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ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO NA DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO 
2 LUTEGO 2023 R.

W święto Ofiarowania Pańskiego obchodzimy w Kościele Powszechnym, ustanowiony przez św. Jana 
Pawła II, Dzień Życia Konsekrowanego. W tym dniu w sposób szczególny pragniemy dziękować Bogu 
za łaskę wybrania naszych sióstr i braci do życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. Będziemy pro-
sić o umocnienie ich na drodze życia konsekrowanego oraz modlić się o nowe powołania dla wspólnot 
zakonnych żeńskich i męskich.

Do wspólnej modlitwy w katedrze płockiej zapraszam 2 lutego br. o godz. 10:30 wszystkie osoby 
konsekrowane z naszej diecezji: Kapłanów Zakonnych, Siostry Zakonne, Braci Zakonnych, Dziewice 
i Wdowy Konsekrowane oraz każdego z Was drodzy Diecezjanie, kto pragnie modlitewnie wyrazić im 
wdzięczność i wsparcie. Po Mszy św. spotkamy się w Opactwie Pobenedyktyńskim na tradycyjnej sio-
strzanej i braterskiej agapie. Nasze świętowanie powierzamy opiece Matki Bożej, wybranej przez Boga, 
aby dawać światu Chrystusa.

Serdecznie raz jeszcze zapraszam, powierzając w mojej modlitwie przez ręce Maryi wszystkie osoby 
życia konsekrowanego Jezusowi Chrystusowi, Oblubieńcowi Kościoła. 

Płock, dnia 18 stycznia 2023 r.
 † Szymon Stułkowski
 Biskup Płocki

ZARZĄDZENIE: Zaproszenie Biskupa Płockiego Szymona Stułkowskiego na Dzień Życia Konse-
krowanego, należy odczytać w kościołach w niedzielę, 29 stycznia br., w czasie wszystkich Mszy św., 
w ramach ogłoszeń parafialnych.

Płock, dnia 25 stycznia 2023 r.
 † Mirosław Milewski
 Wikariusz Generalny 
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KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. Rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

Ze względu na powiększającą się liczbę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej konieczne jest zorganizowanie 
dwóch turnusów rekolekcji:

– rekolekcje dla szafarzy oraz kandydatów: 24-26 lutego 2023, Ośrodek Caritas w Popowie: rekolekcje dla nadzwy-
czajnych szafarzy oraz kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. (udział kandydatów jest obowiązkowy). 
Rekolekcje rozpoczynają się kolacją o godz. 18.00, kończą niedzielnym obiadem o godz. 12.30. Koszt uczestnictwa: 
320 zł. Rekolekcje prowadzi ks. dr Krzysztof Porosło z Krakowa.

– rekolekcje dla szafarzy z małżonkami: 12-14 maja 2023, Dom rekolekcyjny MCEW Studnia w Płocku: rekolekcje 
dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. z małżonkami (21 par) oraz dla tych szafarzy, którzy nie mogą wziąć udziału 
w rekolekcjach w lutym (możliwy udział indywidualnie – 7 osób). Koszt uczestnictwa szafarza 320 zł, dopłata w przypad-
ku udziału z małżonką – 200 zł. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń: duszpasterski@diecezjaplocka.pl. 
Rekolekcje prowadzi ks. Krzysztof Ruciński – dyrektor MCEW Studnia.

OKÓLNIK
KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

Płock – dnia 25 stycznia 2023 r.
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2. Sesja teologiczna dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

Sesja teologiczna odbędzie się w Sali barokowej Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku w dniu13 maja 2023 r. 
w godzinach 10.00-13.00. Do udziału w spotkaniu zobowiązani są wszyscy nadzwyczajni szafarze Komunii św. Diecezji 
Płockiej. Szczegółowe informacje nt. sesji teologicznej zostaną podane w późniejszym terminie.

Płock, dnia 20 stycznia 2023 r.
 Ks. Marcin Sadowski
 Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
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DDM STUDNIA ZAPRASZA MŁODZIEŻ NA REKOLEKCJE W FERIE

W ferie zimowe, w dniach 23-25 lutego 2023 r., Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia” w Płocku zaprasza 
maturzystów i starszą młodzież na rekolekcje pt. „Weź życie w swoje ręce”. W życiu codziennym stajemy przed wieloma 
sytuacjami wymagającymi naszej decyzji. Jedne są większej, inne mniejsze. Jak mam rozpoznać, co jest dobre, a co 
lepsze? Skąd mam wiedzieć, czy moja decyzja jest zgodna z wolą Boga? Czy należy bardziej słuchać rozumu czy serca? 
Podejmowanie decyzji to proces, któremu warto się przyglądać, aby lepiej rozumieć siebie i innych oraz zmieniać swoją 
rzeczywistość na lepszą, coraz bardziej zgodną z planem Bożym.

Jeśli chcesz uczyć się żyć pełniej poprzez coraz bardziej świadome decyzje zapraszamy Cię na  rekolekcje, które 
poprowadzą: ks. Jarosław Tomaszewski – sekretarz Krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i wykładowca 
na Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz ks. Krzysztof Ruciński – Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży i Dyrektor 
Domu Rekolekcyjnego “Studnia” w Płocku. Rekolekcje rozpoczynamy 23 lutego w czwartek o godz. 17:00, kończymy 25 
lutego w sobotę obiadem. Pierwszym posiłkiem będzie kolacja w czwartek. Zakwaterowanie od godz. 14:00.

Miejsce: Dom Rekolekcyjny Studnia w Płocku, ul. Górna 1A.
Zgłoszenia: ddm@ddm-studnia.pl 
Prosimy podać swoje imię, nazwisko i wiek oraz napisać kilka zdań o sobie (jak postrzegasz obecnie swoją wiarę? 

Kim jest dla Ciebie Pan Bóg? Jak wygląda Twoje życie modlitewne i sakramentalne?
Dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie do celów rekolekcyjnych.
Koszt organizacji rekolekcji z pełnym wyżywieniem to 180 zł/os. Masz dwie możliwości: 1. Możesz pokryć całą 

kwotę. 2. Jeśli Cię nie stać, nie obawiaj się. To nie może być przeszkodą w udziale w rekolekcjach – ofiarujesz tyle ile 
możesz. Serdecznie zapraszamy!

Płock, dnia 18 stycznia 2023 r.
 Ks. Krzysztof Ruciński
 Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży
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PERSONALIA

Nominacje
1. Ks. dr Artur Janicki, administrator parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniu n. Wisłą, 

z dniem 12 stycznia 2023 r., mianowany duszpasterzem rodzin w dekanacie dobrzyńskim nad Wisłą. 
2. Ks. kan. mgr Henryk Lewandowski, z  dniem 16 stycznia 2023 r., mianowany kapelanem Stowarzyszenia 

Historycznego im. 11 Grupy Operacyjnej NSZ. 

Zwolnienie
Ks. kan. mgr Zbigniew Milczarek, proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny w  Mokowie, z  dniem 12 stycznia 

2023 r., zwolniony z funkcji duszpasterza rodzin w dekanacie dobrzyńskim nad Wisłą. 
Płock, dnia 25 stycznia 2023 r.
 Ks. Dariusz Rogowski
 Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 25 stycznia 2023 r.
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