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Boże Narodzenie 2020

Kochana Rodzino!
Pragniemy Was serdecznie pozdrowić, nowych członków naszej
rodziny, ale również wieloletnich przyjaciół. Czas, który właśnie
przeżywamy jest szczególny i nie mamy tutaj na myśli wirusa, z
którym zmaga się cały świat, ale w pierwszej kolejności nasze myśli
kierują się do betlejemskiego żłóbka. Chcemy wam streścić co działo
się w naszym seminarium w ostatnim roku oraz złożyć Wam
życzenia świąteczne.

Ważne wydarzenia w roku 2020
•

Jednym z najważniejszych wydarzeń tego roku w naszym seminarium była śmierć
naszego rektora, ks. Wojciecha Wójtowicza. Wydarzyło się to 13 stycznia w godzinach
wieczornych. Był to dla nas ogromny szok, ponieważ jeszcze tego samego dnia ks.
Wojciech odprawiał nam Eucharystię oraz głosił kazanie. Jak się później okazało było to
jego ostatnie słowo, które do nas skierował, koszalińskich kleryków. Jest to bolesne
doświadczenie, ale w tym wszystkim jest ogromna radość. Cieszymy się z tego, że
mogliśmy poznać śp. Ks. Wojciecha, który był i nadal jest dla nas wzorem kapłaństwa do
którego dążymy. Nieustannie modlimy się za Niego, aby jak najszybciej znalazł się
objęciach dobrego Boga, jeżeli jeszcze u Niego nie jest, i aby się za nami wstawiał. Nie
możemy zapominać, że śmierć nie jest końcem, jest dopiero początkiem. Mamy szczerą
nadzieję, że pomimo logiki, którą daje nam świat, On nie umarł, ale właśnie dopiero teraz
żyje w pełni.

•

23 maja w bazylice kołobrzeskiej biskup Krzysztof Włodarczyk udzielił święceń
prezbiteratu dwóm naszym braciom. Księża neoprezbiterzy podjęli posługę w
następujących parafiach: ks. Dawid Rak - par. pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinku,
ks. Krzysztof Szumilas - par. pw. Św. Michała Archanioła w Jastrowiu. Nowych księży
naszej diecezji polećmy w naszych modlitwach, aby ich służba była owocna i miła Bogu.

•

W sobotę 6 czerwca, pięciu naszych braci przyjęło święcenia w stopniu diakona w
bazylice kołobrzeskiej: Mariusz Wolender z Piły, Hubert Haber z Bogucina, Sebastian
Kapuściński z Kołobrzegu, Bartosz Łepek z Koszalina i Wojciech Borkowski z
Jastrowia. Sakramentu święceń udzielił biskup Krzysztof Zadarko. Od tej chwili są już
osobami duchownymi, których zadaniem w Kościele staje się służba Eucharystii, słowu
Bożemu oraz braciom potrzebującym. Święcenia są zawsze ogromną radością dla naszej
seminaryjnej wspólnoty, szczególnie kiedy widzimy, jak nasi bracia, z którymi żyjemy na
co dzień, zostają posłani i stają się sługami Kościoła. Pamiętajmy o nich w naszych
modlitwach, aby w pokorze i miłości służyli Panu.

•

18 czerwca wzięliśmy udział w obrzędzie błogosławieństwa kapliczki w miejscu
tragicznej śmierci księdza rektora Wojciecha Wójtowicza. O wykonanie kapliczki
zatroszczył się ojciec Janusz Jędryszek, kustosz pustelni na Górze Polanowskiej, któremu
z serca dziękujemy.

•

16 grudnia w naszym domu seminaryjnym byliśmy uczestnikami nieszporów z bardzo
ważnym dla całej wspólnoty wydarzeniem, czyli obłóczynami. Strój duchowny w tym
roku przyjęło 5 kleryków z roku IV. Byli to: Maksymilian Atałap z Koszalina, Michał
Burzyński z Piły, Ksawery Kalicki z Darłowa, Mateusz Krahl z Kołobrzegu oraz
Cezary Słapik z Duninowa. Jest to ważny moment w czasie formacji seminaryjnej.
Pamiętajmy o nich w modlitwie!

•

W tym roku z powodu panującej pandemii nie odbyło się oficjalne rozpoczęcie roku
akademickiego. Próbujemy funkcjonować normalnie, ale nam, jak i wielu innym
ludziom, wirus pokrzyżował niektóre plany. Na rok propedeutyczny w Szczecinku
zgłosiło się czterech kandydatów: Samuel Hübenthal z par. pw. Św. Józefa Oblubieńca
w Pile, Paweł Lech z par. pw. Św. Michała Archanioła w Karlinie, Grzegorz Raczyński
z par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszalinie oraz Piotr Wojtyłko z par. pw.
Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Słupsku. Nowych kleryków ogarnijmy modlitwą, aby
jak najlepiej wsłuchiwali się w głos Boga na drodze ich powołania.

•

Więcej wydarzeń mogą Państwo śledzić na naszej stronie www.wsdkoszalin.eu.

Terminy
Wszystkie wydarzenia związane z RPSK w naszym seminarium są na czas nieokreślony
odwołane. Jeżeli sytuacja pandemiczna na to pozwoli to planujemy uroczystości związane z 40leciem naszego seminarium pod koniec roku akademickiego, czyli w okolicach czerwcach.
Szczegóły będą podane w osobnym ogłoszeniu na naszej stronie internetowej.

Życzenia
Teraz nadszedł czas na życzenia! W pierwszej kolejności chcieliśmy Wam podziękować
za waszą obecność, za to, że po prostu jesteście. Wasza modlitwa jest dla nas wielkim wsparciem
i nigdy nie będziemy wstanie się Wam odwdzięczyć. Jedyne co możemy zrobić to wsłuchiwać
się w głos Pana Boga na drodze naszego powołania, aby stać się świętymi kapłanami, którzy będą
wam w przyszłości służyć. Oczywiście pamiętamy również o Was w modlitwie zanoszonej do
Boga, aby miał Was każdego dnia w swojej opiece. Czasy w których teraz przyszło nam żyć są
ciężkie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wielu z Was może się aktualnie borykać z różnymi
problemami, które spotykają Was na co dzień. Chcemy Wam mimo wszystko życzyć, aby te
święta były dla Was czasem radosnym! Przede wszystkim życzymy Wam tego, aby
nowonarodzony Chrystus gościł każdego dnia w waszych sercach. Życzymy Wam, aby
nieustannie przemieniał wasze serca do jeszcze większej miłości ku bliźniemu. Życzymy Wam
zdrowia, pomyślności, świąt spędzonych w gronie rodzinnym. Pamiętamy o Was modlitwie!
Niech Maryja, wychowawczyni powołań kapłańskich ma Was w swojej opiece!
Wychowawcy i klerycy
seminarium diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej

