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WEZWANIE DO MODLITWY ZA OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI

W ży ciu Ko ścio ła są chwi le wy ma ga ją ce szcze gól nej mo dli twy i zjed no cze nia serc ufa ją cych Bo żej
Opatrz no ści. W ta kiej sy tu acji zna la zła się wła śnie wiel ka wspól no ta Ko ścio ła Chry stu so we go. 

We wspo mnie nie Mat ki Bo żej z Lo ur des – Świa to wym Dniu Cho rych, Oj ciec Świę ty Be ne -
dykt XVI ogło sił swo ją de cy zję o re zy gna cji z Urzę du Pio tro we go. Pod jął ją po do głęb nym na my śle, kie -
ru jąc się tro ską o do bro lu du Bo że go.

Dla te go pro szę Was – Dro dzy Bra cia i Sio stry o go rą cą mo dli twę w in ten cji Oj ca Świę te go, któ ry
przez pra wie osiem lat nie zwy kle ofiar nie, mi mo po de szłe go wie ku, kie ro wał ło dzią pio tro wą. Je ste śmy
ogrom nie wdzięcz ni Pa nu Bo gu za te go „pro ste go ro bot ni ka win ni cy Pań skiej” – jak sam sie bie okre -
ślał. Dzię ku je my z ser ca za je go tru dy i cier pie nia dla „imie nia pań skie go”, za je go mą drość i po ko rę,
za roz mo dle nie oraz ser decz ną pa mięć o ro da kach swe go Wiel kie go Po przed ni ka Ja na Paw ła II, któ -
re go wy niósł do chwa ły oł ta rzy.

W tym du chu, du chu dzięk czy nie nia i mo dli twy, prze ży waj my dzi siej sze nie dziel ne spo tka nie z Je -
zu sem Ukrzy żo wa nym i Zmar twych wsta łym.

Płock, Śro da Po piel co wa 2013 r.

† Piotr Li be ra
Bi skup Płoc ki

ZARZĄDZENIE: Za chę tę do mo dli twy, pro szę od czy tać w nie dzie lę, 17 lu te go, po po zdro wie niu,
na roz po czę cie każ dej nie dziel nej Mszy św. 

Płock, dnia 13 lu te go 2013 r.

Ks. Mi ro sław Mi lew ski
Wi ka riusz Ge ne ral ny
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LIST PASTERSKI BISKUPA PŁOCKIEGO NA WIELKI POST 2013 ROKU

„Sy nod szko łą wę dro wa nia z Ko ścio łem, w Ko ście le i dla Ko ścio ła”

Umi ło wa ni Die ce zja nie,
1. Sło wo Bo że prze zna czo ne na pierw szą Nie dzie lę Wiel kie go Po stu kie ru je na szą

uwa gę na wy da rze nie ku sze nia Je zu sa Chry stu sa. Pierw szą po ku są, o któ rej opo wia da
Ewan ge li sta Łu kasz, jest po ku sa, na któ rą nasz Pan od po wia da: „Nie sa mym chle bem
ży je czło wiek”. Za spo ka ja nie gło du ma te rial ne go, uczci we za rob ko wa nie, za pew nia nie
po myśl niej przy szło ści ro dzi nie jest ko niecz ne i szla chet ne. 

W na szych cza sach jed nak dla wie lu tyl ko to się li czy i nie ma już zna cze nia in ny
głód, o któ rym mó wi dzi siaj Je zus Chry stus – głód Bo ga, głód mo dli twy, pra gnie nie
oczysz cze nia ser ca w spo wie dzi, głód Ko mu nii Świę tej. Czy nie ule ga my rów nież tej po -
ku sie, gdy nie dzie la ni czym nie róż ni się w na szych do mach od so bo ty, sta jąc się wy łącz -
nie, i to nie dla wszyst kich, dniem bez pra cy, a da lej – dniem za ku pów, dniem uciecz ki
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w in ter ne to wy świat wir tu al ny, w nad mier ne spę dza nie cza su przed te le wi zo rem, a nie
dniem spo tka nia z Pa nem Bo giem na Mszy Świę tej, dniem czy ta nia sło wa Bo że go,
po pro stu dniem Pań skim? 

2. Dru gą po ku sę sza tan tak for mu łu je: „Je śli upad niesz i od dasz mi po kłon, ca ła po -
tę ga i wspa nia łość te go świa ta bę dzie Two ja”. Me cha nizm tej po ku sy jest od wie ków ta -
ki sam: gdy prze sta jesz czcić Bo ga, za czy nasz kła niać się boż kom: ka rie ry, uro dy, si ły
fi zycz nej, ro zu mu, sek su, al ko ho lu, nar ko ty ku... Nie li czy się wte dy przy zwo itość – li -
czy się krę tac two; nie li czy się po kor ne ude rze nie w pier si – li czą się uspra wie dli wie nia;
nie li czy się, ja kie masz ser ce – li czy się wy gląd ze wnętrz ny; nie li czy się, co masz do po -
wie dze nia – li czy się, że je steś gwiaz dą, ido lem czy tzw. ce le bry tą, któ ry za wsze mó wi
to, co chcą usły szeć dzien ni ka rze. W ta kim świe cie Bóg sta je się „wiel kim nie obec nym"
i dla te go Mistrz z Na za re tu od po wia da na tę po ku sę tak moc ny mi sło wa mi: „Pa nu,
Bo gu swe mu, bę dziesz od da wał po kłon i Je mu sa me mu słu żyć bę dziesz”.

3. W trak cie trze ciej po ku sy sza tan pro wa dzi Je zu sa na po łu dnio wo -wschod ni na -
roż nik świą ty ni je ro zo lim skiej, spra wia ją cy jesz cze dzi siaj ogrom ne wra że nie swo ją wy -
so ko ścią, i na ma wia Go: „Rzuć się w dół...”. Nasz Pan od czy tu je tę po ku sę ja ko wy sta -
wia nie na pró bę sa me go Bo ga. Czym je śli nie wy sta wia niem na pró bę Bo ga jest dzi siaj
roz po czy na nie lek tu ry cza so pism od ho ro sko pów, uga nia nie się za wróż ka mi, okul -
tyzm, wpro wa dza nie w swo je ży cie sił de mo nicz nych? 

Czym, je śli nie „rzu ca niem się w dół”, w prze paść, jest przy zna wa nie so bie przez nie -
któ re par la men ty i rzą dy pra wa do okre śla nia za rów no te go, czym jest mał żeń stwo, jak
i te go, ja ki jest sens mę sko ści i ko bie co ści? „Od rzuć swo ją na tu rę, od rzuć dwo istość ko -
bie ty i męż czy zny, od rzuć ro dzi nę ja ko czer pią cą swe źró dła ze stwo rze nia!” – wo ła ją
współ cze śni wro go wie chrze ści jań stwa, któ rzy wznie ca ją ko lej ną pró bę je go znisz cze -
nia od roz bi ja nia ro dzi ny, od sia nia za mę tu wo kół in vi tro, wo kół gen der (czy taj: dżen -
der), wo kół związ ków part ner skich, wo kół ha sła „mał żeń stwo i dzie ci dla wszyst kich”. 

4. Dla cze go tak jest? Dla cze go ule ga my ta kim po ku som i ta nim ha słom? Pew nie dla -
te go, że są one spryt nie, krok po kro ku, pro pa go wa ne przez lu dzi, któ rzy już daw no wy -
rzu ci li ze swo ich serc Bo ga i trzy ma jąc w swych dło niach naj więk sze me dia, gra ją na in -
stynk tach, wy ko rzy stu jąc do te go ha sła o to le ran cji i wol no ści. Ła twa to wol ność
i wy god na to le ran cja! Lu dzie ci wy le wa li kro ko dy le łzy, gdy umarł bł. Jan Pa weł II,
a po tem szyb ko uzna li, że już go nie ma, a więc że sło wa: „od szedł do do mu Oj ca” są
tyl ko po etyc kim zwro tem, i moż na już ośmie szać wszyst ko, co by ło mu szcze gól nie dro -
gie: ro dzi nę, ka płań stwo, Ko ściół, pa trio tyzm. In ni zno wu za czę li mie szać w gło wach
lu dzi wie rzą cych, zwłasz cza mło dzie ży, wznie ca jąc raz po raz spra wę krzy ża w prze -
strze ni pu blicz nej. Je śli jed nak nie krzyż, to co? Pust ka! Tak, o pust kę – w gło wach,
w po sta wach – im cho dzi! 

Jesz cze in ni, czę sto zresz tą ci sa mi, roz po wszech nia ją ob raz bo ga te go, rze ko mo bez -
u ży tecz ne go Ko ścio ła, któ ry tyl ko wy cią ga rę ce po pie nią dze od bied ne go pań stwa.
Jesz cze in ni, a czę sto ci sa mi, że ru ją na no wo na sta rym jak świat an ty kle ry ka li zmie,
na praw dzi wych i zmy ślo nych grze chach ka pła nów. Tak, Dro dzy, daw niej w cza sach
PRL-u kre owa no nas na „ciem no gród in te lek tu al ny”, te raz zaś na „ciem no gród mo ral -
ny”. Kon se kwen cje już są: 17 stycz nia br. zo stał do tkli wie po bi ty ko lej ny ksiądz na szej
die ce zji, już je de na sty od 2010 ro ku! Na past ni cy nie okra dli ple ba nii pod je go nie obec -
ność, choć mie li ku te mu spo sob ność. Cze ka li na nie go i po po wro cie ka pła na ze szkol -
nej cho in ki bru tal nie go po bi li, wią żąc i uży wa jąc ga zu łza wią ce go. Gdy mal tre to wa ny
ka płan py tał ich, dla cze go go bi ją, cy nicz nie od po wie dzie li: „Bo ta kie jest ży cie”. Uwa -
żaj my, bo mo że ta kie rów nież są skut ki czę stych ka wa łów, kpin z księ ży? 
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5. Nie chce my jed nak czuć się osa czo ny mi czy oskar żo ny mi, nie chce my bia do lić, nie
chce my two rzyć ob ra zu Ko ścio ła – ob lę żo nej twier dzy. Naj bar dziej wła ści wą po sta wą
chrze ści ja ni na jest ra dość – ra dość ser ca kształ to wa ne go przez wia rę; jest dzie le nie się
Do brą No wi ną w ta kim du chu, jak czy ni my to pod czas Or sza ku Trzech Kró li, Mar szu
dla ży cia i ro dzi ny czy piel grzym ki. Wy zna wa nie ser cem przy ję tej wia ry pro wa dzi
do zba wie nia – na ucza nas dzi siaj św. Pa weł. Ma my więc pra wo cie szyć się wia rą ja ko
do brem, któ rym zo sta li śmy ob da ro wa ni, ja ko dro gą pro wa dzą cą do zba wie nia! Ma my
pra wo od dy chać peł ną pier sią ży ciem w Ko ście le! 

To wła śnie dla te go, Umi ło wa ni, 14 wrze śnia ubie głe go ro ku, w świę to Pod wyż sze nia
Krzy ża Świę te go, zwo ła łem nasz Sy nod Die ce zjal ny. Sy nod, to ode tchnię cie peł ną pier -
sią ży ciem w Ko ście le, to Ko ściół w mi nia tu rze. Bio rą w nim udział: bi sku pi, wy bra ni we
wszyst kich de ka na tach księ ża, de le ga ci za kon nic i za kon ni ków z ca łej Die ce zji, wresz -
cie mia no wa ni prze ze mnie na człon ków Sy no du ka to li cy świec cy. Na ko niec Ty go dnia
Mo dlitw o Jed ność Chrze ści jan za pro si łem ofi cjal nie do udzia łu w nim ja ko ob ser wa -
to rów tak że bra ci i sio stry z in nych Ko ścio łów chrze ści jań skich z te re nu na szej Die ce -
zji. W su mie gro no oj ców i ma tek Sy no du skła da się z po nad 300 osób. Więk szość z nich
już te raz na le ży do Ko mi sji Głów nej Sy no du, je go Se kre ta ria tu i ko mi sji te ma tycz nych,
na przy kład: Ko mi sji do Spraw Dusz pa ster stwa, Ko mi sji do Spraw Mał żeń stwa i Ro -
dzi ny, Ko mi sji do Spraw Dia lo gu, Me diów i Kul tu ry. 

6. Sy nod już trwa: wspo mnia ne wy żej ko mi sje spo ty ka ją się, mo dlą i po dej mu ją kwe -
stie na le żą ce do ich za kre su te ma tycz ne go; uka zu ją ob sza ry, w któ rych Ko ściół po wi -
nien być bar dziej obec ny; dzie lą się cie ka wy mi roz wią za nia mi dusz pa ster ski mi; wy pra -
co wu ją do ku men ty sy no dal ne. Nad to człon ko wie tych ciał usta la ją no we pra wo
die ce zjal ne, usu wa ją nie ak tu al ne prze pi sy, do da ją no we. Wy pra co wa ne przez nich ma -
te ria ły bę dą prze sy ła ne sys te ma tycz nie do ze spo łów sy no dal nych w Die ce zji. 

Zwo łu jąc Sy nod po sta no wi łem bo wiem, że na okres je go trwa nia każ da pa ra fial -
na ra da dusz pa ster ska sta nie się jed no cze śnie pa ra fial nym ze spo łem sy no dal nym. Po nie -
waż we wszyst kich pa ra fiach Die ce zji ta ka ra da po win na ist nieć, po wi nien też ist nieć ze -
spół sy no dal ny. Ksiądz Pro boszcz mo że po sze rzyć gro no człon ków ze spo łu do 15 osób.
Ana lo gicz ne ze spo ły wy ła nia ją tak że in sty tu cje die ce zjal ne, ru chy i sto wa rzy sze nia, ta -
kie jak Wyż sze Se mi na rium Du chow ne, Ak cja Ka to lic ka, Oa za Ro dzin i Klu by In te li -
gen cji Ka to lic kiej. Oprócz wspo mnia nych ma te ria łów, ze spo ły sy no dal ne bę dą otrzy my -
wać od Ko mi sji Głów nej Sy no du tak że kon kret ne py ta nia i kwe stie do za opi nio wa nia.

Pierw sza ich część zo sta nie Wam, Dro dzy, prze sła na do koń ca lu te go. W ten spo sób
roz pocz nie się pierw szy, bar dzo waż ny etap „roz mo wy sy no dal nej” w Die ce zji. Po trwa on
do po ło wy kwiet nia i bę dzie to nie ja ko etap „ucze nia się Ko ścio ła”, szko ła wę dro wa nia
z Ko ścio łem, w Ko ście le i dla Ko ścio ła. Na pod sta wie na pły wa ją cych z ze spo łów od po wie -
dzi i wnio sków bę dzie my two rzyć osta tecz ne do ku men ty sy no dal ne, a po tem dys ku to wać
nad ni mi i pod da wać pod gło so wa nie w trak cie uro czy stych se sji sy no dal nych, w któ rych
są zo bo wią za ni wziąć udział wszy scy człon ko wie Sy no du. Ta kich se sji bę dzie w su mie trzy.
Naj bliż szą zwo łu ję na so bo tę 25 ma ja, wi gi lię Uro czy sto ści Trój cy Prze naj święt szej. 

7. Włącz cie się, pro szę, Umi ło wa ni, w dzie ło Sy no du przez mo dli twę, za po znaj cie
się z je go pra ca mi przez lek tu rę „Go ścia Nie dziel ne go” oraz słu cha nie od po wied nich
au dy cji w Ka to lic kim Ra diu Płock i Ka to lic kim Ra diu Cie cha nów, a w mia rę moż li wo -
ści tak że przez udział w ze spo le sy no dal nym. Na czas wiel ko post nej po ku ty, ćwi czeń re -
ko lek cyj nych i wy ci sze nia ser ca z mi ło ścią Wam bło go sła wię w imię Oj ca, i Sy na, i Du -
cha Świę te go. Amen.

Płock 2 lu te go 2013 r.
Świę to Ofia ro wa nia Pań skie go 

Wasz bi skup Piotr



ZARZĄDZENIE: List Bi sku pa Płoc kie go, pro szę od czy tać wier nym w I Nie dzie lę Wiel kie go Po -
stu, 17 lu te go br., pod czas wszyst kich Mszy świę tych. 

Płock, dnia 3 lu te go 2012 r. 

Ks. Mi ro sław Mi lew ski
Wi ka riusz Ge ne ral ny 
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LIST BISKUPA PŁOCKIEGO DO KSIĘŻY PROBOSZCZÓW

Czci god ni Księ ża,

1. Przy po mi nam, że na mo cy Re gu la mi nu 43. Sy no du Die ce zjal ne go każ dy Ksiądz Pro boszcz jest
na okres je go trwa nia prze wod ni czą cym Pa ra fial ne go Ze spo łu Sy no dal ne go. Funk cję tę (lub pe wien za -
kres obo wiąz ków, na przy kład prze wod ni cze nie ze bra niu) wol no sce do wać na wy zna czo ne go przez sie -
bie Wi ka riu sza pa ra fii, w któ rej pra cu je ze spół.

2. Na wią zu jąc do mo ich wcze śniej szych ape li i do Li stu Pa ster skie go na Wiel ki Post 2013 ro ku zo -
bo wią zu ję wszyst kich tych spo śród Was, któ rzy do tych czas te go nie uczy ni li, do na de sła nia do 1 mar ca br.
na ad res Ku rii Die ce zjal nej, dro gą li sto wą lub elek tro nicz ną, peł ne go skła du Pa ra fial ne go Ze spo łu Sy no -
dal ne go wraz z ad re sa mi człon ków.

3. Kła dę tak du ży na cisk na ist nie nie i pra cę tych Ze spo łów, bo wiem cho dzi mi o to, że by – po pierw -
sze – Sy nod stał się spo sob no ścią do po głę bie nia wia ry i świa do mo ści ekle zjal nej „naj lep szych z naj -
lep szych” w na szych wspól no tach pa ra fial nych, a – po dru gie – aby dać im i so bie moż li wość spo koj -
ne go, rze czo we go od nie sie nia się do pro po zy cji do ku men tów i od po wie dze nia na zwią za ne z ni mi
py ta nia (qu aestio nes). Bę dzie to za ra zem oka zja do oży wie nia na szych Pa ra fial nych Rad Dusz pa ster -
skich, w czym z na dzie ją upa tru ję kon kret ny owoc na sze go Sy no du. 

4. Po otrzy ma niu pierw szej par tii ma te ria łów sy no dal nych, pro szę Was, Dro dzy Bra cia, o zwo ła nie
ze bra nia Ze spo łu, do kład ne za po zna nie je go człon ków z ty mi ma te ria ła mi i prze pro wa dze nie dys ku sji.
Być mo że po trzeb ne bę dą dwa lub trzy ta kie ze bra nia – ma cie na ich od by cie pół to ra mie sią ca. Wiem,
że czas jest trud ny, że jest du żo obo wiąz ków zwią za nych ze spo wie dzią wiel ka noc ną i re ko lek cja mi, ale
nie wąt pię rów nież, że prze ży cie dwóch, trzech spo tkań Pro bosz cza z naj bar dziej za an ga żo wa ny mi człon -
ka mi pa ra fii do brze wpi su je się w głę bo kie prze ży cie Wiel kie go Po stu i Pas chy na sze go Pa na. 

5. Od po wie dzi na qu aestio nes pro szę prze słać do Se kre ta ria tu Sy no du do III Nie dzie li Wiel ka noc -
nej, tj. do dn. 14 kwiet nia br.

Z ser ca Was po zdra wiam i bło go sła wię – 

Płock, dnia 2 lu te go 2013 r.
Świę to Ofia ro wa nia Pań skie go 

†Piotr Li be ra
Biskup Płocki
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Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 13 lutego 2013 r.
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