
30

ŻYCZENIA WIELKANOCNE BISKUPA PŁOCKIEGO

„Pan zmar twych wstał, praw dzi wie zmar twych wstał! Ra duj my się! Al le lu ja!”. Z oka zji Świąt Wiel -
ka noc nych prze sy łam Wam ser decz ne ży cze nia pas chal ne. Niech spo tka nie ze Zmar twych wsta łym Pa -
nem bę dzie dla Was umoc nie niem wia ry, źró dłem na dziei i szczę ścia. Zgro ma dze ni wo kół Nie go pro -
śmy wspól nie o si ły i po trzeb ne ła ski dla no we go Pa pie ża.

Ze swej stro ny za pew niam Was wszyst kich o mo jej mo dli twie i du cho wej jed no ści. Z ser ca wszyst -
kim bło go sła wię!

Płock, dnia 18 mar ca 2013 r.
Wasz bi skup Piotr

ZARZĄDZENIE: Ży cze nia wiel ka noc ne Bi sku pa Płoc kie go pro szę od czy tać wier nym w Nie dzie lę
Wiel ka noc ną.

Płock, dnia 18 mar ca, 2013 r.
Ks. Mi ro sław Mi lew ski
Wi ka riusz Ge ne ral ny
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APEL BISKUPA PŁOCKIEGO O WSPARCIE ZBIÓRKI NA RZECZ CHRZEŚCIJAN
W ZIEMI ŚWIĘTEJ I NA BLISKIM WSCHODZIE

Dro dzy Die ce zja nie, 
zbli ża się Wiel ki Pią tek. Zgod nie z wie lo wie ko wą tra dy cją ofia ry skła da ne w tym dniu przez wier -

nych, uczest ni czą cych w ob rzę dach wiel ko piąt ko wych bę dą prze zna czo ne na rzecz chrze ści jan ży ją cych
w Zie mi Świę tej oraz w kra jach Bli skie go Wscho du (Pa le sty na, Sy ria, Li ban, Jor da nia, Egipt, Cypr).
Z ta ką spe cjal ną proś bą, jak co ro ku, zwró ci ła się do mnie Kon gre ga cja Ko ścio łów Wschod nich. 

Po le cam za tem życz li wo ści płoc kich die ce zjan „Col lec ta pro Ter ra Sanc ta”. Ze bra ne pie nią dze zo sta -
ną prze ka za ne do Sto li cy Apo stol skiej, któ ra fi nan su je za nie wie le pro jek tów cha ry ta tyw no -edu ka -
cyj nych w tych re gio nach Bli skie go Wscho du, w któ rych chrze ści ja nie ży ją w dia spo rze, a zwłasz cza
w ziem skiej oj czyź nie Je zu sa, ja ką jest Izra el.

Szcze gól nie zwra cam Wa szą uwa gę na dra ma tycz ną sy tu ację na szych sióstr i bra ci w wie rze, ży ją -
cych w Sy rii. W tym re jo nie świa ta wspól no ty chrze ści jań skie, obec ne tam od 2 ty się cy lat, pa dły ofia -
rą okrut nych dzia łań wo jen nych. Wie lu chrze ści jan sy ryj skich zo sta ło za bi tych, mu sia ło w po śpie chu
opu ścić swo je do mo stwa, bądź we ge tu je w skraj nej nę dzy.

Ape lu ję do mo ich Dro gich Die ce zjan, by otwo rzy li swo je ser ca i w Wiel ki Pią tek, ca łu jąc ra ny Ukrzy żo -
wa ne go Pa na, wspar li wiel ko dusz nie chrze ści jan z re jo nu Bli skie go Wscho du. Pro szę rów nież Księ ży Pro -
bosz czów o życz li we po trak to wa nie tej nie zwy kle do nio słej spra wy. Bóg za płać za każ dą zło żo ną ofia rę!

Płock, dnia 18 mar ca 2013 r.
Wasz bi skup Piotr

ZARZĄDZENIE: Czci god ni Księ ża, apel Bi sku pa Płoc kie go pro szę od czy tać w Ko ścio łach die ce -
zji w nie dzie lę 24 mar ca br., pod czas wszyst kich Mszy św., w ra mach ogło szeń pa ra fial nych. 

O K Ó L N I K
KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

8/2013

Płock – dnia 19 marca 2013 r.
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Ofia ry ze bra ne na rzecz chrze ści jan ży ją cych w Zie mi Świę tej i na Bli skim Wscho dzie, na le ży wpła -
cać na kon to Ku rii z do pi skiem „Zie mia Świę ta 2013” lub bez po śred nio w ka sie.

Płock, dnia 18 mar ca 2013 r.
Ks. Mi ro sław Mi lew ski
Wi ka riusz Ge ne ral ny  
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KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. Płoc kie Dni Pa sto ral ne

W dniach 3-4 kwiet nia br. od bę dą się Płoc kie Dni Pa sto ral ne. Ha sło tych dni brzmi: „ŻYJĄ
w BOGU – w tro sce o dzie ci zmar łe przed na ro dze niem i ich ro dzi ców”.

PROGRAM DLA KSIĘŻY

9.30 – Na bo żeń stwo – ko ściół św. Ja na Chrzci cie la; prze wod ni czy ks. mgr Krzysz tof Błasz czak,
ka pe lan Szpi ta la Wo je wódz kie go w Płoc ku

(Sa la Bi sku pów WSD)
10.15 – Po wi ta nie uczest ni ków
10.30 – „Dziec ko zmar łe przed na ro dzi na mi – per spek ty wa ko bie ty i po łoż nej” – 

Mo ni ka Sta szew ska, po łoż na, do rad czy ni lak ta cyj na, au tor ka książ ki „Bez lę ku”
11.00 – Dys ku sja
11.15 – „Stra ta dziec ka. Mię dzy dez in for ma cją a świa dec twem” – 

dr Ka ta rzy na Drąg i dr Piotr Drąg, UP Ja na Paw ła II w Kra ko wie
11.45 – Dys ku sja
12.00 – „Dusz pa sterz wo bec dzie ci zmar łych przed na ro dze niem i ich ro dzi ców” – 

ks. mgr lic. Ja cek Ko tow ski, dusz pa sterz ro dzin die ce zji łom żyń skiej
12.30 – Dys ku sja
12.45 – Pod su mo wa nie ob rad
13.00 – Po si łek (re fek tarz se mi na ryj ny)

PROGRAM DLA UCZESTNIKÓW ŚWIECKICH

9.30 – Na bo żeń stwo – ko ściół św. Ja na Chrzci cie la; prze wod ni czy ks. mgr Krzysz tof Błasz czak, 
ka pe lan Szpi ta la Wo je wódz kie go w Płoc ku

(Sa la gim na stycz na WSD)
10.15 – Po wi ta nie uczest ni ków
10.30 – „Stra ta dziec ka. Mię dzy dez in for ma cją a świa dec twem” – 

dr Ka ta rzy na Drąg i dr Piotr Drąg, UP Ja na Paw ła II w Kra ko wie
11.00 – Dys ku sja
11.15 – „Dusz pa sterz wo bec dzie ci zmar łych przed na ro dze niem i ich ro dzi ców” – 

ks. mgr lic. Ja cek Ko tow ski, dusz pa sterz ro dzin die ce zji łom żyń skiej
11.45 – Dys ku sja
12.00 – „Dziec ko zmar łe przed na ro dzi na mi – per spek ty wa ko bie ty i po łoż nej” – 

Mo ni ka Sta szew ska, po łoż na, do rad czy ni lak ta cyj na, au tor ka książ ki „Bez lę ku”
12.30 – Dys ku sja
12.45 – Pod su mo wa nie ob rad
13.00 – Po si łek (par la to rium se mi na ryj ne)

Informacje organizacyjne

W Płoc kich Dniach Pa sto ral nych obo wiąz ko wo bio rą udział wszy scy księ ża i przed sta wi cie le ka to -
li ków świec kich, zwłasz cza li de rzy ru chów i sto wa rzy szeń ka to lic kich. Pro si my, aby każ dy dusz pa sterz
(Pro boszcz i Wi ka riusz) wy brał i za brał ze so bą do Płoc ka jed ną oso bę z pa ra fii, w któ rej pra cu je (ze
wzglę du na te ma ty kę za chę ca my, by w tym ro ku za brać ze so bą do rad cę ży cia ro dzin ne go lub in ne oso by
za an ga żo wa ne w pro wa dze nie Spo tkań dla na rze czo nych);
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Księ ży, któ rzy ka te chi zu ją w cza sie trwa nia Płoc kich Dni Pa sto ral nych pro si my o wcze śniej sze zgło -
sze nie do Wy dzia łu Dusz pa ster skie go (przy go tu je my sto sow ne za świad cze nia do szkół o obo wiąz ko -
wym udzia le w Płoc kich Dniach Pa sto ral nych); 

Na bo żeń stwo roz po czy na ją ce Płoc kie Dni Pa sto ral ne od bę dzie się w ko ście le św. Ja na Chrzci cie la.
W na bo żeń stwie uczest ni czą za rów no księ ża, jak i ka to li cy świec cy;

Po na bo żeń stwie księ ża uda ją się na ob ra dy do Sa li Bi sku pów WSD, na to miast świec cy prze cho dzą
do sa li gim na stycz nej WSD;

Ze wzglę du na ko niecz ność za cho wa nia jed na ko wej licz by uczest ni ków w po szcze gól ne dni, pro si -
my o przy jazd we dług na stę pu ją ce go po rząd ku: śro dę (3 kwiet nia) wszy scy Księ ża Wi ka riu sze oraz
Księ ża Pro bosz czo wie z de ka na tów: Bo dza nów, Do brzyń n. Wi słą; czwar tek (4 kwiet nia) Księ ża Pro -
bosz czo wie z po zo sta łych de ka na tów;

Księ ża pra cu ją cy w Ku rii, Se mi na rium Du chow nym, Ca ri tas, me diach, dusz pa ster stwie po za pa ra -
fial nym oraz Księ ża Eme ry ci bio rą udział w dniu przez sie bie wy bra nym;

Pro si my, aby wszy scy uczest ni cy zgło si li swo ją obec ność w re cep cji. Re cep cja dla księ ży bę dzie czyn -
na od godz. 9.00 przed Sa lą Bi sku pów WSD;

Każ dy ksiądz, Pro boszcz i Wi ka riusz, uisz cza opła tę w wy so ko ści 70 zł (za sie bie i za oso bę świec ką);
Opła ta obej mu je: po sił ki, ma te ria ły for ma cyj ne, wy na gro dze nie dla pre le gen tów oraz in ne kosz ty or -

ga ni za cyj ne;
Par king dla sa mo cho dów na te re nie WSD;
Pla no wa ne za koń cze nie Płoc kich Dni Pa sto ral nych o godz. 13.30.

2. Po rad nia Ro dzin na pro wa dzo na przez Sto wa rzy sze nie Ro dzin Ka to lic kich Die ce zji Płoc kiej

In for mu je my, że Sto wa rzy sze nie Ro dzin Ka to lic kich Die ce zji Płoc kiej pro wa dzi Po rad nię Ro dzin -
ną, któ ra mie ści się w Płoc ku przy ul. ab pa A. J. No wo wiej skie go 2 (przy pa ra fii św. Ja na Chrzci cie la,
wej ście od ul. Ostat niej). Po rad nia dzia ła w po nie dział ki każ de go mie sią ca w godz. 15.00-19.00. Kon -
takt (24) 264 44 35 (biu ro) lub 514 376 954 (kie row nik po rad ni). 

W po rad ni przyj mu ją na stę pu ją cy spe cja li ści:
– praw nik – I i III po nie dzia łek, godz. 15.00-19.00;
– pe da gog i do rad ca ro dzin ny – II i IV po nie dzia łek, godz. 15.00-19.00;
– psy cho log – każ dy po nie dzia łek, godz. 16.00-18.00;
Po ra dy udzie la ne są bez płat nie dla miesz kań ców Płoc ka w ra mach re ali za cji pro gra mu „Bez piecz -

na Ro dzi na”, któ ry fi nan so wa ny jest przez Pre zy den ta Mia sta Płoc ka. W lip cu i sierp niu Po rad nia nie -
czyn na – prze rwa wa ka cyj na. 

3. Die ce zjal na Piel grzym ka Wia ry do Zie mi Świę tej

Ser decz nie za pra sza my księ ży i oso by świec kie do udzia łu w 9-dnio wej Die ce zjal nej Piel grzym ce Wia -
ry do Zie mi Świę tej. Piel grzym ka, z udzia łem Pa ste rza die ce zji płoc kiej ks. bi sku pa Pio tra Li be ry, pla no -
wa na jest na 15-23 paź dzier ni ka 2013 r., or ga ni zo wa na jest przy współ udzia le Wy dzia łu Dusz pa ster skie -
go. W cza sie trwa nia piel grzym ki na wie dzi my naj waż niej sze miej sca zwią za ne hi sto rią na sze go zba wie nia.
Zgło sze nia bę dą przyj mo wa ne do 15 ma ja br. w Wy dzia le Dusz pa ster skim, tel.: (0-24) 262-85-99.

Do kład ne in for ma cje i pro gram piel grzym ki znaj du ją się na stro nie: www.dusz pa ster ski.pl 

4. Dzia łal ność „Sto wa rzy sze nia Kul tu ry Chrze ści jań skiej im. Ks. Pio tra Skar gi” w Kra ko wie

W od po wie dzi na licz ne za py ta nia do ty czą ce Sto wa rzy sze nia Kul tu ry Chrze ści jań skiej im. Ks. Pio -
tra Skar gi z Kra ko wa, względ nie o zwią za ną z nim Fun da cję In sty tut Edu ka cji Spo łecz nej i Re li gij nej im.
Ks. Pio tra Skar gi, któ re roz sy ła ją do osób pry wat nych ko re spon den cję z proś bą o prze ka zy wa nie dat -
ków pie nięż nych w za mian za wy sy ła nie pu bli ka cji re li gij nych, Ku ria Me tro po li tar na w Kra ko wie
stwier dza: „Sto wa rzy sze nie Kul tu ry Chrze ści jań skiej im. Ks. Pio tra Skar gi jest or ga ni za cją pry wat ną,
za ło żo ną przez oso by świec kie, nie po wią za ną in sty tu cjo nal nie z Ko ścio łem i dzia ła ją cą na wła sną od po -
wie dzial ność. Sto wa rzy sze nie nie przed sta wi ło swe go sta tu tu do apro ba ty wła dzy ko ściel nej, dla te go nie
mo że być trak to wa ne ja ko uzna ne przez Ko ściół sto wa rzy sze nie wier nych (kan. 299 § 3)”. Sto wa rzy sze -
nie Kul tu ry Chrze ści jań skiej im. Ks. Pio tra Skar gi oraz In sty tut Edu ka cji Spo łecz nej i Re li gij nej im. Ks.
Pio tra Skar gi nie po sia da ją apro ba ty Ar cy bi sku pa Kra kow skie go, po nie waż się o nią nie zwra ca ły,
chcąc pro wa dzić dzia łal ność nie za leż nie od wła dzy ko ściel nej. 

Ko mu ni kat ten pu bli ku je my na proś bę ks. dr. hab. Pio tra Ma je ra, kanc le rza Ku rii Me tro po li tar nej
w Kra ko wie.



5. NIE! dla wy pa la nia traw na Ma zow szu”

Wo je wo da Ma zo wiec ki zwró cił się do Bi sku pa Płoc kie go z proś bą o roz po wszech nia nie idei kam -
pa nii spo łecz nej pod na zwą „NIE! dla wy pa la nia traw na Ma zow szu”. Wie lu rol ni ków po zi mie wy pa -
la tra wy w błęd nym prze ko na niu, że spo wo du je to jej szyb szy i buj niej szy od rost, a tym sa mym przy -
nie sie ko rzy ści eko no micz ne. W wo je wódz twie ma zo wiec kim w ubie głym ro ku straż po żar na ga si ła
po nad 12 tys. po ża rów traw. Pło nę ło nie mal że 7 tys. h nie użyt ków. Nie ste ty w cza sie jed ne go z ta kich
po ża rów mi nio ne go ro ku zgi nął stra żak. In ni tra cą do by tek ca łe go ży cia. Pło ną ce tra wy w przy droż -
nych ro wach to tak że za gro że nie dla kie row ców. W dy mie kie row cy tra cą orien ta cję, co jest przy czy ną
wy pad ków. W po ża rach gi nie wie le po ży tecz nych zwie rząt. Po żar traw ozna cza znisz cze nie miejsc lę -
go wych wie lu ga tun ków gnież dżą cych się na zie mi i w krze wach pta ków. Za kaz wy pa la nia traw jest
jed nym z „Wy mo gów do brej kul tu ry rol nej”. 

Bo że we zwa nie do tro ski o ota cza ją cy świat nie ozna cza jej sa mo wol ne go nisz cze nia. Każ dy dar po win -
ni śmy wy ko rzy sty wać w po czu ciu od po wie dzial no ści za wspól ne do bro. Dar, któ ry zo stał nam po wie rzo ny.

6. In for ma cje do ty czą ce Na ziem nej Te le wi zji Cy fro wej

Wo je wo da Ma zo wiec ki zwró cił się do Bi sku pa Płoc kie go z proś bą o prze ka za nie in for ma cji do ty -
czą cej cy fry za cji te le wi zji na ziem nej w Pol sce. Po za wie lo ma za le ta mi te go no wo cze sne go roz wią za nia,
ist nie je tak że za gro że nie po zba wie nia od bio ru te le wi zji osób, któ re nie po sia da ją wie dzy na te mat za -
koń cze nia emi sji sy gna łu ana lo go we go, bądź nie po tra fią przy sto so wać po sia da ne go sprzę tu do od -
bio ru cy fro we go.

W wo je wódz twie ma zo wiec kim te le wi zja ana lo go wa wy łą cza na bę dzie eta pa mi tj. 19 mar -
ca 2013 r., 20 ma ja 2013 ro ku., 17 czerw ca 2013 r. i 23 lip ca 2013 r. Har mo no gram wy łą cze nia te le wi zji
ana lo go wej z po dzia łem na gmi ny na te re nie Die ce zji Płoc kiej oraz pro po zy cję ko mu ni ka tu do ga blo ty
ogło szeń i ten ko mu ni kat bę dzie moż na zna leźć na stro nie www.dusz pa ster ski.pl

Płock, dnia 18 mar ca 2013 r.
Ks. Ja ro sław Ka miń ski

Dy rek tor Wy dzia łu Dusz pa ster skie go
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INFORMACJA KANCELARII KURII

Uprzej mie in for mu ję, że w dniu 25 mar ca br. (Wiel ki Po nie dzia łek), Ku ria Die ce zjal na w Płoc ku nie
bę dzie czyn na. W tym dniu pra cow ni cy Ku rii i in sty tu cji die ce zjal nych wraz z Bi sku pem Płoc kim bę dą
uczest ni czyć w wiel ko post nym dniu Sku pie nia. Po pro wa dzi go ks. prof. Krzysz tof Paw li na z War sza wy.

Płock, dnia 15 mar ca 2013 r.
Ks. Mi ro sław Mi lew ski

Kanc lerz 
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PERSONALIA

1. Ks. mgr Łu kasz Chru ściel, wi ka riusz pa ra fii św. Mi cha ła Ar cha nio ła w Płoń sku, z dniem 12 mar ca
br. mia no wa ny asy sten tem ko ściel nym Wspól no ty Fran cisz kań skie go Za ko nu Świec kich przy tej pa ra fii.

2. Pa ni Da nu ta Ja nic ka, z dniem 1 mar ca br. mia no wa na pre ze sem Die ce zjal ne go In sty tu tu ak cji Ka -
to lic kiej Die ce zji Płoc kiej, na ko lej ną, czte ro let nią ka den cję.

Płock, dnia 15 mar ca 2013 r.
Ks. Da riusz Ro gow ski

No ta riusz
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Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 19 marca 2013 r.

Nr 741/2013
Za zgodność


