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LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI  
W SETNĄ ROCZNICĘ POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO  

NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA

Budujmy cywilizację miłości!

Drogie Siostry i Bracia!
Za kilka dni, 11 czerwca, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, bisku-

pi zebrani na plenarnym zebraniu Konferencji Episkopatu uroczyście ponowią akt 
poświęcenia Polski Sercu Jezusa. W  tym samym dniu zostanie on odnowiony we 
wszystkich polskich parafiach, które przygotowywały się do tego wydarzenia przez 
ostatnie miesiące. Chodzi o to, by w tym duchowym wydarzeniu mogła uczestniczyć 
cała wspólnota Kościoła i „aby wszyscy ludzie, pociągnięci do otwartego Serca Zba-
wiciela, z radością czerpali ze źródeł zbawienia”.

Symbolem nieskończonej i niepojętej miłości Boga jest przebite włócznią i otwar-
te Serce wiszącego na  krzyżu Zbawiciela. Wobec takiej Miłości nie można przejść 
obojętnie, trzeba na nią odpowiedzieć. Kult Serca Jezusa wyraża się w pragnieniu, 
by nasze serca zranione grzechem, ale obmyte i uzdrowione Chrystusową Krwią biły 
w rytmie Najświętszego Serca Zbawiciela, będącego „gorejącym ogniskiem miłości”. 
On najpełniej objawił światu miłość, bo nie jest bezwzględnym Sędzią, ale kochają-
cym Ojcem. 

Poświęcając się Sercu Jezusowemu, człowiek pozwala do końca przeniknąć się mi-
łością Bożą, na tę miłość odpowiedzieć i nieść ją otaczającemu światu. Dlatego od-
danie się Sercu Jezusowemu ma istotny wymiar społeczny i wyraża się w tym co św. 
Paweł VI i św. Jan Paweł II nazywali budowaniem cywilizacji miłości. 

Kult Serca Jezusa prowadzi nas również do  zadośćuczynienia i  wynagradza-
nia za  popełnione grzechy, które zawsze są ranami zadanymi Miłości. Oddawanie 
czci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa związane jest z kultem Miłosierdzia Bożego, 
na które tak wrażliwy jest współczesny człowiek. Świadczy o tym duchowe doświad-
czenie świętej Siostry Faustyny Kowalskiej, uformowanej również przez nabożeństwo 
do Serca Jezusa, tak bardzo żywe w latach jej służby w Kościele. 

Historia kultu
Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa ma dawne korzenie, rozpowszechnił się na sku-

tek objawień św. Małgorzaty Marii Alacoque, francuskiej zakonnicy z XVII wieku, 
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podczas których Jezus prosił, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był świętem 
poświęconym czci Jego Serca. Liturgiczne święto Boskiego Serca Pana Jezusa ustano-
wił papież Klemens XIII w 1765 r. jako przywilej dla ówczesnego Królestwa Polskiego 
oraz Konfraterni Najświętszego Serca Jezusa w Rzymie. Przyczynili się do tego nasi 
biskupi, wystosowując memoriał do papieża, gdyż na ziemiach polskich kult ten roz-
wijał się już wcześniej. Na cały Kościół święto to rozszerzył Pius IX w 1856 r., a Leon 
XIII  w  1899 r. dokonał aktu poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa. 

Dokładnie sto lat temu, 3 czerwca 1921 r., po  odzyskaniu przez Polskę niepod-
ległości biskupi dokonali aktu poświęcenia Ojczyzny Najświętszemu Sercu Jezusa. 
Nastąpiło to równocześnie z konsekracją świątyni Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Krakowie. Rok wcześniej, 27 lipca 1920 r., w obliczu nawałnicy bolszewickiej zagra-
żającej Polsce i całej Europie, biskupi zawierzyli nasz naród Bożemu Sercu na Jasnej 
Górze. W 1932 r. w Poznaniu odsłonięto pomnik „Sacratissimo Cordi – Polonia Resti-
tuta”, który został zburzony w 1940 r. i dotąd nie odbudowany. 

Po wojnie w 1948 r. w obliczu nasilających się represji, z inicjatywy Prymasa kard. 
Augusta Hlonda biskupi zachęcili wiernych do osobistego poświęcenia się Najświęt-
szemu Sercu Jezusowemu, a  trzy lata później, 28 października 1951 roku, Prymas 
Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński na Jasnej Górze – w obecności niemal milio-
na wiernych –  odnowił akt zawierzenia Polski Sercu Jezusa. Został on ponowiony 
w 1975 r. Po raz kolejny akt ten został proklamowany w wolnej Polsce 1 lipca 2011 r. 
w krakowskiej bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa.

O odnowę na polskiej ziemi
Za kilka dni ponowimy akt poświęcenia Najświętszemu Sercu Jezusa, dlatego, że 

osobiście i zbiorowo pragniemy oddać się w opiekę Bogu, który jest Miłością. W szko-
le Jezusa, który powiedział o sobie, że jest „cichy i pokornego serca” (Mt 11, 29), pra-
gniemy się uczyć, jak stawiać czoło nowym wyzwaniom, jak podejmować odpowie-
dzialność za siebie i innych, jak kochać i służyć. 

W nawiązaniu do  setnej rocznicy poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa, ponawiamy ten akt w duchu dziękczynienia za dar obecnej od po-
nad 30 lat wolności, dziękując też za to, że Polska stała się znów pełnoprawnym człon-
kiem wspólnoty europejskich narodów (Unii Europejskiej), co otworzyło nowy etap 
jej historii. 

Mamy przy tym świadomość, że z tej wolności nie zawsze potrafimy właściwie ko-
rzystać. Smutkiem napawa fakt, że życie społeczne i polityczne w Polsce naznaczo-
ne jest niekończącymi się napięciami, konfliktami, nienawiścią i wrogością, w której 
trudno się dopatrzyć troski o dobro wspólne. Zagrożona wręcz wydaje się jedność 
naszej wspólnoty narodowej, dzięki której przetrwaliśmy przez stulecia. 

W tej sytuacji, jako naród, społeczeństwo i każdy z nas, dokonajmy rachunku su-
mienia i prośmy Boga o łaskę nawrócenia. W perspektywie zawierzenia Sercu Jezusa, 
módlmy się o dar miłości, abyśmy w każdym człowieku – także innym czy myślącym 
inaczej – potrafili dostrzec brata. Rozmawiajmy językiem miłości, przebaczajmy tym, 
którzy nas skrzywdzili, nie chowajmy w sercu urazy, pierwsi wyciągając rękę do zgody. 
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Budujmy mosty ponad podziałami, a spory rozwiązujmy w duchu dialogu i pojedna-
nia. Nie zapominajmy, że dialog należy do samej istoty chrześcijaństwa. Dajmy dziś 
temu świadectwo! 

Polska rodzina znalazła się w kryzysie, co trzecie małżeństwo się rozpada. W obli-
czu tych bolesnych faktów prośmy o odnowienie łask sakramentalnych i umocnienie 
więzi rodzinnych – o przebaczenie i wyrzeczenie się egoizmu rodzącego przemoc. 
Nie zapominajmy też o potrzebie międzypokoleniowego przekazu wiary, który dziś 
wydaje się być szczególnie zagrożony. 

Jako wspólnota Kościoła zdajemy niełatwy egzamin wiarygodności tak mocno za-
chwianej wskutek grzechów i ran zadanych braciom i siostrom przez niektórych du-
chownych. Jesteśmy świadomi, że grzech wykorzystywania seksualnego – jak ostrze-
gał papież Benedykt XVI – może skutecznie przyćmić blask Ewangelii. W Kościele 
niezbędny jest proces oczyszczenia, prośby o przebaczenie ze strony skrzywdzonych 
i otoczenia ich szczególną troską. 

Czyńmy świat bardziej ludzkim! W  społeczeństwie, które podlega atomizacji 
wzmocnionej izolacją na skutek pandemii, bolesnej samotności doświadczają starsi, 
chorzy i niepełnosprawni. Ponadto, kryzys ekonomiczny sprawia, że ludzie biedni sta-
ją się jeszcze bardziej ubożsi. Otwórzmy się na nich, nie zapominając, że najsłabsi są 
„sercem Kościoła”, oni winni być również w centrum zainteresowania każdej ludzkiej 
społeczności. Znakiem cywilizacji miłości jest też otwartość na  ludzkie życie, gdyż 
każdy człowiek, a  szczególnie ten bezbronny i nienarodzony, ma prawo do życia. 

Budujmy postawę braterstwa, o co usilnie apeluje papież Franciszek. Czyńmy to 
zarówno na gruncie polskim jak i międzynarodowym, w duchu przebaczenia i pojed-
nania, czemu Polska dała już dobitne świadectwo w XX stuleciu, inicjując pojednanie 
z sąsiednimi narodami. 

Zdajemy sobie sprawę, że nie ma innej drogi odnowy, jak nawrócenie czyli zwróce-
nie się do Odkupiciela i Jego zranionego Serca, „przez które stało się nam zbawienie”. 
Pokornie prosimy Jezusa o przebaczenie i  łaskę powrotu do Niego i Jego Ewangelii. 
Z ufnością powierzamy Mu Kościół i Ojczyznę, nas samych i wszystko, co nas stanowi. 

Wpatrzeni w Serce Jezusowe, z serca Wam błogosławimy.

 Podpisali: 
 Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce,
 zebrani na 388. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, dnia 11 marca 2021 r.

ZARZĄDZENIE: List pasterski Episkopatu Polski należy odczytać wiernym w nie-
dzielę, 6 czerwca 2021 r., podczas wszystkich Mszy św., w ramach kazania.

Płock, dnia 27 maja 2021 r.
 † Mirosław Milewski
 Wikariusz Generalny
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SŁOWO BISKUPA PŁOCKIEGO DO DIECEZJAN  
Z OKAZJI 30. ROCZNICY WIZYTY ŚW. JANA PAWŁA II W PŁOCKU

Drodzy Diecezjanie!
Dnia 7 czerwca minie trzydzieści lat od pamiętnej, historycznej wizyty papieża Po-

laka w Płocku w czasie czwartej pielgrzymki do Ojczyzny, której hasłem były słowa: 
„Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście”. Jan Paweł Wielki przypomniał nam wówczas treść 
Dekalogu i przykazania miłości. W stolicy naszej diecezji wspominano również obja-
wienia Jezusa Miłosiernego św. Faustynie Kowalskiej, męczeńską śmierć dziś błogo-
sławionych: abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bpa Leona Wetmańskiego oraz 
zamknięto 42. Synod Diecezjalny. Szlak pielgrzymki objął płytę stadionu Wisły Płock, 
plac przed Wyższym Seminarium Duchownym, Zakład Karny (jedyne więzienie w Pol-
sce, odwiedzone przez papieża), Bazylikę Katedralną i wzruszające spotkanie w domu 
biskupów płockich, z którego dwóch okien papież przemówił do pielgrzymów.

Na  początku czasu transformacji ustrojowej i  społecznej św. Jan Paweł II  chciał 
uwrażliwić nas na konieczność liczenia się z Bogiem i Jego prawem w podejmowanych 
reformach. W czasie homilii podczas Mszy św., której transmisja była także inaugura-
cją działalności Radia Diecezji Płockiej, pierwszej katolickiej rozgłośni radiowej w Pol-
sce, Ojciec Święty zachęcał zebranych: „[…] serdecznie życzę wam wszystkim, aby nikt 
z was i nigdy nie próbował się bogacić kosztem bliźniego. Ponadto życzę wam, drodzy 
moi rodacy, żebyście w swoich dążeniach do polepszenia bytu materialnego nie zagubili 
zwyczajnej ludzkiej wrażliwości na cudzą biedę. I bardzo też uważajmy, żebyśmy się nie 
stali społeczeństwem, w którym wszyscy wszystkim czegoś zazdroszczą. Przywracajmy 
blask naszemu pięknemu słowu «uczciwość»: uczciwość, która jest wyrazem ładu serca, 
uczciwość w słowie i czynie, uczciwość w rodzinie i stosunkach sąsiedzkich, w zakładzie 
pracy i w ministerstwie, w rzemiośle i handlu, uczciwość, po prostu uczciwość w całym 
życiu. Jest ona źródłem wzajemnego zaufania, a w następstwie jest także źródłem poko-
ju społecznego i prawdziwego rozwoju” (Płock, 7 czerwca 1991 r.). Po trzydziestu latach 
widzimy, jak bardzo prorocze były to słowa.

Zapraszam Was, Kochani Bracia i  Siostry, do włączenia się w  tegoroczne diece-
zjalne dziękczynienie za papieską pielgrzymkę do Grodu Krzywoustego. Nasze świę-
towanie rozpoczniemy w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w parafii pw. św. 
Jadwigi w Płocku w niedzielę, 6 czerwca br., czuwaniem modlitewnym o godz. 14.30, 
prowadzonym przez siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. O  godz. 
15.00 zostanie odprawiona Msza św. dziękczynna pod przewodnictwem Arcybiskupa 
Metropolity Gnieźnieńskiego Wojciecha Polaka, Prymasa Polski, który wygłosi także 
Słowo Boże. Następnie przejdziemy na Plac Celebry w pobliżu Orlen Areny w Płoc-
ku, gdzie zostanie odsłonięty i poświęcony nowy pomnik, upamiętniający papieską 
pielgrzymkę, sfinansowany w  ramach Budżetu Obywatelskiego Płocka, wykonany 
według projektu prof. Stanisława Słoniny.

Zapraszam serdecznie do koncelebry wszystkich księży, którzy wówczas przygoto-
wywali papieską pielgrzymkę i organizowali przyjazd wiernych z całej diecezji. Liczę 
na obecność sióstr zakonnych, alumnów seminarium duchownego, osób życia kon-
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sekrowanego, przedstawicieli ruchów i  stowarzyszeń katolickich, pocztów sztanda-
rowych, osób zaangażowanych w budowę pomnika i wszystkich, którzy chcą wspo-
mnieć tamto historyczne wydarzenie. Z uwagi na wymogi sanitarne będzie możliwe 
uczestniczenie w liturgii także na zewnątrz kościoła oraz za pomocą transmisji.

Kochani Diecezjanie! Nie gaśmy Ducha, zapalonego na  Mazowszu w  czasie pa-
pieskiej wizyty, za którą dziękujemy Bożej Opatrzności. Owocem tamtego spotkania 
było wiele wybudowanych kaplic i kościołów na terenie diecezji, peregrynacja obra-
zu Jezusa Miłosiernego we wszystkich parafiach, rozwój kultu Miłosierdzia Bożego, 
a  także działalność Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Jan Paweł Wielki wyznał 
wówczas: „Mam nadzieję w miłosierdziu Bożym i waszej modlitwie”. Niech ta sama 
nadzieja wypełnia nasze serca w miesiącu poświęconym Sercu Jezusowemu. Przez 
wstawiennictwo św. Papieża Polaka zawierzamy Chrystusowi na  nowo losy naszej 
diecezji i naszej Ojczyzny. 

Na czas radosnego świętowania z serca Wam błogosławię w  imię Ojca † i Syna, 
i Ducha Świętego.

Płock, dnia 30 maja 2021 r. 
W uroczystość Trójcy Przenajświętszej
 Wasz Biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Słowo Biskupa Płockiego do diecezjan z okazji 30. rocznicy wizyty 
św. Jana Pawła II w Płocku proszę odczytać wiernym w niedzielę, 30 maja br., w ra-
mach ogłoszeń parafialnych, w czasie wszystkich Mszy św.

Płock, dnia 27 maja 2020 r.
 † Mirosław Milewski
 Wikariusz Generalny

82

KOMUNIKAT  
W SPRAWIE UROCZYSTOŚCI NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA  

W ROKU 2021

1. Mając na uwadze sytuację epidemiologiczną w Polsce, tegoroczną Uroczystość Najświętszego Cia-
ła i Krwi Chrystusa, która przypada w tym roku w dniu 3 czerwca, należy zorganizować w parafiach 
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami sanitarnymi przy zachowaniu zalecanych zasad bezpie-
czeństwa. 

2. Roztropnej decyzji księdza proboszcza pozostawia się kwestię organizacji procesji Bożego Cia-
ła. Kwestie dotyczące ewentualnej organizacji procesji poza terenem przykościelnym, należy uzgodnić 
z odpowiednimi władzami (wskazane wydaje się skonsultowanie tej sprawy ze służbami sanitarnymi). 

3. W tym dniu należy stworzyć wiernym możliwość całodniowej adoracji Najświętszego Sakramentu 
w świątyni (połączonej z możliwością spowiedzi). Gorąco zachęcamy by był to Dzień Eucharystyczny 
w parafiach.

4. W związku z powyższym procesję Bożego Ciała w Płocku i innych miastach, w których był zwy-
czaj organizowania wspólnej procesji przez kilka parafii, każda z nich organizuje procesję we własnym 
zakresie.

Płock, dnia 14 maja 2021 r.
 Ks. Piotr Grzywaczewski
 Wikariusz Biskupi ds. Sakramentalnych
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KOMUNIKAT DYREKTORA  
DIECEZJALNEGO INSTYTUTU MUZYKI KOŚCIELNEJ MUSICUM  

IM. KS. EUGENIUSZA GRUBERSKIEGO W PŁOCKU

Uprzejmie proszę Czcigodnych Księży Proboszczów o  umieszczenie w  gablotach plakatów Musi-
cum, które zostały rozesłane do parafii oraz odczytanie w ramach ogłoszeń duszpasterskich w niedzielę 
6 czerwca 2021 r. poniższej informacji:

„Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej Musicum w Płocku prowadzi nabór chętnych do nauki gry 
na organach kościelnych i fortepianie. Zapraszamy młodzież od 12 roku życia oraz dorosłych, zarówno 
chłopców, jak i dziewczęta, Panie i Panów. Przesłuchania odbędą się w sobotę 19 czerwca br. o godz. 
11.00 w siedzibie Instytutu w Płocku. Szczegóły na stronie internetowej musicum.pl”.

Płock, dnia 25 maja 2021 r.
 Ks. Marcin Sadowski
 Dyrektor Instytutu Musicum

ZARZĄDZENIE: Komunikat Dyrektora Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej Musicum 
w Płocku, należy odczytać wiernym w niedzielę 6 czerwca 2021 r., podczas wszystkich Mszy św. w ra-
mach ogłoszeń parafialnych.

Płock, dnia 26 maja 2021 r. 
 † Mirosław Milewski
 Wikariusz Generalny

84

KOMUNIKATY DUSZPASTERSTWA RODZIN

1. Nabożeństwo przy pomniku bł. Abpa A.J. Nowowiejskiego w Płocku

Koło Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku oraz Wydział ds. Rodzin zapraszają 
na modlitwę przed pomnikiem bł. Abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, przed kościołem parafii 
pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku. Pragniemy wspomnieć Dobrego Pasterza diecezji płockiej w dniu 
80. rocznicy jego męczeńskiej śmierci. Podczas modlitwy wysłuchamy tekstów Błogosławionego Ar-
cybiskupa, odmówimy Litanię loretańską i wesprzemy pamięcią męczenników naszych czasów, którzy 
cierpią jak Chrystus. Będzie to także okazja do wspomnienia 30. rocznicy modlitwy św. Jana Pawła II 
przed tym pomnikiem. Początek nabożeństwa dn. 28 maja 2021 r., godz. 18.30.

2. Modlitwa Roku Rodziny

Wszystkie parafie diecezji otrzymają do  rozprowadzenia wśród wiernych okolicznościowe obraz-
ki z  modlitwą, przygotowującą do  10. Światowego Spotkania Rodzin, które odbędzie się w  Rzymie 
w czerwcu 2022 r. Proszę o przekazanie ich do członków Kół Różańcowych oraz innych ruchów i stowa-
rzyszeń katolickich. Została na nich umieszczona fotografia obrazu Świętej Rodziny z I połowy XVII w. 
z sanktuarium diecezjalnego w Osieku.

3. Broszury edukacyjne

Dzięki życzliwości Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii otrzymaliśmy nieodpłatnie bro-
szury edukacyjne: „Dzieci w wirtualnej sieci” i „Gdy dziecko pyta o seks”, które są poradnikami, posze-
rzającymi wiedzę, pomocnymi w wychowaniu młodych ludzi wobec różnych współczesnych zagrożeń 
i cyberprzestępczości. Zgodnie z decyzją Biskupa Płockiego zostały one przekazane do wszystkich pa-
rafii diecezji. Mogą posłużyć w pracy z rodzicami dzieci komunijnych, w czasie spotkań formacyjnych 
grup i stowarzyszeń, w pracy z katechetami lub podczas katechizacji w szkole. Na stronie internetowej: 
www.plockierodziny.pl zamieszczone są również w formie elektronicznej. Więcej informacji na stronie 
internetowej: www.edukacja-zdrowotna.pl oraz na kanale YouTube tejże fundacji.
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4. Dywany kwiatowe – konkurs diecezjalny

Ponownie zachęcam do układania dywanów kwiatowych na procesję eucharystyczną w uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Więcej informacji w przekazanych do parafii kopertach Fundacji 
Orszak Trzech Króli oraz na  stronach: www.orszak.org i  www.bozecialo.info.pl. Prosimy o  przesyła-
nie zdjęć ułożonych dywanów na adres rodzina@diecezjaplocka.pl. Dla uczestników przewidziane są 
nagrody.

Płock, dnia 27 maja 2021 r.
 Ks. Wojciech Kućko
 Dyrektor Wydziału ds. Rodzin
 Kanclerz
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PERSONALIA

Nominacja
Ks. mgr Dariusz Multon, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w  Sierpcu, z  dniem 

1 czerwca 2021 r., mianowany kapelanem Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.

Zwolnienie
Ks. mgr Krzysztof Zakrzewski, proboszcz parafii pw. św. Onufrego w Staroźrebach, z dniem 31 maja 

2021 r., zwolniony z funkcji kapelana Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.
Płock, dnia 27 maja 2021 r.
 Ks. Dariusz Rogowski
 Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 27 maja 2021 r.
Nr 1108/2021

Za zgodność


