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Boże Narodzenie 2018

Kochani Przyjaciele!
Z okazji świąt Bożego Narodzenia przysyłamy Wam
najserdeczniejsze życzenia! Życzymy, aby ten czas zatrzymania się
i refleksji nad żłóbkiem, w którym leży Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel,
obfitował w Waszych domach w Boży pokój, prawdziwą radość oraz
wzajemną miłość. Niech te święta będą przepełnione ufną nadzieją
w ogromną moc Bożej dobroci i miłości, przemieniającą nasze życie!
Niech Maryja i Józef adorujący Dzieciątko Jezus wstawiają się za Wami
i wypraszają potrzebne łaski.
Do życzeń dołączamy serdeczne podziękowania dla wszystkich Przyjaciół
koszalińskiego seminarium. Dziękujemy Wam za to, że cały czas jesteście z nami,
że ofiarujecie za nas swoje modlitwy, cierpienia, że wspieracie nasz dom materialnie.
Polecamy Bogu Was wszystkich tak, jak Wy polecacie nas i prosimy za Waszymi domami, jak
Wy wypraszacie nowe powołania do naszego seminarium. Witamy również serdecznie
nowych członków naszej Rodziny, których obejmujemy modlitwą i gorąco pozdrawiamy,
ciesząc się, że to nasze rodzinne grono ciągle się powiększa.
Niech Bóg błogosławi Wam na Nowy Rok 2019, niech to będzie czas urodzajny
i obfity w łaskę. Niech Maryja towarzyszy Wam na drogach życia!

Kilka ważnych wydarzeń z roku 2018
19 maja odbyło się najważniejsze wydarzenie w życiu seminarium - święcenia
prezbiteratu, których udzielił nasz biskup diecezjalny Edward Dajczak. W tym roku
mamy tylko jednego neoprezbitera - ks. Przemysława Głowackiego. Podjął on
posługę w parafii pw. św. Krzysztofa w Szczecinku. Wspierajmy go naszą modlitwą,
szczególnie w jego pierwszych krokach stawianych na drodze kapłańskiej.
23 czerwca przeżywaliśmy święcenia diakonatu. Udzielił ich biskup Krzysztof Zadarko
w kościele mariackim w Szczecinku. Święcenia przyjęło 8 naszych braci:

Anton Demshin, Juliusz Kisiel, Konrad Kochański, Maciej Lutyński, Marcin Łazuka,
Piotr Towarnicki, Jan Wojtczak oraz Tomasz Żuchowski.
W weekend 30 czerwca i 1 lipca odbył się dzień skupienia dla członków Rodziny
Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego. Zawsze bardzo miło jest nam gościć Was
w seminarium i cieszymy się, że chętnie nas odwiedzacie. Zapraszamy, by odwiedzać
nasz dom w ciągu roku; dla Rodziny nasze drzwi są zawsze otwarte.
24 czerwca rozpoczęliśmy wakacje. Oprócz wypoczynku letniego angażowaliśmy się
jak co roku w różne formy duszpasterstwa. Rok I spędził trzy tygodnie w darłowskim
hospicjum, towarzysząc osobom ciężko chorym i pomagając w opiece nad nimi.
Klerycy roku II uczestniczyli w rekolekcjach organizowanych dla rodzin, podczas
których zaangażowali się w opiekę nad dziećmi i poznawali życie oraz wiarę
małżeństw. Alumni z roczników III i IV wzięli udział w pielgrzymce ze Skrzatusza na
Jasną Górę oraz posługiwali w czasie młodzieżowych rekolekcjach oazowych.
Natomiast rok V pomagał w prowadzeniu rekolekcji dla ministrantów, które odbyły
się m.in. w naszym seminarium. Poza tymi praktykami, każdy z kleryków przez dwa
tygodnie służył pracą w seminarium, opiekując się domem i obsługując
przebywających w nim gości.
15 i 16 września całe nasze seminarium brało udział w Diecezjalnym Spotkaniu
Młodych, w ramach uroczystości odpustowych w diecezjalnym sanktuarium
w Skrzatuszu.
21 września we wspomnienie naszego patrona św. Jana Kantego rozpoczęliśmy
oficjalnie rok akademicki 2018/19. Przygotowanie do kapłaństwa podejmuje w tym
roku łącznie 36 alumnów, w tym 5 na roku propedeutycznym: Gerard Kaszczuk
i Szymon Majda (Piła), Paweł Mikłaszewicz (Słupsk), Damian Skiedrzyński (Łódź)
oraz Mateusz Zajkowski (Stara Łubianka).
Nowy rok formacyjny rozpoczęliśmy rekolekcjami, które poprowadziły 4 osoby
ze Wspólnoty św. Jana Chrzciciela z Warszawy – dwóch księży i dwie panie.
Tradycyjnie 7 grudnia sześciu kleryków roku IV otrzymało strój duchowny – sutannę.

Jubileusz!
Tegoroczny list różni się od dotychczasowych, ponieważ oprócz życzeń
bożonarodzeniowych, chcemy złożyć Wam wszystkim również życzenia urodzinowe!
27 grudnia 1993 roku ś.p. bp Czesław Domin założył Rodzinę Przyjaciół Seminarium
Koszalińskiego, a zatem obchodzić będziemy jubileusz 25-lecia naszego istnienia! To już

25 lat, kiedy nasze seminarium może cieszyć się i chlubić z pomocy kilku tysięcy osób
z naszej diecezji, z całej Polski a nawet z zagranicy! Zapraszamy zatem każdą i każdego
z Was, nasi drodzy Przyjaciele, na wspólne, radosne świętowanie. Uroczyste obchody
rozpoczniemy w sobotę 23 marca o godzinie 1000 w Wyższym Seminarium Duchownym
w Koszalinie. Jeżeli to możliwe, przyjedźcie licznie z Waszymi duszpasterzami, abyśmy mogli
zobaczyć się nawzajem i usłyszeć o owocach swoich wzajemnych modlitw. Zapraszajcie
również tych, którzy jeszcze nie należą do naszej Rodziny! Do listu załączamy deklarację
członkowską i prosimy, abyście przekazali to osobie, którą znacie i która chciałaby dołączyć
do RPSK. Niech nas będzie więcej! Uwaga! W tym roku nie odbędzie się tradycyjne
spotkanie opłatkowe, ani nie będzie organizowany letni dzień skupienia, ponieważ wszystkie
wysiłki chcemy włożyć w przygotowanie uroczystych obchodów, dlatego tym bardziej
zapraszamy do nas w marcu! Przyjazd grup, a także indywidualnych osób, prosimy zgłaszać
telefonicznie: 94 345 90 20 lub pocztą elektroniczną: RPSK@op.pl do dnia 15 marca 2019r.
Czekamy na Was wszystkich i z serca pozdrawiamy!
Wychowawcy i klerycy
Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie
I na koniec niespodzianka 😉

Diakoni i klerycy z Koszalina

Osobiste podziękowania
Oprócz naszych wspólnotowych podziękowań dołączamy słowa wdzięczności od kilku z nas…
Chciałbym szczerze podziękować za każdego członka Rodziny Przyjaciół Seminarium
Koszalińskiego, za każdy dar serca, szczególnie za przynależność do tej wspólnoty i tym
samym obecność w naszej rzeczywistości. Dziękujemy za wszystko, co zostało nam,
a zwłaszcza za nas ofiarowane. Dziękujemy za to, że jesteście dla nas przykładem
chrześcijańskiej miłości, który odczytujemy jako budulec dla naszego lokalnego Kościoła.
Czujemy, że Bóg troszczy się o nas – przez Was. Dziękujemy za tę otwartość. Bóg zapłać!
Mariusz z roku IV
Gdy myślę „Rodzina Przyjaciół”, to rośnie we mnie wdzięczność za Wasze poczucie
zatroskania i zaangażowania. Doświadczam, że jestem otoczony czyjąś modlitwą. Mimo, że
nie widuję się z Wami, to jednak często o Was myślę; mam wrażenie, że jesteście kimś
naprawdę bliskim, prawdziwie Rodziną! Za to Wam dziękuję – że jesteście, pamiętacie
i troszczycie się o nas. Dziękuję!
Wojtek z roku IV
Chcę podziękować za to, co niewidoczne, ciche, na pozór niedające żadnego efektu.
Dziękuję za modlitwę za mnie i o nowe powołania. Kto wie, jak potoczyłaby się historia
mojego życia, gdyby nie Wasza modlitwa. Wierzę, że moje powołanie jest umacniane
i realizowane dzięki pokornej modlitwie każdego z Was. Bardzo się cieszę, że mogę liczyć na
pomoc tak wielu osób. Nie każdy ma taką łaskę! Dziękuję!
Maksymilian, rok II

Najmłodsi z nas, formujący się w domu
propedeutycznym w Szczecinku.

