
Diecezjalne obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski w Kołobrzegu oraz 

Kongres Ruchów 
 

Miejsce diecezjalnego świętowania ważnej dla całego kraju rocznicy, jest nieprzypadkowe. 

Kołobrzeg to stolica jednej z pierwszych w Polsce diecezji. Powstała w roku 1000 razem  

z diecezjami w Krakowie i Wrocławiu, jako część utworzonej wtedy metropolii 

gnieźnieńskiej. Można zatem powiedzieć, że Kołobrzeg to kolebka chrześcijaństwa na 

Pomorzu, w pewnym sensie symboliczne miejsce chrztu tych ziem. 

Obchody rocznicy Chrztu Polski w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej zbiegają się z 25. 

rocznicą wizyty św. Jana Pawła II w Koszalinie. Dodatkowo, dzięki decyzji papieża 

Franciszka, diecezja cieszy się z mianowania nowego biskupa pomocniczego. Sakra ks. 

Krzysztofa Włodarczyka odbędzie się w ramach diecezjalnych obchodów w Kołobrzegu. 

Główne obchody rocznicowe, zaplanowane są na 11 czerwca. Tego dnia bp Edward 

Dajczak podpisze też dekret zwołujący II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. 
Dzień wcześniej, czyli 10 czerwca, w ramach obchodów, odbędzie się 10.Diecezjalny 

Kongres Ruchów i Stowarzyszeń. 
 

Program uroczystości: 
 

10 czerwca (piątek) – Diecezjalny Kongres Ruchów i Stowarzyszeń 
 16.30 - gromadzenie się przy Skwerze Pionierów 

 17.30 - przejście do Bazyliki ulicami Sybiraków, Armii Krajowej, Katedralną 

 18.00 - modlitwa uwielbienia  

 18.15 - katecheza na temat Kościoła - ks. dr Wojciech Wójtowicz, rektor Wyższego 

Seminarium Duchownego w Koszalinie 

 19.00 - nabożeństwo pokutne, wystawienie Najświętszego Sakramentu (prowadzi bp 

Edward Dajczak) 

 20.00 - przerwa 

 21.00 - Eucharystia 
 

 

11 czerwca (sobota) - główne uroczystości 
 10.00 - rozpoczęcie i uwielbienie 

 10.30 - wprowadzenie w modlitwę, celebracja odnowienia przyrzeczeń sakramentu 

chrztu świętego, w ramach której odbędzie się też katecheza o. Stanisława Jarosza z 

Jasnej Góry o chrzcie świętym,  podpisanie dekretu zwołującego II Synod Diecezji 

Koszalińsko-Kołobrzeskiej, przejście z Najświętszym Sakramentem  

i błogosławieństwo 

 12.30 - przerwa na posiłek                        

 13.30 - uwielbienie i Koronka do Miłosierdzia Bożego  

 14.00 - Eucharystia, podczas której ks. Krzysztof Włodarczyk przyjmie święcenia 

biskupie 

 16.00 – 16.00 – zakończenie  
 

 

 

12 czerwca (niedziela)– Koncert symfoniczny z okazji 1050-lecia Chrztu Polski – g. 20.00 

Program   

Henri Seroka – Credo na chór, sopran alt i orkiestrę 

Andrzej Nikodemowicz – Ave Maris Stella na chór i kameralną orkiestrę smyczkową 
 

Wystąpią: 

Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej i Chór Akademii Morskiej ze Szczecina 
 

Soliści: 
Joanna Tylkowska – sopran, Beata Dudka – alt 

Sylwia Fabiańczyk-Makuch – dyrygent 

 

ORGANIZATORZY: Diecezja Koszalińsko – Kołobrzeska, Gmina Miasto Kołobrzeg, 

Województwo Zachodniopomorskie 

 


