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DEKRET W SPRAWIE WYBORÓW DO RADY KAPŁAŃSKIEJ

Mając na uwadze potrzebę powołania Rady Kapłańskiej, na podstawie p. 5 Statutu Rady Kapłańskiej 
(Uchwały 43. Synodu Diecezji Płockiej, Księga Synodalna, s. 354) zarządzam, co następuje:

1. Z dniem 4 czerwca 2022 r., z chwilą wakansu stolicy biskupiej, przestała istnieć Rada Kapłańska. 
2. Sposób przeprowadzenia wyborów do Rady Kapłańskiej określa Statut Rady Kapłańskiej zawarty 

w Uchwałach 43. Synodu Diecezji Płockiej (Księga Synodalna, s. 354-357).
3. Księżom Dziekanom dekanatów: ciechanowskiego wschodniego, płockiego zachodniego, płońskiego 

północnego, pułtuskiego, rypińskiego i  sierpeckiego polecam zwołanie okręgowych zebrań wyborczych 
celem przeprowadzenia wyborów do Rady Kapłańskiej na dzień 1 marca 2023 r. (środa). Księży Dzie-
kanów ww. dekanatów ustanawiam przewodniczącymi komisji wyborczych.

Poniżej podaję skład poszczególnych okręgów wyborczych:
Ciechanowski – dekanaty: ciechanowski wschodni, ciechanowski zachodni, dzierzgowski, mławski 

wschodni, mławski zachodni, przasnyski.
Płocki – dekanaty: bodzanowski, dobrzyński n. Wisłą, gąbiński, gostyniński, płocki wschodni, 

płocki zachodni.
Płoński – dekanaty: nasielski, płoński południowy, płoński północny, wyszogrodzki, zakroczymski.
Pułtuski – dekanaty: makowski, pułtuski, serocki.
Rypiński – dekanaty: dobrzyński n. Drwęcą, rypiński, żuromiński.
Sierpecki – dekanaty: bielski, raciąski, sierpecki, strzegowski, tłuchowski.
4. Księża emeryci, niemieszkający w Domu Księży Emerytów w Płocku, należą do okręgów teryto-

rialnych według miejsca zamieszkania.
5. Okręg personalny obejmuje księży pracujących w Kurii Diecezjalnej, Sądzie Biskupim, Semina-

rium Duchownym; księży emerytów – profesorów Wyższego Seminarium Duchownego, mieszkających 
w tymże Seminarium i księży emerytów mieszkających w Domu Księży Emerytów; księży pracujący 
w  pozostałych instytucjach centralnych oraz księży studentów. Przewodniczącym komisji wyborczej 
okręgu personalnego ustanawiam Księdza Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.

6. Wyniki wyborów proszę przedstawić Biskupowi Płockiemu do 10 marca 2023 r. (piątek). 
Płock, dnia 12 stycznia 2023 r.
Nr 72/2023
 † Szymon Stułkowski
 Biskup Płocki
 Ks. Piotr Grzywaczewski
 Kanclerz
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DEKRET W SPRAWIE WYBORÓW DO DIECEZJALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

Mając na uwadze potrzebę powołania Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, na podstawie p. 8 Statutu 
Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej (Uchwały 43 Synodu Diecezji Płockiej, Księga Synodalna, s. 358) 
zarządzam, co następuje:

OKÓLNIK
KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

Płock – dnia 13 stycznia 2023 r.

3/2023
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1. Z dniem 4 czerwca 2022 r., z chwilą wakansu stolicy biskupiej, przestała istnieć Diecezjalna Rada 
Duszpasterska.

2. Wybory do Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej określa Statut Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej 
zawarty w Uchwałach 43. Synodu Diecezji Płockiej (Księga Synodalna, s. 358-359).

3. Księżom Dziekanom dekanatów: ciechanowskiego wschodniego, płockiego zachodniego, płońskiego 
północnego, pułtuskiego, rypińskiego i  sierpeckiego polecam zwołanie rejonowych zebrań wyborczych 
celem przeprowadzenia wyborów do Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej. Księży Dziekanów ww. deka-
natów ustanawiam przewodniczącymi komisji wyborczych.

Poniżej podaję skład poszczególnych rejonów wyborczych:
Ciechanowski – dekanaty: ciechanowski wschodni, ciechanowski zachodni, dzierzgowski, mławski 

wschodni, mławski zachodni, przasnyski.
Płocki – dekanaty: bodzanowski, dobrzyński n. Wisłą, gąbiński, gostyniński, płocki wschodni, płoc-

ki zachodni.
Płoński – dekanaty: nasielski, płoński południowy, płoński północny, wyszogrodzki, zakroczymski.
Pułtuski – dekanaty: makowski, pułtuski, serocki.
Rypiński – dekanaty: dobrzyński n. Drwęcą, rypiński, żuromiński.
Sierpecki – dekanaty: bielski, raciąski, sierpecki, strzegowski, tłuchowski.
Z każdego rejonu wyborczego należy wybrać dwóch księży diecezjalnych, w tym przynajmniej jed-

nego proboszcza. Wyboru kandydatów należy dokonać dnia 1 marca 2023 r. (środa), a następnie przed-
stawić Biskupowi Płockiemu listę kandydatów oraz protokół z wyborów.

4. Każdego z Księży Dziekanów uprzejmie proszę o przedstawienie Biskupowi Płockiemu, na piśmie 
do 10 marca 2023 r. (piątek), po jednym kandydacie z dekanatu spośród katolików świeckich do za-
twierdzenia na członka Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej.

5. Kapłani zakonni oraz Siostry zakonne wybierają spośród siebie na zabraniu przełożonych domów 
zakonnych z terenu diecezji płockiej po 2 przedstawicieli. Odpowiedzialnymi za te wybory ustanawiam 
odpowiednio: o. mgr. Wiesława Wiśniewskiego CP, referenta zakonnego oraz s. Dominikę Burnos MSC, 
referentkę zakonną. Wyniki wyborów proszę przedstawić Biskupowi Płockiemu do 10 marca 2023 r. 
(piątek).

Płock, dnia 12 stycznia 2023 r.
Nr 73/2023
 † Szymon Stułkowski
 Biskup Płocki
 Ks. Piotr Grzywaczewski
 Kanclerz
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KOMUNIKAT KANCELARII KURII

Uprzejmie proszę wszystkich Księży Proboszczów i Administratorów parafii naszej Diecezji o zwe-
ryfikowanie czy Parafialne Rady Duszpasterskie i Parafialne Rady Gospodarcze w poszczególnych para-
fiach, nie zakończyły swoich pięcioletnich kadencji. Jeśli w związku z upływem kadencji nie powołano 
nowych Rad Parafialnych należy pilnie je powołać (zob. Uchwały 43. Synodu Diecezji Płockiej, Księga 
synodalna, s. 416-421). W  imieniu Biskupa Płockiego proszę, aby Księża Dziekani zweryfikowali tę 
sprawę w ramach corocznych wizytacji dziekańskich parafii swoich dekanatów. Kwestia ta będzie rów-
nież weryfikowana przez Diecezjalną Komisję Przedwizytacyjną. 

Płock, dnia 12 stycznia 2023 r. 
 Ks. Piotr Grzywaczewski
 Kanclerz Kurii Płockiej
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LIST PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI DS. INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO 
I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO  

NA DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO 02.02.2023 R.

Wierzę w Kościół Chrystusowy. Konsekrowani świadkami wiary w Kościele i w świecie

Bracia i Siostry w Chrystusie Panu! Święto Ofiarowania Pańskiego, potocznie zwane świętem Matki 
Bożej Gromnicznej, z ustanowienia św. Jana Pawła II  jest Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. 
W tym dniu dziękujemy szczególnie za dar wszystkich, którzy realizują swoje powołanie poprzez od-
danie się Chrystusowi na Jego wyłączną własność. Życie według ślubowanych rad ewangelicznych: czy-
stości, ubóstwa i posłuszeństwa stanowi najbardziej radykalny wyraz naśladowania Jezusa Chrystusa. 
Wszystko to dokonuje się mocą wiary przeżywanej w Kościele, który jest Rodziną dzieci Bożych; jest 
naszym domem i naszą Matką. 

Wyznawać wiarę w Kościół – tworzyć wspólnotę

Dzisiejsza liturgia słowa prowadzi nas do Świątyni – DOMU BOGA. Maryja wraz z Józefem przy-
noszą Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu (Łk 2,22). Uczynili to zgodnie z Prawem Pańskim, 
według którego każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu (Łk 2,23). Rozważanie 
tego ewangelicznego wydarzenia z życia Świętej Rodziny przypomina nam, że wiara, którą przeżywamy 
w codzienności, aktualizuje się w Świątyni. Jest ona miejscem doświadczenia wspólnoty ducha i prze-
strzenią budowania wzajemnych więzi z Bogiem i między sobą. W Świątyni jest obecna prorokini Anna 
służąca Bogu wiernie w postach i na modlitwie (por. Łk 2,37) oraz starzec Symeon wyczekujący po-
ciechy Izraela, który przyszedł tam za natchnieniem Ducha (por. Łk 2,25.26). Wczytując się uważnie 
w wersety tej ewangelicznej perykopy nie sposób nie zauważyć, że wszyscy oni tworzą wspólnotę osób, 
których życie opiera się na słowie Bożym; wspólnotę wiary przeżywanej w postawie wierności i otwar-
tą na natchnienia Ducha Świętego.

Te trzy elementy wspólnoty wiary: słowo, wierność i otwartość na Ducha Świętego stanowią istotny 
element życia każdej osoby konsekrowanej. Wyznawać wiarę w Kościół Chrystusowy, to przede wszyst-
kim rozważać słowo Boże, wiernie trwać na modlitwie i być otwartym na to, co Duch Święty chce nam 
powiedzieć – szczególnie poprzez nauczanie Kościoła. 

Mając to wszystko na  uwadze, dokument Rozpocząć na  nowo od  Chrystusa przypomina nam, że 
życie konsekrowane, w swym ciągłym następowaniu po sobie i utrwalaniu się coraz to nowych form, jest 
już samo w sobie wymownym wyrazem obecności Pana, prawie czymś w rodzaju Ewangelii otwierającej 
się w ciągu wieków. Staje się ono rzeczywiście jakby historyczną kontynuacją szczególnej obecności zmar-
twychwstałego Pana (RdCH 2).

W obecnej sytuacji, gdy wartość życia wspólnotowego w wymiarze rodzinnym, społecznym i mię-
dzynarodowym doświadcza wielu podziałów i dramatów, osoby konsekrowane stają się promotorami 
duchowości komunii, której źródłem jest wiara w Jezusa Chrystusa (por. VC 51). Ta wiara rodzi nadzieję, 
która nie pozwala zatrzymać się w postawie bierności czy zniechęcenia, lecz podnosi wzrok ku górze, 
skąd nadchodzi pomoc – Pomoc od Pana, który stworzył niebo i ziemię (Ps 121).

Żyć wiarą na co dzień – Chrystusowy styl życia

Rodzice Jezusa, gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – 
Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim  
(Łk 2, 32). Wypełnienie Prawa zawartego w słowie Bożym stanowi podstawę także i naszej wiary. Nie 
wystarczy mówić: Panie, Panie, lecz potrzeba słowo zamieniać w czyn – Wiara bez uczynków jest martwa 
(por. Jk 2,14-26). Mamy świadomość, że w dzisiejszej rzeczywistości coraz więcej osób przyjmuje je-
dynie deklaratywny sposób przeżywania swojej wiary. Stąd też niezwykle ważne jest świadectwo wiary 
realizowanej w codzienności, które ściśle wiąże się z słuchaniem i wypełnianiem słowa Bożego. 

Osoby konsekrowane towarzyszą nam poprzez swoją obecność. Obecność miłosierną, pełną za-
troskania, ale także przez obecność milczącą przepełnioną modlitwą w  intencjach Kościoła i  świata. 
W minionym roku byliśmy świadkami beatyfikacji 10 sióstr męczenniczek elżbietańskich – s. M. Jahn 



– 20 –

Paschalis i dziewięciu Jej Towarzyszek. Ich świadectwo wiary staje się dla współczesnej kultury powierz-
chowności zaproszeniem, by nie zatrzymywać się na tym, co zewnętrzne i przemijające. Trwając wier-
nie przy powierzonych ich opiece osobach oraz broniąc swojej i ich godności, przyjęły krzyż cierpie-
nia i wzgardy, stając się dla nas wzorem odkrywania prawdziwej Miłości. Oddając życie Chrystusowi 
i za Chrystusa są dziś dla nas wzorem miłości wiernej do końca. I choć – jak pisze autor biblijnej księgi 
Mądrości – zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas 
za unicestwienie, oni trwają w pokoju. Choć nawet w  ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich 
pełna jest nieśmiertelności (Mdr 3,2-4).

Chrystusowy styl życia oparty na nieustannym poszukiwaniu i odkrywaniu woli Bożej sprawia, że 
osoby konsekrowane otwierają się nieustannie na działanie Ducha Świętego. Stąd też jesteśmy świad-
kami nowych dzieł apostolskich, które są odpowiedzią na współczesne znaki czasu: biedę materialną 
i duchową, hedonistyczną kulturę ciała, wykpiwanie pobożności i religijności, fałszywe zasady moralne 
oraz powszechne podważanie autorytetów. 

Odpowiedzią osób konsekrowanych na taką rzeczywistość jest przede wszystkim postawa wierności 
wobec Boga i człowieka. Konsekrowani podejmują swoją posługę w imieniu Kościoła pośród ludzi ubo-
gich, chorych i cierpiących, zarówno fizycznie, jak i duchowo. Towarzyszą świadectwem życia w kształ-
towaniu postaw życiowych naszych dzieci i młodzieży. Są obecni w życiu wielu małżeństw i rodzin. Po-
nadto wszechstronna działalność misyjna sprawia, że wezwanie Chrystusa do nieustannej ewangelizacji 
jest obecne w świadomości każdej wspólnoty zakonnej. 

Dzielić się wiarą z innymi – świadkowie miłości

W dzisiejszym pierwszym czytaniu z Księgi proroka Malachiasza czytamy: Oto Ja wyślę anioła mego, 
aby przygotował drogę przede mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego Wy oczeku-
jecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie (Ml 3, 1). W tych słowach Bóg zapowiada swoje ostateczne 
przyjście i czasy, które bezpośrednio poprzedzą Jego przybycie. Czasy te – jak słyszymy – będą poprze-
dzone działalnością anioła, który ma przygotować drogę dla Pana. Wiemy, że czasy ostateczne trwają 
od dokonania przez Chrystusa dzieła Odkupienia. Żyjemy zatem w czasach ostatecznych. Czekamy jako 
Kościół – wspólnota wiary na powtórne Jego przyjście. To przyjście będzie ostateczne i definitywne. 
W tym czasie Bóg nie zostawia swego ludu. Nadal na różne sposoby przemawia do nas, by nas przy-
gotować na spotkanie z Nim samym. W tym kontekście spoglądamy na życie konsekrowane. Jest ono 
bowiem zapowiedzią tego, co nastąpi w wieczności. Siostry i bracia trwający w życiu konsekrowanym, 
wpatrzeni w Pana, przypominają nam, że nie mamy tutaj trwałego miasta (Hbr 13,14), nasza bowiem 
ojczyzna jest w niebie (Flp 3, 20). Historia nasza zmierza ku nowemu niebu i nowej ziemi (Ap 21, 1), gdzie 
Bóg otrze z naszych oczu wszelką łzę, a śmierci odtąd już nie będzie (por. Ap 21, 4). 

Osoby konsekrowane dzieląc się bezinteresownie miłością przypominają nam, że nasze życie jest 
pielgrzymką. I w tej pielgrzymce ważne jest tylko to, ile pozostawimy dobra w sercu drugiego człowieka. 
Pod koniec życia – jak pisał św. Jan od Krzyża – będziemy sądzeni z miłości. Na drugą stronę życia zabie-
rzemy ze sobą tylko miłość. Ważne byśmy tę miłość tu na ziemi poznawali, zachowywali i wypełniali 
każdą chwilą swego istnienia. 

Zakończenie

Drodzy Bracia i  Siostry, osoby konsekrowane zasługują na  wdzięczność ze strony całej wspólno-
ty kościelnej. Oddani życiu kontemplacyjnemu, siostry zakonne i  zakonnicy zaangażowani w  dzieła 
apostolskie, członkowie instytutów świeckich i stowarzyszeń życia apostolskiego, pustelnicy, dziewice 
i wdowy konsekrowane – świadczą o miłości do Chrystusa, idąc drogą proponowaną przez Ewangelię. 
Dziękujemy dziś za dar ich życia, powołania, a nade wszystko dar wiary w Kościół Chrystusowy. Prośmy 
też o nowe i wierne powołania do wszystkich form życia konsekrowanego.

 † Jacek Kiciński CMF
 Przewodniczący Komisji
 ds. Instytutów Życia Konsekrowanego
 i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP
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ZARZĄDZENIE: List Przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzy-
szeń Życia Apostolskiego KEP przekazujemy do dowolnego wykorzystania duszpasterskiego.

Płock, dnia 13 stycznia 2023 r.
 † Mirosław Milewski
 Wikariusz Generalny 
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KOMUNIKATY WYDZIAŁU DS. RODZIN

1. Uhonorowani doradcy życia rodzinnego diecezji płockiej

Z okazji minionego Roku „Rodzina «Amoris laetitia»” 23 doradców życia rodzinnego zostało uho-
norowanych za długoletnią (przynajmniej piętnastoletnią) posługę w diecezji płockiej. Są wśród nich 
zarówno aktywni doradcy, jak i  ci, którzy w  ostatnim czasie zakończyli posługę. Okolicznościowe 
imienne dyplomy pamiątkowe z podpisem Biskupa Płockiego oraz pamiątki zostały wręczone obecnym 
na ogólnopolskiej konferencji naukowej „Małżeństwo, rodzina i demografia – obawy i nadzieje”, która 
miała miejsce w Płocku 3 grudnia br., zrealizowanej w ramach projektu „Czas na Rodzinę”, dofinanso-
wanego w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Poli-
tyki Demograficznej – Po pierwsze Rodzina! Nieobecnym na spotkaniu doradcom dyplomy i pamiątki 
zostały przesłane pocztą. Gratulujemy raz jeszcze doradcom i towarzyszącym im duszpasterzom. Vivant 
sequentes! W tabeli zebrano nazwiska i imiona doradców według liczby lat ich posługi.

IMIĘ I NAZWISKO DORADCZYNI/DORADCY PARAFIA POSŁUGIWANIA LICZBA LAT POSŁUGI

Elżbieta Pruchniewska pw. św. Jana Nepomucena w Zieluniu 42

Daniela Kordek pw. Wniebowzięcia NMP w Dzierzgowie 39

Irena Celebucka pw. św. Jana Chrzciciela w Sadłowie 33
 

Teresa Morawska pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie 33 

Małgorzata Petrykowska pw. św. Zygmunta w Kraszewie 31 

Wiesława Duchewicz pw. św. Floriana w Proboszczewicach 30

Maria Młotkowska pw. św. Anny w Miszewie Murowanym 30

Bożena Tomaszewska pw. św. Wojciecha w Przasnyszu 30 

Krystyna Sitek pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku 29

Maria Gołębiewska pw. św. Katarzyny Al. w Dobrzyniu nad Drwęcą 26

Alicja Grudzień pw. św. Mikołaja w Ciemniewku 25

Ewa Kostkiewicz pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie 25

Hanna Kowalczyk pw. MB Pocieszycielki Strapionych w Winnicy 25

Grażyna Szymańska pw. św. Stanisława BM w Drobinie 25

Halina Celebucka pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie 22 
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Henryk Kowalczyk pw. MB Pocieszycielki Strapionych w Winnicy 20

Małgorzata Popłonkowska pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku 20

Edyta Zielińska pw. św. Michała Archanioła w Płońsku 20 

Joanna Benecka-Rychcik pw. św. Stanisława BM w Mławie 18 

Bożena Anna Prusińska pw. św. Urbana w Baboszewie 16

Małgorzata Tomczak pw. św. Anny w Miszewie Murowanym 15

Bogumiła Wierzbicka pw. św. Stanisława BM w Dobrzykowie 15

Anna Brodalka pw. św. Floriana w Orszymowie 15

2. Foldery SRKDP

Zarząd Główny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej (SRKDP) zachęca Księży Pro-
boszczów do  inicjowania powstawania nowych Kół Parafialnych stowarzyszenia na  terenie diecezji. 
Zgodnie ze statutem stowarzyszenia wymaga się, aby do  stworzenia nowego koła naszej organizacji 
zgromadziło się co najmniej osiem pełnoletnich osób. Parafie, które zechciałby podjąć trud pozyska-
nia członków do organizacji rodzinnej, na przykład podczas wizyty duszpasterskiej, bezpłatnie otrzy-
mają materiały promocyjne (np. ulotki informacyjne, wizytówki, zaproszenia dla nowych członków). 
Więcej informacji na  temat działalności organizacji, a  także działań koniecznych do powołania koła 
w konkretnej parafii diecezji płockiej można uzyskać mailowo: srkplock@o2.pl lub dzwoniąc pod nr tel. 
505 272 535.

3. Święto Świętej Rodziny

W  tym roku w  kalendarzu liturgicznym święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i  Józefa przypada 
30 grudnia, w piątek. Z tej okazji w niedzielę 1 stycznia 2023 r. warto z chętnymi małżonkami odnowić 
przyrzeczenia małżeńskie. Za pomocą „E-Biuletynu” przesłane zostały materiały do przeprowadzenia 
tego nabożeństwa.

4. Nabożeństwo na zakończenie roku kalendarzowego 2022

Jak w ostatnich latach, za pomocą „E-Biuletynu” oraz na stronach internetowych www.diecezjaplocka 
i  www.plockierodziny.pl został przekazany tekst nabożeństwa na  zakończenie roku kalendarzowego 
2022, do wykorzystania w ostatnim dniu roku, 31 grudnia.

Płock, dnia 23 grudnia 2022 r.
 Ks. Wojciech Kućko
 Dyrektor Wydziału ds. Rodzin
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KOMUNIKATY WYDZIAŁU DS. RODZIN

1. Orszaki Trzech Króli w diecezji płockiej w 2023 r.

Dziękujemy wszystkim komitetom organizacyjnym w parafiach i dekanatach za zorganizowanie 6 
stycznia br. Orszaków Trzech Króli w 37 miejscowościach diecezji płockiej. W wielu miejscach zaanga-
żowanych w to dzieło było kilka parafii. Poniżej wykaz miejscowości orszakowych, od których zgłosze-
nia wpłynęły do Wydziału ds. Rodzin:
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2. VII Diecezjalny Dzień Babci i Dziadka

Zapraszamy serdecznie do udziału w VII Diecezjalnym Dniu Babci i Dziadka, który odbędzie się 
w niedzielę, 22 stycznia br., w parafii pw. św. Urbana w Baboszewie. O godz. 11.45 w kościele parafial-
nym rozpocznie się Msza św. pod przewodnictwem biskupa seniora Romana Marcinkowskiego. W pro-
gramie występ szkoły, wspólna modlitwa w intencji babć, dziadków i wszystkich seniorów oraz dzielenie 
się świadectwami życia.

Uroczystość organizują: parafia pw. św. Urbana w Baboszewie, Wydział ds. Rodzin Kurii Płockiej 
oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. Za pomocą „E-Biuletynu” został przekazany 
plakat z prośbą o  rozpowszechnianie go w mediach społecznościowych i na  stronach internetowych 
parafii.

3. Finał II Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego „Amoris laetitia”

Już po  raz drugi w  Ratowie odbędzie się finał Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego „Amoris 
laetitia”, który tym razem poświęcony jest poezji bożonarodzeniowej. Dnia 21 stycznia br., w  Dniu 
Babci, w klasztorze w Ratowie swoje talenty oratorskie zaprezentują uczestnicy w dwóch kategoriach: 
(1) dzieci i młodzież oraz (2) parafialne zespoły rodzinne.

Konkurs organizują: Wydział ds. Rodzin Kurii Płockiej, Wydział Katechetyczny Kurii Płockiej, Sank-
tuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy, Bractwo św. Antoniego w Ratowie oraz Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

Płock, dnia 12 stycznia 2023 r.
 Ks. Wojciech Kućko
 Dyrektor Wydziału ds. Rodzin
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PROGRAM TYGODNIA MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 2023 R.

Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości (por. Iz 1, 17)

Piątek 13 stycznia – Wyższe Seminarium Duchowne
godz. 17.30 – OBCHODY XXVI DNIA JUDAIZMU W PŁOCKU
Cena życia: o losach ludzi biblijnie i współcześnie.
Fragmenty spektaklu „Sprawiedliwy” i „Ja jestem Żyd z »Wesela«”, wystąpią: ks. Zygmunt Marek 
Wnukowski i Henryk Jóźwiak

1. Baboszewo
2. Bielsk
3. Bogate
4. Ciechanów
5. Ciemniewko
6. Czerwińsk nad Wisłą
7. Dobrzyń nad Wisłą
8. Duczymin
9. Gąbin
10. Golub-Dobrzyń
11. Gołymin
12. Gostynin
13. Gzy
14. Maków Mazowiecki
15. Miszewo Murowane
16. Mława
17. Nasielsk
18. Nowy Dwór Mazowiecki – Modlin Twierdza
19. Płock

20. Płońsk
21. Popowo Kościelne
22. Proboszczewice
23. Przasnysz
24. Pułtusk
25. Raciąż
26. Radzanowo
27. Radzanów
28. Rypin
29. Sierpc
30. Skępe
31. Sochocin
32. Sońsk
33. Święte Miejsce
34. Tłuchowo
35. Woźniki
36. Zeńbok
37. Żuromin
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Środa 18 stycznia – kościół św. Jana Chrzciciela
godz. 18.00 – MSZA ŚW. NA ROZPOCZĘCIE TYGODNIA EKUMENICZNEGO
Przewodniczy – biskup Mirosław Milewski
Homilia – ks. Eliasz Tarasiewicz

Czwartek 19 stycznia – Wyższe Seminarium Duchowne
godz. 17.30 – SPOTKANIE Z  SIOSTRAMI BRYGIDKAMI: Gdy ekumenizm staje się życiem 
i nawróceniem

Piątek 20 stycznia – cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego
godz. 17.00 – WIECZERNIA. NIESZPORY PRAWOSŁAWNE. Przewodniczy – ks. Eliasz Tarasiewicz
Homilia – kapłan Mateusz M. Felicjan Szymkiewicz

Sobota 21 stycznia – zbór ewangelicki
godz. 17.00 – NABOŻEŃSTWO SŁOWA BOŻEGO
Przewodniczy ks. Szymon Czembor
Homilia – ks. Włodzimierz Piętka

Niedziela 22 stycznia – parafia św. Jana Chrzciciela w Łętowie
godz. 11.30 – MSZA ŚW. O ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAN
Przewodniczy – ks. Jarosław Kwiatkowski
Homilia – ks. Szymon Czembor

Poniedziałek 23 stycznia – sanktuarium Bożego Miłosierdzia
godz. 17.00 – MSZA ŚW. O ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAN
Przewodniczy i homilię głosi ks. Tadeusz Kozłowski

Wtorek 24 stycznia – kościół św. Jana Chrzciciela
godz. 18.00 – MSZA ŚW. I  WSPOMNIENIE ZMARŁYCH „LUDZI EKUMENII” Z  NASZYCH 
KOŚCIOŁÓW W 2022 ROKU
Przewodniczy i homilię głosi ks. Henryk Seweryniak

Środa 25 stycznia – Świątynia Miłosierdzia i Miłości
godz. 17.00 – NIESZPORY Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI WSZYSTKICH KOŚCIOŁÓW
Przewodniczy – biskup naczelny M. Karol Babi
Homilia – biskup płocki Szymon Stułkowski

Płock, dnia 10 stycznia 2023 r.
 Ks. Włodzimierz Piętka
 Diecezjalny Referent ds. ekumenizmu

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 13 stycznia 2023 r.
Nr 106/2023

Za zgodność


