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Boże Narodzenie 2015 

 

 Drodzy Przyjaciele, 

 Wiecie dobrze, że choć nasze listy trafiają do Was zaledwie 
trzy razy w roku, to nasza wdzięczna pamięć, połączona 
z modlitwą, nie ulega osłabieniu. Tak dzieje się szczególnie 
w każdy pierwszy czwartek miesiąca, tak też działo się 
w listopadzie, kiedy to na wspólnie przeżywanych wypominkach 
w seminaryjnej kaplicy wypowiadane były imiona i nazwiska tych 

członków Rodziny Przyjaciół, którzy w ostatnim czasie przeszli do 
wieczności. W ten sposób naszą modlitwą spłacamy niespłacalny przecież dług 
wdzięczności za Wasze duchowe i materialne dary serca. 
 Jak zwykle chcielibyśmy opowiedzieć Wam o tym, co dzieje się w naszym 
seminarium. Najpierw wspomnijmy Dzień Skupienia dla członków RPSK, który odbył się 
w naszym koszalińskim domu w dniach 27 - 28 czerwca. Gościło u nas 47 osób, co 
pozwoliło nam, wychowawcom i klerykom, spotkać się przynajmniej z niektórymi 
z wielkiego grona naszych Przyjaciół. Wspólna modlitwa, rozmowy na bardziej i mniej 
poważne tematy, czy wreszcie czas spędzony przy stole, pomogły wszystkim nacieszyć się 
wzajemną obecnością. 
 Czas wakacji był mieszanką odpoczynku oraz służby. Wakacyjne praktyki 
w hospicjum, na rekolekcjach rodzin, Oazy czy ministrantów oraz wspólne wędrowanie 
w pielgrzymkach do miejsc świętych, pozwoliły na dzielenie się wiarą ze spotkanymi 
ludźmi oraz dorastanie do posługi, jakiej dziś wymaga się od kapłanów. Odpoczynkowi 

służyły indywidualne i grupowe wyjazdy. Rocznik II zwiedzał Wadowice, Kraków oraz 
Częstochowę i Ojcowski Park Narodowy, rocznik III natomiast „zaszył się” na kilka dni 

na kaszubskim pojezierzu, by następnie odwiedzić Trójmiasto. 
 Rok akademicki 2015/16 zaczęliśmy w liczbie 43 alumnów. To najmniejsza liczba 
od długiego już czasu… Pierwszy rok formacji, tzw. propedeutyczny, rozpoczęło 
7 młodych ludzi. Oto oni wraz z parafiami pochodzenia: Igor Arczyński (Koszalin, 
św. Józefa Rzemieślnika), Mateusz Cieślak (Szydłowo, NMP Nieustającej Pomocy), Rafał 
Kowalczyk (Jastrowie, św. Michała), Mateusz Nienałtowski (Sławno, św. Antoniego), 
Michał Majewski (Koszalin, św. Józefa Rzemieślnika), Sylwester Sujecki (Sypniewo, 
Narodzenia NMP) oraz Mateusz Wasilewski (Koszalin, św. Wojciecha). Przez najbliższy 
rok przebywają oni w Domu św. Jana Pawła II w Szczecinku pod okiem wychowawcy, 



ks. Radosława Suchoraba oraz nowego ojca duchownego, który niedawno do nich 

dołączył. Jest nim ks. Piotr Pękul. 
 W koszalińskim domu rok akademicki zaczął się rekolekcjami, które poprowadził 
ks. Thierry Blot, francuski kapłan pochodzący z diecezji Ars, miejsca życia i posługi 
św. Jana Marii Vianneya, który był też głównym tematem rozważań. Uroczysta 
inauguracja miała miejsce 10 października. Zgodnie z tradycją, wysłuchaliśmy wykładu 
inauguracyjnego, który w tym roku wygłosił jeden z naszych ojców duchownych, 
specjalista z teologii moralnej, ks. Piotr Skiba. 

 18 listopada wszyscy mieliśmy kolejny powód do radości. Alumn roku VI, 

Przemysław Pobiega, pochodzący z Łysakowa w diecezji kieleckiej, przyjął święcenia i stał 
się kolejnym diakonem naszej diecezji. 
 7 grudnia natomiast, alumn roku IV, Przemysław Głowacki z parafii św. Ignacego 
Loyoli w Koszalinie przyjął strój duchowny, czyli sutannę. 
 W niedzielę 13 grudnia, cała seminaryjna wspólnota uczestniczyła w niezwykle 
ważnym wydarzeniu, jakim było otwarcie Bramy Miłosierdzia w koszalińskiej katedrze. 

Akt ten wyznaczył rozpoczęcie, ogłoszonego przez papieża Franciszka, Roku Miłosierdzia, 
który potrwa do 20 listopada 2016. 

 Zbliża się nasze doroczne spotkanie opłatkowe! W niedzielę, 24 stycznia 2016 roku 

zapraszamy Was wszystkich do seminarium na Mszę świętą, przedstawienie jasełek 

w wykonaniu roku I oraz wspólne kolędowanie. Rozpoczęcie o godz. 11.00, a zakończenie 

około godz. 15.00. Jak co roku, aby przyjazd do Koszalina stał się możliwy, 

współpracujcie, prosimy, z Waszymi duszpasterzami. A ponieważ jest to dla nich czas 

wypełniony wieloma zadaniami, próbujcie nawiązywać kontakt z grupami RPSK 

w sąsiednich parafiach; wspólnie łatwiej jest zorganizować wyprawę! Postarajcie się też 

dotrzeć do tych członków naszej rodziny, którzy, choć nie są w stanie uczęszczać do 

kościoła, to jednak mieliby możliwość wzięcia udziału w naszym spotkaniu. Przyjazd 

grup, a także indywidualnych osób prosimy zgłaszać telefonicznie: 94 345 90 20 lub 

pocztą elektroniczną: RPSK@op.pl do 20 stycznia. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

Czekamy na Was! 

 Pozdrawiamy Was wszystkich bardzo serdecznie życząc, by czas świąt Bożego 
Narodzenia przyniósł ukojenie w różnorakich bólach. Niech obecność Jezusa pośród nas 
zapewni nas o sensie naszej codzienności i potwierdzi naszą nadzieję. 
 

       Wychowawcy i klerycy 

     seminarium diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej 


