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KOMUNIKAT WIKARIUSZA GENERALNEGO  
O WSPARCIU KATOLICKIEGO RADIA DIECEZJI PŁOCKIEJ

Czcigodni Księża! 
W trzecią niedzielę września, 18 września 2022 r., Kościół obchodzi Światowy Dzień Środków Spo-

łecznego Przekazu. Tegorocznym hasłem są słowa: „Słuchanie uchem serca”. 
Katolickie Radio Diecezji Płockiej, nasza diecezjalna rozgłośnia, chce docierać do  jak największej 

liczby słuchaczy, rozwijać się oraz rozszerzać swoje zasięgi, wykorzystując również Internet a także me-
dia społecznościowe. Celem jest docieranie z  informacjami, a  przede wszystkim ze Słowem Bożym, 
do jak największej grupy naszych diecezjan. Działalność mediów katolickich w dzisiejszych realiach nie 
jest łatwa, dlatego tak ważne jest wsparcie ze strony słuchaczy i ludzi dobrego serca. Pozwala to funkcjo-
nować KRDP w sposób nie odbiegający od pozostałych rozgłośni radiowych.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją ks. biskupa Wiesława Śmigla, Administratora Apostol-
skiego Diecezji Płockiej, w niedzielę 18 września br., odbędzie się w naszej diecezji, podobnie jak w mi-
nionych latach, zbiórka ofiar do puszek. Zebrane środki przeznaczone będą na bieżącą działalność Kato-
lickiego Radia Diecezji Płockiej. Zebrane ofiary należy wpłacić na konto Diecezji Płockiej: 64 1240 1721 
1111 0000 0725 9186 z dopiskiem: „KRDP”. 

Serdecznie proszę Czcigodnych Księży o przekazanie tej informacji parafianom w ramach ogłoszeń 
parafialnych i dziękuję za wspieranie naszej rozgłośni diecezjalnej. 

 Płock, dnia 7 września 2022 r. 
 † Mirosław Milewski
 Wikariusz Generalny 
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KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. II Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Nieba w Koziebrodach

Parafia św. Jakuba w Koziebrodach zaprasza 24 września 2022 r. na II Diecezjalną Pielgrzymkę Męż-
czyzn do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Nieba w Koziebrodach. Hasłem tegorocznej pielgrzymki 
będą słowa św. Jana Pawła II, który powiedział ucząc modlitwy do Ducha Świętego: „Przyjmijcie ode 
mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec”. Pielgrzymka będzie okazją do refleksji nad rolą ojca 
w wychowaniu religijnym swoich dzieci, będzie także okazją do wysłuchania świadectw ojców, którzy 
swoim dzieciom przekazali łaskę wiary. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich mężczyzn do przy-
bycia 24 września 2022 roku do Koziebród, aby dać świadectwo jak ważna jest wiara w sercu mężczyzny 
i wypływająca z niej modlitwa, jak ważna i trwała jest ta lekcja modlitwy, której nauczył nas ktoś bliski: 
ojciec, dziadek czy stryj.

Program pielgrzymki

Godz. 9.00 – Uroczyste odsłonięcie obrazu Matki Bożej Koziebrodzkiej, Godzinki ku czci Niepoka-
lanego Poczęcia NMP i modlitwa różańcowa;

OKÓLNIK
KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

Płock – dnia 7 września 2022 r.

29/2022
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Godz. 10.00 – Oficjalne przywitanie wszystkich przybyłych pielgrzymów i zapoznanie z programem;
Godz. 10.15 – modlitwa za poległych i zamordowanych w więzieniach, obozach, łagrach (tych, któ-

rzy od 1 września 1939 roku składali ofiarę życia i nie wyrzekli się Boga i Polski jako Ojczyzny);
Godz. 10.30 – Modlitwa do Ducha Świętego i wystawienie Najświętszego Sakramentu; czas na rachu-

nek sumienia i spowiedź;
Godz. 11.30 – „Mężczyzna nie boi się rozmawiać o modlitwie” – świadectwa (o godzinie 12.00  dzwon 

wierzy kościoła wezwie zebranych do modlitwy Anioł Pański);
Godz. 12.50 – przygotowanie do Mszy świętej;
Godz. 13.00 – Uroczysta Msza święta z homilią sprawowana przez J.E. Księdza Biskupa Piotra Liberę;
Godz. 14.30 – wspólny obiad;
Godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i zakończenie pielgrzymki.
Koziebrody, dnia 7 września 2022 r.
 Ks. Dariusz Żuławnik
 Proboszcz Parafii św. Jakuba w Koziebrodach

2. VII Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Smardzewa

Członków Kół Żywego Różańca oraz wszystkich czcicieli różańca świętego (w tym dzieci i młodzież) 
wraz ze swoimi Księżmi opiekunami zapraszamy na VII Diecezjalną Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca 
w sobotę 8 października 2022 r. do Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzewie. Hasłem piel-
grzymki będą słowa: „Jeśli ludzie będą się lepiej modlić, wszystko obróci się na dobro” (słowa wypowie-
dziane przez Matkę Bożą do dzieci w Gietrzwałdzie). Jej organizatorami są: Wydział Duszpasterski Kurii 
Diecezjalnej Płockiej i Diecezjalny Duszpasterz Kół Żywego Różańca – ks. Henryk Dymek. 

Program pielgrzymki

Godz. 10.00 – zawiązanie wspólnoty i przywitanie uczestników pielgrzymki;
Godz. 10.20 – „Dlaczego powinniśmy modlić się na różańcu” – konferencja o. Mirosława Kopczew-

skiego, franciszkanina z Niepokalanowa;
Godz. 11.15 – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem J. E. Biskupa Mirosława Milewskiego;
Godz. 12.45 – przerwa na posiłek;
Godz. 13.15 – modlitwa różańcowa (tajemnice radosne); 
Godz. 14.00 – zakończenie pielgrzymki.

3. 40. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa

Przekazujemy Czcigodnym Księżom, Katechetom oraz Opiekunom organizującym wyjazd dzieci 
i młodzieży na pielgrzymkę do miejsc związanych z życiem św. Stanisława Kostki 17 września 2022 r. 
kilka dodatkowych informacji organizacyjnych.

Informacje dla opiekunów grup dziecięcych
– przy zapisie grupy (opłata od uczestnika 5 zł) opiekunowie otrzymają pamiątki dla każdego dziec-

ka – okolicznościową zakładkę z unikalnym numerem, który na zakończenie pielgrzymki w Rostkowie 
będzie brał udział w losowaniu nagród. Żeby odebrać nagrodę konieczne jest okazanie zakładki z wła-
ściwym numerem;

– każdy opiekun otrzyma także mapę festynu w Rostkowie oraz kartę z miejscem na naklejki. Każdy 
opiekun wraz ze swoją grupą może wziąć udział w części konkursowej festynu w Rostkowie, rozwiązując 
zadania związane ze św. Stanisławem Kostką w trzech wybranych stanowiskach (do wyboru z około 20). 
Zebranie trzech naklejek uprawnia do odebrania dyplomu i nagród dla grupy.

Informacje dla opiekunów grup młodzieżowych:
– recepcja grup młodzieżowych będzie utworzona w Rostkowie, po przyjeździe należy zgłosić swoją 

grupę i odebrać pamiątki, opłata od uczestnika 5 zł;
– młodzież wysiada z autokarów przy kościele w Rostkowie, autokary udają się na parking do Prza-

snysza na dawne targowisko miejskie przy ulicy Gołymińskiej;
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– autokary podjadą na ulicę Kolejową, blisko hali gdzie będzie odbywać się spotkanie, po zakończe-
niu pielgrzymki około 21.00. Warto mieć kontakt z kierowcą, by sprawnie odnaleźć swój autokar.

Płock, dnia 7 września 2022 r. 
 Ks. Marcin Sadowski
 Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
 Ks. Henryk Dymek
 Diecezjalny Duszpasterz Kół Żywego Różańca
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KOMUNIKATY WYDZIAŁU DS. RODZIN

1. Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny

Dn. 18 września 2022 r. (niedziela) w Warszawie pod hasłem „I ślubuję Ci” odbędzie się 17. Narodo-
wy Marsz dla Życia i Rodziny. Początek na Placu Zamkowym o godz. 11.00. Organizatorem wydarzenia 
jest Centrum Życia i Rodziny, odbędzie się ono zaś pod patronatem honorowym Konferencji Episkopa-
tu Polski. Szczegóły na stronie internetowej: www.marsz.org. 

2. XXXVIII Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę

Zapraszamy do udziału w kolejnej Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę w dn. 24-25 wrze-
śnia br. Zachęcamy do  organizowania jednodniowych lub dwudniowych wyjazdów parafialnych lub 
dekanalnych, o co szczególnie prosimy dekanalnych duszpasterzy rodzin i doradców życia rodzinnego. 
Organizatorem pielgrzymki jest Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin przy Konferencji Episkopa-
tu Polski. Prosimy uprzejmie o zgłaszanie zorganizowanych grup do Wydziału ds. Rodzin: rodzina@ 
diecezjaplocka.pl

Program

24 września (sobota)
15.30 – Msza św. w intencji Ojczyzny w kaplicy Matki Bożej – przewodniczy bp Wiesław Śmigiel, 

biskup toruński i administrator apostolski diecezji płockiej oraz przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP
19.30 – Droga krzyżowa na Wałach Jasnogórskich – animuje Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny
21.00 – Apel Jasnogórski w kaplicy Matki Bożej

25 września (niedziela)
9.00 – Spotkanie w Auli o. Augustyna Kordeckiego – „Dialog drogą miłości” w narzeczeństwie, maleń-

stwie oraz związkach nieuregulowanych w Kościele – Irena i Jerzy Grzybowscy, Beata i Andrzej Marcinia-
kowie, Małgorzata i Paweł Świdzińscy, Stowarzyszenie Spotkania Małżeńskie

10.30 – Różaniec w intencji małżeństw i rodzin na Szczycie Jasnogórskim
11.00 – Msza św. na  Szczycie Jasnogórskim – bp Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski; 

odnowienie przyrzeczeń małżeńskich; ślubowanie nowych doradców życia rodzinnego; zawierzenie 
małżeństw i rodzin Królowej Polski

3. Pochówek dzieci nienarodzonych w Płocku

14 października br. (piątek), w przededniu Dnia Dziecka Utraconego, odbędzie się pochówek dzieci 
nienarodzonych w Płocku, al. Kobylińskiego, w kaplicy cmentarnej pw. Najświętszego Serca Jezusowe-
go. Zapraszamy do wspólnej i ufnej modlitwy w intencji rodziców i bliskich dzieci.

Program

16.30 – nabożeństwo różańcowe
17.00 – Msza św. pod przewodnictwem biskupa seniora Romana Marcinkowskiego
18.00 – pochówek w grobowcu dzieci na cmentarzu katolickim w Płocku, al. Kobylińskiego
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4. Konferencja dla doradców życia rodzinnego

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji szkoleniowej, połączonej z wręczeniem misji ka-
nonicznych. Odbędzie się ona dn. 15 października br. (sobota), w siedzibie Szkół Katolickich w Płocku, 
ul.  bpa A.J. Nowowiejskiego 2A, 09-400 Płock. Do udziału w spotkaniu zaproszeni są doradcy oraz inne 
osoby świeckie, zaangażowane w prowadzenie spotkań dla narzeczonych. Dekanalnych duszpasterzy 
rodzin prosimy o przekazanie zaproszenia tym prowadzącym oraz doradcom nieposiadającym poczty 
mailowej.

Program spotkania

Kaplica pw. św. Stanisława Kostki
9.00 – Msza św. z kazaniem 

Aula bł. Abpa A.J. Nowowiejskiego
10.00 – Wprowadzenie do spotkania – ks. dr Wojciech Kućko (dyrektor Wydziału ds. Rodzin Kurii 

Diecezjalnej Płockiej, UKSW w Warszawie); 
10.15 – Techniki właściwej komunikacji i relacji w pierwszych latach małżeństwa, szczególnie w mo-

mencie pojawienia się pierwszego dziecka – ks. mgr Adam Grabowski (UKSW w Warszawie – Wydział 
Studiów nad Rodziną);

11.45 – Przerwa;
12.00 – Sposoby wzmacniania pozytywnego wizerunku rodziny jako miejsca najbardziej przyjaznego 

dla człowieka – ks. mgr Adam Grabowski.

Refektarz Szkół Katolickich
13.15 – Obiad

Aula bł. Abpa A.J. Nowowiejskiego
13.45 – Problemy współczesnej rodziny wyzwaniem dla polityki społecznej – niepłodność jako choroba 

cywilizacyjna – mgr Małgorzata Walaszczyk (dyrektor Specjalistycznej Diecezjalnej Poradni Rodzinnej, 
diecezjalna doradczyni życia rodzinnego diecezji warszawsko-praskiej);

15.15 – Przerwa;
15.30 – Profilaktyka prekoncepcyjna, zdrowie prokreacyjne, zagrożenia płodności a ojcostwo i macie-

rzyństwo, ekologia płodności – w perspektywie demografii – mgr Małgorzata Walaszczyk; 
16.45 – Duszpasterstwo rodzin w diecezji płockiej – sprawy bieżące – ks. dr Wojciech Kućko;
17.15 – Wręczenie misji kanonicznych i podsumowanie spotkania – ks. dr Wojciech Kućko, dr Witold 

Wybult (Wydział ds. Rodzin).

Informacje dodatkowe

a) Opłata za udział w konferencji wynosi 60 zł. W cenę wliczone są: kawa w przerwie, obiad i inne 
koszty konferencji. Jak w latach ubiegłych, prosimy uprzejmie Księży Proboszczów o wsparcie finanso-
we udziału w konferencji dla doradców życia rodzinnego.

b) Prosimy o  potwierdzenie obecności do  dn. 13 października br. (czwartek) na  adres mailowy: 
rodzina@diecezjaplocka.pl lub telefonicznie: 505 079 260.

c) Najpóźniej w dniu konferencji, czyli 15 października br., należy złożyć prośby o misje kanoniczne 
dla doradców. W tym roku kierowane są one do bpa Wiesława Śmigla, administratora apostolskiego 
diecezji płockiej, dlatego został przygotowany nowy formularz – do pobrania ze strony internetowej: 
http://plockierodziny.pl/misja-kanoniczna-dla-doradcow-zycia-rodzinnego-2022/. 

Płock, dnia 6 września 2022 r.

 Ks. Wojciech Kućko
 Dyrektor Wydziału ds. Rodzin
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INFORMACJE KOORDYNATORÓW PROCESU SYNODALNEGO W DIECEZJI PŁOCKIEJ

1. Dni eucharystyczne

W diecezji trwa inicjatywa dni eucharystycznych, które zostały pomyślane jako trwały owoc procesu 
synodalnego. Zgodnie z dekretem Biskupa Płockiego będą one kontynuowane w kolejnych latach. Ter-
miny dni eucharystycznych zostaną także umieszczone w „Kalendarzu liturgicznym diecezji płockiej” 
na nowy rok liturgiczny. Dziękujemy Czcigodnym Księżom za przeprowadzanie adoracji eucharystycz-
nych w parafiach i zachęcanie do nich wiernych.

2. Broszura „Synteza procesu synodalnego”

Do  wszystkich parafii diecezji płockiej zostały przekazane po  dwa egzemplarze broszury, zatytu-
łowanej „Synteza procesu synodalnego w diecezji płockiej 2021-2022”, wydanej w Płockim Instytucie 
Wydawniczym. Prosimy o życzliwe ich przyjęcie w pracy duszpasterskiej parafii.

3. Nowy etap procesu synodalnego

W ostatnich dniach sierpnia br. została opublikowana polska synteza krajowa procesu synodalnego, 
do skonsultowania na stronie: https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2022/08/Synteza_SYNOD_2021 
_2023.pdf. Zachęcamy do zapoznania się z tym tekstem.

Kolejnym etapem prac będzie zebranie głosów z kontynentów, które zostaną następnie przekazane 
do Rzymu na ostatnią fazę procesu synodalnego w 2023 r.

Płock, dnia 6 września 2022 r.
 Ks. Wojciech Kućko
 Witold Jacek Wybult
 Diecezjalni koordynatorzy procesu synodalnego
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KOMUNIKAT KOORDYNATORA DNIA PAPIESKIEGO W DIECEZJI PŁOCKIEJ

W niedzielę 16 października 2022 r. będziemy obchodzić w Polsce XXII Dzień Papieski, który będzie 
przebiegał pod hasłem „Blask Prawdy. Veritatis Splendor”. W tym dniu tradycyjnie odbywa się zbiórka 
kościelna będąca podstawą finansowania programu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiącle-
cia”, która przyznaje stypendia uzdolnionym młodym ludziom pochodzącym z wiosek i małych miast.  
W  imieniu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” uprzejmie proszę, aby do  zbiórki przykościelnej 
wykorzystać puszki i materiały dostarczone do każdej parafii w tzw. pakietach na Dzień Papieski. Do dys-
pozycji parafii jest plakat naszej akcji.

Jednocześnie Fundacja tradycyjnie przygotowuje katechezy, homilie, rozważania różańcowe i propo-
zycję apelu oraz kreacje graficzne do wykorzystania w czasie obchodów Dnia Papieskiego. Materiały te 
można pobrać ze strony internetowej: www.dzielo.pl, zakładka Dzień Papieski.

Zebrane środki proszę przesłać bezpośrednio na  konto Fundacji podane na  przekazie poczto-
wym, zaznaczając diecezję oraz parafię, a protokół z informacją o wysokości wpłat dostarczyć do koń-
ca października 2022 r. do Koordynatora Dnia Papieskiego w Diecezji Płockiej (ks. Andrzej Janicki, 
ul. Tumska 3, 09-402 Płock, z dopiskiem – DZIEŃ PAPIESKI lub na adres andrzej.janicki@dzielo.pl). 

Płock, dnia 2 września 2022 r.
 Ks. Andrzej Janicki
 Koordynator Dnia Papieskiego w Diecezji Płockiej
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ZAPROSZENIE NA REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE W DOMU REKOLEKCYJNYM „STUDNIA”

W dniach 21-23 listopada 2022 r. w Domu rekolekcyjnym „Studnia” w Płocku odbędą się trzydniowe 
rekolekcje kapłańskie. Poprowadzi je o. Dariusz Piórkowski SJ – jezuita, duszpasterz, kierownik ducho-
wy i rekolekcjonista. Mieszka i pracuje w Krakowie. Temat rekolekcji: „Jak być prezbiterem w dzisiej-
szym Kościele i świecie?”.

Rozpoczęcie rekolekcji nastąpi w  poniedziałek 21 listopada o  godz. 10:00, zakończenie w  środę 
23 listopada obiadem. Prosimy o zabranie ze sobą własnej alby i stuły. Po zakończeniu rekolekcji każdy 
ksiądz otrzyma zaświadczenie o odprawionych rekolekcjach – do kurii i do szkoły.

Koszt uczestnictwa w rekolekcjach
– w pokoju jednoosobowym – 400 zł;
– w pokoju dwuosobowym – 320 zł;
– bez noclegu – 250 zł; 
Zachęcamy do złożenia dobrowolnej ofiary dla Ojca Rekolekcjonisty.

Zgłoszenia na rekolekcje: dom@studnia-rekolekcje.pl  lub tel. 603 600 862.
Płock, dnia 7 września 2022 r.
 Ks. Krzysztof Ruciński
 Dyrektor MCEW „Studnia” w Płocku
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PERSONALIA

Skierowania na studia
1. Ks. mgr Mateusz Jesień, wikariusz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Grudusku, skiero-

wany w roku akademickim 2022/2023 na studia zaoczne o kierunku „Profilaktyka przemocy seksualnej 
wobec dzieci i młodzieży” w Akademii Ignatianum w Krakowie. 

2. Ks. mgr Jacek Prusiński, ojciec duchowny w Szkołach Katolickich w Płocku, skierowany w roku 
akademickim 2022/2023 na studia zaoczne o kierunku „Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci 
i młodzieży” w Akademii Ignatianum w Krakowie. 

Płock, dnia 7 września 2022 r.
 Ks. Dariusz Rogowski
 Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 7 września 2022 r.
Nr 1544/2022

Za zgodność


