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KOMUNIKAT BISKUPA PŁOCKIEGO  
DO DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH DIECEZJI PŁOCKIEJ  

O NOMINACJI NOWEGO BISKUPA POMOCNICZEGO 

W dniu 23 stycznia 2016 roku Nuncjatura Apostolska w Warszawie podała do wiadomości, że Oj-
ciec Święty Franciszek mianował księdza prałata dr. Mirosława Milewskiego biskupem pomocniczym 
Diecezji Płockiej, przydzielając mu stolicę tytularną Villanova. Za  tę decyzję jestem Ojcu Świętemu 
ogromnie wdzięczny. 

Ksiądz Biskup Nominat pochodzi z parafii św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie. Urodził się 26 lu-
tego 1971 roku. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku i w roku 1997 przyjął święcenia 
prezbiteratu z  rąk arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego. Następnie pracował jako wikariusz w parafii 
św. Józefa w Zakroczymiu. W roku 1998 został skierowany na studia specjalistyczne w Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim, zwieńczone uzyskaniem doktoratu z socjologii. Po powrocie ze studiów praco-
wał w Kurii Diecezjalnej a następnie w roku 2005 podjął pracę wykładowcy i wychowawcy w płockim 
seminarium duchownym. Przez rok był również dyrektorem Soborowego Studium Teologiczno-Pasto-
ralnego. W roku 2008 powierzyłem księdzu Milewskiemu obowiązki kanclerza Kurii i mianowałem go 
wikariuszem generalnym Diecezji Płockiej. Przez kilka lat był także wykładowcą na Uniwersytecie Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego. 

Dewizą biskupią nowego biskupa pomocniczego diecezji płockiej są słowa Nolite timere (Nie lękajcie 
się), zaczerpnięte z Ewangelii według św. Mateusza 17,7.

Święceń biskupich udzielę Biskupowi Nominatowi w sobotę, 27 lutego 2016 r. o godz. 11.00, w ba-
zylice katedralnej w Płocku. Współkonsekratorami będą natomiast Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz, 
Metropolita Warszawski i Ksiądz Arcybiskup Celestino Migliore Nuncjusz Apostolski w Polsce. Ser-
decznie zapraszam do udziału w tej uroczystości duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego i wier-
nych świeckich Diecezji Płockiej.

Otoczmy Księdza Biskupa Nominata modlitwą, prosząc o moc Ducha Świętego, aby sprostał zada-
niom, jakie Pan przed nim postawi. Naszą modlitwę złóżmy w macierzyńskie dłonie Najświętszej Maryi 
Panny, Jasnogórskiej Królowej, która nawiedza wspólnoty naszej diecezji. 

Płock, dnia 23 stycznia 2016 r. 
 † Piotr Libera
 Biskup Płocki

ZARZĄDZENIE: komunikat Biskupa Płockiego należy odczytać w  niedzielę dnia  24 stycznia br. 
podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń duszpasterskich.

Płock, dnia 23 stycznia 2016 r.
 † Piotr Libera
 Biskup Płocki

OKÓLNIK
KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

Płock – dnia 25 stycznia 2016 r.

2/2016
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ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO NA DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO

W święto Ofiarowania Pańskiego będziemy obchodzić kolejny już – ustanowiony przez św. Jana Paw-
ła II – Dzień Życia Konsekrowanego. Tym razem nasze świętowanie zostanie połączone z uroczystym 
zakończeniem Roku Życia Konsekrowanego. Pragniemy podziękować za ten czas łaski i zarazem prosić 
o trwałe jego owoce w życiu Kościoła i każdej osoby powołanej przez Chrystusa, by na drodze rad ewan-
gelicznych służyć Bogu i człowiekowi. 

Do wspólnej modlitwy w katedrze płockiej zapraszam 2 lutego na godz. 10:00 wszystkie osobowy kon-
sekrowane z naszej diecezji oraz każdego, kto pragnie modlitewnie wyrazić im wdzięczność i wsparcie. 

Po Mszy Świętej spotkamy się w Opactwie Pobenedyktyńskim, na wspólnej agapie, ubogaconej wy-
stępem międzyzakonnej scholi sióstr z naszej diecezji.

W roku Jubileuszowym Bożego Miłosierdzia powierzamy nasze świętowanie wstawiennictwu Naj-
świętszej Maryi Pannie, Matce Miłosierdzia prosząc, aby wszyscy powołani, swoją postawą na co dzień, 
coraz bardziej ukazywali światu miłosierne oblicze Ojca.

Płock, dnia 21 stycznia 2016 r. 
 † Piotr Libera
  Biskup Płocki

INFORMACJA: Zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski z dnia 29 listopada 2002 r. oraz 
decyzją Biskupa Płockiego, ofiary zebrane na tacę w Święto Ofiarowania Pańskiego, przeznaczone są 
na potrzeby zakonów kontemplacyjnych w Polsce. Wpłat proszę dokonywać na konto diecezjalne z do-
piskiem: „Taca z 2 lutego”.

Płock, dnia 22 stycznia 2016 r. 
 Ks. Mirosław Milewski
 Wikariusz Generalny
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LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI NA DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO  
2 LUTEGO 2016 ROKU

„Osoby konsekrowane świadkami miłosierdzia”

Drodzy Bracia i Siostry,
Liturgia święta Ofiarowania Pańskiego przypomina nam scenę, w której Maryja i  Józef przynieśli 

do Jerozolimy Dzieciątko Jezus, aby – zgodnie z prawem żydowskim – poświęcić je Bogu. Kiedy Jezus 
umierał na krzyżu okazało się w pełni, że nie był to jedynie rytuał. Ofiarowując swe życie, objawił światu 
Boże miłosierdzie. 

Bez odniesień do Boga, który jest Miłością Miłosierną i który tej Miłości uczy każdego wierzącego, 
prawdy Ewangelii nie będą przekazywane i nie napełnią świata radością z tego, że: „[…] nasze oczy uj-
rzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów” (Łk 2, 30-31).

Ofiarowanie Jezusa w świątyni, które dzisiaj wspominamy, jest pierwszą manifestacją Miłości Miło-
siernej i zapowiedzią Jego ofiary, którą złoży za zbawienie świata pod koniec swojego życia. 

W tym roku w święto Ofiarowania Pańskiego kończy się ogłoszony przez papieża Franciszka Rok 
Życia Konsekrowanego. Był to czas wielu wydarzeń organizowanych przez Kościół w Polsce i na świe-
cie. Refleksja i  modlitwa dotyczyła całego życia konsekrowanego w  jego rozmaitych formach: zako-
nów i zgromadzeń zakonnych, instytutów świeckich, stowarzyszeń życia apostolskiego, dziewic, wdów 
konsekrowanych i  pustelników. Pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy zaangażowali się 
w inicjatywy i wydarzenia Roku Życia Konsekrowanego, służąc swoim doświadczeniem i wiedzą. Dzięki 
temu mogliśmy spojrzeć z wdzięcznością na dar, jakim jest życie konsekrowane w Kościele i w społe-
czeństwie oraz głębiej poznać jego blaski i cienie, aby z odnowioną ewangeliczną pasją bez lęku spojrzeć 
w przyszłość.
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Koniec Roku Życia Konsekrowanego przypada w czasie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. 
Ten znaczący splot wydarzeń przypomina nam, że w głoszeniu orędzia o Bożym Miłosierdziu wielką 
rolę odegrały i odgrywają osoby konsekrowane. Ich życie jest także ofiarowaniem siebie, ale nie dla sa-
mej ofiary, lecz po to, by poprzez czystość, ubóstwo i posłuszeństwo doświadczać miłosierdzia i dzielić 
się nim z innymi. Nie ma bowiem miłosierdzia bez poświęcenia i ofiary, wyrzeczenia się własnych pla-
nów, ambicji i dóbr. 

1. Szkoła komunii w Kościele – szkoła miłosierdzia 

W Liście na Rok Życia Konsekrowanego papież Franciszek wskazał m.in., że życie konsekrowane ma 
być świadectwem komunii, poczynając od samych wspólnot zakonnych, poprzez współpracę z innymi 
środowiskami kościelnymi, kończąc na twórczych relacjach z niekatolikami (zob. II, 3). Jednocześnie 
papież podkreśla, że niemożliwe jest budowanie wspólnoty bez miłosierdzia: „Droga miłosierdzia, która 
się przed nami otwiera, jest niemal nieskończona, ponieważ trzeba dążyć do wzajemnej akceptacji i tro-
ski, praktykować wspólnotę dóbr materialnych i duchowych, braterskie upominanie, szacunek dla osób 
najsłabszych [...]” (List na Rok Życia Konsekrowanego, II, 3).

W życiu wielu założycieli zakonów istotną rolę odgrywało z jednej strony osobiste doznanie Bożego 
miłosierdzia i darmowego przebaczenia, a z drugiej doświadczenie materialnej i duchowej biedy napo-
tkanych ludzi. Zadawali oni sobie wówczas pytania, które znajdujemy w Ćwiczeniach duchowych św. 
Ignacego Loyoli: „Co uczyniłem dla Chrystusa, co czynię dla Chrystusa i co powinienem uczynić dla 
Chrystusa?”. Przy czym zdawali sobie sprawę, że służba Chrystusowi miłosiernemu wiedzie przez mi-
łosierną służbę ludziom. Wspólnoty życia konsekrowanego, zjednoczone w modlitwie i wspólnej misji, 
były odpowiedzią na tego rodzaju pytania. 

W adhortacji Vita consecrata św. Jan Paweł II napisał: „Pragnąłem zwrócić szczególną uwagę na ten 
stały element historii Kościoła: na rzeszę założycieli i założycielek, świętych mężczyzn i kobiet, którzy 
wybrali Chrystusa, idąc drogą radykalizmu ewangelicznego i  braterskiej służby – przede wszystkim 
ubogim i opuszczonym” (VC nr 5). Ta służba przybierała różne formy – od modlitwy za grzeszników 
i  przepowiadania łaski nawrócenia, po  prowadzenie instytucji charytatywnych, szpitalnych i  wycho-
wawczych. XXI wiek jeszcze bardziej niż minione wieki potrzebuje tego rodzaju świadectwa, potrzebuje 
tego, co św. Jan Paweł II nazwał „wyobraźnią miłosierdzia”, by odpowiedzialnie reagować na współcze-
sne problemy. Wyobraźnia ta dotyczy ubogich, odrzuconych, migrantów, cierpiących z powodu różnych 
form niesprawiedliwości, ale także ludzi pogrążonych w grzechu, zamkniętych na Bożą łaskę przeba-
czenia i nawrócenia. Nadzieja, jaką głosi Kościół, nie ogranicza się bowiem do życia doczesnego, ale 
pozostaje otwarta na wieczność, do której zaprasza nas Bóg. 

Osoby konsekrowane są obecne w newralgicznych punktach świata, próbując odpowiadać słowem 
i  czynami miłosierdzia na  przemoc i  niesprawiedliwość oraz na  duchową pustkę, w  którą wchodzi 
grzech. Są posłane do służby, ale potrzebują naszego wsparcia. Wspomagajmy ich posługę naszą modli-
twą, współpracą, dobrym słowem i zapewnieniem o bliskości. 

W życiu Kościoła odnajdujemy przykłady wielu osób, które ofiarowały się Bogu, pełniąc dzieła miło-
sierdzia. Wystarczy wymienić wśród nich św. Faustyną Kowalską i św. Maksymiliana Kolbe.

2. Siostra Faustyna Kowalska – apostołka miłosierdzia

Bóg zechciał przypomnieć światu prawdę o swym miłosierdziu poprzez prostą, pokorną i otwartą 
na Jego natchnienia zakonnicę, siostrę Faustynę Kowalską. Ta zakonnica należy dziś do najbardziej zna-
nych i podziwianych Polaków na świecie. Sam Jezus na różne sposoby przekazywał św. Faustynie orędzie 
o miłosierdziu: „Powiedz, że miłosierdzie jest największym przymiotem Boga” – czytamy w Dzienniczku 
(nr 301). To orędzie dociera do najdalszych zakątków świata m.in. poprzez obrazek Jezusa miłosiernego 
i słowa: „Jezu, ufam Tobie”, poprzez Koronkę do Miłosierdzia Bożego, Niedzielę Miłosierdzia czy też 
Godzinę Miłosierdzia, czyli przez owoce mistycznych wizji, jakie otrzymała siostra Faustyna. Żadna 
inna polska książka nie została przetłumaczona na tyle języków i wydana w tylu milionach egzemplarzy, 
co Dzienniczek siostry Faustyny. 

Okazją do przypomnienia św. Faustyny Kowalskiej jako apostołki miłosierdzia będą Światowe Dni 
Młodzieży w Krakowie. Wszak relikwie świętej spoczywają pod obrazem „Jezu, ufam Tobie”, w kaplicy 
klasztornej w Łagiewnikach, przy sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Modlimy się i mamy nadzieję, że 
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właśnie podczas Światowych Dni Młodzieży Bóg wzbudzi w wielu młodych powołanie do życia konse-
krowanego w służbie Bożemu Miłosierdziu.

3. Ojciec Kolbe – męczennik miłosierdzia

Wymownym świadectwem miłosierdzia jest także męczeńska śmierć św. Maksymiliana Kolbego, 
której 75. rocznica przypada w tym roku. Pójście na głodową śmierć w miejsce współwięźnia Francisz-
ka Gajowniczka było owocem całego konsekrowanego życia, oddanego służbie Bogu i  ludziom. „We 
wszystkim całkowicie zaufaj Miłosierdziu Bożemu, co przez Niepokalaną cię prowadzi. Resztę zostaw 
cudom miłosierdzia Opatrzności Bożej i Niepokalanej. Daj się w pokoju i ufności prowadzić Miłosier-
dziu Bożemu przez Niepokalaną” (Pisma Maksymiliana Kolbego 849) – nauczał Maksymilian Kolbe. 
Jego współwięźniowie z Auschwitz zaświadczyli, że nawet w strasznych warunkach niemieckiego nazi-
stowskiego obozu koncentracyjnego, ojciec Kolbe promieniował spokojem, który nie był niczym innym, 
jak złożeniem nadziei w Bogu „wbrew nadziei”. 

Jerzy Bielecki, więzień Auschwitz, podkreślał, że błędem byłoby mówienie, że ojciec Maksymilian 
umarł dla jednego współwięźnia i jego rodziny. Świadectwo miłosierdzia, jakie dał zakonnik, było bo-
wiem umocnieniem dla wielu więźniów. Oto w obozowym piekle okazało się – stwierdził Jerzy Bie-
lecki – „że prawdziwy świat istnieje, jak istniał, że nasi oprawcy i mordercy nie potrafią go zniszczyć, 
że ten świat wcale nie zaczyna się za  drutami naszego obozu, że jest i  tutaj. Niejeden zaczął szukać 
w sobie samym tego prawdziwego świata, odnajdywał go i dzielił się nim z obozowym kolegą, by siebie 
i jego wzmocnić w szamotaniu się ze złem” (Św. Maksymilian Maria Kolbe, o. L. Dyczewski, ATK, 1984, 
s. 264). Ojciec Kolbe dał świadectwo, że nawet w świecie – zdawałoby się – bez miłosierdzia, ostatecznie 
zwyciężają miłość i miłosierdzie. Takie właśnie świadectwo jest istotą życia konsekrowanego.

4. Ofiarowanie warunkiem miłosierdzia

Święci Faustyna i  święty Maksymilian stali się narzędziami Bożego Miłosierdzia, gdyż całkowicie 
ofiarowali swoje życie Bogu i pozwolili, by mógł On ich używać wedle swojej Woli do czynienia dobra 
w świecie. Przypominamy ich sylwetki, by umocnić współczesne osoby konsekrowane w ich wolnym 
i osobistym wyborze – ofiarowania życia Bogu dla zbawienia świata. 

Wzorem takiego ofiarowania jest Maryja, Matka Miłosierdzia. Polecamy Bogu za jej wstawiennic-
twem nowe powołania, a  także za wszystkich, którzy już idą drogą życia konsekrowanego, aby dzień 
po dniu stawali się świadkami Bożej prawdy i Bożego miłosierdzia. 

Podpisali: 
 Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
 obecni na 370. Zebraniu Plenarnym
 Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie
 w dniu 6 października 2015 r.

INFORMACJA: List pasterski Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego przeznaczony jest 
do duszpasterskiego wykorzystania w dniu 2 lutego 2016 r.

Płock, dnia 22 stycznia 2016 r.
 Ks. Mirosław Milewski
 Wikariusz Generalny
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KOMUNIKAT RZECZNIKA PRASOWEGO KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

W sobotę 5 marca 2016 r. w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku odbędzie się Dzień Skupienia dla 
redaktorów gazet i stron internetowych parafialnych (księży i świeckich) oraz dziennikarzy z mediów 
świeckich (prasa, radio, telewizja, portale internetowe). Nauki rekolekcyjne wygłosi ks. Krzysztof Świer-
czyński, wicedyrektor Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. 
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Planowany program spotkania:
10.00 – powitanie obecnych;
10.10 – konferencja – ks. Krzysztof Świerczyński, wicedyrektor Katolickiego Radia Diecezji Płockiej;
11.00 – informacja o diecezjalnych przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży – 
 ks. Rafał Grzelczyk, diecezjalny koordynator ŚDM;
11.40 – możliwość przyjęcia sakramentu pokuty (spowiedź);
12.00 – Msza św.
12.45 – zwiedzanie wystaw w Muzeum Diecezjalnym: o św. siostrze Faustynie Kowalskiej
 (w Roku Miłosierdzia) oraz malarstwo Wisławy Kwiatkowskiej i Krystyny Szalewskiej 
 (w roku peregrynacji Ikony Jasnogórskiej); 
13.30 – kawa, herbata, ciastko.

Zgłoszenia prosimy przekazywać meilowo: rzecznik@diecezjaplocka.pl, tel. (24)  268-04-51 
(w godz. 8.30-14.00), tel. kom. 502-215-545 (przez cały dzień). 

Przy zgłoszeniu należy podać adres wydawnictwa, adres meilowy zgłaszającego się, numer telefonu 
komórkowego. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 2 marca br.

Płock, dnia 22 stycznia 2016 r.
 Elżbieta Grzybowska
 Rzecznik prasowy Kurii Diecezjalnej Płockiej

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 25 stycznia 2016 r.
Nr 82/2016 Za zgodność


