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LIST PASTERSKI Z OKAZJI XV ROCZNICY 
OBJĘCIA POSŁUGI PASTERZA KOŚCIOŁA PŁOCKIEGO

Umiłowani Diecezjanie,
1. W najbliższy wtorek, w Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, minie 15 lat 

od dnia, w którym odbyłem ingres do naszej Bazyliki Katedralnej i rozpocząłem posługę 
Pasterza Kościoła Płockiego. Z tej okazji dzisiaj, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskie-
go, pragnę wyrazić Wam wszystkim moją wdzięczność za lata wspólnej drogi szlakiem – jak 
słyszeliśmy w drugim Czytaniu – „niewzruszonej nadziei”, danej ludzkości w Krzyżu, Zmar-
twychwstaniu i Wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa. Wdzięczność, wyrastająca z głębokiej 
świadomości obdarowania Jego miłością, stanowi fundament powołania każdego biskupa 
i kapłana. Jest ona postawą, którą nazywają „pamięcią serca”. I właśnie o tej pamięci serca 
chcę Was tym listem z głębi duszy zapewnić. 

2. W przeddzień ingresu, który miał miejsce 31 maja 2007 roku, udałem się do byłego 
niemieckiego obozu śmierci w  Działdowie, miejsca męczeństwa moich błogosławionych 
poprzedników – biskupów męczenników Antoniego Juliana Nowowiejskiego i Leona Wet-
mańskiego. Chciałem w ten sposób wyrazić pragnienie, że chcę być pośród Was świadkiem 
i pasterzem na  ich wzór. Następnie skierowałem swe kroki do Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego przy Starym Rynku w Płocku, gdzie św. Siostra Faustyna otrzymała dar objawienia 
znanego na całym świecie Obrazu Jezusa Miłosiernego. Jaka to radość mieć w Diecezji takie 
miejsce! Jakie szczęście brać co dzień do ręki różaniec i odmawiać z Wami i za Was koronkę 
do Bożego Miłosierdzia! Jak nie być wdzięcznym Dobremu Bogu za św. Siostrę Faustynę 
i za tę prostą modlitwę, którą chyba wszyscy w naszej Diecezji znamy: „Dla Jego bolesnej 
Męki miej miłosierdzie dla nas i  świata całego!” To właśnie dlatego 22 lutego 2011 roku, 
w 80. rocznicę tego pamiętnego płockiego objawienia, zmieniłem mój herb biskupi, umiesz-
czając w nim wizerunek Jezusa Miłosiernego i zawołanie: Jesu, in Te confido – Deus Caritas 
est – „Jezu, ufam Tobie – Bóg jest Miłością”. 

3. „Jezu, ufam Tobie!” Z tą ufnością w minionych latach przyjmowaliśmy w naszych pa-
rafiach Matkę Najświętszą w Jej Jasnogórskim Obrazie; obchodziliśmy – a wraz z nami cały 
Kościół w Polsce – Rok Św. Stanisława Kostki; odprawialiśmy 43. Synod Diecezjalny; gości-
liśmy z okazji Światowych dni Młodzieży w Krakowie setki młodych ludzi z wielu krajów 
świata; cieszyliśmy się darem nowego biskupa pomocniczego – księdza biskupa Mirosława 
i niemałą liczbą nowo wyświęconych kapłanów; powoływaliśmy w Płocku do istnienia Mło-
dzieżowe Centrum Edukacyjno-Wychowawcze „Studnia”, katolicką szkołę podstawową i li-
ceum, a w Sikorzu Dom Seniora „Leonianum”. A ile dobra działo się w tym czasie w naszych 
parafiach, rodzinach i wspólnotach wiary, w Seminarium i w mediach, na niwie katechezy 
i ekumenizmu! 

4. Owszem, były i trudne doświadczenia, jak choćby lata pandemii. Czy nie objawiły one 
jednak, jak ważna w życiu jest oddana, uczciwa służba tzw. zwykłych ludzi, kompetentne 
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zarządzanie i płynąca z wiary w Chrystusa nadzieja? Ile, ilu spośród Was odnalazło w tym 
dramatycznym czasie zapomniane modlitwy, dostrzegło głębokie programy ewangelizacyj-
ne w mediach, odkryło liturgię domową? Proszę Was, bardzo proszę – teraz jednak powra-
cajmy na Eucharystię do naszych świątyń! Od Mszy Świętej nigdy nie wolno się odzwyczaić! 

Inne trudne doświadczenie dzisiaj, to dramat wojny, toczącej się za naszymi granicami 
– wojny wywołanej przez nikczemną napaść Rosji na Ukrainę. I znowu, jak wiele było, jest 
szlachetnych odruchów serca w tym trudnym czasie! Jak pięknie, po Bożemu, nauczyliśmy 
się pomagać naszym Pobratymcom i Gościom, jednać z nimi, rozumieć ich! Dziękuję!

5. To wszystko pozwala z nadzieją spoglądać w przyszłość Kościoła naszej Diecezji. Dzi-
siejsze słowo Boże wskazuje kierunek tej drogi nadziei: Jezus żegna się z uczniami, a oni 
pytają Go, czy wraz z Zesłaniem Ducha Świętego przywróci „królestwo Izraela”, sprawi, że 
będzie ono jak inne imperia. Pamiętajcie, zdaje się odpowiadać Pan: będziecie żyli w tym 
świecie, ale nie jesteście ze świata. To się, Umiłowani, sprawdziło i wciąż się sprawdza. Kie-
dyś świat – także tu w  Polsce – otwarcie walczył z  Bogiem. Dzisiaj uderzono w  delikat-
ną tkankę ludzkiej miłości, w małżeństwo, w rodzinę, w wychowanie potomstwa. I dlatego 
świadectwo w tych sprawach jest tak ważne. Bądźcie, proszę, wierni małżeńskiej obrączce! 
Zachowujcie pamięć o matkach i ojcach, o wiernych Bogu i Ojczyźnie Polakach, a wśród 
nich szczególnie o św. Janie Pawle II papieżu Rodziny! Nie zastępujcie, proszę, wychowania 
grami komputerowymi. Nie dajcie kilkuletnim dzieciom smartfona, ale wprowadzajcie je 
w szeroki świat, bawiąc się z nimi, rozmawiając, pokazując jego piękno, wprawiając w mo-
dlitwę. Uczcie młodzież odpowiedzialności, uczcie wierności najwyższym ideałom, uczcie 
trzech prostych słów: „proszę – dziękuję – przepraszam”. Niech na  próżność, sączącą się 
z mediów, młody człowiek znajduje odtrutkę w Waszej prostocie; na wszechobecną erotyza-
cję – w ukazywanych mu wzorach czystości i wierności; na materializm i agresję niech znaj-
duje umocnienie w rodzinnej szkole duchowości i miłości; na ciężkie grzechy niektórych 
ludzi Kościoła – w Waszej prawdziwej wierze i świadectwie. Tak buduje się królestwo Boże, 
królestwo sprawiedliwości, miłości, pokoju i prawdy, które zapoczątkował nasz Pan i Mistrz. 

6. Jeszcze jedną wskazówkę daje nam dzisiejsze słowo Boże: kiedy uczniowie uporczywie 
wpatrują się we wstępującego do nieba Jezusa, przystępują do nich dwaj aniołowie, mówiąc: 
„Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was 
do  nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do  nieba”. Anielskie sło-
wa, obok niewątpliwego szacunku dla Apostołów, nazwanych uroczyście „mężami z Gali-
lei”, zawierają pouczenie: bezczynne czekanie na niewiele się przyda. Nic tak nie odpycha 
od wiary, jak „wiara od święta”, która nie znajduje przełożenia w codzienności – w wierności 
Bogu i w pomocy bliźniemu, w rzetelnej, uczciwej pracy. Wymownym znakiem tego była 
tegoroczna Droga Krzyżowa z papieżem Franciszkiem w rzymskim Koloseum. Jak zapewne 
pamiętacie, napisanie rozważań do niej Ojciec święty powierzył chrześcijańskim rodzi-
nom. Jedno z nich ułożył mężczyzna, którego żona ciężko zachorowała. Pewnego poranka 
– napisał ten włoski katolik – moja żona dwukrotnie zemdlała. Była kochana, miała swoją 
pozycję… A teraz została pozbawiona wszystkiego – lekarze odkryli chorobę, która od daw-
na sączyła truciznę do jej głowy. Ja z kolei, do tej pory tak uparcie dumny, dopiero w tej 
chwili odkryłem, jakim darem są inni. Są wśród nich tacy, którzy próbują cię rozweselić; 
którzy potrafią pomóc w kuchni; którzy zabierają nasze dzieci na katechezę; którzy potrafią 
wysłuchać; którzy rozumieją cię jednym spojrzeniem; którzy choć sami nie mają łatwo, nie-
ustannie się o ciebie martwią.

7. Twórzmy, Umiłowani, taki Kościół, który nie będzie instytucją załatwiającą interesan-
tów, ale miłosiernym Samarytaninem, który czyni się bliźnim poranionego człowieka. Ko-
ściół, w którym nauczycielka, biznesmen, gospodarz, rzemieślnik, lekarz i adwokat, wyzna-
je Jezusa Chrystusa jako odpowiedź na głód człowieka, aby być kochanym i wolnym, aby 
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przeżyć przebaczenie i pojednanie. Kościół, w którym nie brakuje księży, głoszących Ewan-
gelię z radosnym i pełnym wdzięczności obliczem świadka! Kościół ludzi świeckich, którzy 
żyją na co dzień wiarą, o wierze świadczą i do wiary wychowują! Kościół żywy, budzący 
nadzieję na niebo, które zaczyna się już tutaj!

Z nieustanną wiarą w taki Kościół z serca Wam błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego. Amen. 

 Wasz biskup Piotr 
Płock, dnia 29 maja 2022 r. 
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 

ZARZĄDZENIE: Czcigodni Księża, List Pasterski Biskupa Płockiego proszę odczytać 
wiernym, w niedzielę 29 maja br. (w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego), podczas 
wszystkich Mszy św., w ramach kazania.

Płock, dnia 20 maja 2022 r.
 † Mirosław Milewski
 Wikariusz Generalny 
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SŁOWO ZACHĘTY BISKUPA PŁOCKIEGO 
Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU „RODZINA AMORIS LAETITIA” 

I DIECEZJALNEGO ŚWIĘTA RODZINY

Kochani Diecezjanie!
Odpowiadając na prośbę Ojca Świętego Franciszka, w dniu 3-5 czerwca br. odbędą się trzydniowe 

obchody, związane z zakończeniem Roku „Rodzina Amoris laetitia”. W Grodzie Krzywoustego będzie-
my z  tej okazji gościć Polską Federację Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, założona w  stolicy naszej 
diecezji w 1993 r.

Serdecznie zapraszam do  włączenia się we wspólne świętowanie. Słowo zachęty do  przybycia 
do  Płocka kieruję szczególnie do  rodzin. Podczas Diecezjalnego Święta Rodziny dnia 5 czerwca br., 
w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, liczę na obecność rodziców, dzieci, babci i dziadków, a także 
duszpasterzy, katechetów, wychowawców i osób konsekrowanych. Uroczystość rozpoczniemy od Mszy 
św. o godz. 11.30 w Bazylice Katedralnej, a następnie w radosnym, dziesiątym już Marszu dla Życia 
i Rodziny, przejdziemy do ogrodu Wyższego Seminarium Duchownego, by w czasie festynu dziękować 
Bogu za dar życia i nasze rodziny. Zaproszenia pisemne ze szczegółami zostały przekazane do każdej 
parafii naszej diecezji. 

Wszystkich Diecezjan ogarniam moją modlitwą i  pamięcią. Przyjmijcie życzenia wstawiennictwa 
Królowej Rodzin na zmagania codzienności oraz pasterskie błogosławieństwo, którym obejmuję rów-
nież chorych, cierpiących i przeżywających różne trudności życia małżeńskiego i  rodzinnego. Niech 
czuwa nad Wami Ukrzyżowany i Zmartwychwstały Pan!

Płock, dnia 22 maja 2022 r.
 Wasz biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Czcigodni Księża, słowo Biskupa Płockiego proszę odczytać wiernym w niedzielę, 
22 maja br., podczas wszystkich Mszy św., w czasie ogłoszeń duszpasterskich.

Płock, dnia 20 maja 2022 r.
 † Mirosław Milewski
 Wikariusz Generalny 



– 132 –

99

ZAPROSZENIE NA DIECEZJALNE ŚWIĘTO RODZINY W PŁOCKU

Odpowiadając na  prośbę Ojca Świętego Franciszka i  Biskupa Płockiego Piotra Libery, w  diecezji 
płockiej w dniach 3-5 czerwca 2022 r. odbędą się trzydniowe obchody, związane z zakończeniem Roku 
„Rodzina Amoris laetitia”. Organizatorami obchodów są: Wydział ds. Rodzin i Wydział Duszpasterski 
Kurii Diecezjalnej Płockiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej oraz inne, liczne ruchy 
i stowarzyszenia działające na terenie Płocka i diecezji płockiej. 

Program obchodów
3 czerwca (piątek)
19.00 – Teatr Dramatyczny w Płocku: spektakl Sekretarka na podstawie Dzienniczka św. Faustyny 

Kowalskiej (zapisy pod tel. 505 272 535).
4 czerwca (sobota)
10.00-13.00 – Opactwo Pobenedyktyńskie (Kuria Diecezjalna) w Płocku: sesja naukowa Dziedzictwo 

społeczne bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Udział bezpłatny. Program:
• dr hab. Rafał Łatka (IPN w Warszawie – Biuro Badań Historycznych) – Kardynał Stefan Wyszyński 

nauczycielem patriotyzmu i wolontariatu;
• ks. dr hab. Dominik Zamiatała, prof. ucz. (UKSW w Warszawie) – Aktywny senior na szlakach 

dziejów małych Ojczyzn;
• ks. dr Wojciech Kućko (UKSW w Warszawie, dyrektor Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej 

Płockiej, asystent kościelny SRKDP) – Kardynała Stefana Wyszyńskiego nauczanie o wojnie i poko-
ju a Magisterium Kościoła w czasach papieża Franciszka;

• mgr Ewa Kozłowska-Głębowicz (Bractwo św. Antoniego z Padwy przy Sanktuarium Diecezjalnym św. An-
toniego z Padwy w Ratowie) – Sposoby pozyskiwania środków na aktywizację patriotyczną seniorów;

• dyskusja.
5 czerwca (niedziela) – Diecezjalne Święto Rodziny
11.30 – Bazylika Katedralna w  Płocku: Msza św. pod  przewodnictwem Biskupa Płockiego 

Piotra Libery
12.30 – X Marsz dla Życia i Rodziny z placu przed Bazylią Katedralną do Wyższego Seminarium 

Duchownego i Szkół Katolickich w Płocku (ul. Abpa A.J. Nowowiejskiego 2)
13.30 – Ogród Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku: Festyn Rodzinny. Podczas Festynu 

Rodzinnego przewidziano wiele atrakcji, m.in. koncert zespołu Moja Rodzina, koncert orkiestry dętej, 
konkursy z nagrodami, strzelnica, poczęstunek i wiele innych.

Przy okazji wspólnego świętowanie z rodzinami naszej diecezji będziemy w Płocku gościć przedsta-
wicieli Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, założonej w stolicy naszej diecezji w 1993 r., 
która w dn. 3-4 czerwca 2022 r. odbędzie swoje kolejne Walne Zebranie. Prezesem federacji jest dr Ka-
zimierz Kapera z Krakowa. 

Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania wszystkie rodziny naszej diecezji. Niech nasze 
Diecezjalne Święto Rodzin tuż przed  10. Światowym Spotkaniem Rodzin w  Rzymie będzie okazją 
do dobrego spotkania w stolicy diecezji. 

Więcej szczegółów na stronie: www.srkplock.pl; www.plockierodziny.pl. 
Płock, dnia 20 maja 2022 r.
 Zespół ds. Promocji i Informacji Komitetu Organizacyjnego
 Diecezjalnego Święta Rodziny w Płocku
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KOMUNIKATY WYDZIAŁU DS. RODZIN

1. Dzień Matki

Dn. 26 maja br. obchodzimy w Polsce Dzień Matki. Zapraszam modlitewnej pamięci o matkach, za-
równo w  niedzielę poprzedzającą to święto (22 maja), jak i  w  samym dniu. W  intencji matek żyjących 
i zmarłych warto umieścić stosowne wezwanie w modlitwie wiernych oraz ofiarować nabożeństwo majowe.
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2. Modlitwa przy pomniku bł. abpa A.J. Nowowiejskiego

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku, Koło Naukowe WSD w Płocku, Wydział ds. Rodzin oraz 
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, jak w ubiegłych latach, zapraszają na modlitwę 
przed pomnikiem abpa A.J. Nowowiejskiego przy budynku WSD. 

Dn. 28 maja br. (sobota), po Mszy św., około godz. 18.30, przed pomnikiem zostanie odśpiewane 
nabożeństwo majowe i złożone będą kwiaty. W 41. rocznicę śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego, w dniu 
jego liturgicznego wspomnienia, podziękujemy Bogu za dar tych polskich błogosławionych i patronów 
oraz pomodlimy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

3. Materiały na X Światowe Spotkanie Rodzin

Na stronie internetowej www.plockierodziny.pl oraz za pomocą E-Biuletynu przesyłam Materiały 
duszpasterskie przygotowujące do X Światowego Spotkania Rodzin w Kościołach partykularnych. Warto 
z nich skorzystać zwłaszcza w łączności z rzymskim spotkaniem w czerwcu br. Diecezję płocką w Wiecz-
nym Mieście będą reprezentować m.in. pracownicy Wydziału ds. Rodzin.

Przesłane materiały zawierają np.:
a) propozycje katechez i konferencji na tematy: Kościół domowy i synodalność; Miłość rodzinna: cu-

downa i krucha; Tożsamość i misja rodzin chrześcijańskich; Katechumenat małżeński; Rodzina jako droga 
do świętości.

b) sugestie i scenariusze modlitw, adoracji eucharystycznych, modlitw wiernych.

4. Konspekty dla katechetów, nauczycieli i wychowawców

Na stronie internetowej www.plockierodziny.pl oraz za pomocą E-Biuletynu przekazuję konspekty 
dla katechetów, nauczycieli i  wychowawców, zatytułowane Dzieci i  młodzież w  wirtualnych okowach 
oraz kilka prezentacji. Są to materiały pomagające maksymalnie wykorzystać potencjał przekazanych 
wcześniej pocztą dziekańską do wszystkich parafii mini-poradników (Dzieci w wirtualnej sieci oraz Na-
stolatki w wirtualnym tunelu). Zostały one przygotowane przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psycho-
terapii, zaś rozprowadzane były staraniem archidiecezji poznańskiej.

Płock, dnia 20 maja 2022 r.
 Ks. Wojciech Kućko
 Dyrektor Wydziału ds. Rodzin
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KOMUNIKATY WYDZIAŁU DS. NOWEJ EWANGELIZACJI

1. Projekt „Spotkajmy się w kinie” 

„Spotkajmy się w kinie”, to projekt skierowany do kobiet i ich mężów (z okazji Dni Matki i Kończą-
cego się Roku Rodziny). Odbędzie się w Nowym Kinie Przedwiośnie w Płocku.

Program
16.00 – Wprowadzenie i projekcja filmu „Rodzinna zamiana ciał” (komedia 2021)
17.30 – Panel dyskusyjny: Moja i Twoja rola/wola (rozmowa o tożsamości, rolach, więzi i relacjach 

rodzinnych)
18.00 – Kawa i ciastko, rozmowy
Projekt organizowany przez Szkołę Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej pw. św. Łukasza Ewangeli-

sty wraz z Wydziałem ds. Nowej Ewangelizacji.
Wejściówki do odbioru w katedrze płockiej we wtorek 24 maja po mszy św. ok. g. 18.30.

2. Czuwanie w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego 4 czerwca 2022 r. w katedrze płockiej

Zapraszamy wszystkich do katedry Płockiej na czuwanie przed Uroczystością Zesłania Ducha Świę-
tego 4 czerwca 2022. Początek wieczoru uwielbienia i modlitwy o wylanie Ducha Świętego o godz. 19.30.
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Księża
1. ks. Andrzej Pieńdyk
2. ks. Wojciech Kruszewski  
3. ks. Andrzej Janicki
4. ks. Grzegorz Przybyłek 
5. ks. Adam Brzeziński
6. ks. Paweł Czarnecki
7. ks. Rafał Winnicki
8. ks. Łukasz Zdunkiewicz

Członkowie Szkoły Nowej Ewangelizacji
Diecezji Płockiej
pw. św. Łukasza Ewangelisty
1. Iwona Zielonka
2. Karina Waśniewska 
3. Hubert Waśniewski
4. Krystyna Adamczyk
5. Danuta Niszczota
6. Rajmund Niszczota 
7. Agnieszka Wyszczelska 
8. Rafał Kilian
9. Anna Derewicz

10. Ala Przybyszewska 
11. Barbara Stankiewicz 
12. Jolanta Praczułkowska 
13. Urszula Sadowska 
14. Justyna Łukasiak 
15. Anita Moczulak 

16. Magdalena Wojciechowska
17. Agnieszka Reinhardt
18. Karolina Śmigielska 
19. Zofia Szabłowska 
20. Magdalena Żakieta 
21. Mariusz Augustyniak 
22. Paweł Dąbrowski 
23. Sabina Skotak 
24. Agnieszka Bojanowska 
25. Jacek Bojanowski  
26. Ewa Olszewska  
27. Jadwiga Waślicka 
28. Małgorzata Bojanowska 

Członkowie Domowego Kościoła
1. Andrzej Dołęga 
2. Irena Dołęga  

Członkowie Odnowy w Duchu Świętym
1. Andrzej Głuchowski 
2. Dorota Głuchowska 
3. Paweł Ambroziak 
4. Katarzyna Ambroziak 
5. Włodzimierz Bełcikowski 
6. Anna Bełcikowska 
7. Barbara Żółtowska  

Parafia MB Królowej Polski, Mława
Bożena Zakrzewska

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 20 maja 2022 r.
Nr 1027/2022

Za zgodność

Płock, dnia 20 maja 2022 r.
 Iwona Zielonka
 Dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji

Program
19.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu 
20.00 – Droga Światła: Duch Święty – pierwszy dar Zmartwychwstałego. Świadectwa.
21.00 – Msza Święta pod przewodnictwem ks. Andrzeja Janickiego, przewodniczącego Diecezjalnej 

Rady Ruchów i Stowarzyszeń i rozesłanie.

3. Trwają rekolekcje kerygmatyczne w Dekanacie Płock Wschód 

Dziękujemy ekipom i Księżom proboszczom wraz z parafianami parafii w Rogozinie i Słupnie oraz 
pw. MB Fatimskiej, św. Jakuba w Płocku, w za posługę, współpracę i udział w rekolekcjach.

4. Skład nowych ekip kerygmatycznych

W związku z zakończeniem kadencji ekip kerygmatycznych, które prowadziły rekolekcje kerygma-
tyczne w parafiach naszej diecezji od 2014 r., Biskup Płocki udziela błogosławieństwa nowo powstałym 
ekipom – księżom i świeckim, do prowadzenia takich rekolekcji:


