
 

 3. List Pasterski Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego do 
duchowieństwa i wiernych (z dnia 21.09.1972 r.) 

■ ■ i ' '• , 
IGNACY 

z Bożego zmiłowania i łaski Stolicy Apostolskiej 

pierwszy biskup koszalińsko-kołobrzeski 

Duchowieństwu i Wiernym pozdrowienie i 

błogosławieństwo w Panu! 

Niezwyczajny to już jest sposób rozpoczynania Listu Pasterskiego 

— ale, tradycją uświęcony, używany był przez długie wieki. I dlatego 

sądzę, że jest usprawiedliwiony w pełni — dzisiaj — tą niezwykłą 

okazją, w której się do Was — Ukochani Bracia Kapłani — i do Was 

Drodzy Diecezjanie, odzywam pierwszym moim Listem Pasterskim w 

nowej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, jako pierwszy jej biskup, 

który równocześnie tym odezwaniem się wskrzesza prastarą tradycję 

kołobrzeskiej diecezji i jedynego, jak wydają się świadczyć źródła 

historyczne — biskupa kołobrzeskiego — Reinberna. 

Zamierzchłe dzieje diecezji 

Odzywam się do Was, jako kontynuator zamierzchłej przeszłości, 

wspaniałej tradycji naszego Narodu i zarazem Kościoła naszego na 

tych właśnie ziemiach. Bo polski król — Bolesław Chrobry — 

był panem tej ziemi w 1000 roku, jeżeli mógł za wiedzą i zgodą i papieża 

i cesarza, w tych czasach, biskupa w Kołobrzegu osadzić. Osadził go w 

Kołobrzegu, poddał metropolicie gnieźnieńskiemu i związał bez reszty ze 

sprawami polskiego królestwa. Mówi nam historia, że przez polskiego 

króla wysłany z misją na Ruś, zginął tam po 18 latach rządów nad 

diecezją kołobrzeską. Z chwilą jego śmierci upadła i diecezja 

kołobrzeska, jak świadczą dostępne dla nas źródła historyczne z tych 

czasów; i chociaż w późniejszych wiekach nie została wskrzeszona na 

nowo — przetrwała jednak w źródłach historycznych i przetrwała w 

pamięci naszego Narodu, razem zawsze wymieniana z Wrocławiem i 

Krakowem, jako biskupstwami pierwszej niezależnej metropolii polskiej 

w Gnieźnie. Każdy, kto jako dziecko w szkole uczył się historii polskiej, 

każdy, kto jako starszy studiował historię Kościoła Katolickiego na 

polskiej ziemi — uczył się nazwy Kołobrzeg i znał imię Reinberna, 

pierwszego biskupa diecezji kołobrzeskiej. Ale równocześnie uczył się 

przez całe wieki każdy Polak, że to były polskie ziemie, że aż tutaj i dalej 

sięgała władza polskiego króla i że razem z jego wpływami wchodził na 

te ziemie Kościół Katolicki, ucząc zasad wiary i moralności 

Chrystusowej. 

Powrót Narodu i Kościoła 

Po wiekach wrócił polski Naród na swoje stare rubieże. Wrócił w 

rezultacie zmagań II wojny światowej, okupiwszy ten powrót morzem 

przelanej krwi i ofiarą nieopisanego cierpienia najlepszych synów i 

córek swoich, którzy przeszli szlak więzień, obozów koncentracyjnych 

czy jenieckich i tych, którzy znosili codzienny trud ciężkich wojennych 

czasów w domach swoich czy obcych. Wrócił zrządzeniem Opatrzności 

Boga. który jest — jak mówi ludowa mądrość — nierychliwy, ale 

sprawiedliwy. Razem z Narodem polskim wrócił na te ziemie Kościół 

Katolicki, bo tak już zawsze w naszej historii bywało, że istniało nie 

tylko ścisłe powiązanie między Kościołem i Narodem, ale i niezwykle 

owocna współpraca (Ks. Kard. Wyszyński — kazanie z dnia 26.08.1972 

r.). 

Współpraca Kościoła i Narodu 

I ta współpraca, współpraca niezwykle owocna jest przepiękną



tradycją naszego Narodu. Dlatego nie zna nasza historia wojen religijnych, 

które tyle nieszczęść potrafiły sprowadzić — i sprowadzają i dziś — na 

inne narody Europy. Kościół uczył nasz Naród uczciwego życia, uczył 

pracowitości i oszczędności, uczył poszanowania cudzej własności, uczył 

wytrwałości w dobrym. I trzeba powiedzieć, że mimo wielu nie tylko 

pozytywnych cech naszego słowiańskiego usposobienia, na przestrzeni 

wieków, byliśmy pojętnymi uczniami naszego mądrego Nauczyciela. Na 

dowód wystarczy przytoczyć długą litanię świętych i błogosławionych 

naszego Narodu, by znaleźć potwierdzenie prawdy, że można ze wzrokiem 

utkwionym w niebo dobrze zagospodarować ziemię i uczynić ją sobie w 

mądry sposób poddaną (por. Księga Rodzaju 1,28). 

Pouczające decyzje Ojca Świętego 

Te powiązania — tę owocną współpracę, tę tradycję przypomniała 

nam ogłoszona dnia 28 czerwca br. decyzja Ojca Św. Pawła VI, który 

skoro tylko sytuacja polityczna na to pozwoliła, po ratyfikacji układów 

polsko-niemieckich, nie tylko dostosował granice administracji 

kościelnej do zachodniej granicy państwa polskiego, ale spełniając 

postulaty potrzeb duszpasterskich i nawiązując do wspaniałej tradycji 

tych ziem — stworzył cztery całkiem nowe diecezje. Jedną z nich jest 

właśnie nasza nowa diecezja: koszalińsko- 

-kołobrzeska. 

Wdzięczni jesteśmy Ojcu św. za jego odwagę, okazaną podjęciem 

tej decyzji, bo nie dla wszystkich — szczególnie w narodzie 

niemieckim — decyzja ta okazała się tak oczywistą, jak dla nas 

Polaków. Dziękujemy równocześnie tym wszystkim, którzy — rozu-

miejąc jej wagę — do podjęcia tej decyzji się przyczynili — na 

pierwszym miejscu Prymasowi Polski — Ks. Kardynałowi Wyszyń-

skiemu, że żadnymi trudnościami nie zrażony, walczył w tej sprawie 

iście po bohatersku. 

Wartość tradycji 

Wdzięczni jesteśmy Ojcu św. za to, że przyjmując sugestie Ks. 

 Prymasa, siedzibą nowej diecezji uczynił najprężniejszy 

ośrodek miejski tej części Polski, miasto Koszalin, — ale że w naz- 

wie diecezji wrócił do wspaniałej tradycji związanej z miastem Koło-

brzegiem. Bo właśnie przez to powiązanie jest ta decyzja przypom-

nieniem tych wszystkich wartości, które w przeszłości naszego Narodu 

kryją się jako jego tradycje, — tradycja, poprzez którą z pokolenia na 

pokolenie są przekazywane obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby 

myślenia i postępowania. Ona stanowi podstawę ciągłości kultury 

narodowej i jest jednym z czynników jej dalszych, kierunkowych, 

twórczych przemian. Dobrze to rozumiejąc, uczyliśmy się wszyscy 

wiersza Adama Asnyka: „Do Młodych" i chyba wszyscy umiemy tę 

zwrotkę na pamięć, która sławi tradycję Narodu: 

„Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, Choć 

macie sami doskonalsze wznieść, Na nich 

się jeszcze święty ogień żarzy I miłość 

ludzka stoi tam na straży I wy winniście im 

cześć". 

Wielkość nowych przemian 

Ale szanując tradycję — nie jesteśmy tradycjonalistami w tym 

znaczeniu, żeby przeszłość miała mieć dla nas bezwzględną wyższość 

nad teraźniejszością, żeby tylko minione czasy miały być czasami 

świetności, żeby współczesny nam świat miał być skazany bez reszty na 

zagładę. To Sobór Watykański II orzekł w Konstytucji pastoralnej o 

Kościele w świecie współczesnym, iż „dla wierzących jest pewne, że 

ów ogromny wysiłek, przez który ludzie starają się w ciągu wieków 

poprawić warunki swego bytowania, wzięty sam w sobie, odpowiada 

zamierzeniu Bożemu" (p. 34). Tę prawdę widzimy potwierdzoną we 

fakcie, że siedzibą wznowionej, tradycyjnej diecezji kołobrzeskiej stał 

się największy ośrodek administracyjno-przemysłowy — prężny 

nowym budownictwem — miasto Koszalin, a katedrą diecezji został 

kościół mariacki tego miasta. Tak złączyło się to co stare, to co 

tradycyjne i zamierzchłe z tym co nowe, co rozwinęło się dopiero w 

ostatnich latach i na naszych oczach. A tą decyzją Ojciec św. dał 

jeszcze raz dowód, że „nauka chrześcijańska nie odwraca człowieka od. 

budowania świata i nie zachęca go do zaniedbywania dobra bliźnich, 

lecz raczej silniej wiąże go obowiązkiem wypełniania tych rzeczy" (p. 

34). 
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Wspólny program działania 

To powiązanie przeszłości z teraźniejszością niech będzie naszym 

wspólnym programem działania w nowej diecezji koszalińsko-koło-

brzeskiej, nawiązującej do wspaniałej tradycji sprzed tysiąca prawie lat 

— a przecież całkiem nowej i młodej: 

1. Uszanować to co stare i zamierzchłe — a przecież tak bardzo cenne, 

— uszanować i otoczyć opieką każdy stary kościół, każdą przydrożną 

kapliczkę, każdy na rozstajach stojący krzyż, — ale równocześnie 

budować i otoczyć opieką to co nowe — a przecież tak bardzo 

konieczne — zakład pracy i mieszkalny dom, nową drogę i nową 

maszynę. Przystosowywać wnętrze starego kościoła do nowych wy-

mogów liturgii — ale i mieć nadzieję, że będziemy mogli wybudować 

niejeden nowy Kościół, by jego współczesną architekturą — po 

przez kamienie — dać świadectwo o naszej wierze (por. Łk 19,40). 

2. Uszanować staropolski zwyczaj, tradycją od wieków przekazany — i 

ten dotyczący ogniska rodzinnego i ten znaczący tak wiele 

w życiu współczesnym poza rodziną — ten, który każe nowo rozpo-

czynany bochenek chleba przeżegnać znakiem krzyża świętego i ten, 

który każe wieniec dożynkowy zanieść do kościoła, by plony pól po 

święcić modlitwą dziękczynną do Boga, — ale równocześnie budować 

nową rodzinę, dobrze przygotować jej założenie przez solidną 

naukę, przez zdobycie zawodu i przez wyrobienie chrześcijańskich 

cnót u młodych chłopców i dziewcząt; budować nowe społeczeństwo 

zdrowe i silne, nie ulegające pijaństwu i rozpuście, pobożne i zgodne., 

oszczędne i pracowite. 

3. Uszanować każdego starego człowieka, szczególnie steranego 

chorobą i ciężką pracą, otoczyć go czułą opieką, by jak najdłużej 

korzystać z jego bogatego doświadczenia życiowego — ale równo-

cześnie otoczyć najtroskliwszą opieką nowe, poczynające się pod ser-

cem matki życie, wziąć na siebie chętnie obowiązek wychowania no-

wego człowieka, starając się o to, by za przykładem Chrystusa Pana 

„wzrastał w latach, w mądrości i w łasce u Boga i u ludzi" (Łk 2,40), — 

starając się o to, by w jego życiu nauce języka polskiego i innych 

przedmiotów towarzyszyła — pogłębiana z roku na rok 
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— nauka katechizmu i Dziejów Biblijnych. — starając się oddziaływać 

na niego dobrym przykładem, z którego weźmie na swoją drogę 

życiową tylko zbudowanie i zachętę do dobra. 

Zakończenie 

Ileż w tym naszym wspólnym programie wielkiej pracy i trudnych 

zadań, dla każdego z nas: i dla Was Ukochani Bracia w Chrystusowym 

Kapłaństwie — i dla Was, Drodzy Diecezjanie: dla Was dzieci i 

młodzieży, dla Was ojcowie i matki, mężowie i żony, dla Was samotnie 

idących przez życie. 

Polećmy te zadania Tej, którą w październikowych pacierzach 

różańcowych i litanijnych, tyle razy nazwiemy i Matką i Panią i Kró-

lową naszą i którą przecież uważamy za Pośredniczkę Bożych łask, tak 

nam bardzo potrzebnych do wykonania wyznaczonych zadań. 

„Z Bogiem, z Bogiem, każda sprawa — Tak mawiali starzy. 

Kiedy wezwiesz tej pomocy, wszystko ci się darzy". 

Niech dla Was wszystkich — znakiem tej pomocy Bożej — będzie 

moje biskupie błogosławieństwo, którego Wam udzielam z całego 

serca: 

w Imię + Ojca + i Syna + i Ducha Świętego. Amen. 

(—) + IGNACY JEŻ 

Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski 

Dan w Koszalinie, w uroczystość św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty, dnia 21 wrze-

śnia R.P. 1972 
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Koszalin, dnia 20.09.1974 r. 
 

15. List Pasterski Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego na 
975-lecie Metropolii Gnieźnieńskiej i 850-lecie Misji 
św. Ottona z Bambergu (z dnia 10.10.1974 r.) 

Drodzy Bracia Kapłani! 

Ukochani Diecezjanie! 

„... Kamienie wołać będą". « 

W Ewangelii św. Łukasza zawarte jest opowiadanie o uroczystym 

wjeździe Chrystusa Pana do Jerozolimy w Niedzielę Palmową. 

Mnóstwo uczniów woła głośno tekst Psalmu z wyraźnym odniesieniem 

do postaci Mesjasza. Gdy niektórzy faryzeusze rzekli do Pana 

 

Jezusa: „Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom", — odrzekł: „Po-

wiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą" (Łk 19,38 nn). 

Powołujemy się odtąd często na ten tekst, nawiązując do minionych 

czasów, które przechowały nam świadectwa o Chrystusie Panu, o 

wierze ludzi dawno zmarłych, zakute w martwych kamieniach, 

świadkach ich wiary. 

Mam powód, by odezwać się do Was — ukochani bracia kapłani i 

drodzy diecezjanie — tym obrazowym stwierdzeniem o wołających 

kamieniach, których mamy bardzo wiele w naszej diecezji koszaliń-

sko-kołobrzeskiej. 

1. Najsilniejszym głosem odzywają się do nas kamienie Koło-

brzegu. Był rok tysięczny, gdy przybył do Gniezna cesarz Otton III, by 

u grobu swego przyjaciela św. Wojciecha, pomodlić się, ale by 

równocześnie opublikować decyzję Ojca św. Sylwestra II. który ery-

gował w Gnieźnie metropolię. Do metropolii tej należały odtąd cztery 

diecezje - gnieźnieńska, krakowska, wrocławska, kołobrzeska. 

Pierwszym i jedynym biskupem tej ostatniej był Reinbern, pochodzący 

wprawdzie z Niemiec, ale serdecznie związany z Polską i Bolesławem 

Chrobrym. 

Niedługo trwało to pierwsze biskupstwo kołobrzeskie. Reakcja 

pogańska i zmienne koleje polityczne, a zwłaszcza wojny polsko-nie-

mieckie tego czasu, stworzyły tak wielkie przeszkody, że Reinberna 

widzimy w 13 lat później poza jego diecezją — na dworze królewskim, 

a potem w Kijowie, gdzie uwięziony na skutek politycznych sporów — 

w więzieniu umiera w roku 1018. 

Odtąd tereny naszej diecezji znalazły się w zasięgu działania jednej 

metropolii gnieźnieńskiej, ale trzech biskupstw: gnieźnieńskiego, 

poznańskiego i włocławskiego (Włocławek nad Wisłą). 

Arcybiskupi gnieźnieńscy sprawowali swoją władzę na przestrzeni 

dziejów w dekanatach człuchowskim, miasteckim i złotowskim, a 

nawet przez pewien czas w sławieńskim, słupskim i łupawskim. 

Biskupi Poznania rozciągali swoje wpływy po Wałcz, Mirosławiec, 

Drawsko Pomorskie i po Szczecinek. Do biskupstwa kruszwickiego, 

później włocławskiego, należały tereny dekanatów lęborskiego i 

bytowskiego w północno-wschodniej części naszej diecezji. 
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2. W miesiącach zimowych w r. 1124 św. Otton, biskup Bambergu, 

dotarł w swej podróży misyjnej do terenów naszej diecezji. 

Zaproszony został przez króla Bolesława Krzywoustego do przepro-

wadzenia chrztu Pomorza Zachodniego. Dokładnie 850 lat temu, 

w miesiącu listopadzie i grudniu, — św. Otton ochrzcił mieszkańców 

Kołobrzegu, a potem Białogardu. Wszędzie budował świątynie, 

które może przebudowane i rozbudowane, ale przecież swoimi starymi 

kamieniami opowiadają o przeszłości, o wierze ich budowniczych. 

Powstałe w wyniku misji św. Ottona biskupstwo w Wolinie, potem 

przeniesione do Kamienia, przez 400 lat sprawowało władzę kościelną 

nad północno-zachodnim terenem naszej diecezji. 

3. Ale niezależnie od tych wszystkich szczegółów i faktów — nad 

całością, a przynajmniej nad przeważającą częścią terenu naszej die-

cezji— czuwał a r c y b i s k u p  g n i e ź n i e ń s k i  jako metropolita, 

cieszący się od XV wieku tytułem Prymasa Polski, przez 975 lat. Gdy 

Ojciec św. Paweł VI wskrzesił przed 2 laty tę szacowną tradycję 

starej diecezji kołobrzeskiej, poprzez powołanie do życia nowej: 

k o s z a l i ń s k o - k o ł o b r z e s k i e j ,  nie było wątpliwości co do tego, 

że przynależeć ona będzie znowu do metropolii gnieźnieńskiej. 

Wydaje się, że fakt ten wart jest szczególnego podkreślenia. Bo 

kiedyś przynależność do metropolii gnieźnieńskiej odegrała w życiu 

religijnym tych terenów, które obecnie stanowią nową diecezję, wielką 

rolę. Kościelna przynależność do metropolii gnieźnieńskiej ratowała 

oblicze religijne i narodowe tej części kraju, szczególnie gdy Polska 

politycznie przechodziła trudne chwile. Najsilniej pokazało się to w 

okresie rozbicia dzielnicowego, w okresie rozbicia jedności kościelnej 

oraz w okresie rozbiorów. 

Dzisiaj —D gdy od 30 lat, a w szczególny sposób od 2 lat — metro-

polia gnieźnieńska znalazła się w pełni na swoich starych historycznych 

terenach — wiele, sobie po tej metropolnej przynależności obiecujemy. 

Mamy nadzieję, że duch św. Wojciecha, z którego grobem Gniezno jest 

tak silnie związane, odżyje głębią wiary i męstwem wielkiej ofiary na 

terenach, nad którymi poprzez metropolitalne powiązania ten Święty 

opiekę sprawuje. 
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Diecezjalne „Te Deum" 

Rok 1975 chcemy dla tych racji uczynić rokiem dziękczynienia za 

tę metropolitalną przynależność naszej diecezji do Gniezna od 975 lat. 

Za postać św. Ottona z Bambergu, który 850 lat temu ochrzcił 

Kołobrzeg i Białogard. Za całą bogatą przeszłością historyczną, z której 

wyrósł dzisiejszy dzień ziem, stanowiących nową diecezję. 

Dlatego już dziś zapowiadam, że niedziela 17 sierpnia przyszłego 

roku będzie dniem dla nas szczególnie uroczystym: gościć będziemy w 

konkatedrze w Kołobrzegu Prymasa Polski i wielu biskupów polskich, 

w niedzielę po uroczystości błogosławionego Maksymiliana Kolbego, 

by temu dziękczynieniu dać zewnętrzny wyraz. To nie może być tylko 

jeden dzień uroczystości. Przez cały ten czas,- który nam do dyspozycji 

zostaje, będziemy się przygotowywać, by to dziękczynienie nasze 

godne było bogatej naszej przeszłości. Szczegółowy program tych 

przygotowań podadzą Wam Wasi Duszpasterze. Czy to będą rekolekcje 

czy misje parafialne, czy to będą osobne nabożeństwa, czy uroczystości 

organizowane w ramach tradycyjnych obchodów religijnych — 

umiejcie je wszystkie wykorzystać dla osobistego duchowego dobra, 

ale też i dla pogłębienia naszej diecezjalnej więzi. 

Historia est Magistra Vitae 

„Historia jest nauczycielką życia" mówi stare powiedzenie łaciń-

skie. Uczy nas bardzo wielu rzeczy i dlatego nie wolno nam tej nauki 

zlekceważyć. Uczy nas jak silne były powiązania naszego narodu z 

Chrystusem Panem, z jego Kościołem i ile ze sobą niosły błogosła-

wionych skutków. I dlatego te więzy utrwalić i dzisiaj, to nasze 

zadanie: poprzez święcenie dnia świętego, poprzez niedzielną Mszę 

Św., poprzez częste przystępowanie do sakramentów Św., szczególnie 

spowiedzi i Komunii Św., — poprzez pacierz codzienny, jeśli możliwe 

w domu odmawiany wspólnie. 

Uczy nas historia jak wielkim skarbem jest nauka Chrystusa Pana o 

którą zabiegał Bolesław Chrobry i mądry Bolesław Krzywousty. 

0 przekazywanie tej nauki" w języku polskim troszczyła się także 

matka dziecka, gdy ta część kraju odpadła politycznie od Polski. 

1 dlatego trzeba dziś brać, do ręki tekst Pisma św. — trzeba słuchać 
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Słowa Bożego przekazywanego nam poprzez niedzielne kazanie, — 

trzeba i młodszym i starszym chodzić na lekcje religii — uczyć się 

nauki Chrystusa Pana w rozmaitej formie nam przekazywanej, aby ją 

jak najlepiej poznać. 

Uczy nas miniona przeszłość jakim skarbem jest Boży Dom — 

świątynia Pańska, odgrywająca tak wielką rolę w przekazywaniu nauki 

Chrystusa Pana i udzielaniu Sakramentów św. łączących nas , z Nim. I 

dlatego, tak jak przodkowie śpiewali walcząc o polską mowę właśnie tu 

u nas: „Twierdzą nam będzie każdy próg — tak nam dopomóż Bóg" — 

tak dla nas, zatroskanych o skarb wiary świętej, twierdzą niech będzie 

każdy kościół i ten najmniejszy i ten 

najwspanialszy. 

I dlatego cieszymy się, że władze państwowe przekazały nam 16 

kościołów z konkatedrą w Kołobrzegu na czele, jak również, że 

otrzymaliśmy pozwolenie na budowę nowego kościoła w Słupsku oraz 

rozbudowę kościołów w Koszalinie i Kępicach. Jeżeli z radością 

notujemy fakt podjęcia w wielu wypadkach prac przy przekazanych 16 

kościołach, z których kilka jest już używanych do służby Bożej, — to 

punktem naszego diecezjalnego honoru musi być doprowadzenie 

wszystkich do należytego i właściwego stanu. Przystępujemy do 

przywrócenia dawnej świetności konkatedrze w Kołobrzegu. 

Rozpoczynamy budowę nowego Kościoła na Zatorzu w Słupsku, 

otrzymawszy w ostatnich dniach lokalizację tej budowy. Nie przesta-

niemy zabiegać o nowe miejsca kultu tam, gdzie faktycznie istnieje 

duszpasterska potrzeba. 

Zadania wielkie, ale przecież nie ponad siły prężnej młodej diecezji, 

która ma tak piękne tradycje i która chce być ich godna. Tym bardziej, 

że pieniądze składane przez Was w każdą pierwszą niedzielę miesiąca 

na cele diecezjalne oraz Wasze zaangażowanie się w podjętych przy 

odbudowie kościołów pracach były i są nam dowodem jak dobrze 

rozumiecie swoje historyczne obowiązki. 

Niechaj nowe kamienie naszych kościołów wołają w przyszłości jak 

silną była nasza wiara, tak jak stare kamienie świątyń, w których się 

modlimy wołają do nas, jak wielka była wiara naszych przodków 

zamieszkujących kiedyś tereny naszej diecezji. 

Szczególnymi orędownikami w naszych sprawach — uproszeni 

różańcowymi pacierzami, będą Patronowie diecezji św. Wojciech i 

błogosławiony Maksymilian Kolbe, oraz św. Jadwiga, Patronka 
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kościelnego budownictwa, a moje biskupie błogosławieństwo niech 
Wam będzie zewnętrznym znakiem Bożego błogosławieństwa i Bożej 
pomocy: 

W imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego + Amen. 

(—) + IGNACY JEŻ 

Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski 

Koszalin,   w miesiącu Matki Bożej Różańcowej,  dnia 10 października R.P. 1974 

16. Słowo Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego na roz-
poczęcie Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu 

(z dnia 25.01.1975 r.) 

W nadchodzącą środę kończy się okres zabaw i objawów zew-

nętrznej radości — a poważną ceremonią posypania głów popiołem 

rozpoczniemy okres Wielkiego Postu — czas pokuty i umartwienia — 

czas wewnętrznego nawrócenia. 

Wzywamy Was wszystkich — drodzy Diecezjanie — do jak naj-

głębszego przeżycia tej ceremonii Środy Popielcowej oraz podjęcia jak 

najbardziej zbawiennych postanowień, które podkreślają i na zewnątrz, 

że okres Wielkiego Postu jest dla Was prawdziwie czasem rozważania 

Męki i Śmierci Pańskiej, ale przez to również czasem zmiany życia i 

postępowania na lepsze, jeszcze bardziej bliskie nauki Chrystusa Pana. 

Środą Popielcową rozpoczyna się na terenie całej Polski Kościelny 

Tydzień Trzeźwości. — Niechaj zaznaczy się postanowieniami 

powstrzymania się od używania napojów alkoholowych. — Niechaj i w 

tej dziedzinie zaznaczy się zmiana w naszym postępowaniu, jako wyraz 

wielkopostnego nastroju tak gdy idzie o nas samych — jak i gdy idzie o 

oddziaływanie nasze na innych, bo jak mówi hasło Tygodnia: „Każdy 

chrześcijanin apostołem trzeźwości". 
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Zakończenie 

Istnieje tajemnica grzechu i zła: „misterium iniąuitatis". Ale jest też 

mowa w liście św. Pawła o innej tajemnicy — o tajemnicy pobożności: 

„misterium pietatis" (1 Tm 3,15). Weszła w dzieje ludzkości poprzez 

Chrystusa Pana, poprzez Jego mękę i śmierć — tajemnica pobożności. I 

ona ostatecznie zwycięży! 

Patrzymy na zwycięstwo tej tajemnicy pobożności w okresie Wielkiego 

Postu: iluż ludzi potrafiło jednak złożyć przyrzeczenie trzeźwości 

chociażby na te 40 dni, ilu potrafi brać udział w nabożeństwach Drogi 

Krzyżowej i Gorzkich Żalów — ilu potrafi uklęknąć u kratek 

konfesjonału na zakończenie parafialnych rekolekcji wielkopostnych — 

ilu na okres Wielkiego Postu powstrzymało się od palenia papierosów, 

czy nawet oglądania telewizji, świadcząc uczynki miłosierdzia w 

zdobytym w ten sposób czasie oraz dzięki zaoszczędzonym w ten 

sposób pieniądzom. 

Tak rośnie w nas nadzieja, że tajemnica pobożności ostatecznie 

zwycięży tajemnicę grzechu i nieprawości. 

Prosimy Pana, by Wam wystarczyło odwagi do przeciwstawienia 

się złu — a zdając sobie z tego dobrze sprawę — jak trudna jest droga 

walki ze złem, by zwyciężyło dobro — umacniamy Was na niej naszym 

błogosławieństwem: 

W Imię + Ojca •+ i Syna + i Ducha Świętego. Amen. 

(—) + IGNACY Biskup 

Koszalińsko-Kolobrzeski 

Koszalin, w święto Katedry św. Piotra Apostola, dnia 22 lutego R. P. 1986 

■ 

■ 
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85. List Pasterski Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego: 
ZAPROSZENIE DO SKRZATUSZA (z dnia 26.08.1986 r.) 

Ukochani Bracia w Chrystusowym Kapłaństwie! 

Drodzy Diecezjanie! 

Sprawy Kościoła w Polsce 

W ostatnim czasie zwracaliśmy się do Was stosunkowo często 

Listami całego Episkopatu w sprawach dotyczących całego kraju i 

narodu. I tak w czerwcu, pod koniec roku szkolnego, jeszcze raz 

przypomnieliśmy rodzicom problem troski o wychowanie młodego 

pokolenia. Jakże aktualna jest treść listu dziś, u progu nowego roku 

szkolnego. 

Komunikat z Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, jaka odbyła 

się w Gnieźnie, a zakończyła się w Poznaniu w święto św. św. 

Apostołów Piotra i Pawła w 20-lecie uroczystości milenijnych, stawiał 

nam przed oczy sprawy powiązania dziejów naszego narodu, jego tra-

dycji i kultury z faktem przyjęcia chrztu i nauki Chrystusa Pana, która 

zostawiła w dziejach i życiu naszego narodu niezatarte ślady. 

Osobnym listem pasterskim ogłosiliśmy miesiąc sierpień miesiącem 

walki o trzeźwość narodu, miesiącem walki z plagą pijaństwa, która tak 

niszczy wiele dziedzin naszego życia — a pod koniec tego miesiąca 

zwróciliśmy Waszą uwagę na Kongres Maryjny i Mariologiczny w 

Lublinie, gdyż w momentach trudnych zawsze zwracaliśmy się do 

Najświętszej Maryi Panny jako naszej Pani i Królowej. 

Jakby komentarzem do tego ostatniego stwierdzenia była piesza 

pielgrzymka wiernych naszej diecezji, która z Koszalina i ze Słupska 

wyruszyła na Jasną Górę. Wyprawił ją ze Skrzatusza Ksiądz Biskup 

Piotr Krupa, a razem z nim mieliśmy okazję spotkać się z pielgrzymami 

w Łobodnie i Kamyku, podziwiając wspaniałego ducha, który ożywiał 

ich. Trzy tysiące pielgrzymów, przeważnie młodzieży, 30 
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księży i 40 kleryków jak również kilka Sióstr Zakonnych wprowadził w 

przeddzień Święta Wniebowzięcia Ks. Biskup Piotr na Jasną Górę, by 

poprzez udział w koncelebrowanej Mszy św. na Szczycie zakończyć to 

wspaniałe dzieło, które ogarnęło dzisiaj swoim zasięgiem całą Polskę. 

Sprawy diecezjalne 

Ale obok tych spraw, którymi żyje cała Polska — mamy na naszym 

terenie całkiem specyficzne nasze diecezjalne sprawy. Na pierwszym 

miejscu należy do nich budowa Seminarium Diecezjalnego w Wilkowie 

oraz budowa kilku kościołów, gwałtownie potrzebnych rozrastającym 

się osiedlom miejskim i niektórym wioskom, które kościoła dotychczas 

nie miały. Odpowiednia ilość księży i wystarczająca liczba kościołów 

— to podstawowe warunki normalnego rozwoju życia religijnego. 

Uroczystą sesją w dniu 10 maja w katedrze koszalińskiej i na terenie 

naszego Seminarium Duchownego rozpoczęliśmy I Synod diecezjalny, 

którego głównym zadaniem będzie ustalenie prawa diecezjalnego. 

Modlimy się wszyscy, by pracom Synodu w Komisjach towarzyszyło 

światło Ducha Świętego — trzeciej Osoby Trójcy Przenajświętszej, 

której Ojciec św. Jan Paweł II poświęcił tak wspaniałą encyklikę 

ogłoszoną w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 

Adoracjami Najświętszego Sakramentu, które odbywać się będą we 

wszystkich parafiach naszej diecezji, w sposób o którym decydować 

będą Księża Proboszczowie, będziemy się przygotowywać do przeżycia 

Kongresu Eucharystycznego, zapowiedzianego na przyszły rok. 

Seminarium Duchowne naszej diecezji w najbliższym czasie rozpocz-

nie trzeci z kolei rok swojej pracy w pełnym składzie wszystkich 

sześciu roczników, wśród których rozpocznie studia 25 nowo przyję-

tych. Cieszymy się tą liczbą, co oczywiście nie zwalnia nas z gorącej 

modlitwy o nowe i dobre powołania kapłańskie i zakonne. 

Skrzatusz 

Wszystkie wyliczone wyżej i nie wyliczone sprawy składamy w 

ręce naszej Pani i Królowej, u nas w szczególny sposób czczonej, 
Matki Boskiej Bolesnej w Skrzatuszu. 

Co roku pielgrzymuje cała diecezja poprzez swoich przedstawicieli 

do tego miejsca łaskami słynącego. Znane od wielu wieków, zasłynęło 

swoją figurką Matki Boskiej Bolesnej od trzystu przeszło lat. Kult ten 

— mimo osłabienia poprzez wojnę — nie tylko nie osłabł, ale 

przeciwnie — od powstania nowej diecezji — jako w jedynym Jej 

sanktuarium maryjnym z historyczną przeszłością — stale wzrasta i to 

do tego stopnia, że odważyliśmy się zwrócić do Stolicy Apostolskiej z 

prośbą o pozwolenie na przyozdobienie Świętej Figurki papieskimi 

koronami. Ostatnio otrzymaliśmy z Rzymu to pozwolenie i 

rozpoczęliśmy konieczne przygotowanie. Koronacja obrazu czy figury 

jest niezwykłym aktem czci Chrystusa Pana oraz Najświętszej Maryi 

Panny, potwierdzającej tę powszechną cześć jakiej doznaje Chrystus 

Pan czy Matka Boża. Umiejmy tego dać dowód w tym roku w niedzielę 

po święcie Matki Boskiej Bolesnej, a więc września. Wzywamy 

wszystkich diecezjan — starych i młodych — niewiasty i mężczyzn — 

by wszyscy sobie tak czas ułożyli, by w tę niedzielę znaleźć się w 

Skrzatuszu. Winni to uczynić przede wszystkim czciciele Niepokalanej 

Dziewicy, czy to z szeregów Żywego Różańca, czy Sodalicji 

Mariańskiej, czy wreszcie z szeregów tych, o których pisał poeta, że u 

nas wierzy w Nią ten nawet, który w nic nie wierzy. Jakże 

potrzebujemy Jej Matczynych rąk i Jej Macierzyńskiej opieki i obrony, 

o którą codziennie w pacierzu prosimy. Umiejmy Jej podziękować za 

wstawiennictwo u Bożego tronu, boć przecież tyle razy już w życiu 

naszym osobistym, w życiu naszej rodziny i w życiu naszej Ojczyzny 

pokazało się, jak możną jest Ona Pośredniczką Łaski. 

Potrafiła pielgrzymka naszej diecezji przemierzyć pieszo na Jasną 

Górę 400 kilometrów — będziemy umieli i my pokonać wszelkie 

przeszkody, by zjawić się w Skrzatuszu w niedzielę trzecią września na 

godzinę 11.00, by poprzez udział we Mszy św. wyrazić to, co czują 

nasze serca. Wszyscy trzej księża Biskupi pójdą pieszo z Wałcza do 

Skrzatusza, wyruszając o godzinie 6.00 rano spod kościoła św. Miko-

łaja. Chcemy w ten sposób dać dowód, że nasze przygotowania do 

koronacji figurki Matki Boskiej Skrzatuskiej weszły naprawdę w 

ostatnie stadium i wszyscy musimy się modlić, by aktu koronacji 
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dokonał w przyszłym roku sam Ojciec Święty Jan Paweł II, gdy po raz 

trzeci będzie pielgrzymował do swojej Ojczyzny. Ta pielgrzymka do 

Skrzatusza będzie najlepszą formą uproszenia błogosławieństwa 

Bożego dla dzieci i uczącej się młodzieży w obliczu rozpoczętego 

właśnie nowego roku szkolnego. 

Po odbytych w dekanatach dożynkach będzie pielgrzymka do 

Skrzatusza również okazją do podziękowania publicznie Panu Bogu za 

tegoroczne zbiory. Dlatego prosimy, by poszczególne delegacje 

parafialne czy dekanalne przyjechały z wieńcami dożynkowymi, które 

na ofiarowanie złożymy u stóp ołtarza jako nasz dar. 

Mszę św. koncelebrowaną, razem z trzema Księżmi Biskupami 

złożą w tym roku Jubilaci, którzy obchodzą 50-lecie swoich święceń 

kapłańskich. Będzie to swoista forma naszego podziękowania księżom 

za ich długoletnią posługę kapłańską. Oto długa lista diecezjalnych 

spraw, jakie chcemy Matce Najświętszej przedstawić w dzień naszego 

diecezjalnego odpustu w Skrzatuszu, w niedzielę, dnia 21 września. 

Dlatego wołamy: wszyscy w tym dniu pielgrzymujemy do Matki 

Boskiej Bolesnej do Skrzatusza. Złożyli Jej swój hołd kapłani naszej 

diecezji w dniu 16 czerwca, złożyli Jej swój hołd pielgrzymi wędrujący 

pieszo do Częstochowy w dniu 1 sierpnia — umiejmy teraz wszyscy 

podążyć do Skrzatusza, by Ją zapewnić o naszych synowskich 

uczuciach, t. 

„Maryjo, Królowo Polski — jestem przy Tobie, pamiętam, — czu-

wam!" 

Wszystkim Wam przekazuję swoje błogosławieństwo na pielgrzy-

mią drogę: 

W Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego + Amen. 

(_) + IGNACY Biskup 

Koszalińsko-Kołobrzeski 

Koszalin, w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, dnia 26 sierpnia R. P. 1986 244 

 



94. List Pasterski Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego — 
na XV-Iecie Diecezji (z dnia 20.08.1987 r.) 

IGNACY z Bożego 
zmiłowania i łaski Stolicy Apostolskiej pierwszy 
biskup koszalińsko-kołobrzeski Duchowieństwu i 
Wiernym pozdrowienie i błogosławieństwo w 
Panu! 

• 

W tak niezwykłej, ale przecież tradycją uświęconej formie, ode-
zwałem się do Was słowami pierwszego listu pasterskiego 15 lat temu. 
Wydawało się, że zastosowanie tej formy było usprawiedliwione wtedy 
niezwykłą okazją, jaką było wznowienie starej kołobrzeskiej diecezji z 

tysięcznego roku. 

A dziś to samo odezwanie się jest niemniej usprawiedliwione na 
piętnaście lat istnienia diecezji — to przecież duża przestrzeń czasu. 
Wszystko zdaje się wskazywać na to, że pierwsza diecezja w Koło-
brzegu tylko tyle lat istniała i że tylko 15 lat rządził nią pierwszy biskup 
kołobrzeski Reinbern. Dlatego — historią pouczeni — uważamy, że 15 

lat istnienia, to długi okres czasu dla takiego organizmu jakim jest 
diecezja, szczególnie gdy to są pierwsze lata jej istnienia, lata 
organizowania jej życia, lata jej wzrostu. Dlatego nie wolno nam obok 
tego faktu przejść obojętnie — nie wolno nam nie zwrócić nań uwagi. 

Wielkie wydarzenia 

Piętnasta rocznica istnienia diecezji minęła w blasku dwóch wy-

darzeń: II Kongresu Eucharystycznego w naszym kraju i III Piel-

grzymki Ojca św. Jana Pawła II do Ojczyzny. Powoli wszyscy docho-

dzimy do przekonania, że były to prawdziwie wielkie wydarzenia, które 

dostarczyły nam wszystkim niezwykłych przeżyć religijnych. 
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 Stanęła przed nami tak jasno, jak nigdy dotychczas, prawda zawarta w 

haśle Kongresu Eucharystycznego o Chrystusie Panu, który „do końca 

ich umiłował" (J 13,1). Przybliżył nam tę prawdę swoimi słowami 

Ojciec Św., który tak często w swoim przepowiadaniu do nich 

nawiązywał i który nam je zilustrował dwiema beatyfikacjami — 

Karoliny Kózkówny i bpa Michała Kozala, prostej wiejskiej 

dziewczyny i człowieka, do wielkiej, po ludzku, godności wyniesio-

nego, którzy obydwoje też do końca potrafili Pana Boga i ludzi 

umiłować. 

A więc ta droga, jaką nam wskazuje Chrystus Pan w Eucharystii 

ukryty, jest drogą możliwą do naśladowania, nie tylko przez męczeń-

stwo,  ale i przez wszelkiego rodzaju ofiarę codziennego życia. 

Tak patrzymy na umęczonego swoją codzienną pracą ojca, tak 

patrzymy na zakłopotaną na co dzień pracowitą matkę, tak podziwiać 

nam trzeba w niezwykłym trudzie w tym roku zbierającego owoce 

ziemi rolnika i tak też patrzymy na kapłana, lekarza, siostrę zakonną, 

czy nauczycielkę, na chorego i cierpiącego — każdy idzie drogą, na 

której poprzez ofiarę swojej pracy i cierpienia pokazuje miłość do Pana 

Boga i do bliźnich, bo zasada przekazania słowami Zbawiciela „nie ma 

większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół 

swoich" (J 15,13) — jest zawsze aktualna i dla nas wszystkich wiążąca. 

Umieć Panu Bogu wiele dać — umieć bliźniemu wiele poświęcić, oto 

wnioski jakie jeszcze długo wyciągać będziemy z hasła Kongresu 

Eucharystycznego. 

A patrząc wstecz cieszymy się, że przez 15 lat istnienia diecezji 

znajdujemy dowody, iż taka postawa jest dla wielu jej mieszkańców 

normalną i oczywistą. 

Jeżeli musimy przyznać, że jeszcze nie dla wszystkich — to praw-

da! I dlatego tak w pracy duszpasterskiej parafii, jak i w pracy 

wychowawczej każdego domu stać będzie hasło Kongresu Euchary-

stycznego i przemówienia Ojca Św. z Jego III pielgrzymki do Ojczyzny 

jako zadanie do wykonania na dalsze lata istnienia naszej diecezji. 
■ 

Rok Maryjny 

Piętnasta rocznica istnienia diecezji zbiegła się z ogłoszonym przez 

Ojca Św. Rokiem Maryjnym poprzez Jego najnowszą Encyklikę 

rozpoczynającą się słowami „Matka Odkupiciela"'. 
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Encyklika ta jest rozważaniem Ojca Św. o znaczeniu Maryi w ta-

jemnicy Chrystusa i o Jej czynnej i wzorczej obecności w życiu 

Kościoła (nr 1). A rozważając kolejno sceny z życia Matki Bożej, 

zatrzymuje się Ojciec Św. przy scenie nawiedzenia św. Elżbiety przez 

Najświętszą Maryję Pannę i pisze: „Wszystkie słowa w pozdrowieniu 

Elżbiety mają doniosłą wymowę, jednakże znaczenie kluczowe wydaje 

się posiadać to, co mówi ona na końcu: „Błogosławiona jesteś, któraś 

uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana" (Łk 1,45). 

Można postawić te słowa obok wyrażenia „Łaski pełna" w 

pozdrowieniu anioła. Odsłania się w nich ... zasadnicza treść 

mariologiczna, zasadnicza prawda o Maryi, która stała się rzeczywiście 

obecna w tajemnicy Chrystusa właśnie przez to, że „uwierzyła". Pełnia 

łaski przy zwiastowaniu anielskim oznacza dar Boga samego; wiara 

Maryi, którą głosi Elżbieta przy nawiedzeniu, wskazuje na to, jak 

Dziewica nazaretańska odpowiedziała na ten dar" (nr 12). 

Wniosek jaki Ojciec św. wysnuwa jest wyraźny, stosownie do nauki 

Soboru Watykańskiego II: „Bogu objawiającemu należy okazać 

posłuszeństwo wiary — przez które człowiek z wolnej woli cały 

powierza się Bogu" (nr 13). 

Tak było w życiu Matki Bożej jak nam o tym mówi Jej „niech mi 

się stanie według słowa Twego" w scenie anielskiego zwiastowania; tak 

było przez całe Jej życie, które szczegółowo rozważa encyklika Ojca 

św. aż do momentu Ukrzyżowania na górze Kalwarii, aż do słów 

Chrystusa Pana z krzyża: „Oto Syn Twój — oto Matka Twoja" (J 

19,25-27). 

„Bogu objawiającemu należy okazać posłuszeństwo wiary" — uczy 

Sobór. Nie jest to łatwe do zrealizowania — wiemy z własnego 

doświadczenia. I dlatego dobrze, że mamy taki wspaniały wzór i taki 

doskonały przykład, na który tak wyraźnie wskazuje nam Ojciec Św., 

byśmy według tego wzoru swoje własne życie kształtowali, byśmy 

Panu Bogu potrafili okazać posłuszeństwo wiary we wszystkim. „Nie 

będziesz miał bogów cudzych przede mną" — „Pamiętaj abyś dzień 

święty święcił" — „Nie zabijaj" — „Nie cudzołóż" — znamy je 

wszystkie, te przez Pana Boga objawione przykazania, którym należy 

się posłuszeństwo wiary. 

Cieszymy się — patrząc wstecz na 15 lat istnienia diecezji — ile-

kroć dostrzegamy to „posłuszeństwo wiary", kształtowane wzorem 
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i przykładem Matki Najświętszej. A ile razy dostrzegamy, że nam tego 
„posłuszeństwa wiary" wobec objawiającego Boga brakuje — tyle razy 
wołajmy słowami antyfony Maryjnej kończącej codzienną Liturgię 
godzin: 

„Święta Matko Odkupiciela 
Bramo niebios zawsze otwarta, Gwiazdo morza! 

Wspomóż upadły lud, gdy powstać usiłuje. 
Tyś zrodziła Stwórcę swojego, 
ku zdumieniu całej natury"! 

Rozważaniami na temat tych słów kończy Ojciec św. swoją ency-

klikę, przypominając, że antyfona ta „wznosi się rokrocznie do Maryi 

przywołując moment, kiedy dokonał się ów zasadniczy przełom 

historyczny, który nieodwracalnie trwa: przełom pomiędzy „upadkiem" 

a „powstaniem"... Kościół widzi Błogosławioną Bogurodzicę... jako 

Wspomożycielkę ludu chrześcijańskiego w nieustannej walce dobra ze 

złem, aby nie „upaść", a w razie upadku, aby „powstać" (nr 52). 

Modlić się będziemy przez cały Rok Maryjny, by był on okazją do 

powstania z upadku tym, którym zabrakło „posłuszeństwa wiary". 

Skrzatusz — 20 września 

Szczególną okazją do tych modlitw będzie doroczna pielgrzymka 

diecezjalna do jedynego sanktuarium Maryjnego jakie posiadamy — do 

Skrzatusza — w niedzielę, po święcie Matki Boskiej Bolesnej, dnia 20 

września. 

Zapraszamy Was wszystkich szczególnie serdecznie do udziału w 

tej pielgrzymce i ze względu na Rok Maryjny, i ze względu na to, że to 

XV pielgrzymka diecezji naszej od momentu jej powstania, i ze 

względu na to, że konferencjami rejonowymi księży i tą pielgrzymką 

diecezjalną rozpoczynamy nasze przygotowania do koronacji figury 

Matki Boskiej Skrzatuskiej, która ma się odbyć w przyszłym roku. 

Przedstawimy Matce Bożej w czasie tej pielgrzymki wszystkie 

nasze dzienne sprawy — te bardzo osobiste, najbardziej nas dotykające, 

sprawy naszych rodzin, parafii i diecezji, Kościoła na całym świecie, a 

szczególnie w naszej Ojczyźnie. Podziękujemy Matce Bożej za 

wszystkie łaski przez 15 lat istnienia diecezji otrzymane — 
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za nowo powstałe parafie, za pobudowane nowe kościoły, za powołania 

kapłańskie i zakonne, którymi w szczególny sposób się ciesząc 

odprawimy Sumę odpustową jako Mszę św. koncelebrowaną z tego-

rocznymi neoprezbiterami. Podziękujemy specjalnie za przeżycia 

związane z II Kongresem Eucharystycznym i za Ojca św. Jana Pawła II, 

za Jego III pielgrzymkę do Ojczyzny. Będzie ta Msza św. 

pielgrzymkowa podziękowaniem za zbiory, tak trudne w tym roku, o 

ich szczęśliwe zakończenie. I dlatego prosimy znowu o przywiezienie 

wieńców dożynkowych z tych parafii, które już żniwa zakończyły. Na 

ofiarowanie przyniesiemy je do ołtarza. 

Przedstawimy Matce Najświętszej sprawy katolickiego wychowania 

dzieci i młodzieży tak zagrożonego ateizacją w rozpoczętym nowym 

roku szkolnym, jak również nasze całoroczne przygotowanie do 

koronacji figury Matki Boskiej-Skrzatuskiej, które powierzyliśmy 

stróżom naszego sanktuarium — Księżom Salezjanom. 

Ileż tych spraw, jakie mamy Matce Bożej do powierzenia! Dlatego 

wołamy do Was: wszyscy do Skrzatusza w niedzielę, dnia 20 września, 

na godzinę 11.00! Potrafiła nasza pielgrzymka diecezjalna przejść 

pieszo w pierwszej połowie sierpnia ze Skrzatusza na Jasną Górę w 

liczbie przeszło 3000 uczestników, z 38 księżmi i tyluż klerykami 

wyprawiona w drogę przez Ks. Biskupa Tadeusza i wprowadzona przez 

niego do Częstochowy — o ileż łatwiej będzie nam przejechać do 

Skrzatusza pociągiem, autobusem czy własnym autem — albo nawet 

przejść pieszo o wiele mniejszą odległość! 

Tradycyjnym już zwyczajem z Kościoła św. Mikołaja w Wałczu w 

niedzielę, dnia 20 września o godz. 6.00 rano wyruszy pieszo do 

Skrzatusza grupa tych wszystkich, którzy przynajmniej taki odcinek 

drogi i jej trudów chcą Matce Najświętszej ku Jej czci ofiarować. 

Niech Wam wszystkim na tych pielgrzymich szlakach, które są 

obrazem naszej życiowej pielgrzymki, towarzyszy moje biskupie 

błogosławieństwo: 

w Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego + Amen. 

(—) + IGNACY Biskup 

Koszalińsko-Kołobrzeski 

Koszalin, we wspomnienie św. Bernarda, Opata i Doktora Kościoła, dnia 20 sierpnia R. 

P. 1987 
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96. List Pasterski Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego na 
Wielki Post R. P. 1988 (z dnia 7.02.1988 r.) 

Drodzy Bracia w Chrystusowym Kapłaństwie! 

Ukochani Diecezjanie! 

Wizyta „ad limina" 

Prawo Kościelne nakazuje każdemu Biskupowi Diecezjalnemu 

złożyć Ojcu św. sprawozdanie ze stanu życia religijnego diecezji raz na 

pięć lat (kan. 399 n. K.P.K.). 

W grudniu 1987 roku — przed dwoma miesiącami — już po raz 

trzeci takie sprawozdanie w Rzymie składałem razem z biskupami 

metropolii gnieźnieńskiej, warszawskiej i poznańskiej. Złożyłem je — 

sumiennie przez Kurię Biskupią przygotowane — pięknie oprawione — 

w języku łacińskim napisane — zaopatrzone w dwie mapy: Polski i 

diecezji, w głównych urzędach Ojca św. a na koniec osobiście Głowie 

Kościoła. Odprawiliśmy wspólnie, wszyscy obecni wtedy w Rzymie 

biskupi polscy, uroczyste Msze św. koncelebrowane w czterech 

bazylikach Rzymu, gdyż wizyta ta nosi nazwę „ad limina apostolorum" 

— do grobów apostolskich, a kościoły św. Piotra i św. Pawła nad ich 

grobami zostały wzniesione. 

Najsilniejsze wrażenie pozostawiły na nas oczywiście spotkania 

osobiste z Ojcem św. Życzył sobie Jan Paweł II, by tym razem w 

wizycie tej wzięli udział również Księża Biskupi Pomocniczy i dlatego 

razem ze mną u Ojca św. na audiencji prywatnej obecni byli Ks. Biskup 

Tadeusz Werno i Ks. Biskup Piotr Krupa. Razem mogliśmy Ojcu św. 

przedstawić najważniejsze sprawy diecezjalne i razem otrzymać Jego 

błogosławieństwo Najwyższego Pasterza. Spotkaliśmy się z Następcą 

św. Piotra przy ołtarzu w Jego prywatnej kaplicy, na audiencji 

udzielonej biskupom metropolii gnieźnieńskiej i warszawskiej — i 

również przy stole w Jego prywatnych aparta- 
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mentach. Miłe to były dla nas spotkania, ale ani na chwilę nie 
zapominaliśmy o tym, że jesteśmy tam Waszymi reprezentantami. I 
dlatego przekazujemy Wam tę relację razem z najlepszymi pozdro-
wieniami tak nam drogiego Ojca św. i razem z Jego pasterskim błogosł 

awieństwem. 

Słowa Ojca św. 

Przekazujemy Wam też Jego słowo — z którym zwrócił się do nas 

opierając je o jedno właściwie wyrażenie, użyte jeszcze w tekstach 

Soboru Watykańskiego II — ale ciągle aktualne i ważne: łacińskie 

wyrażenie; „communio" .Używamy go często w odniesieniu do 

Najświętszego Sakramentu mówiąc „idziemy do Komunii Św.". Słowo 

to znaczy: łączność, wspólnota, jedność. Ona powstaje w najściślejszy 

sposób poprzez Komunię św. między mną a Panem Bogiem. Nie ma 

lepszego sposobu wejścia w łączność z Panem Bogiem jak właśnie 

poprzez przyjęcie Ciała i Krwi Pańskiej w Komunii Św.; ale słowo to 

rozumieć trzeba szerzej -— ta łączność, jedność, wspólnota powstaje 

wtedy też pomiędzy wszystkimi do Komunii św. idącymi. Eucharystia 

tworzy tę wspólnotę i jedność, tworzy Kościół. Bo Kościół jest 

„communio". Jesteśmy sobie bliscy, znajomi, ten stojący obok mnie w 

kościele człowiek, ten śpiewający razem ze mną modlitwę Pańską 

„Ojcze nasz", ten z którym podzielę się znakiem pokoju, ten obok 

którego klęknę przy Komunii Św., on mi już nie jest obcy, on jest kimś 

bardzo bliskim — razem tworzymy tę wspólnotę i jedność, którą 

nazywamy Kościołem — „communio". Bardzo bogate w treść słowo, o 

które Ojciec św. oparł swoje do nas przemówienie. Tę wspólnotę 

pogłębiać, tę jedność tworzyć, nie pozwolić na jakiekolwiek jej 

osłabienie — to zadanie jakie przypomniał nam Ojciec św. — nam 

biskupom — ale przez nas, wszystkim naszym księżom, oraz wszystkim 

ludziom należącym do tej wspólnoty, jaką jest Kościół, też i ten 

diecezjalny. 

Nie mógł nie wspomnieć Następca św. Piotra odbytego w paź-
dzierniku 1987 r. synodu rzymskiego, który o tych zadaniach ludzi 

świeckich przez cały miesiąc rozważał przy udziale biskupów re-
prezentujących Kościół całego świata. Nie mógł też nie wspomnieć 
Ojciec św. o niebezpieczeństwach, które tej jedności zagrażają. 

Rozbijanie jedności Kościoła 

Jest w naszej diecezji zwyczaj, że pod koniec odprawianej przez 

Waszych Księży „kolędy", poprzez którą zanoszą oni do domów 

Waszych błogosławieństwo Boże i składają Wam wizytę duszpasterską 

— również my, biskupi, zbieramy księży na jednej z plebanii dekanatu i 

odprawiamy „kolędę". Bo każda plebania też błogosławieństwa Bożego 

potrzebuje! I przy tej okazji Księża zdają nam sprawę ze stanu życia 

religijnego z tej jednej perspektywy, jaką zdobywają, odwiedzając Was 

po „kolędzie". Ciekawy to obraz ale i radosny, gdy na kapłana czeka się 

w mieszkaniu pięknie przygotowanym i gdy ojciec rodziny potrafi mu 

wyjść naprzeciw zapraszając do wnętrza. Radosny jest on tam, gdzie 

cała rodzina — ojciec, matka i wszystkie dzieci potrafią uklęknąć razem 

i odmówić wspólną modlitwę. Radosny jest to obraz tam, gdzie 

wykorzystuje się tę tak rzadką przecież okazję do szczerej rozmowy o 

problemach łączących się z życiem religijnym. 

Ale ile razy ten obraz jest mniej radosny, jest czasem smutny, a 

nawet tragiczny. Ile razy wypadło patrzeć Księdzu na ślady melin 

pijackich w mieszkaniach ludzi starych, którzy nielegalnym procederem 

handlu alkoholem chcą nieraz zarobić trochę grosza przyczyniając się 

przez to do wtrącania jeszcze głębiej współbrata w nieszczęście i nędzę. 

Ile razy napotykali przy tym Księża na ślady „Świadków Jehowy", 

którzy chodzili też po domach — nieraz w niedzielę — wyszukując 

tych, którzy nie poszli do kościoła, a uważając ich za słabych we 

wierze, własną wykładnią Pisma św. próbowali ich oderwać od jedności 

z Kościołem, z Następcą św. Piotra. Jakże nie wspomnieć o 

niebezpieczeństwach, które grożą z perspektywy moralności, gdy 

mówili nam księża o spustoszeniu, jakie wywołuje słynny już niestety 

podręcznik pt. „Przysposobienie do życia rodzinnego", który wycofany 

wprawdzie jako podręcznik szkolny dostał się przecież w ręce 

młodzieży w ilości pół miliona egzemplarzy z przedziwnym 

pośpiechem — jak świadczy jedna z autorek — wydrukowany. Jakże 

się dziwić potem, że tak duża liczba młodych małżeństw — jak mówił 

jeden z wiejskich Księży Proboszczów — jest zawierana pod presją 

ciąży, jako skutku współżycia małżeńskiego na długo przed ślubem. Bo 

nie ma miejsca na pojęcie czystości przedmałżeńskiej w ustach 

wychowawcy w szkole, a nierzadko 
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i w ustach matki czy ojca w domu. Mówią nam lekarze przy tych 

spotkaniach o strasznej hekatombie ofiar, jaką składamy co roku jako 

naród, stosując w praktyce ustawę pozwalającą na przerywanie nici 

życia dziecka jeszcze przed jego narodzeniem. A który film w kinie czy 

w telewizji bronił kiedy wierności małżeńskiej czy nierozerwalności 

związku małżeńskiego? Czy dziwić się wtedy rosnącej i to w 

zastraszający sposób z roku na rok ilości rozwodów w polskich sądach 

udzielanych? Jeśli w 1980 roku było ich blisko 40.000, to w 1985 — 

rocznik statystyczny wykazywał ich już blisko 50.000. A to tylko 

niektóre z tych niebezpieczeństw rozmaitego rodzaju, które w skutkach 

niosą ze sobą rozerwanie tej wspaniałej jedności, jaką tworzymy jako 

Kościół — jeden — święty — powszechny i apostolski, jak to 

wyznajemy w każdej niedzielnej Mszy św. 

Plan pracy 

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" — powtarza Kościół w 

tych dniach słowa Chrystusa Pana (Mk 1,15). „Pamiętaj człowieku, że 

prochem jesteś i w proch się obrócisz!" upomniał nas Kościół w Środę 

Popielcową, sypiąc popiół na nasze głowy. „Przyjdzie jako sprawie-

dliwy Sędzia, który za dobre wynagrodzi a za złe ukarze" — mówi w 

pacierzu powtarzana prawda wiary. Oby wielkopostne rozważania 

doprowadziły rzeczywiście do nawrócenia. Bo to nawrócenie jest mo-

żliwe! Wspominana w kalendarzu w tych dniach — 22 lutego — św. 

Małgorzata z Kortony przez 9 lat żyła występnie. Znalazłszy w polu 

toczone przez robaki, rozkładające się zwłoki zamordowanego kochan-

ka — uznała w tym palec Boży — zmieniła zupełnie swój styl życia i 

została świętą! — Bo nawrócenie jest możliwe! — O św. Franciszku 

Borgiaszu mówi jego życiorys, że gdy brał udział w pogrzebie słynącej 

z piękności królowej hiszpańskiej Izabelli — wystarczyło że spojrzał na 

jej oblicze po otwarciu trumny przed złożeniem jej do grobu — a było 

to w gorące hiszpańskie lato — żeby ten widok już mu nie dał spokoju. 

Przeżył i on swoje nawrócenie, odmienił zupełnie swoje postępowanie i 

dzisiaj czcimy go jako świętego. 

Wielki Post to czas nawrócenia. Wielki Post to czas pokuty i od-

miany swojego postępowania. Wielki Post to czas modlitwy, nabo-

żeństw Gorzkich Żalów i Drogi Krzyżowej, by wyprosić sobie i innym 

łaskę potrzebną do odmiany życia. 
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W tych modlitewnych rozważaniach towarzyszy nam Matka Bole-

sna, błogosławiona, bo uwierzyła (Łk 1,45). Ona jest nam w tym 

Maryjnym Roku szczególną Przewodniczką, bo jak mówi Sobór Wa-

tykański II Ona „szła naprzód w pielgrzymce wiary i utrzymała wiernie 

swe zjednoczenie z Synem aż do Krzyża" (Lumen gentium 58). 

Człowiek pełen wiary zdobędzie się na każdą ofiarę, ma duchową 

siłę, by podjąć się każdego zadania. Dlatego wołamy do pijaka: prze-

stań pić, bo to jest możliwe! Patrz co się dzieje z twoją żoną i z twoimi 

dziećmi — patrz na zniszczone szczęście twojego domu i przestań pić 

— bo to jest dla człowieka możliwe, dla człowieka, który uwierzył. 

Chwiejącemu się we wierze mówimy: weź do ręki Pismo Św., ty-

godnik katolicki, książkę o treści religijnej i czytaj! Idź na kazanie, weź 

udział w rekolekcjach, bo nawrócenie zależy też od naszego wysiłku, 

od naszego wkładu w dzieło wiary. 

Młodzieży powtarzamy słowa Ojca św. z Westerplatte: Chrystus 

przez swoją miłość do końca dał im moc, aby się stali synami Bożymi. 

„Ta moc jest potrzebna, aby nie ulec rezygnacji, obojętności, zwąt-

pieniu... aby nie ulec pokusie beznadziejności, która prowadzi do 

samozniszczenia poprzez alkoholizm, narkomanię, nadużycia seksu-

alne... wyżywanie się w sektach czy innych związkach, które są tak 

obce kulturze, tradycji i duchowi naszego Narodu" (17 VI 87). 

Do dzieci wołamy: Módlcie się za swoich rodziców i za swojego 

brata i siostrę, by nam Pan Bóg dał wiarę, a będziemy mocni i silni, by 

rozpocząć inne życie, by się nawrócić. 

18 września włożymy na głowę Matki Boskiej Bolesnej w Skrza-

tuszu korony w podzięce za to, że uwierzyła i że odtąd jest dla nas 

wzorem i przykładem, że przoduje Ludowi Bożemu w pielgrzymce 

wiary. Będzie to wspaniałym aktem kończącym w naszej diecezji Rok 

Maryjny — ogłoszony przez Ojca św. Jana Pawła II encykliką 

„Redemptoris Mater" 27 marca ub. roku. Oby dla wszystkich był on 

rokiem Bożej łaski i błogosławieństwa, którego zewnętrznym znakiem 

niech Wam wszystkim będzie moje biskupie błogosławieństwo na dni 

wielkopostnego nawrócenia. 

W Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego. Amen. 

+ IGNACY Biskup 

Koszalińsko-Kołobrzeski 

Koszalin, w V Niedzielę Zwykłą, dnia 7 lutego R. P. 1988 

283 



99. List Pasterski Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego na 
Rok Maryjny 1987/88: Zaproszenie do Skrzatusza na 
uroczystość koronacji figury Matki Boskiej Bolesnej — 
Pani Skrzatuskiej — w dniu 18 IX 1988 r. 
(z dnia 2.06.1988 r.) 

Wstęp 

Z życia św. Mikołaja z Tolentino, którego święto obchodzone jest 
10 września zanotowano znamienny szczegół. Gdy jako młody człowiek 

zapoznał się z życiorysem swojego Patrona, św. Mikołaja biskupa, 
którego Kościół czci dnia 6 grudnia — tak się przejął i zachwycił 
szczegółami jego życia, że postanowił też zostać świętym. Tak wiernie 
zaczął naśladować życie swojego Wielkiego Patrona, że gdy umierał 
wszyscy znający Go ludzie uważali Go za świętego. I Kościół 
faktycznie wyniósł Go na ołtarze i odtąd czcimy Go jako drugiego 

świętego Mikołaja. Bo człowiek na drodze swojego życia potrzebuje 
wzorów i wzniosłych przykładów, które porywają do naśladowania. 

Maryja wzorem do naśladowania 

Na prośbę biskupów polskich Ojciec św. Jan Paweł II — Rok 
Maryjny, jaki przeżywamy, przedłużył do dnia 8 XII br. Składając tę 
prośbę i uzyskawszy jej pozytywne załatwienie chcieliśmy jeszcze raz 
podkreślić jak ważną sprawą jest, by wszyscy spojrzeli na obraz 
Najświętszej Maryi Panny jako na wzór dla siebie i by czynili to jak 
najczęściej — a do tego przedłużenie Roku Maryjnego może się 
przyczynić. 

Gdy patrzymy na obraz Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej — 
słyszymy uzasadnienie tego niezwykłego przywileju Matki Naj-
świętszej w słowach Pisma Świętego Starego Testamentu: „Wprowa- 
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dzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę" (Rdz 3,15) — powiedział 

Pan Bóg do szatana po grzechu pierwszych rodziców. Ponieważ sam 

Pan Bóg wprowadził nieprzyjaźń między Matką Boską, bo do Niej 

Kościół ten tekst odnosi a szatanem — dlatego nigdy nie weszła przez 

grzech w stan przyjaźni ze złym duchem, była niepokalanie poczęta. 

I tak staje się ten obraz wezwaniem, by kłaść nieprzyjaźń między 

sobą a szatanem, by spełnić w życiu przyrzeczenia chrzestne odnawiane 

w liturgii Wielkiej Soboty co roku, w których wyrzekamy się szatana, 

wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic. 

Gdy Kościół uzasadnia tekstem Nowego Testamentu przywilej 

Niepokalanego Poczęcia powtarza słowa anioła: „Bądź pozdrowiona 

pełna łaski" (Łk 1,28). Ponieważ było Jej serce pełne łaski — nie było 

w nim miejsca na grzech. I stąd wezwanie idące do nas, by napełniać 

serce łaską poprzez modlitwę, poprzez czytanie Słowa Bożego, poprzez 

przystępowanie do Sakramentów świętych, bo każdy z nich jest 

przecież spotkaniem z Panem Bogiem. 

I tak z każdego obrazu Matki Boskiej, w który się Wpatrujemy, 

idzie pod naszym adresem wezwanie do Jej naśladowania. 

Ze sceny Zwiastowania wołamy o jak najczęstsze powtarzanie Jej 

słów: „Oto ja służebnica Pańska — niech mi się stanie według Twego 

słowa" (Łk 1,38). Oby je potrafił powtórzyć każdy ojciec i każda matka, 

każdy syn i córka i oby próbowali służyć — służyć rodzinie, służyć 

drugiemu człowiekowi — służyć społeczeństwu — służyć Ojczyźnie. 

Może dlatego jest tak źle w życiu społecznym, że za wielu chce 

panować, a za mało jest tych, którzy byliby gotowi za wzorem Matki 

Bożej służyć drugiemu. 

Tak patrzymy na Nią, gdy widzi dziecko odchodzące z domu, bo 

trzeba mu być w sprawach Ojca niebieskiego (por. Łk 2,49) — a nawet 

gdy słyszy słowa: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają 

słowa Bożego i wypełniają je" (Łk 8,21). Zachowuje wszystkie te słowa 

w sercu (Łk 2,5) — nie reagując gwałtownie — po ludzku — jak nam 

się to nieraz zdarza. 

I tak patrzymy na Nią — jako na wzór i przykład — gdy stoi podle 

drogi krzyżowej swojego Syna, czy gdy patrzy na Jego śmierć. Mówi o 

Niej ewangelista, że pod krzyżem s t a ł a  Jego Matka (J 19,25). Stać w 

takim momencie, nie rwać włosów z głowy w rozpaczy, nie wydać jęku 

boleści — to niedościgły dla nas wzór i przykład. 
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I modli się razem z Apostołami we Wieczerniku po Wniebowstą-
pieniu Pańskim, czekając na Zesłanie Ducha Świętego, który i na Nią 
zstąpił (Dz 1,14), by potem przeżyć swoje Wniebowzięcie i 
Ukoronowanie w Niebie, jak nam zaświadcza nieprzerwana Tradycja 
Kościoła. 

Maryja drogą do Chrystusa Pana 

Taki właśnie staje przed nami obraz Matki Bożej — jaki wyma-

lował nam Ewangelista św. i Tradycja Kościoła — obraz, wskazujący 

nam drogę do Chrystusa Pana. Każda z tych scen prowadzi nas bowiem 

do celu, którym jest Jej Syn. Wtedy, gdy wprowadzamy nieprzyjaźń 

między sobą a szatanem to po to, by zrobić miejsce Chrystusowi Panu 

w naszym sercu i napełnić je łaską. 

Gdy staramy się drugiemu służyć, to nie dla czysto ziemskiej na-

grody: nie potrafi nigdy dziecko odwdzięczyć się matce czy ojcu za 

wierną, całe życie trwającą ich służbę dla domu, dla rodziny, dla dzieci. 

Dlatego jest to służba „Pańska" — Chrystusowi Panu składana w darze, 

bo „wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich 

najmniejszych, Mnieście uczynili" — (Mt 25,40) — powiedział Pan. 

Zrozumieć, że pewnego dnia — dorastające dziecko pójdzie swoją 

drogą, zakładając własną rodzinę, idąc do Seminarium Duchownego 

czy klasztoru, umieć usunąć się w cień i nie przeszkadzać dziecku — to 

realizacja Jej słów: „niech mi się stanie według Twego słowa" (Łk 

1,38), to realizacja Bożej Woli — to spełnienie Chrystusowych słów z 

Ogrójca: „Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. 

Wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty" (Mt 26,39). 

Tak pójście za wzorem i przykładem Najświętszej Maryi Panny jest 

drogą do Chrystusa Pana — a nawet jak to wyraził Ojciec św. Pius X — 

święty papież: — najprostszą i najłatwiejszą drogą do Chrystusa Pana. 

Tak tę drogę nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny rozumieli 

najwięksi Jej czciciele i św. Ludwik Maria Grignion de Mont-fort, św. 

Maksymilian Maria Kolbe czy Prymas Tysiąclecia Ks. Kardynał Stefan 

Wyszyński. Maryja i ich i nas prowadziła i ma prowadzić do Chrystusa 

Pana i tylko wtedy i pod tym warunkiem jest to nabożeństwo 

prawdziwe jak je określił św. Ludwik. 
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Koronacja figury Matki Boskiej Bolesnej — Pani Skrzatuskiej 

Każda diecezja ma swoje miejsca szczególnej czci Najśw. Maryi 

Panny, swoje sanktuaria Maryjne, by tam w szczególny sposób wpa-

trywać się w Jej wzór życia. Takim miejscem w naszej diecezji jest 

Skrzatusz, do którego pielgrzymują od wieków wierni z najbliższych 

okolic, a diecezja nasza od czasów jej powstania czyli od 16 już lat. 

Wiele z tych pielgrzymek — odbywanych nieraz w bardzo trudnych 

warunkach — dało nam poczucie diecezjalnej siły i wspólnoty; — 

wiele z nich wlało w nasze serca nadzieję i otuchę w momentach 

duchowego załamania; — wiele z nich wprowadziło w nasze serce 

radość i wesele poprzez spotkanie z Chrystusem Panem w Sakramencie 

Pokuty i poprzez przyjęcie Komunii Św., do czego pielgrzymka do 

Skrzatusza była nam okazją. 

Jak kiedyś król Jan Kazimierz w roku 1656 we Lwowie w podzięce 

za otrzeźwienie narodu po szwedzkim potopie — Najświętszą Maryję 

Pannę ogłosił Królową Polski — tak dzisiaj my po 15 latach istnienia 

naszej diecezji postanowiliśmy na Jej głowę włożyć korony. Patrzymy 

bowiem wstecz i nadziwić się nie możemy jak bardzo rozwinęło się 

życie religijne tej młodej diecezji. Już nie jeden raz zestawienie tego 

rozwoju Wam przedstawialiśmy. Podziwialiśmy przy tym pracowitość 

kapłanów zajętych duszpasterską pracą. Zwracaliśmy uwagę na 

zaangażowanie w tej pracy Sióstr Zakonnych. Pełni podziwu jesteśmy 

dla wielkiej liczby ludzi świeckich z ogromnym zapałem i 

poświęceniem oddających się apostolskiej pracy tam, gdzie ich Pan Bóg 

postawił. 

Ale nie wolno nam ani na chwilę zapomnieć, że w tych wszystkich 

osiągnięciach, że w tym wszystkim, czego udało się nam dokonać 

towarzyszyło nam błogosławieństwo Boże i szczególna Jego łaska. I nie 

wątpimy, że wielką, wspaniałą, przemożną pośredniczką tej Bożej łaski 

była nam Matka Boska. Mamy tego tak przekonywujące i liczne 

dowody, że istnieje, za to pośrednictwo łaski Boskiej wprost obowiązek 

publicznego podziękowania. Przyjętym przez tradycję zwyczajem 

Kościoła chcemy to uczynić poprzez włożenie na głowę Matki Bolesnej 

i na głowę Jej Umęczonego Syna papieskich koron, na co otrzymaliśmy 

ze Stolicy Świętej osobne zezwolenie. Zaprosiliśmy na tę uroczystość 

na dzień 18 września do Skrzatusza Ks. Kardynała Prymasa i Biskupów 

Polskich. Nie może tam zabraknąć 
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nikogo z wiernych naszej diecezji, kto tylko znajdzie sposób na 

dotarcie tam, w okolice Wałcza i Piły. 

I dlatego już dzisiaj — jeszcze przed wakacjami szkolnymi — śle-

my do Was to zaproszenie, by każdy sobie tę trzecią niedzielę września 

w kalendarzu osobno zaznaczył, gdyż wszyscy musimy się tam w 

Skrzatuszu znaleźć, bo to będzie nasze wspólne podziękowanie i nasz 

wspólny hołd dla Matki naszej i Królowej — dla Matki Bolesnej — 

Pani Skrzatuskiej. 

Życzymy Wam wszystkim — zmęczonym całoroczną pracą, za-

służonego odpoczynku letniego — Rolnikom pogody na dni żniwa — 

Rybakom dobrych połowów — Robotnikom w fabrykach spokojnych 

warunków pracy — Rzemieślnikom odnowy warsztatów tu i tam 

zaniedbanych już rzemiosł — a wszystkim dalszej opieki Matki 

Najświętszej, do której w codziennej modlitwie wołamy „módl się za 

nami grzesznymi" — i pod której obronę uciekamy się ciągle na nowo, 

jako do Świętej Bożej Rodzicielki, Pośredniczki Bożej Łaski i Bożego 

błogosławieństwa. 

Zewnętrznym znakiem tego błogosławieństwa niech Wam będzie 

moje biskupie błogosławieństwo, które Wam tą drogą przesyłamy: 

W Imię + Ojca + i Syna + i Ducha Świętego. Amen. 

+ IGNACY Biskup 

Koszalińsko-Kołobrzeski 

Koszalin, w uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej we czwartek, dnia 2 czerwca R. P. 1988 
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