
35

LIST EPISKOPATU POLSKI NA NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA
BOŻEGO 2013

„Prze dłu że nie mi ło sier nych dło ni Bo ga”

1. Źró dło Bo że go Mi ło sier dzia

Zmar twych wsta ły Chry stus po zdra wia nas dziś trzy krot nie wy mow ny mi sło wa mi: Po -
kój wam! Uka zu jąc zaś swym uczniom prze bi te rę ce i bok do da je: Weź mij cie Du cha Świę -
te go! Któ rym od pu ści cie grze chy, są im od pusz czo ne, a któ rym za trzy ma cie, są im za trzy ma -
ne (J 20,22b -23). W prze ży wa nym Ro ku Wia ry sło wa te sta ją się zwia stu nem praw dzi we go
po ko ju ser ca oraz tej na dziei, któ ra ma swo je źró dło w ta jem ni cy krzy żo wej dro gi, mę ki
i śmier ci Je zu sa, a na de wszyst ko Je go chwa leb ne go zmar twych wsta nia. Mi ło sier ny Pan da -
je nam udział w swo im zwy cię stwie nad śmier cią, grze chem i Sza ta nem. W spo tka niu zaś
z To ma szem Apo sto łem wzy wa nas do ży wej wia ry, któ ra nie po trze bu je ze wnętrz nych
do wo dów, lecz har mo nii umy słu i ser ca ucznia – z umy słem i ser cem Mi strza!

Na prze ło mie ty siąc le ci, pod czas ka no ni za cji Sio stry Fau sty ny Ko wal skiej, bł. Jan
Pa weł II za pro sił tak że nas do spo tka nia z Mi ło sier nym Pa nem. Sta wiał wów czas wo -
bec wier nych ca łe go świa ta za sad ni cze py ta nie o przy szłość, chcąc nam uka zać tak że ja -
sne świa tło na dziei: „Co przy nio są nam nad cho dzą ce la ta? Ja ka bę dzie przy szłość czło -
wie ka na zie mi? Nie jest nam da ne to wie dzieć. Jest jed nak pew ne, że obok ko lej nych
suk ce sów nie za brak nie nie ste ty tak że do świad czeń bo le snych. Ale świa tło Bo że go Mi -
ło sier dzia, któ re Bóg ze chciał nie ja ko po wie rzyć świa tu na no wo po przez cha ry zmat
Sio stry Fau sty ny, bę dzie roz ja śnia ło ludz kie dro gi w trze cim ty siąc le ciu.”

„Ko niecz ne jest jed nak – mó wił nasz Bło go sła wio ny Pa pież – aby ludz kość, po dob nie
jak nie gdyś apo sto ło wie, przy ję ła dziś w wie czer ni ku dzie jów Chry stu sa zmar twych wsta -
łe go, któ ry po ka zu je ra ny po ukrzy żo wa niu i po wta rza: Po kój wam! Trze ba, aby ludz kość
po zwo li ła się ogar nąć i prze nik nąć Du cho wi Świę te mu, któ re go da je jej zmar twych wsta -
ły Chry stus. To Duch le czy ra ny ser ca, oba la mu ry od gra dza ją ce nas od Bo ga i od sie -
bie na wza jem, po zwa la znów cie szyć się mi ło ścią Oj ca i za ra zem bra ter ską jed no ścią.” 

W cza sie ko lej nych dni Wiel kie go Po stu, któ ry prze ży wa li śmy, pró bo wa li śmy, z po -
mo cą Bo żej ła ski, oba lić mu ry od gra dza ją ce nas od Bo ga i sie bie na wza jem. Wciąż trze -
ba nam jed nak Bo żej po mo cy, aby ule czyć ra ny ser ca i w peł ni cie szyć się mi ło ścią Bo -
ga oraz bra ter ską jed no ścią na szych sióstr i bra ci.

2. Kształ to wa nie wy obraź ni Mi ło sier dzia

Od ro ku 2000 dzi siej sza uro czy stość prze ży wa na jest w ca łym Ko ście le ja ko „Nie dzie la
Mi ło sier dzia Bo że go”. Co ro ku li tur gia te go dnia nie ja ko wy ty cza nam szlak mi ło sier dzia.
Jest to szlak, któ ry od bu do wu je praw dzi wą więź czło wie ka z Bo giem, a rów no cze śnie two -
rzy mię dzy ludź mi no we, cen ne re la cje: prze ba cze nia, mi ło ści i bra ter skiej so li dar no ści.
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„Nie jest ła two – jak mó wił bł. Jan Pa weł II – mi ło wać mi ło ścią głę bo ką, któ ra po le ga
na au ten tycz nym skła da niu da ru z sie bie. Tej mi ło ści moż na na uczyć się je dy nie wni ka jąc
w ta jem ni cę mi ło ści Bo ga. Wpa tru jąc się w Nie go, jed no cząc się z Je go oj cow skim Ser -
cem, sta je my się zdol ni pa trzeć na bra ci no wy mi oczy ma, w po sta wie bez in te re sow no ści
i so li dar no ści, hoj no ści i prze ba cze nia. Tym wszyst kim jest wła śnie mi ło sier dzie!” 

Uważ ne spoj rze nie w oczy Je zu sa Mi ło sier ne go jest we zwa niem do te go, by i na sze
spoj rze nie na bliź nich sta wa ło się co raz bar dziej mi ło sier ne. Prze bi te rę ce i sto py Je zu -
sa uświa da mia ją nam, że nie tyl ko sło wa, ale i kon kret ne czy ny mi ło sier dzia bę dą świa -
dec twem na sze go doj rze wa nia w szko le Je zu sa Mi ło sier ne go. On z ob ra zu: Je zu, ufam
To bie, nie ja ko wy cho dzi ku nam, pra gnie spo tkać się z każ dym oso bi ście w re aliach co -
dzien ne go ży cia. Dys kret nie py ta o te raź niej szość i przy szłość na szych ro dzin, pa ra fii,
wspól not, re la cji mał żeń skich, są siedz kich, o at mos fe rę w miej scach pra cy. Sta wia py -
ta nie o prze ży wa nie cier pie nia, sa mot no ści i nie pew no ści o ko lej ny dzień. Do po sta wy
mi ło sier dzia mu si my cią gle do ra stać przy Ser cu Je zu sa Mi ło sier ne go! 

Od te go ro ku wła śnie Nie dzie la Mi ło sier dzia Bo że go bę dzie roz po czy nać, ob -
cho dzo ny do tej po ry w paź dzier ni ku, Ty dzień Mi ło sier dzia. Ha słem te go rocz ne go Ty -
go dnia są sło wa: Wia ra ży wa uczyn ka mi. W ży ciu Ko ścio ła, oprócz li tur gii i gło sze nia
Sło wa, wła śnie po słu ga mi ło ści sta no wi jed ną z naj waż niej szych je go cech. I na wet gdy -
by wspa nia le dzia ła ły róż ne or ga ni za cje i fun da cje cha ry ta tyw ne, nikt nie mo że wy rę -
czyć Ko ścio ła w po słu dze mi ło ści. Jej na zwa w ję zy ku ła ciń skim brzmi CARITAS. Pa -
pież Be ne dykt XVI na pi sał:

„Mi łość – ca ri tas – za wsze bę dzie ko niecz na, rów nież w naj bar dziej spra wie dli wej
spo łecz no ści. Nie ma ta kie go spra wie dli we go po rząd ku pań stwo we go, któ ry mógł by
spra wić, że po słu ga mi ło ści by ła by zbęd na. (…) Za wsze bę dzie ist nia ło cier pie nie, któ -
re po trze bu je po cie sze nia i po mo cy. Za wsze bę dzie sa mot ność. Za wsze bę dą sy tu acje
ma te rial nej po trze by, w któ rych ko niecz na jest po moc w du chu kon kret nej mi ło ści bliź -
nie go” (Deus ca ri tas est, 28). Ten sam Pa pież, pod czas spo tka nia z cho ry mi w Sank tu -
arium Bo że go Mi ło sier dzia w Ła giew ni kach, zwra ca jąc się do osób, któ re po słu gu ją
wśród nich, po wie dział wprost: „…rę ce lu dzi, któ rzy wam po ma ga ją w imię mi ło sier -
dzia, niech bę dą prze dłu że niem tych Bo żych dło ni.” Tak więc z do świad cze nia Bo żej mi -
ło ści ro dzi się pra gnie nie, by sa me mu – na mia rę swo ich moż li wo ści – oka zy wać mi ło -
sier dzie bliź nim.

3. Mi ło sier dzie po przez czyn, sło wo i mo dli twę

Ca ri tas – ta ką też na zwę no si ko ściel na or ga ni za cja cha ry ta tyw na, któ ra w spo sób
zor ga ni zo wa ny i sys te ma tycz ny po ma ga po trze bu ją cym na ca łym świe cie. Trud no wy -
mie nić wszyst kie jej dzia ła nia, jed nak war to wie dzieć o tych naj waż niej szych: okna ży -
cia dla po rzu co nych no wo na ro dzo nych dzie ci, le cze nie i re ha bi li ta cja cho rych, do my
dla bez dom nych, opie ka nad uchodź ca mi, do ży wia nie głod nych, na tych mia sto wa i dłu -
go fa lo wa po moc dla ofiar ka ta kli zmów, wspie ra nie bez ro bot nych, wa ka cje dla dzie ci
ubo gich. Nie cho dzi jed nak o swe go ro dza ju opie kę spo łecz ną, jed no ra zo wą ak cję, lecz
o mi sję, któ ra po le ga na au ten tycz nej tro sce o god ność każ de go czło wie ka od po czę cia
do na tu ral nej śmier ci. Ca ri tas – mi łość mi ło sier na na le ży do mi sji Ko ścio ła, tak sa mo
jak gło sze nie Sło wa i wy chwa la nie Bo ga w li tur gii. 

Mi sja Ca ri tas to więc ogrom dzia łań, wiel ki roz mach i sze ro ka fa la naj róż niej szej po -
mo cy, udzie la nej co dzien nie na wszyst kich kon ty nen tach, sys te ma tycz nie i czę sto bez
żad ne go roz gło su. Przy po mi na my o tym, po nie waż dzi siej sza nie dzie la jest jed no cze śnie
świę tem Ca ri tas. Każ dy z nas mo że być dziś dum ny, że jest czę ścią Ko ścio ła, w ło nie któ -
re go dzie je się tak wie le do bra. Mo że my dzi siaj dzię ko wać Bo gu za ty sią ce pra cow ni -
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ków i wo lon ta riu szy Ca ri tas, dla któ rych za pła tą za pra cę jest czę sto uśmiech i ra dość
osób ob da ro wa nych. Ich co dzien na, sys te ma tycz na i w ci cho ści wy ko ny wa na po słu ga
spra wia, że Ca ri tas cie szy się ogrom nym au to ry te tem na ca łym świe cie. 

To wła śnie dla te go dar czyń cy z wiel kim za ufa niem wspie ra ją Ca ri tas, wie dząc, że
da ro wa ne do bra tra fią tam, gdzie na praw dę są po trzeb ne. Cie szy fakt, że wie lu wier nych
w Pol sce z za ufa niem prze ka zu je 1% z po dat ku, wspie ra jąc w ten spo sób dzia łal ność
cha ry ta tyw ną Ko ścio ła. Ca ri tas ja ko or ga ni za cja, a tak że po szcze gól ni jej pra cow ni cy
i wo lon ta riu sze są bar dzo ce nie ni w swo ich śro do wi skach. Ogrom czy nio ne go do bra
zdu mie wa i po ka zu je tro skę chrze ści jan o wszyst kich po trze bu ją cych. 

Ko ściół za bie ga jed nak, aby dzie ła cha ry ta tyw ne by ły prze peł nio ne au ten tycz nym
du chem ewan ge licz nym. Za chę ca my, aby w każ dej pa ra fii po wsta ły pa ra fial ne od dzia -
ły Ca ri tas lub im po dob ne. Mo gą się one przy czy nić do kształ to wa nia po sta wy mi ło -
sier dzia i wy cho wy wa nia w du chu au ten tycz nej mi ło ści bliź nie go. Wy ra ża my szcze re
uzna nie i wdzięcz ność wszyst kim za an ga żo wa nym w cha ry ta tyw ną dzia łal ność,
a zwłasz cza pa ra fial nym, szkol nym i aka de mic kim ze spo łom Ca ri tas.

4. Z Bo żym i ludz kim Mi ło sier dziem w co dzien ne ży cie

Zmar twych wsta ły Chry stus po ucza nas o po trze bie mi ło sier dzia i wzy wa do czy nie -
nia mi ło sier dzia. Ży wa wia ra przy na gla nas, aby śmy na se rio po trak to wa li sło wa na sze -
go Mi strza: Bło go sła wie ni mi ło sier ni, al bo wiem oni mi ło sier dzia do stą pią (Mt 5,7). Wy -
ra zem doj rza łej wia ry są bo wiem kon kret ne czy ny mi ło sier dzia. Przy po mi na nam o nich
ha sło te go rocz ne go Ty go dnia Mi ło sier dzia: Wia ra ży wa uczyn ka mi. Niech więc świę -
to wa nie dzi siej szej nie dzie li umoc ni na sze ser ca Bo żą ła ską, aby śmy nie śli Bo że mi ło sier -
dzie do bliź nich przez kon kret ne czy ny, do bre sło wo oraz wy trwa łą mo dli twę o mi ło sier -
dzie dla nas i świa ta ca łe go!

W tej co dzien nej po słu dze niech nam to wa rzy szą sło wa św. Sio stry Fau sty ny: „Do -
po móż mi, Pa nie, aby rę ce mo je by ły mi ło sier ne i peł ne do brych uczyn ków, bym tyl ko
umia ła czy nić do brze bliź nie mu, na sie bie przyj mo wać cięż sze, mo zol niej sze pra ce. Do -
po móż mi, aby no gi mo je by ły mi ło sier ne, bym za wsze śpie szy ła z po mo cą bliź nim, opa -
no wu jąc swo je wła sne znu że nie i zmę cze nie. Praw dzi we mo je od pocz nie nie jest w usłuż -
no ści bliź nim. Do po móż mi, Pa nie, aby ser ce mo je by ło mi ło sier ne, bym czu ła ze
wszyst ki mi cier pie nia mi bliź nich. Ni ko mu nie od mó wię ser ca swe go” (Dz. 163). 

Na trud wy peł nia nia te go chrze ści jań skie go za da nia udzie la my pa ster skie go bło go -
sła wień stwa.

War sza wa, dnia 6 mar ca 2013 r.
Pod pi sa li:

Pa ste rze Ko ścio ła ka to lic kie go w Pol sce,
Obec ni na 361. Ze bra niu Ple nar nym KEP w War sza wie,

w dniu 6 mar ca 2013 r.

ZARZĄDZENIE: List Epi sko pa tu Pol ski pro szę od czy tać wier nym w Nie dzie lę
Miło sier dzia Bo że go, 7 kwiet nia br., pod czas wszyst kich Mszy św., w ramach kazania.

Płock, dnia 26 mar ca 2013 r.
Ks. Mi ro sław Mi lew ski
Wi ka riusz Ge ne ral ny
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TELEGRAM BISKUPA PŁOCKIEGO PIOTRA LIBERY 
DO OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

Umi ło wa ny Oj cze Świę ty,
Łą cząc się z To bą w dniu Uro czy stej In au gu ra cji Two je go Pon ty fi ka tu, Bi skup Piotr

Li be ra – wraz z Bi sku pem Po moc ni czym Ro ma nem Mar cin kow skim, ka pła na mi, alum -
na mi, sio stra mi za kon ny mi i wier ny mi świec ki mi, zgro ma dzo ny mi w Płoc kiej Ba zy li ce
Ka te dral nej na Uro czy stej Eu cha ry stii dzięk czyn nej za Twój, Umi ło wa ny Oj cze Świę -
ty, wy bór – skła da Ci wy ra zy naj głęb szej czci i sy now skie go od da nia. 

Ko ściół Płoc ki jest – Umi ło wa ny Oj cze Świę ty – tym Ko ścio łem, z któ re go przed wie -
ka mi wy szedł – idąc za gło sem Zba wi cie la, któ ry po wo łał go do służ by w za ko nie je zu -
itów – Świę ty Sta ni sław Kost ka, pa tron mło dzie ży świa ta. W Płoc ku, sto li cy Die ce -
zji, 22 lu te go 1931 ro ku, św. Sio stra Fau sty na Ko wal ska, otrzy ma ła dar wi ze run ku
Je zu sa Mi ło sier ne go i zwią za nych z nim ob ja wień. W mrocz nych la tach II woj ny świa -
to wej obaj na si Pa ste rze bł. Abp An to ni Ju lian No wo wiej ski i bł. Bp Le on We tmań ski
zło ży li ofia rę mę czeń stwa w nie miec kim obo zie kon cen tra cyj nym. 

Pra gnąc wnieść te owo ce świę to ści w na sze cza sy i prze żyć Rok Wia ry w du chu no -
wej ewan ge li za cji, spra wu je my ko lej ny Sy nod Die ce zjal ny. Mo dląc się za Cie bie i wy pra -
sza jąc dla Cie bie ob fi te Bło go sła wień stwo Bo że, pro si my Cię, Umi ło wa ny Oj cze Świę -
ty: „Bło go sław na sze mu Ko ścio ło wi, bło go sław na sze mu Sy no do wi, bło go sław wszyst kim
miesz kań com Płoc ka i Pół noc ne go Ma zow sza!”. 

Płock, dnia 19 mar ca 2013 r.
† Piotr Li be ra
Bi skup Płoc ki
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LIST REKTORA WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W PŁOCKU
NA WIELKANOC 2013 ROKU

Dro dzy Sio stry i Bra cia, 
Uro czy stość Zmar twych wsta nia Pań skie go jest w na szym ży ciu uobec nie niem ra do -

ści i sen su tam te go po ran ka sprzed bli sko dwóch ty się cy lat, kie dy to Ma ria Mag da le -
na, Apo sto ło wie Piotr i Jan oraz po zo sta li ucznio wie od kry li pu sty grób Je zu sa i do -
świad czy li pierw szych spo tkań ze zmar twych wsta łym Pa nem. To dla te go li tur gia
Wiel kie go Ty go dnia i Wiel kiej Nie dzie li jest tak bo ga ta i nie po wta rzal na – od da je na -
strój i prze ży cia naj bliż szych uczniów Je zu sa; uka zu je, jak ich smu tek prze ro dził się
w ra dość, roz pacz – w na dzie ję, a strach – w wia rę i od wa gę świa dec twa. 

Od czy ta ny przed chwi lą frag ment Ewan ge lii we dług św. Ma te usza jest fa scy nu ją cym
opi sem tej prze mia ny uczniów i uczen nic w świad ków Zmar twych wsta łe go Pa na. Je go
sło wa: „Nie bój cie się!” nie są przy pad ko we, gdyż świad ko wie ci ma ją z od wa gą i en tu -
zja zmem gło sić ra do sną no wi nę, że Pan ży je. Od wa ga ta by ła i jest tym bar dziej po trzeb -
na, że za rów no wte dy, jak i dzi siaj mu si my zma gać się nie tyl ko z nie wia rą, ale rów nież
ze zor ga ni zo wa nym kłam stwem, czę sto spon so ro wa nym przez wła dze, przez wpły wo we
me dia, przez – jak ma wiał bł. Jan Pa weł II – „po tęż ne si ły an ty ewan ge li za cji”. 

Od wa ga ta by ła i jest tym bar dziej po trzeb na, że za rów no wte dy, ja ki dzi siaj są po -
trzeb ni lu dzie, któ rzy świa dec twem swe go ży cia, ra dy kal nie od da ne go Chry stu so wi,

– 46 –



po nio są w świat rze czy wi stość je go Zmar twych wsta nia. Ta praw da pro wo ku je nas też
do głęb szej re flek sji nad źró dła mi i isto tą po wo ła nia ka płań skie go. 

Pod czas te go rocz ne go Wiel kie go Po stu prze ży wa li śmy nie zwy kłe dni, zwią za ne
z odej ściem z urzę du Na stęp cy św. Pio tra pa pie ża Be ne dyk ta XVI i wy bo rem pa pie ża
Fran cisz ka. Wy bór ten jesz cze raz una ocz nia nam, jak fa scy nu ją ca mo że być dro ga po -
wo ła nia. Wie cie do brze, że Oj ciec Świę ty jest Ar gen tyń czy kiem, że uro dził się w 1936
ro ku w wie lo dziet nej ro dzi nie o wło skich ko rze niach w Bu enos Aires. Po wie lu la tach
wspo mi nał: „Ma ma nie ra dzi ła so bie z kil ko ma ma lu cha mi, ale nie da le ko miesz ka ła
bab cia, któ ra przy cho dzi ła co ra no i za bie ra ła mnie do sie bie. Wła śnie bab cia na uczy -
ła mnie mo dlić się”. Ja ko dwu na sto let ni chło piec na pi sał do swo jej rów nież dwu na sto -
let niej ko le żan ki list: „Je śli nie przyj miesz mo ich oświad czyn, zo sta nę księ dzem”.
Dziew czyn ka rze czy wi ście (i na szczę ście) od rzu ci ła oświad czy ny. 

Po tem Jor ge Ma rio uczęsz czał do tech ni kum, i „jak każ dy Ar gen tyń czyk” grał w pił -
kę noż ną. Do dziś jest człon kiem klu bu ki bi ca jed ne go z naj lep szych ze spo łów pił kar -
skich w hi sto rii Ar gen ty ny – San Lo ren zo de Al ma gro. „Na me cze cho dzi li śmy ca łą ro -
dzi ną, na wet ma ma za wzię cie ki bi co wa ła" – wspo mi na. Był też mi ni stran tem.

Gdy miał 17 lat, pod czas spo wie dzi prze żył coś, co na za wsze do tknę ło je go ser ce.
„Zmie ni ło to ca łe mo je ży cie – wspo mi na. Zo sta łem zła pa ny z opusz czo ną gar dą. [....].
Od tam tej chwi li Bóg jest tym, któ ry zaj mu je pierw sze miej sce w mo im ży ciu. Zro zu mia -
łem, że On na mnie cze ka”. Od czuł rów nież wte dy, że Ten, któ ry na nie go cze ka, wzy -
wa go do pod ję cia ży cia za kon ne go, na wzór św. Igna ce go Loy oli. Kie dy po wie dział
o tym swo je mu oj cu, ten przy jął to ze spo ko jem, Ma ma zaś – wspo mi na – „po pro stu
wku rzy ła się”. 

Ze wnętrz nie na dal nic się nie zmie nia – Jor ge Ma rio koń czy tech ni kum i zo sta je dy -
plo mo wa nym che mi kiem. Do pie ro jed nak w wie ku 21 lat, wstę pu je do se mi na rium ar -
chi die ce zjal ne go w Bu enos Aires. Nie dłu go po tem, zgod nie z tym, co od czy tał ja ko wo -
lę Chry stu sa pod czas pa mięt nej spo wie dzi, prze cho dzi do za ko nu je zu itów. No wi cjat
przy szły pa pież od by wa w Chi le. Po tem kształ ci się w je zu ic kim ko le gium św. Jó ze fa
w San Mi gu el i tam bro ni li cen cjat z fi lo zo fii. Na stęp nie, w in nych ko le giach ar gen tyń -
skich stu diu je li te ra tu rę i psy cho lo gię. Przez na stęp ne dwa la ta na ucza obu tych przed -
mio tów i do pie ro po tym po dej mu je stu dia teo lo gicz ne. 

W 1969 ro ku, w wie ku 33 lat, zo sta je wy świę co ny na ka pła na. Bę dzie ko lej no: wy kła -
dow cą, prze ło żo nym wszyst kich je zu itów Ar gen ty ny, rek to rem, bi sku pem po moc ni -
czym ar chi die ce zji Bu enos Aires, ar cy bi sku pem, kar dy na łem pry ma sem Ar gen ty ny. Ja -
ko bi skup ca ły ten czas zaj mu je skrom ne miesz ka nie na dru gim pię trze w bu dyn ku
na le żą cym do Ku rii; z za sa dy nie oglą da te le wi zji; wła dzy wciąż przy po mi na o tym, by
nie za po mi na ła o naj uboż szych; czę sto jest wi dzia ny na uli cy, w au to bu sie, w wię zie -
niach i sie ro ciń cach... Aż nad cho dzi pa mięt ny 13 mar ca 2013 ro ku.... 

Pięk ne po wo ła nie, je śli od po wie się na nie czy stym, do brym, ser decz nym i otwar tym
ser cem! Niech oso ba no we go Oj ca Świę te go za chę ci Was, chłop cy i dziew czę ta, do mo -
dli twy o po wo ła nie do ży cia ka płań skie go bądź za kon ne go, a po tem do od kry cia go
i pój ścia za nim. Świat na dal po trze bu je ka pła nów i sióstr za kon nych! Po trze bu je kon -
kret nych lu dzi, któ rzy jak Ma ria Mag da le na, jak Piotr i Jan ze chcą pójść do sióstr i bra -
ci, by oznaj mić im, że Pan ży je, umac nia, prze ba cza i uzdra wia. 

Dro dzy Ro dzi ce, Wy cho waw cy, mów cie mło dym lu dziom, że pra gnie cie prze wod ni -
kw du cho wych, któ rzy bę dą Was pro wa dzi li do mi ło sier ne go Bo ga. Za chę caj cie swo je
dzie ci do wy łącz nej służ by Je zu so wi. Dzię ku ję Wam za każ dy prze jaw pa mię ci o na -
szym se mi na rium: za mo dli twy, ży wą pa mięć, cier pie nia ofia ro wa ne w in ten cji po wo -
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łań, za ofia ry ma te rial ne. Bóg za płać! Z nich się utrzy mu je my i one po zwa la ją nam bez -
piecz nie funk cjo no wać. Od wdzię cza my się na szą mo dli twą i Eu cha ry stią od pra wia ną
w Wa szej in ten cji. W imie niu ca łej wspól no ty se mi na ryj nej ży czę Wam, Sio stry i Bra -
cia, aby ra dość wiel ka noc ne go po ran ka trwa ła w Was i prze mie nia ła Wa sze ży cie. 

Płock, 19 mar ca 2013 r.
Ks. Ma rek Ja rosz

Rek tor Wyż sze go Se mi na rium Du chow ne go
w Płoc ku

ZARZĄDZENIE: List Rek to ra, pro szę od czy tać wier nym w Po nie dzia łek Wiel ka -
noc ny, w ra mach ka za nia, pod czas wszyst kich Mszy św. 

Płock, dnia 25 mar ca 2013 r. 
Ks. Mi ro sław Mi lew ski
Wi ka riusz Ge ne ral ny
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