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Umiłowani Siostry i Bracia w Chrystusie, 
 
Przesyłam Wam, chorym i wszystkim przeżywającym trudności związane  

z podeszłym wiekiem, serdeczne pozdrowienie w Panu Jezusie Chrystusie. 
Chciałbym Nam wszystkim przypomnieć, że nasz Zbawiciel największą miłością 
otaczał chorych i cierpiących duchowo. Również dziś są oni ludźmi najbliższymi 
Sercu Jezusa i to właśnie im podarowuje On najwięcej miłości.  
 Nasza diecezja w ostatnią sobotę lutego rozpoczęła II Synod Diecezjalny, 
którego głównym zadaniem jest odnowienie naszej wiary, miłości do Boga i 
bliźnich. Chcemy w tym czasie odkryć w nas na nowo ewangelicznego 
Miłosiernego Samarytanina, któremu Chrystus jednoznacznie mówi, że nie wolno 
przejść obojętnie wobec człowieka potrzebującego pomocy. 
 Siostry i Bracia, było mi dane w ostatnich miesiącach doświadczyć choroby. 
W tych chwilach czerpałem siły nie tylko z własnej modlitwy, ale również z 
modlitwy tych, którzy wstawiali się do Boga za mną. Od tamtej chwili każdego dnia  
jeszcze gorliwiej polecam Was wszystkich, chorych i potrzebujących pomocy, 
Miłosiernemu Bogu. Módlmy się wzajemnie za siebie we wspólnocie ludzi chorych, 
umacniając innych cierpiących naszą modlitwą.  
 Równocześnie bardzo proszę Was – dźwigających krzyż cierpienia o 
modlitwę za naszą diecezję i trwający II Synod Diecezjalny. Prośmy razem o żywą 
wiarę dla nas wszystkich i o miłość w rodzinach. Polecajmy w modlitwie nasze 
Seminarium Duchowne, by nie zabrakło sług głoszących Ewangelię i niosących 
ludziom umacniającego Chrystusa w Eucharystii. Pamiętajmy o tym, co mówił św. 
Jan Paweł II: światu potrzeba kapłanów, bo światu potrzeba Chrystusa!  
 Ludzie cierpienia wołają o ludzi miłości! Jako Wasz biskup chcę Wam 
powiedzieć, że w naszej diecezji wielu modli się nieustannie za chorych  
i potrzebujących duchowego wsparcia. Dzisiaj zapewniam Was o jedności naszego 
Kościoła diecezjalnego z Wami! 
 

Niech Bóg Was błogosławi i wspiera!  
Jestem z Wami,  

 
  
  
        + Edward Dajczak 
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Zarządzenie:  
Kopię niniejszego listu można przekazać, według duszpasterskiego uznania Księży, podczas 
odwiedzin chorych objętych opieką duszpasterską w parafiach diecezji koszalińsko – 
kołobrzeskiej. List można dowolnie kopiować i rozpowszechniać.  
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         + Krzysztof Włodarczyk  
                 Wikariusz Generalny    


