
 

 

 

 
 

Komunikat Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej 

(do Księży Proboszczów posługujących w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej) 
 

 Czcigodni Księża 
 

W związku z napadem, który miał miejsce w Bazylice Św. Jana Chrzciciela, 28 lipca br.  

w Szczecinie, Ksiądz Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga informuje i zaleca: 

1. Trzech agresywnie i wulgarnie zachowujących się mężczyzn wtargnęło w niedzielę, 28 lipca br., 

ok. godz. 17.30 (przed Mszą Świętą wieczorną), do zakrystii Bazyliki pw. św. Jana Chrzciciela  

w Szczecinie. Zażądali od kościelnego ornatów i oświadczyli, że chcą odprawiać Mszę Świętą. Na 

prośbę o godne zachowywanie się i opuszczenie zakrystii jeden z mężczyzn dotkliwie pobił 

Księdza prałata dr. Aleksandra Ziejewskiego raniąc go w twarz. Również dotkliwie został zraniony 

pan kościelny, który stanął w obronie Księdza Proboszcza oraz poturbowano panią zakrystiankę. 

Ksiądz Proboszcz prałat dr Aleksander Ziejewski oraz pan kościelny wymagali doraźnej pomocy 

szpitalnej. Ze względu na dotkliwość i głębokość zadanych ran konieczna była interwencja 

chirurgiczna. Sprawcy zostali już ujęci przez szczecińską Policję. 

2. W wszystkich parafiach i kościołach w rejonie szczecińskim, od dzisiaj, tj. 29 lipca br. do 

niedzieli, 4 sierpnia br. włącznie, należy po porannej lub wieczornej Mszy Świętej wraz z wiernymi 

odmówić dziesiątek różańca - tajemnicę Ukrzyżowania Chrystusa - w intencji przebłagalnej za 

naruszenie nietykalności świątyni włącznie z próbą świętokradczego użycia szat liturgicznych oraz 

za naruszenie nietykalności kapłana jako obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, ale także świadomy 

atak na Kapłana Jezusa Chrystusa. Ksiądz Arcybiskup Metropolita również informuje i zachęca 

wszystkie parafie i kościoły – poza rejonem szczecińskim – aby dołączyły do  modlitwy w tej formie 

i intencji przez najbliższy tydzień. 

3. Ponadto, Ksiądz Arcybiskup Metropolita Andrzej Dzięga zaleca, aby we wszystkich kościołach 

na terenie Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w niedzielę, 4 sierpnia br. po każdej Mszy 

Świętej, była odśpiewana z wiernymi Suplikacja przebłagalna w intencji nawrócenia sprawców 

ataku i wszystkich innych publicznych gorszycieli w Ojczyźnie. 

4. W tym powyższym Duchu, na prośbę Księdza Arcybiskupa Metropolity – po raz kolejny – 

przesyłamy do wiadomości wszystkich Duszpasterzy, do odpowiedniego wykorzystania  

w parafiach melodię oraz słowa pieśni koronacyjnej ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej 

Zwycięskiej Królowej Polski. Pieśń, pt. „Maryjo, Ty zwyciężaj…” powstała specjalnie na Koronację 

Obrazu Matki Bożej i została wykonana w dniu 13 października 2018 r. w Bazylice Św. Jana 

Chrzciciela - Sanktuarium Matki Bożej - Zwycięskiej Królowej Polski. 

5. Na tę jedność w modlitwie i posłudze, Ksiądz Arcybiskup Metropolita udziela pasterskiego 

błogosławieństwa wszystkim Kapłanom. Jednocześnie wszystkich Księży Ksiądz Arcybiskup 

Metropolita otacza modlitwą i prosi, by nie tracili Ducha gorliwości i by nie popadali w lęki. Matce 

Bożej, Ksiądz Arcybiskup Metropolita zawierza ten ból i cierpienie oraz całą tę pastoralną nadzieję.  
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