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Podziękowanie Rektora Wyższego Seminarium Duchownego im. Papieża Jana Pawła II  

w Łomży, na niedzielę seminaryjną, dnia 2 grudnia 2007 r. 

 

Drodzy w Chrystusie Siostry i Bracia! 

 Dzięki Waszej ofiarności w Łomżyńskim Seminarium liczne grono 106 alumnów 

przygotowuje się do kapłaństwa. W ubiegłą niedzielą, w Uroczystość Chrystusa Króla, 

19 studentów roku III przyjęło sutannę – strój duchowny, który jest zewnętrznym znakiem 

oddania się Chrystusowi i postępu na drodze do kapłaństwa. Przyjęcie sutanny przez tych 

naszych braci jest powodem radości, którą dzielimy z ich rodzinami i którą pragniemy podzielić 

się także z Wami. 

 W ostatnich, jesiennych miesiącach wielu rolników okazało naszemu Seminarium wiele 

życzliwości i hojności poprzez udział w tradycyjnej zbiórce płodów roli. W wielu parafiach 

zebrano ziemniaki, zboże, warzywa lub ofiary pieniężne. Za te wszystkie dary oraz za dzisiejsze 

ofiary złożone na tacę najserdeczniej dziękuję! Niech Bóg w swojej hojności obficie wynagrodzi 

Waszą dobroć! Przed nami trudny okres zimowy, w którym wzrastają znacznie koszty bieżącego 

utrzymania Seminarium. Jestem przekonany, że dzięki Waszej życzliwości będziemy mogli 

spokojnie kontynuować w tym czasie pracę formacyjną. 

Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży stale korzysta z Waszej pomocy duchowej  

i materialnej. Wyrażacie przez nią Waszą troskę i odpowiedzialność za formację przyszłych 

kapłanów. Podczas niedziel seminaryjnych, alumni i profesorowie, spotykamy się z Wami na 

wspólnej modlitwie i słuchaniu Słowa Bożego. Czasem okazuje się, że klerykiem naszego 

Seminarium zostaje Wasz sąsiad, przyjaciel, czy krewny i w ten sposób Seminarium staje się 

Wam bliższe. W niektórych parafiach klerycki zespół muzyczny dzieli się z Wami świadectwem 

powołania. Jednak większość z Was, naszych dobroczyńców, pozostaje dla nas anonimowa i 

nieznana. Łączy nas jedynie więź modlitewna. Kierując się wskazaniami Pierwszego Synodu 

Diecezji Łomżyńskiej pragniemy zaproponować Wam możliwość nawiązania głębszej więzi ze 

wspólnotą seminaryjną poprzez przystąpienie do Dzieła Wspierania Powołań Diecezji 

Łomżyńskiej.  

Dzieło to ma na celu rozbudzanie troski o powołania do kapłaństwa i życia 

konsekrowanego w Diecezji Łomżyńskiej, a szczególnie budowanie i ożywianie więzi między 

wiernymi a Wyższym Seminarium Duchownym, miejscem rozeznawania powołań  

i przygotowania do posługi kapłańskiej. Uczestnictwo w Dziele jest wyrazem wiary i troski  

o Kościół. Wyraża się to w modlitwie osobistej i wspólnotowej oraz w trosce o materialne 

potrzeby Seminarium i przygotowujących się w nim do kapłaństwa kandydatów. Szczególnym 

dniem jednoczącym wszystkich zaangażowanych w Dzieło są pierwsze czwartki miesiąca. 

Przystąpienie do Dzieła dokonuje się przez wypełnienie dwuczęściowej deklaracji. Jedną część 

zatrzymuje osoba zgłaszająca się, a drugą przekazujemy przedstawicielowi Seminarium lub 

przesyłamy wprost na nasz adres. W ten sposób możliwy będzie bezpośredni kontakt między 

Wami, a naszą Uczelnią. 

Rozpoczęliśmy czas Adwentu, w którym Bóg sam zaprasza nas do przygotowania Mu 

miejsca w naszych sercach i pośród nas, abyśmy mogli w prawdziwej radości przeżywać święta 

Jego Narodzenia. W imieniu całej wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego życzę Wam i 

Waszym bliskim, aby święty czas oczekiwania ożywił w Waszych sercach pragnienie życia 

prawdziwie ludzkiego i Bożego zarazem. Pośród mroków grudniowych nocy niech wszystkim 

zajaśnieje światło Bożej miłości, które ożywia nadzieję. 

Zapewniam o wdzięcznej pamięci o wszystkich naszych Dobroczyńcach i modlitwie  

w Waszych intencjach! 

 

Łomża, dnia 30 listopada 2007 r. 

                                                                                Rektor Wyższego Seminarium Duchownego 


