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ZACHĘTA BISKUPA PŁOCKIEGO 
PRZED WYRUSZENIEM XXXII PIESZEJ PŁOCKIEJ PIELGRZYMKI 

NA JASNĄ GÓRĘ

Umi ło wa ni Die ce zja nie!
Dro dzy Ja sno gór scy Piel grzy mi!

Od po cząt ku mo jej po słu gi ja ko Bi sku pa Płoc kie go chęt nie uczest ni czę ja ko pąt nik
w Pie szej Płoc kiej Piel grzym ce na Ja sną Gó rę. Co ro ku sta ram się prze mie rzyć ja kiś
od ci nek piel grzy miej dro gi, na ile po zwa la ją mi na to obo wiąz ki pa ster skie. Z jed nej
stro ny do strze gam pąt ni czy trud, zmę cze nie i nie rzad ko ból. Z dru giej stro ny wi dzę na -
de wszyst ko ra dość wia ry, du cho wy en tu zjazm i set ki po god nych, roz mo dlo nych twa -
rzy, czę sto bar dzo mło dych lu dzi. Cie szę się z każ dej oso by, któ ra de cy du je się na wę -
drów kę do Czę sto cho wy. 

Dla te go, po dob nie jak w la tach ubie głych, rów nież i w tym ro ku go rą co i ser decz nie
za chę cam Was do piel grzy mo wa nia, do pój ścia dro gą wia ry i na wró ce nia, do Ja sno -
gór skiej Pa ni. Szcze gól nie zwra cam się do tych spo śród Was, któ rzy nie pod ję li jesz cze
de cy zji bądź wa ha ją się, czy wy ru szyć w dro gę. Za ufaj cie Pa nu, któ ry bę dzie Wam to -
wa rzy szył w tru dzie wę drów ki. Tych, zaś, któ rzy nie mo gą uczest ni czyć oso bi ście, za -
chę cam do piel grzy mo wa nia du cho we go, któ re każ dego ro ku co raz moc niej wpi su je
się w pej zaż na szych wspól not pa ra fial nych. 

Ha słem prze wod nim te go rocz nej piel grzym ki bę dą sło wa „Kto wie rzy ni gdy nie jest
sam”. Zo sta ły one wy bra ne ja ko myśl prze wod nia pąt ni czych roz wa żań i re flek sji. Wpi -
su ją się tak że w trwa ją cy w Ko ście le Rok Wia ry, ogło szo ny przez Pa pie ża Be ne dyk -
ta XVI a kon ty nu owa ny przez Pa pie ża Fran cisz ka. Sło wa te nio są ze so bą wie le waż -
nych in ten cji. Mo dlić się bę dzie my o oży wie nie wia ry w ży ciu oso bi stym i pu blicz nym,
w spra wach na szej Oj czy zny i na szej die ce zji, a zwłasz cza za trwa ją cy 43 Sy nod. Bę -
dzie my pro sić za pa ra fie, ro dzi ny, cho rych i cier pią cych na cie le i du szy, a tak że w in ten -
cjach bli skich na sze mu ser cu. Nie za brak nie tak że dzięk czy nie nia za za koń czo ny pon -
ty fi kat Be ne dyk ta XVI. 

Wszyst kim piel grzy mom wę dru ją cym na Ja sną Gó rę oraz wspie ra ją cych ich piel -
grzy mom du cho wym, udzie lam z ser ca pa ster skie go bło go sła wień stwa i za pew niam
o mo jej mo dli twie.

Płock, dnia 12 czerw ca 2013 r. 
Wasz Bi skup Piotr

ZARZĄDZENIE: Sło wo Bi sku pa Płoc kie go pro szę od czy tać wier nym w nie dzie lę 
30 czerw ca, pod czas wszyst kich Mszy św., w ra mach ogło szeń pa ra fial nych. 

Płock, dnia 12 czerw ca 2013 r. 
Ks. Mi ro sław Mi lew ski
Wi ka riusz Ge ne ral ny

O K Ó L N I K
KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

14/2013

Płock – dnia 21 czerwca 2013 r.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE
XXXI PIESZEJ PIELGRZYMKI DIECEZJI PŁOCKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ

W 2013 R.

1) Te go rocz na XXXII Pie sza Piel grzym ka z Płoc ka na Ja sną Gó rę wy ru szy pod ha -
słem: „Kto wie rzy ni gdy nie jest sam”. Ha sło to jest na wią za niem do trwa ją ce go w Ko -
ście le po wszech nym Ro ku Wia ry, ogło szo nym przez Pa pie ża Be ne dyk ta XVI.

2) Piel grzym ka wy ru szy ze Wzgó rza Tum skie go 6 sierp nia 2013 r. po Mszy Świę tej
kon ce le bro wa nej w Ba zy li ce Ka te dral nej pod prze wod nic twem Bi sku pa Płoc kie go Pio tra
Li be ry o godz. 6.00. Za pra sza my do kon ce le bry wszyst kich Księ ży zwią za nych z dzie -
łem piel grzym ki, go ści i sym pa ty ków. Tra sa piel grzym ki zo sta ła po dzie lo na na 9 eta pów
(oko ło 30 km dzien nie). Wej ście na Ja sną Gó rę na stą pi 14 sierp nia w go dzi nach po ran -
nych (7.30-8.15). 

3) Do za pi su na piel grzym kę słu ży wy łącz nie in dy wi du al na Kar ta Uczest nic twa (wg
wzo ru prze ka za ne go do pa ra fii) za wie ra ją ca nie zbęd ne da ne oso bo we piel grzy ma.
W związ ku z tym pro si my o czy tel ne i rze tel ne jej wy peł nie nie. Za pi sy in dy wi du al ne
i zbio ro we na piel grzym kę or ga ni zu ją w swo ich pa ra fiach miej sco wi dusz pa ste rze, a na -
stęp nie zgła sza ją piel grzy mów w punk cie za pi sów miesz czą cym się w Opac twie Po be ne -
dyk tyń skim w dniach 2,3 i 5 sierp nia br. (w godz. od 10.00 do 17.00). Bar dzo pro si my
o przy wo że nie i po zo sta wie nie w punk cie za pi su go to wych kart (wzo ry kart zo sta ły prze -
ka za ne księ żom dzie ka nom). In dy wi du al ni piel grzy mi mo gą za pi sać się w Punk cie In -
for ma cji tyl ko z za świad cze niem od swo je go księ dza pro bosz cza. Pro si my dusz pa ste rzy,
by wszyst kim za pi su ją cym się na piel grzym kę (na wcze śniej zor ga ni zo wa nym spo tka niu)
wy ja śni li, iż piel grzym ka ma cha rak ter re ko lek cji w dro dze, a nie raj du tu ry stycz ne go. 

4) Opła ta piel grzym ko wa, (wpi so we + ba gaż + ko szul ka w ko lo rze gru py), wy no -
si: 100 zł od oso by. Dzie ci do 13 lat pła cą 80 zł, ro dzi ny (co naj mniej trzy oso by z jed ne -
go do mu) – 180 zł. Opła ta ta prze zna czo na jest na ubez pie cze nia (OC i NW), le ki i środ -
ki me dycz ne, sa ni ta ria ty /toi -toi/, funk cjo no wa nie kuch ni piel grzym ko wej oraz in nych
służb /opła ty sa mo cho dów, któ re wy naj mu je my/, iden ty fi ka to ry piel grzym ko we, Ksią -
żecz ki Piel grzy ma i in ne ma te ria ły. Koszt ba ga żu wy no si 25 zł i uisz cza się go ra zem
z wpi so wym. Z kie row cą sa mo cho du ba ga żo we go trze ba uzgod nić i do dat ko wo opła -
cić prze wóz ba ga żu z Czę sto cho wy oraz ma te ria łów nie ty po wych, np. bu tli ga zo wej
(nie wol no pa ko wać jej do ple ca ka, by nie na ra żać na nie bez pie czeń stwo sa mo za pło nu!).
Piel grzy mi uisz cza ją wpi so we i opła tę za ba gaż przy za pi sie. Ba gaż oso bi sty od da je się
do sa mo cho du swo jej gru py, za trzy mu jąc przy so bie tyl ko te rze czy, któ re bę dą po trzeb -
ne w cza sie dro gi. Kie row ca sa mo cho du ba ga żo we go od po wia da za trans port ba ga żu
od da ne go pod je go za rząd. Oso by, któ re za mie rza ją wziąć udział w jakimś etapie piel -
grzym ki (np. w week end) zo bo wią za ne są do zgło sze nia się do Służ by In for ma cji
po przy by ciu na tra sę i do ko na nia wpła ty (10 zł za dzień).

5) Za pra sza my do du cho we go piel grzy mo wa nia wszyst kich tych, któ rzy z ra cji cho ro -
by, pra cy bądź in nych przy czyn nie mo gą pójść pie szo. Pra gnie my w ten spo sób utwo -
rzyć wiel ką wspól no tę mo dli tew ną, któ ra bę dzie wspie rać wszyst kich wę dru ją cych w tak
waż nych in ten cjach Ko ścio ła, Oj czy zny, ro dzin i oso bi stych. Na pąt ni czym szla ku bę dzie -
my pa mię tać o du cho wych piel grzy mach m.in. wy sy ła jąc im po zdro wie nia z tra sy. Za -
pi sy na Piel grzym kę Du cho wą or ga ni zu ją w swo ich pa ra fiach miej sco wi dusz pa ste rze, spo -
rzą dza jąc li stę z da ny mi (na zwi sko i imię, do kład ny ad res z ko dem, pa ra fia) i prze ka zu jąc
ją do Biu ra In for ma cji Piel grzym ko wej. Przy za pi sie Du cho wi Piel grzy mi skła da ją do bro -
wol ną ofia rę. Du cho wi Piel grzy mi otrzy ma ją spe cjal nie przy go to wa ny mo dli tew nik z roz -
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wa ża nia mi na każ dy dzień wraz z do kład ną tra są piel grzym ki. Pod czas dzie wię ciu dni
piel grzym ki za chę ca my Du cho wych Piel grzy mów do udzia łu w co dzien nej Mszy św.
oraz w wie czor nym Ape lu Ja sno gór skim w ko ście le pa ra fial nym. 

6) Ze spół od po wie dzial nych za służ by i prze wod ni cy grup:
• Prze wod nik Piel grzym ki – ks. Ja cek Pru siń ski
• Kie row nic two Tra sy – ks. Łu kasz Gach
• Li tur gia – ks. Pa weł Szy mań ski
• Kwa ter mistrz – ks. Ja ro sław Mo krza now ski
• Kuch nia – ks. Pa weł Per dion
• Za opa trze nie – p. An drzej Ja ku bow ski; p. Mi ro sław Si tek
• Służ ba Eko lo gicz na – s. Do mi ni ka Bur nos, p. Agniesz ka Mi cha lak
• Służ ba Tech nicz na – p. Piotr Bach man 
• Służ ba Ko mu ni ka cji Spo łecz nej – ks. Ja cek Wi cho row ski 
• In for ma cja -Ba za – p. Agniesz ka Cza plic ka, p. Agniesz ka Ostro wic ka, p. Agniesz -

ka Si tek, s. Kon so la ta MSC, 

GRUPA – PRZEWODNIK
• Bia ło – Czer wo na – ks. Ja nusz Na wroc ki 
• Bia ła – ks. Pa weł Ant kie wicz
• Błę kit na – ks. Ma rek Wi śniew ski
• Brą zo wa – ks. Ra fał Ka be lis 
• Gra na to wa – ks. Da riusz Mal czyk 
• Mie dzia na – ks. Grze gorz Za krzew ski 
• Po ma rań czo wa – ks. Grze gorz Ra dzi szew ski SDB 
• Srebr na – ks. Ka mil Kra kow ski
• Zie lo na – ks. Grze gorz Ada miak 
• Zło ta – ks. Da riusz Wit kow ski 
• Żół ta – ks. Ma riusz Sta siak 

7) Piel grzym ka bę dzie wę dro wa ła w 11 gru pach. De ka na ty zo sta ły zwią za ne z okre -
ślo ny mi ko lo ra mi grup. Przy za pi sie piel grzy mów pro si my prze strze gać ni żej po da nej
re jo ni za cji:

• bia ła 26 (pa ra fii) Cie cha nów -Wsch. i Zach., Strze go wo
• bia ło -czer wo na 38 (pa ra fii) Płock -Wsch., Płock -Zach, Bo dza nów, Bielsk,
• błę kit na 16 (pa ra fii) Na sielsk, Za kro czym,
• brą zo wa 32 (pa ra fii) Ry pin, Do brzyń n/Drwę cą, Żu ro min,
• gra na to wa 33 (pa ra fii) Płońsk, Ra ciąż, Wy szo gród,
• mie dzia na 14 (pa ra fii) Mła wa,
• po ma rań czo wa gru pa sa le zjań ska,
• srebr na 18 (pa ra fii) Puł tusk, Se rock,
• zie lo na 27 (pa ra fii) Sierpc, Do brzyń n/Wi słą, Tłu cho wo,
• zło ta 25 (pa ra fii) Prza snysz, Ma ków Maz., Dzierz go wo,
• żół ta 15 (pa ra fii) Go sty nin, Gą bin.

8) In for mu je my, że sta łym miej scem udzie la nia sa kra men tu mał żeń stwa w cza sie Piel -
grzym ki jest Gło go wiec (7.08). Do dnia 31.07 na le ży zgła szać ewen tu al ne ślu by do ks.
Paw ła Szy mań skie go – od po wie dzial ne go za służ bę li tur gicz ną. For mal no ści do ty czą -
ce za war cia sa kra men tu mał żeń stwa za ła twia się w swo jej pa ra fii. 

9) Na piel grzym kę na le ży za brać ze so bą na miot, gdyż moż li wo ści noc le go we u go -
spo da rzy są ogra ni czo ne. Na piel grzym kę nie po win no za bie rać się rze czy cen nych,
o du żej war to ści. 



10) Oso by nie peł no let nie po win ny obo wiąz ko wo po sia dać: pi sem ną zgo dę ro dzi ców
na prze pro wa dze nie za bie gu ope ra cyj ne go w ra zie ko niecz no ści (wy ra żo ną na kar cie
uczest nic twa, oraz ksią żecz ce piel grzy ma) oraz do ro słe go opie ku na, któ re go imię i na -
zwi sko mu si być wy mie nio ne w/w kar cie. Kto nie bę dzie speł niał po wyż szych wa run ków
nie zo sta nie za pi sa ny na piel grzym kę! 

11) Ze wzglę du na wy so kie kosz ty le ków i środ ków opa trun ko wych bar dzo pro si my,
by piel grzy mi za bra li ze so bą nie zbęd ne środ ki opa trun ko we (ban da że, pla stry, wa tę
itp.) i le ki, zwłasz cza oso bi ste!!! Wszyst kich le ka rzy, pie lę gniar ki oraz ra tow ni ków me -
dycz nych, któ rzy pra gną wes przeć swo ją wie dzą i po mo cą Służ bę Me dycz ną pod czas
piel grzym ki, uprzej mie za pra sza my do współ pra cy.

12) Czci god nych Księ ży Pro bosz czów go rą co pro si my o po da nie swo im Pa ra fia nom
w lip cu nie zbęd nych in for ma cji do ty czą cych te go rocz nej Piel grzym ki w krót kich ogło -
sze niach pa ra fial nych oraz o wy wie sze nie pla ka tu piel grzym ko we go, prze ka za ne go
wcze śniej do każ dej pa ra fii na szej die ce zji.

Płock, dnia 15 czerw ca 2013 r.
Ks. Ja cek Pru siń ski

Prze wod nik Głów ny XXXII Pie szej Piel grzym ki
Die ce zji Płoc kiej na Ja sną Gó rę
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PROPOZYCJA KAZANIA PIELGRZYMKOWEGO 
DO WYKORZYSTANIA W 13. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 30 CZERWCA 2013 R.

„Kto wie rzy ni gdy nie jest sam” (Be ne dykt XVI)

Po eta, Edward Sta chu ra, w jed nym ze swo ich wier szy pi sał: "Wę drów ką wiel ką ży cie
jest czło wie ka. Idzie wciąż, Da lej wciąż. Do kąd? Skąd? (...) Wę drów ką jed ną ży cie jest
czło wie ka; Idzie tam, Idzie tu, Brak mu tchu? Brak mu tchu!". 

Sio stry i Bra cia, Rze czy wi ście – ludz kie ży cie moż na po rów nać do pew ne go ro dza -
ju dro gi. Jej po czą tek to na sze po czę cie w ło nie mat ki. Jej kres to śmierć i spo tka nie
z na szym Stwór cą i na szym Zba wi cie lem. Je ste śmy ludź mi "w dro dze"...

Dzi siej sza Ewan ge lia uka zu je tak że Je zu sa i Je go uczniów, ja ko lu dzi bę dą cych „w dro -
dze”: Je zus (...) po sta no wił udać się do Je ro zo li my i wy słał przed so bą po słań ców. Ci wy -
bra li się w dro gę (...). W cza sie tej dro gi, jak sły sze li śmy, Je zus wy słał po słań ców, aby
przy go to wa li mu po byt. Dla cze go ich wy słał? Czy nie mógł, bę dąc w tym mia stecz ku,
sam po pro sić o noc leg? Oczy wi ście, że mógł to zro bić, ale Je zus pra gnął, aby w Je go dzia -
ła nie by li za an ga żo wa ni zwy kli lu dzie. W ten spo sób po ka zu je nam wszyst kim, że w tym
na szym wę dro wa niu do ce lu, ja kim jest Dom Nie bie skie go Oj ca, nie je ste śmy sa mi. Obok
nas są lu dzie: bra cia i sio stry, któ rzy wie rzą w te go sa me go Bo ga, i tak sa mo jak my, po -
trze bu ją Je go po mo cy.

Tro chę dziw nie to brzmi: in ni lu dzie mo imi brać mi i sio stra mi... Dziw nie, zwłasz cza
wo bec do świad cze nia co dzien no ści, któ re uczy, aby nie ufać in nym, bo lu dzie bar dzo
czę sto wy ko rzy sta ją tę na szą uf ność, zra nią, zdra dzą, skrzyw dzą... Tak wie le jest prze -
cież sy tu acji, gdy ktoś za wo dzi, pod sta wia no gę, od wra ca się, gdy naj bar dziej po trze -
bu je my je go po mo cy.

Na szczę ście są też ta kie wy da rze nia, któ re po ma ga ją do świad czyć au ten tycz nej ludz kiej
so li dar no ści i bra ter stwa: wy da rze nia, któ re po ka zu ją, że na wet ob cy so bie lu dzie są zdol -
ni do po świę ce nia i wza jem nej po mo cy. Do ta kich wy da rzeń nie wąt pli wie na le żą piel grzym -
ki do róż nych sank tu ariów i miejsc kul tu. 
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W Pol sce naj bar dziej po pu lar nym ce lem piel grzy mek jest Czę sto cho wa: w sa mym tyl -
ko 2012 ro ku ba zy li kę Naj święt szej Ma ryi Pan ny na Ja snej Gó rze od wie dzi ło po nad 3
mi lio ny lu dzi z 74 kra jów świa ta.

Piel grzy mo wa nie mo że przy bie rać róż ne for my: do wy bra ne go sank tu arium moż -
na po le cieć sa mo lo tem, moż na po je chać au to ka rem, moż na też udać się pie szo. Ten
ostat ni spo sób za słu gu je na szcze gól ną uwa gę. Od wie ków bo wiem Po la cy z róż nych
stron na szej Oj czy zny wę dru ją pie szo przed tron Ja sno gór skiej Pa ni. Nie jest to ła twa
wę drów ka: 

– cza sem mo że być bar dzo dłu ga i każ de go dnia trze ba po ko nać 30 – 40 ki lo me trów; 
– cza sem od by wa się w pro mie niach pa lą ce go słoń ca, gdy as falt wręcz klei się do bu tów; 
– cza sem trze ba iść w stru mie niach desz czu, gdy wszyst ko jest mo kre i nie ma na wet

miej sca, aby chwi lę od po cząć... 
W cza sie ta kiej wę drów ki, w wy jąt ko wy spo sób moż na do świad czyć praw dy, któ rą

pa pież Be ne dykt XVI za warł w sło wach: "Kto wie rzy ni gdy nie jest sam". Pie sze piel -
grzy mo wa nie bo wiem, jak ma ło któ re wy da rze nie, po ka zu je, że my – lu dzie, je ste śmy
brać mi i sio stra mi. I nie cho dzi tu tyl ko o to, że w ta ki wła śnie spo sób zwra ca ją się
do sie bie pąt ni cy: na piel grzy mim szla ku nie ma miej sca na "pan i pa ni", i młod si i star -
si mó wią do sie bie: „bra cie, sio stro”. O wie le bar dziej jed nak ludz kie bra ter stwo wy ra -
ża się w pro stych ge stach życz li wo ści: 

– w prze ła ma nej na pół krom ce chle ba, 
– w ły ku wo dy z wła snej bu tel ki, 
– w po mo cy przy roz bi ciu cu dze go na mio tu – cho ciaż wła sny jesz cze nie jest go to -

wy, a czło wiek ze zmę cze nia le d wie trzy ma się na no gach, 
– w zwy kłym uśmie chu, któ re go tak bra ku je w na szej sza rej, po za piel grzym ko wej

co dzien no ści...
Sio stry i Bra cia, nie je den piel grzym spo ty ka się z py ta niem: dla cze go? Dla cze go, za -

miast wy je chać na urlop i od po cząć le żąc na pla ży, za kła da na ra mio na ple cak i po dej -
mu je ogrom ny wy si łek, ja kim jest pie sza wę drów ka do Czę sto cho wy? Dla cze go?

Mo ty wów jest pew nie ty le, ilu piel grzy mów. Uprasz cza jąc nie co, moż na jed nak po -
wie dzieć, że naj czę ściej lu dzie po dej mu ją trud piel grzym ki z trzech po wo dów: aby za coś
prze pro sić, po dzię ko wać lub też po pro sić o po trzeb ną po moc. 

Kil ka ty go dni te mu, pią te go czerw ca te go ro ku, na jed nym z por ta li In ter ne to wych
uka zał się ar ty kuł o piel grzym kach. W ar ty ku le zo sta ła opi sa na hi sto ria pa ni Ali ny
z Bia łe go sto ku, któ ra w swo im 52-let nim ży ciu, już po nad 15 ra zy piel grzy mo wa ła
do Czę sto cho wy. 

Ko bie ta, w udzie lo nym wy wia dzie, tak po wie dzia ła: Jeź dzić by le jeź dzić nie ma po co.
Tyl ko pie nią dze się tra ci. A z piel grzym ką czło wiek idzie nie tyl ko dla sie bie, ale też dla
Bo ga. Mo dli twą du żo moż na zdzia łać, nie raz Bóg mnie wy słu chał. W Bi blii jest na pi sa -
ne „Pro ście, a bę dzie wam da ne”. No i lu dzie są war to ścio wi. Za wsze moż na ko goś po znać.

Pa ni Ali na do da je, że to wła śnie pod czas wę dro wa nia na Ja sną Gó rę wy mo dli ła, aby
jej syn prze stał pić i skoń czył stu dia, a cór ka za szła w cią żę. Ma ry ja wy pro si ła jej u swe -
go Sy na po trzeb ne ła ski...

Prze pro sić, po dzię ko wać, po pro sić o po trzeb ną po moc... I zro bić to nie sa me mu, ale
w gro nie in nych lu dzi, któ rzy tak sa mo wie rzą i są mo imi brać mi i sio stra mi.

Moi Dro dzy, piel grzym ka, w ja kiś prze dziw ny spo sób mo że sym bo li zo wać ca łe ludz -
kie ży cie: kil ka chwil ra do ści, cał kiem spo ro wy sił ku, bó lu, i to, co naj waż niej sze: nie -
wy obra żal ne wręcz szczę ście, kie dy po do tar ciu do ce lu, na kil ka krót kich chwil, klę ka
się przed cu dow nym ob ra zem Ja sno gór skiej Mat ki, aby wy szep tać: dzię ku ję, prze pra -
szam, pro szę...
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Sio stry i Bra cia, być mo że są wśród nas oso by, któ re chciał by pod jąć trud piel grzym -
ki, ale czu ją w ser cu lęk, wi dzą pię trzą ce się róż ne go ro dza ju prze szko dy: Pa nie, chcę
pójść za To bą, ale po zwól mi naj pierw po że gnać się z mo imi w do mu! (...) Pa nie, po zwól
mi naj pierw pójść i po grze bać mo je go oj ca! Je śli czu je my oba wy przed wy ru sze niem
na piel grzy mi szlak, pa mię taj my, że Je zus to wszyst ko wi dzi i od po wia da: Zo staw umar -
łym grze ba nie ich umar łych, a ty idź i głoś kró le stwo Bo że! 

Mo że więc war to wsłu chać się w głos ser ca i po ko nać lęk. A po tem... Po tem po wę -
dro wać do Mat ki z Ja snej Gó ry, aby ofia ro wać Jej swój trud, wy pro sić po trzeb ną po moc
i do świad czyć te go, cze go tak czę sto bra ku je w na szym co dzien nym ży ciu: ludz kiej życz -
li wo ści, wspól no ty, bra ter stwa.... Bo prze cież: Kto wie rzy ni gdy nie jest sam. Amen.

Płock, dnia 15 czerw ca 2013 r.
Au tor: ks. Ma rek Wil czew ski 
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XXIV PIESZA PIELGRZYMKA DIECEZJI PŁOCKIEJ 
DO NIEPOKALANOWA

Dnia 6 lip ca br. pod ha słem „Oj ciec świad kiem wia ry i trzeź wo ści” wy ru szy na pąt ni -
czy szlak XXIV Pie sza Piel grzym ka Die ce zji Płoc kiej do Nie po ka la no wa. W Ro ku Wia -
ry chce my się przyj rzeć te mu, jak wiel ki wpływ na roz wój wia ry i po sta wę trzeź wo ści
w ro dzi nie ma oj ciec. W świe cie, w któ rym pró bu je się za gu bić się czy wręcz znisz czyć
ro lę oj ca, my chce my ją od kryć na no wo. 

Do piel grzy mie go tru du za pra sza my wszyst kich, a w spo sób szcze gól ny tych, któ rzy
chcą wy pra szać ła skę po wro tu do trzeź wo ści swo ich naj bliż szych. To tak że oka zja
do po dzię ko wa nia za trzeź wość w na szych ro dzi nach. Do stóp Nie po ka la nej idzie my
rów nież z wła sny mi in ten cja mi dzięk czyn ny mi i bła gal ny mi. Z pew no ścią jest obok Cie -
bie ktoś, kto czu je się sła by i za gu bio ny, po móż mu i za pro po nuj wspól ne piel grzy mo -
wa nie, by mógł zna leźć po krze pie nie w mo rzu Bo żej mi ło ści. 

In for ma cje na te mat piel grzym ki na stro nie in ter ne to wej: 
http://bie zun -nie po ka la now.wix.com/bie zun -nie po ka la now 

i pro fi lu na FB Piel grzym ka Bie żuń -Nie po ka la nów.

Płock, dnia 21 czerw ca 2013 r.
Ks. Woj ciech Czaj kow ski

Kie row nik XXIV Pie szej Piel grzym ki Płoc kiej 
z Bie żu nia do Nie po ka la no wa 
w in ten cji trzeź wo ści Na ro du
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KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO CENTRUM POWOŁANIOWEGO

Die ce zjal ne Cen trum Po wo ła nio we i Kle ryc ka Gru pa Po wo ła nio wa za pra sza ją mło -
dzież mę ską szkół po nad gim na zjal nych oraz III klas gim na zjal nych na „Wa ka cje z Je -
zu sem” or ga ni zo wa ne w Wyż szym Se mi na rium Du chow nym w Płoc ku. Te re ko lek cje
wa ka cyj ne roz pocz ną się w po nie dzia łek 22 lip ca o godz. 18.00 i po trwa ją do piąt ku 26
lip ca, do godz. 13.00. Koszt uczest nic twa wy no si 50 zł. W przy pad ku osób nie peł no let -
nich wy ma ga na jest pi sem na zgo da ro dzi ców. Uczest ni ków pro si my o za bra nie:
ŚPIWORA, ręcz ni ka, Pi sma Świę te go, stro ju i obu wia spor to we go. Zgło sze nia pro si my
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prze sy łać za po śred nic twem pocz ty elek tro nicz nej: kgpwsd@op.pl lub te le fo nicz nie
od po nie dział ku do piąt ku w godz. od 9.00 do 14.00 (nr tel. 024 264 32 62).

Płock, dnia 20 czerw ca 2013 r.
Ks. Da riusz Pi skor ski

Dy rek tor Die ce zjal ne go Cen trum Po wo ła nio we go 
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PERSONALIA

No mi na cje
1. Ks. mgr Piotr Grzy wa czew ski, se kre tarz Bi sku pa Płoc kie go, w dniu 8 czerw ca 2013

r. od zna czo ny ty tu łem ka no ni ka ho no ro we go Ka pi tu ły Ka te dral nej Płoc kiej.
2. Ks. mgr Ar tur Ja nic ki, oj ciec du chow ny i wy cho waw ca w Szko łach Ka to lic kich

w Si ko rzu, z dniem 1 lip ca 2013 r., mia no wa ny die ce zjal nym dusz pa ste rzem Li tur gicz -
nej Służ by Oł ta rza. 

3. Ks. kan. dr Ry szard Ka miń ski, pro boszcz pa ra fii pw. św. Sta ni sła wa BM w Mła wie,
z dniem 12 czerw ca 2013 r., mia no wa ny ka pe la nem Sto wa rzy sze nia Ho spi cjum Kró lo wej
Apo sto łów w Mła wie.

4. Ks. mgr Grze gorz Wal czak, wi ka riusz pa ra fii św. Jó ze fa w Cie cha no wie, z dniem 3
czerw ca 2013 r., mia no wa ny ka pe la nem Huf ca ZHP w Cie cha no wie. 

Za stęp stwa wa ka cyj ne
1. Ks. mgr Łu kasz Ar czyń ski
30.06.2013 – 16.07.2013 – re ko lek cje Ru chu Świa tło – Ży cie
22.07.2013 – 20.08.2013 – Sank tu arium Mi ło sier dzia Bo że go w Płoc ku
2. Ks. Ma rek Czaj kow ski
01.07.2013 – 20.08. 2013 – pa ra fia św. Fran cisz ka Cie cha no wie 
3. Ks. mgr Krzysz tof Cy mer man
01.07.2013 – 04.08.2013 – pa ra fia Ło pa cin
06.08.2013- 15.08.2013 – piel grzym ka do Czę sto cho wy
4. Ks. mgr Ar ka diusz Czu ba kow ski
22.06.2013 – 26.07.2013 – pa ra fia św. Sta ni sła wa w Ry pi nie
28.07.2013 – 04.08.213 – Przy sta nek „Je zus”
06.08.2013 – 14.08.2013 – pa ra fia Smo go rze wo
5. Ks. mgr Mar cin Ma te usz Kę dzia
01.07.2013 – 15.07.2013 – pa ra fia Chrost ko wo
17.07.2013 – 02.08.2013 – re ko lek cje Ru chu Świa tło – Ży cie
04.08.2013 – 20.08.2013 – pa ra fia Ło pa cin
6. Ks. mgr Da riusz Mal czyk
01.07.2013 – 31.07.2013 – pa ra fia św. Te kli w Cie cha no wie
06.08.2013- 15.08.2013 – piel grzym ka do Czę sto cho wy
7. Ks. mgr Mar cin Nie słu chow ski
30.06.2013 – 16.07.2013 – re ko lek cje Ru chu Świa tło – Ży cie
17.07.2013 – 30.07.2013 – pa ra fia św. Woj cie cha w Na siel sku
01.08.2013 – 20.08.2013 – pa ra fia św. Bra ta Al ber ta w Ma ko wie Ma zo wiec kim
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8. Ks. mgr Pa weł So lec ki
15.06.2013 – 14.07.2013 – pa ra fia św. Bar tło mie ja w Płoc ku
15.07.2013 – 15.08.2013 – ośro dek Ca ri tas w Po po wie
9. Ks. mgr Mar cin Stan kie wicz
01.07.2013 – 15.07.2013 – pa ra fia Krzy now ło ga Wiel ka
16.07.2013 – 20.08.2013 – pa ra fia św. Mak sy mi lia na Płoń sku

Zwol nie nia
Ks. mgr Ja cek Mar ci niak, na wła sną proś bę, z dniem 30 czerw ca 2013 r., zwol nio ny

z funk cji die ce zjal ne go dusz pa ste rza Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza. 

Płock, dnia 21 czerw ca 2013 r.
Ks. Da riusz Ro gow ski

No ta riusz
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