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ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO NA LITURGIĘ WIELKIEGO CZWARTKU

Dro dzy Bra cia Ka pła ni!

Po dob nie, jak w mi nio nych la tach, pra gnę ser decz nie Was za pro sić w Wiel ki Czwar tek do Ka te dry
Płoc kiej – na sze go die ce zjal ne go Wie czer ni ka, na uro czy stą Mszę Krzyż ma Świę te go, któ ra roz pocz -
nie się o go dzi nie 10.00.

Mo je za pro sze nie kie ru ję do wszyst kich Pre zbi te rów Ko ścio ła Płoc kie go: Ka no ni ków obu Ka pi tuł, Dzie -
ka nów i Wi ce dzie ka nów, Pro bosz czów i Wi ka riu szy, Pra cow ni ków Ku rii, Se mi na riów Du chow nych i po zo -
sta łych in sty tu cji die ce zjal nych, Ka pła nów Za kon nych, a zwłasz cza Czci god nych Księ ży Se nio rów.

W Roku Wiary do ty kać bę dzie my „wiel kich ta jem nic na szej wia ry”, któ rych zo sta li śmy usta no wie -
ni świad ka mi i sza fa rza mi. Od no wi my wspól nie przy rze cze nia zło żo ne w dniu świę ceń. W cza sie li tur -
gii zo sta nie po bło go sła wio ny olej cho rych, olej ka te chu me nów, a tak że kon se kro wa ne krzyż mo do na -
masz cza nia no wo ochrzczo nych i na zna cza nia bierz mo wa nych.

Po li tur gii za pra szam na bra ter skie spo tka nie do Opac twa Po be ne dyk tyń skie go, gdzie zło ży my so -
bie świą tecz ne ży cze nia. Spo tka my się rów nież przy wspól nym po sił ku. Na sze wiel ko czwart ko we spo -
tka nie w ka płań skiej wspól no cie bę dzie dla nas oka zją do umoc nie nia w wie rze i jed no cze śnie we zwa -
niem do świę to ści ka płań skie go ży cia. 

Dro dzy Bra cia – li czę, że ni ko go z Was nie za brak nie! Szcze gól nie tych z na szych bra ci ka pła nów,
któ rzy w ostat nich la tach nie przy by wa li do Płoc ka na Mszę Krzyż ma Świę te go. 

Ocze ku jąc wspól ne go spo tka nia prze sy łam sło wa po zdro wień w Chry stu sie Pa nu, a na dni wy tę żo -
nej pra cy dusz pa ster skiej z ser ca bło go sła wię – w imię Oj ca, i Sy na, i Du cha Świę te go. 

Płock, dnia 4 mar ca 2013 r.

Wasz bi skup Piotr
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KOMUNIKAT CEREMONIARZA BISKUPIEGO 
DOTYCZĄCY OBCHODÓW WIELKIEGO CZWARTKU

1. Do kon ce le bro wa nia Mszy św. za pro sze ni są wszy scy ka pła ni.
2. Księ ża Pro fe so ro wie, Księ ża pra cu ją cy w Ku rii i w po zo sta łych in sty tu cjach die ce zjal nych ubie -

ra ją się, jak co ro ku, w Ka pi tu la rzu.
3. Księ ża Dzie ka ni, Wi ce dzie ka ni, Eme ry ci, a tak że Ka pła ni ob cho dzą cy w tym ro ku srebr ne i zło -

te ju bi le usze ka płań skie, przy wo żą dla sie bie al bę i pa sek. W za kry stii przy ka pli cy Naj święt sze go Sa -
kra men tu ubie ra ją się w przy go to wa ne dla nich or na ty.

4. Wszy scy po zo sta li Ka pła ni przy wo żą ze so bą al bę, pa sek i stu łę i ubie rać się bę dą tak że w za kry -
stii przy ka pli cy Naj święt sze go Sa kra men tu.

5. Pra ła ci i Ka no ni cy Gre mial ni obu Ka pi tuł, Księ ża Pro fe so ro wie, Ka pła ni – pra cow ni cy Ku rii
i po zo sta łych in sty tu cji die ce zjal nych, Księ ża Dzie ka ni oraz Ka pła ni ob cho dzą cy w tym ro ku srebr ne
i zło te ju bi le usze ka płań skie, zaj mu ją miej sca w pre zbi te rium.

6. Po zo sta li Ka pła ni zaj mu ją miej sca wska za ne przez asy stę bi sku pią.

O K Ó L N I K
KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

6/2013

Płock – dnia 5 marca 2013 r.
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7. Po za koń cze niu Eu cha ry stii Księ ża Dzie ka ni bę dą mo gli ode brać ole je świę te w kruch cie (wej ściu
głów nym) ba zy li ki ka te dral nej.

Płock, dnia 4 mar ca 2013 r.

Ks. Piotr Grzy wa czew ski
Ce re mo niarz Bi sku pi 
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ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ DO PŁOCKA

Dro dzy Mło dzi Przy ja cie le!

Już nie ba wem, bo 24 mar ca, bę dzie my ob cho dzić Nie dzie lę Pal mo wą – wy jąt ko wy dzień, któ ry roz -
po czy na czas bez po śred nie go przy go to wa nia do prze ży wa nia naj waż niej szej ta jem ni cy chrze ści jań -
stwa – śmier ci i zmar twych wsta nia Chry stu sa. 

Dzień ten stał się tak że, z wo li bł. pa pie ża Ja na Paw ła II, świę tem mło dzie ży ca łe go świa ta. W dwa -
dzie ścia lat po usta no wie niu Świa to we go Dnia Mło dzie ży, Jan Pa weł II mó wił do mło dych w Rzy mie:
„Co raz bar dziej zda ję so bie spra wę, jak opatrz no ścio we i pro ro cze by ło, że wła śnie ten dzień, Nie dzie la Pal -
mo wa, stał się wa szym dniem. Świę to to nie sie w so bie spe cjal ną ła skę, ła skę na dziei po łą czo nej z Krzy -
żem, któ ry za wie ra w so bie chrze ści jań ską ta jem ni cę”.

Niech ta na dzie ja i uf ność, ja ką po kła dał w mło dzie ży Jan Pa weł II, skło ni Was do przy ję cia mo je -
go za pro sze nia do udzia łu we wspól nym świę to wa niu. Przy bądź cie tłum nie do Płoc ka, by śmy mo gli
w Ro ku Wia ry wsłu chać się w sło wa Je zu sa, któ ry wzy wa: „Idź cie i na uczaj cie wszyst kie na ro dy”
(Mt 28, 19). Wła śnie te sło wa pa pież Be ne dykt XVI wy brał na te mat 28. Świa to wych Dni Mło dzie ży,
któ re od bę dą się w lip cu te go ro ku w Bra zy lii. Na le ży je uwa żać za man dat mi syj ny prze ka za ny mło -
de mu Ko ścio ło wi. Man dat, a więc przy wi lej i za da nie. Jest to za da nie przy ję cia apo stol skiej po sta wy
i za cho wy wa nia ży wej wia ry, któ ra ma ce cho wać każ de go czło wie ka, opie ra ją ce go swo je ży cie na fun -
da men cie, ja kim jest Je zus Chry stus.

Spo tkaj my się więc w Płoc ku, na wspól nej Eu cha ry stii w pa ra fii św. Ja dwi gi Kró lo wej oraz w Or len
Are nie, aby zro bić pierw szy krok ku od po wie dzi na to we zwa nie. Niech Nie dzie la Pal mo -
wa – przeżywana w Roku Wiary – sta nie się mo men tem uro czy ste go wy zna nia wia ry mło dzie ży die ce -
zji płoc kiej. Niech sta nie się świa do mą de cy zją pój ścia za Chry stu sem, na któ rym sta ra my się bu do wać
na szą przy szłość. 

Za pra szam Was ca łym ser cem – spo tkaj my się w Płoc ku w Nie dzie lę Pal mo wą! 

Płock, dnia 4 mar ca 2013 r.

Wasz bi skup Piotr

ZARZĄDZENIE: Za pro sze nie Bi sku pa Płoc kie go pro szę od czy tać wier nym w nie dzie lę 17 mar ca
br., pod czas wszyst kich Mszy św., w ra mach ogło szeń pa ra fial nych.

Płock, dnia 4 mar ca 2013 r.
Ks. Mi ro sław Mi lew ski
Wi ka riusz Ge ne ral ny
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KOMUNIKATY DIECEZJALNEGO DUSZPASTERZA MŁODZIEŻY

1. Nie dzie la Pal mo wa – uro czy ste wy zna nie wia ry mło dzie ży die ce zji płoc kiej w Ro ku Wia ry

Die ce zjal ne Dusz pa ster stwo Mło dzie ży Stud nia oraz Wy dział Dusz pa ster ski za pra sza ją do wzię cia
udzia łu w 28. Świa to wym Dniu Mło dzie ży, któ ry od bę dzie się w Płoc ku w Nie dzie lę Pal mo wą (24 mar -
ca). Ha słem te go rocz ne go spo tka nia mło dych są sło wa: „Idź cie i na uczaj cie wszyst kie na ro dy”
(Mt 28, 19). Na sze spo tka nie jest rów nież uro czy stym wy zna niem wia ry mło dzie ży die ce zji płoc kiej
w trwa ją cym Ro ku Wia ry. Pro si my dusz pa ste rzy i ka te che tów o ser decz ne za an ga żo wa nie się we wspól -
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ne dzie ło i przy wie zie nie jak naj więk szej licz by mło dzie ży. Tra dy cyj nie za chę ca my rów nież do przy go -
to wa nia wie lu palm na kon kurs na: „Naj ład niej szą Pal mę 2013”. 

Pro gram ra mo wy

do go dzi ny 14.45 – zbiór ka na pla cu przy par. św. Ja dwi gi Kró lo wej w Płoc ku.
15.00 – po świę ce nie palm, pro ce sja i Eu cha ry stia.
16.30 – przej ście do Or len Are ny.
16.45 – po czę stu nek i roz wią za nie kon kur su na naj ład niej szą pal mę.
17.15 – spek takl pt.: „SEPTEM” w wy ko na niu Te atru Trze cie go.
18.00 – Gorz kie Ża le – WYZNANIE WIARY MŁODZIEŻY DIECEZJI PŁOCKIEJ.
18.40 – pre zen ta cja Ogól no pol skie go Fe sti wa lu Mło dych „Pol ska Co pa ca ba na”.
19.00 – pla no wa ne za koń cze nie spo tka nia.

Pod czas spo tka nia w Or len Are nie za gra ją ze spo ły mu zycz ne: Cha jim i Mo ja Ro dzi na. 

Uwa gi or ga ni za cyj ne

1. Każ dy de ka nat jest zo bo wią za ny do wy de le go wa nia na spo tka nie przy naj mniej jed ne go au to ka -
ru mło dzie ży. Za zor ga ni zo wa nie au to ka ru od po wia da de ka nal ny dusz pa sterz mło dzie ży. Za chę ca my
rów nież do wy jaz dów pa ra fial nych i ze swo imi ka te che ta mi.

2. Au to ka ry par ku je my na par kin gach przy Or len Are nie i tu po zo sta ją przez ca ły czas trwa nia spo tka nia.
3. Księ ży pro si my o po słu gę w kon fe sjo na łach. Ist nie je rów nież moż li wość do łą cze nia się do kon ce -

le bry. Pro si my o za bra nie ze so bą kom ży, al by i stu ły. 

2. Spo tka nie de ka nal nych dusz pa ste rzy mło dzie ży

Naj bliż sze spo tka nie de ka nal nych dusz pa ste rzy mło dzie ży od bę dzie się 13 mar ca br. w Płoc ku
(MCE-W „Stud nia”, ul. Gór na 1 a) o go dzi nie 16.00. Pod czas spo tka nia zo sta ną po ru szo ne za gad nie -
nia zwią za ne z Nie dzie lą Pal mo wą oraz or ga ni za cją Ogól no pol skie go Fe sti wa lu Mło dych „Pol ska Co -
pa ca ba na”.

Płock, dnia 4 mar ca 2013 r.

Ks. Ra fał Grzel czyk
Die ce zjal ny Dusz pa sterz Mło dzie ży
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OŚWIADCZENIE RADY SPOŁECZNEJ PRZY BISKUPIE PŁOCKIM 
W ZWIĄZKU Z REZYGNACJĄ OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI

Z URZĘDU BISKUPA RZYMU

„Mą drość i si ła sła bo ści”

1. Od kil ku dni je ste śmy głę bo ko po ru sze ni re zy gna cją Pa pie ża Be ne dyk ta XVI z po słu gi Na stęp cy
św. Pio tra. Na na szych oczach dzie je się wiel ka hi sto ria. W cią gu dwóch ty się cy lat dzie jów wia ry chrze -
ści jań skiej na zie mi nie by ło te go ro dza ju wy da rze nia. Kil ka wcze śniej szych ab dy ka cji pa pie skich ma
nie wie le wspól ne go z obec ną de cy zją Oj ca Świę te go. Ogrom nym wy sił kiem umy słów i serc pró bu je my
zro zu mieć to nie zwy kłe wy da rze nie. Czu je my wy jąt ko wość chwi li i po wa gę za ist nia łej sy tu acji.

2. Dzię ki oso bi stym sło wom Pa pie ża Rat zin ge ra oraz nie zli czo nym ko men ta rzom i ana li zom obec -
ne go sta nu Ko ścio ła ka to lic kie go oraz je go pro ble mów co raz le piej wi dzi my kon kret ne przy czy ny, któ -
re skło ni ły Na miest ni ka Chry stu sa na zie mi do tak ra dy kal nej de cy zji. Pró bu je my ją wi dzieć w per -
spek ty wie pro fe tycz nej, du cho wej a na wet mi stycz nej. Oto Na stęp ca św. Pio tra, któ ry na na szych
oczach – wy gła sza jąc w tych dniach z pa mię ci jed ne z naj bar dziej ge nial nych i przej mu ją cych prze mó -
wień ca łe go pon ty fi ka tu – po kor nie i z god no ścią scho dzi ze sce ny oraz za po wia da, że nie ba wem po -
zo sta nie „ukry ty dla świa ta”, od da jąc się mo dli twie i pra cy.

3. Przed na mi ko niecz ność uchwy ce nia isto ty orę dzia ustę pu ją ce go Pa pie ża. Cze go chciał nas na -
uczyć w ostat nich ośmiu la tach? Na co przy go to wać? Przed czym ostrzec? Swe go ro dza ju pro gram
pon ty fi ka tu Be ne dyk ta XVI znaj du je my w Je go prze mó wie niu do kar dy na łów, bi sku pów i pra cow ni -



ków Ku rii Rzym skiej z 22 grud nia 2005 ro ku. W dru giej czę ści Swo je go wy stą pie nia Oj ciec Świę ty pod -
jął te mat dzie dzic twa So bo ru Wa ty kań skie go II. Pa pież po wie dział wów czas, że od po wied nia re cep cja
Va ti ca num II za le ży od je go po praw nej in ter pre ta cji, od wła ści we go klu cza do zro zu mie nia i wpro wa -
dze nia w ży cie je go po sta no wień. 

4. W tym pro gra mo wym prze mó wie niu Oj ciec Świę ty za uwa żył, że pro ble my z re cep cją wzię ły się
stąd, iż w wie lu kra jach do szło do kon fron ta cji i prze ciw sta wie nia so bie dwóch sprzecz nych in ter pre -
ta cji do ku men tów so bo ro wych. Jed na wy wo ła ła za mie sza nie, dru ga zaś – w spo sób co raz bar dziej wi -
docz ny – za czę ła przy no sić i na dal przy no si owo ce. Za mie sza nie po so bo ro we do ty czy ło szcze gól nie
Eu ro py Za chod niej, Au stra lii i obu Ame ryk, na to miast w pań stwach ko mu ni stycz nych Ko ściół ka to -
lic ki wal czył przede wszyst kim o prze trwa nie i dla te go re for my so bo ro we by ły tam wpro wa dza ne z pew -
nym opóź nie niem, któ re w pe wien spo sób po mo gło unik nąć nie po trzeb nych błę dów i fał szy wych in ter -
pre ta cji do ku men tów Va ti ca num II.

5. Wła ści we od czy ta nie So bo ru Wa ty kań skie go II to in ter pre ta cja czy li her me neu ty ka od no wy za -
cho wu ją ce go cią głość je dy ne go pod mio tu -Ko ścio ła. Ta ką wła śnie in ter pre ta cję znaj du je my w prze mó -
wie niu Ja na XXIII na otwar cie So bo ru oraz w prze mó wie niu Paw ła VI za my ka ją cym Va ti ca num II.
Zgod nie z tym spo so bem my śle nia za da niem So bo ru by ło prze ka za nie czy stej i nie na ru szo nej dok try -
ny w spo sób od po wia da ją cy po trze bom na szych cza sów. Be ne dykt XVI pod kre ślił, że „Ko ściół jest – za -
rów no przed So bo rem, jak i po nim – tym sa mym Ko ścio łem, jed nym, świę tym, ka to lic kim i apo stol -
skim, piel grzy mu ją cym przez dzie je”.

6. Prze ci wień stwem her me neu ty ki re for my jest her me neu ty ka nie cią gło ści. To wła śnie ta fał szy wa in -
ter pre ta cja Va ti ca num II wy wo ła ła za mie sza nie w wie lu re gio nach świa ta i do pro wa dzi ła do ze rwa nia
z prze szło ścią oraz spo wo do wa ła głę bo ki kry zys wia ry ka to lic kiej, za nik prak tyk re li gij nych, za my ka -
nie ko ścio łów czy odej ście od tra dy cyj nej mo ral no ści. Obec na dra ma tycz na sy tu acja Ko ścio ła ka to lic -
kie go w Bel gii, Fran cji czy Ho lan dii jest te go naj lep szym do wo dem. Zda niem Oj ca Świę te go her me neu -
ty ka nie cią gło ści mo że do pro wa dzić do roz ła mu na Ko ściół przed so bo ro wy i Ko ściół po so bo ro wy.
W opi nii Pa pie ża do cho dzi tu taj do błęd ne go ro zu mie nia naj głęb szej na tu ry so bo ru ja ko ta kie go. Her -
me neu ty ka nie cią gło ści trak tu je so bór ja ko swe go ro dza ju zgro ma dze nie usta wo daw cze, któ re unie -
waż nia sta rą kon sty tu cję i usta na wia no wą. Oj co wie So bo ru nie mie li jed nak ta kie go man da tu, po nie -
waż pod sta wo wa kon sty tu cja Ko ścio ła nie jest wy two rem lu dzi, ale po cho dzi od Je zu sa Chry stu sa.

7. So bór Wa ty kań ski II stał się tak że głów nym te ma tem ostat nie go tra dy cyj ne go spo tka nia Be ne -
dyk ta XVI z du cho wień stwem die ce zji rzym skiej, któ re mia ło miej sce 14 lu te go br. W ten spo sób Pa -
pież na wią zał do po cząt ku Swo je go pon ty fi ka tu i je go pro gra mu. Oj ciec Świę ty za uwa żył, że był So bór
Oj ców, praw dzi wy So bór, ale był też so bór me diów, nie mal sam dla sie bie. Świat poj mo wał So bór po -
przez środ ki prze ka zu. Tak więc to, co do cie ra ło do lu dzi, to so bór me diów, a nie So bór Oj ców. Ten
ostat ni do ko ny wał się w ob rę bie wia ry, na to miast „so bór dzien ni ka rzy” był po strze ga ny w ka te go riach
współ cze snych me diów i ję zy ka po li ty ki. Nie ste ty, ten so bór me diów stał się do mi nu ją cy i spo wo do wał
w Ko ście le wie le nie szczęść.

8. Pod czas ca łe go Swo je go pon ty fi ka tu Be ne dykt XVI uczył nas cier pli wie wła ści we go ro zu mie nia
na ucza nia So bo ru Wa ty kań skie go II, Tra dy cji i Ma gi ste rium Ko ścio ła. Pa pież Rat zin ger sprze ci wiał się
sta now czo her me neu ty ce nie cią gło ści i so bo ro wi me diów, na to miast pro mo wał zde cy do wa nie her me -
neu ty kę od no wy i praw dzi wy So bór Oj ców. Je ste śmy Mu głę bo ko wdzięcz ni za pięk ną i mą drą po słu -
gę Na stęp cy św. Pio tra. Be ne dykt XVI pró bo wał jed no czyć róż ne nur ty ka to li cy zmu, uczył mi ło ści
do Ko ścio ła, po ka zy wał pięk no wia ry, przy go to wy wał nas ka to li ków Za cho du do ży cia w spo łe czeń -
stwach co raz bar dziej zse ku la ry zo wa nych a na wet ate istycz nych. 

9. Ze szcze gól ną mo cą Pa pież Rat zin ger upo mniał się o isto tę ka to li cy zmu. Wia ra ka to lic ka nie jest
prze cież mie szan ką wszyst kich moż li wych tra dy cji re li gij nych. Ma swo ją spe cy fi kę i kon kret ną treść. Tej
spe cy ficz nej tre ści ka to li cy zmu bro nił ze wszyst kich sił Be ne dykt XVI na po zio mie li tur gii, prawd wia -
ry, sa kra men tów, mo ral no ści czy ży cia pu blicz ne go. Jak by czuł w swo im ser cu naj więk szy lęk Pa pie ża
Paw ła VI, któ ry naj bar dziej bał się te go, że w przy szło ści w Ko ście le ka to lic kim zwy cię ży my śle nie nie -
ka to lic kie. Obec ny Pa pież Rat zin ger uczy nił wła śnie z tej spra wy głów ny nurt Swe go pon ty fi ka tu: bar -
dziej przy wró cić ka to li cy zmo wi je go ka to lic kość. Dzię ki na ucza niu Be ne dyk ta XVI ła twiej nam wszyst -
kim za cho wać dzi siaj wier ność na uce Chry stu sa i szu kać te go, co praw dzi wie ka to lic kie. 
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10. Pon ty fi kat Pa pie ża Rat zin ge ra to tak że wiel kie i nie zwy kle trud ne dzie ło oczysz cze nia Ko ścio ła
oraz pró ba uczy nie nia Go bar dziej przej rzy stym i spra wie dli wym. Nie spo sób też za po mnieć wszyst -
kich wy sił ków Be ne dyk ta XVI, aby po ka zać świa tu ra cjo nal ność wia ry ka to lic kiej i jej zna cze nie w prze -
strze ni ży cia pu blicz ne go. Je go zda niem twór czy dia log re li gii i ro zu mu oraz wy sił ki po dej mo wa ne
w związ ku z two rze niem glo bal ne go eto su mu szą ko niecz nie uwzględ niać wie lo kul tu ro wy kon tekst na -
szej współ cze sno ści. Głów ny mi part ne ra mi są tu taj bez wąt pie nia chrze ści jań ska wia ra i za chod nia ra -
cjo nal ność świec ka, po nie waż okre śla ją sy tu ację świa to wą w ta kim stop niu jak żad na in na si ła kul tu -
ral na. Dwie do mi nu ją ce tra dy cje du cho we i in te lek tu al ne mu szą wejść w ko re la cję z in ny mi kul tu ra mi
oraz na uczyć się słu cha nia i ro zu mie nia ich prze ka zu. 

11. Nad Wi słą z róż nych ra cji na ucza nie obec ne go Pa pie ża zo sta ło za uwa żo ne tyl ko w nie wiel kim
stop niu. War to dzi siaj szcze rze za py tać o to, jak w ostat nich la tach przy ję li śmy orę dzie Be ne dyk -
ta XVI w na szych do mach, pa ra fiach, klasz to rach czy se mi na riach du chow nych? W ja kim stop niu by -
ło ono obec ne na lek cjach re li gii, w ka za niach, w dusz pa ster stwie czy w na szych oso bi stych re flek sjach
i mo dli twach? W ja ki spo sób mó wi li śmy pry wat nie i pu blicz nie o Pa pie żu Rat zin ge rze i jak wspie ra li -
śmy Go w nie zwy kle trud nej po słu dze? W ja ki spo sób bro ni li śmy Oj ca Świę te go przed jak że ostry mi
ata ka mi pły ną cy mi cią gle z tak wie lu stron?

12. Przed na mi no wy etap w dzie jach Ko ścio ła ka to lic kie go. Ja ko wspól no ta wie rzą cych bę dzie my
cią gle upo mi nać się o prze strze ga nie Bo że go pra wa w zmie nia ją cym się świe cie. Bę dzie my też to czyć
mię dzy so bą po waż ny spór o wła ści wą for mę wia ry ka to lic kiej. Na nad cho dzą cy czas na szych po szu -
ki wań i dys ku sji spró buj my jak naj wię cej za czerp nąć z dzie dzic twa du cho we go i in te lek tu al ne go obec -
ne go Pa pie ża. „Na szym za da niem, wła śnie w obec nym Ro ku Wia ry – mó wił Oj ciec Świę ty 14 lu te go
br. – jest pra ca, aby re ali zo wa ny był praw dzi wy So bór, ze swo ją mo cą Du cha Świę te go, aby praw dzi -
wie od no wił się Ko ściół. Ufaj my, że Pan nam po mo że. Ja, wy co faw szy się, ze swo ją mo dli twą bę dę z wa -
mi za wsze i ra zem pój dzie my na przód z Pa nem, ma jąc pew ność: Pan zwy cię ża!”

13. W tych waż nych dniach dla Ko ścio ła i świa ta mó dl my się za Be ne dyk ta XVI i Je go na stęp cę.
Niech w obec nym cza sie szcze gól nie bli skie na szym ser com bę dą sło wa, któ re w XIX wie ku wy po wie -
dział kard. John Hen ry New man: „Pa nie, wie rzy my i wy zna je my cał ko wi tą pew ność, że Ty przy rze kłeś
Twe mu Ko ścio ło wi trwa nie tak dłu go, jak dłu go bę dzie ist niał świat. Dla te go nie ma w nas stra chu
o ist nie nie i po myśl ność Twe go Ko ścio ła. Skła da my przy szłość cał ko wi cie w Two je rę ce i ni cze go się nie
bo imy, na wet je śli cza sem wie le rze czy wy da je się wy glą dać groź nie. Tyl ko o jed no pro si my Cię go rą -
co: daj Two je mu Słu dze i Za stęp cy, Oj cu Świę te mu, praw dzi wą mą drość, od wa gę i si łę. Daj Mu w tym
ży ciu otu chę pły ną cą z Two jej ła ski, a w ży ciu przy szłym ko ro nę nie śmier tel no ści”.

Płock, dnia 18 lu te go 2013 r.

Ks. dr An drzej Ko by liń ski
Prze wod ni czą cy Ra dy Spo łecz nej przy Bi sku pie Płoc kim

oraz po zo sta li człon ko wie 
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KOMUNIKAT DELEGATA BISKUPA PŁOCKIEGO 
DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA

Uprzej mie in for mu ję, że z po wo du na ło że nia się dwóch waż nych wy da rzeń w dniu 13 kwiet nia br.,
a mia no wi cie piel grzym ki ma tu rzy stów z na szej die ce zji na Ja sną Gó rę oraz spo tka nia księ ży wi ka riu -
szy po wy żej 4 ro ku ka płań stwa, za cho dzi ko niecz ność prze ło że nia jed ne go wy da rze nia na in ny ter min. 

W związ ku z tym obo wiąz ko we spo tka nie księ ży wi ka riu szy od bę dzie się 27 kwiet nia br. u księ ży Sa le -
zja nów w Czer wiń sku. Spo tka nie roz pocz nie my o g. 10.00, a za koń czy my ok. g. 15.00. Kwiet nio wy dzień
for ma cyj ny po pro wa dzi ks. To masz Ja kle wicz, re dak tor ty go dni ka Gość Nie dziel ny. Kosz ty spo tka nia wy -
no szą 30 zł (w tym: ka wa, her ba ta, ciast ka, opła ta za sa lę, wy na gro dze nie dla go ścia). 

Pro szę Czci god nych Księ ży o wy ro zu mia łość z powodu zmiany ter mi nu spo tka nia.

Płock, dnia 28 lu te go 2013 r.

Ks. Sła wo mir Za lew ski
De le gat Bi sku pa Płoc kie go 

ds. Sta łej For ma cji Du cho wień stwa
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KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

1. XXIII Olim pia da Teo lo gii Ka to lic kiej 

XXIII edy cja Olim pia dy Teo lo gii Ka to lic kiej dla uczniów szkół po nad gim na zjal nych od by wa się
pod ha słem „Świę ci Apo sto ło wie Piotr i Pa weł – urząd i cha ry zma ty w Ko ście le”. Etap die ce zjal ny
olim pia dy zo stał prze pro wa dzo ny 28 lu te go 2013 r. w I Li ceum Ogól no kształ cą cym im. H. Sien kie wi -
cza w Płoń sku.

2. Kon kur sy Bi blij ne dla szko ły pod sta wo wej i gim na zjum

Do księ ży dzie ka nów zo sta ły prze sła ne py ta nia na Kon kurs Wie dzy Re li gij nej „Be ne dic tus” dla
uczniów gim na zjów oraz na Kon kurs Bi blij ny dla szkół pod sta wo wych. Oby dwa kon kur sy na le ży prze -
pro wa dzić te go sa me go dnia: w śro dę 6 mar ca br. 

3. Kon kurs pla stycz ny dla uczniów klas III szko ły pod sta wo wej

Dnia 15 lu te go br. upły nął ter min nad sy ła nia prac na kon kurs pla stycz ny dla uczniów klas III szkół
pod sta wo wych na te mat: „Dzie je Apo stol skie wi dzia ne ocza mi dziec ka”.

4. Die ce zjal na Piel grzym ka ma tu rzy stów die ce zji płoc kiej na Ja sną Gó rę

Wy dział Ka te che tycz ny Ku rii Die ce zjal nej Płoc kiej, zgod nie ze zwy cza jem lat ubie głych, or ga ni zu -
je Piel grzym kę Ma tu rzy stów die ce zji płoc kiej na Ja sną Gó rę. Piel grzym ka ma tu rzy stów od bę dzie się
w dniach 12 i 13 kwiet nia br. Obo wią zu ją ce przy po rząd ko wa nie pa ra fii i szkół do po szcze gól nych ter -
mi nów zo sta ło ogło szo ne na spo tka niach je sien nych dla ka te che tów szkół po nad gim na zjal nych.

Od dnia 18 lu te go w Wy dzia le Ka te che tycz nym moż na od bie rać znacz ki oraz śpiew ni ki dla ma tu -
rzy stów (koszt 2 zł od oso by).

Pro gram piel grzym ki

9.15 Za pi sy w re cep cji (we wnątrz Ba zy li ki, przy drzwiach wej ścio wych)
10.30 Za wią za nie wspól no ty w Ba zy li ce Ja sno gór skiej
11.00 Kon fe ren cja 
11.45 Dro ga Krzy żo wa na wa łach ja sno gór skich

Prze rwa na po si łek
14.15 Przy go to wa nie do Mszy Świę tej
14.30 Msza Świę ta w Ba zy li ce Ja sno gór skiej 

pod prze wod nic twem Księ dza Bi sku pa Pio tra Li be ry 

Płock, dnia 1 mar ca 2013 r.

Ks. An drzej Kra siń ski
Dy rek tor Wy dzia łu Ka te che tycz ne go 
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KOMUNIKATY WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I SZTUKI SAKRALNEJ

1. Ko lej ny raz Księ żom Pro bosz czom po le ca ne są przez nie uczci wych sprze daw ców za ku py ga śnic.
Te le fo nicz na ofer ta ta ba zu je na nie zna jo mo ści prze pi sów zaś su ge stie kon tro li i kar ma ją za za da nie do -
ko na nie szyb kiej trans ak cji. Bez praw ne po wo ły wa nie się na Pań stwo wą Staż Po żar ną (PSP nie pro wa dzi
sprze da ży ga śnic) ma uwia ry god nić sprze daw cę. W imię so li dar no ści in for muj my się na wza jem o tych
nie uczci wych prak ty kach. Jed no cze śnie pro szę in for mo wać o tych dzia ła niach przed sta wi cie li Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej i Po li cję. Prze sył ki, na wet te za mó wio ne pro szę ode słać bez uisz cza nia opła ty.

2. Na 150 rocz ni cę Po wsta nia Stycz nio we go Mu zeum Die ce zjal ne w Płoc ku we współ pra cy z Płoc -
kim In sty tu tem Wy daw ni czym wy da ło re print nie zwy kle cen nej i źró dło wej po zy cji ks. Cze sła wa Lis -
sow skie go, Po wsta nie Stycz nio we w zie mi do brzyń skiej, Płock 1938. Książ ka for ma tu A5 s. 226, ce -
na 15 zł, za wie ra szcze gó ło wy opis po ty czek po wstań czych na zie mi do brzyń skiej jak rów nież, na bez
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ma ła 100 stro nach, wy kaz na zwisk z krót ki mi bio gra ma mi osób bio rą cych udział w Po wsta niu. Szcze -
gól nie dla pa ra fii zie mi do brzyń skiej jak i księ ży z tym te re nem zwią za nych po zy cja god na po le ce nia.

Przy więk szych za mó wie niach moż li wość ra ba tu. Po zy cja do stęp na w Mu zeum Die ce zjal nym
i w Księ gar ni. Na kład ogra ni czo ny.

Płock, dnia 1 mar ca 2013 r.

Ks. Ste fan Ce głow ski
Dy rek tor Wy dzia łu Bu dow nic twa i Sztu ki Sa kral nej
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KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO CENTRUM POWOŁANIOWEGO

Die ce zjal ne Cen trum Po wo ła nio we i Kle ryc ka Gru pa Po wo ła nio wa za pra sza ją mło dzież mę ską szkół
po nad gim na zjal nych oraz III klas gim na zjal nych na „Wiel ko post ne Re ko lek cje Po wo ła nio we ze św. Pio -
trem” or ga ni zo wa ne w Wyż szym Se mi na rium Du chow nym w Płoc ku.

Roz pocz ną się one w pią tek 15 mar ca o godz. 17.00, a za koń czą w nie dzie lę 17 mar ca ok. godz. 13.00.
Koszt uczest nic twa w re ko lek cjach wy no si 25 zł. W przy pad ku osób nie peł no let nich wy ma ga na jest

pi sem na zgo da ro dzi ców. Uczest ni ków pro si my o za bra nie: śpi wo ra, ręcz ni ka, Pi sma Świę te go, no tat -
ni ka oraz śpiew ni ka. Zgło sze nia pro si my prze sy łać za po śred nic twem pocz ty elek tro nicz nej:
wsd@diecezjaplocka.pl lub telefonicznie (nr tel. 024 267 75 71; centrex: 174).

Płock, dnia 28 lu te go 2013 r.

Ks. Da riusz Pi skor ski
Dy rek tor Die ce zjal ne go Cen trum Po wo ła nio we go 
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KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO MODERATORA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

Dnia 25 lu te go br. w Czę sto cho wie od bę dzie się Ogól no pol skie Ko le gium Mo de ra to rów. Kie ru jąc
się po trze bą spo tka nia i tro ską o Ruch Świa tło -Ży cie w na szej die ce zji za pra szam księ ży pra cu ją cych
i opie ku ją cych się mło dzie żo wy mi wspól no ta mi oa zo wy mi i do mo wym ko ścio łem na spo tka nie, któ re
od bę dzie się 5 mar ca br. o godz. 19.30 w Sank tu arium Mi ło sier dzia Bo że go w Płoc ku. 

Na spo tka niu zre fe ro wa ne zo sta ną usta le nia z Ko le gium Mo de ra to rów. Po nad to przed sta wio ne bę -
dą pro po zy cje pra cy w na szej die ce zji. Po dej mij my tak że te mat let nich re ko lek cji oa zo wych. Spo tka nie
roz pocz nie my Ko ron ką do Mi ło sier dzia Bo że go.

Płock, dnia 26 lu te go 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 W SPRAWIE DNI OTWARTYCH 
W SZKOŁACH KATOLICKICH W SIKORZU

Nie ba wem wie lu ro dzi ców i uczniów bę dzie mu sia ło do ko nać waż ne go wy bo ru, któ ry za de cy du je
o ich przy szło ści edu ka cyj nej. Za pew niam, że Szko ły Ka to lic kie w Si ko rzu ko ło Płoc ka, czy li: Nie pu -
blicz ne Gim na zjum Ka to lic kie, Ka to lic kie Li ceum Ogól no kształ cą ce (szko ły ko edu ka cyj ne) i Niż sze Se -
mi na rium Du chow ne, za ofe ru ją im bez piecz ne wa run ki po by tu, wszech stron ne wspar cie w pro ce sie
wy cho waw czym i tro skę o wła ści wy roz wój in te lek tu al ny, mo ral ny i re li gij ny.

Szko ły Ka to lic kie w Si ko rzu po sia da ją wy kwa li fi ko wa ną ka drę pe da go gicz ną oraz no wo cze śnie wy po -
sa żo ne pra cow nie przed mio to we a tak że in ter nat. Od po wied nia licz ba uczniów w po szcze gól nych kla sach
spra wia, że w spo sób in dy wi du al ny pod cho dzi my do każ de go ucznia, uwzględ nia jąc je go zdol no ści i moż -
li wo ści. Na si ucznio wie uzy sku ją bar dzo do bre wy ni ki pod czas eg za mi nów gim na zjal nych i ma tu ral nych.
We dług Edu ka cyj nej War to ści Do da nej na sze Gim na zjum za słu ży ło na mia no „szko ły suk ce su”. 

– 33 –



W so bo tę 23 mar ca 2013 r. w Szko łach Ka to lic kich w Si ko rzu od bę dą się Dni Otwar te. Bliż sze in -
for ma cje o nich moż na uzy skać na na szej stro nie in ter ne to wej: www.li ceum kost ka.pl oraz pod nr
tel. 24/261-28-30, tel. kom. 506-850-775.

Płock, dnia 20 lu te go 2013 r.
Ks. Ma riusz Oryl

Dy rek tor Szkół Ka to lic kich w Si ko rzu 

ZARZĄDZENIE: Ko mu ni kat dy rek to ra Szkół Ka to lic kich w Si ko rzu pro szę od czy tać wier nym
pod czas Mszy św. w nie dzie le 10 lub 17 mar ca br., w ra mach ogło szeń pa ra fial nych.

Płock, dnia 22 lu te go 2013 r.

Ks. Mi ro sław Mi lew ski
Wi ka riusz Ge ne ral ny 
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KOMUNIKATY KANCELARII KURII

Kwe stie per so nal ne

a) Księ ża pro bosz czo wie, któ rzy w tym ro ku pla nu ją przejść na eme ry tu rę, pro sze ni są o po in for mo -
wa nie o tym Bi sku pa Płoc kie go, do dnia 30 kwiet nia br.

b) Księ ża pro bosz czo wie, któ rzy w tym ro ku chcie li by zmie nić pla ców ki dusz pa ster skie, pro sze ni są
o zło że nie sto sow nej proś by do Bi sku pa Płoc kie go do dnia 30 kwiet nia br.

c) Księ ża wi ka riu sze, któ rzy z róż nych ra cji chcie li by zmie nić pla ców ki dusz pa ster skie, pro sze ni są
o zło że nie sto sow nej proś by do Bi sku pa Płoc kie go do dnia 31 ma ja br.

d) Księ ża pro bosz czo wie, któ rzy chcie li by sko rzy stać z moż li wo ści za stęp stwa wa ka cyj ne go neo pre -
zbi te ra, pro sze ni są o zgła sza nie do Ku rii tej po trze by naj póź niej do koń ca 24 ma ja br.

Płock, dnia 4 mar ca 2013 r.

Ks. Mi ro sław Mi lew ski
Wi ka riusz Ge ne ral ny 
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PERSONALIA

No mi na cje

Ks. mgr Ja cek Pru siń ski, pra cow nik Wy dzia łu Bu dow nic twa i Sztu ki Sa kral nej w Ku rii Die ce zjal -
nej Płoc kiej oraz Mu zeum Die ce zjal ne go w Płoc ku, z dniem 1 mar ca 2013 r. mia no wa ny Prze wod ni -
kiem Pie szej Piel grzym ki Die ce zji Płoc kiej na Ja sną Gó rę. 

Zwol nie nia

Ks. mgr Ja ro sław To ma szew ski, wi ka riusz pa ra fii pw. św. Mak sy mi lia na Kol be go, na wła sną proś -
bę, z dniem 1 mar ca 2013 r. zwol nio ny z funk cji Prze wod ni ka Pie szej Piel grzym ki Die ce zji Płoc kiej
na Ja sną Gó rę. 

Płock, dnia 1 mar ca 2013 r.

Ks. Da riusz Ro gow ski
No ta riusz
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