
68

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

I. „Przy stań Mi ło sier dzie”

W dniach 11-14 lip ca br. w Płoc ku od bę dzie się po raz pierw szy ak cja ewan ge li za cyj na pod na zwą
„Przy stań Mi ło sier dzie”.

1. Idea

Po dej mu jąc we zwa nie do No wej Ewan ge li za cji i wpi su jąc się w dzia ła nia Ro ku Wia ry, Pa ra fia św.
Bar tło mie ja w Płoc ku za mie rza w dniach 11 – 14 lip ca 2013 r. zre ali zo wać pro jekt ewan ge li za cyj ny,
skie ro wa ny do uczest ni ków fe sti wa lu mu zycz ne go Reg ge land, któ ry w wa ka cje od by wa się w Płoc ku,
na pla ży nad Wi słą oraz do wszyst kich chęt nych, prze by wa ją cych w tym cza sie w Płoc ku. 

In spi ra cją stał się Przy sta nek Je zus, od by wa ją cy w Ko strzy nie nad Od rą. Nasz pro jekt na zwa li śmy
„Przy stań Mi ło sier dzie” (zwa ny da lej Przy stań), po nie waż od bę dzie obok pla ży nad Wi słą – stąd „Przy -
stań”. Ale też „Przy stań” moż na ro zu mieć, ja ko „za trzy maj się, po myśl”. A „Mi ło sier dzie” to ak cent
płoc ki, bo w na szym mie ście, na Sta rym Ryn ku w 1931 r., św. Sio stra Fau sty na mia ła pierw sze ob ja wie -
nie Ob ra zu Je zu sa Mi ło sier ne go. Na zwa na sze go pro jek tu jest wpi sa na w znak ry by. Po mysł zre ali zo -
wa nia po dob ne go dzia ła nia ewan ge li za cyj ne go zro dził się jed no cze śnie w ser cach i umy słach kil ku osób.

2. Co pro po nu je my?

W ra mach Przy sta ni chce my, aby ca łą do bę by ła otwar ta płoc ka fa ra. Pro po nu je my przez ca ły dzień
po słu gę w kon fe sjo na le i ad o ra cję Naj święt sze go Sa kra men tu. W pro gra mie Przy sta ni każ de go dnia bę -
dzie Msza św. oraz o godz. 15.00 Ko ron ka do Mi ło sier dzia Bo że go. Gru py ewan ge li za cyj ne po dej mą
po słu gę ewan ge li za cyj ną. Chce my być go to wi do dia lo gu i roz mów z uczest ni ka mi fe sti wa lu. Za chę ca -
my róż ne wspól no ty do ak cji ewan ge li za cyj nych, np.: kon cer ty mu zycz ne i spek ta kle te atral ne, pan to -
mi my itp.

PRO GRAM DLA PO SŁU GU JĄ CYCH PRZY STA NI MI ŁO SIER DZIA

Czwar tek 11.07.2013 r.

19.00 – Zjazd, za kwa te ro wa nie, ko la cja (Fa ra)
19.30 – Wy sta wie nie Naj święt sze go Sa kra men tu i moż li wość sa kra men tu po ku ty 

(Wyż sze Se mi na rium Du chow ne)
21.00 – Msza Świę ta w in ten cji uczest ni ków Przy sta ni Mi ło sier dzia (WSD)

Pią tek 12.07.2013 r.

7.45 – Jutrz nia z kon fe ren cją (WSD)
8.30 – Śnia da nie (Fa ra)
9.15 – Warsz ta ty Ewan ge li za cyj ne (WSD)

11.00 – Przy go to wa nie do Mszy świę tej (Fa ra)
11.30 – Msza świę ta z mo dli twą ro ze sła nia do Ewan ge li za cji (Fa ra)

Czas in dy wi du al nej ewan ge li za cji, spo tka nie z cie ka wy mi oso ba mi, pre zen ta cje

15.00 – Ko ron ka do Bo że go Mi ło sier dzia (Reg ge land) 
18.00 – Ró ża niec (Reg ge land)
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So bo ta 13.07.2013 r.

7.45 – Jutrz nia z kon fe ren cją (WSD)
8.30 – Śnia da nie (Fa ra)
9.15 – Gru py dzie le nia – mo je do świad cze nie Ewan ge li za cji (WSD)

10.00 – Przy go to wa nie do Mszy świę tej (Fa ra)
10.30 – Msza świę ta (Fa ra)

Czas in dy wi du al nej ewan ge li za cji, spo tka nie z cie ka wy mi oso ba mi, pre zen ta cje 

15.00 – Ko ron ka do Bo że go Mi ło sier dzia (Reg ge land) 
18.00 – Ró ża niec (Reg ge land)

Nie dzie la 14.07.2013 r.

7.45 – Jutrz nia z kon fe ren cją (WSD)
8.30 – Śnia da nie (Fa ra)
9.45 – Za pra sza my na Mszę (Reg ge land)

11.30 – Przy go to wa nie do Mszy świę tej (Fa ra)
12.00 – Msza świę ta – dzięk czyn na za Przy stań Mi ło sier dzia (Fa ra)

PRO PO ZY CJE DLA UCZEST NI KÓW FE STI WA LU REG GE LAND I CHĘT NYCH

Pią tek 12.07.2013 r.

11.00 – Przy go to wa nie do Mszy świę tej.
11.30 – Msza świę ta (Płoc ka Fa ra).
15.00 – Ko ron ka do Bo że go Mi ło sier dzia (pla ża nad Wi słą).
18.00 – Ró ża niec (pla ża nad Wi słą).
Ad o ra cja Naj święt sze go Sa kra men tu.
Spo wiedź, dy żur księ dza w kon fe sjo na le.

So bo ta 13.07.2013 r.

10.00 – Przy go to wa nie do Mszy świę tej.
10.30 – Msza świę ta (Płoc ka Fa ra).
15.00 – Ko ron ka do Bo że go Mi ło sier dzia (pla ża nad Wi słą).
18.00 – Ró ża niec (pla ża nad Wi słą).
Ad o ra cja Naj święt sze go Sa kra men tu.
Spo wiedź, dy żur księ dza w kon fe sjo na le.

W go dzi nach od 9.00 d0 15.00, po za cza sem Mszy św., pro po nu je my przy Fa rze i na pla ży nad Wi słą:

• W pią tek i so bo tę przez ca ły dzień bę dzie moż li wość spo wie dzi.
• Za chę ca my do lek tu ry Pi sma św., ad o ra cji, mo dli twy, sku pie nia, ci szy, przed Naj święt szym Sa kra men tem.
• In dy wi du al ne roz mo wy i spo tka nia z cie ka wy mi oso ba mi, mię dzy in ny mi z psy cho lo giem, eg zor cy stą

i in ny mi.
• Pla nu je my noc ki na. Chce my wy świe tlić w no cy 2 mo że 3 fil my z moż li wo ścią po tem roz mo wy na te -

mat obej rza ne go fil mu. 
• W trak cie przy go to wa nia bę dzie my po da wa li no we spo tka nia, roz mo wy, wy da rze nia na Przy sta ni.

Nie dzie la 14.07.2013 r.

9.45 – Za pra sza my na Mszę (pla ża nad Wi słą)
11.30 – Przy go to wa nie do Mszy świę tej (Fa ra)
12.00 – Msza świę ta – dzięk czyn na za Przy stań Mi ło sier dzia (Fa ra)

3. Za pra sza my do współ pra cy

Za pra sza my do współ pra cy i włą cze nia się w przy go to wa nie i re ali za cję Przy sta ni. Proś bę kie ru je -
my do księ ży, pa ra fii, sióstr za kon nych, kle ry ków i in sty tu cji die ce zjal nych. Wszyst kich księ ży, a szcze -
gól nie pra cu ją cych i miesz ka ją cych w Płoc ku pro si my o po moc w po słu dze spo wie dzi. O wspar cie tej
ewan ge li za cyj nej ini cja ty wy pro si my ru chy, or ga ni za cje i wspól no ty re li gij ne, ka te che tów i wier nych
świec kich.
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W spo sób szcze gól ny za chę ca my do współ pra cy gru py, wspól no ty ewan ge li za cyj ne. Moż na zgło sić
swo je pro po zy cje, np.: spek takl te atral ny, pan to mi ma, kon cert, cie ka wy film lub in ne ini cja ty wy.

Za pra sza my chęt nych do włą cze nie się w na stę pu ją ce dia ko nie – służ by: ewan ge li za cyj na, mo dli -
twy, li tur gicz na, śpie wu, me dycz na (le ka rze, pie lę gniar ki), po rząd ko wa, me dial na (In ter net, ma ile), fo -
to gra ficz na, kwa ter mi strzow ska, kuch nia po lo wa i wy ży wie nie, za opa trze nie, dba nie o czy stość te re nu.
Od po wie dzial ność za po szcze gól ne dia ko nie – po słu gi pod ję li:

• Ewan ge li za cja – ks. Grze gorz Za krzew ski, 
• Li tur gia – ks. Mi chał For du biń ski 
• Mo dli twa, Ad o ra cja – ks. Woj ciech Kru szew ski
• Śpiew – ks. Łu kasz Ma sta lerz
• Spo wied ni cy – ks. Ja ro sław Mo krza now ski
• Me dia – ks. Pa weł So lec ki
• Wy ży wie nie – An na Czaj kow ska
• Opie ka me dycz na – Sła wo mir Sza ru ga 
• Spo tka nia, wy da rze nia na Przy sta ni – ks. Krzysz tof Ru ciń ski, ks. Pa weł So lec ki 
• Se kre ta riat – ks. Pa weł So lec ki
• Ko or dy na cja ca ło ści – ks. Wie sław Gu tow ski

4. Apel o mo dli twę

W przy go to wa nie Przy sta ni za an ga żo wa ło się bar dzo wie le osób, wspól not i in sty tu cji. Bar dzo na tę
po moc li czy my i za nią dzię ku je my. 

Ale wie my, że po trzeb ne jest tak że wspar cie mo dli tew ne. Dla te go pro si my o mo dli twę, w in ten cji te -
go pro jek tu. Za wie rzaj my to ewan ge li za cyj ne dzie ło Bo że mu Mi ło sier dzie. Pro śmy niech Je zus bę dzie
Pa nem te go dzie ła, te go cza su i lu dzi, któ rzy bę dą po słu gi wać i lu dzi, któ rym bę dzie gło szo ne Bo że
Sło wo.

Zwra ca my się z proś bą do sióstr za kon nych, grup mo dli tew nych, jak na przy kład: Ko ła Ży we go Ró -
żań ca, Wspól no ta Krwi Chry stu sa, Od no wa w Du chu Świę tym, Ruch Świa tło -Ży cie, Woj sko Ge de ona,
Ak cja Ka to lic ka, Sto wa rzy sze nie Ro dzin Ka to lic kich i in ne oraz do miesz kań ców Płoc ka i wszyst kich
chęt nych osób o zgło sze nie się i pod ję cie dy żu rów na mo dli twie w Fa rze w cza sie ad o ra cji Naj święt sze -
go Sa kra men tu w pią tek i so bo tę 12 i 13 lip ca 2013 r.

Pro si my, aby wpi sać się na li stę i pod jąć mo dli twę w kon kret nym cza sie. In for ma cje i zgło sze nia w tej
spra wie pro si my kie ro wać do księ dza Woj cie cha Kru szew skie go. 

5. O co pro si my?

Wo lon ta riu szom Przy sta ni chce my za pew nić ca ło dzien ne wy ży wie nie. Dla te go zwra ca my się z proś -
bą do firm pro du ku ją cych i sprze da ją cych żyw ność o ofia ro wa nie pro duk tów żyw no ścio wych, a szcze -
gól no ści pro si my o: pie czy wo, na po je w bu tel kach. Bę dzie my wdzięcz ni też za in ne pro duk ty żyw no -
ścio we, np. wę dli ny, kon ser wy, dżem, cu kier, cia sto. Pro si my o pro duk ty na zu pę, np.: ziem nia ki, ryż,
ma ka ron oraz wa rzy wa: po mi do ry, ogór ki, pa pry ka, itp. Po trzeb ne bę dą tak że na czy nia jed no ra zo we:
ta le rze, sztuć ce, ser wet ki, to reb ki fo lio we lub pa pie ro we, wor ki na śmie ci.

Pro si my o wy po ży cze nie na czas Przy sta ni: sto łów, ła wek lub krze seł i na mio tów ogro do wych dla
róż nych służb, kuch ni po lo wej, toi toi i prze no śnych prysz ni cy.

Oczy wi ście bę dzie my wdzięcz ni za wspar cie fi nan so we. Dla osób, któ re chcą wes przeć ewan ge li za -
to rów, uru cho mi li śmy „Fun dusz So li dar no ścio wy”. Przy wpła cie na kon to or ga ni za to ra
nr 27 1240 3174 1111 0010 4913 5715 w ty tu le wpła ty na le ży po dać: „Przy stań”. Bę dzie my wdzięcz ni
za każ dą ofia rę, na wet naj mniej szą. 

Ale pro si my też o ofia ro wa nie kon kret nych rze czy. Po trzeb ne są nam pły ty CD, pa pier kse ro, ma te -
ria ły biu ro we, smy cze do iden ty fi ka to rów (200 szt.), ta bli ce in for ma cyj ne (wi szą ce i sto ją ce), ko szul ki
dla wo lon ta riu szy (200 szt.), ap tecz ki lub le kar stwa do pierw szej po mo cy, sto ja ki do wor ków na śmie ci, 

Pro si my rów nież o wspar cie w po sta ci róż nych usług. Mo że to być: druk (ma te ria łów, ulo tek, ko szu -
lek, smy czy, itp.). Mo że ja kaś oso ba lub fir ma ze chce ubez pie czyć PM. Mo że ja kaś pie kar nia ofia ru je
pie czy wo a hur tow nia lub roz le wa nia wód prze ka że ja kieś na po je. 

Zwra ca my się z proś bą do sióstr za kon nych, grup mo dli tew nych oraz do miesz kań ców Płoc ka
i wszyst kich chęt nych o zgło sze nie się i pod ję cie dy żu rów w cza sie ad o ra cji Naj święt sze go Sa kra men tu.



6. Za pro sze nie do współ pra cy dla me diów i in sty tu cji

Do współ pra cy za pra sza my me dia oraz chęt ne in sty tu cje i or ga ni za cje. 
Za pra sza my na stro nę in ter ne to wą www.przy stan mi lo sier dzie.pl i prze ka zu je my ad res ma ilo wy biu -

ro@przy stan mi lo sier dzie.pl 
Na stro nie in ter ne to wej jest re gu la min Przy sta ni oraz druk zgło sze nia dla wo lon ta riu szy. Zgło sze -

nia do po słu gi przyj mu je my po przez In ter net.
Za pra sza jąc wszyst kich chęt nych w wa ka cje 2013 r. do „Przy sta ni Mi ło sier dzie” z wia rą mó wi my

„Je zu, ufam To bie”.

Płock, dnia 25 czerw ca 2013 r.

Ks. Wie sław Gu tow ski, 
Pro boszcz Pa ra fii św. Bar tło mie ja w Płoc ku 

II. Do żyn ki Die ce zji Płoc kiej – 15 wrze śnia 2013 r.

1. Te go rocz ne Do żyn ki Die ce zji Płoc kiej po łą czo ne z Do żyn ka mi Sa mo rzą do wy mi Gmi ny Strze go wo
od bę dą się 15 wrze śnia 2013 r. w Strze go wie, de ka nat Strze gow ski. Cen tral nym wy da rze niem ob cho dów
bę dzie Msza Św. spra wo wa na przez J. E. Bi sku pa Płoc kie go Pio tra Li be rę o godz. 12.00. 

Czci god nych Księ ży za pra sza my do kon ce le bry (za brać al bę i pa sek). Li tur gię Mszy Św. przy go to -
wu ją przed sta wi cie le Pa ra fii Strze go wo i Sa mo rzą du Gmi ny Strze go wo. Do żyn ki uświet ni miej ska or -
kie stra dę ta ze Strze go wa i Unie rzy ża. Po Mszy Św. – blok wy stę pów ar ty stycz nych. 

De le ga cje z wień cem i da rem do żyn ko wym pro si my o przy by cie do Strze go wa w godz. 10.00-11.00
pod ko ściół pa ra fial ny. Uro czy stość roz pocz nie się prze mar szem ko ro wo du do żyn ko we go spod ko ścio -
ła pa ra fial ne go do Cen trum Kul tu ral no – Hi sto rycz ne go „Kan tor Młyń ski”.

Or ga ni za to rzy pro szą o zgła sza nie de le ga cji do żyn ko wych z de ka na tów i pa ra fii do Wy dzia łu Dusz -
pa ster skie go Ku rii Płoc kiej do 30 sierp nia br. Chcą mieć in for ma cje o ilo ści uczest ni ków i wień ców z die -
ce zji, by za pew nić po si łek, ław ki, czy ob da ro wać de le ga cję upo min kiem. 

Tra dy cją jest, że pod czas Mszy Św. nie sio ne są da ry z die ce zji. Pro si my de ka na ty o przy go to wa nie
da ru ofiar ne go i przy by cie do Strze go wa.

• De ka nat Żu ro min – kosz kwia tów 
• De ka nat Ra ciąż – kosz ziół
• De ka nat Cie cha nów Za chód – kosz wa rzyw (z uwzględ nie niem: ziem nia ki, bu ra ki) 
• De ka nat Płońsk – kosz pie czy wa (nio są pie ka rze)
• De ka nat Prza snysz – kosz owo ców
• De ka nat Mła wa – kosz owo ców
• De ka nat Dzierz go wo – kosz wa rzyw

W sierp niu do trą do pa ra fii pla ka ty do żyn ko we. Księ ży Dzie ka nów i De ka nal nych Dusz pa ste rzy
Rol ni ków pro si my o zor ga ni zo wa nie w ra mach de ka na tu wy jaz du au to ka ro we go z wień cem żniw nym
i de le go wa nym ka pła nem. Z de ka na tów po ło żo nych w są siedz twie De ka na tu Strze gow skie go: Mław -
skie go, Cie cha now skie go Za chod nie go, Płoń skie go, Ra ciąż skie go i Żu ro miń skie go – mi le wi dzia ne de -
le ga cje z każ dej pa ra fii. 

Jed no cze śnie zwra ca my się z ape lem do Czci god nych Księ ży Pro bosz czów, by w ter mi nie Do ży nek
Die ce zji Płoc kiej i uczest nic twie w nich de le ga cji pa ra fial nych, nie or ga ni zo wać w tym sa mym cza sie
(15 wrze śnia br.) do ży nek pa ra fial nych, de ka nal nych bądź gmin nych. Za życz li we przy ję cie ape lu dzię -
ku je my i za pra sza my do uczest nic twa we wrze śnio wym die ce zjal nym świę cie rol ni ków.

III. Ogól no pol ska Piel grzym ka Rol ni ków na Ja sną Gó rę i Świę to Dzięk czy nie nia za Plo ny – 
1 wrze śnia 2013 r.

Pro gram do ży nek ja sno gór skich pa ra fie otrzy ma ją w sierp niu. Do żyn ki roz pocz ną się w so bo tę wie -
czo rem, 31 sierp nia, Mszą Św. o godz. 19.00, na bo żeń stwem Dro gi Krzy żo wej oraz noc nym czu wa niem
rol ni ków w ka pli cy ja sno gór skiej. O pół no cy Msza Św. 

1 wrze śnia Msza Św. dzięk czyn na na szczy cie ja sno gór skie go sank tu arium odbędzie się o godz. 11.00.
Za pra sza my do or ga ni zo wa nia wy jaz dów au to ka ro wych z de ka na tów i pa ra fii die ce zji oraz za chę -

ce nia rol ni ków do wy jaz dów in dy wi du al nych. Chce my ja ko die ce zja uczest ni czyć w spo sób zor ga ni zo -
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wa ny w do żyn kach dla te go pro si my de ka nal nych dusz pa ste rzy rol ni ków i księ ży pro bosz czów o po da -
nie do Wy dzia łu Dusz pa ster skie go Ku rii Płoc kiej lub Die ce zjal ne go Re fe ren ta ds. Rol ni ków – ks.
Krzysz to fa Bier na ta (tel. 509 60 40 15) in for ma cji: z któ rych pa ra fii lub de ka na tów bę dą zor ga ni zo wa -
ne wy jaz dy na Do żyn ki Ja sno gór skie. Ist nie je moż li wość otrzy ma nia bi le tu wstę pu na szczyt dla de le -
ga cji z wień cem. Rol ni cy na szej die ce zji pod czas Mszy Św. wy ko na ją mo dli twę wier nych. 

Płock, dnia 26 czerw ca 2013 r.

Ks. Krzysz tof Bier nat
Die ce zjal ny Dusz pa sterz Rol ni ków
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Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 27 czerwca 2013 r.

Nr 1544/2013
Za zgodność


