
Wid oczny zkażdej strony
19 sierpnia 2007 r.

powstala parafia
pw. św. Szymona
z Lipnicy
w dynamicznie
rozwijającym się
koleczkowie.
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ieszkańcy należeIi
wcześniej do para-
fii św. Wojciecha
w Kieinie. Tamtej-

szy proboszcz ks. prał. Franci-
szek Rompa dostrzegł tempo,
w jakim powstają nowe domy
mieszkalne w sąsiedniej wiosce,
Z jego inicjatywy abp Tadeusz
Gocłowski, dbając o duchową
potrzebę wiernych, erygował
parafię św, Szymona z Lipnicy
w koieczkowie. proboszczem
został ks. Roman Naleziński.
- To była dla mnie trudna decy-
zja. Wcześniej byłem na dwóch
parafiach, w których budowany
był kościół, i zdawałem sobie
splawę, jak duże jest to przed-
sięwzięcie. Pomyślałem jednak,
że z Bożąpomocą jakoś dam
radę. Miałem świadorność, że
budowa kościoła zawsze zwią-
zana jest z poświęceniem -
mówi ks. proboszcz.

- Kiedy po Taz pierwszy
przyjechałem obejrzeć plac
parafialny, zobaczyłem rosną-
ce zboże. Działki pod budowę
kościoła zostały przekazane
przez gminę oraz Zygfryda
Kustusza. T r zeb a pr zy znać, że
nie ma w Koleczkowie lepszego
miejsca. Z każdej stronykościół
będzie widoczny - podkreśla
ks, Naleziński.

Rozpoczęło się organizowa-
nie życiaparafialnego. O miesz-
kanie dla proboszcza zatrosz-
czył się ks, prał. Rompa. - Mie-
liśmy wtedy komfortową sytu-
ację, ponieważ przeprowadzaii
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śmy się z żoną do nowego domu.
Stare mieszkanie pozostawało
wolne. Ksiądz Franciszek zapy-
tał nas, czy mó głby zamieszkać
u nas nowyproboszcz. Zgodzi-
liśmy się. Mamy syna księdza,
więc nam to nie przeszkadza-
ło * opowiada Edmund Zinka.

Od sierpnia 2007 r. do
czerwca 2008 r. Msze św. odpra-
wiane były na szkolnym holu.
- Na środek wynosiło się stół.
Największyproblem był w nie-
dzielę, bo nigdy nie wiadomo
było, czy wystarczy Najświęt-
szego Sakramentu do Komunii
św. Zawsze miałem stres z tego
powodu - wspomina ks. Nale-
ziński. - Kiedy powstała ka-
plica, otrzymaliśmy pieniądze
na jej wyposażenie od parafii

- Przygotowujemy się do dalszych prac budowlanych
- mówi ks, Naleziński, proboszcz.
Projekt wykonał Piotr Dqbrowski.
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z Kielna. Równolegle przygo-
towywaliśmy projekt docelo-
wego kościoła. Dla nas ważne
było, abybył on funkcjonalny,
a jednocześnie prosty i tani
w budowie. Mając wszystkie
niezbędne pozwolenia, rozpo-
częliśmy prace. Nie zostałem
z tymwszystkim sam. Parafia-
niebardzo się zaangażowali. Na
terenie Koleczkowa jest wielu
fachowców budowlanych. Po-
myślałem więc o powołaniu
tzw. rady budowlanej. Cieszę
się, że wierni dzielą się swoim
doświadczeniem i kontaktami
w branży * podkreśla ks. pro-
boszcz.

W 2009 r. zostały wylane
fundamenty, a w 2011 r. poło-
żona pierwsza cegła pod bu-

dowę nowego kościoła. W dal-
szym etapie udało się wykonać
część ścian.

- Wpewnymmomencie do-
radziliśmy ks. proboszczowi,
aby okresowo wstrzymać bu-
dowę kościoła i rozpocząć prace
nad plebanią. Osobiście uwa-
żam, że gospodarz powinien
być jak najbliżej swojego gospo-
darstwa i nad wszystkim czu-
wać - mówi stanisław skiba.

Po 10 latach od powstania
parafii ks. proboszcz zamiesz-
kał w domu parafialnym. - Na
tę chwilę uważam, że uclało
nam się dużo zrobić. Mamy już
plebanię z prawdziwego zdarze-
nia. ]est w niej biuro parafiaine,
gdzie ludzie mogą przyjść, po-
rozmawiać i załatwić wszystkie
splawy. Wcześniej interesan-
tów przyjmowałem w zakrystii
- opowiada kapłan.

- W tej chwili przygoto-
wujemy się do rozpoczęcia
dalszych prac związanych
z budową kościoła. Mamy pie-
niądze. Otrzymaliśmy dotację
z archidiecezji gdańskiej oraz
kwotę 200 tys. zł od parafii
w Kielnie. 'Ieraz czekamy na
wykonawców, aby podciągnąć
ściany do wysokości więźby
dachowej, wykonać clrór oraz
wieżę. Cały czas jest w nas tro-
ska o to, abywkościele niebyło
żadnej prowizorki. Chcemy, by
służyłprzez kolejne lata - do-
daje ks. proboszcz.

ks. Maciej ŚwlcoŃ

Zaptaszamy

ul, Partyzantów Kaszubskich 8,

84-207 Koleczkowo;

www.sw-szymon.pl;
Odpust:18 lipca.
Porządek Mszy św.:

niedz,: 8.30, 10.30, 12.00;

pon., śr., pt., sob.: 17.00;

wt., czw.:8.00.
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