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KOMUNIKAT BISKUPA WOJCIECHA POLAKA 
SEKRETARZA GENERALNEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Sy tu acja Ko ścio ła na mi sjach, jak kol wiek w wie lu miej scach na świe cie bar dzo po zy tyw na i bu dzą -
ca na dzie ję z ra cji ro sną cej wciąż licz by no wo pow sta ją cych die ce zji oraz po wo łań ka płań skich i za kon -
nych, ule ga wpływom od czu wal ne go kry zy su glo bal ne go, w wy ni ku cze go licz ne Ko ścio ły otwie ra ją ce
się na ewan ge li za cję znaj du ją się w trud nej sy tu acji wy ma ga ją cej po mo cy du cho wej i ma te rial nej wszyst -
kich wie rzą cych.

W związ ku ze zbli ża ją cym się Świa to wym Dniem Mi syj nym (20 paź dzier ni ka 2013 r.) Pre fekt Kon -
gre ga cji ds. Ewan ge li za cji Na ro dów wraz z Prze wod ni czą cym Pa pie skich Dzieł Mi syj nych za le ca ją:

1. W po szcze gól nych die ce zjach niech bę dzie pie lę gno wa ne po czu cie uczest ni cze nia w dzie le mi syj -
nym po przez ob cho dze nie świa to we go do rocz nego dnia dla mi sji. Lud Bo ży na ca łym świe cie po dej -
mu je wów czas wspól ną re flek sję, mo dli twę i ofia ru je po moc ma te rial ną na po trze by ewan ge li za cji i roz -
wo ju mło dych Ko ścio łów.

2. Świa to wy Dzień Mi syj ny po wi nien być ob cho dzo ny we wszyst kich wspól no tach ka to lic kich, ma -
jąc na uwa dze, że zło żo ne w tym dniu ofia ry będą prze ka za ne do dys po zy cji Oj ca Świę te go, któ ry wy -
ra ża tro skę o wszyst kie Ko ścio ły mi syj ne, czy li o no wo za ło żo ne i roz wi ja ją ce się. Ta zbiór ka ofiar od -
róż nia się więc od in nych ce lów, ską di nąd szla chet nych, a tak że od in nych form współ pra cy mię dzy
Ko ścio ła mi par ty ku lar ny mi. W kon se kwen cji więc nie jest rze czą do brą, aby pod czas Świa to we go Dnia
Mi syj ne go zbie rać ofia ry na in ne ce le, lub w tym sa mym cza sie ob cho dzić wy da rze nia in ne go ro dza ju.
Nie jest na wet rze czą do brą zbie ra nie ofiar na te mi sje, z któ ry mi die ce zje utrzy mu ją szcze gól ne re la cje
bra ter stwa, na In sty tu ty mi syj ne lub też dla po szcze gól nych mi sjo na rzy i mi sjo na rek.

3. Ze bra ne ofia ry po win ny być wy sła ne in to to do Dy rek cji Kra jo wej Papie skich Dzieł Mi syj nych,
któ ra ze swej stro ny prze ka zu je je do dys po zy cji Se kre ta ria tów Mię dzy na ro do wych ma ją cych za za da -
nie ko or dy na cję w rozdzie la niu po mo cy mi sjom.

4. Jest rze czą naj wła ściw szą, aby Kra jo wy Dy rek tor Pa pie skich Dzieł Mi syj nych był mia no wa ny Se -
kre ta rzem Ko mi sji Epi sko pa tu ds. Mi sji i troszczył się o ani ma cję i ko or dy na cję ca łej dzia łal no ści mi syj nej.

War sza wa, dnia 3 wrze śnia 2013 r.
Bp Woj ciech Po lak

Se kre tarz Ge ne ral ny 
Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski
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ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO NA PROMOCJĘ KSIĄŻKI 
KSIĘDZA PRYMASA JÓZEFA KOWALCZYKA

Za pra szam ser decz nie Czci god nych Księ ży na pre zen ta cję książ ki Księ dza Ar cy bi sku pa Jó ze fa Ko -
wal czy ka, Pry ma sa Pol ski pt. „Kon kor dat mię dzy Sto li cą Apo stol ską i Rze czą po sto li tą Pol -
ską 1993/1998”. Pre zen ta cja od bę dzie się w dniu 24 wrze śnia 2013 r. o godz. 12.00 w Sa li Bi sku pów
Wyż sze go Se mi na rium Du chow ne go w Płoc ku.

O K Ó L N I K
KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

20/2013

Płock – dnia 10 września 2013 r.



– 112 –

Pro gram spo tka nia:
1) Wpro wa dze nie Księ dza Pry ma sa Jó ze fa Ko wal czy ka
2) Sło wo Księ dza Bi sku pa Pio tra Li be ry
3) Pre zen ta cja pu bli ka cji przez ks. inf. prof. dr. hab. Woj cie cha Gó ral skie go
4) Re cep cja kon kor da tu dziś – Pan Mar cin Prze ci szew ski, Pre zes Ka to lic kiej Agen cji In for ma cyj nej
5) Obiad w re fek ta rzu se mi na ryj nym

Ta waż na pu bli ka cja uka zu je się na kła dem Płoc kie go In sty tu tu Wy daw ni cze go, stąd jej pierw sza
pre zen ta cja ma miej sce w Płoc ku.

Raz jesz cze ser decz nie za pra szam. 
† Piotr Li be ra
Bi skup Płoc ki 
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KOMUNIKAT DELEGATA BISKUPA PŁOCKIEGO 
DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA

Prze ka zu ję do wia do mo ści wszyst kich Księ ży, a w szcze gól no ści za in te re so wa nych Księ ży Dzie ka -
nów, Pro bosz czów i Neo pre zbi te rów, pro gram spo tkań for ma cyj nych neo pre zbi te rów.

1-2 paź dzie ni ka – spo tka nie z ks. Mi ro sła wem Mi lew skim, wi ka riu szem ge ne ral nym. Kur so wy dzień
sku pie nia (ks. Sła wo mir Za lew ski).

5-6 li sto pa da – spo tka nie for ma cyj ne. 
Warsz ta ty ze spo wied nic twa (ks. inf. Alek san der Pa ster na kie wicz).

Ra mo wy pro gram spo tkań
Wto rek
18.30 – zjazd, ko la cja
19.30 – ewent. spo tka nie
20.15 – na bo żeń stwo wie czor ne. Ad o ra cja Naj święt sze go Sa kra men tu
21.00 – bło go sła wień stwo
Śro da
7.30 – Eu cha ry stia po łą czo na z jutrz nią
8.30 – śnia da nie 
9.00 – 10.30 – cykl wy kła do wo – ćwi cze nio wy

10.30 – prze rwa
11.00 – 12.30 – cykl wy kła do wo – ćwi cze nio wy
12.30 – mo dli twa w cią gu dnia. Obiad.

Uwa gi
1. Spo tka nia od by wać się bę dą w Do mu Re ko lek cyj nym przy Sank tu arium Mi ło sier dzia Bo że go

w Płoc ku, Sta ry Ry nek 14/18. 
2. Usil nie pro si się księ ży pro bosz czów o nie wy zna cza nie neo pre zbi te rom za jęć pa ra fial nych w po -

da nych ter mi nach.

Płock, dnia 3 wrze śnia 2013 r.
Ks. Sła wo mir Za lew ski

De le gat Bi sku pa Płoc kie go
ds. sta łej for ma cji du cho wień stwa
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KOMUNIKAT WICEREKTORA WSD W PŁOCKU 
DOTYCZĄCY PARAFIALNYCH NIEDZIEL POWOŁANIOWYCH

Wraz z in au gu ra cją no we go ro ku aka de mic kie go 2013/2014 wspól no ta Wyż sze go Se mi na rium Du -
chow ne go w Płoc ku wzna wia ak cję po wo ła nio wą, pro po nu jąc prze pro wa dze nie w pa ra fiach na szej die -
ce zji tra dy cyj nych już nie dziel mo dlitw w tej in ten cji.

W pierw szym se me strze chcie li by śmy udać się przede wszyst kim do na stę pu ją cych de ka na tów: Sier -
pec ki, Za kro czym ski.

Pro po nu je my na stę pu ją ce da ty ewen tu al nych od wie dzin: 

13 X; 20 X; 27 X; 10 XI; 17 XI.

Gru pa po wo ła nio wa skła da się za zwy czaj z czte rech osób: księ dza pro fe so ra, dia ko na lub ako li ty
oraz dwóch młod szych kle ry ków. Ist nie je też moż li wość za pro sze nia kle ryc kie go ze spo łu mu zycz ne go.
W tym przy pad ku skład gru py po sze rzo ny jest o dwie oso by.

W przy pad ku go to wo ści przy ję cia se mi na ryj nej gru py po wo ła nio wej bar dzo pro szę Czci god nych
Księ ży Pro bosz czów o bez po śred ni kon takt (da ne kon tak to we: da riusz.pi skor ski@die ce zja ploc ka.pl;
nr tel.: 24 267 75 71; cen trex: 174).

Płock, dnia 4 wrze śnia 2013 r.
Ks. Da riusz Pi skor ski

Wi ce rek tor WSD w Płoc ku
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KOMUNIKAT KOORDYNATORA DNIA PAPIESKIEGO W DIECEZJI PŁOCKIEJ

W nie dzie lę 13 paź dzier ni ka br. bę dzie my ob cho dzić w Pol sce XII Dzień Pa pie ski. W tym ro ku bę -
dzie prze bie gał pod ha słem „Jan Pa weł II – Pa pież dia lo gu”. W tym dniu zbie ra ne są do pu szek ofia ry
prze zna czo ne na sty pen dia dla dzie ci i mło dzie ży, ich roz dzia łem zaj mu je się Fun da cja „Dzie ło No we -
go Ty siąc le cia”. 

Uprzej mie pro szę, aby do zbiór ki przy ko ściel nej wy ko rzy stać pusz ki i ma te ria ły do star czo ne do każ -
dej pa ra fii w tzw. pa kie tach na Dzień Pa pie ski. Ze bra ne pie nią dze na le ży prze słać bez po śred nio na kon -
to Fun da cji po da ne na prze ka zie pocz to wym, a pro to kół z in for ma cją o wy so ko ści wpłat do star czyć
do koń ca paź dzier ni ka 2013 r. do Ko or dy na to ra Dnia Pa pie skie go w Die ce zji Płoc kiej (ks. An drzej Ja -
nic ki, ul. Tum ska 3, 09-402 Płock, z do pi skiem – DZIEŃ PAPIESKI lub na ad res: an drzej.ja nic -
ki@dzie lo.pl). Za chę cam jed no cze śnie do ko rzy sta nia z po mo cy dusz pa ster skich: www.dzie lo.pl. 

Płock, dnia 5 wrze śnia 2013 r.
Ks. An drzej Ja nic ki

Ko or dy na tor Dnia Pa pie skie go w Die ce zji Płoc kiej
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KOMUNIKATY KANCELARII KURII

1. Uprzej mie in for mu ję, że spo tka nie Bi sku pa Płoc kie go z księż mi wi ka riu sza mi, któ rzy mie li w tym
ro ku trans lo ka ty od bę dzie się w śro dę 6 li sto pa da br., w Wyż szym Se mi na rium Du chow nym w Płoc -
ku, po czą tek godz. 10.00.

2. W dniu 24 wrze śnia br. (wto rek), Ku ria Die ce zjal na bę dzie czyn na do godz. 11.30. Pra cow ni cy ku -
rii i in nych in sty tu cji die ce zjal nych uczest ni czyć bę dą w pro mo cji książ ki Pry ma sa Pol ski Jó ze fa Ko wal -
czy ka pt. „Kon kor dat mię dzy Sto li cą Apo stol ską i Rze czą po spo li tą Pol ską 1993/1998”.

Płock, dnia 10 wrze śnia 2013 r. 
Ks. Mi ro sław Mi lew ski
Wi ka riusz Ge ne ral ny
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PERSONALIA

No mi na cje
1. Ks. mgr Ja ro sław Bo rek, wi ka riusz par. pw. św. Szcze pa na w Bąd ko wie Ko ściel nym, z dniem 11 wrze -

śnia br., mia no wa ny wi ka riu szem par. pw. Chry stu sa Zba wi cie la w Prza sny szu.
2. Ks. kan. dr Ja nusz Fi lar ski, dy rek tor Do mu Księ ży Eme ry tów, z dniem 4 wrze śnia br. mia no wa -

ny Prze wod ni czą cym Ko mi sji Fun du szu Brat niej Po mo cy Ka pła nów Die ce zji Płoc kiej.
3. Ks. mgr Krzysz tof Joń czyk, dy rek tor Ka to lic kie go Ra dia Cie cha nów, z dniem 5 wrze śnia br. mia -

no wa ny Asy sten tem Die ce zjal nym Ka to lic kie go Sto wa rzy sze nia Mło dzie ży Die ce zji Płoc kiej.
4. Ks. mgr Piotr Pa ra dow ski, wi ka riusz par. pw. Chry stu sa Zba wi cie la w Prza sny szu, z dniem 11 wrze -

śnia br., mia no wa ny wi ka riu szem par. pw. św. Szcze pa na w Bąd ko wie Ko ściel nym. 
5. O. Wie sław Wi śniew ski, CP, pro boszcz par. pw. św. Sta ni sła wa Kost ki w Prza sny szu, z dniem 4 wrze -

śnia br. mia no wa ny de ka nal nym Oj cem Du chow nym Księ ży w de ka na cie prza sny skim.

Zwol nie nia
Ks. mgr Ja cek Kę dzier ski, z dniem 5 wrze śnia br. zwol nio ny z funk cji Asy sten ta Die ce zjal ne go Ka -

to lic kie go Sto wa rzy sze nia Mło dzie ży Die ce zji Płoc kiej.

Płock, dnia 10 wrze śnia 2013 r.
Ks. Da riusz Ro gow ski

No ta riusz

– 114 –

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 10 września 2013 r.
Nr 2083/2013

Za zgodność


