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Wielkanoc 2016 

 Drodzy Przyjaciele 

 Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, 

 Jako wychowawcy i klerycy pozdrawiamy serdecznie Was wszystkich; Was, którzy do tej pory 

otrzymywaliście regularnie nasze listy, a także Was, którzy, być może od dłuższego już czasu, nie mieliście 

z nami żadnego kontaktu. Wszyscy z pewnością dziwicie się, że nasz list nadszedł do Was pocztą… 

 Jak wielu z Was dobrze wie, przez całe lata wysyłaliśmy nasze listy z wiadomościami z seminarium 

regularnie, trzy razy w roku. Dzięki życzliwości naszej kurii diecezjalnej, docierały one bez trudu do 

Waszych parafii. Tu jednak, w niemałej liczbie parafii, pojawiał się poważny problem z dotarciem listów do 

każdego z Was. Wprawdzie w niejednej parafii listy były zanoszone do domów przez ministrantów, kleryka 

z parafii lub innych życzliwych członków Rodziny Przyjaciół Seminarium Duchownego, (czasem można je 

było odebrać w kościele przy okazji Mszy świętej), to jednak dla wielu z Was takie możliwości nie istniały, 

zwłaszcza dla tych, którzy z racji słabego zdrowia lub podeszłego wieku nie mogą wychodzić z domu. Bardzo 

wielu księży angażowało się w sprawę i ułatwiało nam ten kontakt z Wami. Wszyscy rozumiemy jednak, że 

posługując w parafiach, nie mogli zajmować się dodatkowo każdorazowym kolportażem listów. 

 Z tego powodu już od dawna zastanawialiśmy się, jak dotrzeć do tych z Was, którzy kiedyś zapisali 

się do grona Rodziny Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego, a w następnych latach stracili z nami kontakt. 

Rozumiecie, że, w większości przypadków, nawet gdy ktoś się przeprowadził lub odszedł do wieczności, nie 

byliśmy w stanie się tego dowiedzieć i dalej wysyłaliśmy nasze listy… I tak powstał pomysł wysłania listu 

bezpośrednio do każdego z adresatów, których mamy w naszej bazie danych. Planujemy więc od teraz 

wysyłać nasze listy pocztą, z nadzieją, że nasz kontakt będzie pewniejszy. Niestety, z powodu 

ogromnych kosztów takiego przedsięwzięcia musimy się ograniczyć do jednego listu w roku… Koszty jednak 

nie są ważne, skoro dzięki poczcie będziemy w stanie dotrzeć teraz do wszystkich Was. 

 Przy tej okazji raz jeszcze dziękujemy wszystkim Wam za okazane wsparcie, za to, że dobrze myślicie 

o tym miejscu w Koszalinie (teraz także w Szczecinku), gdzie młodzi ludzie, pośród wyzwań, ale z ufnością, 

przygotowują się do tego, by zostać kiedyś dla Was kapłanami. Przypomnijmy przy okazji, że bycie 

członkiem Rodziny Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego nie wiąże się ani z obowiązkowymi spotkaniami, 

ani z płaceniem składek członkowskich. Chodzi tylko o to, by codziennie, w intencji biskupów, kapłanów 

i kleryków, odmawiać albo jakąś modlitwę, albo ofiarować swoje trudy i cierpienia. My, wychowawcy 

i klerycy, modlimy się także za Was, szczególnie w pierwsze czwartki miesiąca. Dwa razy w roku zapraszamy 

też naszych członków do seminarium w Koszalinie, najpierw na spotkanie opłatkowe, a potem na wakacyjny 

dzień skupienia. 

 Jesteśmy świadomi tego, że niektórzy z Was, czytających ten list, mogą znajdować się w sytuacji, 

która wymaga wyjaśnienia. Po pierwsze, okoliczności życia zmieniły się tak, że nie macie już pragnienia 

dalszego członkostwa i chcielibyście zrezygnować. Po drugie, chcecie pozostać, ale dane adresowe, które 

mamy są niepełne lub niepoprawne. Po trzecie, nie jesteście adresatami, ale np. ich krewnymi, sami zaś 

adresaci albo się przeprowadzili, albo już nie żyją. Po czwarte wreszcie, może się zdarzyć, że otrzymaliście 

ten list omyłkowo. W każdym z tych przypadków prosimy Was o kontakt z nami (dane w nagłówku listu) , 



inaczej pozostanie nam ufać, że nadal pragniecie być członkami RPSK oraz otrzymywać naszą 

korespondencję. 

 A teraz wykorzystajmy w pełni nową możliwość kontaktu i podzielmy się wiadomościami 

z seminarium. Cóż, przede wszystkim cieszymy się, że 24 stycznia w czasie naszego dorocznego spotkania 

opłatkowego, prawie dwieście osób spośród Was odwiedziło nas w Koszalinie. Kto był, wie, że miło było 

spotkać się w tak licznym gronie, zobaczyć wszystkich kleryków i wychowawców, pomodlić się, 

pokolędować i pośmiać razem. Następnym razem niech będzie nas jeszcze więcej! Wakacyjny Dzień 

Skupienia natomiast, w tym roku nie będzie miał miejsca. Jest to jednak wyjątek i w przyszłym roku 

będziemy chcieli powrócić do tego pomysłu. 

 W pierwszym tygodniu lutego kilkunastu młodych mężczyzn przyjechało do nas na rekolekcje, 

które poprowadził jeden z naszych ojców duchownych, o. Piotr Skiba. Staramy się dawać młodym okazję do 

modlitwy i refleksji, a także do pomyślenia nad własnym powołaniem. Kto wie, może kogoś z nich Pan Bóg 

przyprowadzi do naszego seminarium… Wiemy, że się o to modlicie. 

 W Środę Popielcową rozpoczęły się u nas rekolekcje wielkopostne. Zebrali się na nich wszyscy 

alumni (i z Koszalina, i najmłodsi ze Szczecinka, a także przebywający na praktykach parafialnych). Przez 

kilka dni skupienia poprowadził nas ks. Wojciech Węgrzyniak z Krakowa. Prosto oraz opierając się na Słowie 

Bożym, mówił o powołaniu kapłańskim. Na zakończenie rekolekcji, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, 

niektórzy klerycy zostali wprowadzeni w posługę lektoratu i akolitatu. Lektorzy będą teraz z polecenia 

Kościoła czytać Słowo Boże w czasie Mszy świętej, akolici zaś będą pomagać kapłanom w udzielaniu 

Komunii świętej. Niektórzy z Was znają dobrze nowych akolitów i lektorów. Oto ich nazwiska i parafie: 

Lektorzy: Bartosz Błaszczyk (św. Stefana, Barwice), Juliusz Kisiel (Katedra, Koszalin), Konrad Kochański 

(św. Michała, Karlino), Marcin Łazuka (Chrystusa Króla, Lubno), Dawid Rak (NMP, Jastrowie), Piotr 

Towarnicki (św. Mikołaja, Wałcz), Jan Wojtczak (Konkatedra, Kołobrzeg), Tomasz Żuchowski 

(św. Stanisława Kostki, Sianów); akolici: Przemysław Głowacki (św. Ignacego, Koszalin), Rafał Kowalski 

(Miłosierdzia Bożego, Miastko). 

 Już teraz zapraszamy Was wszystkich na najważniejsze wydarzenie dla nas wszystkich, jakim są 

święcenia kapłańskie najstarszych alumnów. 21 maja br. o godz. 10.00 w koszalińskiej katedrze biskup 

Edward Dajczak udzieli święceń prezbiteratu czterem diakonom. Kto może, niech wybierze się na tę 

uroczystość do koszalińskiej katedry. Ucieszmy się razem naszymi nowymi kapłanami! Jednocześnie 

zapraszamy Was na święcenia diakonów, które odbędą się 29 czerwca w Szczecinku w parafii Miłosierdzia 

Bożego o godz. 17.30. 

 Na koniec naszego listu prosimy wszystkich Was, czytających te słowa, o przyjęcie naszych 

świątecznych życzeń. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara, daremne byłoby nasze 

porzucanie wszystkiego i pójście drogą kapłaństwa, daremna byłaby Wasza wierna miłość względem Waszych 

bliskich, daremne Wasze cierpienia i trudy. A ponieważ zmartwychwstał, wszystko ma sens, bo nasze życie 

zostało zaproszone w wieczność. Życzymy Wam, by ta świadomość sensu i zapach wieczności nigdy Was nie 

opuszczały. 

 Ze szczerą modlitwą i z nadzieją na następne listowne spotkanie na Boże Narodzenie, 

 

 

       Wychowawcy i Klerycy 

     Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie 

  

 


