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SŁOWO BISKUPA PŁOCKIEGO PIOTRA LIBERY 
NA 50. TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU

Drodzy Diecezjanie!
Jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoi Kościół i nasza Ojczyzna, jest ochrona trzeźwości. 

W niedzielę 26 lutego br. rozpocznie się 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to szczególny 
czas modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i wynagradzania Bogu za grzechy pijaństwa. Jubileuszo-
wy Tydzień Modlitw rozpoczyna Narodowy Kongres Trzeźwości, którego hasło brzmi: „Ku trzeźwości 
Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu”. Jest on wyjątkową szansą na zjed-
noczenie działań wszystkich Polaków. Każdy z nas może i powinien wnieść osobisty wkład w przygoto-
wanie i przebieg Kongresu poprzez modlitwę, czuwanie nad własną trzeźwością i dawanie świadectwa.

Wyjątkowo cennym darem jest dar abstynencji w roku Kongresu Trzeźwości. Niech nasza postawa 
i zaangażowanie w to dzieło, z pomocą łaski Bożej, przyniesie błogosławione owoce dla Kościoła i całej 
naszej Ojczyzny.

Płock, dnia 9 lutego 2017 r.
 Wasz biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Słowo Biskupa Płockiego proszę odczytać w niedzielę 19 lutego 2017 r., podczas 
wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń duszpasterskich.

Płock, dnia 9 lutego 2017 r.
 † Mirosław Milewski
 Wikariusz Generalny 
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KOMUNIKAT DUSZPASTERZA NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚW.

Podobnie jak w latach minionych wspólnota nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. diecezji płoc-
kiej będzie przeżywała swoje rekolekcje wielkopostne. W tym roku rekolekcje odbędą się w dniach 
10-12 marca 2017 r. w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym im. bł. abp. A. J. Nowowiejskiego w Po-
powie. Koszt udziału w  rekolekcjach w  wysokości  180 zł pokrywa parafia. Środki należy przesłać 
na konto Wydziału Duszpasterskiego (nr konta: 16 1240 5657 1111 0000 5079 6386), w tytule wpisu-
jąc imię i nazwisko szafarza lub dokonać wpłaty osobiście w Wydziale Duszpasterskim. 

Udział szafarza w rekolekcjach jest obowiązkowy. Stanowi to warunek przedłużenia upoważnienia 
do sprawowania posługi nadzwyczajnego szafarza (por. Konferencji Episkopatu Polski, Postanowienie 
odnośnie do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej…, nr 5; z 2 maja 1990 r.).

Ćwiczenia rekolekcyjne rozpoczną się w piątek 10 marca o godz. 18.00. Zakończą się w niedzielę 
12 marca o godz. 12.00 Eucharystią pod przewodnictwem Księdza Biskupa Romana Marcinkowskiego. 
Podczas tej Mszy św. uczestnicy otrzymają z rąk Księdza Biskupa legitymacje nadzwyczajnego szafarza 
Komunii św., które będą potwierdzały upoważnienie do kontynuowania posługi na najbliższy rok.

OKÓLNIK
KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

Płock – dnia 9 lutego 2017 r.

8/2017
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W związku z  tym przypominam, aby Czcigodni Księża Proboszczowie do 13 lutego (termin nie-
przekraczalny) złożyli kierowaną do Biskupa Płockiego pisemną prośbę o przedłużenie upoważnienia 
na kontynuowanie posługi dla szafarza (szafarzy) ze swojej parafii. Pisma proszę kierować na adres Wy-
działu Duszpasterskiego. Można skorzystać z formularza, który został przesłany w wersji elektronicznej 
przez Sekretariat Wydziału lub jest do pobrania na stronie Wydziału duszpasterski. pl, w zakładce „Sza-
farze Komunii Świętej”. Uprzejmie proszę przypomnieć zainteresowanym o terminie rekolekcji.

Nieprzesłanie prośby jest równoznaczne z rezygnacją Duszpasterza z pomocy dotychczasowych 
nadzwyczajnych szafarzy. W  razie wątpliwości i  zastrzeżeń dotyczących posługi szafarza proszę 
o konsultację.

Płock, dnia 6 lutego 2017 r.
 Ks. Łukasz Zdunkiewicz
 Duszpasterz nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.
 w diecezji płockiej
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KOMUNIKATY CPP METANOIA W PŁOCKU

1. 1% dla CPP METANOIA w Płocku

Składając deklarację PIT do  Urzędu Skarbowego możemy, zgodnie z  obowiązującym prawem, 
przekazać  1% podatku na  rzecz organizacji, która posiada status organizacji pożytku publicznego. 
Od 2009 roku taką organizacją jest Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA w Płocku. Pra-
gniemy, aby osoby korzystające z usług naszego Centrum znalazły chęci i siły do przemiany tego, co 
trudne w ich życiu. Dlatego w naszym Centrum oferujemy pomoc w poradni rodzinnej, poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej, ośrodku poradnictwa i terapii, zespole spotkań dla narzeczonych, zespole 
szkoleń i warsztatów itp. Mieszkańcom diecezji płockiej oferujemy: spotkania dla narzeczonych; porady 
małżeńsko-rodzinne; szkolenia z  zakresu naturalnych metod rozpoznawania płonności (Model Cre-
ighton); porady i kierownictwo duchowe, porady i terapie psychologiczne; porady i terapie pedagogicz-
ne; mediacje; porady prawne; porady i  terapie neurologopedyczne; profilaktykę i  terapię uzależnień; 
porady i konsultacje ze specjalistą ds. przemocy domowej, warsztaty, kursy i szkolenia. 

Dlatego zwracam się do Czcigodnych Księży o przekazanie 1% podatku oraz życzliwe przekazanie 
informacji wiernym z naszej diecezji o możliwości odpisu 1% na nasze Centrum. 

To tak mało, a tak DUŻO! 
KRS: 0000343876
Za wszelką życzliwość składam w imieniu wszystkich pracowników Centrum Psychologczno-Pasto-

ralnego METANOIA w Płocku – Bóg zapłać!

2. Porady dla mieszkańców Miasta-Gminy Płock w 2017 r.

Mieszkańcy Miasta-Gminy Płock, na mocy umowy zawartej pomiędzy naszym Centrum a Urzę-
dem Miasta Płocka, mogą bezpłatnie korzystać ze specjalistycznych porad psychologów, prawników, 
pedagogów, mediatorów, neurologopedów, terapeutów uzależnień, specjalistów ds. przemocy domowej 
z zakresu profilaktyki uzależnień (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne), rozwiązywania 
problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie. Poniżej szczegóło-
wy harmonogram poradnictwa.

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ
od 1 lutego do 15 grudnia 2017 r.

I. Psycholog
• Wtorek, godz. 17.00-19.00
• Środa, godz. 15.00-17.00
• Czwartek, godz. 16.00-18.00
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II. Pedagog
• Wtorek, godz. 16.00-18.00
• Środa, godz. 16.30-18.30
III. Neurologopeda
Poniedziałek, godz. 15.00-18.00
IV. Prawnik
• Wtorek, godz. 15.40-17.40
• Środa, godz. 15.45-17.45
V. Mediator
• Środa, godz. 15.00-18.00
• Piątek, godz. 15.15-18.15
VI. Specjalista ds. przemocy domowej:
• Czwartek, godz. 15.00-18.00
VII .Terapeuta uzależnień:
• Poniedziałek, godz. 15.45-18.45

W lipcu i sierpniu 2017 r. w CPP „Metanoia” nie ma porad dla mieszkańców miasta Płocka refundo-
wanych przez Gminę-Miasto Płock.

Płock, dnia 8 lutego 2017 r.
 Ks. Jarosław Kamiński
 Dyrektor CPP Metanoia w Płocku
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KOMUNIKATY CARITAS 

1. Program „Rodzina Rodzinie”

Na dzień 31 stycznia 2017 roku dzięki ofiarności mieszkańców Polski program „Rodzina Rodzinie” 
objął opieką długofalową 1715 rodzin w Aleppo, Syrii i Libanie.

W imieniu własnym i wspieranych rodzin składam serdeczne podziękowanie Księżom Diecezji Płoc-
kiej którzy włączyli się w tę inicjatywę. Diecezja Płocka objęła opieką za pośrednictwem Caritas 22 ro-
dziny (dla potrzebujących rodzin przekazaliśmy ponad 70 000 zł).

Zgodnie z  informacją zamieszczoną w  Okólniku  34/2016 proszę o  przekazanie ofiar zebranych 
do puszek w dniu 15 stycznia 2017 roku, do biura Caritas lub na konto Caritas Diecezji Płockiej z dopi-
skiem,, Rodzina Rodzinie”. 

2. Rekolekcje dla Parafialnych Zespołów Caritas.

Jak co roku Caritas Diecezji Płockiej organizuje rekolekcje dla Członków Parafialnych Zespołów Ca-
ritas i Parafialnych Zespołów Charytatywnych. Rozważania tegorocznych rekolekcji dotyczyć będą treści 
związanych z ogłoszonym przez Episkopat Polski Rokiem św. Brata Alberta. Odbędą się one w Ośrodku 
Charytatywno – Szkoleniowym Caritas w Popowie n/Bugiem, w dniach 24. 02. 2016 r. – 26. 02. 2016 r. 
Bardzo proszę Księży Proboszczów o powiadomienie zainteresowanych osób.

Dodatkowe informacje i zapisy w sekretariacie Caritas w Płocku, ul. Sienkiewicza 34, Tel. (24) 267-
82-40.

Płock, dnia 6 lutego 2017 r.
 Ks. Szczepan Bugaj
 Dyrektor Caritas Diecezji Płockiej

3. Informacja Caritas Polska

W nawiązaniu do pojawiających się zgłoszeń o nieprawnym działaniu, informuję uprzejmie, że Ca-
ritas Polska nie prowadzi współpracy z K&S Social Marketing Sp. z o. o oraz wezwała firmę K&S Social 
Marketing Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domagalskiego 7G; 26-600 Radom, do zaprzestania posługiwa-
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nia się logotypem Caritas z uwagi na brak jakiejkolwiek współpracy. Jednocześnie Caritas Polska nie 
ponosi odpowiedzialności za używanie własnego logotypu w złej wierze przez inne podmioty.

Wezwanie do zaprzestania bezpodstawnego wykorzystywania prawnie chronionego logotypu Cari-
tas w jakiejkolwiek formie obejmuje stronę internetową www.bycdzieckiem.pl oraz materiały drukowa-
ne rozsyłane wraz z fakturą do zapłaty.

Płock, dnia 6 lutego 2017 r.
 Ks. Marek Dec
 Zastępca Dyrektora Caritas Polska
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KOMUNIKATY WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W PŁOCKU

W roku 2016 WSD skierowało prośbę do Dekanatów: Bielskiego, Bodzanowskiego, Dzierzgowskiego, 
Rypińskiego i Dobrzyń nad Wisłą, dotyczącą zorganizowania tzw. Niedzieli Powołań. 27 parafii z wyżej 
wymienionych dekanatów pozytywnie odpowiedziało na apel seminarium. Ponadto swoje zaproszenie 
skierowało 9 parafii z innych dekanatów. Za wszelką życzliwość oraz wsparcie dla Seminarium wyrażam 
serdeczne podziękowanie. Wszystkie wymienione parafie przekazały także dobrowolnie na rzecz Semi-
narium środki finansowe z tacy.

1. Niedziele powołań w II semestrze roku akademickiego 2015/2016 (kwiecień – maj 2016 r.)

  PARAFIA OFIARA

DEKANAT BIELSKI BIELSK 1 854,00 zł

  CIACHCIN 731,00 zł

  GOZDOWO 1 829,00 zł

  ŁĘG 702,00 zł

  WOŹNIKI 1 125,00 zł

  ZAGROBA 622,00 zł

DEKANAT BODZANOWSKI BLICHOWO 710,00 zł

  DANISZEWO 907,00 zł

  ŁETOWO 934,00 zł

  RADZANOWO 832,00 zł

DEKANAT DZIERZGOWSKI DZIERZGOWO 2 187,00 zł

  DUCZYMIN 1 049,00 zł

  JANOWIEC KOŚCIELNY 1 837,00 zł

  JANOWO 1 601,00 zł

  KRZYNOWOŁOGA MAŁA 2 000,00 zł

  KRZYNOWŁOGA WIELKA 1 170,00 zł

  SKIERKOWIZNA 923,00 zł

POZOSTAŁE PARAFIE GOSTYNIN PAR. BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 2 953,00 zł

  MŁAWA PAR. M.B.KRÓLOWEJ POLSKI 5 530,00 zł
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  PARAFIA OFIARA

DEKANAT RYPIŃSKI RYPIN ŚW. TRÓJCY 3 048,00 zł

  OSIEK RYPIŃSKI 1 264,00 zł

  SADŁOWO 1 102,00 zł

  STRZYGI 800,00 zł

  OKALEWO 919,00 zł

DEKANAT DOBRZYŃ N. WISŁĄ SIKÓRZ 500,00 zł

  SIECIEŃ 741,00 zł

  ROKICIE 1 366,00 zł

  BĄDKOWO 600,00 zł

  DOBRZYŃ NAD WISŁĄ 2 436,00 zł

POZOSTAŁE PARAFIE OSTROWITE 1 169,00 zł

  BONISŁAW 1 096,00 zł

  DROBIN 2 599,00 zł

  ŁOPACIN 982,00 zł

  TROSZYN 1 428,00 zł

  KRYSK 1 235,00 zł

  BODZANÓW 1 899,00 zł

Płock, dnia 3 lutego 2017 r.
 Ks. Marek Jarosz
 Rektor WSD w Płocku
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PERSONALIA

Informacja o suspensie
Ks. dr Andrzej Wujek, inspektor Inspektorii Towarzystwa Salezjańskiego św. Stanisława Kost-

ki w Warszawie, poinformował, że ks. Tomasz Paweł Radkiewicz SDB, wyświęcony 26 maja 2007 r., 
na mocy samego prawa kan. 694 § 1, 2º KPK został 18 stycznia 2017 r. wydalony z Towarzystwa Sale-
zjańskiego i podlega karze suspensy zgodnie z kan. 1394 § 1 KPK.

Płock, dnia 8 lutego 2017 r.
 Ks. Dariusz Rogowski
 Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 9 lutego 2017 r.
Nr 439/2017

Za zgodność

2. Niedziele powołań w I semestrze roku akademickiego 2016/2017 (październik – listopad 2016 r.)


