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INFORMACJE DOTYCZĄCE 

DZIĘKCZYNNEGO NABOŻEŃSTWA CZERWCOWEGO  

ZA POSŁUGĘ BISKUPA PIOTRA LIBERY JAKO BISKUPA PŁOCKIEGO 

 

Bazylika katedralna w Płocku, 27 czerwca 2022 r., godz. 11.00 

Przewodniczy biskup senior Piotr Libera 

Uczestniczą ks. biskup Mirosław Milewski i ks. biskup Roman Marcinkowski  

 

1. Przebieg nabożeństwa: 

 

a) przed rozpoczęciem nabożeństwa zostanie odczytany komentarz, zapowiadający 

dziękczynną intencję nabożeństwa za 15 lat posługi ks. bp. Piotra Libery w diecezji 

płockiej; 

b) wejście z zakrystii – uczestniczą tylko księża biskupi i najbliższa asysta; 

c) po przyjściu do prezbiterium pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu; 

d) Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i  Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego 

Najświętszemu Sercu Pana Jezusa; 

e) bezpośrednio po litanii ks. bp Piotr odmawia Modlitwę za diecezję płocką i o wybór 

nowego Biskupa Płockiego: 

 

Panie Jezu Chryste, Najwyższy i Wieczny Kapłanie, 

Ty założyłeś Kościół, 

aby był znakiem zbawienia dla wszystkich ludzi 

i gromadził w jedno rozproszone dzieci Boże. 

  

Dziękujemy Ci za łaskę powołania nas 

do wspólnoty wiernych chrześcijan, 

która pod przewodnictwem Ojca Świętego zdąża do zbawienia 

w jedności wiary i sakramentów. 

Dziękujemy Ci za tę cząstkę Kościoła powszechnego, 

którą jest nasza diecezja płocka. 

  

Otaczaj swoją nieustanną opieką 

jej administratora apostolskiego biskupa Wiesława, 

biskupa pomocniczego Mirosława, biskupa seniora Romana 

oraz mnie, niegodnego sługę Twojego, 

kapłanów, osoby życia konsekrowanego, 

seminarium duchowne 

i wszystkich diecezjan. 

Obdarz nas wszystkich zapałem i gorliwością. 

 

Oddajemy Ci w szczególną opiekę nasze rodziny: 

ojców, matki, młodzież i dzieci, 

osoby samotne, 

ludzi chorych i zagubionych. 

Zachowaj w nas żywą wiarę, 

obdarz ewangelicznym zapałem i gorliwością 

oraz dodaj sił, byśmy się opierali pokusom zła. 

Wspieraj nas, byśmy modlitwą, ofiarą, pokutą 

i zachowaniem dobrych obyczajów, 
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przyczyniali się do wzrostu i uświęcenia 

naszej diecezji i całego Kościoła. 

  

Daj nam liczne i dobre powołania 

kapłańskie, zakonne i apostolskie, 

aby wśród nas nie zabrakło 

współczesnych głosicieli Ewangelii. 

  

Polecamy Ci również tych, 

których wiara osłabła i zobojętnieli, 

lub zupełnie odeszli od Kościoła. 

Spraw, by powrócili do pierwotnej gorliwości 

i pełnej wspólnoty z Ludem Bożym. 

Obdarz swą łaską 

także wszystkich poszukujących wiary i sensu istnienia, 

aby pociągnięci przykładem nas wierzących, 

poznali Ciebie jako prawdziwego Boga 

i uznali Cię jako swoją Drogę, Prawdę i Życie. 

  

Pielęgnując w naszej diecezjalnej wspólnocie 

chrześcijańskie dziedzictwo przodków, 

chcemy zawsze trwać w jedności 

z Kościołem powszechnym. 

  

Będąc tu na ziemi 

uczestnikami pielgrzymki wiary Ludu Bożego, 

pragniemy z Twoją pomocą 

i pod przewodnictwem Ojca Świętego i biskupów, 

dojść do wiecznego celu i pełni zbawienia w niebie. 

Prosimy Cię wiekuisty Pasterzu, daj naszej diecezji biskupa, 

który będzie się Tobie podobał przez święte życie 

i poprowadzi nas drogą zbawienia. 

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

 

f) komentarz wprowadzający do dziękczynnego Te Deum;  

g) po hymnie pieśń Przed tak wielkim Sakramentem i błogosławieństwo eucharystyczne,  

h) podziękowania od przedstawicieli Diecezji:  

• Biskup Pomocniczy w imieniu duchowieństwa, 

• przedstawiciele osób życia konsekrowanego,  

• przedstawiciele osób świeckich; 

i) na zakończenie pieśń: Weź w swą opiekę nasz Kościół Święty. 

 

2. Informacje porządkowe: 

 

a) przed uroczystością w prezbiterium miejsca zajmują księża prałaci i kanonicy gremialni 

trzech diecezjalnych kapituł w strojach chórowych oraz członkowie Kolegium 

Konsultorów, pozostali kapłani siadają w ławkach po prawej stronie nawy głównej 

katedry, lewa część przeznaczona będzie dla sióstr zakonnych i osób świeckich; 

b) między górną amboną a pomnikiem bp. Nowodworskiego będą przygotowane krzesła 

dla świeckich gości; 
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c) śpiew Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa będą animować klerycy WSD Płock  

wraz z ks. kan. A. Leleniem i p. organistą Wiktorem Bramskim. 

 

Płock, dnia 15 czerwca 2022 r. 

Ks. Dariusz Malczyk   

Ceremoniarz Biskupi   

 

 

  


