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LIST EPISKOPATU POLSKI NA XXVII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ ZAPOWIADAJĄCY
OBCHODY XIII DNIA PAPIESKIEGO 

13 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

„Jan Pa weł II – Pa pież Dia lo gu” 

Wstęp 

Umi ło wa ni w Chry stu sie Pa nu Bra cia i Sio stry! Ostat nie la ta po ka za ły, z ja ką trud no ścią
przy cho dzi nam pro wa dze nie dia lo gu. Za uwa ża się to w wie lu dzie dzi nach ży cia: w ro dzi nie
i w pra cy, w ży ciu spo łecz nym i w po li ty ce, w re la cjach z bli ski mi i z ob cy mi, któ rzy do nas przy -
by wa ją. Lu dziom trud no jest po ro zu mieć się mię dzy so bą w kwe stiach świa to po glą du, ety ki,
kul tu ry, nie mó wiąc o po li ty ce czy go spo dar ce. Trud ny, ale po trzeb ny jest dia log na te mat
współ cze snej ro dzi ny czy wy cho wa nia. 

Pon ty fi kat Ja na Paw ła II był cza sem wiel kie go dia lo gu, czy li roz mo wy Pa pie ża z Bo giem
na mo dli twie, w cza sie Li tur gii i w oso bi stych kon tak tach. La ta pa pie skie go po słu gi wa nia by -
ły rów nież na zna czo ne je go dia lo giem z czło wie kiem i ze współ cze snym świa tem. Te mu za gad -
nie niu chce my po świę cić te go rocz ny Dzień Pa pie ski, któ ry od bę dzie się w naj bliż szą nie dzie lę.
Je go te ma tem bę dą sło wa: Jan Pa weł II – Pa pież Dia lo gu.

1. Po trze ba dia lo gu

Dro dzy Bra cia i Sio stry! Od czy ta ne dziś sło wo Bo że przy po mi na nam, że Bóg od po cząt ku
hi sto rii zba wie nia wcho dził w dia log z czło wie kiem, da jąc wy raz mi ło ści Stwór cy do stwo rze -
nia, do bre go Oj ca do swych dzie ci. Dia log z Bo giem wy ni kał rów nież z po trze by ludz kie go
ser ca, któ re od po wia da ło w ten spo sób na mi łość Bo ga. Dia log ten zo stał za kłó co ny przez
grzech pierw szych ro dzi ców, któ rzy wcho dząc w roz mo wę z wę żem – sza ta nem, ze rwa li dia log
mi ło ści ze Stwór cą. Grzech wpro wa dził w re la cję czło wie ka do Bo ga lęk i nie po kój, brak za -
ufa nia i po dejrz li wość.

W ser cu czło wie ka po zo sta ła jed nak tę sk no ta za praw dzi wym i szcze rym dia lo giem ze
Stwór cą. Wy ra zem za gu bie nia ludz kie go i tę sk no ty za Bo giem są sło wa z Księ gi pro ro ka Ha -
ba ku ka: „Do kąd, Pa nie, wzy wać Cię bę dę, a Ty nie wy słu chu jesz? Wo łać bę dę ku To bie... a Ty
nie po ma gasz?” (Ha 1, 2). Bóg jed nak od po wia da na ludz kie lę ki i nie po ko je, wy sy ła jąc pro -
ro ków, by osta tecz nie dać od po wiedź w swo im Sy nu Je zu sie Chry stu sie. W Nim Bóg nie ustan -
nie roz ma wia z czło wie kiem. W dzi siej szej Ewan ge lii tę praw dę od kry wa ją Apo sto ło wie, pro -
sząc Chry stu sa o przy mno że nie wia ry, po nie waż ona jest prze strze nią dia lo gu czło wie ka
z Bo giem. 

Psalm re spon so ryj ny z dzi siej szej nie dzie li za chę ca, aby śmy sły sząc głos Pa na serc nie za twar -
dza li, aby śmy usły sze li głos Je go (por. Ps. 95,7). Osta tecz nym ce lem dia lo gu Bo ga z czło wie kiem
jest bo wiem je go zba wie nie. Ko ściół, bę dąc w Chry stu sie zna kiem i na rzę dziem zba wie nia,
„po słu gu je się – jak przy po mi na bł. Jan Pa weł II – me to dą dia lo gu, aby pro wa dzić nas do na -
wró ce nia, po ku ty, od no wy su mie nia i ży cia w świe tle ta jem ni cy od ku pie nia (por. RP 25). 
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2. Za sa dy praw dzi we go dia lo gu

Dro dzy Bra cia i Sio stry! Au ten tycz ny dia log do ma ga się za cho wa nia kil ku istot nych za sad.
We dług bł. Ja na Paw ła II pod sta wo wym wa run kiem dia lo gu jest po sza no wa nie praw dy. Jej bi -
blij ne po ję cie opie ra się na spo tka niu czło wie ka z Bo giem, na wier no ści Przy mie rzu, któ re
w peł ni ob ja wi ło się w Je zu sie Chry stu sie.

Ko lej ną waż ną za sa dą dia lo gu jest wier ność Je zu so wi Chry stu so wi, któ ry jest „dro gą, praw -
dą i ży ciem” (J 14,6) oraz za ło żo ne mu przez Nie go Ko ścio ło wi. Bło go sła wio ny Pa pież wi dział
pew ne nie bez pie czeń stwo w tym, że czło wiek w imię po wierz chow nie poj mo wa ne go kom pro -
mi su i chę ci za cho wa nia spo ko ju go tów jest zre zy gno wać z nie któ rych prawd wia ry. Ta ka po -
sta wa wo bec wia ry w spo sób oczy wi sty go dzi w jej in te gral ność i toż sa mość. W 1979 ro ku,
w Czę sto cho wie Jan Pa weł II w prze mó wie niu do Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski za zna czył:
„W dia lo gu trze ba ja sno mó wić, kim ja je stem, że bym mógł roz ma wiać z kimś dru gim, któ ry
jest in ny. Trze ba bar dzo ja sno to mó wić, bar dzo sta now czo: kim ja je stem, kim ja chcę być
i kim chcę po zo stać”. 

Dia log to coś wię cej niż wy mia na po glą dów, kry ty ka, spór czy po le mi ka. Za czy na się on
od spo tka nia czło wie ka z czło wie kiem, cier pli we go słu cha nia, za da wa nia py tań, aż po moż li -
wość wy po wie dze nia się. Tak ro zu mia ny dia log za kła da otwar tość i do brą wo lę oraz wza jem -
ny sza cu nek. Da je moż li wość prze my śle nia wła snych ar gu men tów, ich zwe ry fi ko wa nia oraz
zro zu mie nia dru giej stro ny. Nie jest mu ob ce do świad cze nie trud no ści i bra ku zro zu mie nia.
Wie rzy my jed nak, że praw da jest sil niej sza i ma moc po ko nać prze ciw no ści. Ta kim pro ce sem
dia lo gu kie ru je Duch Świę ty – Daw ca Mą dro ści, na któ re go po win ni śmy się nie ustan nie otwie -
rać. Dia log koń czy się, je śli miej sce życz li wo ści zaj mie wro gość czy chęć do mi na cji. Je go za prze -
cze niem jest na przy kład kom pro mis za wszel ką ce nę, go dzą cy się na od stęp stwa od praw dy.
Nie wol no bo wiem go dzić się na ła ma nie praw dy Bo żej na wet kosz tem utra ty po pu lar no ści. Św.
Pa weł w li ście do Ty mo te usza przy po mi na, że: „nie dał nam Bóg du cha bo jaź ni, ale mo cy i mi -
ło ści, i trzeź we go my śle nia” (2 Tm 1, 7).

Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II, obok słów, po zo sta wił nam tak że przy kład ta kie go dia lo gu. Pa -
mię ta my choć by mię dzy re li gij ne spo tka nie mo dli tew ne w Asy żu (1986) nie ustan ny dia log
z mło dzie żą, roz mo wy z przy wód ca mi re li gij ny mi, spo tka nia z dy plo ma ta mi nie mal wszyst -
kich kra jów świa ta, prze mó wie nia w par la men tach czy or ga ni za cjach mię dzy na ro do wych, jak
cho ciaż by w ONZ. Wszyst kie te dzia ła nia mia ły swe źró dło w cią głym dia lo gu Bło go sła wio ne -
go Pa pie ża z Bo giem na mo dli twie.

Nie ule ga wąt pli wo ści, że każ de spo tka nie lu dzi stwa rza oka zję do dia lo gu. My śli my tu taj
szcze gól nie o na rze czeń stwie i mał żeń stwie, o spo tka niu w ro dzi nie, są siedz twie i spo łecz no ści lo -
kal nej, w miej scu na uki czy pra cy, w świe cie kul tu ry i me diów, w sfe rze spo łecz nej czy w de ba cie
po li tycz nej. Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II przy po mi nał też o dia lo gu w ło nie sa me go Ko ścio ła. We
wspo mnia nej już ad hor ta cji o po jed na niu i po ku cie na pi sał: „U pod staw owe go dia lo gu z in ny -
mi Ko ścio ła mi i Wspól no ta mi ko ściel ny mi, a tak że in ny mi re li gia mi, ja ko wa ru nek je go wia ry -
god no ści i sku tecz no ści, wi nien zna leźć się szcze ry wy si łek sta łe go i od no wio ne go dia lo gu we -
wnątrz sa me go Ko ścio ła ka to lic kie go. Ko ściół ten jest świa do my (…) ist nie ją cych w je go ło nie
na pięć, mo gą cych stać się czyn ni ka mi po dzia łu” (RP 25). Prze zwy cię że nie na pięć i kon flik tów
w Ko ście le jest moż li we, je śli czło wiek sta je wo bec sło wa Bo że go i, od rzu ca jąc wła sne su biek -
tyw ne za pa try wa nia, szu ka praw dy tam, gdzie się ona znaj du je. Źró dłem praw dy jest sło wo Bo -
że i je go au ten tycz na in ter pre ta cja, po da wa na przez Ma gi ste rium Ko ścio ła. W tym świe tle trze -
ba wsłu chi wać się we wza jem ne opi nie, wstrzy mu jąc się od po spiesz nych ocen i są dów.

3. Wpie raj my wspól ne dzie ło

Bra cia i Sio stry! Z ra do ścią ocze ku je my na bli ską już ka no ni za cję Na sze go Pa pie ża, któ ry
był i jest da rem Opatrz no ści Bo żej dla Ko ścio ła. Pra gnie my też nadać głęb szy wy raz te mu wy -
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da rze niu, po dej mu jąc wy si łek re ali za cji Je go wska zań i na uki. Dla te go też za ty dzień, pod -
czas XIII Dnia Pa pie skie go, ob cho dzo ne go pod ha słem: Jan Pa weł II – Pa pież Dia lo gu, bę -
dzie my mie li oka zję wspo móc tak że dzie ło, któ re od lat na zy wa ne jest „ży wym po mni kiem” Ja -
na Paw ła II. Fun da cja Dzie ło No we go Ty siąc le cia po przez sty pen dia wspie ra ma te rial nie
i du cho wo po nad 2500 sty pen dy stów z ca łej Pol ski, po cho dzą cych głów nie z ro dzin wie lo dziet -
nych. Dzię ki ofiar no ści Po la ków z kra ju i z za gra ni cy mo gą oni re ali zo wać swo je ma rze nia
edu ka cyj ne. W du chu war to ści, któ rym słu żył Bło go sła wio ny Pa pież, sty pen dy ści pra gną do -
brze przy go to wać się do za dań cze ka ją cych ich w do ro słym ży ciu. To wiel kie i pięk ne dzie ło
wszyst kich Po la ków, bł. Jan Pa weł II już za ży cia okre ślił ja ko po mnik naj bliż szy je go ser cu.
Tym bar dziej za chę ca my do wspie ra nia te go dzie ła mo dli twą, do brym sło wem, cier pie niem
i ofia rą. W przy szłą nie dzie lę, pod czas kwe sty przy ko ścio łach, na uli cach i w miej scach pu blicz -
nych, bę dzie my mo gli wes przeć tak że ma te rial nie ten wy jąt ko wy po mnik wdzięcz no ści, bu do -
wa ny Bło go sła wio ne mu Pa pie żo wi. Jest to moż li we wła śnie dzię ki zbiór ce w Dzień Pa pie ski,
za któ rą wszyst kim ser decz nie dzię ku je my. 

Na czas prze ży wa nia XIII Dnia Pa pie skie go udzie la my wszyst kim pa ster skie go bło go sła -
wień stwa.

Pod pi sa li: 
Kar dy na ło wie, Ar cy bi sku pi i Bi sku pi

obec ni na 362. Ze bra niu Ple nar nym KEP
w Kra ko wie w dniu 21 czerw ca 2013 r. 

ZARZĄDZENIE: Czci god ni Księ ża, List Epi sko pa tu Pol ski pro szę od czy tać wier nym w nie dzie -
lę, 6 paź dzier ni ka br., w ra mach ka za nia, pod czas wszyst kich Mszy św.

Płock, dnia 23 wrze śnia 2013 r. 

Ks. Mi ro sław Mi lew ski
Wi ka riusz Ge ne ral ny
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KOMUNIKAT BISKUPA PŁOCKIEGO O POMOCY MATERIALNEJ DLA SYRII

Czci god ni Księ ża,

W od po wie dzi na apel Oj ca Świę te go Fran cisz ka oraz proś bę Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski Die -
ce zja Płoc ka włą czy się w po moc fi nan so wą na rzecz ogar nię tej woj ną Sy rii. Kon kret nym wy ra zem tej
po mo cy bę dzie zbiór ka ofiar do pu szek we wszyst kich ko ścio łach na szej die ce zji, w nie dzie lę 6 paź -
dzier ni ka. Po in for muj cie o niej z wy prze dze niem Wa szych pa ra fian. 

Z ze bra nych pie nię dzy zo sta nie za ku pio na żyw ność, le ki i odzież dla na ro du sy ryj skie go. Włącz my
się w du chu mi ło ści chrze ści jań skiej w tę szla chet ną ini cja ty wę. 

Niech nie usta je rów nież na sza mo dli twa wsta wien ni cza, by Bóg „usły szał krzy ki roz pa czy miesz kań -
ców Sy rii”. Pro śmy o to go rą co za przy czy ną Ma ryi, Kró lo wej Po ko ju.

Płock, dnia 23 wrze śnia 2013 r.

Wasz bi skup Piotr 

ZARZĄDZENIE: Ze bra ne środ ki fi nan so we, na le ży wpła cać na kon to Ku rii, bądź bez po śred nio
w ka sie Ku rii, z do pi skiem „Sy ria”. 

Przy pomi na my jed no cze śnie, że sto sow ne mo dli twy w in ten cji Sy rii znaj dą się na stro nie in ter ne to -
wej na szej die ce zji. 

Płock, dnia 24 wrze śnia 2013 r.

Ks. Mi ro sław Mi lew ski
Wi ka riusz Ge ne ral ny 
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OGŁOSZENIA SEKRETARIATU SYNODU Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2013 R.

1. W na wią za niu do ko mu ni ka tu Bi sku pa Płoc kie go z kon fe ren cji dzie kań skiej w dniu 12 wrze -
śnia 2013 r. usil nie upra sza się Czci god nych Księ ży Pro bosz czów i Sy no dal nych Re la to rów De ka nal -
nych o prze sy ła nie od po wie dzi do ty czą cych pro jek tów sy no dal nych prze ka za nych Ze spo łom Sy no dal -
nym na po cząt ku lip ca br. 

Te ostat nie pro szę prze ka zać do Se kre ta ria tu Sy no du do 30 wrze śnia br. w for mie elek tro nicz nej
na ad res: sy nod@die ce zja ploc ka.pl oraz na pi śmie, za po śred nic twem re la to ra de ka nal ne go (zob. li sta
po ni żej). W przy pad ku de ka na tów: cie cha now skie go wschod nie go i ma kow skie go, gdzie do ko na no
trans lo kat re la to rów, pro szę, aby wspo mnia ne ma te ria ły prze ka za li księ ża dzie ka ni. 

1. De ka nat Biel ski – Ks. prał. mgr Ka zi mierz Dzia dak
2. De ka nat Bo dza now ski – Ks. mgr Wło dzi mierz Dzień kow ski
3. De ka nat Cie cha now ski Wschod ni – va cat
4. De ka nat Cie cha now ski Za chod ni – Ks. kan. mgr Jan Jóź wiak
5. De ka nat Do brzyń n. Drwę cą – Ks. mgr Krzysz tof Ku ja wa
6. De ka nat Do brzyń n. Wi słą – Ks. mgr Jan Ze ga
7. De ka nat Dzierz gow ski – Ks. mgr Ja cek Lu biń ski
8. De ka nat Gą biń ski – Ks. kan. Le szek Fran ci szek Żu chow ski
9. De ka nat Go sty niń ski – Ks. mgr Adam Łach

10. De ka nat Ma kow ski – va cat
11. De ka nat Mław ski – ks. kan. dr Ry szard Ka miń ski
12. De ka nat Na siel ski – Ks. mgr Zbi gniew Pa weł Ma cie jew ski
13. De ka nat Płoc ki Wschod ni – Ks. kan. mgr An drzej Smo leń
14. De ka nat Płoc ki Za chod ni – Ks. kan. Wie sław Gu tow ski
15. De ka nat Płoń ski – Ks. mgr Łu kasz Chru ściel
16. De ka nat Prza sny ski – Ks. kan. mgr Zbi gniew Kur kie wicz
17. De ka nat Puł tu ski – Ks. dr Bo ga dan Ada mo wicz
18. De ka nat Ra ciąż ski – Ks. kan. mgr An drzej Ku char czyk
19. De ka nat Ry piń ski – Ks. mgr Ra fał Pa bich
20. De ka nat Se roc ki – Ks. dr Re mi giusz Sta cher ski
21. De ka nat Sier pec ki – Ks. kan. mgr Ma rian An to ni Orze chow ski
22. De ka nat Strze gow ski – Ks. kan. mgr Jó zef Błasz czak
23. De ka nat Tłu chow ski – Ks. dr An drzej Świ der ski
24. De ka nat Wy szo grodz ki – Ks. kan. mgr Grze gorz Jen drze jew ski
25. De ka nat Za kro czym ski – Ks. mgr Je rzy Zdun kie wicz
26. De ka nat Żu ro miń ski – Ks. mgr Sła wo mir Ro siń ski

Uwa gi do ty czą ce tre ści ma te ria łów sy no dal nych, prze ka za ne po ter mi nie, nie bę dą uwzględ nia ne
w ra mach dys ku sji w te ma tycz nych Ko mi sjach Sy no dal nych. 

2. Człon ków Ko mi sji Głów nej Sy no du in for mu ję, iż prze wi dzia no w naj bliż szym okre sie trzy po sie -
dze nia wspo mnia ne go gre mium. Oto ter mi ny tych że po sie dzeń: 

• 5 li sto pa da, godz. 10.00
• 13 li sto pa da, godz. 16.00
• 15 li sto pa da, godz. 16.00
Po sie dze nia te od bę dą się w Sa li Bi sku pów Ku rii Die ce zjal nej Płoc kiej. 

Płock, dnia 23 wrze śnia 2013 r. 
Ks. Jan Kraj czyń ski
Se kre tarz Sy no du
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KOMUNIKAT WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

Wy dział Dusz pa ster ski Ku rii Płoc kiej wraz z Die ce zjal nym Dusz pa ste rzem Stra ża ków or ga ni zu je
Die ce zjal ną Piel grzym kę Stra ża ków do Au strii i Włoch. W dniach 9-17 czerw ca 2014 r. uda my się au -
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to ka rem do Sankt Flo rian (Au stria) miej sca, w któ rym znaj du je się grób św. Flo ria na, Wied nia, Asy -
żu, Rzy mu, Mon te Ca si no, San Go van ni Ro ton do, Lan cia no, Ma no pel lo, Lo re to, Pa dwy. Ser decz nie
za pra sza my księ ży ka pe la nów stra ży po żar nych, dru hów Pań stwo wych i Ochot ni czych Stra ży Po żar -
nych z ro dzi na mi do udzia łu w piel grzym ce. Do kład ny pro gram piel grzym ki znaj du je się na stro nie:
www.dusz pa ster ski.pl. Za pi sy – do 28 mar ca 2014 r. pod nr tel. (0-24) 262-85-99.

Płock, dnia 23 wrze śnia 2013 r.
Ks. Ja ro sław Ka miń ski

Dy rek tor Wy dzia łu Dusz pa ster skie go
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KOMUNIKAT MODERATORA DIECEZJALNEGO RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

Szko ła mo dli twy w Ru chu Świa tło -Ży cie wo kół Ośmiu Bło go sła wieństw

W obec nym ro ku for ma cyj nym Ruch Świa tło -Ży cie za pra sza wszyst kich, któ rzy chcą po głę bić ży -
cie du cho we, do udzia łu w so bot nich dniach sku pie nia. Ich przed mio tem bę dzie Osiem Bło go sła -
wieństw. Bę dzie my po słu gi wać się kla sycz nym tek stem z Ewan ge lii Mt 5,3-11. Bło go sła wień stwa otwie -
ra ją Ka za nie na Gó rze, moż na po wie dzieć, że są ser cem ca łe go na ucza nia Je zu sa. Pod kre śla ją, co Bóg
czy ni dla nas, gdy po dej mu je my ewan ge licz ny styl ży cia.

Dnia 19 paź dzier ni ka br. w Sank tu arium Mi ło sier dzia Bo że go się gnie my do pierw sze go bło go sła -
wień stwa: „Bło go sła wie ni ubo dzy w du chu, al bo wiem do nich na le ży Kró le stwo nie bie skie” (Mt 5, 3).
To bło go sła wień stwo za sad ni czo za wie ra w so bie po zo sta łe. Ubo dzy w du chu są bło go sła wie ni ze wzglę -
du na swą po ko rę, ci chość, głód, czy stość ser ca. Ubo dzy w du chu są otwar ci na praw dzi we szczę ście,
któ re da je sam Bóg.

W pro gra mie każ de go dnia sku pie nia znaj dą się: Eu cha ry stia, dwie kon fe ren cje, któ re bę dą wpro -
wa dze niem do mo dli twy oso bi stej i ad o ra cja Naj święt sze go Sa kra men tu. Ja ko wpro wa dze nie dla mo -
dli twy oso bi stej po słu ży nam me to da igna cjań ska. Na ten dzień sku pie nia za pra szam oa zo wi czów,
człon ków Do mo we go Ko ścio ła i wszyst kich, któ rzy chcą się po mo dlić i od po cząć. Pro szę za brać ze so -
bą Pi smo św. (ST i NT) oraz no tat nik.

Zgło sze nia – do ks. Krzysz to fa Ru ciń skie go na e -ma il: ks.krzysz tof.ru cin ski@gma il.com. Pro szę po -
dać: imię i na zwi sko, wiek i ad res za miesz ka nia. Koszt – 30 zł. Pro wa dze nie – ks. Krzysz tof Ru ciń ski.

Pro gram Dnia Sku pie nia
12.00 Eu cha ry stia
13.00 Obiad i re kre acja (spa cer, lek tu ra, czas na in dy wi du al ną roz mo wę lub spo wiedź)
15.00 Ko ron ka do Mi ło sier dzia Bo że go. Kon fe ren cja I

Mo dli twa oso bi sta przed Naj święt szym Sa kra men tem

17.00 Kon fe ren cja II

Mo dli twa oso bi sta przed Naj święt szym Sa kra men tem

18.30 Ko la cja
19.15 Lek tu ra du cho wa
20.00 Za koń cze nie dnia sku pie nia
Pod czas sku pie nia moż na sko rzy stać ze spo wie dzi św. i z in dy wi du al nych roz mów z kie row ni kiem

du cho wym.
Ko lej ne dni sku pie nia od bę dą się w lu tym i ma ju 2014 r. Szcze gó ło we in for ma cje na: www.ploc ka oaza.pl. 

Płock, dnia 20 wrze śnia 2013 r.
Ks. Krzysz tof Ru ciń ski

Mo de ra tor Die ce zjal ny Ru chu Świa tło -Ży cie
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KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO DUSZPASTERZA SŁUŻBY ZDROWIA

Ser decz nie za pra szam na die ce zjal ną uro czy stość ku czci św. Łu ka sza – Pa tro na służ by zdro wia,
któ ra od bę dzie się dnia 18 paź dzier ni ka 2013 r. w Wo je wódz kim Szpi ta lu Ze spo lo nym przy ul. Me -
dycz nej 19 (Wi nia ry) w Płoc ku.
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Pro gram uro czy sto ści

15.45 Pre lek cja na te mat: „Hio bo wa wia do mość… Hio bo we cier pie nie… Hio bo wa na dzie ja… 
– ży cie sma ko wa ne cier pie niem” – ks. dr Mi chał Za dwor ny;

16.30 Uro czy sta Msza św. kon ce le bro wa na w Ka pli cy szpi tal nej;
17.30 Po si łek.

Po wyż sze za pro sze nie kie ru ję do Czci god nych Księ ży Ka pe la nów szpi ta li oraz do mów po mo cy spo łecz -
nej, jak rów nież do wszyst kich Księ ży zwią za nych z dusz pa ster stwem służ by zdro wia w na szej die ce zji.

Uprzej mie pro szę Czci god nych Księ ży o prze ka za nie mo je go ser decz ne go za pro sze nia: dy rek cjom,
le ka rzom i pie lę gniar kom w szpi ta lach, DPS-ach i ośrod kach po mo cy me dycz nej, gdzie pra cu ją Czci -
god ni Księ ża, oraz o oso bi stą za chę tę do wzię cia udzia łu w na szym die ce zjal nym świę to wa niu. Pro szę
rów nież o po twier dze nie przy jaz du (do 13 paź dzier ni ka) i po da nie sza cun ko wej licz by osób de le ga cji,
co po mo że w or ga ni za cji spo tka nia. Pro szę rów nież o za bra nie ze so bą al by. Nu mer tel. do kon tak -
tu: 515-17-17-87.

Li czę na po zy tyw ną od po wiedź i udział w na szym wspól nym świę cie.

Płock, dnia 19 wrze śnia 2013 r.
Ks. Krzysz tof Błasz czak

Die ce zjal ny Dusz pa sterz Służ by Zdro wia

100

PERSONALIA
No mi na cje

1. Ks. mgr Pa weł Bie drzyc ki, wi ka riusz par. pw. św. Mi ko ła ja w Gą bi nie, z dniem 10 wrze śnia br. mia -
no wa ny Die ce zjal nym Dusz pa ste rzem Głu cho nie mych; 

2. Ks. mgr Krzysz tof  Błasz czak, ka pe lan Wo je wódz kie go Szpi ta la Ze spo lo ne go w Płoc ku,
z dniem 10 wrze śnia br., mia no wa ny Die ce zjal nym Dusz pa ste rzem Służ by Zdro wia; 

3. Ks. kan. mgr Ste fan Ce głow ski, pro boszcz par. pw. św. Zyg mun ta w Płoc ku, z dniem 10 wrze śnia
br., mia no wa ny Die ce zjal nym Dusz pa ste rzem Sa mo rzą dow ców; 

4. Ks. kan. dr Ja nusz Fi lar ski, dy rek tor Do mu Księ ży Eme ry tów, z dniem 12 wrze śnia 2013 r., mia -
no wa ny asy sten tem ko ściel nym Ka to lic kie go Sto wa rzy sze nia Le ka rzy Pol skich w Płoc ku; 

5. Ks. mgr Pa weł Gniad kow ski, wi ka riusz par. pw. Wnie bo wzię cia NMP w Do brzy niu n. Wi słą, mia -
no wa ny De ka nal nym Dusz pa ste rzem Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza w de ka na cie do brzyń skim n. Wi słą; 

6. Ks. kan. Sta ni sław Gór ski, pro boszcz par. pw. Mat ki Bo żej Fa tim skiej w Płoc ku, z dniem 10 wrze -
śnia br. mia no wa ny Die ce zjal nym Dusz pa ste rzem Nie wi do mych; 

7. Ks. mgr Ra fał Grzel czyk, dy rek tor M. C. E.-W. „Stud nia” w Płoc ku, z dniem 17 wrze śnia 2013 r.,
mia no wa ny die ce zjal nym ko or dy na to rem Świa to wych Dni Mło dzie ży; 

8. Ks. prał. mgr Ma rek Smo go rzew ski, pro boszcz pa ra fii pw. św. Sta ni sła wa Kost ki w Ry pi nie,
z dniem 13 sierp nia 2013 r., mia no wa ny Mo de ra to rem Die ce zjal nym Pa ra fial nych Rad Dusz pa ster skich; 

9. Ks. mgr Ma ciej Szo stak, ka pe lan Szpi ta la Wo je wódz kie go w Cie cha no wie, z dniem 10 wrze śnia
br., mia no wa ny Die ce zjal nym Dusz pa ste rzem Cho rych.

Zwol nie nia

Ks. kan. mgr An drzej Fa bi siak, na wła sną proś bę, z dniem 11 wrze śnia 2013 r., zwol nio ny z funk cji
asy sten ta ko ściel ne go Ka to lic kie go Sto wa rzy sze nia Le ka rzy Pol skich w Płoc ku.

Płock, dnia 23 wrze śnia 2013 r.
Ks. Da riusz Ro gow ski

No ta riusz
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