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APEL ZESPOŁU KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI DS. APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI 
NA SIERPIEŃ – MIESIĄC ABSTYNENCJI

„Oj ciec – świa dek wia ry i trzeź wo ści”

Sierp nio wa abs ty nen cja – po trzeb na, cen na i moż li wa

Roz po czy na się sier pień – w pol skiej hi sto rii mie siąc szcze gól ny. To do bry czas, by przy po mnieć, że
oso by nie peł no let nie zo bo wią za ne są do cał ko wi tej abs ty nen cji, zaś wszyst kich do ro słych obo wią zu je
umiar w spo ży wa niu na po jów al ko ho lo wych. W sierp niu pro si my o coś wię cej, niż za cho wa nie trzeź -
wo ści. Pro si my o szcze gól ny dar, ja kim jest abs ty nen cja! Ten apel wzbu dza wie le kon tro wer sji. Dla te -
go po now nie przy po mi na my je go isto tę. 

Abs ty nen cja – to sło wo bar dzo spo nie wie ra ne w świe cie nie ogra ni czo nej kon sump cji. Jed nak tak że
w XXI w. jest ona po trzeb na i cen na, a przede wszyst kim – moż li wa. Nie jest to smut ne ogra ni cze nie,
ale szan sa, źró dło mo cy we wnętrz nej, źró dło ży cia i ra do ści! Ta kie świa do me i do bro wol ne wy rze cze -
nie bar dziej niż na ka zy i za ka zy po ka zu je, co jest w ży ciu cen ne. War to ro zu mieć abs ty nen cję ja ko dzie -
ło du cho we, ja ko dar mi ło ści, ja ki skła da my z cze goś, do cze go ja ko do ro śli ma my pra wo. Ta kie ro zu -
mie nie tej po sta wy prze ka za li nam wiel cy Po la cy: Słu ga Bo ży ks. Fran ci szek Blach nic ki, za ło ży ciel
Ru chu Oa zo we go i Kru cja ty Wy zwo le nia Czło wie ka, a wcze śniej ks. Jan Ka pi ca – pro boszcz w Ty -
chach, gor li wy krze wi ciel abs ty nen cji na prze ło mie XIX i XX wie ku. Abs ty nen cja to dą że nie ku peł nej
wol no ści, któ ra jest po to, aby ko chać Bo ga, sie bie sa me go i dru gie go czło wie ka. 

Dla te go rów nież w tym ro ku za chę ca my: bra cia i sio stry, po dej mij cie abs ty nen cję w sierp niu! Zwłasz -
cza w Ro ku Wia ry ta proś ba na bie ra szcze gól ne go zna cze nia, bo wiem wie le osób przez brak trzeź wo -
ści tra ci wia rę. Niech na sza sierp nio wa abs ty nen cja bę dzie ofia rą w in ten cji ich po wro tu do jed no ści
z Bo giem. Po dej mij my ją tak że z po bu dek pa trio tycz nych i spo łecz nych. Pa mię taj my, że sier pień jest
mie sią cem, w któ rym prze ży wa my wie le waż nych świąt ma ryj nych i rocz nic na ro do wych – niech abs -
ty nen cja bę dzie jed ną z form pod kre śle nia do nio sło ści tych dni. Nie za my kaj my oczu na za gro że nia,
któ re nisz czą ży cie mi lio nów ro dzin, osła bia ją Ko ściół i ca łą na szą oj czy znę. Nie lek ce waż my bó lu
i cier pie nia dzie ci, żon i ma tek, bez mia ru ich smut ku, roz pa czy, utra co nej na dziei i za prze pasz czo nych
ma rzeń. Nie prze chodź my obo jęt nie obok tych pro ble mów. Niech abs ty nen cja sta nie się od waż nym
zna kiem na szej tro ski o ży cie na ro du. 

Proś ba o abs ty nen cję nie jest ad re so wa na je dy nie do osób, któ re bo ry ka ją się z pro ble mem al ko ho -
lo wym. Sierp nio wy apel nie jest też mo ral nym szan ta żem wo bec tych, któ rzy nie nad uży wa ją al ko ho lu,
ale nie wi dzą nic złe go w umiar ko wa nym to wa rzy skim pi ciu pod czas wa ka cji. Jest to apel o wol ność, o ra -
dość i ży cie war to ścia mi. Na szym świa dec twem sierp nio wej abs ty nen cji mo że my po ka zać, że za le ży nam
na trzeź wo ści dru gie go czło wie ka i ca łe go na ro du. Jed no cze śnie sa mi przed so bą mo że my udo wod nić,
że po tra fi my żyć bez al ko ho lu, że mo że my bez nie go wy trzy mać tych kil ka sierp nio wych ty go dni. 

Proś ba o abs ty nen cję ma nam rów nież przy po mnieć, że al ko hol nie jest dla czło wie ka sub stan cją
neu tral ną. Ze wzglę du na swo je wła ści wo ści jest sub stan cją pod stęp ną, wręcz zdra dziec ką. Spójrz my
na nie mal mi lion osób uza leż nio nych, na wie le mi lio nów pi ją cych ry zy kow nie i szko dli wie. Po la cy wy -
da li w ubie głym ro ku po nad 30 mi liar dów zło tych na al ko hol. Spo ży cie al ko ho lu na oso bę od 15 ro ku
ży cia wy no si 13,6 li tra. Na le ży do te go do dać od 2 do 3 li trów al ko ho lu nie re je stro wa ne go. To nie są
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jed nost ko we pro ble my – to jest wiel ki pro blem spo łecz ny. Zja wi sko to do ty ka nas w spo sób szcze gól -
nie upo ka rza ją cy. In ni mó wią o nas: pi ja ny jak Po lak. Mó wią tak na wet ci, któ rzy pi ją du żo wię cej, gdyż
wi docz nie ob no si my się z na szą sła bo ścią, a nie kie dy na wet ab sur dal nie się nią szczy ci my! Oswo ili śmy
się z tą wa dą, uwa ża my ją za oczy wi stą. Nie ste ty do ty czy to tak że wie lu mło dych, któ rym po przez nie -
ustan ną pro mo cję wmó wio no, że bez al ko ho lu nie ma do brej za ba wy. Dla te go szcze gól nie mło dym
przy po mi na my, że w pro ble my al ko ho lo we wpa da się ła two i szyb ko, a wy cho dzi z nich z wiel kim tru -
dem, a czę sto prze gry wa się ży cie. 

Oj ciec – świa dek wia ry i trzeź wo ści

W Apo stol stwie Trzeź wo ści prze ży wa my ten rok pod ha słem: „Oj ciec – świa dek wia ry i trzeź wo -
ści.” Pierw szym kro kiem na dro dze do doj rza łe go oj co stwa jest na śla do wa nie Bo ga w Je go mi ło ści.
W mi ło ści wier nej i ofiar nej, ale jed no cze śnie mą drej, to zna czy nie to le ru ją cej zła, lecz sta wia ją cej wy -
ma ga nia. Nie ma nic pięk niej sze go dla oj ca, niż moż li wość po wie dze nia o so bie: mo ja mi łość, tro ska
i od po wie dzial ność po mo gły mo je mu dziec ku po znać i zro zu mieć mi łość Bo ga. Nie ma więk szej na gro -
dy niż świa do mość, że wia rą i mo dli twą oraz co dzien nym przy kła dem ży cia, po mo gło się dziec ku two -
rzyć praw dzi wy ob raz Bo ga. 

Nie ste ty wie lu oj ców nie wy peł nia wła ści wie swo jej mi sji: nie za cho wu ją umia ru, ule ga ją to wa rzy -
skie mu przy mu so wi pi cia. Nic nie uspra wie dli wia spo łecz nej to le ran cji dla upi ja nia się, na sze go ła ska -
we go przy zwo le nia na to kom pro mi tu ją ce za cho wa nie. Zwłasz cza je śli do ty czy to oj ców, opie ku nów,
wy cho waw ców, dusz pa ste rzy i in nych osób ob da rzo nych spo łecz nym au to ry te tem. Co jest dum ne go
w chwie ją cym się po al ko ho lu Po la ku, zwłasz cza je śli jest to oj ciec ro dzi ny? Czy je go dzie ci mo gą być
z nie go dum ne, czy czu ją się przez nie go ochra nia ne? Czy czu ją się przez nie go ko cha ne? Swo im uwi -
kła niem w al ko hol oj co wie wy ty cza ją dzie ciom ścież kę do na ło gów i in nych ry zy kow nych za cho wań.
Eks per ci ostrze ga ją: je że li dziec ko ma uza leż nio ne go ro dzi ca, to praw do po do bień stwo je go uza leż nie -
nia jest czte ro krot nie wyż sze, niż ró wie śni ków. 

Dzi siaj po trze ba nam oj ców, któ rzy sta ną w pierw szym sze re gu tro ski o trzeź wość. Któ rzy bę dą li -
de ra mi po zy tyw nych zmian oby cza jo wych. Po trze ba oj ców od waż nych i świa do mych, ko cha ją cych
i trosz czą cych się o swo ich naj bliż szych oraz dba ją cych o do bro spo łe czeń stwa.

Pa trio tycz ny i spo łecz ny wy miar tro ski o trzeź wość na ro du

W an tycz nym Rzy mie oso by waż ne i za słu żo ne dla ży cia spo łecz ne go okre śla no mia nem „oj ców oj -
czy zny”. Chce my ten za szczyt ny i zo bo wią zu ją cy ty tuł przy po mnieć wszyst kim, któ rzy od po wia da ją
za do bro wspól ne. Ak tu al na sy tu acja wy ma ga od rzą dzą cych od po wie dzial no ści, od wa gi i zde cy do wa -
ne go dzia ła nia. 

Ro dzi na, któ rej mi sją jest wy cho wy wa nie mło de go po ko le nia do trzeź wo ści, mu si być oto czo na opie -
ką i wspar ciem władz cen tral nych i sa mo rzą do wych. Trze ba two rzyć wa run ki praw ne i spo łecz ne sprzy -
ja ją ce ochro nie trzeź wo ści, sprzy ja ją ce roz wo jo wi zdro wej ro dzi ny i no wo cze sne go spo łe czeń stwa,
w opar ciu o wska za nia współ cze snych ba dań na uko wych. Ko niecz ny jest więc za kaz re kla my i pro mo -
cji al ko ho lu. Nie moż na w tej spra wie ule gać lob by stom twier dzą cym, że stra cą na tym cen ne ini cja ty -
wy spon so ro wa ne przez pro du cen tów al ko ho lu. No wo cze sne spo łe czeń stwo po win no być zdol ne
do ogra ni cze nia fi zycz nej do stęp no ści al ko ho lu, czy li zmniej sze nia licz by miejsc i cza su je go sprze da -
ży. Na le ży rów nież ogra ni czyć eko no micz ną do stęp ność al ko ho lu. Z opra co wań spe cja li stów wy ni ka,
że spo łecz ne i eko no micz ne kosz ty nad uży wa nia al ko ho lu i uza leż nie nia od nie go kil ka krot nie prze wyż -
sza ją do cho dy pań stwa z ty tu łu po dat ków z je go sprze da ży. Na ukow cy twier dzą, że kosz ty te się ga ją na -
wet do 3 pro cent PKB. W Pol sce by ło by to więc oko ło 45 mi liar dów zło tych rocz nie. Każ dy z nas pła -
ci za skut ki nad mier ne go spo ży cia al ko ho lu.

Po trze ba nam dzi siaj od wa gi i szcze ro ści w wal ce o trzeź wość. Hi po kry zją władz i służb pu blicz -
nych jest ko men to wa nie ko lej nych tra ge dii spo wo do wa nych przez pi ja ne oso by, gdy jed no cze śnie ro bi
się tak nie wie le, aby po wstrzy mać fa lę ne ga tyw nych zja wisk. Hi po kry zją dzien ni ka rzy jest po da wa nie
za trwo żo nym gło sem in for ma cji o ty sią cach pi ja nych kie row ców, je że li to wła śnie w me diach al ko hol
uka zy wa ny jest ja ko pod sta wa do brej za ba wy, nie od łącz ny ele ment prze ży wa nia emo cji spor to wych, czy
wy po czyn ku po pra cy. Hi po kry zją pro fe so rów są ar ty ku ły po tę pia ją ce upa dek eto su i po zio mu stu -
den tów, pod czas gdy kam pu sy uczel ni i aka de mi ki za mie nia ją się w miej sca han dlu al ko ho lem przy nie -
mej to le ran cji, a cza sa mi jaw nej ak cep ta cji władz. 
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Ape lu je my tak że do przed sta wi cie li me diów, aby z rów ną gor li wo ścią, jak na gła śnia ją przy pad ki
po je dyn czych dra ma tów zwią za nych z al ko ho lem, pro mo wa li licz ne dzie ła wspa nia łych lu dzi po świę -
ca ją cych się bez gra nicz nie ochro nie trzeź wo ści, lu dzi po ma ga ją cych od zy skać lub umoc nić trzeź wość
ty się cy osób w ca łej Pol sce. 

Nie mo że my też po mi nąć ro li ka pła nów, któ rzy są du cho wy mi oj ca mi dla wier nych. Bez ka pła nów
abs ty nen tów nie bę dzie trzeź wej Pol ski. Ka pła ni, ze wzglę du na swo je po wo ła nie, ma ją być li de ra mi
tro ski o trzeź wość. Po win ni łą czyć oso bi ste świa dec two z mą drym za an ga żo wa niem spo łecz nym, z tro -
ską o roz wój ru chów trzeź wo ścio wych i abs ty nenc kich wśród do ro słych, a szcze gól nie wśród dzie ci
i mło dzie ży. Ma ją tak że czu wać, aby uro czy sto ści ko ściel ne by ły prze ży wa ne bez al ko ho lu. W spo sób
szcze gól ny po win ni za chę cać no wo żeń ców do or ga ni zo wa nia we sel bez al ko ho lo wych.

Aby Pol ska by ła trzeź wa!

Abs ty nen cja jest da rem mi ło ści, któ ry wy ma ga od wa gi pój ścia pod prąd, skon fron to wa nia się z ne -
ga tyw ny mi opi nia mi i po wszech ny mi prak ty ka mi. To dla te go jest da rem tak cen nym i pięk nym. Jest
speł nie niem proś by bł. Ja na Paw ła II wo ła ją ce go o no wą „wy obraź nię mi ło sier dzia”, któ ra chro ni nie
tyl ko cia ło i psy chi kę czło wie ka, ale zwłasz cza ży cie du cho we. Pod ję cie abs ty nen cji jest rów nież speł nia -
niem jed ne go z waż nych przy rze czeń, za war tych w Ja sno gór skich Ślu bach Na ro du. Dzię ku je my wszyst -
kim, któ rzy mi mo trud no ści po tra fią zło żyć dar abs ty nen cji. Dzię ku je my za wa szą od wa gę i po świę ce -
nie, za wy trwa łość i od po wie dzial ność. Pro si my wszyst kich, aby włą cza li się w lo kal ne i ogól no pol skie
ini cja ty wy na rzecz trzeź wo ści. To jed na z naj waż niej szych spraw dla przy szło ści Ko ścio ła i na sze go
na ro du. Tę wiel ką in ten cję po le ca my piel grzy mom, któ rzy już zmie rza ją, bądź wkrót ce wy ru szą
do Sank tu arium Ja sno gór skie go. Złóż my u stóp na szej Mat ki i Kró lo wej wo ła nie zwłasz cza o to, aby
oj co wie by li praw dzi wy mi świad ka mi wia ry i obroń ca mi trzeź wo ści. 

Łom ża, dnia 24 czerw ca 2013 r.

Bi skup Ta de usz Bro na kow ski
Prze wod ni czą cy Ze spo łu Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski

ds. Apo stol stwa Trzeź wo ści

ZARZĄDZENIE: Czci god ni Księ ża, na po le ce nie Bi sku pa Płoc kie go uprzej mie pro szę, aby Apel
Ze spo łu Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski ds. Apo stol stwa Trzeź wo ści na sier pień – mie siąc abs ty nen cji
od czy tać wier nym w nie dzie lę 28 lip ca br., w ra mach ka za nia, pod czas wszyst kich Mszy św. 

Płock, dnia 22 lip ca 2013 r.
Ks. Da riusz Ro gow ski 

No ta riusz 
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DEKLARACJA DOTYCZĄCA 70. ROCZNICY ZBRODNI NA WOŁYNIU

„Niech dzię ki oczysz cze niu pa mię ci hi sto rycz nej 
wszy scy bę dą go to wi sta wiać wy żej to,

co jed no czy, niż to, co dzie li” (bł. Jan Pa weł II)

Spo ty ka my się w War sza wie, w przeded niu ob cho dów 70-tej rocz ni cy zbrod ni na Wo ły niu, któ rych
sym bo lem sta ły się wy da rze nia z 11 lip ca 1943 r. Ofia ra mi zbrod ni i czy stek et nicz nych sta ły się dzie -
siąt ki ty się cy nie win nych osób, w tym ko biet, dzie ci i star ców, przede wszyst kim Po la ków, ale tak że
Ukra iń ców, oraz tych, któ rzy ra to wa li za gro żo nych są sia dów i krew nych. Ofia ra ich ży cia wzy wa nas
w tych rocz ni co wych dniach do szcze gól nie głę bo kiej re flek sji, do gor li wej mo dli twy o od pusz cze nie
grze chów i prze ba cze nie, a tak że o ła skę sta wa nia w praw dzie wo bec Bo ga i lu dzi. 70-le cie tych tra gicz -
nych wy da rzeń sta no wi rów nież ko lej ną oka zję, aby zwró cić się z ape lem do Po la ków i Ukra iń ców o dal -
sze kro ki na dro dze do bra ter skie go zbli że nia, któ re jest nie moż li we bez szcze re go po jed na nia. Za chę -
ca nas tak że do te go ob cho dzo ny w tym ro ku ju bi le usz 1025-le cia Chrztu Ru si oraz pierw szy rok
przy go to wań do ob cho dów 1050-le cia Chrztu Pol ski. A prze cież ochrzczo ny czło wiek i na ród przyj mu -



je nie tyl ko od pusz cze nie grze chów i otrzy mu je na dzie ję zba wie nia, ale tak że go to wość ży cia Ewan ge -
lią Je zu sa Chry stu sa z jej na ka zem prze ba cza nia win.

Je ste śmy świa do mi, że tyl ko praw da mo że nas wy zwo lić (por. J 8, 32); praw da, któ ra ni cze go nie upięk -
sza i nie po mi ja, któ ra ni cze go nie prze mil cza, ale pro wa dzi do prze ba cze nia i da ro wa nia win. Ja ko dzie ci
jed ne go Oj ca w nie bie kie ru je my do Je go mi ło sier dzia proś bę o prze ba cze nie w du chu słów Mo dli twy Pań -
skiej: „Od puść nam na sze wi ny, ja ko i my od pusz cza my na szym wi no waj com”. Pa mię ta my przy tym o pięk -
nych kar tach współ ży cia na szych na ro dów, o ra do ściach i suk ce sach współ pra cy, ale i o krzyw dach, ja kie
zo sta ły wy rzą dzo ne zwłasz cza w trak cie II woj ny świa to wej i w jej na stęp stwie. Wie my, że chrze ści jań ska oce -
na zbrod ni wo łyń skiej do ma ga się od nas jed no znacz ne go po tę pie nia i prze pro sze nia za nią. Uwa ża my bo -
wiem, że ani prze moc, ani czyst ki et nicz ne ni gdy nie mo gą być me to dą roz wią zy wa nia kon flik tów mię dzy
są sia du ją cy mi lu da mi czy na ro da mi, ani uspra wie dli wio ne ra cją po li tycz ną, eko no micz ną czy re li gij ną. 

Pra gnie my dzi siaj od dać hołd nie win nie po mor do wa nym, ale i prze pra szać Bo ga za po peł nio ne
zbrod nie oraz raz jesz cze we zwać wszyst kich, Ukra iń ców i Po la ków, za miesz ku ją cych za rów no na Ukra -
inie, jak i w Pol sce oraz gdzie kol wiek na świe cie, do od waż ne go otwar cia umy słów i serc na wza jem ne
prze ba cze nie i po jed na nie. 

Przy po mi na my sło wa kard. Lu bo mi ra Hu za ra z 2001 r., że „nie któ rzy sy no wie i cór ki Ukra iń skie -
go Ko ścio ła Grec ko ka to lic kie go wy rzą dza li zło – nie ste ty świa do mie i do bro wol nie – swo im bliź nim
z wła sne go na ro du i z in nych na ro dów”. Ja ko zwierzch nik Ko ścio ła grec ko ka to lic kie go pra gnę po wtó -
rzyć te sło wa dzi siaj i prze pro sić Bra ci Po la ków za zbrod nie po peł nio ne w 1943 r.

W imię praw dy uwa ża my, że prze pro sze nia i proś by o wy ba cze nie wy ma ga po sta wa tych Po la ków,
któ rzy wy rzą dza li zło Ukra iń com i od po wia da li prze mo cą na prze moc.

Ja ko prze wod ni czą cy Epi sko pa tu Pol ski kie ru ję do Bra ci Ukra iń ców proś bę o wy ba cze nie.
Do dzi siaj Po la cy i Ukra iń cy no szą w swo jej pa mię ci bo le sne ra ny i wspo mnie nia tra ge dii wo łyń skiej.

W spo sób szcze gól ny wi docz ne są one w spo łe czeń stwie współ cze snej Ukra iny, któ re go do bro du cho -
we jest naj waż niej sze tak że dla Ko ścio ła Rzym sko ka to lic kie go na Ukra inie. Dla te go z go rą cą tro ską,
ja ko prze wod ni czą cy Epi sko pa tu Rzym sko ka to lic kie go Ukra iny przy łą czam się do ape lu o po jed na nie.
Mam na dzie ję, że po mi mo tra gicz nej prze szło ści moż li we są do bro są siedz kie i chrze ści jań skie re la cje
Po la ków i Ukra iń ców, gdzie kol wiek się spo ty ka ją, współ pra cu ją i my ślą o przy szło ści.

Za god ny po tę pie nia uwa ża my skraj ny na cjo na lizm oraz szo wi nizm. To on bo wiem, obok ate istycz ne go i to -
ta li tar ne go ko mu ni zmu oraz na zi zmu, był ide olo gią, któ ra w trak cie XX stu le cia spo wo do wa ła mi lio ny ofiar. 

To, co nie któ rym ja wi ło się wów czas ja ko uspra wie dli wio ne w oczach Bo ga, oka za ło się bez względ -
nym dep ta niem Je go przy ka zań. Przed ob li czem Pa na, w świe tle Je go ka te go rycz ne go żą da nia „Nie
za bi jaj!”, wy ra ża my gorz ką świa do mość prze wi nień, gdyż nic nie uspra wie dli wia wza jem nej wro go ści,
pro wa dzą cej aż do prze le wu brat niej krwi.

Obiek tyw ne po zna nie fak tów oraz uka za nie roz mia rów tra ge dii i dra ma tów prze szło ści sta je się dzi -
siaj pil ną spra wą hi sto ry ków i spe cja li stów, bo tyl ko po zna nie praw dy hi sto rycz nej wy ci szyć mo że na -
ro słe wo kół tej spra wy emo cje. Ape lu je my więc do pol skich i ukra iń skich na ukow ców o dal sze ba da -
nia opar te na źró dłach i o współ dzia ła nie w wy ja śnia niu oko licz no ści tych prze ra ża ją cych zbrod ni, jak
rów nież spo rzą dze nie li sty imion wszyst kich, któ rzy ucier pie li. Wi dzi my też po trze bę god ne go upa -
mięt nie nia ofiar w miej scach ich śmier ci i naj więk sze go cier pie nia.

Pra gnie my przy po mnieć, że ka to lic cy bi sku pi pol scy i ukra iń scy roz po czę li roz mo wy o po trze bie po jed na -
nia obu Ko ścio łów i na ro dów już w paź dzier ni ku 1987 r. na spo tka niu w Rzy mie po prze dza ją cym mil len nium
chrztu Ru si Ki jow skiej. W rok póź niej do szło do hi sto rycz nej li tur gii na Ja snej Gó rze z udzia łem kard. Jó ze fa
Glem pa oraz kie ru ją ce go Ko ścio łem Grec ko ka to lic kim kard. My ro sła wa Lu ba cziw skie go. Mi le nij ne ob cho -
dy Ukra iń skie go Ko ścio ła Grec ko ka to lic kie go na Ja snej Gó rze, w du cho wej sto li cy Pol ski, by ły istot nym kro -
kiem zwia stu ją cym wyj ście te go Ko ścio ła z pod zie mia w ZSRR, prze śla do wa ne go tam i za ka za ne go.

Pro fe tycz ne zna cze nie mia ły sło wa bł. Ja na Paw ła II wy po wie dzia ne we Lwo wie w 2001 r.: „Niech
dzię ki oczysz cze niu pa mię ci hi sto rycz nej wszy scy bę dą go to wi sta wiać wy żej to, co jed no czy, niż to, co
dzie li, aże by ra zem bu do wać przy szłość opar tą na wza jem nym sza cun ku, na bra ter skiej wspól no cie,
współ pra cy i au ten tycz nej so li dar no ści".

W czerw cu 2005 r. w War sza wie i we Lwo wie ogło szo ny zo stał wspól ny list Sy no du Ukra iń skie go
Ko ścio ła Grec ko ka to lic kie go i Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski. Obie stro ny wy po wie dzia ły wów czas
sło wa: „Prze ba cza my i pro si my o prze ba cze nie!”, bę dą ce wcze śniej fun da men tem po jed na nia pol sko -
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nie miec kie go, z na dzie ją, że za owo cu ją te raz w re la cjach pol sko -ukra iń skich. Wo lę ta kie go dzia ła nia po -
twier dzi ły ty sią ce wier nych, od po wia da jąc: „Amen”.

Dziś od da je my hołd i czci my pa mięć tych Ukra iń ców i Po la ków, któ rzy ry zy ku jąc ży ciem, ra to wa li
bliź nich przed za gła dą lub też w in ny spo sób sta wa li w ich obro nie w tych dra ma tycz nych cza sach. Mo -
dli my się wspól nie o wiecz ne od po czy wa nie dla wszyst kich nie win nych ofiar, któ re zgi nę ły w 1943 ro ku
na Wo ły niu. Mo dli my się tak że o mi ło sier dzie Bo że dla tych, któ rzy ule gli ide olo gii prze mo cy i nie na -
wi ści, a tak że o to, by woj na, któ ra już daw no wy ga sła na na szych zie miach, nie trwa ła dziś w ser cach
lu dzi. Dla te go my śląc o obec nych i przy szłych po ko le niach, po wta rza my w imie niu na szych Ko ścio łów,
że nie na wiść i prze moc za wsze jest de gra da cją czło wie ka i na ro du, prze ba cze nie, bra ter stwo, współ czu -
cie, po moc i mi łość sta ją się na to miast trwa łym i god nym fun da men tem kul tu ry współ ży cia ludz kie go.

My śląc o przy szło ści je ste śmy świa do mi, że bez wza jem ne go po jed na nia nasz Ko ściół nie był by wia ry -
god ny w wy peł nia niu swej ewan ge licz nej mi sji, a na sze na ro dy nie bę dą mia ły per spek ty wy współ pra cy
i roz wo ju w płasz czyź nie tak re li gij nej, jak i po li tycz nej. Uwa ża my też, że współ pra ca wol nej Pol ski z wol -
ną Ukra iną jest nie zbęd na, by w tej czę ści Eu ro py pa no wał po kój, lu dzie cie szy li się wol no ścią re li gij ną,
a pra wa czło wie ka nie by ły za gro żo ne. Wi dzi my też po trze bę wspól ne go świa dec twa chrze ści jan z Pol ski
i Ukra iny w jed no czą cej się Eu ro pie. Wspól nie sta je my w ob li czu wy zwań, ja kie stwa rza se ku la ry za cja
i pró ba or ga ni za cji ży cia „jak by Bóg nie ist niał”. Je ste śmy czę ścią hi sto rii Bo żej mi ło ści i – zgod nie z za -
chę tą Oj ca Świę te go Fran cisz ka – po win ni śmy być ogni wem tej mi ło ści w świe cie. Ko ścio ły, któ re do świad -
czy ły mę czeń stwa, ma ją szcze gól ne pra wo do przy po mi na nia Eu ro pie o jej chrze ści jań skich ko rze niach.

Niech Bóg wej rzy na Ko ściół ży ją cy na na szych zie miach i po mo że pol skie mu oraz ukra iń skie mu na -
ro do wi, aby ży jąc w po ko ju dzie li ły się swym du cho wym bo gac twem oraz wno si ły swój wkład w jed -
ność i przy szłość Eu ro py! 

Śle my też bra ter skie po zdro wie nia Bra ciom Pra wo sław nym, wie rząc, że pro ces wza jem ne go po jed -
na nia uzdro wi ra ny, któ re są prze szko dą nie tyl ko w har mo nij nym współ ży ciu na ro dów, ale i w szcze -
rym dą że niu do jed no ści Chry stu so we go Ko ścio ła.

War sza wa, dnia 28 czerw ca 2013 r.

Pod pi sa li: 
Abp Jó zef Mi cha lik Abp Jan Mar ty niak

Me tro po li ta Prze my ski Me tro po li ta Prze my sko -War szaw ski
Prze wod ni czą cy Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski Ko ścio ła bi zan tyń sko -ukra iń skie go

Abp Świa to sław Szew czuk Abp Mie czy sław Mo krzyc ki
Me tro po li ta Ki jow sko -Ha lic ki Me tro po li ta łwow ski

Ukra iń skie go Ko ścio ła Grec ko ka to lic kie go Prze wod ni czą cy
Kon fe ren cji Epi sko pa tu Rzym sko ka to lic kie go Ukra iny
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INFORMACJA CARITAS DIECEZJI PŁOCKIEJ O WCZASO-REKOLEKCJACH 
DLA OSÓB STARSZYCH I CHORYCH

Po raz ko lej ny Ca ri tas Die ce zji Płoc kiej or ga ni zu je wcza so -re ko lek cje dla osób cho rych i star szych.
Od bę dą się one w Ośrod ku Cha ry ta tyw no -Szko le nio wym Ca ri tas w Po po wie n/Bu giem, w dniach 26
sierp nia – 2 wrze śnia r.

Do dat ko we in for ma cje i za pi sy w se kre ta ria cie Ca ri tas w Płoc ku, ul. Sien kie wi cza 34, Tel. (24) 267-82-40.

Płock, dnia 22 lipca 2013 r.

Ks. Szcze pan Bu gaj
Dy rek tor Ca ri tas Die ce zji Płoc kiej
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PERSONALIA

No mi na cje dzie kań skie, wi ce dzie kań skie i na de ka nal ne go oj ca du chow ne go 

1. Ks. kan. mgr Ste fan Ce głow ski, pro boszcz pa ra fii pw. św. Zyg mun ta w Płoc ku, z dniem 1 wrze -
śnia 2013 r., mia no wa ny dzie ka nem de ka na tu płoc kie go za chod nie go, do koń ca obec nej ka den cji. 
2. Ks. mgr Ja cek Dasz kow ski, pro boszcz pa ra fii pw. św. Hie ro ni ma w So bo wie, z dniem 1 lip ca 2013 r.,
mia no wa ny de ka nal nym oj cem du chow nym w de ka na cie Do brzyń n. Wi słą, do koń ca obec nej ka den cji. 
3. Ks. kan. mgr Ja ro sław Wa cław Ku le sza, pro boszcz pa ra fii pw. św. Ka ta rzy ny w Do brzy niu n. Drwę cą,
z dniem 1 sierp nia 2013 r., mia no wa ny dzie ka nem de ka na tu Do brzyń n. Drwę cą, do koń ca obec nej ka den cji. 
4. Ks. kan. mgr Hen ryk Le wan dow ski, pro boszcz pa ra fii pw. Wnie bo wzię cia NMP w Do brzy niu n. Wi słą,
z dniem 1 lip ca 2013 r., mia no wa ny dzie ka nem de ka na tu Do brzyń n. Wi słą, do koń ca obec nej ka den cji. 
5. Ks. dr Da riusz Ro jek, pro boszcz pa ra fii pw. św. Ja na Chrzci cie la w Kra snem, z dniem 1 lip ca 2013 r.,
mia no wa ny dzie ka nem de ka na tu ma kow skie go, do koń ca obec nej ka den cji. 
6. Ks. mgr Zbi gniew Za łęc ki, pro boszcz pa ra fii pw. św. Ma rii Mag da le ny w Mo ko wie, z dniem 1 lip -
ca 2013 r., mia no wa ny wi ce dzie ka nem de ka na tu Do brzyń n. Wi słą, do koń ca obec nej ka den cji.

No mi na cje pro bosz czow skie

1. Ks. mgr ppłk Ja ro sław An to szew ski, de cy zją bi sku pa po lo we go Jó ze fa Guzd ka, z dniem 1 lip -
ca 2013 r., mia no wa ny pro bosz czem pa ra fii woj sko wej pw. Mi ło sier dzia Bo że go w El blą gu. 
2. Ks. mgr mjr Kry spin Rak, de cy zją bi sku pa po lo we go Jó ze fa Guzd ka, z dniem 1 sierp nia 2013 r.,
mia no wa ny pro bosz czem pa ra fii pw. św. Ga brie la Ar cha nio ła w Ze grzu. 
3. Ks. dr Jan Ru siec ki SDB, z dniem 1 sierp nia 2013 r., mia no wa ny pro bosz czem pa ra fii pw. św. Sta ni -
sła wa Kost ki w Płoc ku. 
4. O. Wie sław Ma rek Wi śniew ski CP, z dniem 1 sierp nia 2013 r., mia no wa ny pro bosz czem pa ra fii pw.
św. Sta ni sła wa Kost ki w Prza sny szu. 

No mi na cja wi ka riu szow ska

Ks. mgr Jan Cha bier ski SDB, z dniem 1 sierp nia 2013 r., mia no wa ny wi ka riu szem pa ra fial nym w pa -
ra fii pw. Zwia sto wa nia NMP w Czer wiń sku n. Wi słą. 

In ne

Ks. kan. Fran ci szek An to ni Kuć, pro boszcz pa ra fii pw. św. Sta ni sła wa BM w Bo ni sła wiu, z dniem
28 czerw ca 2013 r., mia no wa ny ka pe la nem To wa rzy stwa Przy ja ciół Dzie ci Za rzą du Od dzia łu Miej sko -
Po wia to we go w Płoc ku. 

Zwol nie nia

1. Ks. mgr ppłk Ja ro sław An to szew ski, de cy zją bi sku pa po lo we go Jó ze fa Guzd ka, z dniem 30 czerw ca 2013 r.,
zwol nio ny z urzę du pro bosz cza pa ra fii woj sko wej pw. św. Je rze go w So po cie i funk cji ka pe la na Do wódz twa
Bry ga dy Lot nic twa Ma ry nar ki Wo jen nej oraz 43. Ba zy Lot nic twa Mor skie go w Gdy ni – Ba bich Do łach. 
2. Ks. mgr ppłk Wal de mar Ra wiń ski, de cy zją bi sku pa po lo we go Jó ze fa Guzd ka, z dniem 31 lip -
ca 2013 r., zwol nio ny z urzę du pro bosz cza pa ra fii woj sko wej pw. św. Ga brie la Ar cha nio ła w Ze grzu. 

Płock, dnia 23 lip ca 2013 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz
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