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LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI 
Z OKAZJI III TYGODNIA WYCHOWANIA 15-21.09.2013 R.

„Wy cho wy wać do war to ści”

Umi ło wa ni w Chry stu sie Pa nu, Sio stry i Bra cia,
Ko cha ni Ro dzi ce, Na uczy cie le i Wy cho waw cy, 
Dro ga Mło dzie ży, Ko cha ne Dzie ci!

Ju tro w pol skich szko łach i przed szko lach roz pocz nie się no wy rok szkol ny i ka -
te che tycz ny. W trwa ją cym Ro ku Wia ry po raz ko lej ny otwie ra my na sze ser ca i umy -
sły na dar wia ry. Wia ra na da je sens wszyst kim na szym wy sił kom. Po ma ga od kry -
wać praw dzi we do bro, usta la pra wi dło wą hie rar chię war to ści, prze ni ka ca łe ży cie
czło wie ka – jak uczy pa pież Fran ci szek w en cy kli ce o wie rze (por. Lu men fi dei 4).

Na po cząt ku no we go ro ku szkol ne go, w dniach od 15 do 21 wrze śnia, bę dzie -
my prze ży wać III Ty dzień Wy cho wa nia. Niech to bę dzie czas wspól nej re flek sji,
a zwłasz cza wspól no to wej mo dli twy o du cha mą dre go wy cho wa nia w pol skich
do mach i w pol skiej szko le. Po uświa do mie niu so bie, że wszy scy po win ni śmy wy -
cho wy wać oraz że istot ną ro lę w wy cho wa niu od gry wa ro dzi na, w tym ro ku pra -
gnie my zwró cić na szą uwa gę na ko niecz ność wy cho wa nia do war to ści. Nie cho -
dzi jed nak o ja kie kol wiek war to ści, ale o te, któ re są istot ne dla roz wo ju
czło wie ka, dla je go ży cia w du chu chrze ści jań skim i ży cia zgod ne go z wia rą. Zna -
kiem dzi siej szych cza sów jest bo wiem za nik przej rzy stej hie rar chii war to ści i upa -
dek au to ry te tów, któ rych ży cie we ry fi ko wa ło by wy zna wa ne war to ści oraz ich hie -
rar chię. Za uważ my, że brak wy cho wa nia do pod sta wo wych war to ści czę sto
pro wa dzi do utra ty sen su i ce lu ży cia, do wy god nic twa ży cio we go, a na wet re la -
ty wi zmu mo ral ne go.

1. Bóg mi łu je po kor nych

Tak jak w każ dą nie dzie lę, wsłu chu je my się dziś w sło wo Bo że. Sta wia my py -
ta nie: co dzi siaj w od czy ty wa nych tek stach mó wi do nas Pan Bóg? Pod czas li tur -
gii Sło wa sły sze li śmy: „Sy nu, z ła god no ścią wy ko nuj swe spra wy, a każ dy, kto jest
pra wy, bę dzie cię mi ło wał. O ile wiel ki je steś, o ty le się uni żaj, a znaj dziesz ła skę
u Pa na. Wiel ka jest bo wiem po tę ga Pa na i przez po kor nych by wa chwa lo ny”
(Syr 3,17). „Każ dy bo wiem, kto się wy wyż sza, bę dzie po ni żo ny, a kto się po ni ża,
bę dzie wy wyż szo ny” (Łk 14, 11). 

Sło wem, któ re spa ja dzi siej sze tek sty bi blij ne jest POKORA. Chrze ści ja nin,
wier ny na uce Ewan ge lii, po wi nien każ de go dnia co raz bar dziej iść dro gą po ko -
ry. Po ko ra bo wiem to umie jęt ność pa trze nia na sie bie w praw dzie. 

O K Ó L N I K
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Płock – dnia 21 sierpnia 2013 r.
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Czło wiek po kor ny nie wy wyż sza się nad in nych, a zwłasz cza nie uzna je sie bie
za cen trum świa ta. Po ko ra jest prze ci wień stwem py chy, czy li prze sad ne go sku pie -
nia na so bie. Dro gę po ko ry otwo rzył sam Bóg, któ ry w Je zu sie Chry stu sie wszedł
w hi sto rię zba wie nia ja ko zwy czaj ny czło wiek. W tym ma my być po dob ni do Je -
zu sa, któ ry zwra ca jąc się do swo ich uczniów, mó wił: „Uczcie się ode Mnie, bo
je stem ci chy i po kor ny ser cem” (Mt 11,29). Tą dro gą po dą ża li póź niej tak że świę -
ci, a wśród nich św. Sta ni sław Kost ka, pa tron pol skiej mło dzie ży, któ re go świę to
bę dzie my ob cho dzić w Ty go dniu Wy cho wa nia. 

Po ko ra nie ozna cza, że czło wiek ma się czuć oso bą mniej war to ścio wą. Prze -
ciw nie – mo że i po wi nien on być świa do my swo ich moż li wo ści oraz otrzy ma nych
od Bo ga ta len tów. Za uważ my, że wła śnie po ko ra jest pod sta wą bu do wa nia bez -
in te re sow nych i po zy tyw nych re la cji z dru gim czło wie kiem, na ce cho wa nych sza -
cun kiem i od po wie dzial no ścią. Na to miast py cha i kon cen tro wa nie się na so bie
nie po zwa la ją na bu do wa nie ta kich re la cji. Je śli ta kie po sta wy są ak cep to wa ne
w wy cho wa niu, to za rów no wy cho wan ko wie, jak i wy cho waw cy sku pia ją się tyl -
ko na swo im suk ce sie i nie za uwa ża ją wo kół sie bie in nych.

Moż na dziś do strzec, że wie lu mło dych lu dzi pa trzy w przy szłość z lę kiem.
Z nie po ko jem py ta ją: jak ma my żyć w spo łe czeń stwie, w któ rym tak wie le jest
nie spra wie dli wo ści i cier pie nia, w któ rym nie li czy się pra wość i uczci wość? Jak
re ago wać na ego izm i prze moc, któ re cza sem zda ją się do mi no wać? Jak nadać
swo je mu ży ciu praw dzi wy sens? To są wła śnie py ta nia o war to ści, czy li o to, co
w ży ciu naj waż niej sze. 

2. Wy cho wa nie do war to ści

Kie dy mó wi my o wy cho wa niu do war to ści, naj czę ściej my śli my o war to ściach
ogól no ludz kich, a rza dziej chrze ści jań skich. Ży cie po ka zu je, że obec nie wy cho -
wa nie skie ro wa ne jest przede wszyst kim na war to ści prak tycz ne, ma te rial ne
i spra wia ją ce przy jem ność. Wy da je się, że pro ble mem jest rów nież brak zgod no -
ści mię dzy war to ścia mi de kla ro wa ny mi i rze czy wi ście prze ka zy wa ny mi, co wy wo -
łu je dez orien ta cję wśród dzie ci i mło dzie ży. Sy tu acja ta ka pro wa dzi z ko lei
do wzro stu nie uf  no ści, po czu cia uczest nic twa w grze po zo rów, a w re zul ta cie
do cy ni zmu i agre sji wo bec wszel kich prze ka zów zwią za nych z war to ścia mi. Do -
ty czy to w pierw szym rzę dzie ro dzi ny i szko ły, wo bec któ rych ocze ki wa nia są
prze cież naj więk sze, a roz cza ro wa nia naj bar dziej bo le sne.

Wśród war to ści nie zbęd nych w ży ciu chrze ści ja ni na trze ba wska zać – obok
po ko ry – na zwią za ne z nią: ła god ność, do broć, cier pli wość, go to wość do wy ba -
cza nia, wier ność, uprzej mość, opa no wa nie (por. Ga 5,22-24 i Kol 3,12-14). Są
one dziś szcze gól nie za gro żo ne wszech obec ną agre sją, bru tal no ścią słów i za cho -
wań, a tak że bez względ ną wal ką o wła sne ko rzy ści, obo jęt no ścią na sy tu ację słab -
szych, po wszech ną nie uf no ścią, a na wet wza jem ną nie na wi ścią. Ta ka sy tu acja
wy ma ga od wszyst kich śro do wisk wy cho waw czych ogrom ne go wy sił ku wy cho -
wy wa nia do war to ści i po staw chro nią cych re la cje mię dzy ludz kie. 

Wy cho wa nie do war to ści roz po czy na się w ro dzi nie. Ceń my za tem czas wspól -
nych ro dzin nych spo tkań, roz mów, po sił ku, wspól ne go wy po czy wa nia. Co dzien -
ne by cie ra zem uczy bo wiem wza jem ne go zro zu mie nia, za ufa nia, ofiar nej mi ło -
ści i praw dzi wej przy jaź ni. Wspól ne prze by wa nie kształ tu je po nad to po sta wę
służ by i do bro ci go to wej na dzie le nie się ra do ścią, a jed no cze śnie od por nej
na trud ne pro ble my i emo cje. W ro dzi nie po win ni śmy uczyć się zwra ca niu do sie -
bie z mi ło ścią, sza cun kiem i ser decz no ścią.
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Ogrom ne po le do dzia ła nia w za kre sie wy cho wa nia do war to ści ma szko ła,
któ ra po win na wspie rać ro dzi ców w wy cho wy wa niu dzie ci. Nie zwy kle waż ne jest,
aby szko ła bu do wa ła swój pro gram wy cho waw czy w ści słym po ro zu mie niu z ro -
dzi ca mi. W pro gra mie tym po win ny być wy raź nie na zwa ne i wy ja śnio ne war to -
ści, na któ rych opar ty jest sys tem wy cho waw czy. 

Wo bec co raz od waż niej szych prób wpro wa dza nia do pol skich szkół edu ka cji
sek su al nej, sprzecz nej z chrze ści jań ska wi zją czło wie ka, ape lu je my do ro dzi ców:
czu waj cie nad tym, co szko ła prze ka zu je wa szym dzie ciom! Przy po mi na my, że
bez zgo dy ro dzi ców szko ła nie mo że re ali zo wać pro gra mu wy cho waw cze go ani
po zwa lać na na ucza nie przed mio tów, któ rych tre ści są sprzecz ne z ich prze ko na -
nia mi lub wprost de mo ra li zu ją ce. Pra wo oświa to we mó wi wy raź nie o ko niecz -
no ści re spek to wa nia przez szko łę pu blicz ną chrze ści jań skie go sys te mu war to ści
(por. Usta wa o sys te mie oświa ty – pre am bu ła). Po wie rza jąc swo je dziec ko szko le,
ro dzi ce nie po win ni zgo dzić się na edu ka cję, któ ra by ła by sprzecz na z ich prze -
ko na nia mi i wy zna wa ny mi war to ścia mi. 

Jak za wsze w wy cho wy wa niu do war to ści ro lę nie do prze ce nie nia peł nią sa mi
wy cho waw cy. Bę dąc przy kła dem i wzo rem dla swo ich uczniów, mu szą być świa -
do mi, że wła snym ży ciem pre zen tu ją okre ślo ny świat war to ści. Na uczy ciel i wy -
cho waw ca nie mo że być neu tral ny. Nie po wi nien więc za gu bić wła ści wej hie rar -
chii war to ści za rów no w ży ciu oso bi sty, jak i za wo do wym. Mu si być świad kiem
war to ści, któ re wy zna je. 

3. Po kor na od wa ga wia ry

Szcze gól ną war to ścią, w opar ciu o któ rą i do któ rej na le ży wy cho wy wać mło -
de po ko le nie, jest wia ra. Wia ra jest ła ską, a więc nie za słu żo nym da rem Bo żym.
Do ma ga się jed nak świa do mej i wol nej od po wie dzi czło wie ka. Ten zwią zek wia -
ry z wy cho wa niem uświa da mia my so bie wy raź nie w trwa ją cym Ro ku Wia ry. Wy -
zna wa nie wia ry prze ja wia się w od waż nym i męż nym sta wa niu w obro nie war to -
ści z niej wy pły wa ją cych. Cho dzi o obro nę war to ści chrze ści jań skich, co raz
czę ściej eli mi no wa nych z ży cia pu blicz ne go, a zwłasz cza chrze ści jań skiej wi zji mi -
ło ści, mał żeń stwa i ro dzi ny. 

Wia ra po trze bu je rów nież po ko ry pro wa dzą cej do prze ko na nia, że na Bo gu, ja -
ko fun da men cie, ma my bu do wać na sze ży cie. Niech za tem po ko ra bę dzie pod sta -
wą wy cho wa nia do war to ści. Jest ona dla te go tak waż na, że Bóg go tów jest dać
wszyst ko czło wie ko wi, któ ry jest świa do my wła snej nie wy star czal no ści i sła bo ści.
Wia ra i uf  ność po kła da na w Bo gu, dla któ re go nie ma rze czy nie moż li wych,
niech więc prze ni ka ją na sze ży cie opar te na chrze ści jań skich war to ściach.

Za koń cze nie 

Za chę ca my wszyst kie śro do wi ska wy cho waw cze do włą cze nia się we wspól ne
prze ży wa nie III Ty go dnia Wy cho wa nia. Za pro sze nie to kie ru je my do ro dzi ców,
dusz pa ste rzy, na uczy cie li i wy cho waw ców, do osób od po wie dzial nych za kształt
edu ka cji, do sa mo rzą dow ców i wszyst kich lu dzi do brej wo li, któ rym za le ży
na wy cho wa niu przy szłych po ko leń Po la ków. Niech Ma ry ja, po kor na Słu żeb ni -
ca Pań ska, uczy nas wia ry i po ko ry w po szu ki wa niu te go, co naj waż niej sze; niech
uczy mą dro ści i po ma ga otwie rać się na „wiel kie rze czy”, ja kie Bóg czy ni dla nas
i przez nas.



Na no wy rok pra cy wy cho waw czej i ko lej ny Ty dzień Wy cho wa nia udzie la my
wszyst kim pa ster skie go bło go sła wień stwa. 

Kra ków 21 czerw ca 2013 r.

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 

ZARZĄDZENIE: List Pa ster ski Epi sko pa tu Pol ski pro szę od czy tać wier nym 
w nie dzie lę 1 wrze śnia br., w ra mach ka za nia, pod czas wszyst kich Mszy św. 

Płock, dnia 19 sierp nia 2013 r.
Ks. Mi ro sław Mi lew ski
Wi ka riusz Ge ne ral ny
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INFORMACJE CEREMONIARZA BISKUPA PŁOCKIEGO

1. Imię św. Jó ze fa w II, III i IV Mo dli twie Eu cha ry stycz nej

W związ ku z ko mu ni ka tem Prze wod ni czą ce go Ko mi sji ds. Kul tu Bo że go i Dys cy pli ny Sa kra -
men tów KEP – ks. bi sku pa A. Ba ła bu cha z dnia 29 lip ca br., na po le ce nie Bi sku pa Płoc kie go pra -
gnę po in for mo wać Czci god nych Księ ży, że wszy scy ka pła ni zo bo wią za ni są od chwi li otrzy ma nia
te go ko mu ni ka tu do włą cze nia imie nia świę te go Jó ze fa w II, III i IV Mo dli twie Eu cha ry stycz nej.
Wy mie nia my je za raz po wspo mnie niu Mat ki Bo żej, do da jąc: ze świę tym Jó ze fem, Jej Ob lu bień cem.
Po ni żej za miesz czam peł ną treść ko mu ni ka tu.

2. Uro czy stość Nie po ka la ne go Po czę cia w ro ku 2013

Do ła ska wej wia do mo ści Czci god nych Księ ży prze ka zu ję rów nież de kret abp. Jó ze fa Mi cha li ka
Prze wod ni czą ce go KEP do ty czą cy te go rocz nych ob cho dów Uro czy sto ści Nie po ka la ne go Po czę cia.

Płock, dnia 14 sierp nia 2013 r. 
Ks. Piotr Grzy wa czew ski

Ce re mo niarz Bi sku pi

Ko mu ni kat w spra wie włą cze nia imie nia św. Jó ze fa do Mo dlitw Eu cha ry stycz nych

W związ ku z wąt pli wo ścia mi do ty czą cy mi in ter pre ta cji De kre tu Kon gre ga cji ds. Kul tu Bo że go
i Dys cy pli ny Sa kra men tów z dnia 1 ma ja 2013 r., na mo cy któ re go w Mo dli twach Eu cha ry stycz -
nych II, III i IV ma być od tąd wy mie nia ne imię Świę te go Jó ze fa, Ob lu bień ca Naj święt szej Ma ryi
Pan ny, za raz po imie niu Naj święt szej Ma ryi Pan ny, prze sy łam po niż sze wy ja śnie nie.

W dniu 26 lip ca 2013 r. na de szła od po wiedź na za py ta nie pol skiej Ko mi sji ds. Kul tu Bo że go i Dys -
cy pli ny Sa kra men tów KEP, do ty czą ce kwe stii uży cia imie nia św. Jó ze fa w Msza le Rzym skim wg dru -
gie go wy da nia ty picz ne go, gdyż De kret Kon gre ga cji „za rzą dza, aby imię Świę te go Jó ze fa (...) zo sta -
ło od tąd włą czo ne do Mo dlitw Eu cha ry stycz nych II, III i IV w trze cim wy da niu ty picz nym Msza łu
Rzym skie go.”

Kon gre ga cja ds. Kul tu Bo że go i Dys cy pli ny Sa kra men tów ob ja śnia, iż w kra jach, w któ rych nie
ma jesz cze za twier dzo ne go prze kła du III wyd. ty picz ne go Msza łu, na le ży imię św. Jó ze fa włą czać
do Mo dlitw Eu cha ry stycz nych w ak tu al nie obo wią zu ją cym Msza le, w wer sji za twier dzo nej przez
Kon gre ga cję.

Przy po mi na się za tem, że Kon gre ga cja za twier dzi ła pol skie brzmie nie wstaw ki o św. Jó ze fie,
któ ra brzmi na stę pu ją co:
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II Mo dli twa Eu cha ry stycz na: «z Naj święt szą Bo gu ro dzi cą Dzie wi cą Ma ry ją, ze świę tym Jó ze -
fem, Jej Ob lu bień cem, ze świę ty mi Apo sto ła mi»;

III Mo dli twa Eu cha ry stycz na: «z Naj święt szą Dzie wi cą, Bo gu ro dzi cą Ma ry ją, ze świę tym Jó -
ze fem, Jej Ob lu bień cem, ze świę ty mi Apo sto ła mi»;

IV Mo dli twa Eu cha ry stycz na: «z Naj święt szą Dzie wi cą, Bo gu ro dzi cą Ma ry ją, ze świę tym Jó -
ze fem, Jej Ob lu bień cem, z Apo sto ła mi». 

Bi skup Adam Ba ła buch
Prze wod ni czą cy Ko mi sji ds. Kul tu Bo że go 

i Dys cy pli ny Sa kra men tów

De kret Prze wod ni czą ce go Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski

W dniu 8 grud nia 2013 r. w ka len da rzu li tur gicz nym Ko ścio ła Po wszech ne go wy pa da zbież -
ność II nie dzie li Ad wen tu i uro czy sto ści Nie po ka la ne go Po czę cia NMP. Zgod nie z Ogól ny mi Nor -
ma mi Ro ku Li tur gicz ne go i Ka len da rza, ob cho dy tej uro czy sto ści po win ny być w bie żą cym ro ku
prze su nię te na po nie dzia łek 9 grud nia 2013 r.

Jed nak że, na mo cy dys pen sy udzie lo nej Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski przez Kon gre ga cję ds.
Kul tu Bo że go i Dys cy pli ny Sa kra men tów de kre tem z dnia 9 kwiet nia 2013 r. (Prot. 39/13/L), Kon -
fe ren cja Epi sko pa tu Pol ski po sta na wia, aby w dniu 8 grud nia 2013 r., kie dy to wy pa da II nie dzie -
la Ad wen tu, dla do bra du cho we go wier nych świę to wać uro czy stość Nie po ka la ne go Po czę cia Naj -
święt szej Ma ryi Pan ny, z uwzględ nie niem po niż szych za strze żeń.

Zgod nie z no tą Kon gre ga cji ds. Kul tu Bo że go i Dys cy pli ny Sa kra men tów, do łą czo ną do wspo mnia -
ne go de kre tu, aby nie po mniej szyć zna cze nia nie dzie li okre su Ad wen tu, za rzą dza się co na stę pu je:

a) dru gie czy ta nie mszal ne bie rze się z II nie dzie li Ad wen tu;
b) w ho mi lii na le ży na wią zać do trwa ją ce go okre su li tur gicz ne go;
c) w mo dli twie wier nych na le ży użyć co naj mniej jed ne go we zwa nia z na wią za niem do Ad wen tu;
d) w miej sce zwy kłej ora cji koń co wej mo dli twy po wszech nej na le ży użyć ko lek ty II nie dzie li Ad wen tu.
Niech Nie po ka la na Mat ka Chry stu sa i Ko ścio ła bę dzie nie ustan ną prze wod nicz ką w ad wen to -

wym cza sie przy go to wań do Uro czy sto ści Na ro dze nia Sło wa Bo że go.
War sza wa, dnia 27 lip ca 2013 r. 

Abp Jó zef Mi cha lik 
Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski

76

KOMUNIKATY DELEGATA BISKUPA PŁOCKIEGO 
DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA

1. Prze ka zu ję do wia do mo ści Księ ży od by wa ją cych stu dia li cen cjac kie w Punk cie Kon sul ta cyj -
nym w Płoc ku, że dzień sku pie nia, któ ry wpro wa dzi du cho wo w naj bliż szy rok pra cy na uko wej
i dusz pa ster skiej, roz pocz nie się w ka pli cy św. Sta ni sła wa Kost ki w WSD 25 wrze śnia (śro da)
o g. 10.00, a za koń czy ok. g. 13.00. Udział jest obo wiąz ko wy.

2. Pra gnę po in for mo wać wszyst kich Księ ży Wi ka riu szy, któ rzy ukoń czy li czwar ty rok ka płań -
stwa, o obo wiąz ko wym spo tka niu for ma cyj nym z cy klu tzw. dni for ma cji, usta no wio nych przez Bi -
sku pa Płoc kie go. Od bę dzie się ono 12 paź dzier ni ka br. w Sa li Bi sku pów Wyż sze go Se mi na rium
Du chow ne go w Płoc ku. Spo tka nie roz pocz nie my o g. 10.00, a za koń czy my ok. g. 15.00. Paź dzier -
ni ko wy dzień for ma cyj ny, któ re go prze wod nim te ma tem bę dzie Po słu ga pa ster ska w no wej ewan -
ge li za cji, po pro wa dzi ks. dr Adam Ba jor ski MSF. 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). 

Płock, dnia 16 sierp nia 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 chowień stwa
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KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

1. Spo tka nia sierp nio we

W związ ku z in au gu ra cją no we go ro ku szkol ne go 2013/2014 die ce zjal ne spo tka nia dla ka te che -
tów du chow nych, za kon nych oraz świec kich od bę dą się we dług na stę pu ją ce go po rząd ku: 

– 28 sierp nia 2013 r. (śro da) na te re nie pa ra fii pw. św. Alek se go w Płoc ku -Trze po wie oraz w Pań -
stwo wej Wyż szej Szko ły Za wo do wej w Płoc ku. In sty tu cie Na uk Eko no micz nych w No wym Trze -
po wie (moż li wy do jazd z Płoc ka li nią nr 6 ko mu ni ka cji pod miej skiej);

– 29 sierp nia 2013 r. (czwar tek) w pa ra fii św. Jó ze fa w Cie cha no wie oraz Pań stwo wej Wyż szej
Szko le Za wo do wej, ul. Na ru to wi cza 9 w Cie cha no wie; 

– 30 sierp nia 2013 r. (pią tek) w pa ra fii Mi ło sier dzia Bo że go w Puł tu sku -Po pła wach.
Do obec no ści na spo tka niu w jed nym ze wska za nych po wy żej ter mi nów zo bo wią za ni są wszy -

scy ka te che ci oraz księ ża pro bosz czo wie. Spo tka nia roz po czy nać bę dzie uro czy sta Msza Świę ta
o go dzi nie 10.00 pod prze wod nic twem Księ dza Bi sku pa. Uprzej mie pro szę Księ ży Pro bosz czów
o prze ka za nie po wyż szej in for ma cji wszyst kim ka te che tom za trud nio nym na te re nie pa ra fii. 

2. Ty dzień Wy cho wa nia

Te go rocz ny Ty dzień Wy cho wa nia ob cho dzo ny w dniach 15-21 wrze śnia kon cen tru je się wo kół
ha sła „Wy cho wa nie do war to ści. Aby ży cie bu do wa li na Ska le”. Pa kiet ma te ria łów ka te che tycz -
nych i dusz pa ster skich do wy ko rzy sta nia w pa ra fiach przy go to wa ła Ko mi sja Wy cho wa nia Ka to -
lic kie go Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski oraz Ra da Szkół Ka to lic kich. Uprzej mie pro szę o za po zna -
nie się z ma te ria ła mi, któ re już zo sta ły prze ka za ne na pa ra fie, aby jak naj owoc niej za pla no wać
i zre ali zo wać głów ne za da nia Ty go dnia Wy cho wa nia.

3. Mi sje ka te che tycz ne

Uprzej mie przy po mi nam, iż wy sta wie nie mi sji ka no nicz nej dla ka te che tów świec kich i za kon -
nych oraz skie ro wa nia do na uki re li gii dla księ ży zmie nia ją cych pa ra fię pra cy, mu si na stą pić z da -
tą sierp nio wą, je śli chce my pod pi sać umo wę o pra cę w szko le z dniem 1 wrze śnia. W związ ku z po -
wyż szym pro szę, aby sto sow ne proś by by ły skła da ne przez Księ ży Pro bosz czów moż li wie jak
naj wcze śniej w ce lu za cho wa nia wszel kich wy mo gów pro ce du ral nych.

4. Na ro do wa Piel grzym ka Ka te che tów na Ja sną Gó rę

Pod ha słem „Bądź cie za wsze go to wi do obro ny” (1P 3,15) od bę dzie się 29 wrze śnia z ra cji ob -
cho dzo ne go Ro ku Wia ry w Ko ście le Na ro do wa Piel grzym ka Ka te che tów na Ja sną Gó rę. 

PRO GRAM PIEL GRZYM KI:

11.00 –Msza św. w Ba zy li ce Ja sno gór skiej pod prze wod nic twem Je go Emi nen cji 
Księ dza Kar dy na ła Ka zi mie rza Ny cza z Ak tem Za wie rze nia Mat ce Naj święt szej 
wszyst kich ka te che tów i ka te che zy w Pol sce

14.00 –ka te che za dla ka te che tów (o. prof. Ja cek Sa lij OP)
15.00 –Dro ga Krzy żo wa na Wa łach Ja sno gór skich

Pro szę Księ ży Pro bosz czów o prze ka za nie tej in for ma cji wszyst kim ka te che tom oraz o za chę -
ce nie do udzia łu w piel grzym ce. 

Płock, dnia 19 sierp nia 2013 r.
Ks. An drzej Kra siń ski 

Dy rek tor Wy dzia łu Ka te che tycz ne go
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KOMUNIKAT WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

In for ma cje do ty czą ce for mal no ści nie zbęd nych do za re je stro wa nia i po chów ku
dziec ka zmar łe go przed na ro dze niem

1. Je że li ro dzi ce do wia du ją się w szpi ta lu, że ich dziec ko zmar ło po win ni od ra zu za strzec, że chcą
ode brać cia ło dziec ka w ce lach po chów ku. Zgod nie z obo wią zu ją cym pra wem od bio ru cia ła dziec -
ka moż na do ko nać wy łącz nie za po śred nic twem fir my po grze bo wej.

2. Zgod nie z usta wą z dnia 29 wrze śnia 1986 r. Pra wo o ak tach sta nu cy wil ne go (Dz. U. z 2004
r. Nr 161, poz. 1688, z późn. zm.), je że li uro dze nie dziec ka na stą pi ło w ZOZ, za kład obo wią za ny
jest do zgło sze nia uro dze nia do USC na dru ku, któ re go wzór okre śla roz po rzą dze nie mi ni stra zdro -
wia z dnia 2 lu te go 2005 r. w spra wie pi sem ne go zgło sze nia uro dze nia dziec ka (Dz. U. Nr 27,
poz. 232). Roz po rzą dze nie roz róż nia i de fi niu je uro dze nie ży we oraz uro dze nie mar twe. Za rów no
uro dze nie ży we jak i uro dze nie mar twe pod le ga ją zgło sze niu, na za sa dach okre ślo nych w roz po -
rzą dze niu oraz usta wie. Usta wa sta no wi, iż tyl ko kom plet nie wy peł nio ny do ku ment pi sem ne go
zgło sze nia uro dze nia dziec ka włącz nie ze speł nie niem wy mo gu po da nia płci, cię ża ru i dłu go ści
dziec ka umoż li wia wy sta wie nie ak tu sta nu cy wil ne go. Zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi praw -
ny mi przy go to wa nie te go do ku men tu jest moż li we bez wzglę du na czas trwa nia cią ży.

3. Pra wo sta no wi, że je że li dziec ko uro dzi ło się mar twe zgło sze nie ta kie go zda rze nia po win no
na stą pić w cią gu 3 dni. Zgod nie z art. 19 usta wy Pra wo o ak tach sta nu cy wil ne go zgło sze nia uro -
dze nia lub zgo nu na pi śmie do ko nu ją od po wied nio or ga ny pań stwo we, za kła dy opie ki zdro wot nej
i in ne za kła dy oraz le ka rze i po łoż ne. Zgło sze nia za tem po wi nien do ko nać ZOZ (czę sto nie czy ni
te go ze zwy kłej nie świa do mo ści), lub wy dać pi sem ne zgło sze nie uro dze nia mar twe go dziec ka ro -
dzi com, któ rzy ma ją 3 dni od na ro dzin na zło że nie pi sma do USC miej sca uro dze nia dziec ka.
Wów czas USC spo rzą dza akt uro dze nia z ad no ta cją „dziec ko mar two uro dzo ne”. Nie wska za nie
przez szpi tal w pi sem nym zgło sze niu uro dze nia dziec ka mar twe go da nych do ty czą cych m.in. płci
dziec ka (wcze sne po ro nie nia), unie moż li wia w obec nym sta nie praw nym spo rzą dze nie ak tu uro dze -
nia z ad no ta cją: „dziec ko mar two uro dzo ne” tym sa mym USC od ma wia re je stra cji dziec ka.

4. Wspo mnia na wy żej od mo wa do ko na nia re je stra cji mar twe go uro dze nia dziec ka w USC skut -
ku je bra kiem moż li wo ści uzy ska nia świad czeń zwią za nych z uro dze niem dziec ka (np. udzie le nie urlo -
pu ma cie rzyń skie go, wy pła ta za sił ku z ty tu łu uro dze nia dziec ka czy wy pła ta od szko do wań z ty tu -
łu po sia da nych od po wied nich po lis ubez pie cze nio wych itp.).

5. Co za tem mo gą zro bić ro dzi ce, gdy nie ma moż na okre ślić płci dziec ka mar two uro dzo ne go?
Mo gą okre ślić płeć dziec ka po przez wy ko na nie ba dań ge ne tycz nych tka nek dziec ka. Ba da nia te nie
są ba da nia mi wy ko ny wa ny mi stan dar do wo; wy ko nu je się je wy łącz nie na ży cze nie i koszt osób
upraw nio nych (ro dzi ców), wnio sku ją cych o wy sta wie nie pi sem ne go zgło sze nia uro dze nia dziec ka.
Wy ko na nie ba dań ge ne tycz nych dla ce lów re je stra cji mar twe go uro dze nia w USC nie jest świad -
cze niem zdro wot nym i w związ ku z tym nie mo że być fi nan so wa ne przez NFZ. Koszt ta kie go ba -
da nia wy no si ok. 600-700 zł.

6. W każ dym przy pad ku zgło sze nia uro dze nia dziec ka przez szpi tal, gdy nie jest okre ślo na płeć
dziec ka, akt uro dze nia mo że zo stać spo rzą dzo ny w póź niej szym okre sie po do ko na niu ba dań ge -
ne tycz nych. W ta kim przy pad ku szpi tal po now nie wy sta wia pi sem ne zgło sze nie uro dze nia dziec -
ka mar two uro dzo ne go z okre ślo ną płcią dziec ka a USC spo rzą dza akt uro dze nia dziec ka z ad no -
ta cją o je go mar twym uro dze niu.

7. Czy le ka rze mo gą sto so wać pro ce du rę upraw do po dob nie nia płci? Na le ży stwier dzić, że nie ist -
nie ją prze pi sy pra wa, któ re na ka zy wa ły by pra cow ni ko wi pod mio tu lecz ni cze go upraw do po dob nie -
nie płci w sy tu acji bar dzo wcze snej cią ży. Okre śla nie płci dziec ka we wcze snej cią ży (kil ku ty go -
dnio wej) na pod sta wie od czuć mat ki na le ży uznać za nie wła ści we.

8. Jed no cze śnie pa mię tać na le ży, iż w ostat nich kil ku la tach w sy tu acjach, w któ rych wpi sa nie
nie któ rych da nych by ło utrud nio ne bądź nie moż li we (np. kie dy nie moż na by ło okre ślić płci mar -
two uro dzo ne go dziec ka) w przy pad ku okre śle nia płci, przy wy peł nia niu do ku men tów po twier dza -
ją cych uro dze nie mar twe go dziec ka, nie któ re pod mio ty lecz ni cze sto so wa ły upraw do po dob nie nie
da nych i wpi sy wa ły praw do po dob ną płeć dziec ka.
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9. Za sto so wa nie upraw do po dob nie nia płci mo gło jed nak ro dzić oba wy prze stęp stwa po świad -
cze nia nie praw dy, choć w 2009 r. w opi nii Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści sy tu acja ta ka nie wy czer -
py wa ła zna mion prze stęp stwa (pi smo mi ni stra zdro wia z dnia 8 czerw ca 2009 r., znak: MZ-Z -073-
17952-1-EW/09, w spra wie mar twych uro dzeń, skie ro wa ne do rzecz ni ka praw dziec ka).
Upraw do po dob nie nie do ko ny wa ne by ło przez pra cow ni ka za kła du opie ki zdro wot nej, a pod sta -
wą ta kie go dzia ła nia by ło np. prze pro wa dzo ne ba da nie USG czy in ne ba da nia/ob ser wa cje, któ re
w za kre sie okre śle nia płci nie da ją 100% pew no ści i dla te go w ich kon tek ście uży wa no okre śle nia
upraw do po dob nie nie. Od no si ło się ono do oce ny sta nu me dycz ne go, nie zaś do od czuć mat ki.
Obec nie pod mio ty lecz ni cze z re gu ły od ma wia ją upraw do po dob nia nia płci, uza sad nia jąc to bra kiem
od po wied nich prze pi sów pra wa.

10. Czy moż na po cho wać dziec ko mar two uro dzo ne bez ko niecz no ści re je stra cji w USC? TAK!
Usta wa o cmen ta rzach i cho wa niu zmar łych z dnia 31 stycz nia 1959 r. (Dz. U. z 2011r. Nr. 118,
poz. 687) zno we li zo wa na usta wą z dnia 26 ma ja 2011 r. (Dz. U. z 2011r. Nr. 144, poz. 853) w tre -
ści art. 5a sta no wi: „W przy pad ku dziec ka mar two uro dzo ne go, bez wzglę du na czas trwa nia cią -
ży, dla któ re go na wnio sek oso by upraw nio nej do po cho wa nia, o któ rej mo wa w art. 10 ust. 1,
spo rzą dzo no kar tę zgo nu, dla ce lów okre ślo nych w ust. 5 nie jest wy ma ga na ad no ta cja USC o za -
re je stro wa niu zgo nu”.

11. Na tej pod sta wie szpi ta le wy da ją na wnio sek osób upraw nio nych do po cho wa nia dziec ka mar -
two uro dzo ne go kar tę zgo nu dla ce lów po chów ku, bez ad no ta cji USC. ZOZ nie ma jed nak obo wiąz -
ku wy da wa nia z urzę du kar ty zgo nu wszyst kim ro dzi com dzie ci mar two uro dzo nych. Wy da nie kar -
ty zgo nu dla dziec ka mar two uro dzo ne go na stę pu je nie z urzę du lecz na wnio sek oso by upraw nio nej
do po cho wa nia. W świe tle obo wią zu ją cych prze pi sów ża den ro dzic nie mo że być po zba wio ny pra wa
do ko na nia po chów ku. Na le ży jed nak zde cy do wa nie pod kre ślić fa kul ta tyw ny, a nie ob li ga to ryj ny
obo wią zek wy da wa nia kar ty zgo nu przez szpi tal dla dzie ci mar two uro dzo nych (zwy kle bez okre śle -
nia płci). W świe tle ob wią zu ją cych prze pi sów spo rzą dze nie ak tu uro dze nia dziec ka bez okre śle nia płci
jest nie moż li we (o czym by ło wy żej), na to miast do ko na nie god ne go po chów ku, jak naj bar dziej.

12. W sy tu acji, gdy oso ba upraw nio na nie de cy du je się spra wić po chów ku dziec ka mar two uro -
dzo ne go, a wnio sku je o wy sta wie nie do ku men tu pi sem ne zgło sze nie uro dze nia dziec ka mar twe go
w ce lu uzy ska nia za sił ku po grze bo we go z ZUS, brak jest pod staw do wy sta wie nia ta kie go do ku -
men tu. Zgod nie bo wiem z art. 78 ust. 1 i 2 usta wy z dnia 17 grud nia 1998 r. o eme ry tu rach i ren -
tach z Fun du szu Ubez pie czeń Spo łecz nych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227):

• Art. 78. 1. Za si łek po grze bo wy przy słu gu je oso bie, któ ra po kry ła kosz ty po grze bu.
• Za si łek po grze bo wy przy słu gu je rów nież pra co daw cy, do mo wi po mo cy spo łecz nej, gmi nie,

po wia to wi, oso bie praw nej ko ścio ła lub związ ku wy zna nio we go, je że li po kry ły kosz ty po grze -
bu. Za si łek po grze bo wy przy słu gu je tyl ko z jed ne go ty tu łu.

Pod sta wa praw na:
• Usta wa Pra wo o ak tach sta nu cy wil ne go z dnia 29 wrze śnia 1986 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 212,

poz. 1264 z późn. zm.),
• Usta wa Ko deks ro dzin ny i opie kuń czy z dnia 25 lu te go 1964 r. (Dz. U. z 2012r. poz. 788 tekst jedn.),
• Usta wa o cmen ta rzach i cho wa niu zmar łych z dnia 31 stycz nia 1959 r. (Dz. U. z 2011r. Nr. 118,

poz. 687) zno we li zo wa na usta wą z dnia 26 ma ja 2011r. (Dz. U. z 2011r. Nr. 144, poz. 853),
• Roz po rzą dze nie Mi ni stra Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji z dnia 26 paź dzier ni ka 1998r.

w spra wie szcze gó ło wych za sad spo rzą dza nia ak tów sta nu cy wil ne go (Dz. U. z 1998 r. Nr 136,
poz. 884 ze zmia na mi),

• Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 2 lu te go 2005 r. w spra wie pi sem ne go zgło sze nia
uro dze nia dziec ka (Dz. U. Nr 27, poz. 232).

Oprac. na pod sta wie po wyż szych ak tów praw nych i od po wie dzi pod se kre ta rza sta nu w Mi ni -
ster stwie Zdro wia – z upo waż nie nia mi ni stra – na in ter pe la cję nr 3346 w spra wie for mal no ści nie -
zbęd nych do za re je stro wa nia dziec ka mar two uro dzo ne go z dn. 25 kwiet nia 2012 r.

Płock, dnia 19 sierp nia 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 EKONOMA DIECEZJALNEGO

Pra gnę po in for mo wać Czci god nych Księ ży Pro bosz czów, że za koń czy ły się roz mo wy, któ rych
ce lem by ło wy ło nie nie do staw cy i wy ne go cjo wa nie jak naj ko rzyst niej szych cen ener gii elek trycz nej,
do star cza nej do ko ścio łów, ka plic, sal ka te che tycz nych i ple ba nii w na szej die ce zji. 

Jed no cze śnie po wstał pro jekt wdro że nio wy, któ ry umoż li wi każ dej pa ra fii sko rzy sta nie z tych
wy ne go cjo wa nych bar dzo ko rzyst nych cen.

Dla re ali za cji pro jek tu zo stał po wo ła ny Peł no moc nik w oso bie To ma sza Kę piń skie go, któ ry
w sierp niu, wrze śniu i paź dzier ni ku od wie dzi oso bi ście każ de go Pro bosz cza na szej die ce zji,
po wcze śniej szym te le fo nicz nym umó wie niu ter mi nu spo tka nia i przed sta wi szcze gó ły pro jek tu,
za chę ca jąc do udzia łu w nim. Peł no moc nik zna ny jest już Księ żom Dzie ka nom, ale bę dzie dla po -
rząd ku le gi ty mo wał się sto sow nym pi sem nym peł no moc nic twem, któ re go mu udzie li łem.

Pro szę Czci god nych Księ ży o za sto so wa nie się do na stę pu ją cych wska zań:
• Pro szę nie za wie rać żad nych no wych umów na do sta wę ener gii.
• Na spo tka nie z Peł no moc ni kiem pro szę przy go to wać kom plet ko pii kse ro na stę pu ją cych do -

ku men tów:
– No mi na cję na Pro bosz cza
– NIP i REGON pa ra fii
– 3 ostat nie fak tu ry za prąd

Bar dzo pro szę Czci god nych Księ ży o życz li we po dej ście do przed sta wio nych pro po zy cji. 
Płock, dnia 16 sierp nia 2013 r.

Ks. Ro man Ba giń ski
Eko nom Die ce zjal ny

80

KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO MODERATORA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

1. Pod su mo wa nie let nich oaz 

Dnia 2 sierp nia br. za koń czy ły się let nie re ko lek cje oa zo we pod ha słem „Na ro dzić się na no wo”.
W re ko lek cjach zor ga ni zo wa nych przez Die ce zjal ną Dia ko nię Jed no ści Ru chu Świa tło -Ży cie die -
ce zji płoc kiej wzię ło udział 266 osób i jest to o 56 osób wię cej niż w ro ku ubie głym. W te go rocz -
nych oa zach wzię ły udział dzie ci (9-12 lat) i mło dzież (13-19 lat). Re ko lek cje pro wa dzi ło 10 księ ży,
któ rych wspie ra ło 6 dia ko nów, 7 kle ry ków i 20 ani ma to rów. Pra gnę po dzię ko wać wszyst kim księ -
żom pro wa dzą cym w tym ro ku oa zy, a w szcze gól ny spo sób: ks. Jac ko wi Wi chrow skie mu, ks. An -
drze jo wi Rut kow skie mu ks. Bar to szo wi Szo sta ko wi, ks. Mar ci no wi Kę dzi, ks. Mar ko wi Piąt kie wi -
czo wi, ks. Mar ci no wi Du rzyń skie mu, ks. Pio tro wi Mu zy czy szy no wi, ks. Łu ka szo wi Ar czyń skie mu
i ks. Mar ci no wi Nie słu chow skie mu. Ze szcze re go ser ca dzię ku ję dia ko nom i kle ry kom na sze go se -
mi na rium, oraz wszyst kim ani ma to rom an ga żu ją cym się w tym ro ku w dia ko nię re ko lek cyj ną. Cie -
szy mnie fakt, że let nie oa zy wzra sta ją w ilość, a my z po mo cą Ła ski Bo żej sta ra my się o ja kość.
W tym ro ku naj wię cej oa zo wi czów przy je cha ło z pa ra fii: Ba bo sze wo Sta ro źre by, Lu bo widz i Cie -
cha nów (Mat ki Bo żej Fa tim skiej).

2. Za pro sze nie na Die ce zjal ny Dzień Wspól no ty

Za pra szam wszyst kich księ ży pro wa dzą cych w tym ro ku oa zy i zwią za nych z Ru chem Świa tło -
-Ży cie; dia ko nów, kle ry ków, ani ma to rów i uczest ni ków oaz na Die ce zjal ny Dzień Wspól no ty, któ -
ry od bę dzie się w so bo tę 7 wrze śnia w pa ra fii św. Bar tło mie ja (Fa ra) w Płoc ku, z udzia łem  ks. biskupa
Pio tra Li be ry. Bar dzo go rą co pra gnę za pro sić rów nież ca ły Do mo wy Ko ściół na szej die ce zji z księ -
dzem An drze jem Pień dy kiem – Mo de ra to rem Do mo we go Ko ścio ła. Na sze świę to wa nie roz pocz -
nie my wspól ną mo dli twą o go dzi nie 9: 30 w ko ście le pa ra fial nym. Na Dniu Wspól no ty bę dzie moż -
li wość za ku pie nia ma te ria łów for ma cyj nych do pra cy w ma łych gru pach w pa ra fii. Księ ży
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za pra szam do kon ce le bry i pro szę o za bra nie al by i stu ły. Pro si my wszyst kich o za bra nie ka na pek.
Ra do ścią dla oa zo wi czów i dla mnie bę dzie obec ność księ ży, mło dzie ży, do ro słych i tych wszyst -
kich, któ rzy czu ją się zwią za ni z cha ry zma tem Ru chu Świa tło -Ży cie.

PRO GRAM DIE CE ZJAL NE GO DNIA WSPÓL NO TY RU CHU ŚWIA TŁO -ŻY CIE

9.00 – Re cep cja uczest ni ków
9.30 – Mo dli twa i za wią za nie wspól no ty. Spo tka nie ze świad kiem

10.30 – Ka te che za
11.30 – Przy go to wa nie do Eu cha ry stii. EUCHARYSTIA. Dzięk czy nie nie
13.00 – Aga pa w gru pach wa ka cyj nych
14.00 – Na bo żeń stwo ro ze sła nia mo de ra to rów, ani ma to rów i uczest ni ków do pra cy for ma cyj nej

w ma łych gru pach
Płock, dnia 14 sierp nia 2013 r.

Ks. Krzysz tof Ru ciń ski
Mo de ra tor Die ce zjal ny Ru chu Świa tło -Ży cie

81

KOMUNIKAT KANCELARII KURII

Uprzej mie in for mu ję, że spo tka nie Bi sku pa Płoc kie go z wi ka riu sza mi, któ rzy w tym ro ku zmie -
ni li pla ców ki dusz pa ster skie, za pla no wa ne na dzień 11 wrze śnia, zo sta ło prze nie sio ne. Od bę dzie się
ono na prze ło mie paź dzier ni ka i li sto pa da. Wkrót ce po da ny zo sta nie do kład ny ter min.

Płock, dnia 19 sierp nia 2013 r.
Ks. Mi ro sław Mi lew ski
Wi ka riusz Ge ne ral ny
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Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 21 sierpnia 2013 r.

Nr 1898/2013
Za zgodność


