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Boże Narodzenie 2021 

Kochana	Rodzino! 	

	 Jest	 dla	 nas	 wielką	 radością,	 mieć	 takich	
Przyjaciół,	 którzy	 otaczają	 nas	 swoją	 codzienną	
opieką	 modlitewną.	 Gorąco	 witamy	 nowe	 osoby,	
które	 również	 towarzyszą	 nam	 swoją	 modlitwą.	
Każdy	 z	 Was	 jest	 naszym	 niezwykłym	 darem,	 za	
który	 Dobremu	 Bogu	 dziękujemy,	 a	 naszą	
wdzięczność	wyrażamy	na	coczwartkowej	adoracji.	
Cieszymy	 się,	 że	 są	 osoby,	 którym	 zależy	 na	
kapłanach.	 Wlewa	 to	 w	 nasze	 serca	 dużo	 nadziei		
i	pomaga	w	dążeniu	do	kapłaństwa.	
	 Ten	rok	niesie	za	sobą	wiele	wyzwań,	wiążących	się	z	pandemią.	Ciągle	uczymy	się	
wyznaczać	 granicę	 bezpieczeństwa	 wspólnych	 spotkań,	 szczególnie	 w	 czasie,		
gdy	 liczba	 chorych	 wciąż	 rośnie.	 	 Wielkim	 bólem	 dla	 nas	 jest	 to,	 że	 po	 raz	 kolejny,		
nie	możemy	się	z	Wami	spotkać.	Jednakże	nie	zapominając	o	Was,	dzielimy	się	naszymi	
większymi	wydarzeniami,	które	mogliśmy	przeżywać:	
	

Ważne	wydarzenia	w	roku	2021	
	

Ø Nowy	 rok	 zaczęliśmy	 od	wspomnienia	 śp.	 ks.	 Rektora	Wojciecha	Wójtowicza	 -		
13.	stycznia	minął	rok	od	jego	tragicznego	wypadku.		

Ø 25	marca	był	wielkim	dniem	dla	naszego	domu.	40	lat	wcześniej	ówczesny	biskup,	
Ignacy	 Jeż,	 powołał	 seminarium	 diecezji	 Koszalińsko-Kołobrzeskiej.		
Niestety	świętowanie	tak	wielkiego	wydarzenia	odbyło	się	„po	cichu”,	w	kaplicy	
poświęconej	św.	Józefowi,	któremu	seminarium	zostało	powierzone.		

Ø 8.	i	9.	maja	pielgrzymowaliśmy	szlakiem	Świętych	Gór:	z	Góry	Chełmskiej	na	Górę	
Polanowską	w	intencji	powołań	kapłańskich,	szczególnie	do	naszego	seminarium.		
Na	 nocleg	 zatrzymaliśmy	 się	 w	 świetlicy	 wiejskiej	 w	 Nacławiu.	 Bóg	 zapłać		
za	okazane	nam	serce!	

Ø Dniem	 wielkiej	 radości	 był	 22.	 maja,	 gdy	 4	 naszych	 braci	 przyjęło	 święcenia	
kapłańskie.	 Ksiądz	 Biskup	 Edward	 Dajczak	 udzielił	 sakramentu	 w	 Bazylice	
Konkatedralnej	 w	 Kołobrzegu.	 Księża	 neoprezbiterzy	 swoją	 drogę	 kapłańską	
rozpoczęli	 w	 następujących	 parafiach:	 ks.	 Wojciech	 Borkowski		
w	 par.	 pw.	 NMP	 Królowej	 Różańca	 Świętego	 w	 Słupsku,	 ks.	 Hubert	 Haber		
w	 par.	 pw.	 Św.	 Józefa	 w	 Słupsku,	 ks.	 Sebastian	 Kapuściński	 w	 par.	 pw.	



Narodzenia	NMP	w	Szczecinku,	ks.	Mariusz	Wolender	w	par.	pw.	Najświętszego	
Zbawiciela	w	Ustce.		

Ø 6.	czerwca	przeżywaliśmy	święcenia	diakonatu,	które	przyjęło	dwóch	kleryków:	
Jakub	 Sitarz	 i	 Mateusz	 Wasilewski.	 Uroczystości	 odbyły	 się	 w	 kościele		
pw.	 Ducha	 Świętego	 w	 Koszalinie,	 którym	 przewodniczył	 biskup	 Krzysztof	
Włodarczyk.		

Ø W	 przeddzień	 wakacji	 pożegnaliśmy	 ojca	 duchownego	 Piotra	 Wieteskę,	 który	
pełnił	swoją	funkcję	od	2008	r.	Był	także	odpowiedzialny	za	RPSK.	Funkcję	przejął	
ks.	 dyrektor	 Piotr	 Subocz.	 Ojcu	 Piotrowi	 dziękujemy	 za	 wieloletnią	 opieką		
nad	Rodziną.	Nowym	ojcem	duchowym	został	 ks.	Wojciech	Parfianowicz,	 który	
jest	 także	 redaktorem	 naczelnym	 diecezjalnego	 Gościa	 Niedzielnego		
oraz	rzecznikiem	prasowym	naszej	diecezji.	

Ø 26.	 czerwca	 rozpoczęliśmy	 wakacje.	 Nie	 był	 to	 jednak	 czas	 próżny,		
gdyż	 odbyliśmy	 praktyki,	 podczas	 których	 zdobyliśmy	 nowe	 doświadczenia	
duszpasterskie.	Były	to:	wolontariat	w	darłowskim	hospicjum,	rekolekcje	rodzin,	
rekolekcje	oazowe,	pielgrzymka	na	Jasną	Górę,	rekolekcje	ministrantów.		

Ø 18.	 i	 19.	 września	 uczestniczyliśmy	 w	 Diecezjalnym	 Spotkaniu	 Młodych		
oraz	 uroczystościach	 odpustowych	 bazyliki	 w	 Skrzatuszu.	 Podczas	 spotkania	
młodych	Biskup	Edward	rozpoczął	obchody	50-lecia	naszej	diecezji.		

Ø 24.	września	odbyła	się	inauguracja	roku	akademickiego.	Po	Mszy	św.	Odbyło	się	
podziękowanie	 i	 pożegnanie	 ks.	 dr.	 Marka	 Żejmo,	 który	 po	 34	 latach	 skończył	
pracę	jako	wykładowca	filozofii	oraz	prof.	Zbigniewa	Danielewicza,	wieloletniego	
wykładowcy	angielskiego.	Rok	propedeutyczny	w	Szczecinku	rozpoczęło	w	 tym	
roku	 siedmiu	 alumnów.	 Podczas	 inauguracji	 złożyli	 deklarację,	 a	 na	 czas	
rozeznawania	 Ksiądz	 biskup	 Edward	 Dajczak	 udzielił	 szczególnego	
błogosławieństwa.		

Ø 7.	 grudnia	 podczas	 I	 Nieszporów	 z	 Uroczystości	 Niepokalanego	 Poczęcia	 NMP	
dwóch	 kleryków	 z	 roku	 czwartego:	 Karol	 Adamuszek	 i	 Szymon	 Pawluczuk	
zostali	obłóczeni,	czyli	pierwszy	raz	założyli	sutannę.		
	

Przyjmijcie	 również	 życzenia	 od	 naszej	 całej	 wspólnoty	 seminaryjnej,	 tj.	 księży	
przełożonych	oraz	kleryków,	na	czas	świętowania	Dnia,	w	którym	sam	Bóg	stał	się	
człowiekiem.	Niech	Dziecina	narodzona	w	Betlejem	udzieli	nam	wszystkim	i	naszym	
rodzinom	 pokoju	 i	 radości.	 Niech	 świętowanie	 Bożego	 Narodzenia	 będzie	 czasem,		
który	 umocni	 naszą	 wiarę	 i	 przybliży	 nas	 do	 Boga.	 Niech	 te	 Święta	 i	 cicha	 Noc	
Betlejemska	rozradują	nasze	serca	nowym	i	obfitym	wylewem	łask!	
	

	
Wychowawcy	i	klerycy	

seminarium	diecezji	koszalińsko-kołobrzeskiej	


