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KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 
PO ŚMIERCI PAPIEŻA SENIORA BENEDYKTA XVI

Z wielkim smutkiem, ale jednocześnie z głęboką wiarą oraz nadzieją życia wiecznego przyjęliśmy 
wiadomość o przejściu do Domu Ojca umiłowanego Benedykta XVI, papieża seniora, którego sprawo-
wał urząd następcy świętego Piotra w latach 2005-2013.

Wraz z całym Kościołem, który jest w Polsce modlimy się o życie wieczne dla zmarłego oraz dzięku-
jemy za jego oddane Bogu i ludziom życie oraz wybitny pontyfikat, którymi Stwórca obdarzył Kościół 
powszechny.

Dlatego właśnie w Świątyni Opatrzności Bożej dnia 7 stycznia 2023 roku o godz. 12:00 – pod prze-
wodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce – będziemy celebrować Mszę Świętą z udziałem pol-
skiego episkopatu, duchowieństwa, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich.

Ponadto, proszę księży, aby po pogrzebie papieża-seniora tj. 5 stycznia 2023 odprawili Mszę św. ża-
łobną w jego intencji we wszystkich kościołach parafialnych w Polsce.

Proszę również księży biskupów, aby w  najbliższych dniach w  kościołach katedralnych odprawili 
Mszę św. dziękczynną całej diecezji w intencji Benedykta XVI.

Zmarłego powierzajmy Bożemu Miłosierdziu. Niech odpoczywa w pokoju!

Poznań, 31 grudnia 2022 roku

 † Stanisław Gądecki
 Arcybiskup Metropolita Poznański
 Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
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KOMUNIKAT KOMISJI DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW 
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Na okoliczność sprawowania Mszy Świętej w intencji zmarłego emerytowanego Biskupa Rzymu Be-
nedykta  XVI, należy skorzystać (o  ile pozwala na  to kalendarz liturgiczny) z  formularza mszalnego 
Za zmarłego papieża (n. 15-17, Mszał rzymski, s. 221’-223’). Antyfony należy zaczerpnąć z formularza 
Za zmarłych, oraz zastosować Prefację o  zmarłych (n. 86-90). Liturgię sprawujemy w  szatach koloru 
fioletowego.

Bielsko-Biała, dnia 31 grudnia 2022 r.

 † Piotr Greger
 Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego 
 i Dyscypliny Sakramentów KEP

OKÓLNIK
KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

Płock – dnia 4 stycznia 2023 r.
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KOMUNIKAT BISKUPA PŁOCKIEGO O MODLITWACH W INTENCJI ZMARŁEGO BENE-
DYKTA XVI W PARAFIACH DIECEZJI PŁOCKIEJ

Proszę Księży Proboszczów o zorganizowanie we wszystkich parafiach Diecezji Płockiej okoliczno-
ściowego nabożeństwa z homilią w intencji Zmarłego Papieża Seniora Benedykta XVI w dniu pogrzebu 
w czwartek, 5 stycznia 2023 r., i – w miarę możliwości – o odprawienie Mszy św. w jego intencji. Proszę 
także, aby w kościołach Diecezji Płockiej, w dniu pogrzebu o godz. 9.30 rozbrzmiały kościelne dzwony.

Płock, dnia 31 grudnia 2022 r.
 † Szymon Stułkowski
 Biskup Płocki
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SŁOWO ZACHĘTY BISKUPA SZYMONA 
PRZED UROCZYSTOŚCIĄ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 

I ORSZAKIEM TRZECH KRÓLI 2023

Drodzy Organizatorzy Orszaków Trzech Króli!
Kochani Bracia i Siostry!
Jaśniejąca na niebie gwiazda od wieków prowadzi kolejne pokolenia w stronę tego szczególnego domu, 

gdzie na każdego człowieka, otwartego na prawdę, czeka Maryja z Dziecięciem Jezus (por. Mt 2,11). 
W tym roku Orszakom Trzech Króli towarzyszy hasło: „Niechaj prowadzi nas gwiazda!” Za przykładem 
Trzech Mędrców chcemy dzielić się jej światłem, szczególnie z tymi, którzy patrzą na nas z daleka albo 
pogubili się w wędrówce. Idziemy z gwiazdą do małżeństw i rodzin, którym gaśnie nadzieja; do osób 
starszych, chorych, żyjących ubogo i cicho, a także do młodych, którym twarze jaśnieją od blasku ekra-
nów smartfonów. 

Zachęcam Was, Bracia i  Siostry, do  wzięcia udziału w  organizowanych w  wielu miejscach naszej 
diecezji Orszakach Trzech Króli. Śpiewając polskie kolędy i niosąc dary Jezusowi pragniemy pokazać 
wokoło, że właśnie z Nim każda ciemność się rozjaśnia i tylko to światło objawia prawdę o nas i o świe-
cie. Cieszę się, że po raz pierwszy jako Biskup Płocki pójdę z moimi siostrami i braćmi tym świetlistym 
szlakiem Orszaku w Płocku od Starego Rynku do Stanisławówki. Wyrażam wdzięczność Duchowi Świę-
temu, który „wieje tam, gdzie chce” (por. J 3,8) i zaprasza tak wiele osób, członków stowarzyszeń katolic-
kich oraz ludzi dobrej woli do włączenia się w pracę na rzecz tegorocznych Orszaków. 

Pozdrawiam serdecznie organizatorów oraz uczestników wszystkich Orszaków Trzech Króli na te-
renie diecezji płockiej i z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego.

Płock, dnia 1 stycznia 2023 r. 
W uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
 † Szymon Stułkowski
 Biskup Płocki

ZARZĄDZENIE: Słowo Biskupa Szymona proszę odczytać wiernym w niedzielę, 1 stycznia 2023 r., 
podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń parafialnych.

Płock, dnia 29 grudnia 2022 r.
 † Mirosław Milewski
 Wikariusz Generalny
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LIST BISKUPA PŁOCKIEGO SZYMONA STUŁKOWSKIEGO 
DO UCZESTNIKÓW ORSZAKU TRZECH KRÓLI W PŁOCKU

Drodzy Organizatorzy i Uczestnicy Orszaku Trzech Króli w Płocku!
Siostry i Bracia w Chrystusie, idący za gwiazdą!
Jednym z najstarszych wizerunków Trzech Mędrców jest wymowna mozaika z połowy VI wieku, 

znajdująca się na ścianie bazyliki Sant’Apollinare Nuovo w Rawennie. Ukazano na niej długi pochód 
świętych męczennic, idących z koronami w ręku w stronę zasiadającej na tronie Maryi z Dzieciątkiem. 
Na czele tego pięknego orszaku wydają się biegnąć kolorowo ubrani święci: Kacper, Melchior i Baltazar, 
niosący w rękach swe dary. Są oni pierwsi, doszli do celu, bo pomagała im w tym jaśniejąca na mozaice 
gwiazda. Ten wizerunek uświadamia nam, jak ważne dla właściwego wędrowania jest światło. Bez niego 
łatwo zgubić cel. To światło jest potrzebne całemu orszakowi, wszystkim idącym za gwiazdą. Trzej Mę-
drcy na tej mozaice są przewodnikami dla innych, zdążających w stronę Maryi i Jezusa, umieją bowiem 
dzielić się otrzymanym światłem i radością spotkania.

W tym roku po raz dwunasty wychodzimy z rozśpiewanym Orszakiem Trzech Króli na ulice naszego 
miasta Płocka, by zanieść innym światło Jezusa. Będziemy wędrować z hasłem: „Niechaj prowadzi nas 
gwiazda!” Od wieków nowe pokolenia za światłem tej samej gwiazdy idą w stronę Tego, który jaśnieje 
dobrem i prawdą. Chcemy dzielić się tym światłem, szczególnie z tymi, którzy patrzą na nas z daleka 
albo pogubili się w tej wędrówce. Idziemy z gwiazdą do małżeństw i rodzin, którym gaśnie nadzieja; 
do osób starszych, chorych, żyjących ubogo i cicho, a także do młodych, którym twarze jaśnieją od bla-
sku ekranów smartfonów. Śpiewając polskie kolędy i niosąc dary Jezusowi pragniemy pokazać wokoło, 
że właśnie z Nim każda ciemność się rozjaśnia i tylko to światło objawia prawdę o nas i o świecie. Cie-
szę się, że po raz pierwszy jako Biskup Płocki pójdę z moimi siostrami i braćmi tym świetlistym szla-
kiem Orszaku od Starego Rynku do Stanisławówki, gdzie wspólna Eucharystia będzie okazją do adoracji 
Chrystusa ukrytego w chlebie.

Wyrażam wdzięczność Duchowi Świętemu, który „wieje tam, gdzie chce” (por. J 3,8) i zaprasza tak 
wiele osób, członków stowarzyszeń katolickich, pracowników instytucji naszego miasta i powiatu oraz 
ludzi dobrej woli do włączenia się w pracę na rzecz Orszaku Trzech Króli. Światło pracy tych ludzi świec-
kich i duchownych przezwycięża nasze wady i buduje braterstwo, a także objawia, że Kościół Chrystuso-
wy jest naszym domem. Dziękuję za tworzenie klimatu zaufania i współpracy w naszej małej Ojczyźnie. 

Uczestnikom XII Orszaku Trzech Króli w Płocku życzę, by – jak Trzej Mędrcy – nie obawiali się 
być przewodnikami dla poszukujących odpowiedzi na rodzące się w ich sercach pytania o Boga, wiarę, 
dobro i zło. Wszystkim z serca udzielam apostolskiego błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego.

Płock, dnia 25 grudnia 2022 roku 
W uroczystość Narodzenia Pańskiego
Nr 2114/2022
 † Szymon Stułkowski
 Biskup Płocki
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INFORMACJA O NIEDZIELI SŁOWA BOŻEGO 2023

Zgodnie z  zaleceniem Ojca Świętego Franciszka oraz zachętą Konferencji Episkopatu Polski, 
w  III niedzielę zwykłą, dnia 22 stycznia 2023 roku, wraz z Kościołem Powszechnym będziemy przeży-
wać Niedzielę Słowa Bożego. Ojciec Święty Franciszek w liście apostolskim Aperuit illis zaprasza wszyst-
kich wierzących, a w sposób szczególny kapłanów, aby w tę właśnie niedzielę, podczas liturgii podkreślić 
cześć, jaką Kościół oddaje Słowu Pana.

Celebracja diecezjalna Niedzieli Słowa Bożego odbędzie się 22 stycznia br., w Katedrze Płockiej. Uro-
czystej Eucharystii o godz. 10.00 przewodniczyć będzie ks. bp Szymon Stułkowski, Biskup Płocki. Msza 
święta będzie transmitowana przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej.
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Zespół Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła  II  w  Polsce przygotował na  Niedzielę Słowa Bożego 
materiały pomocnicze do celebracji eucharystycznej Liturgii Słowa, modlitwę wiernych oraz pomoce 
do osobistej modlitwy Słowem Bożym.

Materiały te będą dostępne do pobrania na stronie Dzieła Biblijnego pod adresem www.biblista.pl 
oraz na stronie Diecezji Płockiej. Ponadto na stronie naszej Diecezji są już udostępnione materiały po-
mocnicze do celebracji Niedzieli Słowa Bożego.

Zachęcamy również do pobrania i korzystania z aplikacji mobilnej „Dzieło Biblijne”, z bogatą ofertą 
pomocy do czytania, poznawania i medytowania tekstów Pisma Świętego. Jest to niezwykle cenne na-
rzędzie zarówno do studium jak i do modlitwy Słowem Bożym. Warto w ramach katechezy szkolnej czy 
parafialnej sięgnąć do tych pomocy, korzystając z Niedzieli Słowa Bożego jako dobrej okazji do ponow-
nego odkrycia skarbu Pisma Świętego.

Płock, dnia 2 stycznia 2023 r.
 Ks. Jarosław Kwiatkowski
 Moderator Diecezjalny Dzieła Biblijnego
 im. św. Jana Pawła II

Propozycja homilii na Niedzielę Biblijną 2023 
(do wykorzystania przez duszpasterzy)

Czytania – z III Niedzieli Zwykłej, Rok A
Iz 8,23b-9,3 – ciemności i Światło
Ps 27 – Pan moim światłem i zbawieniem moim
1 Kor 1,10-13.17 – wezwanie do jedności
Mt 4,12-23 – początek nauczania Jezusa, powołani

Kochani, Siostry i Bracia!
Czasami w wywiadach ze „sławnymi i  znanymi” zdarzają się pytania o  to, „co zabrali by ze sobą 

na bezludną wyspę”, lub co wzięliby ze sobą, gdyby musieli zostawić wszystko, oprócz tej jednej, wybra-
nej rzeczy. Odpowiedzi na takie pytania, o ile są poważne, mogą wiele powiedzieć o ludzkim sercu. Po-
zwólmy więc działać naszej wyobraźni. Może nawet więcej – w ciszy serca odpowiedzmy sobie szczerze 
na te proste pytania: czego szukam, kiedy naprawdę czuję się sam, jak na bezludnej wyspie… Bez czego 
nie mogę się na co dzień obyć, z czym – z kim nie mógłbym się rozstać? Jeśli będziemy wobec siebie 
uczciwi, to dzięki temu małemu eksperymentowi odkryjemy kluczowe punkty na mapie naszego życia.

Ktoś może powiedzieć – wiele zależy od okoliczności. Nie każdego dnia potrzebujemy tego samego. 
Inaczej przygotowujemy się na wyjazd „do babci na święta”, a inaczej w góry na narty. Życie się zmienia, 
my zmieniamy się wraz z kolejnymi doświadczeniami. Również nowe wyzwania kreują potrzebę nowych 
odpowiedzi. W każdym jednak miejscu, i w każdym doświadczeniu niesiemy siebie samych… I w każ-
dym miejscu, w każdych okolicznościach, możemy doświadczyć obecności Tego, którego nie zawsze 
zauważamy jako towarzysza naszych nocy i dni.

Myślę, że wielu z nas zgodzi się z  tym, że nasza codzienność jest podobna do wędrowania przez 
mrok. Nowy Rok, niedawno świętowany, zwykle napełniał nas radością i nadzieją. Dziś dominuje nie-
pewność jutra i lęk przed nieznanym. Nasze dni opowiadane są znów słowami o wojnach i przewrotach, 
o nieszczęściu i bólu, o niesprawiedliwym, niezawinionym cierpieniu niewinnych. Dodają bólu kolejne, 
utrwalane wręcz niemal „na siłę” podziały, jakby komuś wprost zależało, żeby ludzie pozostawali w sta-
nie nieustannej kłótni i sporu. Jak od wieków, ten, kto dzieli, liczy na to, że będzie rządził.. Im więcej 
nienawiści do drugiego tym lepiej… Działo się tak już w pierwszych wspólnotach, zakładanych przez 
Apostołów… nie dziwmy się, że dzieje się również i dziś…

 Wydawało się, że przeżywana często w dramatycznej samotności pandemia jest pewnym szczytem 
bólu świata. Samotny Papież Franciszek wędrujący po pustym Placu św. Piotra w Wielki Piątek roku 
wielkiej zarazy był wołającym z ziemi ku niebu znakiem tego, co było udziałem tak wielu… Tymczasem 
zaczęły się wokół nas dziać wydarzenia, przy których ustąpił nawet wszechobecny dotąd lęk przed nie-
znaną chorobą. Zaczęły wiać przez świat wichry wojny, po raz pierwszy od wielu lat grożące światową 
katastrofą…
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Wszyscy staliśmy się jak naród kroczący w ciemności. Co zabrać ze sobą w taki czas? Czym karmić 
serce, żeby nie dać się lękowi i  beznadziei? Nowy telewizor będzie pokazywał i  tak obrazy wojny… 
Nowe stanowisko pracy, awans i wyższa pensja nie zwiększają poczucia bezpieczeństwa. Owoce krainy 
pogan nie karmią już serc, które zrozumiały, że pustką nie zapełnią pustki… Gdzie więc szukać nadziei, 
pocieszenia, siły?

Kościół zaprasza nas dzisiaj, na  zaproszenie Ojca Świętego Franciszka, abyśmy „otworzyli oczy” 
na obecność Boga pomiędzy nami. Wiemy, że możemy jej doświadczyć na różne sposoby. Dziś jednak 
pragniemy zatrzymać się przy szczególnym miejscu Bożej Obecności – przy księdze Pisma Świętego, 
przy Słowie Bożym.

To Słowo jest prawdziwym światłem zwyciężającym ciemności. To Słowo podpowiada nam dziś dro-
gę: Pan moim światłem i zbawieniem moim… Co to znaczy? Jak Bóg może stać się dla człowieka świa-
tłem? Jak staje się między nami ocalenie?

Wróćmy do Ewangelii. Widzimy Jezusa, który rozpoczyna swoją publiczną działalność. Ojciec zaczy-
na mówić do ludzi przez Syna w czasie, kiedy ziemia Ludu Wybranego pogrążona jest w ciemności. Na-
ród Wybrany jest znów niewolnikiem obcych. Istnieje świątynia, ale święte urzędy zajmowane są przez 
ludzi chciwych, przekupnych i niemoralnych. Jak przynieść ludziom nadzieję? Nadzieja jest zamknięta 
w pierwszym zapisanym z Jego nauczania zdaniu: „nawracajcie się, bliskie jest Królestwo Niebieskie”. 
„Nawracajcie się” to nie tylko upomnienie. To zaproszenie. W języku Jezusowym wybrzmiało tu słowo, 
które swoim znaczeniem zaprasza do  „powrotu”. Po  hebrajsku „nawrócić się” to znaczy powrócić – 
do źródła, do światła, do nadziei, która jest zakorzeniona nie w ludzkich układach, ale w świadomości 
wybrania przez Boga. Nawróćcie się – to znaczy nie bójcie się wrócić do Tego, który jest blisko was. 
Królestwo Boga, którego pragniecie, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, jest blisko… Wśród 
was jest. Nie szukajcie go tylko tam, gdzie go nie znajdziecie. Nie szukajcie Królestwa Boga w gabinetach 
polityków i w medialnych salonach, bo Go tam nie ma. Nie znajdziecie prawdy w królestwie kłamstwa, 
ani pokoju w miejscach, w których nieustannie rozmyśla się, jak zamydlić ludziom oczy i podburzyć ich 
nawzajem przeciw sobie. 

Powróćcie do Tego, który jest między wami jak ktoś, kto przechodzi brzegiem waszej codzienno-
ści… Bóg jest Tym, który nie przestał z nami i dla nas być. On dziś, pośrodku tego, czym się na co dzień 
zajmujemy, mówi: chodź za mną… Zostaw sieci.. Nie jest najważniejsze łowienie kolejnych pieniędzy.. 
Chodź, zdobądź miłością serce, które pragnie kochać… Wróć, a podniesiesz głowę i zobaczysz, że mo-
żesz sam kochać bardziej, i dawać więcej niż tylko to, co da się opisać materią…

Siostry i Bracia, to Słowo Boże na dziś… Czy nie dotyka ono naszych serc? Czy nie dotyczy naszej 
codzienności… Niedziela Słowa Bożego jest właśnie po to, abyśmy to przenikanie Słowa i życia odkryli 
i przeżyli. Nie jest to jeszcze jedna kościelna uroczystość. To dzień, w którym Bóg poprzez Kościół, 
zaprasza nas do wspólnoty ze sobą i do odkrycia, że ta wspólnota rodzi się z zasłuchania w Słowo. Tak 
prosto. Na wyciągnięcie serca. 

Siostro i Bracie, spróbuj wziąć dziś do ręki Pismo Święte, które na pewno masz w domu. Otwórz 
je. Jeśli „się zagubiło” – sięgając po  internet spróbuj dać szansę katolickim stronom z Biblią. Jest ich 
naprawdę wiele. Daj Bogu szansę, aby Słowem dotkął Ci serca. Posłuchaj, a doświadczysz.. To Słowo 
warto jest ocalić, kiedy wszystko inne znika. Ocala się je bardziej życiem tym Słowem przemienionym, 
niż w jakikolwiek inny sposób. To Słowo będzie światłem dla Twoich stóp w krainach ciemności, w sa-
motności, w bólu i lęku. Będzie również źródłem radości i nadziei, jeśli mu pozwolisz…Jeśli uwierzysz..

Niech się więc stanie Słowo życiem w nas.
Niech się tak stanie.
Amen.

* Propozycję homilii przygotował ks. Jarosław Kwiatkowski, wykładowca Pisma Świętego Starego Testa-
mentu w WSD Płock, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Łętowie.
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Wprowadzenie do liturgii Mszy świętej w Niedzielę Słowa Bożego
22 stycznia 2023 – III Niedziela Zwykła

Ojciec Święty Franciszek Listem Apostolskim Aperuit illis ustanowił w Kościele Powszechnym Nie-
dzielę Słowa Bożego i wyznaczył datę jej świętowania na III Niedzielę Zwykłą. 

Prowadzi nas prawda od zawsze żywa we wspólnocie Kościoła: poznawanie Pisma Świętego jest po-
znawaniem Chrystusa. Księga, w której Słowo Boże stało się słowem dla ludzi, czeka na nas jak dostępne 
dla każdego sanktuarium spotkania z tajemnicami Boga i z prawdą o człowieku. To doskonała okazja, 
aby otworzyć bardziej świadomie drzwi do tego sanktuarium i nakarmić serce słowami pełnymi mocy 
Ducha Świętego. Niech Ten, który „mówił przez Proroków”, pociągnie nasze serca do większej miłości 
natchnionego Słowa. Aby słuchać go z czystymi sercami, przeprośmy najpierw Boga za nasze grzechy.

Modlitwa wiernych

Napełnieni mocą Ducha Świętego przekazaną nam przez słowo Boże zanośmy do Ojca w niebie 
wspólne błagania prosząc o łaskę i błogosławieństwo w dziele głoszenia Ewangelii współczesnemu 
światu

Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby ciesząc się bliskością zmartwychwstałego Pana odważnie głosili 
ludziom Ewangelię o zbawieniu. 

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!
Módlmy się za ludzi, którzy prześladują i zabijają głosicieli Ewangelii, za umęczony naród Ukraiński, 

aby krew męczenników wyjednała im łaskę wiary i zbawienia. 
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!
Módlmy się za grzeszników zanurzonych w morzu kłamstw na temat Pana Boga, aby doznali wyzwa-

lającej mocy słów Ewangelii i znaleźli się w łodzi Kościoła, która ocala od zguby wiecznej. 
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!
Módlmy się za  młodych, aby codziennie otwierali swe serca na  głoszone im słowo pochodzące 

od Boga, które daje siłę do naśladowania Chrystusa w modlitwie i czynieniu dobra.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!
Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin i naszych wspólnot, aby po życiu prowadzonym według 

Ewangelii mogli w mocy Ducha Świętego uwielbiać w niebie zwycięskiego Baranka Bożego. 
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!
Módlmy się za nas samych, abyśmy umocnieni łaską Ducha Świętego zawartą w słowie Bożym od-

ważnie dawali świadectwo naszej wiary w zmartwychwstałego Pana Jezusa i Jego świętą Ewangelię. 
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!

Módlmy się: Miłosierny Ojcze, Ty z miłości ku ludziom posłałeś swojego umiłowanego Syna, 
Jezusa Chrystusa, spraw prosimy, abyśmy odważnie współpracowali z  Nim w  dziele głoszenia 
Ewangelii.

7

REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE W OŚRODKU CARITAS W POPOWIE

W dniach od 6 do 9 lutego 2023 r. w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym w Popowie-Letnisku 
(diecezja płocka) odbędą się rekolekcje kapłańskie, które poprowadzi ks. mgr lic. Adam Kozak – mode-
rator Sekcji Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej Gliwickiej i zarazem proboszcz parafii pw. św. Michała 
Archanioła w  Gliwicach. Rekolekcje rozpoczną się 6 lutego (poniedziałek) o  godz. 18. 00, zakończą 
w 9 lutego (czwartek) o godz. 12.00. Rekolekcje przewidziane są dla 40 osób (pokoje jednoosobowe). 
Prosimy księży o zabranie ze sobą alby i stuły. Każdy kapłan otrzyma zaświadczenie o udziale w rekolek-
cjach (dla Kurii Diecezjalnej) oraz zaświadczenie do szkoły zgodnie z podstawą prawną (rozporządzenie 
MEN z dn. 23.04.2003 r., Dz. U. Nr 84, poz. 779).   

Zapisy w recepcji ośrodka do 25 stycznia 2023 r.



– 7 –

tel. kom. +48 507 192 674
e-mail: recepcja@caritaspopowo.pl
Ośrodek Charytatywno-Szkoleniowy Caritas Popowo-Letnisko
al. Centralna 6
07-203 Somianka.
Popowo, dnia 29 grudnia 2022 r.
 Ks. Grzegorz Kaczorowski
 Kierownik Ośrodka Caritas Diecezji Płockiej
 w Popowie-Letnisku
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REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE W MCEW „STUDNIA” W PŁOCKU

Na kilka dni przed rozpoczęciem Wielkiego Postu zapraszamy na rekolekcje kapłańskie. Odbędą się 
w dniach 19 – 21 lutego 2023 r. w domu rekolekcyjnym „Studnia” w Płocku. Poprowadzi je o. Janusz 
Chwast – dominikanin i rekolekcjonista. Był magistrem nowicjuszy w klasztorze OO. Dominikanów 
w Warszawie na Służewie. Przez wiele lat duszpasterz Duszpasterstwa Akademickiego „Studnia”. Obec-
nie jest opiekunem wspólnoty „Jerozolima”. Mieszka i pracuje w Poznaniu.

Rozpoczęcie rekolekcji w niedzielę 19 lutego o 18:00, zakończenie w środę 21 lutego kolacją. 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 – 500 zł; bez noclegu z pełnym wy-
żywieniem – 350 zł. Zachęcamy do złożenia dobrowolnej ofiary dla Ojca Rekolekcjonisty. Zgłoszenia 
na rekolekcje: dom@studnia-rekolekcje.pl  lub tel. 603 600 862.

Płock, dnia 4 stycznia 2023 r. 
 Ks. Krzysztof Ruciński
 Dyrektor MCEW „Studnia” w Płocku
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PERSONALIA

Nominacje
1. Ks. kan. mgr Roman Bagiński, ekonom diecezjalny, z dniem 23 grudnia 2022 r., został mianowany 

ekonomem diecezjalnym na kolejną pięcioletnią kadencję. 
2. Ks. mgr Paweł Baliński, po powrocie ze studiów w Rzymie, z dniem 1 lutego 2023 r., mianowany 

wikariuszem parafii pw. św. Wojciecha w Przasnyszu.
3. Ks. mgr Kamil Kowalski, po powrocie z pracy misyjnej na Jamajce, z dniem 2 stycznia 2023 r., 

mianowany wikariuszem parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie.

Zwolnienia
Ks. kan. dr Bogdan Czupryn, Delegat Biskupa Płockiego ds. stałej formacji duchowieństwa, ojciec 

duchowny księży oraz spowiednik księży, z  dniem 30 grudnia 2022 r., na  własną prośbę, zwolniony 
z pełnionych funkcji. 

Płock, dnia 4 stycznia 2023 r.
 Ks. Dariusz Rogowski
 Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 4 stycznia 2023 r.
Nr 35/2023

Za zgodność




