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SŁOWO BISKUPA PŁOCKIEGO DO REKTORA WSD,
KSIĘŻY PROBOSZCZÓW ORAZ KSIĘŻY ASYSTENTÓW RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ

NA ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO ETAPU PRAC ZESPOŁÓW SYNODALNYCH DIECEZJI PŁOCKIEJ 

Dro dzy Bra cia,
8 ma ja 1972 ro ku kar dy nał Ka rol Woj ty ła otwo rzył na Wa we lu Sy nod Ar chi die ce zji Kra kow skiej.

Kar dy na ło wi od ra dza no zwo ły wa nie Sy no du, pó ki Rzym nie ukoń czy no we go ko dek su pra wa ka no nicz -
ne go. On jed nak po wta rzał: nie cho dzi mi o Sy nod praw ny, chcę na pierw szym miej scu sy no du dusz pa -
ster skie go, no wej Pięć dzie siąt ni cy dla Ko ścio ła, po głę bie nia wia ry, oży wie nia mi sji ewan ge li za cyj nej. 

W re zul ta cie, oprócz Ko mi sji Głów nej i ko mi sji te ma tycz nych, w ca łej ar chi die ce zji kra kow skiej usta -
no wio no po nad 500 ze spo łów stu dyj nych. Co na nich ro bio no? Czy ta no do ku men ty so bo ro we, czy ta no
dzie ło „U pod staw od no wy so bo ro wej” kard. Ka ro la Woj ty ły, czy ta no pro jek ty do ku men tów sy no dal nych:
o ewan ge li za cji, o ro dzi nie ja ko ko ście le do mo wym, o ka te chi za cji, o wspól no tach za kon nych w ży ciu ar -
chi die ce zji itd. Co to da ło? Geo r ge We igel – ko rzy sta jąc nie wąt pli wie z te go, co opo wie dział mu sam bł.
Jan Pa weł II – na pi sał o tym tak w dzie le „Świa dek na dziei”: „Do świad cze nie Sy no du na uczy ło lu dzi
w ar chi die ce zji cze goś o nich sa mych ja ko oby wa te lach. Na uczy li się, że mo gą zor ga ni zo wać i po pro wa -
dzić roz le gły pro gram stu diów i dzia łań, nie za leż ny od po zwo le nia rzą du. Na uczyli się, że mo gą w wol -
ny spo sób roz wa żać sy tu ację w spo łe czeń stwie. Księ ża i świec cy, in te lek tu ali ści i ro bot ni cy na uczy li się,
że mo gą pra co wać razem. To do świad cze nie com mu nio [...] by ło tak że do świad cze niem te go, co an ty ko -
mu ni stycz ni opo zy cjo ni ści w Eu ro pie Środ ko wow schod niej na zwa li póź niej <spo łe czeń stwem oby wa tel -
skim>. Je go re per ku sje prze ro sły wy obraź nię ko mu ni stycz nych apa rat czy ków, któ rzy dziwi li się, dla cze -
go wszy scy ci lu dzie spę dza ją ty le cza su, roz ma wia jąc o do ku¬men tach ko ściel nych”.

Od po cząt ku pra gną łem, aby nasz 43 Sy nod był i praw ny, i dusz pa ster ski. Praw ny – bo sta ra my się, aby
upo rząd ko wać pra wo daw stwo die ce zjal ne. Każ da z ko mi sji sy no dal nych wy pra co wu je do ku ment w za kre -
sie te ma ty ki, któ rą jej zle co no. W do ku men cie tym przed sta wia my na sze dzie dzic two na przy kład w za kre -
sie dusz pa ster stwa mał żeń stwa i ro dzi ny, da lej prze szko dy i trud no ści w tej dzie dzi nie, a przede wszyst kim do -
bre, Bo że ini cja ty wy. W ostat niej czę ści w po sta ci krót kich, zwię złych sta tu tów i za le ceń da na Ko mi sja
przed sta wia, co Sy nod na ka zu je, za rzą dza bądź po stu lu je. A więc już na tym po zio mie spla ta się to, co dusz -
pa ster skie, z tym, co praw ne. Oprócz te go, każ da Ko mi sja ma za da nie przej rzeć – w swo im za kre sie, oczy wi -
ście – do tych cza so we pra wo daw stwo die ce zjal ne i tam, gdzie za cho dzi ta ka po trze ba, po pra wić je, ujed no li -
cić, uzu peł nić. Wię cej, sta tu ty nie któ rych in sty tu cji, re gu la mi ny czy in struk cje two rzy my na no wo. To wiel ki
trud, ale i – jak sa mi człon ko wie Ko mi sji przy zna ją – do bra szko ła, za któ rą są wdzięcz ni Bo gu i Ko ścio ło wi. 

Wspo mnia ny wy miar dusz pa ster ski po le ga jed nak na jesz cze jed nej bar dzo waż nej spra wie i o niej
dzi siaj do Was pi szę – na prze ło że niu te go wszyst kie go na pra cę pa ra fial nych ze spo łów sy no dal nych czy
ze spo łów sy no dal nych na sze go se mi na rium du chow ne go, na szych wspól not i sto wa rzy szeń. Wy pra co -
wa ne już pro jek ty do ku men tów, a tak że naj waż niej sze in struk cje czy za rzą dze nia zo sta ły w po sta ci spe -
cjal ne go dru ku prze sła ne do se mi na rium, do Wa szych pa ra fii i do Wa szych wspól not czy sto wa rzy szeń.
Jed na z na szych pod sta wo wych idei sy no dal nych jest bo wiem ta ka: ze spo ły, któ re zgod nie z mo im za -
rzą dze niem po win ny po wstać w se mi na rium, w sto wa rzy sze niach i ru chach, a tak że w każ dej pa ra fii
na ba zie pa ra fial nej ra dy dusz pa ster skiej, ma ją na swo ich po sie dze niach za po zna wać się z pro jek ta mi
do ku men tów sy no dal nych, czy li na pierw szym miej scu po pro stu je czy tać! A da lej od po wia dać na py -
ta nia, pod po wia dać sy no do wi, bi sku po wi, co nas naj bar dziej cie szy, ja kie Bo że po my sły nam się uda ły
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i uda ją, a co nas nie po koi! I w ten spo sób uczyć się Ko ścio ła, brać za nie go od po wie dzial ność, od kry -
wać ra zem, jak bo ga ta jest je go rze czy wi stość. Nie ko niecz nie chcieć za raz wszyst ko zmie niać, nie ko -
niecz nie włą czać ca ły kry tycz ny umysł, któ re go wie lu z nas nie bra ku je, ale czy tać, uczyć się, po głę biać
swo je sen ti re cum Ec c le sia. Oto pod sta wo wy cel, dla któ re go zwo ła łem Sy nod! Jak mó wi łem do nad -
zwy czaj nych sza fa rzy Eu cha ry stii na za koń cze nie ich re ko lek cji, „kła dę du ży na cisk na ist nie nie i pra -
cę ze spo łów, bo wiem cho dzi mi o to, że by – po pierw sze – Sy nod stał się spo sob no ścią do po głę bie nia
wia ry i świa do mo ści ekle zjal nej <naj lep szych z naj lep szych> w na szych wspól no tach pa ra fial nych,
a – po dru gie – aby dać im moż li wość spo koj ne go, rze czo we go od nie sie nia się do pro po zy cji do ku men -
tów i od po wie dze nia na zwią za ne z ni mi py ta nia (qu aestio nes)”. Tak czę sto księ ża pro bosz czo wie skar -
żą się, że nie ma ją co ro bić z pa ra fial ny mi ra da mi dusz pa ster ski mi, z od dzia ła mi Ak cji Ka to lic kiej. Oto
na rzę dzie ich oży wie nia, na rzę dzie pra cy z ni mi – spo ty kać się, czy tać do ku men ty, dzie lić się ini cja ty -
wa mi i in for ma cja mi. Oto jak dzi siaj ro bić to sa mo, co 41 lat te mu ro bio no w Kra ko wie! 

Cie szy mnie, że pra wie 190 ze spo łów od po wie dzia ło ma mój apel. Już ten fakt świad czy o tym, że ze spo ły sy -
no dal ne, głów nie na ba zie pa ra fial nych rad dusz pa ster skich, po wsta ły w 185 na szych pa ra fiach. Że pra cu ją one
tak że w Se mi na rium i we wspól no tach czy sto wa rzy sze niach (Klub In te li gen cji Ka to lic kiej, Ak cja Ka to lic ka).
Wszyst kim księ żom – księ dzu rek to ro wi WSD, pro bosz czom, asy sten tom – któ rzy te pra ce za ini cjo wa li, a tak że
człon kom ze spo łów sy no dal nych w pa ra fiach i wspól no tach z ser ca dzię ku ję! Jesz cze raz wo łam: uczmy się ra -
zem przez Sy nod Ko ścio ła, uczmy się z Ko ścio łem, uczmy się dla Ko ścio ła! Po pro si łem Se kre ta riat o spo rzą dze -
nie mi li sty pa ra fii, w któ rych Ze spo łu sy no dal ne go jesz cze nie ma i usil nie do ma gam się, aby ście jak naj szyb ciej,
Dro dzy Bra cia, któ rzy te go obo wiąz ku nie do peł ni li ście, sko rzy sta li ze spo sob no ści, ja ką Sy nod Wam da je. 

In for mu ję rów nież, że wszyst kie od po wie dzi, któ re do tej po ry do nas do tar ły od Ze spo łów Sy no -
dal nych, Se kre ta riat Sy no du ze brał i prze ka zał do za in te re so wa nych Ko mi sji. Ich prze wod ni czą cy,
po za po zna niu da nej Ko mi sji z pro po zy cja mi po pra wek, na po sie dze niu Ko mi sji Głów nej w dniach 6
i 10 ma ja przed sta wią pro po zy cje od nie sie nia się do nich. Z ca łym tym ma te ria łem, a przede wszyst -
kim z mo dli twą do Du cha Świę te go na ustach, uda my się 25 ma ja do Ba zy li ki Ka te dral nej na II Se -
sję 43. Sy no du Die ce zji Płoc kiej, na któ rą już dzi siaj ser decz nie Was za pra szam.

Płock, dnia 10 ma ja 2013 r.

Z mo dli twą i bło go sła wień stwem

Wasz bi skup Piotr
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KOMUNIKAT SEKRETARZA XLIII SYNODU DIECEZJI PŁOCKIEJ

Ni niej szym pra gnę prze ka zać P. T. Człon kom XLIII Sy no du Die ce zji Płoc kiej na stę pu ją ce in for ma cje:
1. Obec ność na II Se sji Ple nar nej XLIII Sy no du Die ce zji Płoc kiej jest obo wiąz ko wa.
2. Każ dy z człon ków Sy no du po wi nien po sia dać przy so bie man dat, któ ry otrzy mał pocz tą. Upo waż nia on

do wej ścia do ka te dry płoc kiej w dniu 25 ma ja br. oraz do udzia łu w gło so wa niach w cza sie II Se sji Ple nar nej. 
3. Dla zwie dza ją cych w tym dniu w go dzi nach 10.00-15.00 ka te dra bę dzie za mknię ta. Dzien ni ka -

rze i fo to re por te rzy mo gą wejść do ka te dry tyl ko za oka za niem akre dy ta cji. 
4. Ka no ni cy obu ka pi tuł uczest ni czą w ob ra dach w stro jach chó ro wych i zaj mu ją miej sca w pre zbi -

te rium ka te dry. Tam też prze wi dzia no miej sca dla pre zy dium Sy no du i księ ży dzie ka nów. Człon ko wie
Ko mi sji Głów nej Sy no du, księ ża wi ce dzie ka ni, po zo sta li pre zbi te rzy i wier ni świec cy zaj mu ją miej sca
w na wie głów nej ka te dry, zgod nie ze wska za nia mi służb po rząd ko wych. 

5. Par king dla uczest ni ków Sy no du prze wi dzia no na te re nie Wyż sze go Se mi na rium Du chow ne go
przy ul. No wo wiej skie go 2 w Płoc ku; w dniu Se sji w oko li cach ka te dry od by wać się bę dą Dni Hi sto -
rii Płoc ka i Jar mark Tum ski.

Płock, dnia 15 ma ja 2013 r.

Ks. Jan Kraj czyński
Se kre tarz XLIII Sy no du Die ce zji Płoc kiej
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ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO NA UROCZYSTOŚCI CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

Ko cha ni Płoc cza nie,
Pra gnę ser decz nie za pro sić Was na te go rocz ne ob cho dy Uro czy sto ści Naj święt sze go Cia ła i Krwi

Chry stu sa w dniu 30 ma ja do ka te dry na go dzi nę 11.00. Z ra do ścią in for mu ję, że prze wod ni czył im
bę dzie ks. ar cy bi skup Ce le sti no Mi glio re, Nun cjusz Apo stol ski w Pol sce. To bez wąt pie nia hi sto rycz ne
wy da rze nie dla na sze go mia sta. Przed sta wi ciel Oj ca Świę te go bę dzie spra wo wał Mszę św. w ka te drze,
a na stęp nie po pro wa dzi pro ce sję eu cha ry stycz ną uli ca mi Gro du Krzy wo uste go i wy gło si Sło wo Bo że.

Dla te go kie ru ję mo je ser decz ne za pro sze nie do wszyst kich miesz kań ców Płoc ka, a szcze gól nie
do wier nych na le żą cych do pa ra fii znaj du ją cych się w ob rę bie Sta re go Mia sta. Wiem, że gor li wie i licz -
nie uczest ni czy cie w pro ce sjach Bo że go Cia ła w swo ich pa ra fiach. Gdy by jed nak ktoś z Was chciał
włą czyć się w cen tral ne uro czy sto ści, to niech czu je się ser decz nie i go rą co za pro szo ny. 

Niech w Ro ku Wia ry nie za bra nie na sze go pu blicz ne go świa dec twa da ne go Bo gu, któ ry nas do koń -
ca umi ło wał. Za pew niam o mo dli twie i z ser ca bło go sła wię. 

Płock, dnia 13 ma ja 2013 r.
Wasz bi skup Piotr

ZARZĄDZENIE: Za pro sze nie Bi sku pa Płoc kie go pro szę od czy tać w pa ra fiach de ka na tów płoc kie -
go wschod nie go i płoc kie go za chod nie go w nie dzie lę 26 ma ja br., w ra mach ogło szeń pa ra fial nych. 

Płock, dnia 13 ma ja 2013 r. 
Ks. Mi ro sław Mi lew ski
Wi ka riusz Ge ne ral ny
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ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO DO KATEDRY NA ADORACJĘ EUCHARYSTYCZNĄ 
W ŁĄCZNOŚCI Z OJCEM ŚWIĘTYM W DNIU 2 CZERWCA 2013 R.

W nie dzie lę 2 czerw ca o go dzi nie 17.00 Oj ciec Świę ty Fran ci szek bę dzie prze wod ni czył go dzin nej ad -
o ra cji eu cha ry stycz nej w Ba zy li ce św. Pio tra w Wa ty ka nie. Łą czyć się z nim bę dą du cho wo wszy scy bi -
sku pi świa ta wraz z ich wspól no ta mi. Mo dli twa ta wpi sa na jest w prze ży wa ny w Ko ście le Rok Wia ry.

Bar dzo ser decz nie za pra szam Czci god nych Księ ży z Płoc ka i oko lic, wspól no ty za kon ne na sze go
mia sta, przed sta wi cie li ru chów i sto wa rzy szeń ka to lic kich oraz wszyst kich czci cie li Pa na Je zu sa ukry -
te go w Naj święt szym Sa kra men cie, na ad o ra cję do na szej Ba zy li ki Ka te dral nej w nie dzie le 2 czerw ca
br. o go dzi nie 17.00. Bę dę prze wod ni czył te mu go dzin ne mu czu wa niu na Tum skim Wzgó rzu. Przy -
go tu je je wspól no ta na sze go Wyż sze go Se mi na rium Du chow ne go. 

Ko cha ni, li czę na Wa szą obec ność i wspól ne uwiel bia nie Bo ga w Ro ku Wia ry, w łącz no ści z na szym
dro gim Pa pie żem Fran cisz kiem.

Płock, dnia 13 ma ja 2013 r.
Wasz bi skup Piotr

ZARZĄDZENIE: Za pro sze nie Bi sku pa Płoc kie go pro szę od czy tać w pa ra fiach de ka na tów płoc kie -
go wschod nie go i płoc kie go za chod nie go w nie dzie lę 26 ma ja br., w ra mach ogło szeń pa ra fial nych. 

Płock, dnia 13 ma ja 2013 r. 

Ks. Mi ro sław Mi lew ski
Wi ka riusz Ge ne ral ny
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DEKRET
POWOŁUJĄCY KOMISJĘ FUNDUSZU BRATNIEJ POMOCY KAPŁANÓW DIECEZJI PŁOCKIEJ

Ma jąc na uwa dze ak tu al ne po trze by die ce zjal ne po wo łu je na okres pię ciu lat Ko mi sję Fun du szu
Brat niej Po mo cy Ka pła nów Die ce zji Płoc kiej w skła dzie:

1. Ks. mgr Hu bert Ko mo row ski – dy rek tor DKE – prze wod ni czą cy
2. Ks. kan. mgr Ro man Ba giń ski – eko nom die ce zjal ny
3. Ks. mgr Ro bert Ba na siak – wi ka riusz par. pw. św. Flo ria na w Pro bosz cze wi cach 
4. Ks. kan. Ro man Ka czo row ski – re pre zen tant Księ ży Eme ry tów
5. Ks. kan. Bo ni fa cy Ra dzi szew ski – pro boszcz par. pw. św. Jó ze fa w Ma ko wie Ma zo wiec kim
6. Ks. kan. mgr An drzej Smo leń – pro boszcz par. pw. św. Jó ze fa w Płoc ku
7. Ks. prał. Wła dy sław Stra dza – re pre zen tant Do mu Księ ży Eme ry tów
Za kres obo wiąz ków Ko mi sji okre śla Sta tut oraz Re gu la min Fun du szu Brat niej Po mo cy Ka pła nów Die ce zji Płoc kiej. 
Po nad to zle cam, by Ko mi sja za ję ła się na stę pu ją cy mi spra wa mi:
1) wy pra co wa niem no wych za sad otrzy my wa nia świad czeń przez księ ży eme ry tów i ren ci stów

z Fun du szu Brat niej Po mo cy Ka pła nów Die ce zji Płoc kiej;
2) wy pra co wa niem no we go mo de lu fi nan so wa nia Do mu Księ ży Eme ry tów w Płoc ku.
Na trud po wie rzo nych obo wiąz ków z ser ca bło go sła wię – w imię Oj ca i Sy na, i Du cha Świę te go.

Nr 1012/2013

Płock, dnia 30 kwiet nia 2013 r. † Piotr Li be ra
Bi skup Płoc ki

Ks. Da riusz Ro gow ski
No ta riusz
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KOMUNIKAT CEREMONIARZA BISKUPIEGO W SPRAWIE WPROWADZENIA ŚWIĘTA
JEZUSA CHRYSTUSA, NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA

W czwar tek po Ze sła niu Du cha Świę te go, wy pa da ją cy w tym ro ku 23 ma ja, pierw szy raz bę dzie my ob -
cho dzi li w Pol sce li tur gicz ne świę to Je zu sa Chry stu sa – Naj wyż sze go i Wiecz ne go Ka pła na. Wpro wa dzo -
no je do ka len da rza li tur gicz ne go Ko ścio ła z ini cja ty wy pa pie ża Be ne dyk ta XVI. Jest to od po wiedź na po -
stu la ty zgła sza ne przez róż ne epi sko pa ty i śro do wi ska za kon ne dla upa mięt nie nia Ro ku Ka płań skie go,
któ ry był ob cho dzo ny od 19 czerw ca 2009 r. do 11 czerw ca 2010 r. Be ne dykt XVI wy zna czył dzień te go
ob cho du na czwar tek po nie dzie li Ze sła nia Du cha Świę te go, czy li ty dzień przed uro czy sto ścią Naj święt -
sze go Cia ła i Krwi Chry stu sa, zwa ną Bo żym Cia łem. Bi sku pi pol scy na 360 ze bra niu Kon fe ren cji Epi sko -
pa tu Pol ski w dniu 26 li sto pa da 2012 r. w Za ko pa nem po sta no wi li wpro wa dzić to świę to do ka len da rza
li tur gicz ne go die ce zji pol skich. Wa ty kań ska Kon gre ga cja ds. Kul tu Bo że go i Dys cy pli ny Sa kra men tów w lu -
tym br. przy chy li ła się do te go za mia ru. Głów nym ce lem no we go świę ta jest kon tem pla cja pięk na i świę -
to ści ka płań stwa sa me go Chry stu sa. Jest to tak że do bra oka zja do mo dli twy o świę tość ka pła nów.

Wspo mnia na Kon gre ga cja za twier dzi ła tek sty mszal ne oraz Li tur gii Go dzin na wspo mnia ne świę -
to, a Wy daw nic two Pal lot ti num przy go to wa ło te tek sty w po sta ci trzech po zy cji:
1. Do da tek do Msza łu oł ta rzo we go. Świę to Je zu sa Chry stu sa, Naj wyż sze go i Wiecz ne go Ka pła na – w for ma cie A –4;
2. Do da tek do Msza łu. Świę to Je zu sa Chry stu sa, Naj wyż sze go i Wiecz ne go Ka pła na – w for ma cie B –5;
3. Do da tek do Li tur gii Go dzin. Świę to Je zu sa Chry stu sa, Naj wyż sze go i Wiecz ne go Ka pła na – w for ma cie B –6.

Do dat ki do Msza łu za wie ra ją for mu larz Mszy św. wraz z czy ta nia mi, a do da tek do Bre wia rza po -
sia da wszyst kie go dzi ny ka no nicz ne na ten dzień. Pierw sza z pod wyż szysz po zy cji (Do da tek do Msza -
łu w for ma cie A -4) bę dzie do star czo ny do każ dej pa ra fii na szej die ce zji. Na to miast po zo sta łe dwie,
głów nie Do da tek do Li tur gii Go dzin, moż na bę dzie na być w Księ gar ni Die ce zjal nej w Płoc ku.

Niech to no we świę to umoc ni na szą mi łość do Je zu sa Naj wyż sze go i Wiecz ne go Ka pła na oraz po -
mno ży na szą wia rę.

Płock, dnia 6 ma ja 2013 r. Ks. Piotr Grzy wa czew ski
Ce re mo niarz Bi sku pi
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OŚWIADCZENIE RADY SPOŁECZNEJ PRZY BISKUPIE PŁOCKIM 
Z OKAZJI 50. ROCZNICY ŚMIERCI BP. CZESŁAWA KACZMARKA

„Ho nor i praw da”
1. Bp Cze sław Kacz ma rek zmarł 26 sierp nia 1963 ro ku. Jest jed ną z naj bar dziej tra gicz nych po sta -

ci w dzie jach Ko ścio ła ka to lic kie go w Pol sce. W tym ro ku prze ży wa my 50. rocz ni cę Je go śmier ci. Nie -
zwy kła dro ga ży cio wa te go mą dre go i bo ha ter skie go Bi sku pa mo że być w pew nym stop niu bar dzo wy -
mow nym ob ra zem bo le snej wal ki chrze ści jan o ho nor i praw dę z ate istycz ny mi sys te ma mi
to ta li tar ny mi XX wie ku. Ma my mo ral ny obo wią zek, aby oca lić tę nie zwy kłą po stać od za po mnie nia
i prze ka zać jej du cho we dzie dzic two przy szłym po ko le niom.

2. Bp Cze sław Kacz ma rek uro dził się 16 kwiet nia 1895 ro ku w Li se wie Ma łym k. Sierp ca w Die ce zji Płoc -
kiej. Ja ko mło dy chło piec po bie rał na ukę w szko łach w Li go wie i Skę pem. Ko lej ny etap Je go edu ka cji to stu dia
w Wyż szym Se mi na rium Du chow nym w Płoc ku, zwień czo ne przy ję ciem świę ceń ka płań skich 20 sierp nia 1922
ro ku. W la tach 1922-1927 ks. Cze sław Kacz ma rek stu dio wał na uki spo łecz ne i po li tycz ne na uni wer sy te cie
w Lil le we Fran cji. Po dok to ra cie po wró cił do Die ce zji Płoc kiej i roz wi nął na sze ro ką ska lę dzia łal ność dusz pa -
ster ską, spo łecz ną, do bro czyn ną, wy cho waw czą, oświa to wą. Był m.in. pro fe so rem WSD w Płoc ku oraz dy rek -
to rem Die ce zjal ne go In sty tu tu Ak cji Ka to lic kiej. 24 ma ja 1938 ro ku zo stał mia no wa ny Bi sku pem Kie lec kim.

3. Pięk ną kar tą w ży cio ry sie bp. Cze sła wa Kacz mar ka jest okres dru giej woj ny świa to wej. W mrocz nym cza sie
oku pa cji hi tle row skiej po ma gał na wie le róż nych spo so bów rze szom po trze bu ją cych lu dzi: na uczał od wa gi i roz -
trop no ści, or ga ni zo wał po moc ma te rial ną, po ma gał zna leźć dach nadgło wą lu dziom wy pę dzo nym zwła snych do -
mów. Nie ste ty, wraz z za koń cze niem znie wo le nia nie miec kie go na ro do we go so cja li zmu nie nad szedł nadWi słą czas
wol no ści. W 1945 ro ku roz po czę ła się w Pol sce dłu ga i ciem na noc znie wo le nia ko mu ni stycz ne go.

4. Dla bp. Cze sła wa Kacz mar ka ko mu nizm oka zał się o wie le bar dziej okrut ny niż hi tle ryzm. Po cząt -
kiem nie szczęść stał się dla Bi sku pa -Mę czen ni ka tzw. po grom kie lec ki. 4 lip ca 1946 ro ku w Kiel cach do -
ko na no bru tal ne go mor du na 37 oso bach na ro do wo ści ży dow skiej i trzech oso bach na ro do wo ści pol skiej.
Wła dze ko mu ni stycz ne za in te re so wa ły tym wy da rze niem opi nię mię dzy na ro do wą. W ten spo sób me dia
w wie lu kra jach na świe cie nie mó wi ły o sfał szo wa nym przez ko mu ni stów w Pol sce re fe ren dum z 30
czerw ca 1946 ro ku i przej mo wa niu przez nich wła dzy, ale sze ro ko re la cjo no wa ły wy da rze nia z Kielc. Bp
Cze sław Kacz ma rek po wo łał od po wied ni ze spół do wy ja śnie nia tej za gad ko wej zbrod ni. W ten spo sób
po wstał spe cjal ny ra port, któ ry wska zy wał jej praw dzi wych mo co daw ców oraz zwra cał uwa gę na kon -
tekst po li tycz ny a nie et nicz ny te go dra ma tycz ne go wy da rze nia. Do ku ment – za po śred nic twem ów cze -
sne go am ba sa do ra USA w Pol sce, Ar tu ra Bliss La ne’a – tra fił do De par ta men tu Sta nu w Wa szyng to nie.

5. Na ze mstę wła dzy ko mu ni stycz nej nie trze ba by ło dłu go cze kać. Po pew nym cza sie roz po czę to zma so -
wa ny atak pro pa gan do wy na Bi sku pa Kie lec kie go, któ ry za koń czył się Je go za trzy ma niem przez Urząd Bez -
pie czeń stwa 20 stycz nia 1951 ro ku. Wraz z Księ dzem Bi sku pem aresz to wa no wów czas 20 in nych księ ży tej die -
ce zji. Ak cją kie ro wał oso bi ście płk Jó zef Świa tło. Przez pra wie dwa la ta aresz to wa nia bp Cze sław Kacz ma rek
był pod da ny okrut ne mu śledz twu. Za sto so wa no wo bec nie go bru tal ne me to dy wy mu sza nia ze znań. Aż 223
ra zy był bru tal nie prze słu chi wa ny dzień i noc przez ko mu ni stycz nych ka tów. Znę ca no się nad Nim psy chicz -
nie i fi zycz nie, gło dzo no, od ma wia no po mo cy le kar skiej, po da wa no środ ki psy cho tro po we, bi to i za stra sza -
no. W ten spo sób chcia no zła mać Je go psy chi kę i wy mu sić przy zna nie się do ab sur dal nych oskar żeń o szpie -
go stwo na rzecz Wa ty ka nu i USA. 14 wrze śnia 1953 ro ku roz po czął się sfin go wa ny i po ka zo wy pro ces, bę dą cy
do brze wy re ży se ro wa nym spek ta klem pro pa gan do wym. Prze bieg pro ce su trans mi to wa ło Pol skie Ra dio. Już 22
wrze śnia 1953 ro ku za padł wy rok. Bi skup Kie lec ki zo stał ska za ny na 12 lat wię zie nia, utra tę praw pu blicz nych
na 5 lat i prze pa dek mie nia na rzecz Skar bu Pań stwa. Wy szedł na wol ność wio sną 1957 ro ku.

6. Po dłu gich la tach prze słu chań, tor tur i wię zie nia bp Cze sław Kacz ma rek –scho ro wa ny, wy cień czo ny, ale
du chem nie złom ny – nie prze stał być wier nym uczniem Chry stu sa, an ty ko mu ni stą i orę dow ni kiem spra wie -
dli wo ści spo łecz nej. Da wał te mu szcze gól ny wy raz w swo im ka zno dziej stwie. W jed nym ze swo ich ka zań
w ka te drze kie lec kiej na uczał np. o współ cze snym dra ma tycz nym mę czeń stwie ka to li ków w Chi nach. Nie -
ste ty, gdy w tym okre sie ko mu ni ści w Pań stwie Środ ka mor do wa li ok. 150 mi lio nów nie win nych i bez bron -
nych lu dzi, mil czał pra wie ca ły świat. Głos Bi sku pa Kie lec kie go był jed nym z nie wie lu zna ków sprze ci wu. 

7. 5 czerw ca 1959 ro ku, z po wo du gło szo nych po glą dów, wła dze rzą do we prze sta ły uzna wać bp.
Cze sła wa Kacz mar ka ja ko or dy na riu sza kie lec kie go i za żą da ły, aby Epi sko pat usu nął Go z te re nu Die -
ce zji Kie lec kiej. Cią gle ata ko wa ny, śle dzo ny, pod słu chi wa ny, oszu ka ny i zdra dzo ny przez naj bliż sze go
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przy ja cie la, zmarł w wy ni ku roz le głe go za wa łu ser ca. Tak od szedł do wiecz no ści Bi skup -Mę czen nik,
obroń ca ho no ru i praw dy, do bry pa sterz, któ ry od da je swo je ży cie za owce. 

8. Po trze bu je my dzi siaj w na szej Oj czyź nie głę bo kiej od no wy du cho wej i mo ral nej. Bp Cze sław Kacz ma -
rek mo że stać się jed nym z jej pa tro nów. Dla te go po win ni śmy przy bli żać Je go po stać w na szych do mach,
szko łach, uczel niach, se mi na riach du chow nych i pa ra fiach. Po trze bu je my rze tel nej wie dzy hi sto rycz nej
o ubie głym stu le ciu i mę czeń stwie jak że wie lu na szych bra ci i sióstr. Jed nym z naj waż niej szych wy mia rów
no wej ewan ge li za cji po win na być tro ska o wła ści we na ucza nie praw dzi wej hi sto rii Ko ścio ła, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem prze śla do wa nia wy znaw ców Chry stu sa przez ate istycz ne sys te my to ta li tar ne XX wie ku.

9. Przed na mi ob cho dy 50. rocz ni cy śmier ci Bi sku pa -Mę czen ni ka. Wie rzy my, że przy go to wa ne
z tej oka zji w naj bliż szych mie sią cach no we pu bli ka cje, kon fe ren cje na uko we, lek cje szkol ne, na bo żeń -
stwa, ka za nia czy re ko lek cje przy czy nią się do oży wie nia na szej pa mię ci o Bo ha te rze cza su ko mu ni -
zmu. Bp Cze sław Kacz ma rek po ma ga nam dzi siaj ro zu mieć na szą prze szłość. Wzy wa nas do obro ny
ho no ru i praw dy. Ma my na dzie ję, że w naj bliż szych la tach pa mięć o Je go bo ha ter skich czy nach bę dzie
oży wiać na szą od wa gę i umac niać na sze dą że nia do praw dy i spra wie dli wo ści. „Oj czy zna – pi sał Cy -
prian Ka mil Nor wid – to zie mia i gro by. Na ro dy tra cąc pa mięć – tra cą ży cie”.

Płock, dnia 7 ma ja 2013 r. 
Ks. 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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KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. Pierw szy w Płoc ku po grzeb dzie ci zmar łych przed na ro dze niem

Śmierć dziec ka, któ re zmar ło za nim zdą ży ło się na ro dzić to pro blem do ty ka ją cy co raz więk szą licz -
bę mał żeństw. No we li za cja usta wy o cmen ta rzach i grze ba niu zmar łych z dn. 20 stycz nia 2007 r., pod -
pi sa na przez Mi ni stra Zdro wia, umoż li wi ła ro dzi com po grze ba nie każ de go utra co ne go dziec ka, nie -
za leż nie od mo men tu na stą pie nia śmier ci. Do ce lów po chów ku wy star czy spe cjal na Kar ta
wy sta wio na przez le ka rza, na pod sta wie któ rej, od bie ra jąc za po śred nic twem fir my po grze bo wej cia -
ło dziec ka ze szpi ta la i zgła sza jąc się do księ dza w pa ra fii, moż na od pra wić peł ny po grzeb ka to lic ki.

Nie ste ty, z róż nych przy czyn – naj czę ściej z nie wie dzy – wie lu ro dzi ców te go nie czy ni. Dla te go
Dusz pa ster stwo Ro dzin Die ce zji Płoc kiej or ga ni zu je pierw szy w Płoc ku zbio ro wy po grzeb Dzie ci Nie -
na ro dzo nych, czy li zmar łych wsku tek sa mo ist ne go po ro nie nia. Do cze sne szcząt ki zmar łych Dzie ci,
po któ re nikt się nie zgło sił do płoc kich szpi ta li zo sta ną po cho wa ne we wspól nym gro bow cu, któ ry
po wstał na cmen ta rzu ka to lic kim przy ul. Ko by liń skie go (część za byt ko wa) dzię ki życz li wo ści Pa -
na Pre zy den ta An drze ja No wa kow skie go i Rad nych Mia sta Płoc ka. 

Uro czy sto ści od bę dą się w nie dzie lę 16 czerw ca 2013 r. o godz. 11.30 w ka pli cy cmen tar nej przy ul.
Ko by liń skie go w Płoc ku. Prze wod ni czył im bę dzie Je go Eks ce len cja Piotr Li be ra Bi skup Płoc ki. Za -
pra sza my na tę uro czy stość wszyst kich pra gną cych po że gnać dzie ci zmar łe przed na ro dze niem. W spo -
sób szcze gól ny za pra sza my Ro dzi ców, któ rzy w prze szło ści utra ci li Dziec ko i nie wie dzą, co się sta ło
z je go cia łem, z je go du szą...

Płock, dnia 10 ma ja 2013 r. 
Ks. Ja ro sław Ka miń ski

Die ce zjal ny Dusz pa sterz Ro dzin

ZARZĄDZENIE: Ko mu ni kat Die ce zjal ne go Dusz pa ste rza Ro dzin pro szę od czy tać w nie dzie lę 9 czerw ca
br., w ra mach ogło szeń pa ra fial nych, w na stę pu ją cych de ka na tach: płoc kim wschod nim i płoc kim za chod nim. 

Na to miast w po zo sta łych de ka na tach ko mu ni kat prze zna czo ny jest do dusz pa ster skie go wy ko rzy -
sta nia w bie żą cej pra cy dusz pa ster skiej. 

Płock, dnia 10 ma ja 2013 r. 
Ks. Mi ro sław Mi lew ski
Wi ka riusz Ge ne ral ny
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2. Ini cja ty wa oby wa tel ska „Je den z Nas”.

Bi skup Płoc ki Piotr Li be ra i księ ża bi sku pi zgro ma dze ni na 361 Ze bra niu Ple nar nym KEP po pie -
ra ją Ini cja ty wę Oby wa tel ską „Je den z Nas”. W związ ku z po wyż szym za chę ca my Dusz pa ste rzy do pro -
pa go wa nia tej ini cja ty wy w swo im śro do wi sku. Prze ka zu je my list ko or dy na to ra Pol skie go Ko mi te tu
Na ro do we go Eu ro pej skiej Ini cja ty wy Oby wa tel skiej „Je den z Nas”. Apel do Po lek i Po la ków, oraz
szcze gó ło we in for ma cje i ma te ria ły moż na zna leźć na dusz pa ster ski.pl

„Wiel ce Czci god ny Księ że Pro bosz czu!
W związ ku z Eu ro pej ską Ini cja ty wą Oby wa tel ską „Je den z nas” zwra ca my się z ser decz ną proś bą o po -

moc w zbie ra niu pod pi sów pod tą oby wa tel ską ini cja ty wą słu żą cą ochro nie ży cia czło wie ka od po czę cia. 
Ce le i za sa dy ogól ne tej ini cja ty wy przed sta wio ne są na do łą czo nym do te go li stu „Ape lu do Po lek

i Po la ków: włącz my się w Eu ro pej ską Ini cja ty wę Oby wa tel ską «Je den z nas»”. 
Pra gnie my nad mie nić, że ta oby wa tel ska ak cja pro -li fe jest zna na i apro bo wa na przez Sto li cę Apo -

stol ską oraz Kon fe ren cję Epi sko pa tu Pol ski.
Pod pi sy zbie ra ne są do 31 paź dzier ni ka br. na dwa spo so by: tra dy cyj ny „pa pie ro wy” na do łą czo -

nych for mu la rzach oraz elek tro nicz nie przez stro nę in ter ne to wą www.je den znas.eu Pod pi sy mo gą
skła dać tyl ko oso by peł no let nie. 

Pro si my o włą cze nie w ak cję zbie ra nia pod pi sów wia ry god ne oso by świec kich. Od stro ny praw nej
wy ma ga ne jest, aby w pa ra fii po win na być wy zna czo na jed na oso ba świec ka od po wie dzial na za zbie -
ra nie pod pi sów, któ ra prze śle uzu peł nio ne for mu la rze nie póź niej niż do 31 paź dzier ni ka 2013 r. (da -
ta stem pla pocz to we go) na ad res: 

Pol ska Fe de ra cja Ru chów Obro ny Ży cia ul. For tecz na3, 61-362 Po znań
z do pi skiem „Je den z Nas”

UWAGA! Do każ dej prze sył ki na le ży do łą czyć pro to kół za wie ra ją cy na stę pu ją ce da ne:
– imię i na zwi sko oso by/osób, któ ra zbie ra ła pod pi sy + kon takt (np.: ema il, te le fon, ad res) – (ini cja ty -

wa ma obo wią zek praw ny pro wa dzić ewi den cję osób zbie ra ją cych – ich da ne ni gdy nie zo sta ną ujaw nio -
ne czy prze ka za ne oso bom nie upo waż nio nym, a po za koń cze niu zbie ra nia zo sta ną ko mi syj nie znisz czo ne) 

– licz ba ze bra nych pod pi sów w prze sył ce (po moc dla or ga ni za to rów)
Ufa my, że we współ pra cy z or ga ni za cja mi, sto wa rzy sze nia mi ka to lic ki mi dzia ła ją cy mi na te re nie pa -

ra fii moż li wym bę dzie ze bra nie du żej licz by pod pi sów. 
Pro si my i o umiesz cze nie w ga blo tach do łą czo nych pla ka tów in for mu ją cych o „elek tro nicz nym”

zbie ra niu pod pi sów i po in for mo wa nie pa ra fian o ak cji pod czas nie dziel nych ogło szeń pa ra fial nych
(np. po przez od czy ta nie Ape lu do Po lek i Po la ków). 

Z gó ry dzię ku jąc za po moc i za an ga żo wa nie w dzie ło obro ny ży cia czło wie ka łą czy my wy ra zy głę -
bo kie go sza cun ku i wdzięcz no ści. Szczęść Bo że!

W imie niu Pol skie go Ko mi te tu Na ro do we go Eu ro pej skiej Ini cja ty wy Oby wa tel skiej „Je den z Nas” 

Ja kub Bał ro sze wicz
Ko or dy na tor Pol skie go Ko mi te tu Na ro do we go

53

KOMUNIKAT MODERATORA DIECEZJALNEGO DOMOWEGO KOŚCIOŁA

Pe re gry na cja ob ra zu Je zu sa Mi ło sier ne go w ro dzi nach Do mo we go Ko ścio ła 

Pra gnąc za chę cić do wspól nej mo dli twy w in ten cji mał żeństw i ro dzin, wspól no ta Do mo we go Ko -
ścio ła w dniu 11 ma ja br. roz po czę ła pe re gry na cję ob ra zu Je zu sa Mi ło sier ne go. Pe re gry na cja obej mu -
je za rów no wspól ną, nie dziel ną mo dli twę w pa ra fiach (do ty czy pa ra fii w któ rych dzia ła Wspól no ta Do -
mo we go Ko ścio ła), jak rów nież mo dli twę w po szcze gól nych ro dzi nach Do mo we go Ko ścio ła.

Zwra ca my się z proś bą do księ ży pro bosz czów, aby nie dzie la roz po czy na ją ca pe re gry na cję w da -
nej pa ra fii mia ła cha rak ter szcze gól nej mo dli twy w in ten cji mał żeństw i ro dzin (ho mi lie o te ma ty ce ro -
dzin nej, świa dec twa mał żon ków, ad o ra cje). Pro po nu je my, aby szcze gól nym punk tem nie dziel nej mo -
dli twy w pa ra fii by ła wspól na ad o ra cja Naj święt sze go Sa kra men tu po głów nej Mszy świę tej. Ja ko
po moc w prze pro wa dze niu ad o ra cji, a tak że w ro dzin nej mo dli twie przed ob ra zem przy go to wa no
spe cjal ny „Mo dli tew nik ro dzin ny”.
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Za po rzą dek pe re gry na cji od po wia da mo de ra tor re jo no wy wraz z pa rą re jo no wą DK. Pe re gry na cja od -
bę dzie się w na stę pu ją cym po rząd ku: re jon ry piń ski, płoc ki, płoń ski, cie cha now ski, prza sny ski i puł tu ski.

Po za koń cze niu pe re gry na cji w pa ra fiach, w któ rych dzia ła wspól no ta Do mo we go Ko ścio ła, księ ża pro bosz -
czo wie in nych pa ra fii, któ rzy chcie li by zor ga ni zo wać wspól ną mo dli twę przed ob ra zem Je zu sa Mi ło sier ne go
lub my ślą o za ło że niu wspól no ty Do mo we go Ko ścio ła mo gą rów nież zgła szać chęć pe re gry na cji ob ra zu.

Wię cej in for ma cji moż na uzy skać na stro nie in ter ne to wej wspól no ty: www.dkplock.pl, u ks. An -
drze ja Pień dy ka, mo de ra to ra die ce zjal ne go DK (tel. 600 274 484) lub u pa ry die ce zjal nej, Bo że ny
i Ja na Gał ków (tel. 664 426 976).

Płock, dnia 8 ma ja 2013 r. Ks. An drzej Pień dyk
Mo de ra tor Die ce zjal ny Do mo we go Ko ścio ła
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KOMUNIKATY KANCELARII KURII

1. Uprzej mie in for mu ję, że w pią tek po Bo żym Cie le, 31 ma ja, Ku ria Die ce zjal na Płoc ka nie bę dzie czyn na.
2. Kon fe ren cja dzie kań ska, za pla no wa na na dzień 25 czerw ca, od bę dzie się w Mło dzie żo wym Cen -

trum Edu ka cyj no -Wy cho waw czym „Stud nia” przy ul. Gór nej 1a w Płoc ku.
3. Ks. bi skup Piotr Li be ra swój dzień pa tro nal ny ob cho dzić bę dzie w pią tek 28 czerw ca. Plan spo -

tkań du chow nych i świec kich z do stoj nym so le ni zan tem przed sta wia się na stę pu ją co:
9.00 – 10.00 – spo tka nie z sio stra mi za kon ny mi,

10.00 – 11.00 – spo tka nie z księż mi,
11.00 – 12.00 – spo tka nie z wier ny mi świec ki mi.
Spo tka nia od by wać się bę dą w Opac twie Po be ne dyk tyń skim (ul. Tum ska 3). Ser decz nie za pra sza -

my! Pa mię taj my o bi sku pie Pio trze w na szych mo dli twach.

Płock, dnia 12 ma ja 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

1. Ks. mgr Woj ciech Czaj kow ski, wi ka riusz pa ra fii pw. Wnie bo wzię cia NMP w Tłu cho wie,
z dniem 29 kwiet nia 2013 r. mia no wa ny kie row ni kiem Pie szej Piel grzym ki Die ce zji Płoc kiej z Bie żu -
nia do Nie po ka la no wa w in ten cji trzeź wo ści Na ro du. 

2. Ks. mgr To masz Mar ko wicz, do tych cza so wy wi ce dy rek tor Ka to lic kie go Ra dia Płock, z dniem 22
kwiet nia 2013 r. mia no wa ny dy rek to rem tej roz gło śni. 

Zwol nie nia

Ks. mgr To masz Wi told Opa liń ski, p. o. dy rek to ra Ka to lic kie go Ra dia Płock, z dniem 22 kwiet -
nia 2013 r., zwol nio ny z peł nio nej funk cji oraz z dniem 30 czerw ca 2013 r. zwol nio ny z funk cji wy -
kła dow cy ho mi le ty ki w Wyż szym Se mi na rium Du chow nym w Płoc ku. 

Płock, dnia 14 ma ja 2013 r. Ks. Da riusz Ro gow ski
No ta riusz 
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Za zgodność


