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DEKRET

W związku z upływem pięcioletniej kadencji Kolegium Konsultorów, Rady Kapłańskiej i Diecezjal-
nej Rady Duszpasterskiej oraz mając na uwadze trwającą jeszcze pandemię Covid-19, niniejszym dekre-
tem przedłużam kadencję obecnym członkom tych gremiów do dnia 31 października 2022 r.

Wszystkim Członkom, za wstawiennictwem Maryi, Matki Kościoła, w pracy dla dobra naszego Ko-
ścioła lokalnego z serca błogosławię – 

Płock, dnia 15 lutego 2022 r.
Nr 312/2022

 † Piotr Libera
 Biskup Płocki

 Ks. Piotr Grzywaczewski
 Kanclerz

27

DEKRET

Mając na uwadze upływającą kadencję Rady Fundacji Caritas Diecezji Płockiej, niniejszym na pod-
stawie § 11 ust. 1 Statutu Fundacji zatwierdzam na kolejne trzy lata następujący jej skład:

1. Ks. Szczepan Bugaj
2. Ks. Andrzej Maciejewski
3. Ks. Roman Tomaszewski.
Wzywając wstawiennictwa św. Stanisława Kostki, patrona diecezji płockiej, z  serca błogosławię 

wszystkim Członkom Rady – 
Płock, dnia 1 lutego 2022 r.
Nr 253/2022

 † Piotr Libera
 Biskup Płocki

 Ks. Dariusz Rogowski
 Notariusz

28

KOMUNIKAT

W dniach 27 lutego – 5 marca 2022 r. będziemy przeżywać 55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Naro-
du. Z tej racji J. E. Ks. Bp Tadeusz Bronakowski – Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeź-
wości i Osób Uzależnionych – przygotował słowo na niedzielę 27 lutego br., które przekazujemy Czci-

OKÓLNIK
KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

Płock – dnia 18 lutego 2022 r.

7/2022
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godnym Księżom do duszpasterskiego wykorzystania. Ponadto na stronie Wydziału Duszpasterskiego 
(duszpasterski.pl) można znaleźć plakaty oraz „Vademecum 2022” – materiały liturgiczne przeznaczone 
na Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.

Płock, dnia 17 lutego 2022 r. 
 Ks. Piotr Grzywaczewski
 Wikariusz biskupi ds. sakramentalnych
 Ks. Marcin Sadowski
 p. o. Wydziału Duszpasterskiego
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SŁOWO PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU KEP DS. APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI  
I OSÓB UZALEŻNIONYCH NA 55. TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU 

(27 II – 5 III 2022)

„Posłani – trzeźwi – wolni”

„Posłani w pokoju Chrystusa, budujmy trzeźwą i wolną Polskę” – to hasło, które w roku 2022 będzie 
nas inspirowało i  mobilizowało do  pracy w  apostolstwie trzeźwości, a  także w  duszpasterstwie osób 
uzależnionych i ich współcierpiących rodzin.

Każdy z nas, jako uczeń Jezusa Chrystusa, jest posłany przez Boga do swoich bliskich i do wszystkich 
ludzi, z którymi spotykamy się na co dzień: w domu, w parafii, w miejscu pracy, w środowisku, w któ-
rym żyjemy. Miłość bliźniego oznacza, że nie pozostajemy bierni w obliczu tego, co dzieje się wokół nas. 
Bóg do tego stopnia nas kocha, że o każdego z nas troszczy się bardziej niż o swój własny los. To dlatego 
oddał za nas życie na krzyżu i pozostał w Eucharystii, by nas wspierać w czynieniu dobra i pomagać nam 
w pokonywaniu naszych słabości, grzechów, lęków, zobojętnienia na to, co dzieje się z ludźmi, których 
spotykamy. Uczeń Jezusa to ktoś, komu los poszczególnych ludzi, rodzin i całego narodu leży na sercu. 
Miłość Boga i bliźniego przynagla nas do codziennej troski o tych, których kochamy.

W  sytuacji coraz większego zagrożenia nadużywaniem alkoholu i  alkoholizmem, a  także innymi 
nałogami, jesteśmy posłani przez Chrystusa, żeby odnawiać i przemieniać na lepsze oblicze naszej Oj-
czyzny, żeby Polska miała oblicze trzeźwego narodu. Odpowiedzialnie i  odważnie podjąć nasze po-
słannictwo, to stawać się ludźmi aktywnymi, zaangażowanymi, wytrwale działającymi na rzecz dobra 
wspólnego. Bóg dał nam oczy po to, żeby uważnie przyglądać się rzeczywistości i wyciągać z niej wnio-
ski. Pijaństwo i uzależnienie od alkoholu to prawdziwa pandemia i źródło dramatu kilku milionów pol-
skich rodzin i kilkunastu milionów Polaków. Kto kocha, ten działa. Potrzebny jest nasz dobry przykład 
i nasza modlitwa. Potrzebny jest nasz dar abstynencji i dar abstynencji wielu innych ludzi. Potrzebne jest 
nasze zaangażowanie na rzecz solidnego wychowania samych siebie i naszych bliskich oraz tych, na któ-
rych mamy jakiś wpływ. Potrzebne jest aktywne interesowanie się ustawodawstwem i egzekwowaniem 
obowiązującego prawa z zakresu wychowania w trzeźwości i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
Potrzebne jest nasze uważne patrzenie na to, co czynią i jakie decyzje podejmują samorządowcy, przed-
stawiciele rządu, poszczególni parlamentarzyści, politycy, celebryci, czy też media.

Gdy podejmujemy nasze chrześcijańskie posłanie do czynienia dobra i do troski o los narodu, wtedy 
zaczynamy budowanie tego, co dobre. Budowanie trzeźwości i obrona wolności Polaków to zadanie ciągle 
aktualne, które trzeba podejmować w każdej epoce i w każdej sytuacji na nowo. Trzeźwość Narodu nie 
jest bowiem dana raz na zawsze. Wiemy z historii, że okresy odrodzenia narodowego i zrywów patriotycz-
nych zawsze wiązały się ze wzmożoną pracą trzeźwościową, z darem abstynencji ze strony wielu Polaków, 
bo abstynencja wielu prowadzi do trzeźwości wszystkich. W okresie odzyskiwania wolności politycznej 
po  rozbiorach, Polacy imponowali troską o  wolność osobistą. Odnosiliśmy wtedy spektakularne wręcz 
sukcesy w tym względzie. Średnia spożycia alkoholu na głowę mieszkańca w skali roku wynosiła wtedy 
niewiele ponad jeden litr. Obecnie to już ponad dziesięć litrów czystego spiritusu na statystycznego Polaka. 
Potrzeba zatem budowania warunków powrotu do abstynencji wielu i do trzeźwości wszystkich. Budo-
wanie takich warunków odzyskiwania trzeźwości wymaga systematycznej troski o dwa fundamenty: for-
mowanie trzeźwego, wolnego człowieka oraz tworzenie dobrego prawa i jego bezwzględne respektowanie.



– 53 –

Podstawą budowania trzeźwości poszczególnych ludzi i całego Narodu jest trzeźwość każdego z nas. 
Trzeźwość to coś znacznie więcej niż abstynencja, czy jedynie rzadkie i minimalne spożywanie alkoho-
lu. Podstawą trzeźwości rozumianej w pogłębiony sposób jest trzeźwy duch i trzeźwe myślenie, a zatem 
dojrzałość duchowa i mądrość. W praktyce taka dojrzałość i mądrość oznacza kierowanie się zasadą, 
że w każdej sytuacji i w każdej sprawie warto słuchać Boga bardziej niż ludzi i respektować wszystkie 
Jego przykazania. Trzeźwość to także pamiętanie o tym, że „Nie zabijaj!” jest piątym, a nie pierwszym 
przykazaniem. Nie szkodzi sobie na zdrowiu i nie zabija siebie na raty poprzez uzależnienia ten, kto sta-
wia Boga na pierwszym miejscu, kto z szacunkiem się do Boga odnosi, kto umie mądrze świętować, bo 
na co dzień ofiarnie pracuje i kto szanuje swoich bliskich, począwszy od rodziców. W praktyce trzeźwe 
myślenie przejawia się poprzez świadomość tego, że nie istnieje łatwo osiągalne szczęście: bez Boga, 
bez pracy nad własnym charakterem, bez miłości i odpowiedzialności. Trzeźwość to nie tylko mądre, 
realistyczne myślenie. To także mądre postępowanie, czyli wierność Bogu i przyjętym przez daną osobę 
zobowiązaniom stanu. Owocem takiego uczciwego, szlachetnego i roztropnego postępowania jest to, 
że nie mamy pokusy, by uciekać w alkohol od prawdy o sobie, czy od bolesnych skutków popełnianych 
przez nas błędów, gdyż postępujemy szlachetnie. Pełnia trzeźwości w myśleniu i postępowaniu to trwa-
nie w coraz dojrzalszej miłości: ofiarnej i mądrej jednocześnie.

Kto buduje w sobie trzeźwość w myśleniu i postępowaniu, ten rzeczywiście dba o swoją wolność, 
a przez to podejmuje coraz mądrzejsze decyzje. Wolność to coś innego niż robienie tego, co chcę. Ludzie 
uzależnieni są zniewoleni, czyli czynią to, czego już nie chcą i co ich niszczy właśnie dlatego, że wcze-
śniej czynili to, co chcieli, zamiast czynić to, co dobre i mądre. Pierwszym krokiem ku dojrzałej wolności 
jest zachowywanie Dekalogu, bo przykazania Boże chronią nas przed wyrządzaniem krzywdy samemu 
sobie i bliźnim. A pełnią wolności jest miłość. To dlatego św. Augustyn pisze: „Kochaj i czyń, co chcesz!” 
Największy stopień wolności osiąga ten człowiek, który ma władzę nad samym sobą: nad swoim ciałem, 
popędem, emocjami, słabościami, skłonnościami do  zła. Jedynie taki człowiek jest w  stanie używać 
wolności w błogosławiony sposób, czyli wyłącznie po to, żeby chronić siebie i innych ludzi przed każ-
dym złem i przed każdym zagrożeniem, w tym przed dramatem pijaństwa i przed tragedią popadania 
w alkoholizm, który radykalnie rani rodziny i osłabia Ojczyznę.

Troska o Ojczyznę i jej los, o jej teraźniejszość i przyszłość to nasz wspólny obowiązek. Jezus zapłakał 
nad losem Jerozolimy. Uczniów Jezusa i patriotów bardzo smuci to, że coraz więcej nastolatków, czasem 
już dzieci, sięga po alkohol. Smuci także to, że nadal dozwolona jest reklama tej substancji toksycznej 
i uzależniającej, jaką jest alkohol. Smuci to, że tak często bezkarnie łamane jest w Polsce prawo, które 
zakazuje sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym.

Cieszy natomiast to, że jest w Polsce rzesza katolików – świeckich i duchownych, ludzi dobrej woli, 
którym rzeczywiście leży na sercu ich własny los, los ich bliskich, a także los wszystkich Polaków. Niech 
każdy z nas będzie w gronie tych szlachetnych osób. Jedynie wtedy, gdy będziemy aktywni społecznie 
i solidarni w dobru, możemy skutecznie chronić Ojczyznę i naszych rodaków przed zagrożeniami, jakie 
płyną z pijaństwa, z rozpijania Narodu i z choroby alkoholowej. Jedynie wtedy, gdy wykażemy się wier-
nością Bogu, Ewangelii i Kościołowi, trwać będziemy w trzeźwości i w prawdziwej wolności, do jakiej 
wyswobodził nas Chrystus.

Posłani w pokoju Chrystusa, budujmy trzeźwą i wolną Polskę! Na to dzieło z serca wszystkim bło-
gosławię!

 † Tadeusz Bronakowski
 Przewodniczący Zespołu KEP
 ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych
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KOMUNIKAT DELEGATA KEP DS. OCHRONY DZIECI I MŁODZIEŻY  
W ZWIĄZKU Z DNIEM MODLITWY I POKUTY  

ZA GRZECH WYKORZYSTANIA SEKSUALNEGO MAŁOLETNICH
(do odczytania w kościołach i kaplicach w niedzielę 27 lutego br.)

W najbliższy piątek, 4 marca, w pierwszy piątek Wielkiego Postu, Kościół w Polsce po raz szósty 
będzie przeżywał Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich. Ta dusz-
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pasterska inicjatywa Konferencji Episkopatu Polski, ustanowiona w odpowiedzi na apel papieża Fran-
ciszka, służy kształtowaniu naszych sumień i  wrażliwości oraz stanowi pomoc do  naszego częstego 
duchowego towarzyszenia osobom, które zostały zranione i zmagają się z bolesnymi konsekwencjami 
wyrządzonej krzywdy.

Zachęcam wszystkich do włączenia się w modlitwę w naszych wspólnotach parafialnych, m.in. po-
przez nabożeństwo drogi krzyżowej z przygotowanymi na ten dzień rozważaniami. Wyrazem naszego 
wsparcia dla skrzywdzonych niech będzie również podjęcie postu oraz innych czynów pokutnych, nade 
wszystko zaś postawa otwartości i zrozumienia, przyjęcia osób zranionych i ich bolesnej historii. Zrób-
my wszystko, co w naszej mocy, by zranieni mogli odczuć wsparcie całej wspólnoty Kościoła. Skrzyw-
dzeni, niezależnie od tego kto był sprawcą ich krzywdy, mają prawo liczyć, że nie zabraknie im naszego 
duchowego towarzyszenia.

Gniezno, dnia 27 lutego 2022 r.
 † Wojciech Polak
 Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski
 Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży

INFORMACJA: Biskup Płocki, spełniając prośbę Księdza Arcybiskupa Wojciecha Polaka, Metro-
polity Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski i  Delegata KEP ds. ochrony dzieci i  młodzieży, przekazuje 
komunikat Księdza Arcybiskupa i zarządza, aby odczytać go w niedzielę 27 lutego br. we wszystkich 
kościołach i kaplicach Diecezji Płockiej, podczas ogłoszeń duszpasterskich na wszystkich Mszach św. 
Ponadto przekażemy drogą elektroniczną materiały duszpasterskie, z  zachętą do  zorganizowania we 
wspólnotach parafialnych godnego przeżycia Dnia modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania małolet-
nich. Uprzejmie prosimy o ewentualne przekazanie informacji do Kurii Diecezjalnej o szczególnych for-
mach włączenia się w przeżywanie Dnia modlitwy i pokuty. Przypominamy, że wypada on 4 marca br., 
w pierwszy piątek Wielkiego Postu.

Płock, dnia 17 lutego 2022 r.
 Ks. Piotr Grzywaczewski
 Kanclerz
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KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. Rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

Rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., które odbędą się w dniach 4-6 marca 2022 r. 
w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym w Popowie, poprowadzi ks. dr Mariusz Szypa – dyrektor Wy-
działu Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej. Mottem rekolekcji będą słowa Wy jesteście 
przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję (J 15, 14).

Rekolekcje rozpoczną się w piątek o godz. 18.00, zakończą się w niedzielę Mszą św. połączoną z bło-
gosławieństwem dla nowych szafarzy oraz przedłużeniem upoważnienia do pełnienia posługi nadzwy-
czajnego szafarza Komunii św. dla pozostałych, którą będzie sprawował J. E. Ks. Bp Mirosław Milewski 
o godz. 12.00. 

Koszt rekolekcji: 260 zł. 

2. Sacrosong Diecezjalny 2022

W roku 2022 odbędzie się Diecezjalny Sacrosong, przekładany dwukrotnie z powodu pandemii. Ze 
względu na fakt, że od eliminacji, które odbyły się w niektórych rejonach na początku 2020 roku upły-
nęły dwa lata, eliminacje do tegorocznego Sacrosongu rozpoczną się od początku. Poniżej zamieszczam 
informacje organizacyjne oraz Regulamin Sacrosongu Diecezjalnego opracowany przez Diecezjalną 
Komisję ds. Muzyki Kościelnej.

Informacje organizacyjne o Sacrosongu 2022
1. Eliminacje rejonowe należy przeprowadzić do dnia 31 maja 2022 roku.
2. Finał diecezjalny odbędzie się dn. 11 czerwca 2022 r. (sobota) w parafii pw. św. Wojciecha Nasielsku.
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3. Rejony (9), w których przeprowadza się eliminacje oraz księża odpowiedzialni:
• Rejon nasielski (dekanaty: Zakroczym, Nasielsk, Serock) – ks. Arkadiusz Czubakowski, 

par. św. Anny w Pomiechowie
• Rejon rypiński (dekanaty: Rypin, Dobrzyń n. Drwęcą) – ks. Jarosław Korniak, par. św. Katarzyny 

w Dobrzyniu nad Drwęcą
• Rejon raciąski (dekanaty: Bielsk, Bodzanów, Raciąż) – ks. Piotr Gadomski, par. św. Anny w Mi-

szewie Murowanym
• Rejon płocki (dekanaty: Płock Wschód, Płock Zachód, Gąbin, Gostynin) – ks. Patryk Zawadzki, 

par. św. Marcina w Gostyninie
• Rejon pułtuski (dekanaty: Maków Mazowiecki, Pułtusk) – ks. Piotr Pieczewski, par. św. Mate-

usza w Pułtusku
• Rejon mławski (dekanaty: Mława Wschód, Mława Zachód, Dzierzgowo, Żuromin) – ks. Marcin 

Niesłuchowski, par. Matki Bożek Królowej Polski w Mławie
• Rejon płoński (dekanaty: Płońsk Północ, Płońsk Południe, Wyszogród, Strzegowo) – ks. Woj-

ciech Czajkowski, par. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku
• Rejon ciechanowski (dekanaty: Ciechanów-Wschód, Ciechanów-Zachód, Przasnysz) – ks. Mar-

cin Siemiątkowski, par. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie
• Rejon sierpecki (dekanaty: Sierpc, Tłuchowo, Dobrzyń n. Wisłą) – ks. Krzysztof Załęski, 

par. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie.
4. Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony Wydziału Duszpasterskiego: duszpasterski.pl, zakład-

ka „Sacrosong 2022”. Zgłoszenia należy przekazać osobom odpowiedzialnym za eliminacje w poszcze-
gólnych rejonach.

5. Wszystkie schole, zespoły młodzieżowe i chóry podczas finału w Nasielsku wykonają wspólnie 
dwa utwory: hymn Światowych Dni Młodzieży w  Lizbonie 2023 r. „Powietrze już drga” oraz utwór 
wielogłosowy „Witaj Pokarmie”. Nuty i nagrania wzorcowe zostaną przesłane drogą elektroniczną zgło-
szonym na eliminacje scholom, zespołom i chórom.

Płock, dnia 14 lutego 2022 r.

 Ks. Marcin Sadowski
 P.o. Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego

Regulamin Sacrosongu Diecezjalnego
1. Sacrosong Diecezjalny, który odbywa się w Diecezji Płockiej od 1978 roku, jest konkursem pieśni 

liturgicznej i piosenki religijnej, przeznaczonym dla kościelnych grup śpiewaczych z Diecezji Płockiej.
2. Celem organizowania Sacrosongu jest:
– podnoszenie poziomu muzyki kościelnej w Diecezji Płockiej
– motywowanie do rozwoju scholi dziecięcych i młodzieżowych oraz chórów 
– formacja liturgiczna i muzyczna (odróżnianie piosenek religijnych i śpiewów liturgicznych)
– integracja środowiska osób zaangażowanych w muzykę i śpiew w liturgii i poza nią
– przygotowanie święta muzyki kościelnej w formie konkursu, w duchu życzliwej rywalizacji
– zbudowanie kontekstu do konfrontacji swoich umiejętności z umiejętnościami innych
– promocja muzyki kościelnej
3. W Sacrosongu biorą udział cztery kategorie wykonawców:
• parafialne schole dziecięce (uczniowie szkół podstawowych),
• młodzieżowe zespoły muzyczne (uczniowie szkół średnich, studenci, młodzież pracująca),
• inne zespoły
• chóry parafialne.
Akompaniament dla grup dziecięcych lub młodzieżowych mogą wykonywać również osoby dorosłe, 

niedopuszczalne jest natomiast odtwarzanie akompaniamentów z nagrań.
4. Sacrosong przeznaczony jest dla grup działających przy parafiach Diecezji Płockiej, które biorą 

czynny i systematyczny udział w liturgii.
5. Sacrosong Diecezjalny poprzedzony jest eliminacjami, które odbywają się w  9 rejonach diece-

zji: płocki (dek. płocki wschodni, płocki zachodni, gąbiński i  gostyniński), sierpecki (dek. sierpecki, 
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tłuchowski, dobrzyński nad Wisłą), rypiński (dek. rypiński i dobrzyński nad Drwęcą), mławski (dek. 
żuromiński, mławski wschodni, mławski zachodni, dzierzgowski), raciąski (dek. bielski, raciąski i bo-
dzanowski), płoński (dek. strzegowski, płoński północny, płoński południowy, wyszogrodzki), ciecha-
nowski (dek. ciechanowski wschodni, ciechanowski zachodni, przasnyski), nasielski (dek. zakroczym-
ski, nasielski, serocki), pułtuski (dek. makowski, pułtuski).

6. Zgłaszając do eliminacji rejonowych podajemy: nazwę grupy, parafię pochodzenia, krótką historię 
powstania i ogólną prezentację oraz wymagania sprzętowe tzw. rider (załącznik). Zgłoszenia kierujemy 
do osoby odpowiedzialnej za eliminacje rejonowe.

7. Osoba odpowiedzialna w rejonie za zorganizowanie eliminacji przeprowadza w dowolnym czasie 
eliminacje rejonowe i do dnia wyznaczonego przez organizatorów, zgłasza do Wydziału Duszpasterskie-
go zwycięzców rejonowych (1 schola dziecięca, 1 zespół młodzieżowy, 1 zespół inny niż młodzieżowy 
oraz 1 chór). Nie ma możliwości zgłoszenia dwóch pierwszych miejsc w jednej kategorii. 

8. Schole, zespoły lub chóry, które zwyciężyły w poprzedniej edycji konkursu, mogą zostać zapro-
szone przez organizatorów jako goście specjalni na kolejny finał konkursu. Nie biorą wówczas udziału 
w eliminacjach i konkursie.

9. Wszystkie zespoły śpiewacze przygotowują dwie pieśni lub piosenki podane przez organizatorów 
konkursu, które zostaną wykonane wspólnie podczas finału Sacrosongu. Te utwory nie biorą udziału 
w konkursie.

10. Eliminacje w kategorii schole i zespoły dotyczą 1 pieśni liturgicznej oraz 1 piosenki religijnej. Dla 
chórów są to 2 pieśni liturgiczne.

• muzyka liturgiczna, czyli przeznaczona do wykonywania podczas liturgii, to utwory instrumen-
talne o charakterze modlitewnym oraz pieśni liturgiczne, które posiadają mądry i przemyślany, 
poprawny teologicznie tekst oraz muzykę sprzyjającą skupieniu na liturgii. 

• muzyka religijna to piosenki lub utwory instrumentalne, które wypływają z inspiracji religijnej, 
ale nie są przeznaczone do wykonywania podczas sprawowania liturgii, ponieważ mają prosty, 
czasem banalny lub nie do końca poprawny tekst albo muzykę bliską raczej muzyce rozrywkowej 
niż sprzyjającą modlitwie. Miejsce muzyki religijnej jest poza liturgią (poza Mszą św. oraz liturgią 
sakramentów), na przykład podczas nabożeństw, czuwań, wieczorów uwielbienia, pielgrzymek, 
spotkań o swobodnym charakterze – wieczorów pogodnych itp.

11. Ze względu na konieczność zachowania jasnych kryteriów konkursowych, wyboru śpiewów dla 
scholi dziecięcych i zespołów należy dokonać w następujący sposób:

• pieśń liturgiczna powinna pochodzić z jednego z poniższych śpiewników: „Śpiewnik liturgiczny”, 
red. ks. K. Mrowiec, Lublin 1991, 1998; „Śpiewnik Exsultate Deo”, red. M. G. Skop (dowolne wy-
danie); „Śpiewnik Kościelny”, red. ks. J. Siedlecki (dowolne wydanie); „Śpiewnik Kościelny Die-
cezji Płockiej” red. ks. H. Chamski, (wydanie z 1974 i późniejsze – bez piosenek religijnych za-
mieszczonych na końcu śpiewnika); „Abba Ojcze. Pieśni i piosenki religijne”, red. ks. H. Chamski, 
wydanie z 1997 roku i kolejne – wyłącznie z części zawierającej śpiewy liturgiczne (bez śpiewów 
z części „Ewangelia w piosence”)

• piosenkę religijną można wybrać w sposób dowolny
12. Dokonując wyboru instrumentów oraz aranżacji utworów należy pamiętać, że podczas liturgii 

pierwszeństwo ma słowo, czyli tekst pieśni liturgicznych, który nie może być zagłuszany zbyt głośnym 
lub ostrym brzmieniem akompaniamentu. Z tej racji podczas wykonywania śpiewów przeznaczonych 
do liturgii należy unikać zbyt głośnych instrumentów, np. perkusji czy gitar elektrycznych. W Instruk-
cji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej przypomniano jednak, że w przygotowaniu akompaniamentu 
„zawsze decydujące znaczenie ma sposób wykorzystania instrumentu oraz wysoka jakość artystyczna 
wykonania z  troską o  szlachetne piękno muzyki sakralnej” (nr 37). Piosenki religijne, przeznaczone 
do wykonania poza liturgią, można aranżować w sposób dowolny.

13. Łączny czas prezentacji utworów nie może przekroczyć 10 min.
14. Jury etapu rejonowego powinno być złożone przynajmniej z 3 osób, reprezentujących w miarę 

możliwości różne dekanaty z rejonu oraz co najmniej jednego członka Diecezjalnej Komisji ds. Muzyki 
Kościelnej lub osoby wskazanej przez jej przewodniczącego. Osoby powołane do jury powinny posiadać 
wykształcenie lub przynajmniej umiejętności i doświadczenie muzyczne.

15. Wykonawcy będą oceniani wg następujących kryteriów:
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Ocenianie scholi i zespołów
• Poprawność doboru repertuaru (0-5 pkt.) – według kryteriów podanych w regulaminie oraz sto-

sownie do możliwości zespołu
• Poprawność muzyczna (0-5 pkt.) – poprawne wykonanie elementów muzycznych utworu: tempo, 

rytm, melodia, zgodność z zapisem, czystość śpiewu itp.
• Interpretacja utworu (0-5 pkt.) – przekaz emocjonalny, sposób wykonania odpowiadający treści 

i charakterowi utworu, itp.
• Aranżacja utworu (0-5 pkt.)
• Dykcja i artykulacja (0-5 pkt.) – wyraźne, poprawne i zrozumiałe dla słuchaczy przekazanie tekstu 

utworu
• Ogólna prezentacja zespołu (0-5 pkt.) – wejście na scenę, ustawienie, stroje, zejście ze sceny, itp.

Ocenianie chórów
• Poprawność doboru repertuaru (0-5 pkt.) – według kryteriów podanych w regulaminie oraz sto-

sownie do możliwości zespołu
• Poprawność muzyczna (0-5 pkt.) – poprawne wykonanie elementów muzycznych utworu: tempo, 

rytm, melodia, zgodność z zapisem, czystość śpiewu itp.
• Interpretacja utworu (0-5 pkt.) – przekaz emocjonalny, sposób wykonania odpowiadający treści 

i charakterowi utworu, itp.
• Czystość intonacji (0-5 pkt.) – czyste rozpoczęcie od podanych dźwięków i utrzymanie tonacji 

w całym utworze
• Brzmienie harmoniczne (0-5) – poprawność brzmienia poszczególnych głosów w zestawieniach 

harmonicznych, jednolitość brzmienia chóru (poszczególne głosy nie wybijają się)
• Dykcja i artykulacja (0-5 pkt.) – wyraźne, poprawne i zrozumiałe dla słuchaczy przekazanie tekstu 

utworu
• Ogólna prezentacja zespołu (0-5 pkt.) – wejście na scenę, ustawienie, stroje, zejście ze sceny, itp.
16. Organizatorzy zapewniają uczestnikom finału:
• sprzęt nagłaśniający (6-8 mikrofonów),
• perkusję (pozostałe instrumenty we własnym zakresie),
• poczęstunek.

17. Eliminacje i przebieg Sacrosongu koordynuje Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej.
18. Księża Dziekani z poszczególnych rejonów proszeni są o pomoc organizacyjną i materialną dla 

godnego i sprawnego przebiegu etapu rejonowego. 
19. Szczegółowy program Finału Diecezjalnego Sacrosongu zostanie podany w Okólniku, na stro-

nach Wydziału Duszpasterskiego oraz parafii będącej współorganizatorem konkursu co najmniej mie-
siąc przed wydarzeniem.

Płock, dnia 14 lutego 2022 r. 
 Diecezjalna Komisja ds. Muzyki Kościelnej

32

KOMUNIKATY KANCELARII KURII

1. Serdecznie zapraszamy Czcigodnych Księży i Wiernych Świeckich na spotkanie w Kurii Diece-
zjalnej Płockiej, podczas którego chcemy przekazać życzenia urodzinowe i imieninowe Jego Ekscelencji 
Ks. Biskupowi Romanowi Marcinkowskiemu i Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Mirosławowi Mi-
lewskiemu. Szczególną okazją do naszego spotkania są 80. urodziny Księdza Biskupa Romana.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 28 lutego 2022 r. o godz. 11.00 w Sali Barokowej Opactwa 
Pobenedyktyńskiego (II piętro). W oczekiwaniu na spotkanie polecajmy Czcigodnego Jubilata i Soleni-
zanta – Księdza Biskupa Romana oraz Czcigodnego Solenizanta Księdza Biskupa Mirosława w naszych 
modlitwach. 

2. Zaleca się kapłanom i świeckim dużą ostrożność i roztropność w udzielaniu pożyczek pieniężnych 
proszącym o to osobom (m.in. również kapłanom). Przed podjęciem decyzji o pożyczce warto skonsul-
tować wiarygodność osoby proszącej o pieniądze i opinię o niej (np. z Kurią Diecezjalną Płocką).



– 58 –

3. Kongregacja ds. Kościołów Wschodnich przekazała, że z  diecezji płockiej w  2021 r. wpłynęła 
do niej kwota w wysokości 62 tys. zł, zebrana jako znak braterskiej solidarności z potrzebami chrze-
ścijan w Ziemi Świętej. Kongregacja przekazała wyrazy wdzięczności wszystkim, którzy przyczynili się 
do tej zbiórki. Bez wsparcia duchowego i ekonomicznego Kościoła Powszechnego chrześcijanie w Ziemi 
Świętej znaleźliby się w niezwykle trudnej sytuacji, zwłaszcza w czasie pandemii.

4. Do parafii diecezji płockiej przekazane zostały materiały formacyjne na  II Niedzielę Wielkiego 
Postu 13 marca br. – Niedzielę „Ad Gentes”, która obchodzona jest pod hasłem „Wieczernik szkołą bra-
terstwa”. Przekazał je ks. Zbigniew Sobolewski, dyrektor Dzieła Pomocy „Ad Gentes”, który prosi o życz-
liwość dla misyjnego dzieła Kościoła. Materiały homiletyczno-liturgiczne oraz propozycje katechez dla 
szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych dostępne są również na stronie www.adgentes.misje.pl 
(zakładka „Materiały formacyjne II Niedziela Wielkiego Postu Ad Gentes).

5. Europejskie Centrum Komunikacji i  Kultury w  Warszawie – Falenicy poprosiło o  przekazanie 
informacji o organizowanym 3-dniowym szkoleniu dla spowiedników i kierowników duchowych. Jest 
ono skierowane do kapłanów, sióstr zakonnych i kierowników duchowych. Zajęcia poprowadzi dwoje 
psychologów, psychoterapeutów: ks. dr Tomasz Liszewski i dr Monika Guzewicz, konferencje wygłosi 
jezuita o. Paweł Szpyrka. 

Zapisy i szczegóły spotkania znajdują się na stronie: eccc.pl.
Płock, dnia 17 lutego 2022 r.
 Ks. Piotr Grzywaczewski
 Kanclerz
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ANEKS DO TERMINARZA POSŁUG BISKUPICH I UROCZYSTOŚCI W ROKU 2022

• 5 marca – Msza św. w 82. rocznicę zbrodni katyńskiej, szczególnie w intencji policjantów pomor-
dowanych w Katyniu – poświęcenie płyty pamiątkowej w parafii pw. św. Wojciecha w Płocku – 
bp Piotr Libera

• 12 marca – 6. Diecezjalne spotkanie dla kobiet Diecezji Płockiej – bp Piotr Libera
• 30 kwietnia – Diecezjalny Dzień Wspólnoty Kościoła Domowego Ruchu Światło-Życie w parafii 

pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku – bp Piotr Libera 
• 31 maja – Bierzmowanie – parafia Szczawin Kościelny – ks. inf. Wojciech Góralski 
• 16 czerwca – Jubileusz 5-lecia parafii (Uroczystość Bożego Ciała) i zakończenie misji św. – parafia 

pw. św. Ojca Pio w Płońsku – bp Roman Marcinkowski
• 6 listopada – Bierzmowanie i odpust parafialny w parafii Chociszewo – bp Mirosław Milewski 
Płock, dnia 18 lutego 2022 r.

 Ks. Dariusz Rogowski
 Notariusz

34

PERSONALIA

Nominacje
1. Ks. mgr Sławomir Ambroziak, wikariusz parafii pw. św. Stanisława BM w Mławie, z dniem 1 mar-

ca 2022 r., mianowany kierownikiem Ośrodka Charytatywno-Szkoleniowego Caritas Diecezji Płockiej 
im. Bł. Abpa A. J. Nowowiejskiego w Popowie. 

2. Ks. dr Jarosław Stanisław Kwiatkowski, pracownik Archiwum Kurii Diecezjalnej Płockiej, z dniem 
11 lutego 2022 r., mianowany asystentem kościelnym Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” 
w diecezji płockiej, na 5-letnią kadencję.

3. Ks. kan. dr Remigiusz Stacherski, proboszcz parafii pw. Nawiedzenia NMP w Popowie Kościel-
nym, z dniem 17 lutego 2022 r., mianowany diecezjalnym duszpasterzem związków nieregularnych oraz 
duszpasterzem tych związków w rejonie nowodworskim. 
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4. Ks. mgr Michał Tański, kierownik Ośrodka Charytatywno-Szkoleniowego Caritas Diecezji Płoc-
kiej im. Bł. Abpa A. J. Nowowiejskiego w Popowie, z dniem 1 marca 2022 r., mianowany wikariuszem 
parafii pw. św. Stanisława BM w Mławie.

Zwolnienia
1. Ks. prał. Wiesław Gutowski, w związku z przejściem na emeryturę, z dniem 11 lutego 2022 r., zwol-

niony z funkcji kapelana Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Płocku.
2. Ks. mgr Michał Tański, kierownik Ośrodka Charytatywno-Szkoleniowego Caritas Diecezji Płoc-

kiej im. Bł. Abpa A. J. Nowowiejskiego w Popowie, na własną prośbę, z dniem 28 lutego 2022 r., zwol-
niony z pełnionej funkcji.

Inne
Ks. abp Józef Guzdek, administrator apostolski Ordynariatu Polowego, z  dniem 1 lutego 2022 r., 

mianował ks. por. mgr Pawła Antkiewicza, administratorem parafii wojskowej pw. św. Brata Alberta 
w Bemowie Piskim oraz administratorem parafii wojskowej pw. św. Kazimierza Królewicza w Orzyszu. 

Płock, dnia 18 lutego 2022 r.

 Ks. Dariusz Rogowski
 Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 18 lutego 2022 r.
Nr 354/2022

Za zgodność
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