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ZARZĄDZENIE

Na  prośbę ks. abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, po-
pierającego inicjatywę Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) –  Diecezja Płocka włącza się 
w Dzień Modlitw za Ukrainę, w dniu 14 września 2022 roku, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego. 

Pragniemy w ten sposób wesprzeć duchowo walczących o wolność i niepodległość Ukraińców, oka-
zać solidarność z cierpiącymi ofiarami rosyjskiej agresji, wołać o sprawiedliwy pokój oraz uwrażliwić 
wspólnotę międzynarodową na kwestię pomocy uchodźcom wojennym. W modlitwie pamiętajmy rów-
nież o rosyjskich sprawcach tej napaści, prosząc o ich nawrócenie i opamiętanie. 

Bardzo proszę o przekazanie tej informacji wiernym w niedzielę 11 września br., w ramach ogłoszeń 
parafialnych, podczas wszystkich Mszy św. niedzielnych. 

Niech wspólna Msza św., adoracja eucharystyczna, modlitwa różańcowa czy inne nabożeństwo w pa-
rafii w dniu 14 września, wyjedna dar pokoju dla Ukrainy i będzie wyrazem solidarności Europy z na-
rodem ukraińskim. 

Płock, dnia 9 września 2022 r.
 † Mirosław Milewski
 Wikariusz Generalny
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KOMUNIKATY WYDZIAŁU DS. RODZIN

1. Konferencja dla dekanalnych duszpasterzy rodzin

Dnia 15 października br., wraz ze spotkaniem dla doradców życia rodzinnego diecezji płockiej, od-
będzie się konferencja dla dekanalnych duszpasterzy rodzin. Zapraszam serdecznie Czcigodnych Księży 
do przyjazdu do Płocka. W tej sprawie do każdego z dekanalnych duszpasterzy zostały także wysłane 
listy i zaproszenia.

„Małżeństwo w posłudze dekanalnego duszpasterza rodzin”
15 października 2022 r. (sobota)

Szkoły Katolickie w Płocku, ul. Abpa A.J. Nowowiejskiego 2A, 09-400 Płock

Program spotkania
Kaplica pw. św. Stanisława Kostki
9.00 – Msza św. z kazaniem. Zapraszam księży do koncelebry. Proszę o zabranie alby i białej stuły

Aula bł. Abpa A.J. Nowowiejskiego
10.00 – Wprowadzenie do spotkania – ks. dr Wojciech Kućko (dyrektor Wydziału ds. Rodzin Kurii 

Diecezjalnej Płockiej, UKSW w Warszawie) 

Sala lekcyjna Szkół Katolickich – spotkanie z dekanalnymi duszpasterzami rodzin
10.15 – «Itinerarium» katechumenatu do życia małżeńskiego – jak wprowadzić w życie diecezji doku-

ment Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia – ks. dr Wojciech Kućko 

OKÓLNIK
KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

Płock – dnia 13 września 2022 r.

30/2022
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11.00 – Dyskusja
11.45 – Przerwa
12.00 – Bieżące sprawy duszpasterstwa rodzin – ks. dr Wojciech Kućko 

Refektarz Szkół Katolickich
13.15 – Obiad

Informacje dodatkowe
1. Spotkanie dla księży kończy się obiadem.
2. Opłata za udział w konferencji wynosi 60 zł. W cenę wliczone są: kawa w przerwie, obiad i inne 

koszty konferencji.
3. Proszę o potwierdzenie obecności do dn. 13 października br. (czwartek) na adres mailowy: rodzina@ 

diecezjaplocka.pl lub telefonicznie: 505 079 260.

2. Setna rocznica urodzin św. Joanny Beretty Molli

4 października br. minie sto lat od urodzin św. Joanny Beretty Molli (1922-1962), kanonizowanej 
przez Jana Pawła II w 2004 r. Jest ona patronką lekarzy, rodzin i małżeństw oczekujących potomstwa. Jej 
relikwie od 12 czerwca 2005 r. znajdują się w parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Płocku-Imielnicy, gdzie 
w każdą niedzielę o godz. 18.30 jest odprawiana nowenna ku czci świętej. 

Z okazji rocznicy 2 października br. w parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Płocku-Imielnicy przez 
cały dzień będą trwały uroczyste obchody i modlitwa przez wstawiennictwo św. Joanny, szczególnie 
w intencji małżeństw proszących o dar potomstwa. Przed tą niedzielą za pomocą „E-Biuletynu” zostaną 
wysłane materiały duszpasterskie, zaś pocztą dziekańską obrazki z modlitwą, by wierni całej diecezji 
włączyli się w te obchody i poznali miejsce jej kultu w Płocku.

Płock, dnia 13 września 2022 r.
 Ks. Wojciech Kućko
 Dyrektor Wydziału ds. Rodzin
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KAZANIE I MATERIAŁY DO DUSZPASTERSKIEGO WYKORZYSTANIA  
NA UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 18 WRZEŚNIA 2022 R.

I. Komentarz na wejście

Dzisiejsza niedziela jest w naszej diecezji uroczystością jej głównego patrona, św. Stanisława Kostki. 
Przed prawie pięciuset laty młody Mazowszanin pokazał, jak zaufać Bogu, służyć Mu z całego serca 
i wszystkich sił. Stając na wspólnej modlitwie, prośmy Boga za Jego wstawiennictwem o błogosławień-
stwo dla naszych rodzin, dzieci i młodzieży, a także o powołania do kapłaństwa i życia zakonnego z na-
szej parafii.

II. Kazanie Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży na  uroczystość św. Stanisława Kostki – 
do duszpasterskiego wykorzystania w parafii 

Siostry i Bracia,
Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam scenę zagubienia się 12-letniego Jezusa w świątyni. Cała ro-

dzina pielgrzymuje do Jerozolimy, do świątyni Pana, ale gdy przychodzi czas powrotu, młody Jezus gubi 
się. Szukają Go przejęci rodzice.

Młodość to czas szukania: szukania dojrzałych relacji z rówieśnikami, szukania swojej drogi życia, 
szukania swojego miejsca w społeczeństwie, w końcu dla wielu jest to czas szukania więzi z Jezusem. 
Czasem bywa tak, że nawet nie zauważamy tego, że Jezus mógł się nam zagubić, że zapomnieliśmy 
o Nim, że stał się drugorzędny, a może nawet nieistotny w naszym życiu.

By tak się nie stało, dbajmy o to, by Jezus był blisko nas, dbajmy o to między sobą w prostych ludz-
kich gestach: w uśmiechu, wrażliwości na słabnących, w zauważeniu strapionych i smutnych, w szczerej 
rozmowie z innymi. Dbajmy o to, by nam się Jezus nie zagubił poprzez lekceważenie niedzielnej Mszy 
świętej, regularnej i szczerej spowiedzi oraz codziennej modlitwy. Dbajmy o to, byśmy szli przez życie 
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z Jezusem i pozwalali Mu uczestniczyć we wszystkich sprawach, radościach i problemach naszego życia. 
Dobrze się idzie, mając wsparcie i towarzystwo bliskich oraz przyjaciół. Ale jeszcze lepiej, kiedy idzie się 
w towarzystwie Jezusa, który umacnia, daję siłę, oczyszcza motywacje i prowadzi.

Ta Ewangelia jest także piękną lekcją dla rodziców. Pewnie wiele jest wśród nas takich osób, które za-
stanawiają się nad tym, jak mądrze wychować dzieci, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych zwią-
zanych z ich dojrzewaniem. Strategia, na którą zdecydowała się Maryja, to po pierwsze pytanie: „Synu, 
czemuś nam to uczynił?”, a po drugie odsłonięcie własnych uczuć: „Oto ojciec Twój i Ja z bólem serca 
szukaliśmy Ciebie” (Łk 2, 48). Pytanie o przyczyny i odsłonięcie przed tym dorastającym młodzieńcem 
własnych uczuć, to prosta metoda rozwiązywania domowych sporów, której się możemy uczyć od Świę-
tej Rodziny.

Ten fragment Ewangelii o rodzinie i dojrzewaniu wprowadza nas w dzisiejsze święto, święto patrona 
polskiej młodzieży oraz patrona naszej diecezji – św. Stanisława Kostki. Jezus, troszczący się o „to, co 
należy do Ojca” (Łk 2, 49), stał się wzorem dla tego młodego szlachcica z ziemi przasnyskiej. Choć mija 
ponad 455 lat od dnia, kiedy 16-letni wówczas Stanisław wyruszył z Wiednia, ruszając w drogę za „spra-
wami Boga”, za swoimi marzeniami i swoim szczęściem, nie chciejmy widzieć w nim jedynie człowieka 
z odległej przeszłości, ale starajmy się zobaczyć w nim młodego chłopaka, kochającego Boga; młodego 
chłopaka, mającego takie same pragnienie szczęścia i przyjaźni jak każdy z nas; młodego chłopaka wal-
czącego o swoje marzenia, nawet jeśli bliscy tego nie rozumieli.

Marzeniem Stanisława było wstąpienie do zakonu jezuitów, na co rodzice nie wyrażali zgody. On, nie 
zważając na ich wolę, w sierpniu 1567 r., pieszo wyruszył w podróż. Na początku dotarł do Dillingen 
w Bawarii – przeszedł ok. 650 km – i zgłosił się do Piotra Kanizjusza – dzisiaj świętego, a ten wysłał go 
do Rzymu, gdzie Franciszek Borgiasz, również święty, 28 października 1567 r. przyjął go do nowicjatu. 
W osiemnastym roku życia złożył śluby zakonne. Św. Stanisław Kostka nie miał nawet 18 lat, a odważył 
się na taką podróż, idąc pieszo. Z iloma niebezpieczeństwami musiał się zmierzyć? Myślę, że dzisiaj bez 
żadnego problemu przeszedłby szkołę przetrwania w wyróżnieniem. Stanisław musiał wykazać się wiel-
ką odwagą i determinacją, aby tego wszystkiego dokonać.

Św. Stanisław Kostka jest patronem dzieci i młodzieży. Patron to znaczy wzór do naśladowania. Kie-
dy patrzymy na młodzież, widzimy, jak bardzo potrzebuje takiego patrona. Jak wielu młodych naśladuje 
dzisiaj, czasem nieświadomie, Stanisława Kostkę. Nierzadko, mając trudną sytuację w domu – nie pod-
dają się, walczą o dobre oceny w szkole, angażują się na rzecz innych osób, bo chcą zajść daleko, chcą 
zostać kimś wielkim. Doskonałym miejscem do walki o swoje człowieczeństwo, budowanie dojrzałych 
i trwałych relacji z rówieśnikami i z Bogiem jest duszpasterstwo młodzieży. Wiele osób uczyło się takich 
więzi na letnich oazach, pielgrzymkach czy na innych młodzieżowych wyjazdach organizowanych przez 
diecezję lub parafię. Niektóre z tych relacji zostały na długie lata.

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia” od  wielu lat wychodzi z propozycjami formacji 
i spotkań dla młodzieży. Co roku we wrześniu zapraszamy na pielgrzymkę do Rostkowa, w listopadzie 
organizujemy Światowy Dzień Młodzieży w wymiarze diecezjalnym. Mamy w diecezji wiele wspólnot: 
Oazę, KSM, Wojsko Gedeona, Laboratorium wiary, ZHR, Liturgiczną Służbę Ołtarza, które zapraszają 
młodzież do siebie, troszczą się o jej rozwój i formację katolicką. Od kilku lat organizujemy Szkołę Kon-
taktu z Bogiem – rekolekcje dla młodzieży w duchu ignacjańskim. W naszym Domu „Studnia” w Płocku 
od października do grudnia oraz od marca do czerwca odbywa się szereg spotkań, rekolekcji dla mło-
dzieży organizowanych przez młodzieżowe wspólnoty diecezjalne. W tym roku szkolnym, w listopadzie 
i w lutym zapraszamy na rekolekcje maturzystów.

Drodzy Młodzi!
W  ostatnim czasie priorytetem w  duszpasterstwie młodzieży jest formacyjne przygotowanie się 

do  Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w  dniach 26 lipca – 6 sierpnia 2023 r. w  Lizbonie. 
Będzie to niezwykłe święto młodego Kościoła, czas na doświadczenie obecności Jezusa Chrystusa w ży-
ciu młodzieży, a także piękne spotkanie młodych z całego świata z papieżem Franciszkiem. O Świato-
wych Dniach Młodzieży możecie dowiedzieć się od swoich katechetów, duszpasterzy i ze stron diece-
zjalnych. Zapraszamy młodzież do przygotowania się na wyjazd do Lizbony poprzez roczną formację 
w 6 rejonach diecezji. To wszystko nie byłoby możliwe bez pomocy Bożej i wstawiennictwa św. Stani-
sława Kostki.
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Św. Stanisławie Kostko – dobrze, że jesteś naszym patronem. Pragniemy ciebie naśladować, naśla-
dować twoją odwagę i determinacje w osiąganiu celu. Prosimy, wybłagaj nam u Boga łaskę stania się 
podobnymi do ciebie. Naucz więc nas, święty Stanisławie, być katolikami w świecie, który często myli 
miłość z przelotną uciechą, wolność z samowolą, a wierność ideałom z zaściankowym ograniczeniem. 
Chcemy jak Ty przeżywać swoje życie w pełni. Chcemy zmieniać świat na lepsze, co oznacza najpierw 
zmianę samych siebie. Chcemy doświadczyć, czym jest prawdziwa wiara w żywym Kościele, który obec-
ności Boga doświadcza każdego dnia i w każdej sytuacji.

Naucz nas się modlić i spowiadać; wspomóż naszą miłość do Mszy świętej i adoracji. Pomóż nam 
przekraczać wszelkie ograniczenia i  bariery, które paraliżują w  nas dobro, tak jak Ty przekroczyłeś 
górskie szczyty Alp w swojej heroicznej wędrówce z Wiednia do Rzymu. Ukaż nam życie jako drogę, 
na której końcu czeka kochający Ojciec. Módl się za nami św. Stanisławie Kostko! Amen.

III. Modlitwa wiernych

Wstęp: Z gorliwymi sercami i szczerymi intencjami przedstawmy Bogu nasze prośby:
1. Módlmy się o wybór dobrego biskupa dla naszej diecezji, aby Pan obdarzył nas pasterzem we-

dług swego serca. Ciebie prosimy… [albo] – módlmy się za nowego biskupa Diecezji Płockiej – 
biskupa N., aby Pan umocnił go w misji i służbie ludowi Bożemu. Ciebie prosimy…

2. Módlmy się o powołania do życia kapłańskiego i zakonnego, by nie brakło ludzi, którzy będą 
służyć innym przez głoszenie Ewangelii i sprawowanie sakramentów. Ciebie prosimy…

3. Módlmy się za ministrantów z naszej parafii, aby służba przy ołtarzu uczyła ich świętości i zbli-
żała do Boga. Ciebie prosimy…

4. Módlmy się za młodzież z naszych rodzin, za młodych z naszej parafii i diecezji, by nie jak św. Sta-
nisław szli drogą poszukiwania swojego miejsca w życiu razem z Jezusem. Ciebie prosimy…

5. Módlmy się za  zmarłych N., N., by Bóg odpuścił im wszystkie grzechy i  złączył ze świętymi 
w niebie. Ciebie prosimy…

6. Módlmy się za nas, za nasze rodziny i naszą wspólnotę parafialną, byśmy na wzór św. Stanisława 
potrafili zawsze troszczyć się o nasze zbawienie i  stawiać Boga na pierwszym miejscu. Ciebie 
prosimy…

Zakończenie: Boże, który w świętym Stanisławie dałeś nam przykład wiary i zaufania Tobie, prośmy, 
abyś wysłuchał naszych modlitw. Przez Chrystusa Pana naszego…

IV. Schemat nabożeństwa adoracyjnego po Mszy świętej

1. Pieśń i wystawienie Najświętszego Sakramentu.
2. Przedstawienie intencji w jakiej chcemy się modlić np. za młodzież lub o powołania
3. Litania do św. Stanisława Kostki i modlitwa o powołania
Modlitwa o powołania (na zakończenie adoracji)
Na zakończenie chcemy jeszcze poprosić Boga przez ręce św. Stanisława o jedną, bardzo ważną rzecz: 

chcemy pomodlić się o powołania.
Ojcze, spraw, by w naszej diecezji rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które będą pod-

trzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie Chrystusie, poprzez głoszenie 
Jego słowa i sprawowanie Sakramentów, za pomocą których nieustannie odnawiasz Twoich wiernych. 
Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, którzy będą mądrymi i  żarliwymi stróżami Eucharystii, 
Sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata.

Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy poprzez sakrament pokuty i pojednania będą rozszerzać 
radość Twojego przebaczenia. Spraw Panie, by Kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha 
Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołania kapłańskie i do życia konsekro-
wanego. Wspieraj Biskupów, kapłanów i  diakonów, osoby konsekrowane i  wszystkich ochrzczonych 
w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii.

4. Pieśń na zakończenie adoracji i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
5. Pieśń na wyjście (np. Przed wielu laty…)
Płock, dnia 8 września 2022 r.
 Ks. Krzysztof Ruciński
 Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży
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ZAPROSZENIE APOSTOLATU „MARGARETKA” NA PIELGRZYMKĘ

Apostolat „Margaretka” serdecznie zaprasza na  VII  Ogólnopolską Pielgrzymkę do  Sanktuarium 
św. Jana Pawła II oraz Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Pielgrzymka odbędzie się w so-
botę 8 października br. Gościem specjalnym będzie pani Louise Ward z Kanady – założycielka ruchu 
„Margaretek”.

Program pielgrzymki

9.00 – przywitanie pielgrzymów
9.30 – nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II. Procesja różańcowa do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
11.15 – konferencja – ks. Wojciech Węgrzyniak
12.00 – Eucharystia pod przewodnictwem J.E Abp. Marka Jędraszewskiego
Przerwa
15.00 – Godzina Miłosierdzie, koronka.
Zapraszam do udziału w pielgrzymce duszpasterzy i osoby modlące się za kapłanów.
(Program pielgrzymki na  załączonym plakacie:  https://www.apostolatmargaretka.pl/wp-content/

uploads/2022/05/xplakat-Lagiewniki-2022-724x1024.jpg.pagespeed.ic.Jc8zedMgCh.webp).
Płock, dnia 9 września 2022 r.
 Ks. Radosław Zawadzki
 Diecezjalny opiekun Apostolatu „Margaretka”

ZARZĄDZENIE: Zaproszenie na Ogólnopolską Pielgrzymkę Apostolatu „Margaretka” należy od-
czytać wiernym w niedzielę 18 lub 25 września 2022 r., podczas każdej Mszy św., w ramach ogłoszeń 
duszpasterskich.

Płock, dnia 9 września 2022 r.
 † Mirosław Milewski
 Wikariusz Generalny
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KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO DUSZPASTERZA SŁUŻBY ZDROWIA

Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia zaprasza na doroczną sesję formacyjno-szkoleniową i reko-
lekcje dla księży kapelanów szpitali, domów pomocy społecznej i hospicjów, która odbędzie się w termi-
nie 4-6 października 2022 roku, w Częstochowie (ul. św. Barbary 41, dom formacyjno-rekolekcyjny 
„DOMUM MATRIS”). Rejestracja uczestników 4 października od godz. 9.00, rozpoczęcie programu – 
godz. 10.00. W czasie trwania sesji będą poruszane tematy z zakresu życia duchowego i duszpasterstwa 
chorych, psychologii i medycyny. 

Zapisy (do 20 września): 
– na adres duszpasterstwosz@wp.pl; 
– lub pod numerem telefonu: 606-761-886 (Biuro KDSz). 
Liczba miejsc jest ograniczona; dla wszystkich przewidziane są pokoje jednoosobowe. Noclegi wy-

łącznie na terenie „Domum Matris” – program będzie realizowany na miejscu i na Jasnej Górze. Dom 
dysponuje odpowiednią liczbą miejsc parkingowych.

Koszty uczestnictwa, zakwaterowania oraz posiłków – podczas rejestracji.
Płock, dnia 13 września 2022 r.
 Ks. Jakub Kępczyński
 Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia
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INFORMACJA KANCELARII KURII DOTYCZĄCA WIZYTACJI BISKUPICH W 2023 ROKU

Uprzejmie informuję Czcigodnych Księży Proboszczów i Administratorów, że na rok 2023 zaplano-
wane są wizytacje biskupie w następujących dekanatach:

1. Dekanat ciechanowski-wschodni;
2. Dekanat dzierzgowski;
3. Dekanat makowski;
4. Dekanat mławski-zachodni.
W najbliższym czasie rozpoczną się wyjazdy Komisji Przedwizytacyjnej do parafii tych dekanatów. 
W roku 2023 planowane są również wizytacje biskupie w parafiach, które miał wizytować jesienią br. 

Biskup Płocki Piotr Libera (Goleszyn, Gójsk, Lutocin, Jeżewo, Rościszewo, Radomin, Ruże). 
Płock, dnia 13 września 2022 r.
 Ks. Piotr Grzywaczewski
 Kanclerz Kurii Diecezjalnej Płockiej
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PERSONALIA

Nominacje
1. Ks. dr Marcin Sadowski, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Płocku, dyrek-

tor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej „Musicum” w Płocku, z dniem 1 października 2022 r., 
mianowany wykładowcą muzyki kościelnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. 

2. Administrator Apostolski Diecezji Płockiej ks. biskup Wiesław Śmigiel w dniu 2 września 2022 r., 
wyraził zgodę, aby ks. dr Jarosław Tomaszewski podjął funkcję p.o. sekretarza krajowego Papieskiego 
Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła.

Zwolnienie
Ks. kan. dr Andrzej Leleń, na własną prośbę, z dniem 30 września 2022 r., zwolniony z funkcji wy-

kładowcy muzyki kościelnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. 
Płock, dnia 13 września 2022 r. 
 Ks. Dariusz Rogowski
 Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 13 września 2022 r.
Nr 1580/2022

Za zgodność


