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LIST BISKUPA PŁOCKIEGO PIOTRA LIBERY DO OJCÓW Z OKAZJI ICH ŚWIĘTA

Szanowni Panowie, Drodzy Ojcowie!
Wigilia uroczystości Narodzenia św. Jana Chrzciciela – 23 czerwca – jest w Polsce także Dniem
Ojca. Tegoroczne świętowanie ma szczególny wymiar, obchodzimy bowiem Rok Rodziny Amoris
laetitia z okazji 5. rocznicy publikacji papieskiej adhortacji, a także Rok św. Józefa, ziemskiego Ojca
Pana Jezusa. Jest to wspaniała okazja, by raz jeszcze wyrazić wdzięczność wszystkim naszym Kochanym Ojcom, którzy z cierpliwością i oddaniem pełnią powierzoną im przez Boga misję. Papież
Franciszek zauważa: „Ojciec, z jasną i szczęśliwą tożsamością męską, który z kolei na swoim odcinku
łączy miłość i akceptację żony, jest równie konieczny jak jej macierzyńska troska” (AL 175). W naszych sercach nosimy także tych Ojców, którzy zakończyli ziemską pielgrzymkę i stanęli przed „Ojcem świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności” (Jk 1,17). Przecież to właśnie nasi
Ojcowie nauczyli wielu z nas historii Polski i dziejów naszych rodzin, pokazali, jak być zaradnymi
w skomplikowanym świecie, jak jeździć na rowerze, łowić ryby, grać w piłkę i cieszyć się z kibicowania polskim sportowcom.
Zwracamy się dziś przez wstawiennictwo św. Józefa do naszego najlepszego Ojca w niebie, aby
pomógł wszystkim Ojcom w wypełnianiu ich misji, a także by poruszył serca wielu chłopców do fascynacji ojcostwem. Papież Franciszek przypomina wiele razy, że nasze społeczeństwo jest czasem
określane „społeczeństwem bez ojców”. Nierzadko kwestionuje się męskość, wypacza postać ojca,
a nawet promuje postawy despotyzmu. „Ojcowie są niekiedy – stwierdza Papież – tak bardzo skoncentrowani na sobie i na swojej pracy, a czasami także na własnej samorealizacji, że zapominają nawet o rodzinie. I zostawiają dzieci i młodzież same” (AL 176). Niech Bóg obdarzy każde małżeństwo
i rodzinę takimi Mężami i Ojcami, którzy będą zawsze blisko swoich żon, by dzielić z nimi radości
i trudy rodzicielstwa. Niech polscy Ojcowie nigdy nie przestaną czuć, że są potrzebni swoim dzieciom, by ich prowadzić za rękę przez świat.
W Liście apostolskim Patris corde papież Franciszek wspomina piękną książkę polskiego pisarza Jana Dobraczyńskiego pt. Cień ojca, opowiadającą o św. Józefie. On był „cieniem” Ojca Niebieskiego dla Jezusa, z wielkim taktem i czułością chronił Go, idąc jednocześnie Jego śladami. „Nikt
nie rodzi się ojcem, ale staje się ojcem – przekonuje Franciszek. – I nie staje się nim jedynie dlatego, że wydaje dziecko na świat, lecz ponieważ odpowiedzialnie podejmuje o nie troskę. Za każdym razem, gdy ktoś podejmuje odpowiedzialność za życie drugiego, w pewnym sensie sprawuje
względem niego ojcostwo” (PC 7).
Niech św. Józef uprosi nam u Boga także ojców duchownych, by nigdy – szczególnie na mazowieckiej ziemi – nie zabrakło mężczyzn, którzy z oddaniem, twórczą odwagą i autentyczną radością
będą pełnili posługę kapłańskiego, ojcowskiego towarzyszenia wiernym w parafiach, w konfesjonałach i posłudze sakramentalnej.
Wszystkim Drogim Ojcom z serca błogosławię, przyzywając orędownictwa Opiekuna Jezusa:
„O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam, i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę,
miłosierdzie i odwagę, i broń nas od wszelkiego zła” (PC, Zakończenie).
Płock, dnia 20 czerwca 2021 r.
Wasz Biskup Piotr

– 124 –
ZARZĄDZENIE: List Biskupa Płockiego Piotra Libery do Ojców z okazji ich święta proszę odczytać
wiernym w niedzielę, 20 czerwca br., w ramach ogłoszeń parafialnych, podczas wszystkich Mszy św.
Płock, dnia 14 czerwca 2020 r.
† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

96
KOMUNIKAT WIKARIUSZA BISKUPIEGO DS. SAKRAMENTALNYCH
Uprzejmie informuję, że 1 maja 2021 roku Stolica Apostolska ogłosiła siedem nowych wezwań w Litanii do św. Józefa (List Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Prot. N. 133/21): Custos Redemptoris, Servus Christi, Minister salutis, Fulcimen in difficultatibus, Patronus exsulum, Patronus
afflictorum, Patronus pauperum.
12 czerwca 2021 roku Konferencja Episkopatu Polski, zgodnie z Listem Kongregacji, zatwierdziła
brzmienie wezwań w języku polskim, przygotowane przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP: Opiekun Odkupiciela, Sługa Chrystusa, Sługa zbawienia, Podpora w trudnościach,
Patron wygnańców, Patron cierpiących, Patron ubogich. Nowe brzmienie Litanii obowiązuje z dniem
podjęcia uchwały.
Uprzejmie proszę, aby zmiany te nanieść w tekstach stosowanych do użytku liturgicznego w parafiach: księgach liturgicznych, agendach oraz modlitewnikach.
Płock, dnia 16 czerwca 2021 r.
Ks. Piotr Grzywaczewski
Wikariusz Biskupi ds. sakramentalnych
Publikujemy obowiązujący tekst:
„Litania do świętego Józefa”
Kyrie eleison.
Christe, eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, – módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Opiekunie Odkupiciela (Redemptoris Custos),
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy obrońco Chrystusa,
Sługo Chrystusa (Servus Christi),
Sługo zbawienia (Minister salutis),
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
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Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Podporo w trudnościach (Fulcimen in difficultatibus),
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie wygnańców (Patronus exulam),
Patronie cierpiących (Patronus afflictorum),
Patronie ubogich (Patronus pauperum),
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.
P. Ustanowił go panem domu swego. W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca
Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, + spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, * zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.
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KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO
1. Ankieta dziekańska 2020
Przypominamy Czcigodnym Księżom Dziekanom o dostarczeniu „Ankiet dziekańskich 2020” do
Wydziału Duszpasterskiego do dnia 30 czerwca br.
2. V. Diecezjalna Pielgrzymka Strażaków
Zapraszamy na V. Diecezjalną Pielgrzymkę Strażaków do Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej Pani
Niezawodnej Nadziei w Sierpcu w sobotę 28 sierpnia 2021 r. Centralnym punktem będzie uroczysta
Msza św. koncelebrowana o godz. 11.00, której przewodniczył będzie J.E. Biskup Płocki Piotr Libera.
3. Dożynki Diecezji Płockiej 2021
Tegoroczne Dożynki Diecezjalne połączone z Dożynkami Gminy Karniewo odbędą się w niedzielę
29 sierpnia br. w Karniewie. Prosimy, aby tego dnia nie organizować uroczystości dziękczynnych za plony w parafiach. Szczegółowe informacje zostaną przekazane w późniejszym terminie.
4. XXXIX Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa
Tegoroczna XXXIX Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa odbędzie się w sobotę
18 września br. Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież wraz z opiekunami do udziału w pielgrzymce.
Szczegółowe informacje zostaną przekazane pod koniec sierpnia.
5. Kurs liturgiczno-pastoralny dla fotografów i kamerzystów
W dniach 6-7 października br. organizujemy Kurs liturgiczno-pastoralny dla fotografów i kamerzystów. Kurs odbędzie się w CPP „Metanoia” przy ul. Kobylińskiego 21a w Płocku. Są to dwa spotkania
w godz. 16.00-19.00. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września br. pod nr tel.: (24) 262 85 99, e-mail:
duszpasterski@diecezjaplocka.pl.
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6. Bieżące informacje znajdują się na stronach
duszpasterski.pl; facebook.com/duszpasterski; twitter.com/duszpasterski.
Płock, dnia 11 czerwca 2021 r.
Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
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KOMUNIKATY EKONOMA DIECEZJALNEGO
1. Ubezpieczenie budynków, Ankieta aktualizacyjna TUW
Podczas Konferencji Księży Dziekanów w marcu 2021 r. informowałem o konieczności złożenia
przez każdą parafię Ankiety aktualizacyjnej dotyczącej budynków ubezpieczonych w Towarzystwie
Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, z terminem do 20 kwietnia. Mimo przypomnienia w e-biuletynie,
nadal blisko połowa parafii nie dostarczyła Ankiety. Konsekwencją braku aktualizacji danych oraz informacji na temat obowiązkowych przeglądów może być odmowa wypłaty odszkodowania w przypadku jakiegoś zdarzenia. Proszę więc mieć świadomość czym grozi takie zaniedbanie księdza proboszcza.
Podczas analizy Ankiet okazało się, że część parafii nie prowadzi Książki Obiektów Budowlanych,
bądź nie ma aktualnych przeglądów budynków. W związku z powyższym Ubezpieczyciel poinformował
nas iż będzie tę sprawę wyjaśniał bezpośrednio z zainteresowanymi parafiami.
Miło mi poinformować iż od 1 lipca br. do naszej umowy ubezpieczeniowej zostały dodane kolejne
ryzyka bądź poszerzone już istniejące: a) ubezpieczenie mienia w budynkach niesakralnych od pożaru
i zdarzeń losowych (powódź, zalanie, silny wiatr, grad, uderzenie pioruna, itd.) ze zwiększonym limitem
z 50 tys. do 100 tys. zł.; b) rozszerzenie odpowiedzialności za katastrofę budowlaną również na budynki
niesakralne (dotychczas było tylko w budynkach sakralnych).
Niestety, ze względu na rosnące ceny wszystkich usług oraz rozszerzenie odpowiedzialności ubezpieczeniowej, składka za ubezpieczenie budynków oraz OC wszystkich kapłanów wzrośnie od III kwartału
o 10 % w skali roku.
2. Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że w dniu 22 kwietnia br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 kwietnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie
przy zabytku wpisanym dna Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Rozporządzenie to wprowadziło
kilka zmian w odniesieniu do obowiązującego dotychczas Rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 2017 r.,
a mianowicie:
– przesunięciu uległ termin składaniu do wojewódzkiego konserwatora zabytków wniosków o udzielenie dotacji celowej, w przypadku dofinansowania prac, które zostaną przeprowadzone przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, z 28 lutego roku, w którym dotacja celowa ma być udzielona, na 30 listopada roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji,
– wprowadzono możliwość składania do wojewódzkich konserwatorów zabytków wniosków o przyznanie dotacji celowej poza wyznaczonymi terminami naborów wniosków w sytuacji, gdy prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków są wymagane ze względu na uszkodzenie tego zabytku w następstwie: pożaru, wybuchu, wstrząsu sejsmicznego, silnego wiatru, intensywnych opadów atmosferycznych,
osuwiska ziemi, powodzi, katastrofy budowlanej lub innego nagłego zdarzenia o podobnym przebiegu,
które nastąpiło w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
– niezbędnym dokumentem na etapie składania wniosku do wojewódzkiego konserwatora zabytków będzie ważne pozwolenie właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace objęte
wnioskiem. Zmiana ta dotyczy również programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
„Ochrona Zabytków”.
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Przypominam jednocześnie iż termin składania wniosków do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu upływa 31 października roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
Płock, dnia 11 czerwca 2021 r.
Ks. Roman Bagiński
Ekonom Diecezjalny
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KOMUNIKAT O DOŻYNKACH DIECEZJI PŁOCKIEJ 2021
Tegoroczne Dożynki Diecezji Płockiej połączone z Dożynkami Samorządowymi Gminy Karniewo
odbędą się 29 sierpnia 2021 r. w Karniewie – Dekanat Maków Mazowiecki. Centralnym wydarzeniem
święta dziękczynienia za zbiory będzie Msza św. sprawowana przez J. E. Biskupa Płockiego Piotra Liberę
o godz. 11.00. Czcigodnych Księży zapraszamy do koncelebry (należy zabrać albę, pasek i stułę koloru
złotego). Liturgię Mszy św. przygotowują przedstawiciele Parafii Karniewo i Szwelice oraz Samorządu
Gminy.
Delegacje z wieńcem i darem dożynkowym oraz poczty sztandarowe prosimy o przybycie do Karniewa pod kościół parafialny do godz. 10.45. Uroczystość rozpocznie się przemarszem korowodu dożynkowego na stadion.
Tradycją jest, że podczas Mszy św. niesione są dary z diecezji. Prosimy dekanaty o przygotowanie
daru ofiarnego:
Dekanat Makowski – kosz pieczywa i chleby;
Dekanat Przasnyski – kosz owoców;
Dekanat Dzierzgowski- owoce lasu;
Dekanat Pułtuski – owoce pszczelego roju – miody;
Dekanat Serocki – kosz z ziarnami zbóż;
Dekanat Ciechanowski Wschodni – kosz kwiatów;
Dekanat Nasielski – kosz ziół;
Dekanat Zakroczymski – kosz warzyw.
W lipcu zostaną przekazane plakaty dożynkowe. Księży Dziekanów i Dekanalnych Duszpasterzy
Rolników prosimy o zorganizowanie w ramach dekanatu wyjazdu autokarowego z wieńcem żniwnym
i delegowanym kapłanem. Z Dekanatu Makowskiego i dekanatów położonych w sąsiedztwie prosimy
o wieńce z każdej parafii.
Zapraszamy Koła Pszczelarzy, Koła Łowieckie wraz z pocztami sztandarowymi oraz Koła Gospodyń
Wiejskich do wspólnego dziękczynienia za owoc pracy rak ludzkich.
Za życzliwe przyjęcie prośby dziękujemy i zapraszamy do licznego uczestnictwa w diecezjalnym
święcie dziękczynienia za tegoroczne plony.
Płock, dnia 14 czerwca 2021 r.
Ks. Marek Dyga
Diecezjalny Duszpasterz Rolników
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KOMUNIKAT KANCELARII KURII
Uprzejmie informujemy że z dniem 12 czerwca 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r., zmieniające Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1054):
– po ust. 10 dodaje się ust. 10a i 10b w brzmieniu:
„10a. Od dnia 13 czerwca 2021 r. do dnia 25 czerwca 2021 r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że
w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:
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1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości
nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 50% obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują nakaz
zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie.
10b. Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że
w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:
1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości
nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 75% obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują nakaz
zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie.
Do limitów nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych”.
Płock, dnia 16 czerwca 2021 r.
Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz
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PERSONALIA
Nominacja kanonicka
Ks. Władysław Majewski, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Koziebrodach,
z dniem 13 czerwca 2021 r., odznaczony tytułem kanonika.
Nominacja
Ks. prał. dr Marek Jarosz, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, z dniem 10 czerwca 2021 r., otrzymał przedłużenie nominacji rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku,
na czas nieokreślony.
Płock, dnia 16 czerwca 2021 r.
Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 16 czerwca 2021 r.
Nr 1260/2021

Za zgodność

