OKÓLNIK

35/2021

KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ
Płock – dnia 19 listopada 2021 r.

178
PROŚBA BISKUPA PŁOCKIEGO
Przekazuję Czcigodnym Księżom „Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego ws. pomocy migrantom”. Dokument ten przeznaczony jest do wykorzystania
duszpasterskiego w najbliższą niedzielę 14 listopada 2021 r., podczas ogłoszeń duszpasterskich wszystkich Mszy św.
W związku z prośbą Ks. Arcybiskupa Przewodniczącego KEP, zarządzam więc w Diecezji Płockiej, w niedzielę 21 listopada br., zbiórkę do puszek na rzecz migrantów z granicy polsko-białoruskiej
(po wszystkich Mszach św.). Zebrane ofiary należy przekazać na konto Kurii Diecezjalnej z dopiskiem
w tytule przelewu: „Zbiórka na rzecz migrantów (21.11.2021 r.)”. Kuria Płocka natomiast, przekaże te
ofiary niezwłocznie na konto Caritas Polska.
Zachęcam usilnie do modlitwy o pokój na wschodniej granicy naszej Ojczyzny, za wszystkich migrantów, za mieszkańców tych okolic, za służby mundurowe i za rządzących. Dziękuję również za okazanie chrześcijańskiego miłosierdzia potrzebującym. Niech Maryja, Królowa Polski otacza naszą Ojczyznę – Polskę swoją macierzyńską opieką.
Płock, dnia 10 listopada 2021 r.
† Piotr Libera
Biskup Płocki
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APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
ARCYBISKUPA STANISŁAWA GĄDECKIEGO WS. POMOCY MIGRANTOM
Od kilku tygodni jesteśmy świadkami wyjątkowo trudnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.
Bez względu na okoliczności przybycia migrantów, na pewno potrzebują oni naszego wsparcia duchowego i materialnego.
Od początku kryzysu migracyjnego Kościół w Polsce – za pośrednictwem Caritas Polska, Caritas diecezjalnych oraz delegata KEP ds. imigracji – świadczy w miarę swoich możliwości pomoc migrantom.
W tym momencie realizowane jest wsparcie ośrodków dla cudzoziemców, wsparcie przygranicznych
placówek Straży Granicznej, w których przebywają migranci i uchodźcy, a w parafiach przygranicznych
uruchamiane są Namioty Nadziei Caritas Polska.
Potrzeby są jednak o wiele większe, dlatego zwracam się do wiernych oraz wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o ogólnopolską zbiórkę funduszy na rzecz migrantów z granicy polsko-białoruskiej,
po wszystkich Mszach Świętych w niedzielę 21 listopada. Środki zbierane podczas tej kwesty zostaną
przeznaczone – za pośrednictwem Caritas Polska – na finansowanie działań pomocowych na terenach
przygranicznych podczas kryzysu migracyjnego oraz na proces długotrwałej integracji uchodźców, którzy zdecydują się pozostać w Polsce.
Misją Kościoła jest w pierwszym rzędzie głoszenie Ewangelii. W konsekwencji, gdy trzeba udzielić
przybyszom pomocy, nie wolno nam się od tego uchylać. Bez uszczerbku dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i jej obywateli, osobom potrzebującym trzeba okazać naszą solidarność. W obecnej sytuacji
przesłanie przypowieści o miłosiernym Samarytaninie brzmi jeszcze bardziej nagląco i czeka na powszechną realizację, także w postrzeganiu samych migrantów.
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Módlmy się gorąco o pokój na wschodniej granicy Polski, za wszystkich migrantów tam przebywających, za mieszkańców tych okolic, za służby państwowe, w tym Straż Graniczną i wojsko, za polityków,
Polaków i Białorusinów.
Warszawa, dnia 8 listopada 2021 roku
† Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
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KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO
1. Zdrapka Adwentowa dla dorosłych
Zbliża się okres Adwentu, który przez wielu wiernych przeżywany jest głęboko i owocnie. Pomocą
w takim przeżyciu tego czasu mogą być „Zdrapki Adwentowe”. To niewielka „zdrapka”, która kryje zadania do wykonania lub zachętę do modlitwy, przeznaczone na poszczególne dni Adwentu. Zdrapka
przeznaczona jest dla ludzi dorosłych, choć rodzice mogą w większość zadań włączyć także swoje dzieci.
Po więcej informacji odsyłam do strony internetowej www.zdrapkaadwentowa.pl. Tam też można nabyć
zdrapki dla siebie, rodziny lub parafian. Pomoc przeznaczona do wykorzystania duszpasterskiego przez
Czcigodnych Księży.
2. Rekolekcje RODZINA 33
W niedzielę 21 listopada 2021 r. rozpoczną się rekolekcje RODZINA 33, organizowane przez Fundację Tota Tua z siedzibą w Poznaniu. Rekolekcje polegają na codziennym wysłuchaniu lub przeczytaniu
rozważań i osobistej modlitwie w domu, a w niektóre dni zapraszają do włączenia się w modlitwę lub
pracę wspólnoty parafialnej. Nie wymagają one dodatkowej pracy od Księży Proboszczów, a stanowią
doskonałe uzupełnienie duszpasterstwa ogólnego osób, które nie chcą się zaangażować w konkretną
wspólnotę formacyjną, ale szukają pogłębionej pobożności. Po więcej informacji odsyłam na stronę
www.rodzina33.pl lub zapraszam do kontaktu z Wydziałem Duszpasterskim. Moją rozmowę z organizatorami rekolekcji można obejrzeć tutaj:
https://drive.google.com/file/d/17xHukvM12lYp2JGNM7Hs_nPPsWCu_hAe/view?usp=sharing
3. Kurs dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej
W styczniu 2022 roku Wydział Duszpasterski organizuje Kurs dla kandydatów na nadzwyczajnych
szafarzy Komunii Świętej. Czcigodnych Księży Proboszczów proszę o zgłaszanie kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św. do 10 grudnia 2021 r.
Przypominam jednocześnie, że zgodnie z Instrukcją o przygotowaniu i posłudze nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej XLIII Synodu Diecezji Płockiej „do posługi nadzwyczajnego szafarza Eucharystii,
(…) mogą być dopuszczeni mężczyźni w wieku 25-65 lat, cieszący się dobrą opinią (…). Kandydat
do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej musi odznaczać się dojrzałością w wierze, wzorowym życiem moralnym, czynnym uczestnictwem w życiu sakramentalnym Kościoła, zdrową pobożnością osobistą, niezbędną sprawnością fizyczną, otwartością i służebną postawą wobec innych ludzi.
Powinien posiadać przynajmniej średnie wykształcenie oraz znać podstawowe prawdy teologiczne,
zwłaszcza odnoszące się do Kościoła i Eucharystii”.
Płock, dnia 15 listopada 2021 r.
Ks. Marcin Sadowski
P.o. dyrektora Wydziału ds. Rodzin
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KOMUNIKAT SEKRETARZA DIECEZJALNEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
W dniu 27 października 2021 r. w Kurii Diecezjalnej w Płocku odbyło się posiedzenie Rady Diecezjalnego Funduszu Społecznego, podczas którego przygotowano propozycję przydziału środków, przeznaczonych na wsparcie inicjatyw duszpasterskich. Propozycja przedstawiona przez Radę została zaakceptowana przez Księdza Biskupa Piotra Liberę. W poniższej tabeli zawarto informacje o przyznanym
dofinansowaniu.
Nr proj.

Osoba
odpowiedzialna

Instytucja organizująca

Nazwa projektu

Przyznana
dotacja

1

Wydział Katechetyczny

Ks. G. Zakrzewski

Pielgrzymka maturzystów na jasną Górę

4000

2

Wydział Katechetyczny

Ks. G. Zakrzewski

Olimpiada Teologii Katolickiej

30000

3

Wydział Katechetyczny

Ks. G. Zakrzewski

Konkurs plastyczny kl. I-IV SP

3000

4

Wydział Katechetyczny

Ks. G. Zakrzewski

Konkurs Biblijny kl. V-VIII SP

3000

5

Wydział Katechetyczny

Ks. G. Zakrzewski

Rekolekcje maturzystów

3000

6

Wydział Katechetyczny

s. D. Dudzik

Konkurs szopek Bożonarodzeniowych

3000

7

Duszpasterstwo
Młodzieży

Ks. K. Ruciński

ŚDM-Niedziela Chrystusa Króla

15000

8

Par. Strzygi

Ks. M. Jastrzębski

Muzyczne integracje zimowe

2000

9

PUKS, Płońsk

Ks. Z. Sajewski

Wiosenny diecezjalny turniej tenisa

500

10

PUKS, Płońsk

Ks. Z. Sajewski

Andrzejkowy diecezjalny turniej tenisa

500

11

Par. Płońsk, św. MK

Ks. Z. Sajewski

Jesienny diecezjalny turniej tenisa

500

12

Par. Ciechanów, MBF

Ks. M. Siemiątkowski

Msze Wake up!

3000

13

Wojsko Gedeona

Ks. T. Dec

Ferie z Jezusem

3000

14

Wojsko Gedeona

Ks. T. Dec

Rekolekcje dla bierzmowanych i animatorów

5000

15

Par. Pomiechowo

Ks. A. Czubakowski

Zimowisko-rekolekcje dla dzieci

3000

16

DIMK Musicum

Ks. M. Sadowski

Wyjazd na zajęcia edukacyjne do Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy

3000

17

DIMK Musicum

Ks. M. Sadowski

Adwentowy dzień skupienia dla uczniów DIMK
Musicum

1000

Płock, dnia 9 listopada 2021 r.

Ks. Marcin Sadowski
Sekretarz DFS
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KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO
1. We wrześniu, październiku i listopadzie br. odbyły się spotkania szkoleniowe dla katechetów szkół
podstawowych, szkół specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych. Bardzo serdecznie dziękuję Księżom
Proboszczom, którzy gościli katechetów na terenie swoich parafii i zadbali z wielką starannością o należyte przygotowanie sali i zaplecza spotkań:
– ks. kan. Zbigniewowi Adamkowskiemu, proboszczowi parafii pw. św. Józefa w Ciechanowie;
– ks. kan. Tadeuszowi Kowalczykowi, proboszczowi parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Pułtusku;
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– ks. kan. Sławomirowi Krasińskiemu, proboszczowi parafii pw. św. Stanisława BM w Mławie;
– ks. kan. Jarosławowi Kuleszy, proboszczowi parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu n. Drwęcą;
– ks. kan. Jackowi Lubińskiemu, proboszczowi parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie;
– ks. Łukaszowi Mastalerzowi SDB, proboszczowi parafii pw. Zwiastowania NMP w Czerwińsku;
– ks. kan. Zbigniewowi Sajewskiemu, proboszczowi parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku.
Za okazaną otwartość serca i gościnność bardzo serdecznie dziękuję.
2. Dnia 17 listopada 2021 r. odbył się etap szkolny XXXII Olimpiady Teologii Katolickiej. Bardzo
serdecznie dziękuję wszystkim katechetom, którzy włączyli się w przygotowanie młodzieży i przeprowadzenie zawodów I stopnia.
3. W dniach: 26 – 28 listopada br. w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia” w Płocku odbędzie się ostatni turnus rekolekcji dla katechetów w roku 2021.
4. Zapraszamy Czcigodnych Księży i Katechetów z Płocka i okolic do udziału w Orszaku Trzech Króli
2022. Tradycyjnie będzie zorganizowany Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych dla rodzin. Więcej informacji na temat konkursu w Wydziale Katechetycznym.
5. Temat konkursu plastycznego w obecnym roku szkolnym brzmi: „Posłani w pokoju Chrystusa”.
Jest on związany z rokiem duszpasterskim 2021-2022. Konkurs będzie obywał się w dwóch kategoriach
wiekowych. Pierwsza grupa będzie obejmowała klasy 0-II, druga III-IV. Zadaniem uczestnika konkursu
jest zilustrowanie tematu: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Technika wykonania pracy jest dowolna, format A3. Komisja dokonuje wyboru dwóch najlepszych prac ze szkoły w każdej kategorii wiekowej. Prace należy przesłać na adres Wydziału Katechetycznego do 14 stycznia 2022 r. Do prac należy dołączyć
oświadczenie i protokół. Formularz protokołu i oświadczenie znajduje się na końcu Informatora oraz
na stronie Wydziału Katechetycznego. Prace przesyłamy w formie tradycyjnej. Jeśli zostaną wprowadzone obostrzenia związane z pandemią to forma ta może ulec zmianie.
6. Rekolekcje dla maturzystów odbędą się w terminie 31 stycznia – 2 lutego 2022 r. w MCEW STUDNIA w Płocku. Całkowity koszt tych rekolekcji to 120 zł, z czego uczestnik płaci 60 zł, a 60 zł. dopłaca
proboszcz uczestnika rekolekcji. Katechetów szkół ponadpodstawowych prosimy o zgłaszanie uczniów
do Wydziału Katechetycznego do dnia 17 grudnia 2021 r.
Płock, dnia 17 listopada 2021 r.
Ks. Grzegorz Zakrzewski
Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Kurii Diecezjalnej Płockiej

183
PROGRAM 43. SYMPOZJUM KOŁA NAUKOWEGO
WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W PŁOCKU
Zapraszamy serdecznie Czcigodnych Księży, Wielebne Siostry Zakonne, Szanownych Państwa Katechetów, a także wszystkich zainteresowanych do udziału w 43. Sympozjum Koła Naukowego Wyższego
Seminarium Duchownego w Płocku, które odbędzie się dn. 25 listopada br. (czwartek), w gmachu
płockiego Seminarium, pod hasłem: „Przeniknięci blaskiem świętości. Dziedzictwo bł. kardynała
Stefana Wyszyńskiego i bł. matki Róży Czackiej”. Program konferencji jest następujący:
8.30 – Msza święta (Kaplica Dobrego Pasterza). Przewodniczenie i kazanie: bp dr Piotr Libera
(Biskup Płocki)
9.30 – Otwarcie sympozjum – bp dr Piotr Libera (Biskup Płocki)
9.35 –Wprowadzenie w sympozjum – ks. dr Marek Jarosz (Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku), kl. Cezary Jasiński (Prezes Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego
w Płocku)
9.45 Pasterz i prorok. Aktualność przesłania życia i działalności bł. kard. Stefana Wyszyńskiego –
dr hab. Rafał Łatka (Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej)
10.15 – „Ojciec wolnych ludzi” – bł. kard. Stefan Wyszyński nie tylko do młodych – Paweł Zuchniewicz
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10.45-11.15 – Przerwa kawowa
11.15 – „Przez krzyż! Do nieba!” Co wyrosło z dzieła życia bł. Elżbiety Czackiej? – s. Radosława Podgórska (Zgromadzenie Franciszkanek Służebnic Krzyża, Laski)
11.45 – Przeniknięci blaskiem świętości – dyskusja z udziałem uczestników konferencji. Prowadzi:
ks. dr Wojciech Kućko (UKSW w Warszawie – WSD w Płocku)
12.25 – Podsumowanie konferencji – ks. dr Wojciech Kućko (opiekun Koła Naukowego WSD
w Płocku)
12.35– Modlitwa południowa (Kaplica Dobrego Pasterza). Świadectwo osoby niewidomej
13.00 – Obiad
14.00 – Wyjazd wspólnoty WSD do Lasek
Konferencji towarzyszyć będą: wystawa biograficzna „Stefan Wyszyński”, przygotowana przez Biuro
Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej oraz specjalny sympozjalny numer czasopisma kleryckiego „Sursum Corda”.
Płock, dnia 17 listopada 2021 r.
Ks. Marek Jarosz
Rektor WSD w Płocku
Ks. Wojciech Kućko
Opiekun Koła Naukowego WSD w Płocku
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KOMUNIKATY KANCELARII KURII
1. Podziękowanie dla Diecezji Płockiej za wsparcie Afgańczyków
Dyrektor Caritas Polska przekazał Diecezji Płockiej serdeczne podziękowanie za zaangażowanie
w Dniu Solidarności z Afgańczykami, obchodzonym 5 września 2021 roku w Kościele w Polsce. Diecezja Płocka przekazała na konto Caritas Polska łączną kwotę 102 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone
na długofalowe wsparcie działań Caritas na rzecz potrzebujących z Afganistanu, szczególnie migrantów
i uchodźców, w Polsce i za jej granicą.
2. Film o św. Bracie Albercie Chmielowskim
Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski zachęca do obejrzenia filmu pt. „Nędzarz i madame”.
Jest to film biograficzny o św. Bracie Albercie Chmielowskim, wszedł na ekrany kin 12 listopada br.,
w 32. rocznicę kanonizacji tego świętego. Film został zrealizowany przez Fundację Lux Veritatis. Ukazuje artystyczną i duchową drogę polskiego powstańca styczniowego, artysty-malarza oraz dobroczyńcy
ubogich, który po latach burzliwej młodości postanawia porzucić swoje dotychczasowe życie, a świat
poznaje go jako Brata Alberta.
Płock, dnia 17 listopada 2021 r.
Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz
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PERSONALIA
Nominacje
1. Ks. mgr Łukasz Kiciński, wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krasnem, z dniem 28 listopada 2021 r., mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mateusza w Lutocinie.
2. Ks. mgr Kamil Kozakowski, wikariusz parafii pw. św. Jana Kantego w Mławie, z dniem 10 listopada 2021 r., mianowany diecezjalnym duszpasterzem scholi dziecięcych i młodzieżowych zespołów
muzycznych.
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3. Ks. kan. mgr Jerzy Ławicki, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Płocku, z dniem 10 listopada
2021 r., mianowany diecezjalnym kapelanem Policji.
4. Ks. mgr Wojciech Adam Paradowski, wikariusz parafii pw. św. Mateusza w Lutocinie, z dniem
28 listopada 2021 r., mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krasnem.
5. Pan mgr Witold Jacek Wybult, pracownik Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, z dniem
1 listopada 2021 r., mianowany audytorem w Sadzie Biskupim Płockim, z zachowaniem dotychczasowego stanowiska.
Płock, dnia 17 listopada 2021 r.
Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 19 listopada 2021 r.
Nr 2484/2021

Za zgodność

