Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam Słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich
życia, naśladujcie ich wiarę.” (Hbr 13,7)
Biskup Czesław Domin
1929-1996
Biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej
w latach 1992-1996.
Zmarł 15 marca 1996 r. w szpitalu onkologicznym w Warszawie.

Do końca zachował ufność w Miłosierdzie Boże i możliwość uzdrowienia za wstawiennictwem
s. Faustyny.
Życie duchowe biskupa Domina wyrastało z głębokiej wiary jego rodziców. Z rodzinnej parafii w
Michałkowicach (obecnie dzielnica Siemianowic Śląskich) wyniósł nabożeństwo do św. Michała Archanioła i
innych duchów „posłanych na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie” (Hbr 1,14).
W naszej diecezji zaszczepił to nabożeństwo polecając odmawianie po każdej Mszy świętej modlitwy
„Święty Michale Archaniele…”
Przed objęciem katedry koszalińskiej był biskupem pomocniczym w diecezji katowickiej, a także, w
latach 1980-1990, przewodniczącym Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski, a później, do roku 1993
przewodniczącym odrodzonej Caritas Polska. W latach 1980-1986 przeszły przez ręce Biskupa Domina setki
tysięcy ton darów pomocy zagranicznej, przysyłanej do Polski w stanie wojennym i później. Wszyscy
otrzymywali podziękowania.
Z inicjatywy Biskupa powstały na terenie Śląska: Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny w
Rusinowicach koło Lublińca pw. św. Rafała Archanioła, Ośrodek dla osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie
Boże” w Mikołowie-Borowej Wsi, przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych w Rybniku.
Do naszej diecezji przeniósł z Katowic praktykę odwiedzin rodziny wielodzietnej podczas wizytacji
biskupich w parafii. Przywoził z sobą jakiś dar. Przy takiej okazji zrodził się pomysł akcji „Koza żywicielką”
prowadzonej w latach 1995-2000 przez Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.
W budynkach po Armii Radzieckiej i innych utworzył nad morzem ośrodki wypoczynkowe dla dzieci
w Podczelu i Kołobrzegu.
Dla chłopców z terenów wiejskich, chcących zdobyć wykształcenie ponadgimnazjalne, powołał do
istnienia bursę w Szczecinku.
Uzyskał dla diecezji częstotliwości radiowe. Połączył diecezjalny dwutygodnik „Wierzę” z katowickim
„Gościem Niedzielnym.
Biskup Czesław znany był z umiłowania śpiewu. Gitara lub akordeon towarzyszyły mniej oficjalnym
spotkaniom. Biskup chętnie spotykał się z dziećmi.
Z pożegnania Biskupa umieszczonego w koszalińsko-kołobrzeskim dodatku do „Gościa
Niedzielnego”(nr13/1996)

Caritas – to jakby druga, a może i pierwsza dziedzina Twojego działania. Gdy przechodziłeś obok
potrzebujących, w myślach, jak błyskawica, przelatywały Ci natychmiast projekty, pomysły, osób, instytucji, które
mogłyby pomóc. Nic dla siebie. Nic. Zabrałeś do Pana Twoje ogromne cierpienie, wierność pasterskiemu
głoszeniu Ewangelii, Caritas (miłosierdzie), wiarę w to, że Bóg jest Miłosierny i pokorę – zawsze stawiającą
Ciebie na drugim, a może i dalszym miejscu, nawet wtedy, gdy jako biskup diecezjalny musiałeś przewodniczyć
czy być pierwszym. Zawsze znalazłeś kogoś przed sobą – do wyróżnienia, podkreślenia, pochwalenia,
podziękowania.
Jeśli chcesz podzielić się wspomnieniem o bp. Czesławie Dominie skontaktuj się: Fundacja Charytatywna im.
Biskupa Czesława Domina, ul. Ostrobramska 1, 78-106 Kołobrzeg,
tel. 094 354 33 77, mail: odserca1@gmail.com

