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KOMUNIKATY WYDZIAŁU DS. RODZIN
1. Chrzestni w parafiach
Proszę o przypomnienie w dekanatach o Instrukcji Biskupa Płockiego o oświadczeniu kandydatów
na rodziców chrzestnych z dn. 10 lutego 2020 r. (por. „Okólnik Kurii Diecezjalnej Płockiej” 2020, nr 8,
s. 51-53), która obowiązuje w naszej diecezji. Jest ona pomocą w rozeznawaniu różnych sytuacji kandydatów na chrzestnych. Należy także zwrócić uwagę na fałszywe zaświadczenia o byciu wierzącym
i praktykującym katolikiem, które pojawiają się na terenie diecezji płockiej.
2. Spotkania dla narzeczonych
Dziękuję wszystkim księżom, a zwłaszcza dekanalnym duszpasterzom rodzin, jak również doradcom
i doradczyniom życia rodzinnego za cierpliwe i zgodne z normami naszego prawa diecezjalnego prowadzenie „Spotkań dla narzeczonych” w nowych warunkach reżimu sanitarnego. Jednocześnie proszę
o przypomnienie w dekanatach o tym, by nie nadużywać okoliczności, wynikających obecnych warunków do rezygnowania z pewnych zasad. Proszę o przyjęcie kilku wskazań:
Zgodnie z Instrukcją Biskupa Płockiego z 2020 r. weekendowe „Spotkania dla narzeczonych” w naszej diecezji organizuje jedynie CPP Metanoia w Płocku i w Ciechanowie. Proszę nie skracać ani nie organizować jednodniowych kursów. W każdej parafii naszej diecezji, nie tylko w parafiach dekanalnych,
mogą odbywać się „Spotkania dla narzeczonych”, ale zawsze według zasad wspomnianej instrukcji oraz
za wiedzą dekanalnego duszpasterza rodzin.
Proszę zwrócić uwagę na „kursy dla narzeczonych” nierespektowane w całej Polsce, niezgodne
z ogólnopolskimi rozstrzygnięciami. Nieuznawane w całej Polsce są zaświadczenia ze strony internetowej: www.nauki.pl, prowadzone przez bliżej nieznaną „Fundację Rodzinną”.
Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski na prośbę Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów
Męskich w Polsce przekazał informację o sprzedawaniu na portalach internetowych fikcyjnych zaświadczeń ukończenia kursów dla narzeczonych, rzekomo wystawianych przez klasztory dominikańskie
w Polsce. Ostatnio pojawiły się zaświadczenia, zawierające fałszywe pieczęcie klasztorów dominikańskich, fałszywą pieczątkę z nazwiskiem „Mirosław Pilśniak OP”, który nie działa i nie działał „z upoważnienia proboszcza”, oraz najprawdopodobniej fikcyjnej doradczyni „Marii Kaszuby”. Uprzejmie proszę
o powiadomienie pracujących w kancelariach parafialnych o tym nagannym i nielegalnym procederze.
3. Dzień Dziecka Utraconego – 15 października
Zachęcam do modlitwy w intencji rodziców i bliskich dzieci zmarłych przed narodzeniem w dniu
15 października br. Można tego dnia zorganizować np. nabożeństwo różańcowe w tej intencji.
Pochówek dzieci zmarłych przed narodzeniem odbędzie się w Płocku dn. 14 października br. o godz.
17.00 w kaplicy na cmentarzu katolickim przy al. Kobylińskiego. Modlitwie będzie przewodniczył biskup pomocniczy Mirosław Milewski.
4. Rok „Rodzina «Amoris laetitia»” i Rok św. Józefa
Zachęcam do przypominania w codziennej działalności duszpasterskiej o trwającym Roku „Rodzina
«Amoris laetitia»” i Roku św. Józefa. Warto wrócić do praktyki Mszy św. wotywnych o św. Józefie, które
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były sprawowane zawsze w środy (por. Msza o św. Józefie, „Mszał Rzymski”, s. 194”). Można także, we
właściwych okolicznościach, stosować formularze Mszy św.: o uproszenie miłości („Mszał Rzymski”,
s. 173”-174”); o zgodę („Mszał Rzymski”, s. 174”-175”); za rodzinę („Mszał Rzymski”, s. 175”-176”);
za krewnych i przyjaciół („Mszał Rzymski”, s. 176”-177”); za tych, którzy nas trapią („Mszał Rzymski”,
s. 177”-178”).
5. Doradcy życia rodzinnego
Do dn. 10 października br. proszę o złożenie w Wydziale ds. Rodzin próśb o misje kanoniczne dla
doradców życia rodzinnego. Formularze można pobrać ze strony: http://plockierodziny.pl/wp-content/
uploads/2018/08/Formularz_o_misje_DŻR-2018-1.pdf.
Dn. 16 października br. (sobota) w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku w godz. 10.0017.30 odbędzie się konferencja dla doradców życia rodzinnego z naszej diecezji. Będzie poświęcona
szkoleniu z zakresu medycyny oraz zamyśleniu duchowemu w Roku św. Józefa. Podjęte zostaną także
bieżące tematy duszpasterstwa rodzin, wręczone będą misje kanoniczne na kolejny rok pracy. Proszę
o przekazanie tej informacji doradcom i doradczyniom w parafiach. Szczegółowy program zostanie
przekazany niebawem.
6. Studia podyplomowe dla doradców życia rodzinnego
Zachęcam do zapoznania się z ofertą studiów z „nauk o rodzinie” w Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie. Proponowane są następujące możliwości:
Studia I i II stopnia (licencjackie i magisterskie) na kierunku „nauki o rodzinie” w trybie stacjonarnym
i niestacjonarnym. Kierunek „nauki o rodzinie” został stworzony z myślą o przygotowaniu oferty dydaktycznej (wiedzy naukowej oraz praktycznych umiejętności) dla osób, pragnących zajmować się zawodowo pomocą rodzinie. W ramach studiów II stopnia realizowane są dwie ścieżki kształcenia: asystentura
rodziny i wsparcie (studia stacjonarne i niestacjonarne) lub opieka nad osobą starszą i niesamodzielną
(studia stacjonarne).
Podyplomowe „Studium nauk o rodzinie”. Celem studiów jest umożliwienie zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy odnoszącej się do małżeństwa i rodziny z obszaru nauk filozoficzno-teologicznych, psychologiczno- pedagogicznych, biomedycznych i socjologiczno-prawnych. Studia realizowane są jako
czterosemestralne.
Więcej informacji oraz wykaz wymagań i dokumentów można odnaleźć na stronie Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie: https://wsr.uksw.edu.pl/node/1.
7. Broszura z serii „Biblioteczka pro-life”
Do wszystkich parafii zostały przekazane broszury pt. „In vitro. Za jaką cenę?”, przygotowane przez
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, do wykorzystania w duszpasterstwie i katechezie,
a także w bieżących dyskusjach o wartości życia ludzkiego. Dziękuję Księżom Dziekanom za rozdzielenie materiałów w parafiach dekanatu.
Płock, dnia 28 września 2021 r.
Ks. Wojciech Kućko
Dyrektor Wydziału ds. Rodzin
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KOMUNIKAT EKONOMA DIECEZJALNEGO
Uprzejmie informuję, że w dniu 6 października br. w godz. 10.00-15.00 w Zespole klasztornym w Ratowie odbędzie się konferencja pod hasłem Obiekty zabytkowe jako centra lokalnego dziedzictwa kulturowego. Jak je chronić, ożywiać, restaurować?, której współorganizatorami są Mazowiecki Urząd Ochrony
Zabytków, Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowie oraz Stowarzyszenie Ratujmy
Ratowo.
Tematem konferencji będzie nie tylko ochrona dziedzictwa kulturowego, ale również praktyczne
zagadnienia związane z pozyskiwaniem dotacji, realizacją oraz rozliczaniem projektów na renowacje
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zabytków, dofinansowanych przez instytucje publiczne, w tym przez Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu a także Mazowieckiego Urzędu Ochrony Zabytków.
Referaty wygłoszą m.in. dr hab. Michał Wardzyński z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr inż. Katarzyna Pałubska Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Informacje i zapisy: Stowarzyszenie Ratujmy Ratowo tel.
515 822 076, komitetspolecznyratowo@wp.pl.
Zachęcam do udziału w konferencji szczególnie Czcigodnych Księży Właścicieli i Zarządców obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie Diecezji Płockiej, a także Przedstawicieli instytucji diecezjalnych i parafialnych, działających na rzecz ochrony i promowania dziedzictwa kulturowego Diecezji
Płockiej.
Płock, dnia 24 września 2021 r.
Ks. Roman Bagiński
Ekonom Diecezjalny
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KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO INSTYTUTU MUZYKI KOŚCIELNEJ MUSICUM
Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej MUSICUM im. ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku zaprasza do organizowania w parafiach koncertów muzyki religijnej. Instytut służy pomocą w przygotowaniu koncertów organowych, koncertów kameralnych (organy/fortepian z osobą śpiewającą lub wybranym instrumentem: skrzypcami, fletem, trąbką, itp.), koncertów muzyki wokalnej, w tym chóralnej.
Koncerty mogą uświetniać takie wydarzenia jak odpusty parafialne, Dzień Papieski, Zaduszki, obchody religijno-patriotyczne: Dzień Niepodległości, Uroczystość NMP Królowej Polski – rocznica Konstytucji 3-maja, itp. Koncerty doskonale wpisują się także w poszczególne okresy roku liturgicznego,
zwłaszcza Adwentu, Bożego Narodzenia (koncerty kolęd), Wielkiego Postu czy Okresu Wielkanocnego.
Zainteresowanych Księży Proboszczów zapraszam do kontaktu: ks. Marcin Sadowski, tel. 602 884 111,
e-mail: sekretariat@musicum.pl.
Płock, dnia 23 września 2021 r.
Ks. Marcin Sadowski
Dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej
im. ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku
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KOMUNIKAT CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PASTORALNEGO „METANOIA”
Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Metanoia” zaprasza do udziału w cyklu spotkań dla dorosłych
przygotowujących do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Spotkania te będą odbywały się na zmianę
w Ciechanowie i w Płocku.
Na pierwsze spotkanie, które będzie spotkaniem kwalifikacyjnym, kandydat zobowiązany jest przynieść następujące dokumenty: świadectwo chrztu (aktualne z adnotacją do sakramentu bierzmowania
dorosłych), opinię proboszcza, którą wystawia proboszcz parafii zamieszkania oraz dowód osobisty.
Spotkania przeznaczone są dla osób, które ukończyły 20 rok życia i z różnych względów nie przyjęły
jeszcze sakramentu bierzmowania.
Pierwszy cykl spotkań odbędzie się w następujących terminach:
16 i 30 października, 13 i 20 listopada, 4 i 18 grudnia 2021 r., w godzinach: 13.00-16.00.
Miejscem spotkania będzie Filia CPP „Metanoia” w Ciechanowie, ul. ks. P. Ściegiennego 18 (tzw. „Katolik”).
Zgłoszenia przyjmujemy pod nr telefonu 513-107-753 lub na adres mailowy: maciej.szostak@
diecezjaplocka.pl
Ciechanów, dnia 23 września 2021 r.
Ks. Maciej Szostak
Wicedyrektor CPP „Metanoia”
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ZAPROSZENIE DUSZPASTERSTWA APOSTOLATU MODLITWY ZA KAPŁANÓW
MARGARETKA
Krajowe Duszpasterstwo Apostolatu Modlitwy za Kapłanów Margaretka zaprasza wszystkich wiernych, przedstawicieli grup i wspólnot modlących się za kapłanów na spotkanie Apostolatu Modlitwy
za Kapłanów Margaretka. Spotkanie odbędzie się dnia w sobotę 9 października 2021 r. w Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Celem spotkania jest wspólne dziękczynienie za sakrament kapłaństwa oraz modlitwa o nowe powołania.
Program:
9:00 Powitanie, zawiązanie wspólnoty.
9:30 Różaniec w intencji kapłanów.
11:00 Konferencja – ks. Bogusław Nagiel:„Św. Józef – patron Kościoła”
11:00 Eucharystia – bp Robert Chrząszcz
13:30 Przerwa
15:00 Godzina Miłosierdzia.
Możliwy jest udział w pielgrzymce online poprzez stronę: TVMILOSIERDZIE.COM. Na stronie:
https://www.apostolatmargaretka.pl znajdziemy plakat pielgrzymki oraz inne informacje dotyczące
apostolatu.
Płock, dnia 1 października 2021 r.
Ks. Radosław Zawadzki
Diecezjalny Opiekun Apostolatu Margaretka
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REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE W MCE-W „STUDNIA”
W dniach 23-25 listopada 2021 r. zapraszamy na 3-dniowe rekolekcje kapłańskie „Powołani do relacji” w MCEW „Studnia” w Płocku. Poprowadzi je o. Leszek Mądrzyk SJ, asystent Wspólnoty Życia
Chrześcijańskiego w Polsce. O. Mądrzyk był magistrem nowicjatu jezuitów, Rektorem Kolegium w Gdyni i Socjuszem Prowincjała Prowincji Wielkopolsko – Mazowieckiej.
Rozpoczęcie rekolekcji we wtorek 23 listopada o godz. 10:00, zakończenie w czwartek 25 listopada
obiadem. Prosimy o zabranie ze sobą własnej alby. Po zakończeniu rekolekcji każdy ksiądz otrzyma zaświadczenie o odprawionych rekolekcjach (do kurii i do szkoły).
Koszt pobytu w pokoju jednoosobowym z pełnym wyżywieniem – 400 zł, w pokoju dwuosobowym – 320 zł.
Inna opcja skorzystania z rekolekcji: bez noclegu, z posiłkami – 250 zł
Zgłoszenia na rekolekcje: dom@studnia-rekolekcje.pl nr. tel. 603 600 862 (od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 22:00).
Program rekolekcji kapłańskich
Wtorek – 23 listopada
08:45-09:45 – Rejestracja w recepcji MCE-W „STUDNIA” (w holu na parterze)
10:00-11:30 – Wprowadzenie. Konferencja I i modlitwa przed Najświętszym Sakramentem
12:00 – Msza święta z modlitwą południową
13:00 – Obiad
15:30-17:00 – Konferencja II i modlitwa przed Najświętszym Sakramentem
17:40 – Nieszpory
18:00 – Kolacja
19:00 – Droga Krzyżowa. Wprowadzenie do modlitwy porannej.
Środa – 24 listopada
07:00 – Jutrznia i modlitwa osobista
08:00 – Śniadanie
09:30-11:00 – Konferencja III i modlitwa przed Najświętszym Sakramentem
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12:00 – Msza święta z modlitwą południową
13:00 – Obiad
15:30-17:00 – Konferencja IV i modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. Czas na spowiedź
18:00 – Kolacja
19:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu, czas na spowiedź. Wprowadzenie do modlitwy porannej.
Czwartek – 25 listopada
07:00 – Jutrznia i modlitwa osobista
08:00 – Śniadanie
09:30-11:00 – Konferencja V i modlitwa przed Najświętszym Sakramentem
11:30 – Msza święta
12:45 – Obiad i zakończenie rekolekcji
Płock, dnia 23 września 2021 r.
Ks. Krzysztof Ruciński
Dyrektor MCE-W „Studnia” w Płocku
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PROGAM 36. PŁOCKICH DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
W dniach 5-22 października 2021 r. odbędą się 36. Płockie Dni Kultury Chrześcijańskiej, pod hasłem
„Nie lękajcie się”. Do udziału zapraszają: Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. Publikujemy program Dni:
5 października (wtorek), godz. 19.00
Msza św. w ramach obchodów 10. rocznicy powołania Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej
pw. św. Łukasza Ewangelisty. Przewodniczy Biskup Płocki Piotr Libera z udziałem gości z innych diecezji. Miejsce: Bazylika Katedralna w Płocku. Organizator: Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej.
9 października (sobota), godz. 10.00
Spotkanie nauczycieli w diecezjalnym sanktuarium św. Antoniego w Ratowie. Podczas spotkania:
Msza św., konferencja, możliwość spowiedzi, zwiedzanie sanktuarium, wspólny posiłek. Organizator:
Diecezjalne Duszpasterstwo Nauczycieli.
10 października (niedziela), godz. 10.00 – XXI Dzień Papieski
Msza św. inaugurująca rok akademicki wyższych uczelni diecezji płockiej. Przewodniczy Biskup
Płocki Piotr Libera. Złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II. Miejsce: Bazylika Katedralna
w Płocku.
10 października (niedziela), godz. 14.00
Msza św. za Ojczyznę w 10. rocznicę powstania Parku Pamięci Katyń-Smoleńsk w Płocku-Trzepowie. Po Mszy św. przejście do Parku Pamięci i spotkanie modlitewno-patriotyczne. Miejsce: kościół
parafii pw. św. Aleksego w Płocku-Trzepowie. Organizatorzy: parafia pw. św. Aleksego w Płocku-Trzepowie, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.
10 października (niedziela), godz. 19.00
Koncert Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses pod dyrekcją Anny Bramskiej, Wiktor Bramski – organy. W wykonaniu chóru usłyszymy m.in. Insanae et vanae curae F.J. Haydna, Benedictus Ch.
Gounoda, Agnus Dei W. Kilara. Miejsce: Bazylika Katedralna w Płocku. Organizator: Chór Pueri et
Puellae Cantores Plocenses.
11 października (poniedziałek), godz. 17.00
Promocja książki pt. „Świadkowie prawdy” i spotkanie z autorami: Andrzejem Ruteckim i dr Anną
Jagodzińską. Miejsce: Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku. Organizatorzy: Wyższe Seminarium
Duchowne w Płocku, Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.
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12 października (wtorek), godz. 17.00
Promocja książki pt. „«Dyscyplina rozumu i uczciwość serca». Ks. Ireneusza Mroczkowskiego (19492020) sposób uprawiania teologii moralnej” pod redakcją o. prof. dr. hab. Andrzeja Derdziuka OFMCap
i ks. dr. Wojciecha Kućki. Miejsce: Towarzystwo Naukowe Płockie. Organizatorzy: Sekcja Dialogu TNP,
Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej.
12 października (wtorek), godz. 18.45
Wieczór chwały: konferencja i uwielbienie z modlitwą o uzdrowienie, prowadzone przez Szkołę Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej pw. św. Łukasza Ewangelisty. Miejsce: Bazylika Katedralna w Płocku.
Organizator: Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej.
14 października (czwartek), godz. 16.00
Sesja naukowa pt. „Święty Józef patron nam dany i zadany?”. Miejsce: Sala Barokowa Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku, godz. 19.00 – koncert poetycki pt. „Święta Rodzina w dawnej poezji polskiej”
w Bazylice Katedralnej. Organizatorzy: Klub Inteligencji Katolickiej w Płocku i Bractwo św. Antoniego
w Ratowie.
14 października (czwartek), godz. 16.45
Pogrzeb dzieci zmarłych przed narodzeniem. Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego Mirosława Milewskiego. Miejsce: Kaplica Najświętszego Serca
Pana Jezusa na cmentarzu w Płocku (Al. Kobylińskiego). Organizatorzy: Wydział ds. Rodzin Kurii
Diecezjalnej Płockiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.
17 października (niedziela), godz. 17.00
Różaniec dziękczynny za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego. Miejsce: skrzyżowanie Al. A. Roguckiego i Al. Tysiąclecia w Płocku, przemarsz na Plac Celebry Papieskiej. Organizatorzy: Wydział
ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.
18 października (poniedziałek), godz. 11.00
IX Bieg Papieski. Start: Plac Celebry Papieskiej w Płocku. Organizator: Akcja Katolicka Diecezji
Płockiej i Stowarzyszenie Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy „Viktoria”.
19 października (wtorek), godz. 15.00
Msza św. za Ojczyznę. Przewodniczy: ks. Jacek Prusiński. Po Mszy św. wyjazd na tamę we Włocławku. Wyjazd możliwy tylko po uprzednim zapisaniu pod tel. 507 698 665, 602 594 305 (zapisy do dn.
10 października br.). Miejsce: kościół parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku. Organizator: Klub Inteligencji Katolickiej w Płocku.
19 października (wtorek), godz. 18.00
Msza św. oraz spotkanie formacyjne dla nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty. Miejsce: Kolegiata pw. św. Bartłomieja w Płocku (Płocka Fara). Organizator: Diecezjalne Duszpasterstwo
Nauczycieli.
19 października (wtorek), godz. 19.00
Spotkanie formacyjne pt. „Zarządcy Bożych dóbr”, organizowane przez Szkołę Nowej Ewangelizacji
Diecezji Płockiej pw. św. Łukasza Ewangelisty. Miejsce: Bazylika Katedralna w Płocku. Organizator:
Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej.
20 października (środa), godz. 10.00
IX Przegląd Etiud Teatralnych o Świętych i Błogosławionych „Zwykli –Niezwykli”. Miejsce: Mediateka „eMka” Książnicy Płockiej (ul. Kościuszki 3b, tel. 24 268 00 45). Organizatorzy: Książnica Płocka im.
Władysława Broniewskiego, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej.
21 października (czwartek), godz. 20.00
Spotkanie modlitewne w intencji powołań w ramach comiesięcznych Adoracji Najświętszego
Sakramentu (CZ.A.S.). Modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne z bł. Stefanem Wyszyńskim
i bł. Różą Czacką. Miejsce: kościół parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku. Organizator: Wyższe
Seminarium Duchowne w Płocku.
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22 października (piątek), godz. 17.00
Spotkanie z Andrzejem Czapskim. Prelekcja i pokaz multimedialny pt. „Prymas Tysiąclecia i Żołnierze Niepodległości”. Miejsce: Mediateka „eMka” Książnicy Płockiej (ul. Kościuszki 3b, tel. 24 268
00 15). Organizatorzy: Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego, Wydział Katechetyczny Kurii
Diecezjalnej Płockiej.
Płock, dnia 29 września 2021 r.
Ks. Wojciech Kućko
Dyrektor Wydziału ds. Rodzin

161
KOMUNIKAT DIECEZJALNYCH DUSZPASTERZY SŁUŻBY LITURGICZNEJ
Przekazujemy informacje dotyczące Diecezjalnego Turnieju Piłki Halowej 2021/2022:
Etap dekanalny
Kategorie wiekowe
Ministrant (roczniki 2010-2014: klasy 1-5 Szkoła podstawowa);
Lektor młodszy (roczniki 2006-2009: klasy 6-8 Szkoła Podstawowa oraz odpowiedniki Gimnazjum + 1 Szkoły Ponadpodstawowej);
Lektor starszy (roczniki 2003-2005: od 2 klasy Szkoły Ponadpodstawowej do ukończenia 20 roku
życia* (*W kwestiach spornych, decydującym będzie rok urodzenia zawodnika).
W przypadku zawodników w wieku lat 20 decydującym będzie moment rozpoczęcia eliminacji
na szczeblu diecezjalnym, pod warunkiem jednak, że dany zawodnik brał udział na tym poziomie rozgrywek.
Składy
W najmłodszej kategorii skład składa się z 4 zawodników w polu + bramkarz (oczywiście przewiduje
się ławkę rezerwową w związku z tym wszystkich zawodników może być 10 osób).
W pozostałych kategoriach wiekowych jest to 5 zawodników w polu + bramkarz (oczywiście przewiduje się ławkę rezerwową w związku z tym wszystkich zawodników może być 12 osób).
Uczestnicy
W rozgrywkach mogą brać udział jedynie ministranci! Wszyscy uczestnicy muszą posiadać legitymację ministrancką lub zaświadczenie od księdza proboszcza, że są czynnymi członkami parafialnego
koła ministranckiego.
Mecze w dekanatach należy rozegrać do pierwszej niedzieli adwentu 2021. Wyniki należy wysłać
na adres mail ambrosław@op.pl
Płock, dnia 23 września 2021 r.
Ks. Sławomir Ambroziak
Ks. Mateusz Jesień
Diecezjalni duszpasterze Służby Liturgicznej

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 1 października 2021 r.
Nr 2086/2021

Za zgodność
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