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DEKRET  
KONGREGACJI KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW  

PODNOSZĄCY LITURGICZNY OBCHÓD ŚW. MARII MAGDALENY DO RANGI ŚWIĘTA

Prot. N. 257/16

Kościół, tak na Zachodzie jak i na Wschodzie, choć w różny sposób, to jednak zawsze bardzo czcił 
św. Marię Magdalenę, pierwszego świadka i zwiastunkę dobrej nowiny o zmartwychwstaniu Pańskim.

W  naszych czasach, gdy Kościół wezwany jest aby jeszcze bardziej zastanowić się nad  godnością 
kobiety, nad nową ewangelizacją i nad wielkością misterium Bożego Miłosierdzia, wydaje się rzeczą 
słuszną, by również postać św. Marii Magdaleny jeszcze lepiej została wiernym ukazana. Ta bowiem 
niewiasta, znana z swej miłości do Chrystusa i sama wielce przez Niego umiłowana, nazwana przez św. 
Grzegorza Wielkiego “świadkiem Bożego Miłosierdzia” i przez św. Tomasza z Akwinu “apostołką apo-
stołów”, może być dzisiaj przez wiernych uważana jako wzór posługi kobiet w Kościele.

Ojciec Święty Franciszek postanowił zatem aby coroczny obchód św. Marii Magdaleny, posiadał od-
tąd w Kalendarzu Rzymskim stopień święta, zamiast dotychczasowego wspomnienia obowiązkowego.

Nowy stopień obchodu nie zmienia jednak niczego odnoście samej daty i odnośnie tekstów do Mszy 
Świętej i do Liturgii Godzin, to znaczy:

a) dniem poświęconym św. Marii Magdalenie pozostaje w Kalendarzu Rzymskim, tak jak dotych-
czas, dzień 22 lipca;

b) tekstami do Mszy Świętej i do Oficjum pozostają te same, które znajdują się pod tą datą w Msza-
le Rzymskim i  w  Liturgii Godzin, wraz z  dołączoną do  tego dekretu prefacją własną. Poszczególne 
Konferencje Biskupów zatroszczą się, aby prefację tę przetłumaczyć na odpowiednie języki narodowe 
i po uprzednim zatwierdzeniu jej przez Stolicę Apostolską, włączyć do użytku, oraz do kolejnego wzno-
wienia Mszału Rzymskiego na terenie danej Konferencji.

Wszędzie tam, gdzie św. Maria Magdalena, na podstawie odpowiednich przepisów prawa, czczona 
jest w innym dniu i w innej randze obchodu, zachowuje się dotychczasowe rozporządzenia.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 3 czerwca 2016 roku, w uro-
czystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 Robert Kard. Sarah
 Prefekt
 † Arthur Roche
 Arcybiskup Sekretarz

OKÓLNIK
KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

Płock – dnia 26 lipca 2016 r.
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APEL ZESPOŁU KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI DS. APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI 
O ABSTYNENCJĘ W SIERPNIU 2016 R.

„Młodzi, nie dajcie się zniewolić!”

Wstęp

Przeżywamy wyjątkowy rok. Dziękujemy Bogu za  1050. rocznicę chrztu Polski oraz  25. roczni-
cę IV pielgrzymki św. Jana Pawła II do ojczyzny, podczas której prosił Polaków o ochronę życia, zdrowia 
i godności człowieka oraz budowanie życia osobistego i społecznego na fundamencie Bożego prawa. 
Ostatnie tygodnie lipca wypełniła radość Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Wszystkie te niezwy-
kłe wydarzenia spaja Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. 

W tym szczególnym czasie Kościół w Polsce ponawia sierpniowy apel o abstynencję. Zrezygnujmy 
z napojów alkoholowych! Niech będzie to dar naszej miłości do Boga i bliźnich. Pokażmy innym, że 
jesteśmy wolni i miłosierni, że potrafimy żyć szczęśliwie bez alkoholu. Wesprzyjmy tych, którzy walczą 
o swoją trzeźwość i potrzebują naszej pomocy. 

 Abstynencja nie jest czymś dziwnym i wyjątkowym, jest konieczna w wielu sytuacjach ludzkiego ży-
cia. Zachowanie całkowitej abstynencji jest niezbędne w pracy, podczas kierowania pojazdami, w czasie 
opieki nad dziećmi, w oczekiwaniu na narodziny. Na 7 miliardów ludzi żyjących na ziemi, zdecydowana 
większość w minionym roku nie spożyła żadnego napoju alkoholowego. Abstynenci stanowią aktualnie 
większość ludzkości.

1050. Rocznica Chrztu Polski

Wspominając Chrzest Polski i  jej dzieje, myślimy z wdzięcznością o wielkiej pracy Kościoła, któ-
ry zawsze stał na straży wolności i godności człowieka, będąc promotorem pracy na rzecz trzeźwości. 
W historii Polski, zwłaszcza w czasach zaborów, kapłani i osoby zakonne bronili Polaków przed syste-
matycznym rozpijaniem. Spotykały ich za to represje ze strony wrogów narodu, którym zależało, aby 
sprawować nad nim całkowitą kontrolę. Kościół zawsze rozumiał, że byt fizyczny i zdrowie moralne 
narodu są możliwe tylko wtedy, gdy chroniona jest trzeźwość. 

Dziś z wdzięcznością i dumą, ale równocześnie z poczuciem wielkiej odpowiedzialności, patrzymy 
na rozważną i dalekowzroczną pracę Kościoła. Z szacunkiem wspominamy wielkich apostołów trzeź-
wości: założyciela Marianów św. Stanisława Papczyńskiego, jezuitę – O. Karola Antoniewicza, zało-
życiela Michalitów bł. ks. Bronisława Markiewicza, synów Ziemi Śląskiej: ks. Jana Alojzego Ficka, ks. 
Jana Kapicę i założyciela Krucjaty Wyzwolenia Człowieka – sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. 
O trzeźwość wszystkich rodaków wielokrotnie upominali się: św. O. Maksymilian Maria Kolbe, Prymas 
Tysiąclecia – sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, św. Jan Paweł II i wielu innych ofiarnych apostołów 
trzeźwości, którym okazujemy wdzięczność i szacunek.

Sytuacja zagrożenia

Współczesnym apostołom trzeźwości towarzyszy niepokój, by nie utracić dorobku poprzedników. 
Pomimo wysiłku wielu duchownych i świeckich, coraz trudniej bronić trzeźwości w naszym narodzie. 
Wiele statystyk pokazuje, że powinniśmy być zawstydzeni zbyt wysokim spożyciem alkoholu w Polsce. 
Prawie milion Polaków jest uzależnionych, a  3 miliony pije ryzykownie i szkodliwie. 

Polak średnio spożywa prawie 10 litrów czystego alkoholu, a dodatkowo co najmniej 3 litry alkoho-
lu nierejestrowanego. Rocznie ponad 10 tysięcy Polaków umiera przez legalnie sprzedawany alkohol. 
Obecnie alkohol można kupić niemal wszędzie i o każdej porze. Na jeden punkt sprzedaży przypada 
dzisiaj 270 mieszkańców, a ich liczba czterokrotnie przekracza standardy Światowej Organizacji Zdro-
wia. Gdy patrzymy na tę sytuację, skojarzenie może być tylko jedno – te punkty są niczym komórki 
nowotworowe, które za aprobatą wielu samorządów, mnożą się i niszczą zdrowy organizm. Prawie 1,5 
miliona dzieci żyje w rodzinach z problemem alkoholowym, w których bardzo często dochodzi do prze-
mocy. Ze spożywaniem alkoholu wiąże się ponad 60 różnego typu chorób i urazów. Według Światowej 
Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia po-
pulacji. Polacy co roku tracą miliardy złotych opłacając ze swoich podatków ekonomiczne koszty nad-
miernego spożycia alkoholu.
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Chociaż większość Polaków zachowuje umiar lub abstynencję, to fakt ten nie może usypiać naszej 
czujności. Nie można zapomnieć, że uzależnienie czy nadużywanie alkoholu niszczy nie tylko osobę 
nim dotkniętą, ale także najbliższych, czyli małżonków, dzieci, rodziców. Nie jest to zatem problem jed-
nostek, ale problem wielu milionów Polaków.

Dzisiaj część polskiego społeczeństwa przypomina śmiertelnie chorego, który udaje, że nie widzi 
objawów. Nie reaguje na coraz gorsze wyniki badań, nie podejmuje leczenia. Powtarza sobie, że jakoś to 
będzie. Niestety, to droga do tragedii. Statystyki nie pokazują całej prawdy o cierpieniu, łzach, poniże-
niu i przegranym życiu. Dar sierpniowej abstynencji niech będzie odpowiedzią na cierpienie tak wielu 
naszych sióstr i braci.

Jubileuszowy Rok Miłosierdzia 

Jesteśmy Kościołem, wspólnotą wiary, a nadużywanie alkoholu prowadzi do jej osłabienia, a nawet 
utraty. Zawsze wiąże się z grzechem, zanikiem więzi z Bogiem i ludźmi. Jest więc poważnym zagroże-
niem dla życia wiecznego. Dlatego tak bardzo potrzebujemy apostolstwa trzeźwości, będącego formą 
nowej ewangelizacji. Podejmując dar sierpniowej abstynencji bronimy Bożego życia w duszach naszych 
sióstr i braci.

Rok Miłosierdzia przypomina nam także o  ludzkim wymiarze miłosierdzia. Wzywa nas do  „wy-
obraźni trzeźwości”, czyli do troski o ludzi uzależnionych, nadużywających alkoholu, a także do troski 
o ich rodziny. Zastanówmy się, czy nie przyczyniamy się do tragedii innych przez brak rozwagi, wraż-
liwości i  odpowiedzialności? Czy wolno nam podczas przyjęć, spotkań oraz innych okazji stosować 
przymus picia, zwłaszcza wtedy, gdy w gronie gości są osoby często dramatycznie walczące o powrót 
do trzeźwości? Zbyt łatwo zapominamy, że trzeźwość innych zależy także od naszych decyzji i czynów. 

Młodzi, nie dajcie się zniewolić!

W  tym roku, przy  okazji Światowych Dni Młodzieży, przypominaliśmy, jak wiele pracy wymaga 
ochrona trzeźwości młodych. 

Badania pokazują, że młodzi, którzy zaczęli sięgać po  alkohol przed  15 rokiem 
życia, uzależniali się zdecydowanie częściej, niż osoby, które zaczęły używać alkoholu po 20 roku życia. 
Tymczasem z niepokojem obserwujemy, że wiek inicjacji alkoholowej w Polsce jest bardzo wczesny, co 
powoduje u młodzieży liczne problemy osobiste i niesie ryzyko utraty zdrowia, a nawet życia. Alkoho-
lem, po który najczęściej sięgają młodzi, jest piwo. Do jego spożywania przyczynia się przede wszystkim 
agresywna reklama i jego wysoka dostępność. Pomimo tego, że polskie prawo zabrania sprzedawania 
alkoholu nieletnim, to zaledwie 15-20 % z nich spotyka się z odmową w przypadku próby jego zakupu.

Dlatego za św. Janem Pawłem II prosimy: „Młodzi, nie dajcie się zniewolić!” Nie dajcie się skusić 
pseudowartościami, półprawdami, urokiem miraży, od których później będziecie się odwracać rozczarowa-
ni, poranieni, a może nawet ze złamanym życiem” (Poznań, 3 czerwca 1997).

Drodzy Młodzi!
Żyjecie w świecie, w którym wielu mówi o wolności, o  prawach, o dobrej zabawie, o nieograniczonych 

możliwościach. Jeżeli jednak spojrzycie poza kolorowe reklamy, jeżeli na chwilę wyłączycie nowoczesne 
teledyski, wylogujecie się z sieci społecznościowych, to zobaczycie inny obraz. Życie młodych nigdy nie 
było tak atrakcyjne, a jednocześnie tak trudne, jak obecnie. We współczesnym świecie uczyniono wiele, 
aby okraść was z młodości. Wiele uczyniono, aby pod hasłem wyzwolenia, ograniczyć i zmanipulować 
wasze myślenie, zagrać na uczuciach, pogwałcić naturalne potrzeby. Rozwiązaniem problemów nigdy 
nie było i nie będzie uciekanie w świat alkoholu, narkotyków, dopalaczy, hazardu, sieci społecznościo-
wych czy gier. Prosimy, abyście nie niszczyli swojego życia na samym starcie. Wszystko to, a zwłaszcza 
alkohol, oszukuje, uzależnia i zabija. Niszczy ciało, psychikę, ducha, wrażliwość moralną, więzi z bliźni-
mi i z Bogiem. Prowadzi do osamotnienia, ogromnego cierpienia, utraty radości oraz sensu życia.

Drodzy Młodzi, kochajcie Chrystusa i ufajcie Mu! Włączajcie się do katolickich grup formacyjnych. 
Pamiętajcie, że w wieku rozwojowym jedyną formą trzeźwości jest całkowita abstynencja. Uczcie się 
od tych, którzy są prawdziwie wolni, którzy potrafią żyć szczęśliwie, którzy osiągają sukces i cieszą się 
życiem bez alkoholu. Jest ich wielu pośród Was!

Drodzy Rodzice i Wychowawcy!
Młodzi bardziej zwracają uwagę na to, co czynią dorośli, niż na to, co mówią. Wychowywać to zna-

czy dawać dobry przykład! To rodzice są pierwszymi wzorcami pozytywnych lub szkodliwych postaw 
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dla dzieci i nastolatków. Oprócz zachowania cnoty trzeźwości lub daru osobistej abstynencji, zadaniem 
rodziców jest solidne, katolickie wychowanie dzieci i młodzieży. Dobrze wychowuje ten, kto kocha, roz-
mawia, stara się zrozumieć, poświęca czas i uwagę, a jednocześnie stawia granice i wymagania. Młodzi, 
którzy otrzymują takie wychowanie, potrafią radzić sobie z życiem na trzeźwo. Nie boją się życia i nie 
uciekają od trudności w alkohol lub narkotyki, lecz potrafią mądrze poradzić sobie z każdym problemem.

Odpowiedzialność władz

Jeśli pyta się Polaków o to, jakie problemy społeczne budzą ich niepokój, to wymieniają na pierw-
szym miejscu zagrożenie utratą pracy i biedą, a na drugim problemy alkoholowe. Nie będzie trzeźwego 
narodu bez zdecydowanej i konsekwentnej polityki ograniczania fizycznej i ekonomicznej dostępności 
alkoholu, a także zakazu jego reklamy. Bariery dostępności są uznawane przez światowych ekspertów 
za najskuteczniejszy sposób ograniczania problemów alkoholowych. Trzeba tworzyć prawo przyjazne 
wychowywaniu w trzeźwości. Trzeba przeciwstawić się potężnym alkoholowym lobby. Z taką prośbą 
i nadzieją zwracamy się do władz naszej ojczyzny, które obiecały dobrą zmianę. Taka dobra zmiana musi 
się dokonać także w odniesieniu do ochrony trzeźwości narodu. Skoro alkohol jest uznawany za czwarty 
pod względem siły działania narkotyk, to konieczność obrony interesu społecznego, zwłaszcza zdrowia 
publicznego, wymaga ścisłej regulacji obrotu taką substancją. Troska o trzeźwość narodu jest patriotycz-
nym obowiązkiem wszystkich Polaków, a zwłaszcza władz państwowych i samorządowych.

Ogólnopolski Kongres Apostolstwa Trzeźwości.

Serdecznie prosimy o modlitwę w intencji przygotowań do przyszłorocznego ogólnopolskiego kon-
gresu apostolstwa trzeźwości, którego hasło brzmi: „Ku trzeźwości Narodu – odpowiedzialność rodziny, 
Kościoła, samorządu i państwa”. 

Mamy nadzieję, że będzie to wydarzenie integrujące wiele środowisk, stwarzające okazję do wymiany 
poglądów i opinii, a przede wszystkim kreślące kierunki działań apostolstwa trzeźwości na kolejne lata 
posługi w naszej ojczyźnie. Liczymy na zaangażowanie się w prace kongresowe: parlamentu, władz cen-
tralnych i samorządowych, bractw, stowarzyszeń, apostołów trzeźwości oraz wszystkich ludzi dobrej woli. 

Dziękujemy za odwagę, miłość i mądrość tym, którzy w sierpniu ofiarują Bogu i bliźnim dobrowolny 
dar abstynencji. Niech to świadectwo mobilizuje nas wszystkich do całorocznej troski o trzeźwość Pola-
ków w kraju i poza jego granicami. 

Za św. Janem Pawłem II prosimy: Maryjo, Królowo Polski, czuwaj nad naszą niewzruszoną wier-
nością Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu. Broń tego narodu, który od tysiąca lat idzie 
drogami Ewangelii. Bądź natchnieniem dla tych, którzy walczą o trzeźwość narodu.

Łomża, dnia 28 maja 2016 r. 
 Bp Tadeusz Bronakowski
 Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

INFORMACJA: Apel przeznaczony jest do duszpasterskiego wykorzystania w miesiącu sierpniu.
Płock, dnia 26 lipca 2016 r.
 Ks. Dariusz Rogowski
 Notariusz
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Informacje przekazane przez Janusza Sowińskiego 
Dyrektora Biura Regionalnego TUW „TUW” w Płocku 

dotyczące szkód na cmentarzach parafialnych 

Wielebni Księża Proboszczowie,

W ostatnim czasie mieliśmy i mamy do czynienia z „kaprysami pogody”. Występujące na obszarze 
Mazowsza i  nie tylko burze z  silnym wiatrem powodują znaczne zniszczenia w  drzewostanie, który 
łamiąc –  niszczy pomniki i  nagrobki cmentarne. Konsekwencją takich zdarzeń są szkody poniesio-
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ne przez parafian, właścicieli nagrobków, którzy swoje żądania kierują do proboszczów zarządzających 
cmentarzami. 

Aby uzupełnić niepełną wiedzę księży w tej materii pragnę przypomnieć, że generalna umowa ubez-
pieczenia Diecezji Płockiej obejmuje w tym konkretnym zakresie tylko odpowiedzialność cywilną za-
rządcy cmentarza. Oznacza to, że proboszcz parafii odpowiada za szkody na cmentarzu tylko w sytuacji 
kiedy nastąpią one z jego winy. Nie można przypisywać winy zarządcy, kiedy przyczyną szkody na cmen-
tarzu jest „siła wyższa”. Łamanie czy wyrywanie zdrowych drzew na cmentarzu przez siły natury nie jest 
winą proboszcza i nie jest objęte ochroną ubezpieczeniową. W takich przypadkach proboszcz, któremu 
parafianie zgłaszają tego typu szkody powinien kierować poszkodowanych do Towarzystwa Ubezpie-
czeń Wzajemnych „TUW” celem zgłoszenia szkody i  absolutnie nie przyjmować na  siebie odpowie-
dzialności. Odpowiedzialność zarządcy cmentarza pojawia się tylko w sytuacjach kiedy nie usunie 
on suchych bądź spróchniałych drzew, wiszących suchych gałęzi lub nie odśnieży zimą zasypanych 
chodników. Należy pamiętać, że zarządca cmentarza nie jest właścicielem nagrobków i tym samym ani 
proboszcz ani Kuria Diecezjalna nie maja możliwości prawnej ubezpieczyć tych budowli. 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” posiada w swojej przygotowanej, specjalnej ofercie 
dla parafii z Diecezji Płockiej ubezpieczenie nagrobków cmentarnych od 16 ryzyk losowych w tym rów-
nież od dewastacji oraz upadku drzew i masztów. Roczna składka ubezpieczeniowa wynosi 3% wartości 
nagrobka, (przykład: nagrobek o wartości 5.000zł X 3% = 150zł).Oczywiście ubezpieczenie to jest pa-
kietowe i aby wykupić polisę na nagrobek należy również wykupić ubezpieczenie domu lub mieszkania. 

Proszę o przekazanie powyższej informacji parafianom.

Płock, dnia 26 lipca 2016 r. 
 Ks. Roman Bagiński
 Ekonom Diecezjalny
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Przekazuję Czcigodnym Księżom dwa komunikaty do ewentualnego wykorzystania: pierwszy to in-
formacja od Ekonoma KEP i dotyczy zasad nieodpłatnego korzystania sygnału ŚDM jaki przygotowała 
Telewizja Polska. Druga informacja jest odpowiedzią Adwokata – p. Pawła Kowalczyka na wątpliwości 
zgłaszane przez Księży. Proszę o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

I. Episkopat – Biuro Ekonoma KEP

Wielebni Księża, 
przed nami wielkie wydarzenie, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie oraz wizyta Ojca Świętego 

Franciszka w Polsce. Telewizja Polska S.A. jako oficjalny nadawca, realizując misję publiczną, będzie 
na bieżąco transmitowała przebieg ŚDM oraz wizytę następcy św. Piotra w naszej Ojczyźnie.

Telewizja Polska będzie udostępniała sygnał w Polsce i poza jej granicami. Stacje telewizyjne w Pol-
sce, także internetowe, zobowiązane są do zawarcia umowy licencyjnej. Sygnał jest odpłatny. Kwota 
symboliczna.

TVP będzie również udostępniała –  nieodpłatnie –  zezwoleń na publiczne odtwarzanie sygnału 
na żywo z tych wydarzeń. Dotyczy to głownie parafii, klasztorów, wspólnot i samorządów oraz innych 
podmiotów. Wystarczy jedynie zgłosić potrzebę pokazu publicznego.

Jednostką odpowiedzialną za udzielanie licencji polskim nadawcom oraz zezwoleń na publiczne od-
twarzanie sygnału, na rynku krajowym, jest Biuro Handlu.

Osobą do kontaktu ze strony Biura Handlu TVP jest:

Barbara Jelonek
tel.: 22/547 86 06; (k): 519 040 091

e-mail: Barbara.Jelonek@tvp.pl

Dokumenty, m.in. umowa oraz zgłoszenie publicznego odtwarzania sygnału, można pobrać ze strony:  

www.dystrubucja.tvp.pl.
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Na stronie tej znajdują się wszelkie niezbędne dokumenty oraz kontakty do osób zajmujących się 
w Telewizji Polskiej obsługą ŚDM. 

 Zapraszamy do współpracy.
 Barbara Jelonek – koordynator ŚDM w Biurze Handlu

II. Wyjaśnienia Pana Pawła Kowalczyka – adwokata

Dot.: zawierania umów czasowych na świadczenie usług 

Szanowny Księże Ekonomie, 
w  związku z  występującym wśród Księży Proboszczów Diecezji Płockiej problemem zawiera-

nia umów czasowych na świadczenie usług – wyjaśniam co następuje. Poniższe wyjaśnienia dotyczą 
w szczególności usług polegających na umieszczeniu danych parafii na stronie Internetowej www. 

Co do zasady zawarcie umowy na świadczenie usług na czas określony zobowiązuje do zapłaty 
umówionego wynagrodzenia przez cały okres obowiązywania umowy. Wypowiedzenie takiej umo-
wy przed terminem jej zakończenia jest w istotny sposób ograniczone (de facto niedopuszczalne) i naj-
częściej wiąże się z dodatkowymi sankcjami pieniężnymi. Innymi słowy należy stwierdzić, że w przy-
padku zawarcia umowy na  czas określony bez możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia, co 
do zasady umowa będzie musiała być wykonywana przez pełny czas na który została zawarta. Nie 
będzie można jej skrócić nawet jeśli później strona dojdzie do wniosku, że oferowane usługi są dla niej 
nieatrakcyjne albo niewspółmierne dla zakładanych celów. Stąd niezwykle ważnym jest podejmowa-
nie decyzji o zawarciu umowy z odpowiednim namysłem i sprawdzeniem jej rzeczywistej treści. 

Bywa, że umowy, o których mowa powyżej są zawierane „na odległość” tj. z wykorzystaniem środ-
ków komunikacji takich jak telefon czy poczta elektroniczna. W takich przypadkach, przedsiębiorca 
proponujący zawarcie umowy na odległość ma obowiązek potwierdzić jej treść, utrwalając ją na pa-
pierze lub na innym nośniku informacji. W sytuacji braku potwierdzenia zawarcia takiej umowy (bra-
ku przesłania jej treści na piśmie albo w inny sposób umożliwiający jej odczytanie) należy uznać, że 
umowa nie została zawarta a zatem nie rodzi skutków prawnych. Powoływanie się przez nieuczciwych 
przedsiębiorców na zawarcie umowy telefonicznie bez późniejszego jej potwierdzenia należy traktować 
jak oszustwo. W takich przypadkach sugeruję odmówić spełnienia świadczeń strony (w szczególności 
odmówić zapłaty). 

Bywa w końcu tak, że po rzekomym zawarciu umowy na odległość do parafii zgłasza się inna firma 
(np. podająca się za kancelarię prawną), która oferuje „uwolnienie” parafii od obowiązku zapłaty albo 
uciążliwości polegającej na nagabywaniu o płatności. Także do takich ofert należy podchodzić z ostroż-
nością. Może bowiem być tak, że w gruncie rzeczy takie „kancelarie” w rzeczywistości nie oferują ni-
czego innego niż to co już w danej parafii przysługuje. Podejmują działania pozorne oczekując zapłaty 
za efekt, którego nie są w stanie spowodować. 

W związku z opisanymi wyżej sytuacjami sygnalizuję zachowanie szczególnej ostrożności. W przy-
padku woli zawarcia takiej umowy słusznym będzie jej skonsultowanie z Ekonomem Diecezjalnym lub 
z moją kancelarią (na adres: kancelaria@kppk.eu. 

Pan Mecenas uprzejmie prosi o przekazanie powyższych uwag do Księży Proboszczów Diecezji Płoc-
kiej co przyczyni się do zapobieżenia na przyszłość niekorzystnym dla parafii sytuacjom. 

Płock, dnia 26 lipca 2016 r. 
 Ks. Roman Bagiński
 Ekonom Diecezjalny

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 26 lipca 2016 r.
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