LIST PASTERSKI BISKUPA DIECEZJALNEGO EDWARDA DAJCZAKA
PRZED PIELGRZYMKĄ DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ BOLESNEJ
W SKRZATUSZU

Kościele Koszalińsko-Kołobrzeski! Chcę Cię serdecznie pozdrowić słowami
świętego Pawła Apostoła, wyrażając nimi moją modlitewną więź z każdą i każdym
z Was: „Od dnia, w którym usłyszeliśmy o was, nie przestajemy się za was modlić
i prosić Boga, abyście doszli do pełnego poznania Jego woli” (Kol 1, 9).
Zbliżające się uroczystości odpustowe w Sanktuarium w Skrzatuszu kolejny raz
będą dla nas radosnym i głębokim doświadczeniem wspólnoty naszego Kościoła. W tym
świętym miejscu, które zostało przez Boga podarowane naszej diecezji, razem z Maryją
i tak jak Ona, przytulamy do naszych serc ofiarowane nam ciało Jezusa. Wpatrując się
w Maryję, Matkę miłości zranionej i Matkę naszej nadziei, oraz umocnieni Jej ufną wiarą,
prosimy również o umocnienie naszej wiary.
Tegoroczna pielgrzymka jest czasem wyjątkowym i niepowtarzalnym, ponieważ
właśnie w naszym Sanktuarium chcemy rozpocząć przygotowanie do drugiego synodu
naszej diecezji. Jego zadaniem będzie usłyszenie tego, co Duch Święty mówi dzisiaj do
Kościoła koszalińsko-kołobrzeskiego oraz rozpoznanie dróg, którymi Bóg chce nas
prowadzić we współczesnym świecie.
Wraz z Maryją, która jest najlepszą nauczycielką słuchania Bożego słowa,
przyjmujemy słowa Jezusa wypowiedziane do nas w dzisiejszej Ewangelii, a które na
początku synodalnej drogi wyznaczają nam jego najważniejsze zadanie. Oto dwa pytania,
skierowane dzisiaj przez Jezusa do swoich uczniów (por. Mk 8, 27-29), są również
pytaniami zadanymi każdej i każdemu z nas. Na pierwsze pytanie: „Za kogo uważają
Mnie ludzie?”, uczniowie odpowiadają: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni
za jednego z proroków”, powtarzając wypowiedzi różnych ludzi. Są to jednak tylko
ludzkie poglądy, mniej lub bardziej odbiegające od prawdy. Jednak Jezus, stawiając
uczniom drugie, najważniejsze pytanie, mówi nam wyraźnie, że nie na poglądach chce
budować swój Kościół. Dlatego pyta bezpośrednio, stawiając każdemu z nas decydujące

pytanie: „A wy za kogo Mnie uważacie?” W odpowiedzi na to pytanie nie ma już
odwoływania się do opinii innych, jest tylko odpowiedź Piotra: „Ty jesteś Mesjaszem”.
To już nie są ludzkie poglądy. W tej odpowiedzi zostaje wypowiedziana tajemnica Jezusa,
naszego Pana i Zbawiciela. To są słowa objawienia i wyznanie wiary, wypowiedziane
z natchnienia Bożego. Wyraźnie potwierdza to Jezus kiedy, po słowach św. Piotra, mówi:
„Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew,
lecz Ojciec mój, który jest w niebie” (Mt 16, 17). Odpowiedź na pytanie Jezusa: „A wy za
kogo Mnie uważacie?”, to również wielkie zadanie synodalne. Ponieważ nie chodzi tylko
o odpowiedź katechizmową, a bardziej o to, na ile Jezus jest dzisiaj Panem i Zbawicielem
w moim osobistym życiu oraz w życiu naszego diecezjalnego Kościoła.
Siostry i Bracia!
Obdarowani słowami naszego Pana, bardziej rozumiemy, dlaczego tak ważny etap
życia naszej diecezji powinniśmy zainaugurować właśnie w naszym Diecezjalnym
Sanktuarium w Skrzatuszu. Kościół koszalińsko-kołobrzeski, właśnie od Maryi, chce
uczyć się jak uważnie słuchać Boga, by móc usłyszeć to, co dzisiaj mówi do niego Duch
Święty. Na wzór Apostołów trwających z Maryją na modlitwie w Wieczerniku, chcemy
ożywiać naszą wspólnotową modlitwę, tworząc z naszej diecezji wielki „Wieczernik”
rozmodlonych uczniów Pana Jezusa, czekających na światło i znaki Ducha Świętego.
Drodzy Diecezjanie!
Proszę Was bardzo o włączenie się w tę wielką wspólną modlitwę przez, mający
potrwać około roku, okres duchowego przygotowania do naszego synodu. Modlitwa ta
połączy nas wszystkich ogarniając także tych spośród nas, którzy już się nie modlą.
W parafiach są już plakaty zapraszające do tej modlitwy. W trakcie najbliższego roku
będę Wam powierzał szczegółowe intencje dotyczące spraw naszego diecezjalnego
Kościoła, a z wieloma z Was, jako przedstawicielami wszystkich naszych parafii,
spotkam się na specjalnie organizowanych dla Was rekolekcjach. W trakcie tego roku
módlmy się za nasz synod wykorzystując październikowe nabożeństwa różańcowe,
czuwania i nabożeństwa okresów Adwentu i Wielkiego Postu, wreszcie nabożeństwa
majowe i czerwcowe.
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Jednocześnie dziękuję Wam serdecznie za wszelką pomoc materialną. Dzielę się
wielką radością, że skrzatuski Dom Pielgrzyma oferuje już możliwość noclegu, a tym
samym stwarza możliwość przeżycia w tym miejscu rekolekcji. Ten dom, to Wasze
kolejne dzieło, Drodzy diecezjanie, dzieło przyczyniające się znacząco do ożywienia
naszego Sanktuarium. Cały czas budowana jest też, po niedawnym pożarze, sanktuaryjna
plebania. To także jest możliwe dzięki ofiarom wielu ludzi kochających to święte miejsce
naszej diecezji. Za wszystkie ofiary, również te składane dzisiaj, serdecznie dziękuję!
Na koniec wszystkich Was zapraszam do Skrzatusza na „sobotę młodych”
i niedzielną pielgrzymkę. W tym roku proszę o to jeszcze goręcej niż zwykle. Mam
nadzieję, że potrzeba rozpoczęcia wielkiej modlitwy diecezjalnej, która jeszcze bardziej
ma nas otworzyć na Boga i zjednoczyć, skłoni wielu z nas do udziału.
Droga młodzieży, do zobaczenia na „Polu miłosierdzia” w Skrzatuszu w sobotę
19 września! Nasze świętowanie łączy się już z przygotowaniem do Światowych Dni
Młodzieży i spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem. Włączcie się, proszę, z całą
Waszą młodzieńczą żywotnością, w modlitewne przygotowanie naszego synodu,
ogarniając Waszą modlitwą szczególnie tych Waszych rówieśników, którzy nie znają
Jezusa i nie przeżywają Jego miłości do nich. Zapraszam Was serdecznie na spotkanie!
Mówiąc wszystkim Pielgrzymom “do zobaczenia w Skrzatuszu”, proszę wszystkich
o modlitewne zjednoczenie przy Maryi w dniach 19 i 20 września.
Wszystkim Drogim Diecezjanom z serca błogosławię!

+ Edward Dajczak
Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski
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