Praca diakona w mojej parafii, w mojej rodzinie, w moim życiu odegrała nieocenioną rolę.
Wyrosłem w społeczności, gdzie funkcję duchownego pełnili państwo Małgorzata i Piotr Gaś.
Lekcje religii i przygotowania konfirmacyjne były prowadzone przez pastorostwo. Pani
diakon prowadziła nabożeństwa pod nieobecność męża a także lekcje religii, spotkania
biblijne i młodzieżowe. Prowadziła również księgowość parafialną. Jak pamiętam, to pani
Małgorzata zawsze była osobą, która starała się być kompetentną, perfekcyjną,
zdyscyplinowaną, stojącą przy mężu – proboszczu. Rozmawiała z dużym zaangażowaniem,
ciepłem i kobiecym zrozumieniem, a tego potrzeba na wielu poziomach życia codziennego w
parafii. Była dla mnie autorytetem.
Następczynią pani Małgorzaty Gaś została pani diakon Izabela Sikora. Na początku lipca
2007 roku przyjechali do Szczecina. Miałem okazję i przywilej ich przywitać, tzn. państwa
Izabelę i Sławomira Sikorów, pomóc rozpakować wówczas razem ze śp. Januszem Tietzem.
Cieszyłem się tym czasem.
Moja żona Gabrysia szykowała się do narodzin naszego syna. Mateusz urodził się 07 lipca
2007 r., lecz Pan życia i śmierci zdecydował, że Mateusza zabiera do siebie. Pani diakon była
jedną z pierwszych osób, które się o tym dowiedziały. Czas żałoby to trudny okres, lecz
przeszliśmy go razem z panią diakon i całą parafią, za co do dziś jestem wdzięczny Panu
Bogu. Nabożeństwo w czasie, którego miało miejsce wspomnienie naszego syna prowadziła
pani diakon Izabela Sikora.
Kolejny obszar pracy diakona w moim życiu, to czas oczekiwania na narodziny naszej córki
Ani, gdzie na każdym etapie: przedporodowym, podczas narodzin i tuż po była diakon
Izabela. Ja niestety nie mogłem być obecny – pracowałem 600 km od Szczecina.Moja druga
córka urodziła się 15 marca 2012 roku. Szczęście przeogromne, żona dopełniła je tym, że
podjęła decyzję o zmianie wyznania.
W zeszłym roku w Niedzielę Trójcy Świętej, Julia nasza starsza córka została konfirmowana.
Spotkania młodzieży po konfirmacyjnej prowadzi wspólnie z proboszczem diakon Izabela.
Praca wśród najmłodszych dzieci w naszej parafialnej wspólnocie odbywa się w koordynacji
z panią diakon. Zawodowe zaangażowanie w prowadzenie wspólnoty wiary przez
duchownych obu płci jest komfortem nie tylko dla samych parafian, ale i dla proboszcza.
Co do ordynacji kobiet wiem jedno: Pan Jezus każe nam być blisko drugiego człowieka i
takie świadectwo złożyli i składają w moim życiu rodziny pastorskie państwa Gasiów i
Sikorów.
Jan Dariusz Borkowski

