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KOMUNIKAT

Nuncjatura Apostolska w Polsce
N. 8544/22

Ojciec Święty Franciszek mianował biskupem płockim dotychczasowego biskupa pomocniczego ar-
chidiecezji poznańskiej Szymona Stułkowskiego.

Warszawa, 22 października 2022 r.
 † Salvatore Pennacchio
  Nuncjusz Apostolski
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SŁOWO KS. BISKUPA WIESŁAWA ŚMIGLA  
ADMINISTRATORA APOSTOLSKIEGO DIECEZJI PŁOCKIEJ

Nasze modlitwy zostały wysłuchane i papież Franciszek mianował biskupem płockim dotychcza-
sowego biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej Szymona Stułkowskiego. Jesteśmy wdzięczni 
Ojcu Świętemu za tę decyzję i nowego pasterza! Cieszymy się, że nominacja ma miejsce w dniu liturgicz-
nego wspomnienia św. Jana Pawła II.

W dniu kanonicznego przejęcia diecezji przez biskupa Szymona wygasa misja administratora apo-
stolskiego, którą spełniałem w duchu służby Kościołowi oraz w poczuciu szacunku dla diecezji płoc-
kiej. Wyrażam wdzięczność wszystkim duchownym, osobom konsekrowanym i  wiernym świeckim 
za współpracę, życzliwość i zaangażowanie w sprawy diecezji.

Bardzo proszę o serdeczne przyjęcie biskupa Szymona Stułkowskiego! Nowy biskup płocki to do-
świadczony duszpasterz, gorliwy biskup, specjalista z zakresu teologii pastoralnej i dobry człowiek. Przez 
wiele lat posługiwał w duszpasterstwie w Polsce i Austrii, pracował również na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz był rektorem Archidiecezjalnego Seminarium 
Duchownego w Poznaniu. Jego dewiza biskupia brzmi: Vos autem dixi amicos (Nazwałem was przyja-
ciółmi) – są to słowa zaczerpnięte z Ewangelii według św. Jana (15,15). W archidiecezji poznańskiej peł-
nił urząd wikariusza generalnego, a w ramach Konferencji Episkopatu Polski jest wiceprzewodniczącym 
Rady ds. Apostolstwa Świeckich, członkiem Komisji Duszpasterstwa i Komisji ds. Misji.

Zapraszam do wspólnej modlitwy za nowego biskupa i diecezję. Biskupowi Szymonowi gratuluję 
i życzę błogosławieństwa Bożego w posłudze. Zapewniam o życzliwości oraz gotowości do współpracy!

Toruń-Płock, 22 października 2022 r.
We wspomnienie św. Jana Pawła II
Z modlitwą i błogosławieństwem
 † Wiesław Śmigiel
 Administrator Apostolski
 Diecezji Płockiej

OKÓLNIK
KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

Płock – dnia 31 października 2022 r.

33/2022
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ZARZĄDZENIE: Słowo Księdza Biskupa Wiesława Śmigla, Administratora Apostolskiego Diecezji 
Płockiej, należy odczytać wiernym w najbliższą niedzielę, 23 października br., podczas wszystkich Mszy 
Świętych, w ramach ogłoszeń parafialnych.

Płock, dnia 22 października 2022 r.
 † Mirosław Milewski
 Wikariusz Generalny
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KOMUNIKAT WIKARIUSZA GENERALNEGO

W dniu 22 października 2022 roku, we wspomnienie św. Jana Pawła II, Nuncjusz Apostolski w Polsce 
abp Salvatore Pennacchio poinformował, że Ojciec Święty Franciszek mianował Jego Ekscelencję Księ-
dza Biskupa Szymona Stułkowskiego nowym Biskupem Płockim.

Otoczmy modlitwą nowego Pasterza naszej diecezji, prosząc o światło Ducha Świętego w prowadzeniu 
Kościoła na Północnym Mazowszu i Ziemi Dobrzyńskiej. Nie zapominajmy także o wdzięczności Bogu 
za dar nowego Biskupa dla Diecezji Płockiej (por. Ceremoniał Liturgicznej Posługi Biskupów, nr 1145).

Zgodnie ze wskazaniami Ceremoniału Liturgicznej Posługi Biskupów (nr 1163) do dnia kanoniczne-
go objęcia diecezji przez Biskupa Szymona w modlitwie eucharystycznej należy wymieniać imię Admi-
nistratora Apostolskiego Biskupa Wiesława, w którego jurysdykcji pozostaje Diecezja Płocka.

Płock, dnia 22 października 2022 r.
 † Mirosław Milewski
 Wikariusz Generalny
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KOMUNIKAT KANCLERZA KURII DIECEZJALNEJ

Uprzejmie informuję, że kanoniczne objęcie Diecezji Płockiej z udziałem Kolegium Konsultorów 
przez Jego Ekscelencję Biskupa Szymona Stułkowskiego, w myśl kan. 382 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicz-
nego, odbędzie się w poniedziałek 31 października 2022 r. o godz. 11.00.

Od tego momentu należy wymieniać w modlitwie eucharystycznej imię nowego Biskupa Płockiego.
Przekazuję również do wiadomości, że Ingres Biskupa Płockiego odbędzie się w sobotę 26 listopada 

2022 r. o godz. 11.00 w bazylice katedralnej w Płocku.
W przeddzień Ingresu, 25 listopada br. o godz. 20.00 Biskup Płocki Szymon spotka się duchowień-

stwem naszej diecezji w katedrze płockiej.
Płock, dnia 27 października 2022 r. 
 Ks. Piotr Grzywaczewski
 Kanclerz Kurii Diecezjalnej Płockiej
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KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. Zaproszenie na XII Płockie Zaduszki Strażackie

Serdecznie zapraszamy na XII Płockie Zaduszki Strażackie, które odbędą się 6 listopada 2022 r. w ko-
ściele pw. św. Dominika (parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego, tzw. „Górki”).

Plan uroczystości
Godz. 15.30 – koncert zespołu wokalno-muzycznego H7, działającego przy parafii pw. św. Mikołaja 

w Gąbinie;
Godz. 16.00 – Msza św. w intencji zmarłych strażaków.
Mszy św. koncelebrowanej będzie przewodniczył ks. kan. Roman Bagiński – kapelan strażaków po-

wiatu płockiego.
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Kazanie wygłosi ks. dr Marcin Sadowski, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej 
Płockiej.

 Ks. Andrzej Zakrzewski
 Diecezjalny Duszpasterz Strażaków

2. Spotkanie Księży Miłośników Koni oraz Duszpasterzy Środowisk Jeździeckich 

W dniach 18-19 listopada 2022 r. w Diecezji Płockiej odbywać się będzie IX Ogólnopolskie Spotka-
nie Księży Miłośników Koni oraz Duszpasterzy Środowisk Jeździeckich. Podstawowym celem spotkań 
jest integracja księży współpracujących z różnymi środowiskami miłośników koni oraz stworzenie fo-
rum wymiany doświadczeń duszpasterskich związanych z pracą wśród ludzi zafascynowanych końmi.

Ramowy plan spotkania
18 listopada (piątek)
Od 15.00 – Zjazd uczestników (na plebanii);
17.00 – Msza św. pod przewodnictwem ks. inf. Prof. Wojciecha Góralskiego – delegata Biskupa Płockiego;
18.00 – Agapa i spotkanie z miłośnikami koni (sala „U Junoszy”);
20.00 – Spotkania księży.
19 listopada (sobota)
8.00 – Msza św.;
9.00 – Śniadanie;
9.30 – Spotkanie diecezjalnych duszpasterzy;
11.00 – Możliwość zwiedzenia Muzeum Pozytywizmu oraz Rodzinnego Parku Edukacji i Rozrywki 

w Gołotczyźnie.
Zgłoszenia należy kierować do gospodarza spotkania ks. Krzysztofa Jaroszewskiego, tel. 602 690 332, 

e-mail: chrys1@o2.pl, Parafia św. Wita Modesta i Krescencji, ul. Ciechanowska 3, 06-430 Sońsk.
Noclegi: „U Junoszy”, Gołotczyzna, ul. A. Świętochowskiego 14.

 Ks. Krzysztof Jaroszewski
 Proboszcz parafii 
 pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sońsku

3. Formularze badania „Dominicantes” ISKK

Uprzejmie proszę Czcigodnych Księży Proboszczów i  Administratorów o  przekazanie w  jak naj-
szybszym czasie wypełnionych formularzy z danymi dotyczącymi obecności i Komunii św. wiernych 
podczas niedzielnych Mszy św. Formularze można przekazać osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub 
mailową na adres: duszpasterski@diecezjaplocka.pl.

Płock, dnia 31 października 2022 r.
 Ks. Marcin Sadowski
 Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
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KOMUNIKATY WYDZIAŁU DS. RODZIN

1. Konferencja doradców życia rodzinnego i dekanalnych duszpasterzy rodzin

15 października 2022 r. w Szkołach Katolickich w Płocku odbyła się konferencja szkoleniowa dla 
doradców życia rodzinnego i dekanalnych duszpasterzy rodzin diecezji płockiej, zorganizowana przez 
Wydział ds. Rodzin we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, w ramach 
realizowanego projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w konkur-
sie „Po Pierwsze Rodzina!” Wzięło w niej udział 65 osób duchownych i świeckich. W czasie konferencji 
doradcy otrzymali misje kanoniczne. W roku 2022/2023 posługę doradcy życia rodzinnego w diecezji 
płockiej pełni 88 osób. W ostatnim czasie tę posługę zakończyły Panie: Wiesława Duchewicz z parafii 
Proboszczewice (dekanat bielski) oraz Elżbieta Pruchniewska z  parafii Zieluń (dekanat żuromiński), 
którym dziękuję za wieloletnią pracę i zaangażowanie w dzieło duszpasterstwa rodzin. Dziękuję także 
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za obecność przybyłym dekanalnym duszpasterzom rodzin: ks. kan. Romualdowi Ciesielskiemu (deka-
nat przasnyski), ks. Łukaszowi Gachowi (w zastępstwie ks. kan. Wiesława Kosińskiego z dekanatu ra-
ciąskiego), ks. Dariuszowi Multonowi (dekanat sierpecki), ks. kan. Tadeuszowi Pepłońskiemu (dekanat 
nasielski) i ks. kan. Sławomirowi Rosińskiemu (dekanat żuromiński).

2. Bal Wszystkich Świętych w Płocku
Fundacja „Cokolwiek uczyniliście”, której fundatorem jest ks. prof. Wojciech Góralski, organizuje 

Bal Wszystkich Świętych w Płocku. Partnerami akcji są: Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej, Cen-
trum Edukacji Grupy ORLEN, Poland Green Energy i Agencja Impuls. Patronat medialny objęły: „Gość 
Płocki”, Katolickie Radio Diecezji Płockiej oraz PetroNews. Parafie Płocka i okolic otrzymają stosowny 
plakat, banery i ulotki. Za pomocą E-Biuletynu plakat został przesłany do wszystkich parafii diecezji. 

Bal odbędzie się w  niedzielę, 30 października 2022 r., od  godz. 15.00, w  Hali Sportowej Zespołu 
Szkół Centrum Edukacji im. I. Łukasiewicza w Płocku, Al. F. Kobylińskiego 25. Zapraszamy dzieci wraz 
z opiekunami. W programie m.in.: wspólne zabawy, poczęstunek, konkursy z nagrodami. Organizato-
rzy zachęcają, by dzieci przebrały się za konkretnego świętego lub anioła.

3. Podziękowanie za 37. Płockie Dni Kultury Chrześcijańskiej
Koordynatorzy 37. Płockich Dni Kultury Chrześcijańskiej: Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej 

i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej wyrażają wdzięczność wszystkim zaangażowa-
nym w szerzenie kultury chrześcijańskiej i promowanie wartości. Dziękujemy za wykonaną w paździer-
niku br. pracę dla miasta Płocka i naszej diecezji.

4. Konkurs „Rodzina Roku 2022”
Ruszyła ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna „Rodzina Roku”. Głównym przesłaniem 

jest zauważenie i wsparcie małżeństwa oraz rodziny. Organizatorzy projektu chcą podkreślić, że to ro-
dzina jest najlepszym środowiskiem opiekuńczo-wychowawczym dla młodego pokolenia. Fundacja 
„Być Bardziej” szuka najpierw Rodziny Roku we wszystkich województwach, a z nich zostanie wybrana 
przez powołaną Kapitułę Konkursu ogólnopolska Rodzina Roku. Hasło I edycji: „Wolny czas spędzamy 
razem”. 

Fundacja „Być Bardziej” zachęca wszystkie rodziny do wzięcia udziału w konkursie. W tym celu na-
leży wspólnie przygotować krótki scenariusz nagrania wideo pokazującego własną rodzinę. Następnie 
nagrać film telefonem komórkowym i  link do niego wraz z opisem rodziny przesłać przez specjalny 
formularz zgłaszający znajdujący się na stronie www.rodzinaroku.pl. Tam również można znaleźć regu-
lamin i szczegóły konkursu. Termin przysyłania prac: do 30 listopada 2022 r.

Komitet Honorowy Kampanii informacyjno-edukacyjnej tworzą: Minister Rodziny i Polityki Spo-
łecznej, Minister Edukacji i Nauki, a także Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Kontakt: Fundacja „Być Bardziej” – ks. Andrzej Sikorski, e-mail: sekretariat@rodzinaroku.pl, https://
www.rodzinaroku.pl. Informacje także na stronie: www.plockierodziny.pl.

5. Kampania „Komunia bez gadżetów”
Zachęcam do zapoznania się z informacjami o kampanii społecznej „Komunia bez gadżetów”. Jej cele 

to: przypomnienie duchowego wymiaru pierwszej Komunii Świętej, zachęcenie do rozważnego wyboru 
prezentów komunijnych, zwrócenie uwagi na negatywny wpływ mediów cyfrowych na dzieci. Proszę 
o przekazanie tych informacji rodzicom, katechetom, siostrom zakonnym, by można było zastanowić 
się nad duchowym przeżyciem uroczystości komunijnych. W materiałach do pobrania można odnaleźć 
m.in. broszurę „Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności?” Więcej informacji na stronach: http://ko-
muniabezgadzetow.pl oraz www.plockierodziny.pl. 

6. Materiały dla rodzin na nowy rok duszpasterski
Hasłem nowego roku duszpasterskiego 2022/2023 są słowa: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. W tym 

celu zostały przygotowane materiały dla rodzin na niemal każdą niedzielę w roku ze specjalnymi rozwa-
żaniami i zadaniami do wykonania przez dzieci. Do pobrania ze strony: www.plockierodziny.pl.

Płock, dnia 28 października 2022 r.
 Ks. Wojciech Kućko
 Dyrektor Wydziału ds. Rodzin
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KOMUNIKAT SEKRETARZA DIECEZJALNEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Przypomnienie o obowiązku dokonywania wpłat na rzecz DFS

Zgodnie z  Zasadami działania Diecezjalnego Funduszu Społecznego, zawartymi w  dokumentach 
XLIII Synodu Diecezji Płockiej, „Diecezjalny Fundusz Społeczny (dalej: Fundusz) tworzą środki, zebra-
ne od kapłanów, pracujących w duszpasterstwie parafialnym, którzy otrzymują wynagrodzenie z tytułu: 

– nauczania w szkole, 
– wykładów na uczelniach wyższych, 
– zajęć w instytucjach kościelnych i pozakościelnych oraz 
– posługi kapelana. 
W myśl synodalnego Dekretu o dobrach doczesnych Kościoła zobowiązani są oni do przekazania 

10% z tego dochodu na rzecz Funduszu” (XLIII Synod Diecezji Płockiej, Zasady działania Diecezjalne-
go Funduszu Społecznego, Płock 2015, s. 584).

W  imieniu Rady Diecezjalnego Funduszu Społecznego uprzejmie proszę księży zobowiązanych 
do świadczeń, o dokonywanie wpłat zgodnie z przedstawionymi powyżej zasadami tj. 10% od całkowitej 
kwoty otrzymywanego wynagrodzenia. 

Zebrane środki są przeznaczone na działalność duszpasterską skierowaną do dzieci i młodzieży.

Płock, dnia 31 października 2022 r.
 Ks. Marcin Sadowski
 Sekretarz Diecezjalnego Funduszu Społecznego

167

KOMUNIKAT EKONOMA DIECEZJALNEGO

Do 28 listopada 2022 r. można składać wnioski do Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego „Ochrona zabytków” realizowanego w 2023 r. Wnioski wraz z obowiązkowymi załącznikami 
należy przesyłać wyłącznie drogą on-line za pomocą systemu EBOI.

W obecnej edycji programu planowane są dwa terminy naboru:
• I nabór, który rozpoczął się 27 października br. i potrwa do 28 listopada 2022 r., obejmuje pra-

ce planowane do realizacji w 2023 r.; 
• II  nabór, który zostanie ogłoszony w  I  kwartale 2023 r., obejmie wyłącznie refundację prac 

wykonanych w latach 2020-2022. 
Przypominamy, że dokumentem wymaganym na etapie składania wniosku jest skan aktualnego 

pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac.
Szczegółowe informacje, w tym ogłoszenie o naborze, regulamin oraz zarządzenie w sprawie wytycz-

nych znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow.
Celem programu „Ochrona zabytków” jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, re-

alizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostęp-
nianie na cele publiczne. Dzięki środkom z programu każdego roku udaje się uratować cenne zabytki 
z małych ośrodków wiejskich i miejskich, często w katastrofalnym stanie. Wspierane są też najcenniej-
sze obiekty z listy UNESCO oraz Pomniki Historii. 

Płock, dnia 28 października 2022 r.
 Ks. Roman Bagiński
 Ekonom Diecezjalny



– 212 –

168

KOMUNIKAT KANCELARII KURII

Na prośbę bp. Artura G. Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski przeka-
zujemy informację, że 11 listopada 2022 r., w Narodowe Święto Niepodległości, na ekrany polskich kin 
wchodzi film pt. „Prorok” – o kard. Stefanie Wyszyńskim w reżyserii Marka Kondrata. Twórcą filmu jest 
Fundacja Filmowa im. św Maksymiliana Kolbego w koprodukcji z Telewizją Polską SA. Do parafii Diecezji 
Płockiej trafiły plakaty informacyjne o filmie. Episkopat Polski zachęca do obejrzenia tej ekranizacji.

Płock, dnia 28 października 2022 r.
 Ks. Piotr Grzywaczewski
 Kanclerz Kurii Diecezjalnej Płockiej

169

PERSONALIA

Nominacja
Ksiądz Biskup Mirosław Milewski, Biskup Pomocniczy w Płocku, z dniem 31 października 2022 r., 

stosownie do przepisu kan. 457 oraz kan. 477 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, został mianowany 
przez Biskupa Płockiego Szymona Stułkowskiego – Wikariuszem Generalnym.

Płock, dnia 28 października 2022 r.
 Ks. Dariusz Rogowski
 Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 31 października 2022 r.
Nr 1825/2022

Za zgodność


