LIST PASTERSKI BISKUPA KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEGO
PRZED JUBILEUSZOWĄ PIELGRZYMKĄ
DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ BOLESNEJ W SKRZATUSZU

Drodzy Diecezjanie, Siostry i Bracia!
Pragnę podzielić się z Wami wielką radością: w dniach 14. i 15. września będziemy
świętować w Skrzatuszu jubileusz 25-lecia papieskiej koronacji figury Matki Bożej Bolesnej, która
jest skarbem naszej diecezji. Proszę Was, abyśmy w tych dniach byli wpatrzeni w sanktuarium
w Skrzatuszu, trwając na wielkiej wspólnej modlitwie dziękczynienia.
Mając w pamięci i w sercu przeżycie ogromu Bożej łaski podarowane nam podczas 40-lecia
naszej diecezji i chcąc podtrzymać w naszych sercach jubileuszowe doświadczenie, podjęliśmy
w Roku Wiary program ewangelizacji. Patronuje nam w tym dziele nasza Skrzatuska Matka.
Uroczystości w Skrzatuszu będą bowiem zwieńczeniem ewangelizacji w największych miastach
diecezji: Koszalinie, Słupsku i Pile. Ponownie przyjadą do nas ojcowie Enrique i Antonello, by
pomóc nam w nowy i pogłębiony sposób przeżyć najważniejsze chwile tej ewangelizacji. Ojcowie
będą z nami również w czasie jubileuszu w sanktuarium, aby przez nauczanie i modlitwę
wstawienniczą otworzyć nasze serca na nowy powiew Ducha Świętego.
Duch Święty potrzebuje miejsca i ofiarowanej Mu chwili. Działanie duchowe wymaga
doświadczenia wiary, ale także naszej tradycji i rozpoznawania znaków obecnego czasu. Naszej
diecezji potrzebne jest również takie święte miejsce, w którym umocnieni przez Maryję, powiemy
Bogu nasze „fiat”  „Boże, niech się spełnia we mnie Twoja wola i Twoja miłość”.
Sanktuarium w Skrzatuszu to miejsce, w którym od ponad czterystu lat kolejne pokolenia
uczą się ufnej wiary oraz miłości do Boga i ludzi. Obecna w nim figura Maryi jest niezwykłym
darem i przesłaniem danym nam przez Boga. W Skrzatuskiej Piecie Maryja trzyma Jezusa zdjętego
z krzyża. Przyszedł On na świat, aby obdarować nas miłością, a my tą miłością wzgardziliśmy, co
sprawiło, że przez grzech mamy udział w Jego ukrzyżowaniu. Maryja stojąc pod krzyżem
uczestniczyła w tym misterium miłości, z którego wywodzi się Kościół. W naszej Piecie jest
obecna właśnie ta tajemnica, ukazująca Maryję jako Matkę miłości zranionej. To bardzo bliski tytuł
dla tak wielu współczesnych ludzi zbolałych brakiem miłości w domu rodzinnym, dotkniętych
obojętnością, lekceważeniem, czy pogardą i upokarzającym ubóstwem. Matka Boża Bolesna
ze Skrzatusza ma twarz pełną pokoju, a z Jej wpatrzonych w Boga oczu odczytujemy prawdę, że
nie śmierć jest końcem, lecz zmartwychwstanie. Z twarzy Maryi promieniuje ufność i nadzieja, i to
one są siłą przezwyciężającą ludzkie trudności i przegrane. Maryja jest więc dla nas również Matką
naszej nadziei.
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Głębia maryjnego przesłania i nadzieja na obdarowanie nas przez Matkę Jezusa sztuką życia
dobrego i zwycięskiego inspirowała nas do ożywienia na nowo naszego sanktuarium. Pielgrzymki,
a wśród nich pielgrzymki dekanalne, pomnażały rzeszę rozmodlonych w nim ludzi, w których
świadomości odradzała się obecność skrzatuskiego sanktuarium.
Jako pierwsza na tę pielgrzymią drogę wkroczyła młodzież naszej diecezji. Dzisiaj wobec
wszystkich dziękuję im za to z całego serca. Tym bardziej, że to przecież młode pokolenie
diecezjan będzie tworzyć jutro tego świętego miejsca. Dziękuję również całej rzeszy pielgrzymów
dorosłych, coraz liczniej nawiedzających Skrzatusz, za wspaniałe świadectwo wiary rozmodlonej
i dzielenie się swoimi przeżyciami w parafiach i domach rodzinnych. Wyrażam wdzięczność
najmłodszym pielgrzymom – dzieciom, które przeżyły w tym roku swój pierwszy Diecezjalny
Dzień Dziecka. Ta ufna dziecięca wiara, a także prosta, szczera miłość do Jezusa i Maryi są
w Ewangelii szczególnie wyróżnione i pochwalone. Duchowa moc bijąca z naszego sanktuarium
jak czyste, ożywiające źródło, owocująca przemianą ludzi, jest potrzebna każdej diecezji, również
naszej. Dziękuję całym sercem za ten duchowy trud i organizowanie pielgrzymek: kapłanom,
wspólnotom życia konsekrowanego i wszystkim siostrom i braciom świeckim. Bez Waszej miłości
i zaangażowania takie dzieła nie byłyby możliwe.
Siostry i Bracia!
Te wzniosłe wartości były motywem podjęcia wielkiego wysiłku materialnego naszej
diecezji, by dokonać renowacji świątyni, a w niej również figury Maryi oraz decyzji o budowie
domu pielgrzyma i uporządkowaniu otoczenia sanktuarium. Podjęte dzieła to owoc ofiar wielu
diecezjan, składanych często z własnego niedostatku. Nieustannie proszę Boga w intencji
wszystkich Was, Siostry i Bracia, którzy swoją modlitwą, ofiarą i pracą tworzycie piękno tego
świętego miejsca. Bóg zapłać z całego serca!
Radość nasza jest tym większa, że uroczystość 25-lecia koronacji będziemy przeżywać
w zabezpieczonej i odrestaurowanej świątyni, z pięknie odnowioną Pietą, z XVII-wiecznymi
wotywnymi koronami, w czynnej już części domu pielgrzyma i na przygotowanym sanktuaryjnym
placu z kalwarią, drogą krzyżową i dróżkami różańcowymi.
Tę piękną świątynię wraz z naszym skarbem, figurą Maryi i wspaniałym wystrojem wnętrza,
otrzymaliśmy w darze od poprzednich pokoleń. Dzisiaj miłością do Boga, Maryi, tego świętego
miejsca, do naszej diecezji dopisujemy kolejną wspaniałą kartę historii. Taka jest ludzka i zadana
nam przez Boga powinność wobec współczesnego pokolenia, nas samych i ludzi przychodzących
po nas.
Świętowanie 25-lecia papieskiej koronacji naszej Piety domaga się również odwołania
z wdzięcznością do przekazanych nam słów bł. Jana Pawła II, który wówczas powiedział:
„Koronacja figury Matki Boskiej Bolesnej, która dokonuje się w Roku Maryjnym w Skrzatuszu,
jest głębokim przeżyciem religijnym dla całego Kościoła koszalińsko-kołobrzeskiego. (…)
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Podążam więc w duchowej pielgrzymce do sanktuarium skrzatuskiego wraz z ludem Bożym tej
drogiej mi diecezji (…). Jej też zawierzam Was i Wasze trudne sprawy związane z wykonywaniem
pracy zawodowej, poszanowaniem praw i obowiązków pracowniczych, życiem rodzinnym,
wychowaniem dzieci i młodzieży”.
Dzisiaj, po 25 latach od tamtego wydarzenia, chcemy przeżyć pielgrzymkę jako
niepowtarzalne doświadczenie i głębię wiary. Pragniemy stanąć razem jako żywy Kościół, diecezja
koszalińsko-kołobrzeska, która ma świadomość wielkich i niełatwych zadań ewangelizacyjnych, ale
jest pokorna, a zarazem szczerze dumna ze swego życia wiary i dokonujących się dzieł.
Są takie chwile w życiu człowieka, których nie można powtórzyć. Te przeżywane w wierze
dają takie doświadczenie Bożego Ducha, które pozwala piękniej i lepiej żyć. Po naszych
uroczystościach 40-lecia otrzymywałem listy pisane z żalem, że coś wielkiego przeszło obok, bo
zabrakło czujności. Jestem przekonany, że 25-lecie koronacji to kolejny dar dany przez Boga naszej
diecezji i nie wolno nam go zmarnować!
Kochani Diecezjanie, proszę Was z całego serca, pozostawcie wiele spraw, które można
zrealizować później. Niech ten szczególny dzień będzie naszym darem dla Maryi. Serdecznie
zapraszam do Skrzatusza 14. września młodzież, a 15. wszystkich pielgrzymów diecezji.
Niech Matka Boża nas chroni i wstawia się za nasze rodziny, które są przyszłością i nadzieją
naszej diecezji oraz wyprosi łaskę wspaniałych owoców jubileuszowej pielgrzymki.
Z serdecznym zaproszeniem do Skrzatusza, błogosławieństwem i życzeniami obfitującego
w łaski pielgrzymowania.
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