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APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
WS. DNIA SOLIDARNOŚCI Z AFGAŃCZYKAMI
Od kilku tygodni jesteśmy świadkami dramatycznych wydarzeń w Afganistanie, związanych ze
zmianą władzy.
Wiele tysięcy Afgańczyków ratuje swoje życie i zdrowie ucieczką z kraju, szukając pomocy we wspólnocie międzynarodowej.
Wsłuchując się w głos papieża Franciszka, który wezwał wszystkich ludzi dobrej woli, by „modlili
się do Boga pokoju, aby zamilkł szczęk oręża i by można było znaleźć rozwiązania przy stole dialogu”,
zwracam się z apelem do pasterzy i wiernych Kościoła w Polsce o modlitwę i pomoc materialną dla
cierpiącego ludu Afganistanu.
W związku z powyższym, ogłaszam niedzielę 5 września br. „Dniem Solidarności z Afgańczykami”.
Dziękuję wszystkim księżom biskupom, którzy podczas Rady Biskupów Diecezjalnych, na Jasnej Górze
dnia 25 sierpnia br., poparli jednogłośnie ideę ogólnopolskiej zbiórki na ten cel.
Apeluję, aby w niedzielę 5 września, w każdym kościele i kaplicy w Polsce w czasie modlitwy powszechnej prosić Boga o pokój w Afganistanie oraz w intencji Afgańczyków, a po Mszach Świętych
zorganizować kwestę na ich rzecz.
Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na długofalowe wsparcie działań Caritas na rzecz migrantów i uchodźców, zarówno w Polsce i za granicą. We współpracy z Caritas w Pakistanie, kraju, w którym
znajduje się największa grupa uchodźców z Afganistanu, rozpocznie się trzymiesięczna interwencja humanitarna natychmiastowej pomoc dla około 1500 rodzin.
W Polsce już działają Centra Migrantów i Uchodźców prowadzone przez Caritas Polska oraz Caritas
diecezjalne. Caritas Polska uruchomi ogólnopolski program wsparcia dla uchodźców w naszej ojczyźnie – od pomocy duchowej, psychologicznej, socjalnej, poprzez pomoc językową, prawną i medyczną,
aż po doradztwo zawodowe, wsparcie międzykulturowe oraz wsparcie wolontariatu parafialnego i komunikacji z mediami.
Już teraz dziękuję wszystkim wiernym za pozytywną odpowiedź na mój apel, ufając, że kolejny raz
Polacy pokażą swoje dobre i szlachetne serca.
Warszawa, dni 27 sierpnia 2021 r.
† Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)
ZARZĄDZENIE: Powyższy Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ks. abp. Stanisława Gądeckiego należy odczytać podczas wszystkich Mszy św., w niedzielę 5 września br., w ramach
ogłoszeń duszpasterskich. Należy w tym dniu dodać do modlitwy wiernych stosowne wezwanie o pokój
w Afganistanie oraz w intencji Afgańczyków. Ponadto, na prośbę Przewodniczącego KEP, Biskup Płocki
Piotr Libera zarządził zbiórkę do puszek w tym dniu, na wsparcie Afgańczyków. Ofiary należy wpłacać
na konto diecezjalne z dopiskiem „Dzień Solidarności z Afgańczykami”.
Płock, dnia 1 września 2021 r.
† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny
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KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO
1. Kwestionariusze katechetyczne
Uprzejmie prosimy Czcigodnych Księży Proboszczów, o sprawne wypełnienie diecezjalnego kwestionariusza katechetycznego oraz ankiety ogólnopolskiej, przekazanych za pośrednictwem Księży
Dziekanów. Termin ich zwrotu do Wydziału Katechetycznego upływa 30. września 2021 roku.
2. Rekolekcje dla katechetów świeckich
Rekolekcje dla katechetów świeckich i zakonnych odbędą się w dniach:
• 8-10.10.2021 r. w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym Studnia w Płocku
• 15-17.10.2021 r. w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym Caritas w Popowie
• 22-24.10.2021 r. w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym Studnia w Płocku (Turnus dla katechetów z małżonkami)
• 26-28.11.2021 r. w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno – Wychowawczym Studnia w Płocku
Rekolekcje rozpoczynają się w piątek o godz. 17.30, zaś kończą w niedzielę około godz. 13.30.
Do wzięcia udziału w rekolekcjach zobowiązani są ci katecheci, którzy otrzymają zaproszenia (drogą
mailową). Temat rekolekcji: Duchowość ignacjańska inspiracją w pracy katechetycznej (Temat związany
z trwającym od 20 maja 2021 do 31 lipca 2022 w Kościele rokiem ignacjańskim).
3. Konferencje szkoleniowe dla katechetów szkół podstawowych i specjalnych
Szkolenia odbędą się w ośmiu ośrodkach: w Pułtusku, Mławie, Płońsku, Czerwińsku, Dobrzyniu
n. Drwęcą, Ciechanowie, Rypinie i Płocku. Do każdego z poszczególnych ośrodków przyporządkowani
zostali katecheci ze wskazanych poniżej dekanatów:
• 22 września (środa) Mława; par. pw. św. Stanisława BM (dekanaty: Mławski Wsch., Mławski Zach.);
• 29 września (środa) Pułtusk-Popławy; par. pw. Miłosierdzia Bożego (dekanaty: Pułtuski, Makowski, Serocki, Nasielski);
• 6 października (środa) Płońsk; par. pw. św. Maksymiliana Kolbego (dekanaty: Płoński pół., Płoński
poł., Raciąż,);
• 7 października (czwartek) Czerwińsk; par. pw. Zwiastowania NMP (dekanaty: Wyszogrodzki,
Zakroczymski);
• 20 października (środa) Dobrzyń n. Drwęcą; par. pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej (dekanaty:
Dobrzyń n. Drwęcą, Tłuchowski);
• 21 października (czwartek) Ciechanów; par. pw. św. Józefa (Fara) (dekanaty: Ciech. Wsch., Ciech.
Zach., Strzegowski, Przasnyski, Dzierzgowski);
• 27 października (środa) Rypin; par. pw. św. Stanisława Kostki (dekanaty: Rypiński, Sierpecki,
Żuromiński);
• 28 października (czwartek) Płock; Opactwo Pobenedyktyńskie (dekanaty: Płocki Wsch., Płocki
Zach., Bielski, Bodzanowski, Dobrzyń n. Wisłą, Gostyniński, Gąbiński).
Początek konferencji o godzinie 10.00. Katecheci, których głównym miejscem zatrudnienia jest szkoła podstawowa, są zobowiązani do udziału w spotkaniu w jednym z wyżej wskazanych terminów, zgodnie z przydzielonym dekanatem.
Płock, dnia 1 września 2021 r.
Ks. Grzegorz Zakrzewski
Dyrektor Wydziału Katechetycznego
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KOMUNIKATY DUSZPASTERSTWA NAUCZYCIELI
1. Spotkania formacyjne
W imieniu Diecezjalnego Duszpasterstwa Nauczycieli serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty na spotkania formacyjne w Płocku, Płońsku i Ciechanowie
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oraz na dzień skupienia nauczycieli, katechetów i wychowawców w Diecezjalnym Sanktuarium św. Antoniego w Ratowie.
Płock
Comiesięczne spotkania odbywają się w parafii pw. św. Bartłomieja (Płocka Fara) w wybrane wtorki.
Rozpoczynają o godz. 18.00 Mszą Świętą w intencji nauczycieli i wychowawców, a po niej – katecheza
w sali parafialnej.
Spotkania odbywają się w następujących terminach:
21 września 2021 r.
19 października 2021 r.
9 listopada 2021 r. (wyjątkowo o 17.00 w kaplicy na cmentarzu parafialnym przy ul. Kobylińskiego
w Płocku)
11 stycznia 2022 r.
15 lutego 2022 r.
15 marca 2022 r.
19 kwietnia 2022 r.
10 maja 2022 r.
14 czerwca 2022 r.
Kontakt: ks. Grzegorz Zakrzewski
Płońsk
Comiesięczne spotkania odbywają się w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w każdy pierwszy
poniedziałek miesiąca. Rozpoczynają o godz. 18.00 Mszą Świętą w intencji nauczycieli i wychowawców,
po niej – katecheza w sali parafialnej.
Termin najbliższego spotkania: poniedziałek6 września 2021 r.
Kontakt: ks. Włodzimierz Piętka
Ciechanów
Comiesięczne spotkania odbywają się w parafii św. Piotra Apostoła w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Rozpoczynają o godz. 17.00 Mszą Świętą w intencji nauczycieli i wychowawców, a po niej – katecheza w sali parafialnej.
Terminy najbliższych spotkań to 19 września 2021 r.
Kontakt: ks. Włodzimierz Piętka
2. Spotkanie w Ratowie
W sobotę 9 października 2021 r. w Diecezjalnym Sanktuarium św. Antoniego w Ratowie odbędzie
się dzień skupienia nauczycieli, katechetów i wychowawców z całej diecezji. Osoby i grupy udające się
do Ratowa, są proszone o kontakt z ks. Grzegorzem lub ks. Włodzimierzem.
Spotkanie u św. Antoniego będzie dobrą okazją do szukania tego, co jest ważne w życiu osobistym
i zawodowym, w wierze i pracy. Szczególnym patronem tego spotkania będzie wtedy już błogosławiony
kard. Stefan Wyszyński – niezwykły pasterz i przewodnik środowiska nauczycieli i wychowawców.
Ramowy program spotkania
godz. 10.00 – spotkanie w kościele, konferencja, możliwość spowiedzi.
godz. 11.00 – zwiedzanie sanktuarium i klasztoru, oraz czas na to, aby poszukać w tym miejscu samotności i wspólnoty
godz. 12.30 – Msza św.
godz. 13.30 – posiłek
godz. 14.30 – zakończenie spotkania
Płock, dnia 1 września 2021 r.
Ks. Włodzimierz Piętka
Ks. Grzegorz Zakrzewski
Diecezjalni Duszpasterze Nauczycieli
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KOMUNIKATY KANCELARII KURII
1. Kurs „Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej”
Prosimy Czcigodnych Księży o przekazanie zainteresowanym osobom informacji dotyczącej kursu
„Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej” na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Zaproszenie skierowane jest do wszystkich pragnących pogłębić swoją wiarę oraz brać czynny udział w życiu
parafii. Kurs I stopnia poświęcony będzie tematowi „Co mówić o Jezusie?” Program kursu obejmuje
120 godzin wykładowych i jest realizowany od października 2021 do czerwca 2022. Program kursu
obejmuje 120 godzin wykładowych (12 sobót). Ukończenie Kursu I stopnia umożliwia podjęcie nauczania w ramach kursu II stopnia – dla katechistów parafialnych, w ramach którego przewidziane są zajęcia
teoretyczne z zakresu pedagogiki, katechetyki, komunikacji, teologii pastoralnej a także praktyczne.
Po ukończeniu Kursu i uzyskaniu kwalifikacji, uczestnicy mają możliwość ubiegania się o misję kanoniczną do głoszenia katechez dla dorosłych. Koszt Kursu 650 zł. Rozpoczęcie 16.10.2021r.
Rejestracja na kurs w Internetowej Rejestracji Kandydatów na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/pl/;
Pytania odnośnie kursu należy kierować bezpośrednio do dziekanatu: pod nr telefonu: 22 561 89 60,
22 561 88 93 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00, e-mail: wtdz@uksw.edu.pl.
2. Zainteresowanym polecamy książkę Pandemia jako „znak czasu” dla Kościoła w Polsce
W części I Teologia znaków czasu zostały umieszczone artykuły pogłębiające, w oparciu o nauczanie
Magisterium, ich istotę. Część II zawiera spojrzenie na pandemię w perspektywie historyczno-społecznej,
odnosząc się do niej w wymiarach interdyscyplinarnych. W części III Ku przyszłości znalazły się artykuły zawierające kierunkowe wskazania dla posługi Kościoła w Polsce, które mają być kompleksową
odpowiedzią na ten pandemiczny „znak czasu”. Książkę w cenie 30 zł można nabyć w Wydawnictwie
UKSW w dziale zapowiedzi: https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/3-zapowiedzi.
Płock, dnia 1 września 2021 r.
Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz
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PERSONALIA
Nominacje
1. O. Andrzej Gierczak O.Carm, z dniem 30 sierpnia 2021 r., mianowany administratorem parafii
pw. Matki Bożej Bolesnej w Oborach.
2. Ks. kan. mgr Grzegorz Mierzejewski, proboszcz parafii pw. św. Achacjusza w Skołatowie, z dniem
1 września 2021 r., mianowany kapelanem Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Dzierzążnia.
Zwolnienia
1. Ks. kan. mgr Wiesław Malinowski, z dniem 31 sierpnia 2021 r., zwolniony z funkcji kapelana
Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Dzierzążnia.
2. O. Piotr Słomiński O.Carm, z dniem 30 sierpnia 2021 r., zwolniony z urzędu proboszcza parafii
pw. Matki Bożej Bolesnej w Oborach.
Płock, dnia 1 września 2021 r.
Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 1 września 2021 r.
Nr 1817/2021

Za zgodność

