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KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

1. Kwestionariusze katechetyczne

Uprzejmie prosimy Czcigodnych Księży, którzy jeszcze nie dopełnili tego obowiązku, o zwrot wy-
pełnionych kwestionariuszy katechetycznych. Termin ich zwrotu upłynął 31 października 2017 roku.

2. Olimpiada Teologii Katolickiej

Zachęcamy do organizowania Olimpiady Teologii Katolickiej w szkołach średnich naszej Diecezji. 
W bieżącym roku szkolnym za Olimpiadę odpowiada Archidiecezja Łódzka. Termin Szkolny Olimpiady 
przypada na 29 listopada 2017 roku. Zaineresowanych katechetów prosimy o informację do Wydziału 
Katechetycznego, tak jak w latach ubiegłych. Więcej informacji na stronie internetowej: www.otk.pl 

3. Spotkania szkoleniowe dla katechetów szkół ponadgimnazjalnych

Wzorem lat ubiegłych zapraszamy katechetów szkół ponadgimnazjalnych na spotkania formacyjne. 
Odbędą się one: 

– 15 listopada 2017 r. (środa), w Sali Barokowej Opactwa Pobenedyktyńskiego (ul. Tumska 3; budy-
nek Kurii Diecezjalnej Płockiej) w Płocku;

– 16 listopada 2017 r. (czwartek), w par. pw. św. Maksymiliana Kolbego (ul. ks. R. Jaworskiego 1) 
w Płońsku.

Informacje o spotkaniu oraz zaproszenia zostały wysłane drogą elektroniczną.

4. Konkursy organizowane przez Wydział Katechetyczny

Konkurs Biblijny dla uczniów klas IV-VI SP oraz Konkurs Wiedzy Religijnej „Benedictus” zostały 
objęte patronatem Biskupa Płockiego oraz Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Zachęcamy do udziału 
w/w konkursach.

5. Warsztaty obowiązkowe 

– 18 listopada 2017 r. – „Osobowość i postawa katechety”, warsztat obowiązkowy dla katechetów 
zatrudnionych w roku 2012 i 2014;

– 25 listopada 2017 r. – „ABC warsztatu pracy katechety”, warsztat obowiązkowy dla katechetów 
zatrudnionych w roku 2015.

Warsztaty odbędą się w Szkołach Katolickich w Płocku. 

Płock, dnia 17 listopada 2017 r. 
Ks. Marek Wilczewski

Dyrektor Wydziału Katechetycznego
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KOMUNIKAT EKONOMA DIECEZJALNEGO

W związku ze zmianą sposobu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdro-
wotne,  Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Po-

OKÓLNIK
KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

Płock – dnia 20 listopada 2017 r.

31/2017
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mostowych, która wejdzie od początku 2018 roku – zapraszam na szkolenie, które poprowadzą pracow-
nicy płockiego ZUS-u. 

Jest ono skierowane zwłaszcza do księży, którzy zatrudniają do pracy: kościelnych, organistów, go-
spodynie itp.

Szkolenie ma charakter otwarty, odbędzie się 15 listopada o godz. 10.00 w Sali Biskupów w Opactwie 
Pobenedyktyńskim. Oprócz w/w tematu spotkania, będzie okazja, korzystając z obecności kompetent-
nych specjalistów z zakresu świadczeń pracowniczych i  emerytalno-rentowych do podjęcia tematów 
związanych z tym obszarem zadań.

Płock, dnia 8 listopada 2017 r.
Ks. Roman Bagiński
Ekonom Diecezjalny
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KOMUNIKAT DELEGATA BISKUPA PŁOCKIEGO
DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA

1. Serdecznie zapraszam Czcigodnych Księży Proboszczów miasta Płocka oraz Księży pracujących 
w Centralnych Urzędach Diecezjalnych na wieczór skupienia, który odbędzie się w piątek, 24 listo-
pada br. w domu rekolekcyjnym „STUDNIA”. Nasze spotkanie rozpoczniemy o godz. 19.00 kolacją. 
O godz. 19:45 w kaplicy domu Nieszpory i konferencja ojców kapucynów ze Szkoły dla Spowiedni-
ków: o. Adama Gęstwy i o. Piotra Jordana Śliwińskiego. Skupienie zakończymy Apelem Jasnogórskim 
o godz. 21.00.

2. Zapraszam Czcigodnych Księży Wikariuszy, którzy ukończyli czwarty rok posługi duszpaster-
skiej na spotkanie formacyjne, które odbędzie się w sobotę, 25 listopada br. w domu rekolekcyjnym 
„STUDNIA”. Spotkanie rozpoczniemy o godz. 10.00, a zakończymy ok. godz. 13.15. Nasz dzień forma-
cji poprowadzą ojcowie kapucyni ze Szkoły dla Spowiedników: o. Adam Gęstwa i o. Piotr Jordan Śliwiń-
ski. Prosimy o punktualne przybycie na spotkanie. Koszty organizacyjne wynoszą 30 zł.

Program dnia formacji
10:00 Konferencja I (sala konferencyjna);
11:00 przerwa na poczęstunek;
11:30 konferencja II;
12:30 adoracja Najświętszego Sakramentu (kaplica domu); możliwość spowiedzi lub rozmowy duchowej;
13:15 zakończenie dnia formacji.

3. Informuję Czcigodnych Księży o  zimowej turze rekolekcji kapłańskich, która odbędzie się 
w dniach 22 – 24 stycznia 2018 r. w domu rekolekcyjnym „STUDNIA”. W ich przeżywaniu pomoże 
nam o. Wojciech Jędrzejewski OP – rekolekcjonista z Łodzi. Rekolekcje rozpoczniemy w poniedziałek 
o godz. 10.00, a zakończymy obiadem w środę o godz. 13.00. Proszę zabrać ze sobą albę i stułę. Uczest-
nictwo w rekolekcjach proszę zgłaszać do domu rekolekcyjnego. Kontakt: e-mail: dom@studnia-reko-
lekcje.pl Tel.24/268 07 86; kom. 603 600 862 (od poniedziałku do piątku od 08:00 do 20:00). Zapraszamy.

Płock, dnia 9 listopada 2017 r.
Ks. Roman Mosakowski

Delegat Biskupa Płockiego
ds. stałej formacji duchowieństwa
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KOMUNIKATY DIECEZJALNEGO OŚRODKA MISYJNEGO

Papieskie Dzieła Misyjne zachęcają serdecznie duszpasterzy i katechetów, do wzięcia udziału w co-
rocznej akcji „Kolędnicy Misyjni”. W tym roku uczestnicy tej akcji wyruszą na pomoc dzieciom Syrii 
i Libanu. Więcej informacji na stronie: www.dzieciom-misji.missio.org.pl. Materiały misyjne, związane 
z tą akcją, zostały przesłane do wszystkich parafii.
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Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych i  uczestników akcji „Dzieci komunijne –  dzieciom 
misji”, odbędzie się 10 stycznia 2018 r. (środa) w Płocku.

Program:
9.15 Recepcja w budynku Muzeum Diecezjalnego. Zwiedzanie wystawy misyjnej;
10.00 Msza św. w bazylice katedralnej, pod przewodnictwem Księdza Biskupa i z udziałem misjonarzy;
11.15 przemarsz kolędników ulicą Tumską w stronę teatru;
11.45 spektakl „Opowieść wigilijna” w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego; 
Fragmenty spektaklu dostępne pod adresem: 
https://www.youtube.com/watch?v=DJJRUMKPLUQ
Bilety są finansowane przez Diecezjalny Ośrodek Misyjny.
13.20 Po spektaklu dzieci udadzą się do sali gimnastycznej WSD, gdzie po spożyciu gorącej grochówki 

wezmą udział w prezentacji grup i konkursie;
14.30 wyjazd w drogę powrotną z parkingu WSD.

UWAGA!
Wraz z  dekanalnymi referentami misyjnymi podjęliśmy decyzję, że obecne spotkanie odbędzie 

się w  środę, po  to, aby ułatwić organizację wyjazdu przed  rozpoczęciem ferii. Na  spotkanie oprócz 
kolędników można przywieźć również dzieci, nie należące jeszcze do PDMD, które brały lub będą brały 
udział w akcji „Dzieci komunijne – dzieciom misji”.

Bardzo proszę duszpasterzy, katechetów i  animatorów misyjnych o przesłanie do końca listopada 
br. adresów szkół, abym mógł wysłać oficjalne zaproszenia na  nasze spotkanie do  dyrekcji Waszych 
placówek oświatowych (adres: grzemie@op.pl lub SMS tel. 692-114-001) 

Na sali teatralnej może zmieścić się 400 osób. Poza tym trzeba ustalić ilość osób, które spożyją posiłek. 
Dlatego liczbę dzieci biorących udział w spotkaniu, należy zgłosić najpóźniej do 2 stycznia 2018 r. 

Płock, dnia 8 listopada 2017 r.
Ks. Grzegorz Mierzejewski

Diecezjalny Referent ds. Misji
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ZAPROSZENIE NA X SYMPOZJUM NAUKOWE AKCJI KATOLICKIEJ

25 listopada 2017 r. Akcja Katolicka Diecezji Płockiej zaprasza na X Sympozjum Naukowe pt. „Homo 
viator. Śladami niezłomnych”. 

Program:
8.00-8.45 zapisy uczestników – recepcja, Opactwo Pobenedyktyńskie;
9.00-10.00 Msza św. koncelebrowana pod  przewodnictwem Ks. Biskupa Mirosława Milewskiego 

w katedrze płockiej;
10.20-13.30 Wystąpienia i referaty – Opactwo Pobenedyktyńskie;
 Powitanie gości: Wiesława Winiarska – Prezes Zarządu Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej oraz 

ks. Krzysztof Jończyk – Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej; 
 Słowo Ks. Biskupa Mirosława Milewskiego – Asystenta Krajowego Akcji Katolickiej w Polsce;
10.30 –   referat 1 „Transgresja – warunek heroicznych postaw” – ks. prał. dr Marek Jarosz, rektor WSD 

w Płocku;
11.00 –  referat 2 „Księża niezłomni Diecezji Płockiej” –  dr hab. Leszek Zygner, rektor PWSZ 

w Ciechanowie;
11.30 –  referat 3 „Krwawa jesień selbstschutzu. O czasie, gdy zabrakło szacunku człowieka do człowieka” 

– Andrzej Szalkowski, dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie;
12.00 –  świadectwo niezłomnego życia prof. Włodzimierza Fijałkowskiego –  wybitnego lekarza 

położnika – syn Paweł Fijałkowski;
12.30  „Homo viator. Śladami niezłomnych” dyskusja panelowa z  udziałem zaproszonych gości 

– prowadzi ks. Krzysztof Jończyk;
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13.00  koncert pieśni refleksyjnej i religijnej – Lech Makowiecki z zespołu „Zajazd”;
13.40  podsumowanie konkursu „Idźcie i głoście z Maryją -100-lecie objawień w Fatimie” – wręczenie 

laureatom dyplomów i nagród; 
14.00  podsumowanie i  zamknięcie  X  Sympozjum Naukowego Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej 

– ks. Krzysztof Jończyk.
Poczęstunek: kawa, herbata, rozmowy kuluarowe.
Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie.

Płock, dnia 16 listopada 2017 r.
Wiesława Winiarska

Prezes Zarządu Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej
 Ks. Krzysztof Jończyk
 Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej
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KOMUNIKATY KANCELARII KURII

1. W tym roku po raz pierwszy w Kościele powszechnym, zgodnie z decyzją Ojca świętego Francisz-
ka, obchodzony będzie Światowy Dzień Ubogich, wyznaczony na 19 listopada br. Zakończy on Jubileusz 
Miłosierdzia. Celem tego dnia jest uwrażliwienie sumień wiernych oraz wychowanie do słuchania głosu 
ubogich i cierpiących. 

2. Na  prośbę ks. abp. Józefa Górzyńskiego, przewodniczącego Zespołu Programowe-
go KEP ds. Telewizyjnych Transmisji Mszy Świętej, diecezja płocka włącza się do  posługi  
w niedziele lipca 2018 r. w Mszy św. transmitowanej przez TVP z Sanktuarium w Krakowie-Łagiewni-
kach. Msze św. sprawować będą: 

• 1 lipca 2018 r. – ks. prał. dr Marek Jarosz, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.
• 8 lipca  2018 r. –  ks. kan. dr Marek Wilczewski, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii 

Diecezjalnej Płockiej. 
• 15 lipca 2018 r. – ks. mgr Andrzej Pieńdyk, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. 
• 22 lipca 2018 r. – ks. inf. mgr Marek Smogorzewski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki 

w Rypinie. 
3. Na prośbę ks. bp. Artura G. Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski 

przekazujemy informację, że Piotr Połć z „Fundacji ŚDM Jana Pawła II” – nie posiada aprobaty Archi-
diecezji Warszawskiej, Nuncjatury Apostolskiej w Polsce ani Krajowego Biura Organizacyjnego Świa-
towych Dni Młodzieży na prowadzone przez siebie inicjatywy. Należy zachować ostrożność i dystans 
w kontaktach z tą osobą. 

Płock, dnia 17 listopada 2017 r.
Ks. Piotr Grzywaczewski

Kanclerz
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PERSONALIA

Nominacje na dekanalnych duszpasterzy rodzin
1. Ks. kan. dr Tomasz Kadziński, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu, z dniem 10 

listopada 2017 r., mianowany dekanalnym duszpasterzem rodzin w dekanacie sierpeckim.
2. Ks. mgr Roman Murawski, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem, z dniem 10 listopa-

da 2017 r., mianowany dekanalnym duszpasterzem rodzin w dekanacie tłuchowskim.
3. Ks. Grzegorz Sławomir Przybyłek, proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Wyszogrodzie, z dniem 10 

listopada 2017 r., mianowany dekanalnym duszpasterzem rodzin w dekanacie wyszogrodzkim.
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Nominacje na duszpasterzy związków niesakramentalnych
1. Ks. prał. Wiesław Kazimierz Gutowski, proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Płocku, z dniem 10 

listopada 2017 r., mianowany rejonowym duszpasterzem związków niesakramentalnych w rejonie 
płockim, obejmującym dekanaty: bielski, dobrzyński n. Wisłą, gąbiński, gostyniński, płocki zachod-
ni i płocki wschodni.

2. Ks. kan. mgr Jan Jóźwiak, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie, z dniem 10 
listopada 2017 r., mianowany rejonowym duszpasterzem związków niesakramentalnych w rejonie 
ciechanowski, obejmującym dekanaty: ciechanowski wschodni, ciechanowski zachodni i przasnyski.

3. Ks. kan. dr Janusz Kochański, proboszcz parafii pw. św. Józefa w  Pułtusku, z  dniem  10 listopa-
da 2017 r., mianowany rejonowym duszpasterzem związków niesakramentalnych w rejonie pułtu-
skim, obejmującym dekanaty: makowski, nasielski i pułtuski.

4. Ks. kan. mgr Sławomir Franciszek Kowalski, proboszcz parafii pw. Świętej Rodziny w  Mławie, 
z dniem 10 listopada 2017 r., mianowany rejonowym duszpasterzem związków niesakramentalnych 
w rejonie mławskim, obejmującym dekanaty: dzierzgowski, mławski i strzegowski.

5. Ks. mgr Tomasz Markowicz, proboszcz parafii pw. św. Ojca Pio w  Płońsku, z  dniem  10 listopa-
da 2017 r., mianowany rejonowym duszpasterzem związków niesakramentalnych w rejonie płoń-
skim, obejmującym dekanaty: bodzanowski, płoński i raciążski.

6. Ks. kan. mgr Andrzej Redmer, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze 
Mazowieckim, diecezjalny duszpasterz związków niesakramentalnych, z dniem 10 listopada 2017 r., 
mianowany rejonowym duszpasterzem związków niesakramentalnych w  rejonie nowodworskim, 
obejmującym dekanaty: serocki, wyszogrodzki i zakroczymski.

Nominacje inne
1. Pani dr Renata Biernat, z dniem 6 listopada 2017 r., mianowana wicedyrektorem Katolickiego Liceum 

Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki w Płocku oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej im. bł. 
abp. Antoniego J. Nowowiejskiego i bł. bp. Leona Wetmańskiego w Płocku. 

2. O. Herman Jacek Kuchnik OFM, z dniem 1 listopada 2017 r., mianowany proboszczem parafii pw. 
Zwiastowania NMP w Skępem.

3. Ks. inf. mgr Marek Smogorzewski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie, z dniem 1 
listopada 2017 r., mianowany członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej. 

4. Ks. mgr Tomasz Wójtowicz, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sudragach, z dniem 1 
listopada  2017 r., mianowany dekanalnym ojcem duchownym księży w  dekanacie tłuchowskim, 
do końca obecnej kadencji.

Zwolnienia 
1. O. Dobromił Marek Godzik OFM, proboszcz parafii pw. Zwiastowania NMP w Skępem, z dniem 31 

października 2017 r., zwolniony z pełnionego urzędu.
2. Ks. kan. mgr Grzegorz Jendrzejewski, z dniem 10 listopada 2017 r., zwolniony z funkcji dekanalnego 

duszpasterza rodzin w dekanacie wyszogrodzkim.
3. Ks. kan. dr Andrzej Feliks Świderski, z dniem 10 listopada 2017 r., zwolniony z funkcji dekanalnego 

duszpasterza rodzin w dekanacie tłuchowskim.
4. Ks. mgr Grzegorz Żabik, z dniem 10 listopada 2017 r., zwolniony z funkcji dekanalnego duszpasterza 

rodzin w dekanacie sierpeckim.

Płock, dnia 17 listopada 2017 r.

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

 

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 20 listopada 2017 r.
Nr 2939/2017

Za zgodność


