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DEKRET O UDZIELENIU DYSPENSY 
 OD OBOWIĄZKU ZACHOWANIA WSTRZEMIĘŹLIWOŚCI OD POKARMÓW MIĘSNYCH 

W PIĄTEK 31 GRUDNIA 2021 R.

Biorąc pod uwagę dobro duchowe wiernych, mając na względzie kan. 1251 i kan. 1245 Kodeksu Pra-
wa Kanonicznego oraz ustalenia podjęte przez 390. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski 
(Jasna Góra, 18-19 października 2021 r.), w myśl kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam 
dyspensy od obowiązku powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych w dniu 31 grudnia 
2021 r. (piątek – św. Sylwestra) wszystkim wiernym diecezji płockiej, a także innym osobom przebywa-
jącym w tym dniu na terenie diecezji płockiej. 

Zachęcam jednocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczyn-
kami miłości i pobożności. 

Płock, dnia 20 grudnia 2021 r.
Nr 2745/2021
 † Piotr Libera
 Biskup Płocki
 Ks. Dariusz Rogowski
 Notariusz 
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KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO DUSZPASTERZA SŁUŻBY ZDROWIA

Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia podjęło inicjatywę ogólnopolskiej peregrynacji relikwii 
bł. Hanny Chrzanowskiej. Za zgodą Księdza Biskupa Piotra Libery od 11 lutego 2022 roku relikwie bło-
gosławionej Hanny będą peregrynowały w szpitalach, hospicjach, zakładach opieki leczniczej i domach 
pomocy społecznej na terenie diecezji płockiej.

Spotkanie dotyczące peregrynacji odbędzie się 10 stycznia 2022 roku o godz. 12:15 w Sali Biskupów 
w Kurii Diecezjalnej Płockiej. W spotkaniu weźmie udział Ksiądz Biskup Piotr Libera, a także Ksiądz 
Arkadiusz Zawistowski – Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia. Na spotkanie zaproszeni są Księża Ka-
pelani pełniący posługę w szpitalach, hospicjach, zakładach opieki leczniczej i domach pomocy spo-
łecznej.

Bardzo proszę o  wcześniejsze zgłoszenie, które ułatwi utworzenie harmonogramu peregrynacji – 
najlepiej do końca grudnia – drogą mailową jakubk9118@o2.pl. W zgłoszeniu proszę o podanie miej-
scowości, pełnej nazwy placówki oraz imię i nazwisko Księdza Kapelana odpowiedzialnego za przyjęcie 
relikwii.

Płock, dnia 16 grudnia 2021 r. 
 Ks. Jakub Kępczyński
 Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia

OKÓLNIK
KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

Płock – dnia 22 grudnia 2021 r.

38/2021



– 246 –

199

KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO DUSZPASTERZA APOSTOLSTWA CHORYCH

W  nawiązaniu do  Zebrania Diecezjalnych Duszpasterzy Apostolstwa Chorych, przesyłam ogło-
szenia-sugestie dotyczące duszpasterstwa chorych w parafiach. Duszpasterstwo to jest realizacją słów 
Chrystusa utożsamiającego się z  chorymi i  wzywającego uczniów do  pełnienia dzieł miłosierdzia 
(por. Mt 25, 36). W czasie trwającej epidemii duchowo-religijna posługa wobec chorych pomaga im 
w trudnym położeniu, równocześnie stając się świadectwem wiary i miłości.

1. Zachęcam do organizowania comiesięcznych odwiedzin osób chorych, starszych wiekiem i niepeł-
nosprawnych w ich domach. Organizując parafialny obchód chorych, pamiętajmy o zachowaniu zasad 
bezpieczeństwa sanitarnego, czego wyrazem może być rozłożenie odwiedzin na kilka dni, zakładanie 
maseczek oraz dezynfekcja dłoni przy wejściu do mieszkania chorego.

2. W organizację odwiedzin chorych angażujmy osoby świeckie, które mogą pomóc nam w dotarciu 
do  potrzebujących parafian. Przedłużająca się epidemia doprowadziła do  zamknięcia wielu chorych 
i starszych w ich domach. Z pomocą członków grup parafialnych spróbujmy dotrzeć do tych osób.

3. W przepowiadaniu homiletycznym i katechetycznym przywołujmy teologię sakramentu namasz-
czenia chorych.

4. Celem duszpasterstwa chorych, czyli towarzyszenia chorym na płaszczyźnie sakramentalnej i czy-
sto ludzkiej, jest ich apostolstwo. Apostolstwo Chorych jest ofiarowaniem przez nich cierpienia w zjed-
noczeniu z Chrystusem za Kościół święty. Ukazujmy chorym tę duchowość pomagającą im odnaleźć 
sens cierpienia, stającą się równocześnie budulcem duchowym całej wspólnoty Kościoła oraz źródłem 
powołań i uświęcenia duchowieństwa. Jedną z form ukazywania i rozpowszechniania tej duchowości 
jest miesięcznik „Apostolstwo Chorych”, który jest rodzajem „przyjacielskich odwiedzin”. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Apostolstwa Chorych: www.apchor.pl.
Płock, dnia 16 grudnia 2021 r.

 Ks. Jakub Kępczyński
 Diecezjalny Duszpasterz Apostolstwa Chorych
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KOMUNIKATY DOTYCZĄCE NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ

1. Kurs dla kandydatów na nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej

Wydział Duszpasterski Kurii Płockiej informuje, że kurs przygotowawczy dla kandydatów na no-
wych nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w Diecezji Płockiej odbędzie się w Szkołach Katolickich 
w Płocku w dniach 8, 15 i 22 stycznia 2022 roku (soboty), w godzinach 10.00-14.30. 

2. Zgłoszenia o przedłużenie misji kanonicznej dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

Przypominamy, że proboszczowie parafii, w których posługują nadzwyczajni szafarze Komunii św. 
do końca stycznia 2022 roku winni złożyć do Biskupa Płockiego pisemną prośbę o przedłużenie misji 
kanonicznej dla szafarzy. Formularz do pobrania znajduje się na  stronie duszpasterski.pl w zakładce 
„Szafarze Komunii Świętej”. Ww. prośby należy dostarczyć do Wydziału Duszpasterskiego w wersji pa-
pierowej lub elektronicznej (skan pisma).

3. Rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej

Rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej diecezji płockiej odbędą się w  terminie 
4-6 marca 2022 r. w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym im. bł. abp. A. J. Nowowiejskiego w Popo-
wie-Letnisku (przy drodze krajowej nr 62 Serock – Wyszków). Uczestnictwo w rekolekcjach jest obo-
wiązkowe dla pełniących posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej w diecezji płockiej oraz dla 
nowych kandydatów. Ćwiczenia rekolekcyjne rozpoczną się w piątek o godz. 18.00. Podczas Mszy św. 
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w niedzielę, na zakończenie rekolekcji, Ksiądz Biskup wręczy nadzwyczajnym szafarzom upoważnienia 
do kontynuowania posługi na najbliższy rok. Koszt rekolekcji wynosi 260 zł.

Płock, dnia 20 grudnia 2021 r.
 Ks. Marcin Sadowski
 Opiekun duchowy nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej
 w diecezji płockiej
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KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO REFERENTA DS. MISJI

Serdecznie zapraszam wszystkie grupy misyjne i sympatyków misji z naszych parafii na Diecezjal-
ne spotkanie kolędników misyjnych, 12 stycznia 2022 r., w parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji 
w Sońsku.

Spotkanie dzieci z PDMD, które brały udział w kolędowaniu, jak również z Kół Misyjnych, czy in-
nych grup dzieci i młodzieży wspierających misje, to radosne świadectwo Kościoła otwartego i wrażli-
wego na sprawy misji. Zapraszam również katechetów, animatorów grup misyjnych i opiekunów.

Program spotkania
1. Przyjazd uczestników spotkania. Możliwość nawiedzenia stajenki bożonarodzeniowej z żywymi 

zwierzętami na terenie obok plebani.
2. Godz. 10.30 – Msza św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Piotra Libery. Po Mszy św. prze-

marsz do pobliskiej Szkoły Podstawowej.
3. Godz. 12.00 – projekcja prezentacji misyjnej w sali gimnastycznej i spotkanie z s. Moniką Jusz-

ką RMI sekretarz krajową PDMD. Po spotkaniu posiłek w sali obok. 
4. Przewidywane zakończenie spotkania i następnie wyjazd około godz. 13.30. 

Uwagi
Gorąco zachęcamy, aby dzieci zaprezentowały się w  miarę możliwości w  strojach kolędowych 

i  z  gwiazdą. Będzie to ciekawy element przeżycia tego dnia, jak również dobre świadectwo podczas 
wspólnego przemarszu do szkoły.

Prosimy księży bądź katechetów o zgłaszanie grup. Zgłoszenia bogdanzalewski68@gmail.com bądź 
bezpośrednio w Parafii w Sońsku. 

Świadomi ograniczeń związanych z czasem pandemii, prosimy aby dzieci posiadały maseczki chro-
niące usta i nos. 

Spotkanie zostanie przeprowadzone w reżimie sanitarnym. 

Płock, dnia 20 grudnia 2021 r.
 Ks. Bogdan Zalewski
 Diecezjalny Referent ds. misji
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KOMUNIKAT CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PASTORALNEGO METANOIA W PŁOCKU

Centrum Psychologiczno-Pastoralne Metanoia zaprasza do udziału w cyklu spotkań dla dorosłych 
przygotowujących do  przyjęcia sakramentu bierzmowania. Spotkania te będą odbywały się naprze-
miennie w Ciechanowie i w Płocku. 

Na  pierwsze spotkanie w  Płocku, które będzie spotkaniem kwalifikacyjnym, kandydat zobowią-
zany jest przynieść następujące dokumenty: świadectwo chrztu (aktualne z adnotacją do sakramentu 
bierzmowania dorosłych), opinię proboszcza, którą wystawia proboszcz parafii zamieszkania oraz do-
wód osobisty.  Spotkania przeznaczone są dla osób, które ukończyły 20 rok życia i z różnych względów 
nie przyjęły jeszcze sakramentu bierzmowania. 
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Drugi cykl spotkań odbędzie się w  następujących terminach (I  kwartał 2022 r.): 8 i  22 stycznia, 
12 i 26 lutego, 12 i 26 marca 2022 r., w godzinach: 13.00-16.00. Miejscem spotkania będzie CPP Metanoia 
w Płocku, Al. Kobylińskiego 21a. Zgłoszenia przyjmujemy pod nr telefonu 513-107-753 lub na adres 
mailowy: maciej.szostak@diecezjaplocka.pl  

Ciechanów, dnia 17 grudnia 2021 r. 
 Ks. Maciej Szostak
 Wicedyrektor CP-P Metanoia

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 22 grudnia 2021 r.
Nr 2778/2021

Za zgodność


