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APEL BISKUPA PŁOCKIEGO O WSPARCIE ZBIÓRKI NA RZECZ CHRZEŚCIJAN  
W ZIEMI ŚWIĘTEJ I NA BLISKIM WSCHODZIE

 „Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, 
 niech [o mnie] zapomni moja prawica” 

 (Ps 137)
Drodzy Diecezjanie, 
zbliża się Wielki Piątek. Zgodnie z wielowiekową tradycją ofiary składane w tym dniu przez wier-

nych, uczestniczących w obrzędach wielkopiątkowych są przeznaczone na rzecz chrześcijan żyjących 
w Ziemi Świętej oraz w krajach Bliskiego Wschodu (Palestyna, Syria, Liban, Jordania, Egipt, Cypr). Ze 
specjalną prośbą w tej sprawie zwróciła się do mnie Kongregacja Kościołów Wschodnich. 

Polecam zatem życzliwości płockich diecezjan „Collecta pro Terra Sancta”. Zebrane pieniądze zostaną 
przekazane do Stolicy Apostolskiej, która finansuje za nie wiele projektów charytatywno-edukacyjnych 
w tych regionach Bliskiego Wschodu, w których chrześcijanie żyją w diasporze, a zwłaszcza w ziemskiej 
ojczyźnie Jezusa, jaką jest Izrael i Palestyna.

Apeluję do Was Bracia i Siostry, byście otworzyli swoje serca i w Wielki Piątek, całując rany Ukrzyżo-
wanego Pana, wsparli wielkodusznie wyznawców Chrystusa z rejonu Bliskiego Wschodu. Proszę rów-
nież Księży Proboszczów o życzliwe potraktowanie tej niezwykle doniosłej sprawy. Bóg zapłać za każdą 
złożoną ofiarę!

Płock, dnia 26 marca 2014 r.
 Wasz biskup Piotr 

 ZARZĄDZENIE: Czcigodni Księża, apel Biskupa Płockiego proszę odczytać wiernym w niedzie-
lę 6 lub 13 kwietnia br., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń parafialnych. 

Ofiary zebrane na rzecz chrześcijan żyjących w Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie, należy wpła-
cać na konto Kurii z dopiskiem „Ziemia Święta 2014” lub bezpośrednio w kasie Kurii.

Płock, dnia 27 marca 2014 r.
 Ks. Mirosław Milewski
 Wikariusz Generalny 
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ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO NA LITURGIĘ WIELKIEGO CZWARTKU

 Drodzy Bracia Kapłani! 
Pragnę serdecznie Was zaprosić w Wielki Czwartek do Katedry Płockiej – naszego diecezjalnego 

Wieczernika, na uroczystą Mszę Krzyżma Świętego, która rozpocznie się o godzinie 10.00. Będzie to po-
niekąd przygotowanie naszego płockiego Prezbiterium na bardzo bliski już dzień kanonizacji Jana Paw-
ła II i Jana XXIII. Moje zaproszenie kieruję do wszystkich Prezbiterów Kościoła Płockiego: Kanoników 
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obu Kapituł, Dziekanów i Wicedziekanów, Proboszczów i Wikariuszy, Pracowników Kurii, Seminariów 
Duchownych i pozostałych instytucji diecezjalnych, Kapłanów Zakonnych, a zwłaszcza Czcigodnych 
Księży Seniorów.

W kapłańskiej wspólnocie, dotykać będziemy „wielkich tajemnic naszej wiary”, których zostaliśmy 
ustanowieni świadkami i szafarzami, wraz z błogosławionym a niebawem już świętym Janem Pawłem II, 
pragniemy dziękować Jezusowi Chrystusowi Jedynemu i Wiecznemu Kapłanowi za  łaskę kapłaństwa 
służebnego, które jest wielkim „darem i tajemnicą”. Odnowimy wspólnie przyrzeczenia złożone w dniu 
święceń. W czasie liturgii zostanie pobłogosławiony olej chorych, olej katechumenów, a także konsekro-
wane krzyżmo do namaszczania nowo ochrzczonych i naznaczania bierzmowanych.

Po  liturgii zapraszam do  Opactwa Pobenedyktyńskiego, gdzie złożymy sobie świąteczne życzenia 
oraz spotkamy się na braterskiej agapie. 

Drodzy Bracia – liczę, że nikogo z Was nie zabraknie! Oczekując wspólnego spotkania przesyłam 
słowa pozdrowień w Chrystusie Panu, a na dni wytężonej, wielkopostnej pracy duszpasterskiej z serca 
błogosławię. 

Płock, dnia 31 marca 2014 r.
 Wasz biskup Piotr
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KOMUNIKAT WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

Pielgrzymka maturzystów diecezji płockiej na Jasna Górę 

Tegoroczna pielgrzymka maturzystów diecezji płockiej na Jasną Górę organizowana przez Wydział 
Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej odbędzie się w dniach 4 i 5 kwietnia. Przypominam, iż obo-
wiązuje przyporządkowanie parafii i szkół do wyznaczonych terminów pielgrzymki.

Program pielgrzymki przedstawia się następująco:
  9.15 – Zapisy w recepcji na terenie Bazylki Jasnogórskiej 
10.20  – Zawiązanie wspólnoty w Bazylice Jasnogórskiej
10.45  – Jak słuchać, aby usłyszeć Boga – konferencja Magdaleny Frączek, wokalistki i kompozytorki 
     z nurtu muzyki chrześcijańskiej
 – Droga Krzyżowa na wałach jasnogórskich
14.30 – Msza Święta w Bazylice Jasnogórskiej, przewodniczy Biskup Roman Marcinkowski.

Płock, dnia 31 marca, 2014 r.
 Ks. Andrzej Krasiński
 Dyrektor Wydziału Katechetycznego 
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KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO CENTRUM POWOŁANIOWEGO

Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku pragnie kontynuować akcję powołanio-
wą, proponując przeprowadzenie w parafiach naszej diecezji tradycyjnych już niedziel modlitw w tej 
intencji. W drugim semestrze bieżącego roku akademickiego chcielibyśmy udać się do następujących 
dekanatów: 

Nasielski 
Wyszogrodzki 

Proponujemy następujące daty ewentualnych odwiedzin:
4 V; 11 V; 18 V; 25 V

Grupa powołaniowa składa się zazwyczaj z  czterech osób: księdza profesora, diakona lub akolity 
oraz dwóch młodszych kleryków. Istnieje też możliwość zaproszenia kleryckiego zespołu muzycznego. 
Wówczas skład grupy powiększony jest o dwie osoby.
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W  przypadku gotowości przyjęcia seminaryjnej grupy powołaniowej proszę Czcigodnych Księ-
ży Proboszczów o bezpośredni kontakt (dane kontaktowe: rklat03@op.pl nr tel.: 24 268 35 19; cen-
trex: 173), lub telefon komórkowy 509 026 087.

Płock, dnia 25 marca 2014 r. 
 Ks. Ryszard Kolczyński
 Dyrektor Diecezjalnego Centrum Powołaniowego
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PERSONALIA

Nominacje
1. Ks. mgr Robert Banasiak, pracownik Kurii Diecezjalnej Płockiej, z dniem 31 marca 2014 r., mia-

nowany dyrektorem Płockiej Księgarni Diecezjalnej.
2. Ks. Witold Godleś, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Zakroczymiu, z dniem 27 marca 2014 r., 

mianowany kapelanem Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Zakroczymiu. 
3. Ks. mgr Andrzej Krajewski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Ciachcinie, z dniem 1 kwiet-

nia 2014 r., mianowany kapelanem Domu Pomocy Społecznej w Goślicach.
4. Ks. mgr Hubert Komorowski, proboszcz parafii pw. Opatrzności Bożej w  Kamienicy, z dniem 

27 marca 2014 r., mianowany kapelanem Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Załuskach. 

Zwolnienia
1. Ks. dr Tomasz Lewicki, dyrektor Płockiej Księgarni Diecezjalnej, z dniem 31 marca 2014 r., zwol-

niony z pełnionej funkcji. 
2. Ks. kan. Henryk Maliński, z dniem 31 marca 2014 r., zwolniony z funkcji kapelana Domu Pomocy 

Społecznej w Goślicach.
3. Pan Andrzej Wiśniewski, wicedyrektor Katolickiego Radia Płock ds. Promocji i Reklamy, z dniem 

31 marca 2014 r., zwolniony z pełnionej funkcji.

Płock, dnia 1 kwietnia 2014 r.
 Ks. Dariusz Rogowski
 Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 1 kwietnia 2014 r.
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