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DEKRET
powołujący Diecezjalną Radę Ekonomiczną

Mając na uwadze kan. 492 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz odnośne przepisy Statutu Diecezjal-
nej Rady Ekonomicznej zawarte w Uchwałach 43. Synodu Diecezji Płockiej, z dniem 16 marca 2022 r., 
na okres pięciu lat, powołuję Diecezjalną Radę Ekonomiczną w następującym składzie:

 1. Ks. kan. mgr Ryszard Paradowski – przewodniczący
 2. Ks. kan. mgr Robert Banasiak – sekretarz
 3. Ks. kan. mgr Roman Bagiński
 4. Ks. kan. mgr Sławomir Filipski
 5. Ks. kan. dr Janusz Kochański
 6. Ks. kan. mgr Jarosław Kulesza
 7. Pani mgr Katarzyna Linowska
 8. Ks. kan. mgr Andrzej Milewski
 9. Ks. kan. mgr Sławomir Rosiński
 10. Ks. kan. mgr Janusz Rumiński
 11. Ks. Andrzej Rutkowski
 12. Pan mec. Konrad Wypych

Cele i zadania Diecezjalnej Rady Ekonomicznej określają m.in.: kan. 493 Kodeksu Prawa Kanonicz-
nego, kanony księgi V Kodeksu Prawa Kanonicznego (Dobra Doczesne Kościoła) oraz Statut Diecezjal-
nej Rady Ekonomicznej.

Działania Diecezjalnej Rady Ekonomicznej będą wymagać niekiedy szybkiego i sprawnego działa-
nia, dlatego też liczę na dyspozycyjność jej Członków.

Na owocną pracę Diecezjalnej Rady Ekonomicznej dla dobra Kościoła Płockiego z serca błogosławię –

Płock, dnia 3 marca 2022 r.
Nr 422/2022

 † Piotr Libera
 Biskup Płocki

 Ks. Dariusz Rogowski
 Notariusz

OKÓLNIK
KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

Płock – dnia 14 marca 2022 r.

9/2022



– 70 –

47

RADA PRAWNA
RADA DO SPRAW EKUMENIZMU

KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

PRO MEMORIA
dotyczące posług religijnych udzielanych

wiernym z Kościołów i Wspólnot kościelnych
niemających pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim

W związku z liczną obecnością w Polsce uchodźców należących do różnych chrześcijańskich Kościo-
łów niekatolickich, przede wszystkim wiernych prawosławnych, może się zdarzyć, że będą oni zwracać 
się do katolickich duszpasterzy z prośbą o posługę religijną. Dlatego w niniejszym dokumencie zostaną 
przypomniane podstawowe zasady postępowania duszpasterzy katolickich (niezależnie od obrządku) 
w odniesieniu do ochrzczonych niekatolików, którzy proszą o udzielenie sakramentów świętych, sakra-
mentaliów lub odprawienie pogrzebu.

Odnośnie do  modlitwy z  innymi chrześcijanami to „katolicy nie tylko mogą, ale wręcz powinni 
szukać okazji do modlitwy z innymi chrześcijanami”. „Światowe problemy, takie jak wojna, ubóstwo, 
sytuacja migrantów, niesprawiedliwość i prześladowania wyznawców Chrystusa, a także innych grup 
religijnych, również wymagają uwagi chrześcijan, ich połączenia się w modlitwie o pokój i  za osoby 
najbardziej bezbronne” (Biskup i jedność chrześcijan: vademecum ekumeniczne, 17 i 19).

Katolicy powinni być gotowi dopomóc innym chrześcijanom w tym, aby wzięli udział w nabożeń-
stwie, zwłaszcza niedzielnym, we własnym kościele czy domu modlitwy. Gdyby ten udział był utrudnio-
ny, zwłaszcza z powodu lokalnego braku miejsc modlitwy ich wspólnot, katolicy z otwartością zaprasza-
ją tych chrześcijan do swoich kościołów, aby mogli pomodlić się z zachowaniem zasad przypomnianych 
w niniejszym dokumencie.

Z natury rzeczy poniższe zasady nie dotyczą wiernych katolickich Kościołów wschodnich, którzy są 
w pełnej jedności wiary, sakramentów i hierarchii. Relacje duszpasterskie pomiędzy nimi i Kościołem 
łacińskim określa „Pro memoria” Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 4 października 
2018 roku.

I. Zasady podstawowe

1. Co do zasady, szafarze katoliccy godziwie udzielają sakramentów katolikom, a ochrzczeni niekato-
licy przyjmują godziwie sakramenty od szafarzy swoich Kościołów lub Wspólnot kościelnych.

2. Jednak w sytuacjach nadzwyczajnych, w których wierni nie mają możliwości udania się do sza-
farza swojego Kościoła lub Wspólnoty kościelnej, katoliccy szafarze mogą udzielić niektórych posług 
religijnych ochrzczonym niekatolikom, zwłaszcza wiernym prawosławnym, gdyż wierni ci nie mogą 
pozostawać bez dostępu do źródeł łaski Bożej, jakimi są zwłaszcza sakramenty święte. W relacjach z Ko-
ściołami prawosławnymi ważne jest to, że zachowana w nich została sukcesja apostolska, a tym samym 
rozumienie i ważność sakramentów.

3. Udzielenie sakramentu lub innych posług religijnych ochrzczonym niekatolikom nie powoduje 
zmiany ich wyznania i nie wolno wykorzystywać takiej sytuacji do działań, które miałyby znamiona 
prozelityzmu. Posługa katolickich szafarzy jest niesieniem pomocy duchowej, której Kościół katolicki 
może udzielić wiernym innych Kościołów, przy jednoczesnym poszanowaniu ich tożsamości wyznanio-
wej i przynależności kościelnej(por. Dyrektorium ekumeniczne, 125). W związku z tym, należy uprzed-
nio upewnić się, czy w konkretnym Kościele niekatolickim nie jest to zabronione.

II. Udzielanie sakramentów wiernym Kościołów wschodnich (np. prawosławnych)

4. Sakramenty pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych
Zgodnie z kan. 844 § 3 KPK i 671 § 3 KKKW) „szafarze katoliccy godziwie udzielają sakramen-

tów pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych członkom Kościołów wschodnich niemających pełnej 
wspólnoty z Kościołem katolickim, gdy oni sami z własnej woli o nie proszą i są należycie usposobieni”.
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Wystarczającym powodem udzielenia każdego z tych trzech sakramentów jest wyrażona z własnej 
inicjatywy prośba i odpowiednia dyspozycja proszącego. Warunkiem udzielenia każdego z tych sakra-
mentów nie jest natomiast niedostępność szafarza prawosławnego.

Szafarz katolicki powinien najpierw upewnić się, czy ta prośba nie wynika np. z niewiedzy lub bez-
radności i udzielić proszącemu niezbędnych wyjaśnień. Dotyczy to szczególnie Eucharystii, która jest 
znakiem przynależności do Kościoła. W wielu przypadkach właściwym będzie odesłanie prawosławne-
go wiernego do prawosławnego duchownego.

Jeśli takie odesłanie jest trudne, a prośba o sakramenty duchowo umotywowana, należy zbadać dys-
pozycję proszącego. Przy udzielaniu sakramentów szafarz katolicki ma obowiązek kierowania się za-
sadami doktryny i dyscypliny katolickiej, co oznacza na przykład, że nie może udzielić Komunii Świę-
tej wiernemu niekatolickiego Kościoła wschodniego, który jest rozwiedziony i żyje w nowym związku, 
nawet jeśli może on ją przyjmować w swoim Kościele. Dobrą okazją do oceny dyspozycji proszącego 
może być sakramentalna spowiedź. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że wiele Kościołów wschodnich 
wymaga od swoich wiernych sakramentu pokuty przed każdorazowym przyjęciem Eucharystii.

W przypadku prośby o dopuszczenie dziecka do Pierwszej Komunii Świętej, zwłaszcza, gdy dziecko 
uczestniczy w katolickiej katechezie szkolnej, to wolno je dopuścić, pamiętając, że dla dziecka prawo-
sławnego nie jest to przyjęcie Eucharystii po  raz pierwszy, gdyż pierwsze przyjęcie Komunii Świętej 
miało miejsce podczas udzielania chrztu i bierzmowania. Będzie to zatem pierwsza spowiedź i uroczy-
sta Komunia Święta.

Zabronione jest koncelebrowanie Eucharystii z kapłanami prawosławnymi.
5. Chrzest
Zgodnie z kan. 868 § 3 KPK i kan. 681 § 5 KKKW „dziecko chrześcijan niekatolików jest chrzczone 

godziwie, jeżeli o to proszą rodzice lub przynajmniej jedno z nich, albo ten, kto ich zgodnie z prawem 
zastępuje, i jeżeli wskutek niemożliwości fizycznej lub moralnej nie mogą się udać do własnego szafarza”.

Szafarz katolicki może godziwie ochrzcić dziecko na prośbę rodziców, którzy nie są katolikami jedy-
nie w sytuacji, gdy nie mają oni dostępu do szafarza swojego Kościoła. Swoją prośbę winni oni sformuło-
wać na piśmie. Zachowując taki dokument w archiwum parafialnym, duszpasterz katolicki będzie mógł 
uchronić się przed posądzaniem go o prozelityzm, czyli niegodziwe nakłanianie do zmiany wyznania. 
To zastrzeżenie nie ma zastosowania w  niebezpieczeństwie grożącym dziecku lub rodzicom. Chrztu 
należy udzielić zgodnie z księgami liturgicznymi Kościoła katolickiego.

W takim przypadku szafarz katolicki, udzielając chrztu dziecku, nie włącza go do Kościoła katolic-
kiego, dlatego w księdze ochrzczonych musi zostać odnotowane, że dziecko należy do innego Kościoła, 
niemającego jedności z Kościołem katolickim.

W przypadku chrztu osoby powyżej czternastego roku życia należy przestrzegać przepisów dotyczą-
cych chrztu dorosłych, natomiast w przypadku dzieci powyżej siódmego roku życia, także one winny 
wyrazić wolę przyjęcia chrztu.

Rodzicom lub dorosłemu ochrzczonemu należy wydać świadectwo chrztu. Nie można także wyklu-
czyć sytuacji, w której rodzice prawosławni poproszą o chrzest dla dziecka, wyrażając życzenie, by było 
ono włączone do Kościoła katolickiego i proponując katolickich rodziców chrzestnych. W takiej sytuacji 
sprawę należy skonsultować z kurią diecezjalną.

Osoby wyznania prawosławnego mogą pełnić funkcję chrzestnego także w Kościele katolickim, ale 
zawsze razem z chrzestnym katolikiem (kan. 685 § 1, n. 2 i § 3 KKKW; Dyrektorium ekumeniczne, 98).

6. Małżeństwo dwojga prawosławnych
Wprawdzie, zgodnie z kan. 1116 § 1 KPK i kan. 832 KKKW, „jeżeli nie ma osoby właściwej do asy-

stowania zgodnie z  przepisami prawa lub nie można się do  niej udać bez poważnej niedogodności, 
chcący zawrzeć prawdziwe małżeństwo mogą je ważnie i godziwie zawrzeć wobec samych świadków: 
1° w niebezpieczeństwie śmierci; 2° poza niebezpieczeństwem śmierci, jeżeli roztropnie przewiduje się, 
że taki stan rzeczy utrzyma się przez miesiąc”, to jednak „ordynariusz miejsca może udzielić każdemu 
kapłanowi katolickiemu upoważnienia do błogosławienia małżeństwa wiernych Kościołów wschodnich 
niepozostających w pełnej wspólnocie z Kościołem katolickim, jeżeli ci z własnej woli, sami o to proszą 
i jeżeli nic nie stoi na przeszkodzie ważnemu i godziwemu zawarciu małżeństwa. Sam kapłan, jeżeli jest 
to roztropnie możliwe, powinien poinformować o sprawie właściwą władzę zainteresowanego Kościoła 
niekatolickiego” (tak również w kan. 833 KKKW).
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Proboszcz nie ma uprawnień do pobłogosławienia małżeństwa dwojga niekatolików. W przypadku, 
gdy do kapłana katolickiego zgłosi się dwoje prawosławnych, wyrażających wolę zawarcia małżeństwa, 
o  upoważnienie do  pobłogosławienia tego małżeństwa należy zwrócić się do  ordynariusza miejsca. 
Upoważnienia takiego ordynariusz miejsca nie może udzielić diakonowi (kan. 1108 § 3 KPK, kan. 828 
KKKW). Nupturienci swoją prośbę o możliwość zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim winni sfor-
mułować na piśmie.

W przypadku braku dokumentów potwierdzających przyjęcie chrztu, należy posłużyć się zeznania-
mi świadków, a w przypadku ich braku, zaprzysiężonymi oświadczeniami samych nupturientów. Zezna-
nia świadków i oświadczenia nupturientów winny także dotyczyć potwierdzenia stanu wolnego. Należy 
zapytać wprost, czy nupturient obrządku wschodniego nie zawierał wcześniej małżeństwa kościelnego 
(cerkiewnego). Jest to konieczne, gdyż w niekatolickich Kościołach wschodnich istnieje możliwość za-
warcia drugiego i trzeciego małżeństwa, stąd „stan wolny” może być różnie rozumiany. Całość doku-
mentacji należy przedstawić w kurii diecezjalnej wraz z prośbą o upoważnienie do pobłogosławienia 
małżeństwa.

Fakt zawarcia małżeństwa należy zapisać w parafialnej księdze zaślubionych, z wyraźnym zaznacze-
niem wyznania małżonków, a także należy wydać małżonkom świadectwo ślubu.

III. Udzielanie sakramentów innym chrześcijanom (np. protestantom)

7. Niektóre Kościoły i Wspólnoty kościelne nie są w  takiej samej sytuacji, co wspomniane wyżej 
Kościoły wschodnie, gdy idzie o życie sakramentalne. Pewne z nich z różnych powodów sprawują tylko 
niektóre sakramenty. Jednak może się zdarzyć, że wierny przynależący do  takiej wspólnoty poprosi 
katolickiego szafarza o udzielenie sakramentu pokuty, Eucharystii lub namaszczenia chorych. Zgodnie 
z kan. 844 § 4 KPK i 671 § 4 KKKW, „jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo śmierci albo, zdaniem biskupa 
diecezjalnego albo konferencji biskupów, zachodzi inna nagła, poważna potrzeba, szafarze katoliccy 
godziwie udzielają wspomnianych sakramentów także pozostałym chrześcijanom, niemającym pełnej 
wspólnoty z Kościołem katolickim, którzy nie mogą się udać do szafarza swojej wspólnoty i sami z wła-
snej woli o nie proszą, jeżeli w stosunku do tych sakramentów wyrażają wiarę katolicką i są należycie 
usposobieni”.

Warunki udzielenia tych sakramentów tym chrześcijanom są następujące:
a) prośba i odpowiednie przygotowanie kandydata,
b) sytuacja niebezpieczeństwa śmierci,
c) albo inna poważna konieczność podlegająca osądowi biskupa diecezjalnego,
d) brak możliwości udania się do własnego szafarza,
e) wyrażenie katolickiej wiary odnośnie do  sakramentu, o  który prosi(np. wiary w  odpuszczenie 

grzechów w  sakramencie pokuty, w  realną obecność Chrystusa w  Eucharystii czy w  specjalną łaskę 
udzielaną choremu przez sakrament namaszczenia chorych, a także w potrzebę kapłaństwa służebnego 
do ich sprawowania).

IV. Inne akty kultu Bożego – dotyczy wszystkich ochrzczonych niekatolików

8. Sakramentalia – błogosławieństwa
Zgodnie z kan. 1170 „błogosławieństw, które powinny być udzielane przede wszystkim katolikom, 

można udzielać także katechumenom, a nawet niekatolikom, jeżeli nie ma zakazu Kościoła”.
9. Pogrzeb
Zgodnie z kan. 1183 § 3 KPK i kan. 876 § 1 KKKW „ochrzczonym należącym do jakiegoś Kościoła 

albo wspólnoty kościelnej niekatolickiej można urządzić pogrzeb kościelny według roztropnego uzna-
nia ordynariusza miejsca, jeżeli nie stwierdziłoby się, iż mieli przeciwną wolę, i jeżeli ich własny szafarz 
nie mógłby być obecny”.

Warunki odprawienia pogrzebu chrześcijanina niekatolika są następujące:
a) prośba osób organizujących pogrzeb,
b) niedostępność szafarza wspólnoty niekatolickiej,
c) pewność, że zmarły nie miał przeciwnej woli, tzn. przed śmiercią nie wykluczył w sposób wyraźny 

katolickiej formy pogrzebu,
d) ordynariusz miejsca wyraził zgodę,
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e) w czasie mszy św. pogrzebowej nie wymienia się imienia zmarłego w modlitwie eucharystycznej, 
ale można to uczynić w odpowiednich modlitwach mszalnych (kolekta) i w wezwaniach modlitwy wier-
nych (Dyrektorium ekumeniczne, 121).

10. Udostępnienie kościoła, kaplicy, cmentarza lub budynku kościelnego
Zgodnie z kan. 670 § 2 KKKW i art. 137 Dyrektorium ekumenicznego, „jeżeli chrześcijanie akatolicy 

nie mają miejsca, w którym mogliby godnie sprawować kult Boży, biskup miejsca może zezwolić na uży-
wanie budynku katolickiego, cmentarza lub kościoła”, a także „jeżeli księża, inni szafarze lub wspólnoty, 
nie pozostający w pełnej komunii z Kościołem katolickim, nie mają miejsca ani liturgicznych przedmio-
tów, niezbędnych do godnego odprawiania własnych ceremonii religijnych, biskup diecezjalny może 
pozwolić im na korzystanie ze świątyni katolickiej, a także użyczyć im przedmiotów niezbędnych do ich 
służby Bożej”.

Pelplin – Elbląg, 8 marca 2022 roku

 † Ryszard Kasyna
 Przewodniczący Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski
 † Jacek Jezierski
 Przewodniczący Rady do Spraw Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski
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KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

1. Trwa konkurs internetowy „Błogosławiona Hanna Chrzanowska – Dama Miłosierdzia XX wieku”. 
Jest on organizowany przez Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Zdrowia przy współpracy z Wydzia-
łem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej Płockiej. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału uczniów 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W konkursie można wziąć udział w dowolnym etapie. 
Linki do pytań każdego etapu są publikowane w kolejne piątki podczas peregrynacji relikwii bł. Han-
ny Chrzanowskiej i aktywne w godzinach 19:00-20:00. Wszystkie informacji są na stronie Wydziału 
Katechetycznego. 

2. W dniach 4-6 marca 2022 r. w MCEW Studnia w Płocku odbył się kolejny turnus rekolekcji dla 
katechetów. W roku szkolnym 2021/2022 prowadzi je ks. Krzysztof Ruciński, Dyrektor MCEW Studnia 
i Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży.

3. Dnia 3 marca 2022 r. odbył się etap dekanalny  XXVIII Diecezjalnego Konkursu Biblijnego 
„Ewangelia Według Św. Mateusza” dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. Dziękujemy Księżom 
Dziekanom i Katechetom za przygotowanie i zorganizowanie tego etapu. Finał konkursu odbędzie się 
22 kwietnia 2022 r. (piątek) w Szkole Podstawowej im. gen. Zygmunta Padlewskiego w Radzyminku 
na terenie parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Radzyminku. 

4. Dnia 9 marca 2022 r. odbył się etap diecezjalny Olimpiady Teologii Katolickiej. Spotkanie konkurso-
we miało miejsce w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, przy ul. Abpa A. J. Nowowiejskiego 2. 

5. Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Płockiej na Jasną Górę, odbędzie się 11 kwietnia 2022 r. pod 
hasłem Moc w słabości. Komplety znaczków i śpiewników na pielgrzymkę można odebrać w Wydziale 
Katechetycznym. Koszt zestawu dla jednej osoby (znaczek + śpiewnik) wynosi 2 zł. 

Program Pielgrzymki
 9.15 – Zapisy w recepcji
 10.30 – „Zawiązanie wspólnoty” w Bazylice Jasnogórskiej
 10.45 – Konferencja – p. Jan Mela
 11.30 – Droga Krzyżowa na wałach jasnogórskich
 14.15 – Przygotowanie do Mszy Świętej
 14.30 – Msza święta pod przewodnictwem J. E. Księdza Biskupa Mirosława Milewskiego.

Płock, dnia 9 marca 2022 r.

 Ks. Grzegorz Jerzy Zakrzewski
 Dyrektor Wydziału Katechetycznego
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KOMUNIKATY WYDZIAŁU DS. RODZIN

1. Relikwie św. Walentego

Dn. 20 lutego br., podczas VI Niedzieli z „Amoris laetitia”, do parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie, 
ks. Wojciech Kućko wprowadził relikwie św. Walentego, męczennika. Zostały one sprowadzone z Sac-
rarium Apostolicum w Watykanie staraniem ks. Wojciecha Kućki, ks. kan. dra Andrzeja Krasińskiego – 
proboszcza parafii oraz ks. prał. dra hab. Waldemara Jana Turka – pracownika Sekcji Łacińskiej Sekre-
tariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Od kilku lat w farze rypińskiej przywracany jest kult św. Walentego, 
patrona chorych i zakochanych.

2. Pomoc dla Ukrainy

Dn. 26 lutego br. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej wydało „Oświadczenie o po-
mocy narodowi ukraińskiemu”, opublikowane na stronie Stowarzyszenia (http://srkplock.pl/?p=3947) 
oraz w „Okólniku” 8/2022. Organizowana jest zbiórka artykułów higienicznych, środków opatrunko-
wych, koców, artykułów spożywczych i  innych produktów, potrzebnych do  przetrwania w  trudnych 
warunkach wojennych. Wpłaty można również przekazywać na konto numer: 45 1540 1290 2001 5971 
6826 0001 z tytułem „Solidarni z Ukrainą”. 

3. Dzień Świętości Życia

Obchodzona 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego to, jak co roku, okazja do modlitwy za ży-
cie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Ponadto w przeddzień, 24 marca, zgodnie z uchwałą 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest Narodowy Dzień Życia, którego celem jest „wzbudze-
nie refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochro-
nę i budowanie szacunku do życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych 
na pomoc innych” (Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie usta-
nowienia Narodowego Dnia Życia).

W związku z tym do parafii zostały przekazane następujące pomoce duszpasterskie:
a) broszura „Tydzień modlitw o ochronę życia” (19-25 marca), przygotowana przez Polskie Stowa-

rzyszenie Obrońców Życia Człowieka (księża dziekani są proszeni o rozdzielenie broszur według uzna-
nia i potrzeb do wszystkich parafii w dekanacie);

b) książka „Jesteśmy rodziną serc” autorstwa Wojciecha Jaronia, zawierająca m.in. ceremoniał uro-
czystości przyrzeczenia duchowej adopcji oraz adoracje eucharystyczne w intencji obrony życia niena-
rodzonych, które mogą być przydatne na pierwsze niedziele miesiąca lub w czasie dni eucharystycznych 
w diecezji (1 książka dla parafii);

c) foldery z deklaracjami duchowej adopcji dziecka poczętego, przygotowane przez Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej oraz Wydział ds. Rodzin Kurii Płockiej (do rozdzielenia po 20 szt. 
dla każdej parafii w dekanacie);

d) do Księży Dziekanów została również przekazana ankieta o duchowej adopcji w dekanatach. Pro-
szę o jej wypełnienie i przesłanie do dn. 15 kwietnia br.

4. Rodziny zastępcze

Apostolski Ruch Wiary zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji o inicjatywie „Niezastąpieni 
Rodziny Zastępcze” (www.niezastapieni.org), której celem jest promowanie rodzicielstwa zastępczego 
wśród wierzących, wsparcie finansowe i merytoryczne osób pragnących przyjąć dzieci i stać się dla nich 
rodziną zastępczą.

Płock, dnia 3 marca 2022 r.

 Ks. Wojciech Kućko
 Dyrektor Wydziału ds. Rodzin
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KOMUNIKATY WYDZIAŁU DS. NOWEJ EWANGELIZACJI

1. Przekazuję informacje dotyczące rekolekcji kerygmatycznych.

W związku z zakończeniem posługi ewangelizacyjnej ekip kerygmatycznych, które otrzymały błogo-
sławieństwo Biskupa Płockiego do prowadzenia rekolekcji kerygmatycznych w parafiach Diecezji Płoc-
kiej na zakończenie Płockiej Szkoły Ewangelizatorów, pragnę bardzo serdecznie podziękować wszyst-
kim osobom: księżom i świeckim, z parafii, ruchów i wspólnot katolickich, które ofiarnie zaangażowały 
się w to dzieło. Dziękuję także ks. Rafałowi Winnickiemu i ks. dr. Łukaszowi Zdunkiewiczowi, koor-
dynatorom rekolekcji w  naszej diecezji. Szczególne podziękowania przekażemy podczas wiosennego 
spotkania Diecezjalnej Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.

Księżom Proboszczom parafii i  ich współpracownikom bardzo dziękuję za  serdeczne przyjęcie 
i otwartość. Pragnę także poinformować, że w dalszym ciągu oferujemy pomoc w założeniu wspólnot 
w tych parafiach, zwłaszcza o profilu ewangelizacyjnym oraz możliwość rekolekcji dla chętnych, w de-
kanatach lub poszczególnych parafiach.

Dotychczas rekolekcje kerygmatyczne odbyły się w 188. parafiach w 15. dekanatach Diecezji Płockiej.

2. Terminy rekolekcji kerygmatycznych w Dekanacie Płock Wschód w 2022 r. 

Parafia Termin

P
Ł
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K
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Płock, MB Fatimskiej 8-10 maja

Płock, św. Jakuba 8-10 maja

Płock, św. Józefa 10-12 października

Płock, Świętego Krzyża 24-26 kwietnia

Płock, św. Stanisława Kostki ustalany

Płock, św. Wojciecha 18-20 września

Rogozino 8-10 maja

Słupno 29-31 maja

3. Informuję o możliwości przeprowadzenia rekolekcji dla kobiet, rekolekcji wielkanocnych oraz 
innych spotkań formacyjnych i ewangelizacyjnych. 

Zainteresowanych księży proszę o  kontakt. Informacje dotyczące naszych propozycji znajdują się 
na stronie Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji: nowaewangelizacja.com.pl.

Płock, dnia 10 marca 2022 r.

 Iwona Zielonka
 Dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji
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KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. Płockie Dni Pastoralne

W dniach 20-21kwietnia 2022 roku odbywać się będą Płockie Dni Pastoralne, podczas których pod-
jęty zostanie temat Kościół na  Mazowszu po  doświadczeniu pandemii i  w  dobie procesu synodalnego. 
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Do  udziału zapraszamy wszystkich Księży oraz wybranych przez Księży Proboszczów i  Wikariuszy 
przedstawicieli Parafialnej Rady Duszpasterskiej. 

Program tegorocznych Płockich Dni Pastoralnych jest następujący:

PŁOCKIE DNI PASTORALNE
20-21 kwietnia 2022 r.

Kościół na Mazowszu po doświadczeniu pandemii i w dobie procesu synodalnego

I. Część modlitewna – Katedra Płocka
9.30 – Nabożeństwo połączone z  adoracją Najświętszego Sakramentu – ks.  dr  Wojciech Kućko / 

ks. Adam Brzeziński

II. Część wykładowa – NoveKino Przedwiośnie Sala nr 1:
10.15 – Słowo wprowadzenia – J. E. bp Piotr Libera / J. E. bp Mirosław Milewski
10.25 – Synodalność w realiach duszpasterstwa parafialnego – dr hab. Aleksander Bańka, prof. Uni-

wersytetu Śląskiego w Katowicach
10.55 – Strategie Kościoła (po) pandemii – ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. Uniwersytetu Szcze-

cińskiego
11.25-11.40 – pytania
11.40-12.10 – przerwa kawowa
12.10-12.15 – czas na przejście do sal pracy w grupach.

III. Część dyskusyjna (w grupach) – NoveKino Przedwiośnie: sala nr 1. Sala kawowa – poziom -1; 
Opactwo Pobenedyktyńskie: Sala barokowa, Sala biskupów, Kawiarenka

12.15 – Parafie Diecezji Płockiej po doświadczeniu pandemii i w dobie procesu synodalnego – widzieć, 
ocenić, działać – praca w grupach, praktyczny wymiar synodalności

13.30 – Podsumowanie pracy w grupach. Podziękowanie
13.45 – Zakończenie obrad

Informacje organizacyjne:
W Płockich Dniach Pastoralnych obowiązkowo biorą udział wszyscy księża oraz przedstawiciele ka-

tolików świeckich. Prosimy, aby każdy duszpasterz (Proboszcz i  Wikariusz) wybrał i  zabrał ze sobą 
do Płocka jedną osobę z Parafialnej Rady Duszpasterskiej;

Księży, którzy katechizują prosimy o wcześniejsze zgłoszenie do Wydziału Duszpasterskiego (przy-
gotujemy stosowne zaświadczenia do  placówek oświatowych o  obowiązkowym udziale w  Płockich 
Dniach Pastoralnych);

Nabożeństwo rozpoczynające Płockie Dni Pastoralne odbędzie się w Bazylice Katedralnej w Płocku 
o godz. 9.30. W nabożeństwie uczestniczą razem księża i katolicy świeccy;

Po nabożeństwie wszyscy (księża i świeccy) udają się na obrady do Sali nr 1 w NovymKinie Przed-
wiośnie, ul. Tumska 5a;

Ze względu na konieczność zachowania jednakowej liczby uczestników w poszczególne dni, prosimy 
o przyjazd według następującego porządku: środa (20 kwietnia) wszyscy Księża Wikariusze oraz Księża 
Proboszczowie z dekanatów: Bodzanów, Dobrzyń n. Wisłą; czwartek (21 kwietnia) Księża Proboszczo-
wie z pozostałych dekanatów;

Księża pracujący w  Kurii, WSD, Caritas, mediach, duszpasterstwie pozaparafialnym oraz Księża 
Emeryci biorą udział w dowolnym dniu;

Prosimy, aby wszyscy uczestnicy zgłosili swoją obecność w recepcji. Recepcja dla księży będzie czyn-
na od godz. 9.00 przy sali kinowej nr 1; podczas zapisu uczestnicy otrzymają kartę z informacją o miej-
scu pracy w grupie w ostatniej części spotkania;

Każdy ksiądz Proboszcz i Wikariusz, uiszcza opłatę w wysokości 80 zł (za siebie i za osobę świecką). 
Opłata obejmuje: wynagrodzenie dla prelegentów, wynajem sali kinowej, materiały szkoleniowe, bufet 
kawowy oraz inne koszty organizacyjne;

Parking dla samochodów w miejscach dostępnych na terenie miasta;
Planowane zakończenie Płockich Dni Pastoralnych około godz. 13.45.
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2. Forum Muzyków Kościelnych Diecezji Płockiej

W sobotę 23 kwietnia br. odbędzie się Forum Muzyków Kościelnych Diecezji Płockiej. To drugi – 
obok jesiennych Dni Formacji – element stałej formacji organistów Diecezji Płockiej. Forum Muzyków 
Kościelnych będzie z jednej strony krótką sesją naukową, poświęconą zagadnieniom związanym z mu-
zyką kościelną, z drugiej strony przestrzenią dyskusji o problemach muzyki kościelnej w naszej diecezji.

Program wydarzenia przedstawia się następująco:

FORUM MUZYKÓW KOŚCIELNYCH DIECEZJI PŁOCKIEJ
Płock, 23 kwietnia 2022 r.,

Sala barokowa Opactwa Pobenedyktyńskiego

„Między prawami liturgii a wolnością muzyka”

10.00 – Powitanie i rozpoczęcie obrad – ks. dr Andrzej Leleń
10.05 – Między prawami liturgii… – o zasadach rządzących muzyką liturgiczną – ks. dr hab. Daniel 

Brzeziński, prof. UMK w Toruniu, przewodniczący Sekcji Liturgistów Polskich
10.40 – … a wolnością muzyka – o dylematach muzyka służącego w liturgii – p. dr Marta Benk – mu-

zykolog, organistka w pocysterskim kościele w Lądzie nad Wartą
11.15 – pytania
11.30 – przerwa kawowa
12.15 – Sprawy bieżące, propozycje, problemy, dyskusja – ks. dr Marcin Sadowski
13.00 – Zakończenie

Informacje organizacyjne:
Do udziału w Forum zobowiązani są wszyscy organiści oraz osoby, które pełnią tę posługę również 

wówczas, gdy nie mają odpowiedniego przygotowania – jest to okazja do zdobywania koniecznej wie-
dzy o muzyce kościelnej. Udział organistów jest obowiązkowy – rejestracja nie jest wymagana, organiści 
opłatę wysokości 50 zł uiszczają na miejscu;

do uczestnictwa w Forum Muzyków Kościelnych zapraszamy także dyrygentów chórów, kapelmi-
strzów orkiestr strażackich i innych, osoby, które opiekują się scholami parafialnymi i parafialnymi ze-
społami muzycznymi, a także solistów, którzy pełnią posługę muzyczną podczas sprawowania sakra-
mentu małżeństwa lub obrzędów pogrzebowych; ze względu na  ograniczoną liczbę miejsc te osoby 
muszą zarejestrować się na stronie musicum.pl i uiścić opłatę uczestnika (50 zł). 

Uprzejmie proszę Księży Proboszczów o sfinansowanie połowy opłaty za osoby, które na co dzień 
służą w parafii i chciałyby wziąć udział w Forum (zarówno organistów, jak i inne zaangażowane osoby)

Uprzejmie proszę także Księży Proboszczów o takie umawianie ewentualnych posług w parafii w so-
botę 23 kwietnia, by organiści mogli uczestniczyć w spotkaniu (ewentualne pogrzeby mogą odbyć się 
w godzinach popołudniowych, Forum zakończy się o godz. 13.00)

3. Warsztaty muzyczne pt. „Powietrze już drga” dla młodzieżowych zespołów muzycznych 

W sobotę 23 kwietnia br. w MCEW „Studnia” w godz. 9.30-19.00 odbędą się jednodniowe warsztaty 
muzyczne dla parafialnych zespołów muzycznych pod hasłem „Powietrze już drga”. Jest to tytuł hymnu 
Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Lizbonie w 2023 roku. 

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą rozwijać się muzycznie oraz – jeśli wyrażą chęć – stać się częścią 
dużego zespołu, wykonującego śpiewy podczas najważniejszych wydarzeń młodzieżowych w Diecezji 
Płockiej. Warsztaty będą początkiem przygotowań do wspólnego śpiewania podczas Sacrosongu Die-
cezjalnego, spotkania „Młodzi w Bogu”, Pielgrzymki Dzieci i Młodzieży do Rostkowa oraz Światowych 
Dni Młodzieży. 

Warsztaty poprowadzą profesjonalni muzycy, m. in. osoby zaangażowane w  nagranie polskiej wersji 
hymnu „Powietrze już drga” (dostępna na youtube). Szczegółowy program zostanie podany na stronach in-
ternetowych MCEW „Studnia”, Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży oraz Wydziału Duszpasterskiego.

Koszt uczestnictwa: 30 zł/osoba (w tym obiad i kolacja).
Płock, dnia 14 marca 2022 r.
 Ks. Marcin Sadowski
 p.o. Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego
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PERSONALIA

Odznaczenia papieskie przekazane przez Biskupa Płockiego w dniu 8 marca 2022 r.
1. Pani Teresa Krowicka z Płocka, w dniu 18 stycznia 2022 r., została odznaczona przez Papieża Fran-

ciszka krzyżem „Pro Ecclesia et Pontifice”.
2. Pani Sylwia Juszkiewicz z Krakowa (pochodząca z Przasnysza w diecezji płockiej), w dniu 18 stycz-

nia 2022 r., została odznaczona przez Papieża Franciszka krzyżem „Pro Ecclesia et Pontifice”.
3. S. Romana Grażyna Józefowicz ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Mławie, 

w  dniu 18 stycznia 2022 r., została odznaczona przez Papieża Franciszka krzyżem „Pro Ecclesia et 
Pontifice”.

Płock, dnia 14 marca 2022 r.

 Ks. Dariusz Rogowski
 Notariusz 

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 14 marca 2022 r.
Nr 515/2022

Za zgodność


