
6

LIST BISKUPÓW POLSKICH NA DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO 
2 LUTEGO 2013 ROKU

„Ku peł ni ży cia w Chry stu sie” 

Ko cha ni Bra cia i Sio stry!
Prze ży wa my dziś świę to Ofia ro wa nia Pań skie go. Jak co ro ku uczest ni czy my

we Mszy świę tej, a po jej za koń cze niu za no si my do na szych do mów po świę co ne
świe ce – grom ni ce, tro skli wie osła nia jąc przed wia trem ich ży wy pło mień. Ten
pło mień, osło nię ty na szy mi dłoń mi, mo że być rów nież wy mow nym sym bo lem
ży cia kon se kro wa ne go w Ko ście le i tro ski, ja ką ota cza my, szcze gól nie w mo dli -
twie, oso by ży ją ce w du chu rad ewan ge licz nych, czy li sio stry za kon ne, czyn ne
i klau zu ro we, mni chów, za kon ni ków, a tak że wszyst kie oso by słu żą ce Pa nu Bo -
gu w in sty tu tach świec kich oraz w in dy wi du al nych for mach ży cia kon se kro wa ne -
go, czy li dzie wi ce, wdo wy i pu stel ni ków. Pro si my dla nich wszyst kich o ła skę wier -
ne go i hoj ne go ser ca, o licz ne po wo ła nia, ale przede wszyst kim dzię ku je my za ten
szcze gól ny dar, ja kim są dla Ko ścio ła. Ży cie kon se kro wa ne jest ni czym ów drżą -
cy na wie trze pło mień, któ ry wciąż mu si my osła niać, aby mi mo ludz kiej sła bo ści
i ze wnętrz nych prze ciw no ści, mo gło ogrze wać Ko ściół cie płem słu żeb nej mi ło ści,
roz pa la jąc go ża rem po kor nej ofia ry i oświe tla jąc świa tłem nie słab ną cej wia ry.

1. Odejść, by być z Chry stu sem
W dzi siej szej ewan ge licz nej sce nie Ofia ro wa nia Pań skie go chce my w szcze gól -

ny spo sób zwró cić uwa gę na oso bę i po sta wę Sy me ona. Jest coś bar dzo wy mow -
ne go w po sta ci te go do stoj ne go pro ro ka, peł ne go tę sk no ty i uf no ści, cał ko wi cie
za nu rzo ne go w co dzien no ści, a jed no cze śnie ca łym so bą pra gną ce go o wie le wię -
cej niż ona. Wi dzi my w nim czło wie ka wzru szo ne go i drżą ce go na wi dok dłu go
ocze ki wa ne go Me sja sza, a jed no cze śnie tak bar dzo we wnętrz nie wol ne go, któ ry
po tra fi ze spo ko jem po wie dzieć: Te raz o Pa nie po zwól odejść Two je mu słu dze w po -
ko ju (…) bo mo je oczy uj rza ły Two je Zba wie nie (Łk 2,29-30). Skąd Sy me on miał
si łę do ta kiej wol no ści ser ca, któ ra nie boi się na wet śmier ci? Cze mu w chwi li tak
bar dzo upra gnio nej bli sko ści z Je zu sem za de kla ro wał go to wość do odej ścia? Co
wspól ne go z ży ciem kon se kro wa nym ma on sam i je go po sta wa? Są to waż ne py -
ta nia i dla te go chce my szu kać od po wie dzi na nie, wła śnie w dzi siej szej Ewan ge -
lii. Do świad cze nie ty lu wie ków chrze ści jań stwa i licz ne po ko le nia osób kon se -
kro wa nych uczą, że nie moż na do świad czyć bli sko ści z Je zu sem, nie
moż na speł nić pra gnie nia tę sk nią ce go za Nim ser ca i być we wnętrz nie wol nym,
bez odej ścia, bez zo sta wie nia cze goś lub ko goś, bez usu nię cia się na bok, bez za -
mknię cia za so bą drzwi, bez od da nia Pa nu Bo gu wszyst kie go, co mo je. Au ten -
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tycz na re la cja z Chry stu sem, pój ście za Nim dro gą rad ewan ge licz nych, któ re jest
isto tą ży cia kon se kro wa ne go, wła śnie od te go się za czy na. War to za tem po sta wić
so bie py ta nie: a je śli i mnie Pan Je zus po wo łu je na tę dro gę, je śli i ja tę sk nię
za czymś wię cej, to co mam zo sta wić? Od cze go mu szę odejść?

2. Po zo sta wić do tych cza so wy spo sób ży cia
Trzy ma jąc Dzie cię Je zus w swo ich rę kach, Sy me on mó wi: Te raz o Pa nie po zwól

odejść Two je mu słu dze (…) bo mo je oczy uj rza ły Two je Zba wie nie (Łk 2,29-30).
Bli skość z Pa nem Je zu sem oraz zmia na te go, co by ło do tych czas, wza jem nie się
prze ni ka ją. Ży we pra gnie nie cze goś wię cej i tę sk no ta za głęb szą re la cją z Chry -
stu sem nie bę dą za spo ko jo ne, je śli nie odej dzie my od te go, w czym tak głę bo ko
tkwi my. W przy pad ku lu dzi mło dych ozna cza to przede wszyst kim ko niecz ność
wyj ścia z do mu ro dzin ne go. Cho dzi tu taj nie tyl ko o fi zycz ne wy pro wa dze nie się
z nie go, ale na de wszyst ko o ta kie prze kształ ce nie re la cji ro dzin nych i ro dzi ciel -
skich, któ re po zwo lą na sa mo dziel ne i doj rza łe ży cie. To odej ście ozna cza też zo -
sta wie nie za so bą do tych cza so we go spo so bu ży cia, do tych cza so wych sche ma tów
i spo so bów poj mo wa nia Pa na Bo ga oraz po głę bie nie oso bi stej z Nim re la cji. Czę -
sto też ozna cza pój ście za Nim w nie zna ne. Nie jest to by naj mniej ła twe, ale jest
nie zwy kle owoc ne i sku tecz ne. Ileż mo gły by nam o tym po wie dzieć sio stry za kon -
ne, jak choć by kar me li tan ki, któ rych czte rech set le cie obec no ści na zie miach pol -
skich świę tu je my w tym ro ku czy sio stry ze Zgro ma dze nia Mat ki Bo żej Mi ło sier -
dzia, któ re po słu gu ją w Pol sce już od 150 lat? Zo sta wiw szy za so bą do tych cza so wy
spo sób ży cia, do świad cza ją one, jak po cią ga ją ca i prze mie nia ją ca jest bli skość
z Chry stu sem. Je śli bo wiem zdo bę dzie my się na od wa gę, by odejść od te go, co jest
te raz i po zwo li my po pro wa dzić się Je zu so wi, to nie raz bę dzie my re ago wać zdzi wie -
niem i za sko cze niem, nie do wie rza niem i lę kiem, nie pew no ścią i stra chem, ale też
i ro sną cą uf no ścią i ra do ścią, bo sa mi bę dzie my mo gli do świad czyć i z drże niem
ser ca wy znać, że mo je oczy uj rza ły Two je Zba wie nie (Łk 2,30).

3. Odejść od sie bie i wła sne go ja
Ko lej nym waż nym i ko niecz nym wa run kiem pój ścia za Je zu sem jest odej ście

od sie bie i wła sne go ja. Zda jąc so bie z te go spra wę, nie kie dy bo imy się pro sić:
Te raz o Pa nie po zwól odejść Two je mu słu dze (Łk 2,29). Czu je my bo wiem, że w tej
proś bie za war ta jest zgo da na odej ście od te go, do cze go je ste śmy naj bar dziej
przy wią za ni, czy li wła sne go ja, wła snych pla nów na ży cie, trzy ma nia we wła snych
rę kach swo ich lo sów, de cy do wa nia o so bie, wła snych po glą dów, prze ko nań i ra -
cji. Słusz nie prze czu wa my, że ta kie od cho dze nie jest zwią za ne z ofia rą, wy ma ga -
ją cą nie tyl ko tru du, ale i cier pli wo ści. Przy kład wie lu świę tych osób kon se kro wa -
nych, w któ rych ży ciu do ko nał się ten bo le sny pro ces od cho dze nia od wła sne go
ja, zda je się w peł ni po twier dzać na sze prze czu cia. Oczy wi ście, mo że my się na to
nie zgo dzić i kur czo wo trzy mać się wła sne go ja, na szej nie za leż no ści, wszyst kich
przy zwy cza jeń i złud nej sa mo wy star czal no ści. Wte dy jed nak nie do świad czy my
te go, cze go do świad czy li świę ci, nie do świad czy my ich wol no ści ser ca, nie bę dzie -
my, jak oni, wol ny mi od sa mych sie bie i nie bę dzie my mo gli po wie dzieć, że na sze
oczy uj rza ły Two je Zba wie nie (Łk 2,30). Po zo sta nie my za śle pie ni so bą, nie do -
świad czy my bli sko ści Pa na Je zu sa, peł ni ży cia z Nim, roz mi nie my się z tym, co
w ży ciu naj pięk niej sze. Mo że więc, mi mo lę ku, war to po sta wić pierw szy krok
na dro dze ku wol no ści?
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4. Wol ność od przy wią za nia do ziem skie go ży cia
Pój ście za Je zu sem dro gą czy sto ści, ubó stwa i po słu szeń stwa wska zu je nam

na peł ny wy miar ży cia. Zwy kło się po wta rzać, że ży cie do cze sne to je dy na i naj -
więk sza war tość, ja ką ma my. Ty lu świę tych mę czen ni ków, a wśród nich tak wie lu
za kon ni ków, mni szek i sióstr za kon nych, za świad czy ło jed nak swo im ży ciem i swo -
ją chwa leb ną śmier cią o tym, że są war to ści, dla któ rych war to ży cie ofia ro wać, bo
ina czej utra ci się coś o wie le cen niej sze go: wia rę, wier ność Chry stu so wi, a w koń -
cu i ży cie wiecz ne. Tych któ rzy w peł ni ofia ro wa li swe ży cie czci my ja ko świę tych,
bo oka za li się ludź mi, któ rych mi łość jest sil niej sza od śmier ci, a pra gnie nie wol -
no ści ser ca sil niej sze niż przy wią za nie do ży cia do cze sne go. Tak że koń cząc co -
dzien ną mo dli twę bre wia rzo wą zwra ca my się do Pa na Bo ga wła śnie sło wa mi Sy -
me ona: Te raz, o Pa nie, po zwól odejść Two je mu słu dze (…) bo mo je oczy uj rza ły
Two je Zba wie nie (Łk 2,29-30). Wy ra ża my w nich te raz na szą go to wo ści na osta -
tecz ne spo tka nie ze Zba wi cie lem, pra gnie nie bli sko ści z na szym Pa nem, za któ rym
tę sk ni my od na ro dzin i bez któ re go na sze ser ce za wsze bę dzie nie spo koj ne.

Za koń cze nie
Ko cha ni Bra cia i Sio stry! Od cho dze nie od cze goś, by móc iść da lej, jest czę ścią

ludz kie go ży cia, rów nież ży cia chrze ści jań skie go i kon se kro wa ne go. Od cho dze nie
ni gdy nie jest jed nak ce lem sa mym w so bie, lecz środ kiem do ce lu, ja kim jest peł -
nia ży cia w Chry stu sie. Dla Nie go war to zo sta wić wszyst ko, by le by tyl ko zna leźć
się przy Nim, by le by tyl ko z ser cem oczysz czo nym i wol nym móc iść Je go śla da mi.

Z ser ca bło go sła wi my tym wszyst kim, któ rzy w tę trud ną – ale pro wa dzą cą do peł -
ni wol no ści i mi ło ści – wę drów kę już się wy bra li i tym, któ rzy po wo do wa ni pra gnie -
niem i tę sk no tą ser ca chcą to uczy nić, wcho dząc na dro gę ży cia kon se kro wa ne go.
Wszyst kich też pro si my o mo dli twę w ich in ten cji i sa mi o niej za pew nia my.

Pod pi sa li: 
Pa ste rze Ko ścio ła ka to lic kie go w Pol sce 

obec ni na 359. Ze bra niu Ple nar nym KEP w War sza wie,
w dniu 3 paź dzier ni ka 2012 r.

ZARZĄDZENIE: List Pa ster ski Kon fe ren cji Epi sko pa tu na le ży od czy tać w Świę to Ofia -
ro wa nia Pań skie go 2 lu te go br., w ra mach ka za nia, w cza sie wszyst kich Mszy św. 

Płock, dnia 22 stycz nia 2013 r.

Ks. Mi ro sław Mi lew ski
Wi ka riusz Ge ne ral ny 
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ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO PIOTRA LIBERY 
NA DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Umi ło wa ni!

W świę to Ofia ro wa nia Pań skie go ob cho dzi my – usta no wio ny przez bł. Ja na Paw ła II – Dzień Ży cia
Kon se kro wa ne go. Za pra szam wszyst kie oso by kon se kro wa ne z na szej die ce zji do wspól ne go świę to wa -
nia. Po dej mu jąc mo dli twę w ro dzi nie po wo ła nych chce my dzię ko wać Bo gu za ła skę wy bra nia a za ra -
zem wspie rać się wza jem nie na dro dze apo stol stwa.

W Ro ku Wia ry pra gnie my w szcze gól ny spo sób za świad czyć wo bec świa ta o rze czy wi stej obec no -
ści Chry stu sa w na szym ży ciu. Chce my wy znać, że Ten, któ ry nas po wo łał, sta le jest obec ny w na szej
co dzien no ści i na da je głę bo ki sens te mu wszyst kie mu, co ją sta no wi.

Na szą uro czy stość roz pocz nie my w so bo tę 2 lu te go o go dzi nie 10:30 Mszą św. w ka te drze płoc kiej.
Na stęp nie spo tka ny się w Opac twie Po be ne dyk tyń skim. Niech to wspól ne świę to wa nie spra wi, by śmy
jesz cze bar dziej sta wa li się „so lą zie mi i świa tłem świa ta”, te go świa ta, któ ry jak ni gdy do tąd po trze -
bu je Chry stu sa, aby nie za tra cić czło wie ka.

Raz jesz cze za tem bar dzo ser decz nie za pra szam człon ków ro dzin za kon nych żeń skich i mę skich na -
szej płoc kiej die ce zji 2 lu te go do wspól ne go uwiel bie nia Bo ga.

Niech nie za brak nie też wier nych świec kich, któ rzy wspie ra ją oso by kon se kro wa ne w tru dzie co -
dzien nej re ali za cji rad ewan ge licz nych. Do zo ba cze nia na Wzgó rzu Tum skim!

Płock, 17 stycz nia 2013 r.

Wasz bi skup Piotr 

8

WEZWANIE BISKUPA PŁOCKIEGO PIOTRA LIBERY DO MODLITWY 
ZA ŚP. KSIĘDZA KARDYNAŁA JÓZEFA GLEMPA – PRYMASA SENIORA 

Umi ło wa ni Die ce zja nie, 

Do tar ła do nas w śro dę wie czo rem bo le sna wia do mość o śmier ci Je go Emi nen cji Księ dza Kar dy na -
ła Jó ze fa Glem pa – Pry ma sa Se nio ra. Przez wie le lat był on ar cy bi sku pem war szaw skim i na szym me -
tro po li tą oraz prze wod ni czą cym Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski. 

Śp. ks. kar dy nał Jó zef ko chał na szą die ce zję i wie lo krot nie ją od wie dzał, przy by wa jąc do nas z po -
słu gą pa ster ską. Był z ra do ścią i wdzięcz no ścią wi ta ny w na szych wspól no tach i pa ra fiach. Nie je den raz
prze wod ni czył Eu cha ry stii w płoc kiej ka te drze. Udzie lił sa kry bi sku piej ks. bi sku po wi Ro ma no wi Mar -
cin kow skie mu.

Ten wiel ki mąż Ko ścio ła był przez nas lu bia ny i ce nio ny, za swo ją bez po śred niość i po czu cie hu mo -
ru. Pan ży cia i śmier ci we zwał go do sie bie po dłu giej cho ro bie i ży ciu zło żo nym w ofie rze dla Chry stu -
sa i je go Ko ścio ła. 

Pro szę ka pła nów, by ze chcie li ofia ro wać Msze św. za śp. kar dy na ła Jó ze fa, a Was wszyst kich Ko cha -
ni Die ce zja nie, pro szę o pa mięć w oso bi stej mo dli twie o zmar łym ar cy pa ste rzu.

Do bry Je zu, a nasz Pa nie, daj mu wiecz ne spo czy wa nie!

Płock, dnia 25 stycz nia 2013 r.

Wasz bi skup Piotr

ZA RZĄ DZE NIE: We zwa nie Bi sku pa Płoc kie go, pro szę od czy tać wier nym, w nie dzie lę 27 stycz nia,
pod czas ogło szeń pa ra fial nych. 

Płock, dnia 25 stycz nia 2013 r.

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

– 14 –
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KOMUNIKATY DELAGATA BISKUPA PŁOCKIEGO 
DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA

1. Prze ka zu ję do wia do mo ści Księ ży Pro bosz czów i Neo pre zbi te rów se me stral ny pro gram spo tkań
for ma cyj nych neo pre zbi te rów:

16-17 kwiet nia – Jak sku tecz nie gło sić sło wo Bo że? (ks. Zbi gniew P. Ma cie jew ski)
11-12 czerw ca – warsz ta ty ka te che tycz ne (ks. An drzej Kra siń ski)

30 czerw ca – 2 lip ca – re ko lek cje pod su mo wu ją ce rok for ma cyj ny.

2. Pra gnę po in for mo wać wszyst kich Księ ży Wi ka riu szy, któ rzy ukoń czy li czwar ty rok ka płań stwa,
o spo tka niu for ma cyj nym z cy klu tzw. dni for ma cji, usta no wio nych przez Bi sku pa Płoc kie go. Od bę dzie
się ono 13 kwiet nia br. u księ ży Sa le zja nów w Czer wiń sku. Spo tka nie roz pocz nie my o g. 10.00, a za koń -
czy my ok. g. 15.00. Kwiet nio wy dzień for ma cyj ny po pro wa dzi ks. To masz Ja kle wicz, re dak tor ty go dni -
ka Gość Nie dziel ny. Kosz ty spo tka nia wy no szą 30 zł (w tym: ka wa, her ba ta, ciast ka, opła ta za sa lę,
wy na gro dze nie za pro szo ne mu go ścio wi). Udział jest obo wiąz ko wy.

3. In for mu ję Czci god nych Księ ży Wi ka riu szy, od by wa ją cych stu dia li cen cjac kie w Punk cie Kon sul -
ta cyj nym w Płoc ku, o obo wiąz ko wych spo tka niach for ma cyj nych, któ re bę dą mia ły miej sce w ka pli cy
św. Sta ni sła wa Kost ki w WSD w dniach: 24 kwiet nia i 22 ma ja br. Każ de spo tka nie roz po czy na się
o g. 9.30 mo dli twą Go dzi ny przed po łu dnio wej, po któ rej na stą pi za my śle nie i ad o ra cja Naj święt sze go
Sa kra men tu. O g. 10.20 bło go sła wień stwo Naj święt szym Sa kra men tem za koń czy spo tka nie. Pod czas
ad o ra cji bę dzie moż li wość sko rzy sta nia z sa kra men tu po ku ty i po jed na nia. 

Płock, dnia 22 stycz 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 Du cho wień stwa
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KOMUNIKAT EKONOMA DIECEZJALNEGO

Pra gnę po in for mo wać Czci god nych Księ ży, że pro wa dzo ne są roz mo wy, któ rych ce lem jest wy ło nie -
nie do staw cy i wy ne go cjo wa nie jak naj ko rzyst niej szych cen ener gii elek trycz nej, do star cza nej do ko ścio -
łów, ka plic, sal ka te che tycz nych i ple ba nii w na szej die ce zji. Ne go cju jąc wspól nie moż na uzy skać zde -
cy do wa nie bar dziej ko rzyst ne staw ki ce no we za do sta wę ener gii. Wstęp ne pro po zy cje zo sta ły
przed sta wio ne i zde cy do wa nie za ak cep to wa ne przez człon ków Die ce zjal nej Ra dy eko no micz nej.

Pro szę Czci god nych Księ ży o za sto so wa nie się do na stę pu ją cych wska zań:

• Pro szę nie za wie rać no wych umów na do sta wę ener gii na okres nie dłuż szy niż do koń ca 2013 r. 
• Je śli umo wa z do tych cza so wym do staw cą wy ga sła lub je śli za war ta jest na czas nie okre ślo ny (nie -

za leż nie od te go, kto jest do staw cą ener gii), to pro szę do star czyć na mój ad res do ku rii fak tu ry
za do sta wę ener gii z ostat nich 2-3 mie się cy.

• W przy pad ku, gdy do staw cą jest PGE pro szę o do star cze nie fak tur z ostat nich 2-3 mie się cy, nie -
za leż nie od spo so bu za war cia umo wy i ter mi nu jej wy ga śnię cia.

• Je śli umo wa za war ta jest z in nym do staw cą niż PGE i jej czas za koń cze nia jest dłuż szy niż ko -
niec 2013 ro ku, to pro szę nie do star czać fak tur (przy naj mniej na ten czas).

Bar dzo pro szę Czci god nych Księ ży o życz li we po dej ście do przed sta wio nych pro po zy cji. O ko lej nych
usta le niach i pro po zy cjach do ty czą cych tej spra wy bę dzie my na bie żą co in for mo wać. 

Płock, dnia 17 stycz nia 2013 r.

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

– 15 –



11

KOMUNIKAT WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. Po le ca my ma ga zyn „Tak Ro dzi nie”

Za chę ca my Czci god nych Księ ży o za in te re so wa nie się no wym ma ga zy nem „Tak Ro dzi nie”, któ ry
zo stał przy go to wa ny przez Wy daw nic two Sióstr Lo re ta nek. Ka to lic ki ma ga zyn for ma cyj ny „Tak Ro -
dzi nie” ad re so wa ny jest głów nie do ro dzin i wy cho waw ców. W za le wie dzi siej szej pra sy je ste śmy prze -
ko na ni, że to cie ka wa ini cja ty wa dla mał żon ków i wspól not, szkół i przed szko li, a na de wszyst ko tam,
gdzie ka pła ni nie mo gą ewan ge li zo wać oso bi ście. Prze ka zu je my kon takt z wy daw nic twem:

Wy daw nic two Sióstr Lo re ta nek
ul. Że rom skie go 16/20
04-476 War sza wa
Tel: (22) 673 46 93
wsl@lo re tan ki.pl

2. Re ko lek cje nad zwy czaj nych sza fa rzy Ko mu nii Świę tej 

W dniach 15-17 lu te go 2013 r. od bę dą się w MCEW „Stud nia” w Płoc ku re ko lek cje dla nad zwy czaj -
nych sza fa rzy Ko mu nii Świę tej. Udział w re ko lek cjach jest obo wiąz ko wy i jest jed nym z wa run ków
prze dłu że nia upo waż nie nia do spra wo wa nia po słu gi. Ćwi cze nia roz pocz ną się w pią tek o godz. 18.00,
za koń cze nie w nie dzie lę oko ło godz. 14.00. Re ko lek cje pro wa dzić bę dzie ks. Ja ro sław Mo krza now ski.
W cza sie trwa nia re ko lek cji sza fa rze otrzy ma ją z rąk Bi sku pa Płoc kie go Pio tra Li be ry do ku ment upo -
waż nia ją cy ich do po słu gi nad zwy czaj ne go sza fa rza Ko mu nii Św. na ko lej ny rok. Pro si my Czci god -
nych Księ ży Pro bosz czów o prze ka za nie tej in for ma cji za in te re so wa nym oso bom i do peł nie nie wszel -
kich po trzeb nych for mal no ści. Ko lej ny kurs dla no wych sza fa rzy bę dzie w 2014 ro ku.

Płock, dnia 21 stycz 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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PERSONALIA

No mi na cje

1. Ks. dr Da riusz Ro gow ski, no ta riusz Ku rii Die ce zjal nej Płoc kiej, z dniem 22 stycz nia 2013 r., mia -
no wa ny obroń cą wę zła mał żeń skie go w Są dzie Bi sku pim Płoc kim.

2. Ks. mgr Grze gorz Szlom, wi ka riusz pa ra fii pw. św. Ja dwi gi Ślą skiej w Bia łej k. Płoc ka,
z dniem 17 stycz nia 2013 r., mia no wa ny die ce zjal nym mo de ra to rem Eu cha ry stycz ne go Ru chu Mło -
dych w Die ce zji Płoc kiej. 

Zwol nie nia

Ks. mgr Krzysz tof Ma riusz Do buc ki, wi ka riusz pa ra fii pw. Świę tej Ro dzi ny w Mła wie, na wła sną
proś bę, z dniem 17 stycz nia 2013 r., zwol nio ny z funk cji die ce zjal ne go mo de ra to ra Eu cha ry stycz ne go
Ru chu Mło dych w Die ce zji Płoc kiej. 

Płock, dnia 23 stycz nia 2013 r.
Ks. Da riusz Ro gow ski

No ta riusz
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Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 25 stycznia 2013 r.
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