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Boże Narodzenie 2016
Drodzy Przyjaciele!
Z wielką radością pozdrawiamy przedświątecznie naszych kochanych
Przyjaciół! Witamy w naszej Rodzinie nowych członków, którzy w ostatnim
czasie do nas dołączyli! Do Was wszystkich kierujemy nasz kolejny list,
by opowiedzieć Wam o tym, co w minionym okresie wydarzyło się w
naszym seminaryjnym życiu.
Bardzo dziękujemy za Waszą modlitwę, cierpienie, ofiary i listy jakie
przysyłacie do nas. Szczególnie pamiętamy o Was w każdy I-wszy czwartek
miesiąca, kiedy jest sprawowana w Waszych intencjach Eucharystia .
Na przełomie kwietnia i maja odbyła się I-wsza piesza pielgrzymka wszystkich kleryków wraz
z księżmi przełożonym do diecezjalnego sanktuarium Matki Bożej Pani Skrzatuskiej. Wędrowaliśmy
5 dni błagając Maryję o dar nowych powołań kapłańskich dla naszej diecezji. Przemierzaliśmy
m.in. przez takie miejscowości jak Białogard, Połczyn Zdrój, Czaplinek, Wałcz. Byliśmy tam bardzo
gościnnie przyjęci na nocleg u naszych drogich diecezjan. Pielgrzymka była czasem pięknego
doświadczenia modlitwy, radości i braterstwa.
21 maja odbyło się najważniejsze wydarzenie w życiu seminaryjnym – święcenia prezbiteratu,
których udzielił bp Edward Dajczak. Nasza diecezja wzbogaciła się o 4 nowych kapłanów. Księża
neoprezbiterzy podjęli posługę w następujących parafiach: ks. Wojciech Pawlak
(par. pw. św. Kazimierza w Koszalinie), ks. Przemysław Pobiega (par. pw. św. Józefa w Połczynie
Zdroju), ks. Mateusz Szczepański (par. pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinku) i ks. Patryk
Wojcieszak (par. pw. św. Brata Alberta w Bornem Sulinowie). Naszych drogich księży
neoprezbiterów szczególnie polecamy Waszej modlitwie u początku ich drogi kapłańskiej.
29 czerwca przeżywaliśmy święcenia diakonatu. Udzielił ich bp Krzysztof Zadarko. Od tego
dnia przez kilka miesięcy nasza diecezja cieszyła się tylko jednym diakonem – dk. Rafałem
Dreslerem. Natomiast 25 października w rocznicę poświęcenia Katedry Koszalińskiej, bp Edward
Dajczak udzielił święceń diakonatu czterem alumnom – Jackowi Hermanowi, Rafałowi
Kowalskiemu, Piotrowi Kuczewskiemu i Adamowi Pałce. Od tego czasu w naszej diecezji posługuje
5 diakonów.
30 czerwca rozpoczęliśmy upragnione wakacje. Obok odpoczynku wszyscy włączyliśmy
się jednak w różne formy wakacyjnego duszpasterstwa, przez co mogliśmy nie tylko służyć innym,
lecz także zdobyć potrzebne doświadczenie do dalszej posługi. Rok I po raz kolejny już spędził dwa
tygodnie w darłowskim hospicjum, towarzysząc umierającym oraz pomagając w opiece nad nimi.
Klerycy roku II włączyli się w organizowane w naszym seminarium rekolekcje dla rodzin, podczas

których mogli poznawać życie i wiarę chrześcijańskich małżonków oraz zaopiekować się ich
pociechami. Rok IV wziął udział w rekolekcjach oazowych oraz w pieszej pielgrzymce ze Skrzatusza
na Jasną Górę. Rok V pomagał w prowadzeniu rekolekcji dla ministrantów, które odbyły się w
naszym domu oraz w Bornem-Sulinowie. Poza praktykami i doświadczeniami duszpasterskimi czas
wakacji wymagał od każdego z kleryków dwutygodniowego pobytu w seminarium, a to dla opieki nad
domem oraz dla obsługi przebywających w nim gości.
We wrześniu wszyscy spotkaliśmy się w diecezjalnym sanktuarium w Skrzatuszu na czuwaniu
młodzieży oraz uroczystościach odpustowych.
Pod koniec września wszyscy wróciliśmy do seminaryjnego domu w Koszalinie, by rozpocząć
nowy rok nauki. Wszystkich kleryków i diakonów przygotowujących się do kapłaństwa jest 36.
A w tej grupie jest 5 najmłodszych alumnów, którzy rozpoczęli tzw. rok propedeutyczny
w Szczecinku. Oto oni: Maksymilian Atałap z Koszalina, Ksawery Kalicki z Darłowa, Cezary Słapik
z Duninowa, Michał Burzyński z Piły i Mateusz Krahl z Kołobrzegu-Podczela.
Nowy rok formacyjny rozpoczęliśmy rekolekcjami, które tym razem poprowadził
ks. Zbigniew Skuza, wicerektor z seminarium w Łomży.
Z nowym rokiem nastąpiła zmiana opiekuna Rodziny Przyjaciół naszego Seminarium.
Ks. Jarosława Kwietnia zastąpił ks. Piotr Wieteska, ojciec duchowny. Bardzo dziękujemy
ks. prefektowi Jarosławowi za oddaną posługę i Jego ogromne serce w tym dziele.
Zbliża się nasze kolejne spotkanie opłatkowe! W tym roku pragniemy spotkać się w dwóch
miejscach. W niedzielę 8 stycznia 2017 roku na godz. 10.00 zapraszamy do Skrzatusza,
a 22 stycznia 2017 roku zapraszamy również na godz. 10.00 do seminarium w Koszalinie.
Część południową naszej diecezji zapraszamy więc do Skrzatusza, a północną do Koszalina.
Przeżyjemy wspólnie Eucharystię, podzielimy się opłatkiem, spożyjemy posiłek i będziemy wspólnie
kolędować. Jak co roku, aby przyjazd do Skrzatusza czy 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! Przyjazd grup, a także indywidualnych osób prosimy zgłaszać
telefonicznie pod numerem – 883 047 505 lub pocztą elektroniczną: RPSK@op.pl. Czas zgłoszeń
spotkania w Skrzatuszu mija 5.01. a w Koszalinie trwa do 18.01. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
A pod koniec roku formacyjnego zapraszamy serdecznie na doroczny Dzień Skupienia dla
członków RPSK, który tym razem odbędzie się 24 - 25 czerwca (sobota - niedziela). Rozpocznie się
o godz. 12.30 w sobotę, a zakończy następnego dnia około godz. 13.00. Uczestnictwo prosimy
zgłaszać do 20 czerwca 2017 telefonicznie: 94 345 90 20 lub pocztą elektroniczną: RPSK@op.pl,
podając numer kontaktowy. Koszt udziału to 50 zł.
Na koniec naszego listu prosimy Was o przyjęcie naszych szczerych i gorących życzeń
bożonarodzeniowych. Niech Maryja i św. Józef adorujący Jezusa wyproszą dla Was Jego miłość
i łaskę na każdy dzień. Dobrych Świąt i błogosławionego Nowego Roku!
Wychowawcy i klerycy
seminarium diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej

