
stałego w Polsce miały miejsce
w 2008 r. w naszej diecezji. Udzie-
lił ich Tomaszowi Chmielewskie-
mu ówczesny biskup toruński
Andrzej Suski.

Dzień skupienia rozpoczęli-
śmy Eucharystią sprawowaną
w kaplicy Cudownego Obrazu
Matki Bożej. Przewodniczył jej
oraz homilię wygłosił bp Rudolf
Pierskała z Opola. Ksiądz Biskup
zachęcał diakonów, aby przeży-
wali swoje powołanie w duchu
modlitwy Apelu Jasnogórskiego:
„Jestem, pamiętam, czuwam". Po
Mszy św. przeszliśmy do Domu
Pamięci Stefana Kardynała Wy-
szyńskiego, gdzie wysłuchaliśmy
trzech konferencji. Jedną z nich,
poświęconą powołaniu diakona
stałego, wygłosił ks. kań. Raj-
mund Ponczek. Powiedział on
m.in.: - Jest tyle powołań, ile
ludzi. Trudno szufladkować
powołania. Do każdego Bóg
zwraca się indywidualnie, po
imieniu, jak do syna, do jedy-
naka, który znajduje się w innej
sytuacji życiowej i historycznej.
Bóg nie powtarza się w stworze-
niu, nie powtarza się również
i w powołaniu. Kiedy stajesz
wobec Boga i zaczynasz słuchać,
usłyszysz indywidualne wezwa-

nie. W owej niepowtarzalności
Boga, w szacunku dla różnorod-
ności ludzi i zadań, stawianych
przez Pana, tkwi fundamentalna
różnica pomiędzy powołaniem
do prezbiteratu i powołaniem
do diakonatu stałego. Tak jak do
prezbiteratu, Bóg powołuje rów-
nież do diakonatu. On stworzył
ciebie z miłości dla wypełnienia
tych i innych, z wolna odkrywa-
nych zadań. Nie porównuj się
z innymi. Nie myśl, która droga
jest lepsza, bardziej szlachetna.
Sądzenie pozostaw Jemu. Nie
daj się wyprzedzić w pokorze.
Pokornie trwaj przy ołtarzu,
u boku biskupa czy prezbitera.
Dostrzeż twoje zadanie, misję,
zleconą ci przez Najwyższego.
Ilu ludzi nosi dziś duchowe rany,
nie potrafi poradzić sobie z wła-
snym grzechem, nie odkrywa
dróg wyjścia w sakramentach
pojednania i Eucharystii, dla ilu
chwieje się sens życia pośród
nadmiernej konsumpcji lub nie-
dostatku, samotności, starości.
Potrzebują człowieka, kapłana,
diakona, ucznia Zmartwych-
wstałego, który Bożym Duchem
pomoże zrównoważyć ciężar
życia. Potrzebują braci - dia-
konów, „cieszących się dobrą
sławą, pełnych Ducha i mądro-
ści. Im zlecimy to zadanie"
(Dz 6, 3).

Dk. Waldemar Rozynkowski
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