
 

 

 

 

Komunikat Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka 
z okazji 40-lecia Wyższego Seminarium Duchownego 

Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 
 

Drodzy Siostry i Bracia, 

W obecnym czasie, mocno naznaczonym przez pandemię, doświadczamy wszyscy wyzwań, trudów  
i niepewności. Jednak, pomimo tych niełatwych chwil, chciałbym, abyśmy w tym tygodniu nie pominęli 
ważnej dla naszej diecezjalnej wspólnoty rocznicy. W czwartek, 25 marca, w uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego, obchodzić będziemy czterdziestą rocznicę powstania Wyższego Seminarium Duchownego 
Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, miejsca, w którym do posługi kapłańskiej w naszych parafiach 
przygotowała się większość naszych księży. 

Proszę Was gorąco, aby dzień rocznicy, ale także cały najbliższy tydzień był czasem szczególnej modlitwy 
za seminarium i sprawę powołań do kapłaństwa w naszej diecezji. Niech będzie to modlitwa wspólna,  
w mszalnej modlitwie wiernych, w drogach krzyżowych i nabożeństwach bliskich każdej ze wspólnot. Niech 
będzie to także modlitwa indywidualna każdego z nas. 

W tej modlitwie pragniemy ogarnąć wszystkich, którzy na przestrzeni minionych czterdziestu lat 
współtworzyli to miejsce: księży, osoby życia konsekrowanego i świeckich, którzy posługiwali, jako 
wychowawcy, spowiednicy, wykładowcy, budowniczowie i pracownicy administracji, lekarze, pracownicy 
biblioteki, kuchni i pralni, konserwatorzy, kierowcy. Pamiętajmy o wszystkich ofiarodawcach i niosących 
pomoc naszemu seminarium. Przede wszystkim, w duchu dziękczynienia i jednocześnie prośby, pragniemy 
się wstawiać za wszystkimi alumnami, którzy przyjęli święcenia kapłańskie i tymi, którzy w seminarium 
odkryli inne powołania. Nie zapominajmy także o niezawodnej w swoich modlitwach i ofiarach Rodzinie 
Przyjaciół Seminarium Koszalińskiego. 

Niech Pan dalej czuwa nad teraźniejszością i przyszłością tego szczególnego dla naszego Kościoła miejsca. 
Niech prowadzi do niego serca odważne i hojne, gotowe podjąć kapłańską posługę wobec sióstr i braci, 
którzy dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebują Boga i Jego miłości. 

    Z zapewnieniem o modlitwie  

 

                  + Edward Dajczak  
         Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski  

 

Zarządzenie:  
Komunikat należy odczytać podczas „Ogłoszeń Duszpasterskich” na Mszach św. we wszystkich kościołach 
i kaplicach Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w V Niedzielę Wielkiego Postu (21 marca 2021 roku).  
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+ Krzysztof Włodarczyk 
             Wikariusz Generalny  


