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63
ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚCI ZYGMUNTOWSKIE
Dnia 2 maja 2021 r. przypada w Płocku uroczystość świętego Zygmunta, Króla i Męczennika, głównego patrona naszego miasta. Jest on także patronem Kapituły Katedralnej Płockiej i parafii katedralnej.
Tegoroczne Uroczystości Zygmuntowskie pragniemy połączyć z obchodami ku czci Najświętszej
Maryi Panny Królowej Polski. Będziemy je przeżywać w płockiej bazylice katedralnej 3 maja br. Główna
Msza święta w kościele katedralnym zostanie odprawiona w tym dniu o godzinie 10.00 pod moim przewodnictwem. Natomiast w przededniu, w niedzielę 2 maja br., o godzinie 17.00, w bazylice katedralnej
będą sprawowane Nieszpory Zygmuntowskie.
Bieżący rok obfituje w wiele ważnych dla Płocka rocznic. W dniu 22 lutego obchodziliśmy dziewięćdziesiątą rocznicę pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. Faustynie, 10 kwietnia br. świętowaliśmy stulecie odznaczenia naszego bohaterskiego miasta Krzyżem Walecznych, a w dniach 7-8 czerwca
będziemy wspominać pobyt św. Jana Pawła II w Płocku przed trzydziestu laty. W tym roku mija również
dwieście trzydzieści lat od uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która była aktem przełomowym w dziejach
całej naszej Ojczyzny i narodu polskiego.
Za wstawiennictwem św. Zygmunta, pragniemy dobremu Bogu za te wydarzenia podziękować. Jednocześnie będziemy prosić o rychłe przezwyciężenie trwającej pandemii.
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tych nabożeństwach, przy uwzględnieniu obowiązujących ograniczeń, kapłanów pracujących i mieszkających w Płocku, nasze seminarium duchowne, siostry zakonne oraz wiernych świeckich płockich parafii.
Płock, 19 kwietnia 2021 r.

† Mirosław Milewski
Prepozyt Kapituły Katedralnej Płockiej

ZARZĄDZENIE: Zaproszenie na Uroczystości Zygmuntowskie, proszę odczytać wiernym płockich
parafii w ramach ogłoszeń parafialnych, w IV Niedzielę Wielkanocną, 25 kwietnia br.
Płock, 19 kwietnia 2021 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

64
KOMUNIKAT W SPRAWIE UROCZYSTOŚCI PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
I ODNOWIENIA PRZYRZECZEŃ CHRZTU ŚWIĘTEGO
Mając na uwadze trwający w Polsce stan epidemii, przypominam, że Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej oraz Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego, mogą być przeprowadzone z zachowaniem
obowiązujących zasad sanitarnych.
Kierując się dobrem i bezpieczeństwem dzieci oraz ich najbliższych, a także godnym przeżyciem
tych ważnych uroczystości, proboszcz parafii w porozumieniu z rodzicami dzieci, decyduje o najlepszej
formie i terminie: możliwe jest organizowanie tych wydarzeń w mniejszych grupach lub indywidualnie,
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na dodatkowych Mszach Świętych niedzielnych lub w innych dniach tygodnia. Niezależnie od wybranej
formuły uwzględniającej specyfikę danej parafii, należy zachować daleko posuniętą ostrożność.
Przypominam także, że zgodnie z Instrukcją o Pierwszej Spowiedzi oraz Komunii Świętej dzieci
XLIII Synodu Diecezji Płockiej: „odpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej są rodzice”. W związku z utrudnieniami w procesie przygotowania w ramach parafialnych spotkań
formacyjnych oraz ograniczonego kontaktu z katechetami, słowa te są szczególnie aktualne. W związku
z tym proszę rodziców, aby troszczyli się o katechizację dzieci w domu przez wspólną modlitwę i wyjaśnianie prawd wiary.
Płock, dnia 14 kwietnia 2021 r.
Ks. Piotr Grzywaczewski
Wikariusz Biskupi ds. sakramentalnych
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ZAPROSZENIE
DUSZPASTERSTWA APOSTOLATU MODLITWY ZA KAPŁANÓW MARGARETKA
Krajowe Duszpasterstwo Apostolatu Modlitwy za Kapłanów Margaretka oraz Klasztor Ojców Franciszkanów Niepokalanów zapraszają wszystkich wiernych, przedstawicieli grup i wspólnot modlących
się za kapłanów na spotkanie Apostolatu Modlitwy za Kapłanów Margaretka. Spotkanie odbędzie się
dnia 24 kwietnia 2021r. w Niepokalanowie. Celem spotkania jest wspólne dziękczynienie za sakrament
kapłaństwa oraz modlitwa o nowe powołania.
Program
9:00
9:30
10:00
		
11:00
12:30
13:30
14:00
15:00

Powitanie, zawiązanie wspólnoty.
Różaniec w intencji kapłanów.
Św. Maksymilian Kolbe – człowiek modlitwy czy działania? –
o. dr Piotr Cuber OFMConv,
Eucharystia – kazanie ks. dr Bogusław Nagel.
Obiad.
Prezentacja wspólnot.
Św. Maksymilian – ewangelizacja przy pomocy mediów – o. dr Piotr Cuber OFMConv.
Koronka do Bożego Miłosierdzia.

Osoby z daleka mogą skorzystać z noclegu w Domu Rekolekcyjnym św. Teresy, po wcześniejszym
zgłoszeniu tel. 46 86 42 161 lub e-mail niepokalanow5@gmail.com. Udział w spotkaniu jest wolny. Przewidywany obiad – to tradycyjna „grochówka” z klasztornego stołu oraz zimne i gorące napoje – za dobrowolną ofiarę. Dla ułatwienia organizacji organizatorzy proszą o wcześniejsze zgłoszenia na e-mail
info@niepokalanow.pl lub tel. 46 86 42 131.
Z racji ograniczeń sanitarnych wynikających z panującej pandemii nie organizujemy wspólnego wyjazdu z diecezji. Osoby pragnące wziąć udział w spotkaniu, mogą zgłaszać się indywidualnie z uwzględnieniem panujących ograniczeń. Spotkanie będzie transmitowane na kanale:
https://www.youtube.com/c/NIEPOKALANÓW-TV.
Zachęcamy do włączenia się w spotkanie drogą online.
Płock, dnia 16 kwietnia 2021 r.
Ks. Radosław Zawadzki
Diecezjalny Opiekun Apostolatu Margaretka

66
KOMUNIKATY KANCELARII KURII
1. Na prośbę ks. abp. Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego we Francji przekazujemy ostrzeżenie, że pojawiły się próby wyłudzenia pieniędzy z wykorzystaniem fałszywego adresu meilowego:
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clsmigliore@gmail.com. Wiadomości wysyłane z fałszywego adresu przez nieznaną osobę, która podpisuje się imieniem i nazwiskiem abp. C. Migliore oraz przytacza jego funkcje, są oszustwem. Należy więc
ignorować tego typu pocztę elektroniczną.
2. Na prośbę Biskupa Kaliskiego Damiana Bryla przekazujemy informacje, że jak co roku, główne
obchody Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego odbędą się 29 kwietnia 2021 r. w Sanktuarium
św. Józefa w Kaliszu. Stanowi to kontynuację dziękczynnych pielgrzymek księży – więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau, którzy 29 kwietnia 1945 roku zostali cudownie wyzwoleni z obozowej niedoli
za przyczyną św. Józefa Kaliskiego.
Mszy św. w dniu 29 kwietnia br. o godz. 12.00 będzie przewodniczył i homilię wygłosi ks. biskup
Grzegorz Suchodolski z Siedlec. Z racji na pandemię organizatorzy nie zapraszają do Kalisza przedstawicieli duchowieństwa z wszystkich diecezji w Polsce, ale zachęcają do szczególnej, duchowej łączności
w tym dniu wszystkich kapłanów. Istnieje możliwość włączenia się w modlitwę za pośrednictwem diecezjalnej telewizji internetowej „Dom Józefa”: www.domjozefa.tv.
Płock, dnia 22 kwietnia 2021 r.
Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 22 kwietnia 2021 r.
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Za zgodność
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