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ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO DO UDZIAŁU 
W II MARSZU DLA ŻYCIA I RODZINY W PŁOCKU 26 MAJA 2013 R.

Dro dzy Bra cia i Sio stry,

Zwra cam się go rą cym za pro sze niem do uczest ni cze nia w Mar szu dla Ży cia i Ro dzi ny w Płoc ku
w nie dzie lę 26 ma ja 2013 ro ku. Or ga ni zo wa ny po raz dru gi w na szym mie ście marsz bę dzie prze bie gał
pod ha słem „Kie ru nek: RODZINA!”. Po prze dzi go uro czy sta Msza św. o godz. 10.00 w Ba zy li ce Ka -
te dral nej, któ rą bę dę spra wo wał w in ten cji mał żeństw i ro dzin. 

Wy cho dząc na uli cę Płoc ka chce my dać świa dec two, że je ste śmy ludź mi, któ rzy cie szą się ży ciem i ko -
cha ją swo je ro dzi ny. Po nad to chce my przy po mnieć, że ro dzi na po win na być prio ry te tem na szych dzia -
łań i de cy zji, bo z nią zwią za ne jest do bro i szczę ście na szych dzie ci i nas sa mych. 

Za chę cam rów nież do udzia łu w pie szej piel grzym ce ze Sta ni sła wów ki do Imiel ni cy w nie dzie -
lę 2 czerw ca. Bę dzie my pro sić Mi ło sier ne go Bo ga o ła skę oj co stwa i ma cie rzyń stwa dla mał żeństw ma -
ją cych pro blem z po czę ciem dziec ka. 

Wszyst kim mał żeń stwom, ro dzi nom i an ga żu ją cym się w dzie ło pro mo cji war to ści, ja kie nie sie ro -
dzi na, z ser ca bło go sła wię!

Wasz bi skup Piotr

ZARZĄDZENIE: Za pro sze nie Bi sku pa Płoc kie go pro szę od czy tać w pa ra fiach de ka na tów płoc kich
w nie dzie lę 19 ma ja br., w ra mach ogło szeń pa ra fial nych. 

Płock dnia 22 kwiet nia 2013 r.

Ks. Mi ro sław Mi lew ski
Wi ka riusz Ge ne ral ny 
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KOMUNIKATY EKONOMA DIECEZJALNEGO

1. Proś ba o do star cze nie skła da nych do ZUS De kla ra cji Roz li cze nio wych DRA

W tych dniach bp Woj ciech Po lak Se kre tarz Ge ne ral ny Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski zwró cił do Bi -
sku pa Płoc kie go sie z na stę pu ją cą proś bą: 

„W związ ku z prze kształ ce niem Fun du szu Ko ściel ne go i za stą pie niem go do bro wol nym od pi sem 0,5%
po dat ku do cho do we go ko niecz nym jest uzy ska nie da nych do ty czą cych licz by du chow nych (w ro zu mie niu
usta wy z dnia 13 paź dzier ni ka 1998 ro ku o sys te mie ubez pie czeń spo łecz nych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205,
poz. 1585, z późn. zm.) ko rzy sta ją cych z do fi nan so wa nia z Fun du szu Ko ściel ne go – w ca ło ści lub w czę -
ści – skła dek na ubez pie cze nie spo łecz ne i zdro wot ne, wy da je się, że naj lep szym by ło by, gdy by w tym ce -
lu Księ ża die ce zjal ni do star czy li skła da ne do ZUS De kla ra cje Roz li cze nio we DRA, na pod sta wie któ rych
bę dzie moż na usta lić, kto i w ja kim wy mia rze do tych czas ko rzy stał z do płat z Fun du szu Ko ściel ne go”.

Na proś bę Bi sku pa Płoc kie go zwra cam się z uprzej mą proś bą do Czci god nych Księ ży Dzie ka nów
o ze bra nie od wszyst kich księ ży w swo ich de ka na tach De kla ra cji Roz li cze nio wej DRA (kse ro) i o do -
star cze nie ich naj póź niej do 6 ma ja 2013 r. do Ku rii Die ce zjal nej Płoc kiej (Re fe rat fi nan so wy). Spra wę pro -
szę trak to wać ja ko prio ry te to wą i pil ną!

O K Ó L N I K
KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

10/2013

Płock – dnia 23 kwietnia 2013 r.
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2. We ry fi ka cja ilo ści miesz kań ców w po szcze gól nych pa ra fiach 

W związ ku z do ko nu ją cy mi się zmia na mi de mo gra ficz ny mi oraz uwzględ nia jąc proś by wie lu Księ -
ży Pro bosz czów i po trze by 43 Sy no du Die ce zji Płoc kiej, Die ce zjal na Ra da Eko no micz na po sta no wi ła
do ko nać we ry fi ka cji ilo ści miesz kań ców na te re nie da nej pa ra fii. Ra da usta li ła, że po dsta wą do na li cza -
nia ilo ści miesz kań ców jest sta łe bądź cza so we miej sce za mel do wa nia. 

W związ ku z tym uprzej mie pro szę Księ ży Pro bosz czów o do star cze nie do Czci god nych Księ ży
Dzie ka nów bądź na de sła nie bez po śred nio do Ku rii Die ce zjal nej Płoc kiej (Re fe rat fi nan so wy) Wy ka zu
(ory gi nał) licz by lud no ści wy sta wio ny przez Urząd Mia sta lub Gmi ny do któ rych przy na le żą po szcze -
gól ne miej sco wo ści. 

Wy kaz sta ty stycz ny po wi nien uwzględ niać: 
a) ak tu al ną licz bę wier nych pa ra fii (z uwzględ nie niem sta łe go i cza so we go miej sce za mel do wa nia); 
b) na zwy miej sco wo ści, ulic oraz nu me ry ulic.

Uprzej mie pro szę o na de sła nie tych do ku men tów naj póź niej do dnia 24 ma ja 2013 r. Z gó ry dzię ku -
ję za oka za ną po moc i życz li wość.

Płock, dnia 22 kwiet nia 2013 r. 

Ks. Ro man Ba giń ski
Eko nom Die ce zjal ny
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KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1.  Ak cja „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 Pio tra Li be ry z proś bą o roz po wszech nia -
nie kam pa nii spo łecz nej „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.

2. II Die ce zjal na Piel grzym ka Stra ża ków – 18 ma ja 2013 r.

Ser decz nie za pra sza my: Dru hów – człon ków Ochot ni czych Stra ży Po żar nych, funk cjo na riu szy i pra -
cow ni ków cy wil nych Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, we te ra nów służ by po żar ni czej, ka pe la nów i dusz -
pa ste rzy po słu gu ją cych wśród stra ża ków oraz sym pa ty ków po żar nic twa na II Die ce zjal ną Piel grzym -
kę Stra ża ków do Sank tu arium Mat ki Bo żej w Skę pem w so bo tę 18 ma ja 2013 r. Cen tral nym punk tem
na sze go świę to wa nia bę dzie uro czy sta Msza św. kon ce le bro wa na (ka pła nów za pra sza my do kon ce le -
bry) o godz. 11.00, któ rej prze wod ni czył bę dzie J. E. Piotr Li be ra Bi skup Płoc ki. Niech ten dzień bę -
dzie swo istym hoł dem wdzięcz no ści Ochot ni czych i Za wo do wych Stra ży Po żar nych Die ce zji Płoc kiej
za opie kę nad na szą służ bą i niech te pod nio słe chwi le bę dą sym bo lem jed no ści stra żac kiej. 

Zwra ca my się tak że z ape lem do dusz pa ste rzy i ka dry kie row ni czej Od dzia łów Związ ków OSP oraz
jed no stek or ga ni za cyj nych PSP wszyst kich szcze bli o roz pro pa go wa nie wśród Dru hów oraz pod le głych
im stra ża ków i pra cow ni ków cy wil nych in for ma cji o Piel grzym ce. Pra gnie my by udział w niej był du -
cho wym prze ży ciem dla licz nie przy by łych uczest ni ków.
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Pro gram Piel grzym ki

9.30 – za pi sy de le ga cji OSP
10.00-10.35 – wy stę py Or kiestr Dę tych OSP Goz do wo, OSP Go le szyn, OSP Lip no, OSP Skę pe
10.35-10.50 – wy stęp Ze spo łu „Tłu cho wia nie” 

10.50 – sło wo Oj ca Pro win cja ła
11.00 – Msza św. pod prze wod nic twem Je go Eks ce len cji Pio tra Li be ry Bi sku pa Płoc kie go

w in ten cji Stra ża ków. W cza sie Eu cha ry stii po świę ce nie po mni ka bł. Ja na Paw ła II.
Po Mszy św. uro czy ste wpro wa dze nie re li kwii bł. Ja na Paw ła II do miej sco we go ko ścio ła

12.30 – Kon cert Or kiestr Stra żac kich pod ba tu tą dha Edwar da Wiel góc kie go

Płock, dnia 18 kwiet nia 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 DIECEZJALNEGO DUSZPASTERZA STRAŻAKÓW

W tych dniach, za po śred nic twem księ ży dzie ka nów, do cie ra ją do księ ży pro bosz czów ko per ty z za -
pro sze nia mi dla stra ża ków na II Die ce zjal ną Piel grzym kę Stra ża ków do Skę pe go. Bar dzo pro szę o prze -
ka za nie tych za pro szeń pre ze som jed no stek Ochot ni czych Stra ży Po żar nych oraz o za chę tę, w cza sie
ogło szeń pa ra fial nych, do wzię cia udzia łu 18 ma ja br. w stra żac kiej piel grzym ce.

Płock, dnia 24 kwiet nia 2013 r.

Ks. An drzej Za krzew ski 
Ka pe lan stra ża ków w die ce zji płoc kiej
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KOMUNIKAT WICEREKTORA WSD W PŁOCKU 
DOTYCZĄCY PARAFIALNYCH NIEDZIEL POWOŁANIOWYCH

Wspól no ta Wyż sze go Se mi na rium Du chow ne go w Płoc ku pra gnie kon ty nu ować 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 dru gim se me strze bie żą ce go ro ku aka de mic kie go chcie li by śmy udać się do na stę pu ją cych de -
ka na tów: Mław ski, Tłu chow ski.

Pro po nu je my na stę pu ją ce da ty ewen tu al nych od wie dzin: 28 kwiet nia, 12, 19, 26 ma ja.
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.
Wów czas 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 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 8 kwiet nia 2013 r.

Ks. Da riusz Pi skor ski
Wi ce rek tor WSD w Płoc ku
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KOMUNIKATY DELEGATA BISKUPA PŁOCKIEGO 
DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA

1. Ser decz nie za pra szam Czci god nych Księ ży Bi sku pie go Mia sta Płoc ka na wie czór sku pie nia i za my -
śle nia, któ ry od bę dzie się dnia 26 kwiet nia br. w WSD w ka pli cy św. Sta ni sła wa Kost ki. Roz pocz nie my go



o g. 19.30 Nie szpo ra mi, a za koń czy my ok. g. 21.00 Ape lem ja sno gór skim. Spo tka nie nt. Ksiądz prze nik -
nię ty ży wą wia ra oży wia wspól no tę po pro wa dzi ks. To masz Ja kle wicz, re dak tor Go ścia Nie dziel ne go.

2. In for mu ję Czci god nych Księ ży o tu rze let niej re ko lek cji ka płań skich, któ ra od bę dzie się w dn. 1-3
lip ca br. w Wyż szym Se mi na rium Du chow nym w Płoc ku. Re ko lek cje roz pocz nie my w po nie dzia łek
o g. 10.00, a za koń czy my w śro dę o g. 13.00. W ich prze ży wa niu po mo że nam ks. prał. Sta ni sław Ła da
pro boszcz pa ra fii w Prusz czu Gdań skim. Uczest nic two w re ko lek cjach pro szę zgła szać do p. He le ny Błasz -
kie wicz z dzia łu go spo dar cze go Wyż sze go Se mi na rium pod nu mer te le fo nu: 024/ 262 60 53 (cen trex 166).
Pro szę za brać ze so bą al bę i stu łę. Ser decz nie za pra szam do udzia łu w ćwi cze niach du cho wych.

Płock, dnia 18 kwiet nia 2013 r.

Ks. Sła wo mir Za lew ski
De le gat Bi sku pa Płoc kie go

ds. Sta łej For ma cji Ka płań skiej 
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PERSONALIA

No mi na cje

1. Ks. kan. To masz Cy mer man, pro boszcz pa ra fii pw. św. An ny w Po mie cho wie, z dniem 2 kwiet nia
2013 r., mia no wa ny ka pe la nem stra ża ków w po wie cie no wo dwor skim. 

2. Ks. dr Ja ro sław Ka miń ski, wi ce dy rek tor Cen trum Psy cho lo gicz no -Pa sto ral ne go „Me ta no ia”
w Płoc ku. z dniem 15 kwiet nia 2013 r. mia no wa ny dy rek to rem te go Cen trum. 

3. Ks. mgr Ja ro sław Mo krza now ski, pra cow nik Wy dzia łu Dusz pa ster skie go Ku rii Die ce zjal nej Płoc -
kiej, z dniem 15 kwiet nia 2013 r. mia no wa ny wi ce dy rek to rem Cen trum Pscy ho lo gicz no -Pa sto ral ne go
„Me ta no ia” w Płoc ku. 

4. Ks. mgr To masz Opa liń ski, dy rek tor Ka to lic kie go Ra dia Płock, z dniem 9 kwiet nia 2013 r. mia -
no wa ny ad mi ni stra to rem pa ra fii pw. św. Ro cha w Ja no wie.

5. Ks. mgr Da riusz Ro liń ski, wi ka riusz pa ra fii pw. św. Jó ze fa w Ma ko wie Ma zo wiec kim,
z dniem 23 kwiet nia 2013 r. ka pe la nem Huf ca ZHP w Ma ko wie Ma zo wiec kim oraz ka pe la nem Stra -
ży Po żar nej w Ma ko wie Ma zo wiec kim. 

6. Ks. prał. dr Ka zi mierz Ziół kow ski, pro boszcz pa ra fii pw. Mat ki Bo żej Kró lo wej Pol ski w Mła wie,
z dniem 2 kwiet nia 2013 r. mia no wa ny ka pe la nem Po wia to wej Ko men dy Po li cji w Mła wie. 

Zwol nie nia

1. Ks. kan. mgr Ro man Ba giń ski, na wła sną proś bę, z dniem 15 kwiet nia 2013 r., zwol nio ny z funk -
cji dy rek to ra Cen trum Psy cho lo gicz no -Pa sto ral ne go „Me ta no ia” w Płoc ku. 

2. Ks. Ma rek Czaj kow ski, pro boszcz pa ra fii pw. św. Ro cha w Ja no wie, z dniem  9 kwiet nia 2013 r.
zwol nio ny z urzę du pro bosz cza tej że pa ra fii.

3. Ks. mgr Ma rek Kar dasz, wi ka riusz pa ra fii pw. św. Sta ni sła wa BM w Le ko wie, na wła sną proś bę
z dniem 3 kwiet nia 2013 r. zwol nio ny z funk cji opie ku na du cho we go Ku rii Ko mi cjum Le gio nu Ma ryi
przy pa ra fii św. Bar tło mie ja w Płoc ku. 

Płock, dnia 22 kwiet nia 2013 r.

Ks. Da riusz Ro gow ski
No ta riusz

– 52 –

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Nr 962/2013
Za zgodność


