
79

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOTKAŃ Z PAPIEŻEM FRANCISZKIEM W CZASIE ŚDM

W związku z licznymi zapytaniami o możliwość udziału wiernych w spotkaniach z Papieżem Fran-
ciszkiem w ramach XXXI Światowych Dni Młodzieży w Krakowie pragniemy poinformować, że w pro-
gramie ŚDM przewidziane są cztery wydarzenia centralne z udziałem Ojca Świętego:

– czwartek, 28 lipca, Błonia – Ceremonia Powitania Ojca Świętego przez młodzież;
– piątek, 29 lipca, Błonia – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej;
– sobota, 30 lipca, Campus Misericordiae – Czuwanie modlitewne z młodymi;
– niedziela, 31 lipca, Campus Misericordiae – Msza św. kończąca ŚDM.

Osoby pragnące uczestniczyć w całym programie ŚDM powinny zarejestrować się poprzez stronę 
internetową www.krakow2016.com. Światowe Dni Młodzieży trwają bowiem cały tydzień i obejmują 
szeroki wachlarz wydarzeń kulturalnych i duchowych, gdzie obok wydarzeń centralnych młodzi uczest-
niczą w katechezach, pielgrzymce miłosierdzia, centrum powołaniowym oraz w bogatym programie 
Festiwalu Młodych. Jednocześnie pragniemy potwierdzić, że rejestrując się poprzez Diecezjalne Cen-
trum ŚDM w swojej diecezji można otrzymać 10% zniżkę na wszystkie rodzaje pakietów tygodniowych.

Dla osób z różnych powodów niezainteresowanych udziałem w całym programie ŚDM będzie istnia-
ła pewna możliwość uczestnictwa w wydarzeniach centralnych z Ojcem Świętym także bez rejestracji 
na ŚDM.

BŁONIA
Podczas spotkań na Błoniach (czwartek, piątek) większość miejsc w sektorach będzie zarezerwowana 

dla pielgrzymów zarejestrowanych. Dla pozostałych uczestników, którzy nie dokonają rejestracji, prze-
widuje się miejsca w sektorach zewnętrznych (otwartych) oraz w Parku Jordana. Na Błoniach dla osób 
niezarejestrowanych nie przewiduje się jednak kart wstępu.

CAMPUS MISERICORDIAE
Bardziej otwarty charakter będą miały spotkania z Ojcem Świętym na Campus Misericordiae (so-

bota, niedziela). Również tutaj młodzież, która będzie zarejestrowana na  ŚDM, otrzyma w  pakiecie 
pielgrzyma karty wstępu do  sektorów leżących bliżej ołtarza, jednak przewiduje się także dystrybu-
cję darmowych kart wstępu dla pielgrzymów niezarejestrowanych. Karta wstępu umożliwi wejście 
do konkretnego sektora zarówno na sobotnie czuwanie, jak i na niedzielną Eucharystię.

ZAMÓWIENIA KART WSTĘPU NA CAMPUS MISERICORDIAE
W związku z tym diecezje proszone są o niezwłoczne przesyłanie zamówień na karty wstępu na Campus 

Misericordiae (dla osób niezarejestrowanych na ŚDM) do dnia 9 lipca na adres bilety@krakow2016.com. 
W zamówieniu prosimy o podanie: 
– liczby osób przyjeżdżających na spotkanie,
– środka transportu (autokar, pociąg, inne).
Bilety które zostaną zamówione do dnia 9 lipca zostaną przesłane pocztą. Ewentualne później zamó-

wione bilety będzie trzeba odbierać osobiście w siedzibie ŚDM w Krakowie. 

Płock, dnia 17 czerwca 2016 r.
 Ks. Andrzej Grodecki
 Zespół ds. biletów na ŚDM 

OKÓLNIK
KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

Płock – dnia 17 czerwca 2016 r.

19/2016
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NOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UROCZYSTOŚCI NA JASNEJ GÓRZE 
W DNIU 28 LIPCA 2016 R.

1. Koncelebra z Ojcem Świętym

a. Koncelebra na Szczycie Jasnogórskim
Jak już informowaliśmy, Mszę Świętą z Ojcem Świętym na Szczycie Jasnogórskim będą koncelebro-

wali biskupi i po czterech przedstawicieli prezbiterów z każdej polskiej diecezji. 

b. Koncelebra na placu przed Szczytem Jasnogórskim
W  dniu  14 czerwca br. na  Jasnej Górze przebywał Mistrz Papieskich Ceremonii Liturgicznych – 

ks. prał. Guido Marini. W związku z licznymi prośbami księży o możliwość koncelebry z Ojcem Świę-
tym, zwróciliśmy się do niego z prośbą o rozszerzenie koncelebry w dniu 28 lipca br. na plac przed Szczy-
tem Jasnogórskim. Ceremoniarz Papieski wyraził na nią zgodę pod pewnymi warunkami, o niektórych 
z nich będzie mowa poniżej.

W związku z powyższym jest możliwość zgłoszenia dodatkowych 10 księży z każdej diecezji do kon-
celebry z Ojcem Świętym w dniu 28 lipca 2016 r. Księża ci, będą koncelebrowali na placu przed Szczytem 
Jasnogórskim w specjalnie wyznaczonym sektorze. Wejście do tego sektora będzie za okazaniem karty 
wejściowej do koncelebry. Dlatego prosimy o nadesłanie do 24 czerwca br. dodatkowej listy z imie-
niem i nazwiskiem księży (maksymalnie 10) do koncelebry na placu przed Szczytem Jasnogórskim. 

Uwaga Wydziału Duszpasterskiego Kurii Płockiej: Prosimy, aby zainteresowani księ-
ża zgłosili swój akces do Wydziału Duszpasterskiego do 22 czerwca br. (liczy się kolej-
ność zgłoszeń).

2. Komunia Święta wiernych

Warunkiem rozszerzenia koncelebry jest sprawne rozdanie Komunii Świętej wiernym zgroma-
dzonym na placu przed Szczytem Jasnogórskim. Cała uroczystość z Ojcem Świętym na Jasnej Górze 
w dniu 28 lipca br. ma się zamknąć w 1,5 godziny. Dlatego do rozdawania Komunii Świętej na placu 
będą potrzebni księża, którzy nie będą koncelebrować. Zostaną oni rozprowadzeni we wszystkie rejony 
placu przed Szczytem Jasnogórskim już podczas modlitwy Ojcze nasz. Dlatego podtrzymujemy i bardzo 
prosimy o siedmiu księży z diecezji do rozdawania Komunii Świętej. Księża ci nie będą koncelebro-
wać. Dla nich będzie wyznaczony sektor, przy księżach koncelebrujących.

Uwaga Wydziału Duszpasterskiego Kurii Płockiej: Prosimy, aby zainteresowani księ-
ża zgłosili swój akces do Wydziału Duszpasterskiego do 22 czerwca br. (liczy się kolej-
ność zgłoszeń).

3. Sektor dla niepełnosprawnych

Przewidujemy specjalny sektor dla niepełnosprawnych, który będzie na placu przed Szczytem Ja-
snogórskim w strefie obok sektora dla koncelebrujących księży i  sektora dla szafarzy Komunii Świę-
tej. Dlatego dla każdej diecezji jest możliwość uzyskania pięciu kart wstępu dla niepełnosprawnych 
i pięciu dla towarzyszących opiekunów. Proszę o informację do 24 czerwca br. czy takie karty wstępu 
są potrzebne i ile?

4. Dojazd do Częstochowy

a. Dojazd pociągiem
Ponownie zachęcamy do rozważenia przybycia do Częstochowy pociągiem. Droga dojścia na uro-

czystości ze stacji Częstochowa Osobowa czy Częstochowa Stadom jest stosunkowo krótka (do 2 km). 
Zwróciliśmy się do duszpasterzy kolejarzy i kapelanów Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich 
o to, by pomogli Księżom Koordynatorom w swoich diecezjach w ewentualnym zorganizowaniu prze-
jazdu drogą kolejową. Doświadczenia z corocznej pielgrzymki kolejarzy na Jasną Górę mogą być bardzo 
pomocne. Ze strony PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. osobą wyznaczoną do koordynacji przyjazdu 
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pielgrzymów liniami kolejowymi do Częstochowy na uroczystości w dniu 28 lipca 2016 r. jest Naczel-
nik Sekcji Eksploatacji Częstochowa, pan Andrzej Wróbel, tel. 600-084-514. Pan Andrzej Wróbel służy 
wszelką pomocą dotyczącą organizacji przejazdu pociągu.

b. Dojazd autokarem
Dziękujemy za już przekazane informacje o zorganizowanych wyjazdach autokarami na uroczystości 

w dniu 28 lipca 2016 r. do Częstochowy na Jasną Górę. Prosimy nadal o systematyczne przekazywanie 
nam informacji o planowanych wyjazdach autokarowych na Jasną Górę. Uzyskane informacje ułatwią 
dotarcie autokarów do miejsc parkingowych. Wskażemy bowiem miejsce parkingu i poprosimy o od-
powiednie oznaczenie autokaru.

c. Samochody osobowe
Służby miejskie Częstochowy przewidują miejsca parkingowe dla autobusów w różnych miejscach 

miasta. Z parkingów będą mogły również skorzystać osoby przybywające samochodami osobowymi – 
służby wskażą wówczas strefy parkowania.

5. Zmiana godzin wejścia na plac przed Szczytem Jasnogórskim

Wierni, którzy wezmą udział w uroczystościach, zgromadzą się w sektorach na placu przed Szczy-
tem Jasnogórskim, w parkach przy błoniach, w III Alei NMP i na placu Biegańskiego. Sektory te będą 
nagłośnione i wyposażone w telebimy, co zapewni łączność z miejscem sprawowanej liturgii na Szczy-
cie. Do  tych miejsc nie są przewidywane karty wejściowe. Wyjątek stanowi wydzielona część placu 
przed Szczytem, przeznaczona dla koncelebransów, kapłanów z Komunią św., niepełnosprawnych oraz 
delegatów – przedstawicieli polskich diecezji. Należy pamiętać, że plac przed Szczytem będzie stano-
wić strefę specjalną. Wejście do niej będzie prowadzić przez tzw. bramki kontroli w dniu 28 lipca 
w godz. 1.00-7.00.

6. Udział sióstr zakonnych

W związku z pytaniami niektórych Księży Koordynatorów o udział sióstr zakonnych w uroczysto-
ściach w Częstochowie w dniu 28 lipca br., pragnę poinformować, że ani na Szczycie Jasnogórskim ani 
na placu przed Szczytem Jasnogórskim nie jest przewidziany specjalny sektor dla sióstr czy alumnów 
seminarium. 

7. Przekazanie przepustek BOR-u i kart wejściowych

Wszystkie przepustki BOR–u (dla Księży Biskupów i  księży koncelebrujących na  Szczycie Jasno-
górskim) i  wszystkie inne karty wstępu (koncelebra na  placu, rozdający Komunię Świętą, niepełno-
sprawni, 200 kart dla diecezji) wyślemy zbiorczo na adres kurii. Uczynimy to od razu, gdy otrzymamy 
je z BOR-u.

Płock, dnia 17 czerwca 2016 r.
 Ks. Andrzej Kuliberda
 Wikariusz Biskupi ds. duszpasterskich
 Archidiecezji Częstochowskiej

 Opr. ks. Jarosław Kamiński
 Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
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KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. Kwestionariusz Nawiedzenia

W materiałach duszpasterskich znajduje się „Kwestionariusz Nawiedzenia”, który należy wypełnić 
i odesłać do Wydziału Duszpasterskiego do 1 lipca br. Informacje w nim zawarte pomogą redakcji „Go-
ścia Niedzielnego” w opracowaniu i wydaniu książki/kroniki z czasu Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej 
Jasnogórskiej w naszej diecezji.
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2. 34. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa

Tegoroczna 34. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa odbędzie się w sobotę 17 
września br. pod hasłem „M jak Miłosierdzie”. Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież wraz z opieku-
nami do udziału w pielgrzymce. Podobnie jak w latach ubiegłych pielgrzymka przebiegać będzie w dwu 
grupach (dzieci i młodzież). Szczegółowe informacje pod koniec sierpnia.

3. Dożynki Diecezji Płockiej 2016

Tegoroczne Dożynki Diecezjalne odbędą się w 11 września br. w parafii i gminie Wieczfnia Kościel-
na. Prosimy, aby tego dnia nie organizować uroczystości dziękczynnych za plony w parafiach. Szczegó-
łowe informacje zostaną przekazane w późniejszym terminie. Tydzień wcześniej (4 września) Diecezja 
Płocka będzie przewodniczyła dożynkom jasnogórskim, na które serdecznie zapraszamy.

4. IV Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Smardzewa

Członków Kół Żywego Różańca oraz wszystkich czcicieli różańca świętego wraz ze swoimi Księżmi 
opiekunami zapraszamy na IV Diecezjalną Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca w sobotę 8 października 
br. do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzewie. W programie naszego Spotkania planuje-
my między innymi: Mszę św., konferencję, wspólną modlitwę różańcową, śpiew i braterskie spotkanie.

5. Pielgrzymka Diecezji Płockiej do Włoch

Zapraszamy do udziału w autokarowej Pielgrzymce Diecezji Płockiej do Włoch z okazji Narodowej 
Pielgrzymki Polaków do Rzymu „Gdzie chrzest, tam nadzieja” 18-26 października 2016 r. Zgłoszenia 
będą przyjmowane do 31 lipca br. Z uwagi na ograniczoną ilość biletów wstępu na spotkanie z papieżem 
Franciszkiem ilość miejsc jest ograniczona – decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia i dodat-
kowe informacje pod numerem tel.: /24/ 262 85 99.

6. Nabożeństwo do Świętej Rodziny w parafiach

Na prośbę Ks. Biskupa Jana Wątroby, przewodniczącego Rady ds. Rodziny KEP, przekazujemy pocz-
tą dziekańską do każdej parafii modlitewnik zawierający tekst nabożeństwa do Świętej Rodziny. Zgod-
nie z wolą Biskupa Płockiego Piotra Libery, prosimy aby w miarę możliwości wprowadzić takie nabo-
żeństwo w każdej parafii. Dzień/termin wprowadzenia nabożeństwa pozostawiamy rozeznaniu Księdza 
Proboszcza. Sugerujemy jednak, aby odbywało się ono regularnie, najlepiej raz w miesiącu.

7. Bezpłatne porady psychologa dla osób przeżywających żałobę w CPP „METANOIA”

Wszystkich, którzy przeżywają żałobę po stracie bliskiej osoby zapraszamy do skorzystania z bezpłat-
nej pomocy psychologicznej w CPP „METANOIA” w Płocku. Pomoc kierowana jest zarówno do dzieci 
i młodzieży, które straciły rodziców lub rodzeństwo, jak również do rodziców tracących dzieci w wyniku 
poronienia, martwych narodzin, choroby czy wypadku. Szczegóły na www.cpp-metanoia.com.

8. Porady psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży w CPP „METANOIA”

Informujemy, że mieszkańcy diecezji płockiej w okresie od 1 września 2016 r. do 10 grudnia 2016 r. 
mogą bezpłatnie korzystać w CPP „METANOIA” z porad psychologów i pedagogów. Oferta skierowana 
jest głównie do rodzin, u których występują problemy wychowawcze z dziećmi i młodzieżą, związane 
z uzależnieniami, zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami w nauce oraz przemocą w rodzinie.

9. Zbiórka podpisów pod projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę

Biskupi polscy jednogłośnie poparli inicjatywę: „Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę”. Komitet 
na zebranie wymaganych 100 tys. podpisów posiada zaledwie czas 3 miesięcy, począwszy od 15 czerw-
ca br. Biorąc pod uwagę fakt, że dwa z nich przypadają na czas letnich wakacji i urlopów, prosimy aby 
wszystkie parafie Diecezji Płockiej włączyły się w akcję zbierania podpisów pod tym projektem. Szcze-
góły na stronie duszpasterski.pl.

Płock, dnia 16 czerwca 2016 r.
 Ks. Jarosław Kamiński
 Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
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KOMUNIKATY EKONOMA DIECEZJALNEGO

I. Składki na rzecz TUW kolejny rok bez zmian

Miło mi poinformować Czcigodnych Księży, że wysokość kwartalnych świadczeń ubezpieczenio-
wych wpłacanych na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w tym roku nie ulegnie zmianie. 
Z danych TUW wynika iż nasz Związek drugi rok z rzędu poniósł stratę (ze względu na wzrastającą 
liczbę zdarzeń), jednak udało się wynegocjować na kolejny rok stawkę na tym samym poziomie.

II. Ubezpieczenia w PZU Życie

1. Z radością pragnę poinformować Czcigodnych Księży, że od 1 lipca br. wejdzie w życie dodatkowe 
Ubezpieczenie na Życie (P Plus) oraz Opieka Medyczna. Dziękuję wszystkim, którzy do 13 czerwca do-
starczyli deklaracje ubezpieczeniowe. Mam nadzieję iż jakość zaoferowanego ubezpieczenia będzie dla 
wszystkich satysfakcjonująca. Przypomnę, w jaki sposób będziemy mogli korzystać z obydwu rodzajów 
ubezpieczenia:

a) Opieka Medyczna. Aby skorzystać z wizyty u wybranego specjalisty lub wykonać badanie należy:
– zadzwonić na infolinię 801 405 905; lub
– wypełnić formularz umówienia wizyty na pzu.pl; lub
– wysłać SMS-a o treści „WIZYTA” na numer 4102 (pozostałe dostępne możliwości umówienia wi-

zyty dostępne w przesłanych ulotkach informacyjnych).
WAŻNE! – naszym „identyfikatorem”, dzięki któremu będziemy rozpoznani, jest nasz numer PESEL.

b) Ubezpieczenie na Życie P Plus. Zgłoszenie roszczenia z tytułu Ubezpieczenia na Życie jest 
możliwe w następujący sposób:

– przez INTERNET na stronie pzu.pl, należy kliknąć przycisk „zgłoś szkodę lub roszczenie”)
– telefonicznie – 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu tel. 801 102 102.

2. Składki należy wpłacać na konto diecezjalne do 20 następnego miesiąca (pierwsza składka płatna 
do 20 lica) w kasie kurii lub przelewem z dopiskiem „Ubezpieczenie”.

3. Księża Emeryci w pierwszym roku obowiązywania ubezpieczenia płacą 25 zł. za ochronę medycz-
ną + wybraną składkę z ubezpieczenia na życie (dotyczy Kapłanów, którzy nie przekroczyli 75 roku 
życia).

4. Pozostali Kapłani, którzy złożyli deklaracje, przez pierwsze trzy miesiące, w ramach „pakietu po-
witalnego” płacą 25 zł za ochronę medyczną + wybraną składkę z ubezpieczenia na życie.

5. Księża, którzy nie złożyli deklaracji ubezpieczeniowej powinni to uczynić najpóźniej do 10 lipca 
br. Ochrona ubezpieczeniowa obejmie ich dopiero od 1 sierpnia. Ze względu na późniejsze włączenie 
do Ubezpieczenia Grupowego nie będą mogli skorzystać z  50 % bonifikaty na Opiekę Medyczną. Przy-
pomnę także, że zgodnie z Dekretem Biskupa Płockiego Ubezpieczenie na Życie (P Plus) oraz Opieka 
Medyczna są obowiązkowe dla wszystkich Kapłanów Diecezji Płockiej.

6. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, dotyczących warunków grupowego ubezpie-
czenia, prosimy o kontakt z opiekunem PZU – Jacek Raczyk, tel.: 24 308 23 70, e-mail: jraczyk@pzu.pl, 
PZU Oddział w Warszawie Pion Klienta Korporacyjnego w Płocku ul. Królewiecka 1, 09-400 Płock.

Płock, dnia 17 czerwca 2016 r.
 Ks. Roman Bagiński
 Ekonom Diecezjalny

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 17 czerwca 2016 r.
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Za zgodność


