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DEKRET
Mają na uwadze prośby: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Szkolnego Samorządu Uczniowskiego 

oraz uchwałę Rady Gminy Stupsk z dnia 22 marca 2018 r., Nr XXXVII/228/2018, niniejszym dekretem 
wyrażam zgodę na nadanie

SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W STUPSKU

IMIENIA JANA PAWŁA II

Ufam, że cała społeczność szkolna dołoży wszelkich starań, aby fundamentem programu dydaktycz-
no-wychowawczego, realizowanego w Szkole Podstawowej w Stupsku, była nauka i świadectwo życia, 
które zostawił nam św. Jan Paweł II. Niech Papież Polak będzie dla młodego pokolenia najlepszym du-
chowym przewodnikiem na nowe tysiąclecie dziejów Kościoła, a głoszone przez niego prawdy staną się 
wyznacznikiem życia i pracy wszystkich uczniów i nauczycieli.

Na trud odpowiedzialnej przed Bogiem, Ojczyzną i Kościołem pracy z całego serca wszystkim bło-
gosławię.

Płock, dnia 30 maja 2018 r.
Nr 800/2018

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
 Notariusz
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KOMUNIKAT WYDZIAŁU DS. NOWEJ EWANGELIZACJI

W dniach 2-5 sierpnia br. podczas „Polish Hip-Hop Festival” na plaży w Płocku, odbędzie się Inicja-
tywa ewangelizacyjna „Przystani Miłosierdzia”, która odbywa się pod hasłem „Jezus Ci Ufa”. 

Zapraszamy do udziału w „Przystani Miłosierdzia” osoby pełnoletnie, które w ciągu roku formują się 
w grupach, ruchach i stowarzyszeniach kościelnych, a zwłaszcza w młodzieżowych grupach ewangeli-
zacyjnych. Liczymy także na obecność kapłanów i osób zakonnych.

Dla ewangelizatorów będą przeprowadzone rekolekcje i warsztaty ewangelizacyjne, przygotowujące 
do ewangelizacji podczas festiwalu.

Zapisy odbywają się do 15 lipca br. przez stronę www.nowaewangelizacja.com.pl. Należy wejść w za-
kładkę „zapisy na  kurs” i  przesłać wypełniony formularz. Decyduje kolejność zgłoszeń, ze względu 
na ograniczoną liczbę miejsc. Koszt uczestnictwa wynosi 70 zł (w tym koszulka, identyfikator, posiłki, 
nocleg w WSD i wejście na festiwal). Przy zapisie należy wpłacić 30 zł zaliczki na podane konto. 

Aby wziąć udział w ewangelizacji trzeba mieć ukończone 18 lat. Ten warunek wynika z regulaminu 
„Polish Hip-Hop Festival”. Szczegółowe informacje: ks. Rafał Winnicki, e-mail. ks.r.winnicki@gmail.
com lub tel.: 519 405 481.

„Przystań Miłosierdzia” prowadzona jest przez Wydział ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej 
Płockiej we współpracy ze Szkołą Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej pw. Św. Łukasza Ewangelisty, 
Parafią pw. św. Bartłomieja (Fara) i Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. 

Płock, dnia 5 czerwca 2018 r.
Iwona Zielonka

Dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji

OKÓLNIK
KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

Płock – dnia 7 czerwca 2018 r.

17/2018
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KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. IX Ogólnopolska pielgrzymka nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej
16 czerwca 2018 r. już po raz dziewiąty odbędzie się ogólnopolska pielgrzymka nadzwyczajnych sza-

farzy Komunii Świętej. Tegoroczna pielgrzymka będzie do Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świę-
tego na Świętym Krzyżu. Pragniemy również poinformować, że na początku przyszłego roku kalenda-
rzowego planujemy zorganizować kurs na nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Szczegóły 
zostaną przekazane po wakacjach.
2. Ankieta dziekańska 2018

Przypominamy Czcigodnym Księżom Dziekanom o  dostarczeniu „Ankiet dziekańskich” do  Wy-
działu Duszpasterskiego do dnia 30 czerwca br.
3. Diecezjalne uroczystości 450. rocznicy narodzin dla nieba św. Stanisława Kostki 

Serdecznie zapraszamy księży, siostry zakonne i wiernych świeckich do wzięcia udziału w diecezjal-
nych uroczystościach 450. narodzin dla nieba św. Stanisława Kostki, które odbędą się 19 sierpnia 2018 r. 
w Sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie. Uroczystości rozpoczną się o godz. 14.00 programem 
ewangelizacyjnym „Powołani do świętości”. O godz. 15.00 będzie sprawowana Msza św. koncelebrowana 
pod przewodnictwem Jego Eminencji Stanisława Kardynała Dziwisza. Po zakończonych uroczystościach 
jest przewidziany poczęstunek w remizie strażackiej, w sąsiedztwie kościoła. Księży dziekanów prosimy 
o zorganizowanie wyjazdów dla wiernych świeckich, przedstawicieli parafii danego dekanatu.
4. XXXVI Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa

Tegoroczna 36. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa w 450 rocznicę śmierci 
św. Stanisława Kostki odbędzie się w sobotę 15 września br. pod hasłem „KOSTKA znaczy więcej”. 
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież wraz z opiekunami do udziału w pielgrzymce. Podobnie jak 
w latach ubiegłych pielgrzymka przebiegać będzie w dwóch grupach (dzieci i młodzież). Szczegółowe 
informacje pod koniec sierpnia.
5. Dożynki Diecezji Płockiej 2018

Tegoroczne Dożynki Diecezjalne połączone z Dożynkami Województwa Mazowieckiego odbędą się 
w niedzielę 16 września br. w Sierpcu. Prosimy, aby tego dnia nie organizować uroczystości dziękczyn-
nych za plony w parafiach. Szczegółowe informacje zostaną przekazane w późniejszym terminie.
6. V Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Smardzewa

Członków Kół Żywego Różańca oraz wszystkich czcicieli różańca świętego wraz ze swoimi Księżmi 
opiekunami zapraszamy na V Diecezjalną Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca w sobotę 6 października 
br. do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzewie. W programie między innymi: Msza św., 
konferencja, wspólna modlitwa różańcowa, śpiew i braterskie spotkanie.
7. Pielgrzymka Diecezji Płockiej do Włoch, do grobu św. Stanisława Kostki

Zapraszamy do udziału w Pielgrzymce Diecezji Płockiej do Włoch z okazji przeżywanego Roku św. 
Stanisława Kostki. Jego grób znajduje się w kościele św. Andrzeja w Rzymie. Naszemu pielgrzymowaniu 
będzie przewodniczył Biskup Płocki Piotr Libera. 

Organizujemy dwie formy wspólnego pielgrzymowania: 
1. Pielgrzymka samolotowa do Rzymu w dniach 20-23 października 2018 r.;
2. Pielgrzymka autokarowa do Włoch w dniach 19-25 października 2018 r. (Bolonia – Rzym – 

Watykan – Cascia – Asyż – Padwa – Wiedeń).
Liczba miejsc w pielgrzymce jest ograniczona – decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia 

pod numerem tel.: /24/ 262 85 99. Program pielgrzymek i szczegółowe informacje na stronie www Wy-
działu Duszpasterskiego i Diecezji Płockiej. 
8. Porady psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży w CPP „METANOIA”

Informujemy, że mieszkańcy diecezji płockiej w okresie od 1 września 2018 r. do 7 grudnia 2018 r. 
mogą bezpłatnie korzystać w CPP METANOIA z porad psychologów i pedagogów. Oferta skierowana 
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jest głównie do rodzin, u których występują problemy wychowawcze z dziećmi i młodzieżą związane 
z uzależnieniami, zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami w nauce oraz przemocą w rodzinie.

Płock, dnia 7 czerwca 2018 r.
Ks. Jarosław Kamiński

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
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KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

1. Rekolekcje dla katechetów
W czerwcu odbyła się ostatnia w roku szkolnym 2017/2018 tura rekolekcji dla katechetów naszej die-

cezji. Bardzo dziękujemy Księżom Proboszczom za umożliwienie katechetom udziału w rekolekcjach 
oraz wsparcie finansowe. 

Przypominamy także o obowiązku przesłania do Wydziału Katechetycznego zaświadczenia potwier-
dzającego udział w rekolekcjach zamkniętych w roku szkolnym 2017/2018 (patrz XLIII Synod Diecezji 
Płockiej, Instrukcja o katechizacji), o ile katecheta uczestniczył w rekolekcjach innych niż organizowane 
przez Wydział.

2. Sakramenty Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania 
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, informujemy, że Uroczystość Pierwszej Komunii 

Świętej przewidziana jest na zakończenie III klasy Szkoły Podstawowej. Wynika to z obowiązującego 
Programu Nauki Religii i Podstawy Programowej Katechezy. Przygotowanie do tej uroczystości odbywa 
się w ramach katechezy szkolnej w klasie III SP oraz katechezy parafialnej. Odnowienie Przyrzeczeń 
Chrzcielnych pozostaje w klasie IV Szkoły Podstawowej.

Sakrament Bierzmowania, po wygaszeniu Gimnazjów, będzie udzielany w II kasie Szkoły Ponadpod-
stawowej. 

3. Podręczniki na rok 2018/2019
Na stronie Wydziału Katechetycznego KDP można znaleźć szczegółowy wykaz programów naucza-

nia i podręczników zatwierdzonych przez Biskupa Płockiego do wykorzystania w Diecezji Płockiej. 

4. Konkursy 
Zakończył się cykl konkursów organizowanych przez Wydział Katechetyczny. Były to między in-

nymi: Konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III SP Droga do świętości św. Stanisława Kostki; Konkurs 
plastyczny dla uczniów klas III SP Ewangelia według św. Mateusza widziana oczami dziecka; Konkurs 
Biblijny dla uczniów IV-VI SP; Konkurs Wiedzy Religijnej „Benedictus”; Konkurs dla nauczycieli Zainspi-
rowani św. Stanisławem Kostką…; Konkurs Moja rodzina – drzewo genealogiczne. Dziękujemy księżom, 
siostrom zakonnym i katechetom świeckim za trud związany z przygotowaniem uczniów do konkursów. 

5. Pielgrzymka nauczycieli
Zapraszamy wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty na 81 Ogólnopolską Pielgrzymkę Na-

uczycieli i Wychowawców na Jasną Górę w dniach 1-2 lipca 2018 r.
Ramowy program pielgrzymki:

1 lipca – niedziela
godz. 15.00 – Sympozjum Ewangelizacyjne – Aula Ojca Kordeckiego
godz.21.00 – Apel Jasnogórski Adoracja Najświętszego Sakramentu
godz. 23.00 – Msza św.
2 lipca – poniedziałek
godz.9.30 Różaniec (Jasnogórski Szczyt)
godz.10.45 – wykład prof. A. Nowaka (UJ)
godz. 11.30 – Koncert
godz. 12.00 – Eucharystia
godz. 15.00 – Droga Krzyżowa (Wały Jasnogórskie)
godz. 16.30 – nabożeństwo rozesłania, Kaplica Cudownego Obrazu.
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6. Spotkanie Rady Katechetycznej
Dnia 27 czerwca 2018 r. o godzinie 10.00, w Wydziale Katechetycznym odbędzie się spotkanie Die-

cezjalnej Rady Katechetycznej pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Piotra Libery. Serdecznie zapraszamy 
na spotkanie wszystkich członków Rady, którzy w najbliższym czasie otrzymają imienne zaproszenia. 

7. Podania o misje i skierowania

Zostały już ogłoszone zmiany personalne. Uprzejmie prosimy o jak najszybszy kontakt przyszłych 
wikariuszy ze swoimi nowymi proboszczami i uzgodnienie kwestii szkolono-katechetycznych. Prosimy 
także księży proboszczów o  złożenie podań o  misje i  skierowania dla nowych katechetów do  końca 
czerwca. 

Płock, dnia 7 czerwca 2018 r.
Ks. Marek Wilczewski

Dyrektor Wydziału Katechetycznego
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KOMUNIKATY EKONOMA DIECEZJALNEGO

1. Zmiany w ubezpieczeniu TUW
W związku ze zbliżającym się wznowieniem polisy ubezpieczeniowej w Towarzystwie Ubezpieczeń 

wzajemnych KZWC św. Floriana pragnę poinformować Czcigodnych Księży o zmianach wchodzących 
w życie z dniem 1 lipca br. 

Ze względu na rosnącą liczbę szkód i coraz wyższe koszty ich usuwania (można wspomnieć choć-
by pożar katedry w Gorzowie Wielkopolskim, która była ubezpieczona w naszym Związku), podobnie 
jak w  innych rodzajach ubezpieczeń, nasz Ubezpieczyciel był zmuszony podnieść wysokość składki 
ubezpieczeniowej o 20 % w skali roku. W razie wątpliwości co do wysokości kwartalnej składki proszę 
o kontakt z Referentem finansowym tel. 24 268 04 67.

Przy tej okazji zwracam się również z prośbą do Księży Proboszczów, którzy w ostatnich latach budo-
wali nowe obiekty lub rozbierali stare, a nie zgłosili tego faktu do Wydziału Ekonomicznego, o złożenie 
takiej informacji najpóźniej do 15 czerwca br. 

W najbliższym czasie do każdej parafii zostanie dostarczona książka informacyjna dotycząca zakresu 
oraz warunków naszego ubezpieczenia wraz z instrukcją, jak należy się zachować w przypadku zdarze-
nia objętego ochroną ubezpieczeniową. 

2. Oferta rabatowych kart paliwowych LOTOS dla Kościoła
Ponawiam informację z  ubiegłego roku dotyczącą kart paliwowych. Firma LOTOS przygotowała 

w  porozumieniu z  Konferencją Episkopatu Polski specjalną ofertę rabatową kart LOTOS Biznes dla 
osób duchownych; instytucji Kościoła oraz pracowników i współpracowników. W tym roku zwiększono 
wysokość rabatów, które można uzyskać dzięki karcie. Osoby, które już korzystają z kart LOTOS Biz-
nes, automatycznie otrzymują rabat obowiązujący na tankowane paliwa bądź usługi. W obecnej chwili 
kształtują się one następująco:

Towar Rabat

PALIWA
Olej napędowy Dynamic 18 gr/litr
Benzyna PB98 Dynamic 18 gr/litr
Benzyna PB95 12 gr/litr
Benzyna PB98 12 gr/litr
Olej napędowy ON 12 gr/litr
LPG 7 gr/litr

Towar Rabat

TOWARY I USŁUGI
Myjnia 15 %
Gastronomia 15 %
Oleje i płyny 10 %
AdBlue/NOxy kanister 10 %
AdBlue/NOxy dystrybutor 10,5%
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Z oferty może skorzystać każda osoba rekomendowana przez stronę kościelną (parafię lub instytu-
cję). Każdy użytkownik ma prawo zamówić jedną kartę (parafia lub instytucja może rekomendować 
wiele osób).

Aby tankować samochód prywatny, z rozliczeniem paragonem fiskalnym, wystarczy wysłać wypeł-
niony, podpisany i opieczętowany pieczęcią Instytucji Kościoła wniosek (znajduje się on w materiałach 
do pobrania) wybraną drogą:

Skanem na adres episkopat@lotosbiznes.pl
Pocztą na adres LOTOS Paliwa Sp. Z o.o., Zespół Obsługi Floty, ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk.
Karta zostanie wysłana na adres instytucji kościelnej z pieczątki na danym wniosku wraz ze starto-

wym kodem PIN. 
UWAGA – kart LOTOS Biznes – nie można uzyskać na stacjach benzynowych, a jedynie za pośred-

nictwem kanałów wskazanych wyżej!

3. Regulowanie należnych świadczeń

Dziękuję wszystkim Księżom Proboszczom i Wikariuszom za terminowe wpłacanie świadczeń oso-
bistych, parafialnych oraz z tytułu ubezpieczenia. Zachęcam, aby w miarę możliwości czynić to za po-
średnictwem bankowości elektronicznej.

Z analizy kont parafialnych i osobistych wynika, że nie wszyscy kapłani oraz parafie wywiązują się 
terminowo ze swoich zobowiązań finansowych wobec diecezji. Aby uniknąć pism ponaglających, bar-
dzo proszę o niezwłoczne uregulowanie wszystkich zaległości, w tym także związanych z Domem „Le-
onianum” w Sikorzu. 

Płock, dnia 7 czerwca 2018 r.
Ks. Roman Bagiński
Ekonom Diecezjalny 
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KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO  KOORDYNATORA 
DS. PRZYZNAWANIA I REALIZACJI STYPENDIÓW EDUKACYJNYCH  

FUNDACJI „DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA”

Dnia 18.06.2018 r. o godzinie 11.00, odbędzie się spotkanie stypendystów Fundacji Dzieło Nowego 
Tysiąclecia z Diecezji Płockiej z Biskupem Płockim Piotrem Liberą. Miejscem spotkania będzie Opac-
two Pobenedyktyńskie w Płocku. Osoby zainteresowane otrzymają imienne zaproszenia.

Płock, dnia 7 czerwca 2018 r. 
Ks. Jarosław Kwiatkowski

Koordynator Diecezjalny Fundacji DNT
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KOMUNIKAT DELEGATA BISKUPA PŁOCKIEGO 
DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA

1. Informuję Czcigodnych Księży o  letniej turze rekolekcji kapłańskich, która odbędzie się 
w dniach 25 – 27 czerwca 2018 r. w domu rekolekcyjnym „STUDNIA”. W ich przeżywaniu pomoże nam 
ks. Prof. Józef Naumowicz – UKSW. Rekolekcje rozpoczniemy w poniedziałek o godz. 10.00, a zakoń-
czymy obiadem w środę o godz. 13.00. Proszę zabrać ze sobą albę i stułę. Uczestnictwo w rekolekcjach 
proszę zgłaszać do domu rekolekcyjnego. Kontakt: e-mail: dom@studnia-rekolekcje.pl, tel.24/268 07 86; 
kom. 603 600 862 (od poniedziałku do piątku od 08:00 do 20:00). Zapraszamy.

2. Ksiądz Mirosław Cholewa, redaktor naczelny kwartalnika Pastores, zwrócił się do nas z zachę-
tą do prenumeraty tego czasopisma: „Drodzy kapłani, od 13 lat jestem proboszczem i wiem, że jako 
duszpasterze możemy niekiedy czuć się osamotnieni, a przy tym często nadmiernie obciążeni, dlate-
go potrzebujemy konkretnego wsparcia. Środowisko osób duchownych łączy bardzo wiele: wspólna 
duchowa droga, kapłańskie powołanie, ale także zagrożenia chorobami „zawodowymi”. Pozornie nie-
groźne dolegliwości – nieleczone stają się przewlekłe i przez to groźne. Dlatego tak ważna jest profilak-
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tyka, diagnostyka i odpowiednie lekarstwa. 20 lat temu „konsylium” kapłanów stworzyło skuteczny lek  
– kwartalnik Pastores poświęcony formacji kapłańskiej. Kiedy z niego korzystasz możesz coraz pełniej 
odkrywać piękno wiary i smak powołania kapłańskiego. Już 16 lat patrzę na dobre owoce czytania Pa-
stores. W 2002r. powierzono mi obowiązek kierowania pismem. Od tej pory, razem z zespołem, robimy 
wszystko, żeby czytelnik Pastores czuł się jak w rodzinie, która rozumie, czym żyjesz i co jest dla Ciebie 
ważne. Radość sprawiają nam głosy współbraci mówiących, że Pastores to ich sposób na  ładowanie 
akumulatorów duchowych. Rozprowadzone przez 20 lat setki tysięcy egzemplarzy sprawiają, że wierzy-
my, iż jest to prawdziwie Boże dzieło. Dlatego, Księże, ks. Krzysztof Wons i ja, ks. Mirosław Cholewa 
wraz z redakcją pisma, pragniemy Cię  serdecznie zaprosić do wspólnoty czytelników naszego Pastores 
(szczegóły na www.pastores.pl)”.

Płock, dnia 6 czerwca 2018 r.
Ks. Roman Mosakowski

Delegat Biskupa Płockiego ds. duchowieństwa
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KOREKTA ZMIAN PERSONALNYCH Z DNIA 21 MAJA 2018 R.

Informujemy, że anulowana została nominacja ks. dr. Grzegorza Kaczorowskiego, na ojca duchowne-
go w Szkołach Katolickich w Płocku. Pozostanie on pracownikiem Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. 

Płock, dnia 7 czerwca 2018 r.
Ks. Dariusz Rogowski
         Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 7 czerwca 2018 r.
Nr 1378/2018

Za zgodność


