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KOMUNIKAT WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

Ruchy młodzieżowe działające w naszej diecezji przygotowały ofertę dla księży i katechetów, którzy 
przygotowują młodzież do sakramentu bierzmowania:

Rekolekcje. Poszczególne wspólnoty tej jesieni organizują rekolekcje młodzieżowe, na które osoby 
odpowiedzialne za kandydatów do bierzmowania mogą zabrać wybrane kilka osób bardziej zaintereso-
wanych sprawami wiary (rekolekcje weekendowe). 

Dzień Skupienia. Do parafii można także zaprosić przedstawicieli danego ruchu (ksiądz oraz ani-
matorzy), którzy poprowadzą na miejscu Dzień Skupienia, np. w wybraną sobotę. W ten sposób można 
zachęcić młodzież do zaangażowania we wspólnoty młodzieżowe, przeprowadzić ciekawe przygotowa-
nie do sakramentu bierzmowania i pokazać młodzieży żywy, młody Kościół.

Ruch Światło-Życie (oaza)
–  Rekolekcje 14-16 października 2022 r., MCEW „Studnia” w  Płocku, koszt 160 zł. Zapisy przez 

formularz dostępny na profilu Facebook’owym Ruchu Światło-Życie Diecezji Płockiej lub telefonicznie 
ks. Piotr Gadomski, tel. 608 362 481 lub Agata Zawadzka 533 302 570.

– Dni Skupienia dla kandydatów do bierzmowania, kontakt w sprawie zaproszenia do parafii: ks. Piotr 
Gadomski, tel. 608 362 481.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
–  Rekolekcje 28-30 października 2022 r., MCEW „Studnia” w  Płocku, koszt 160 zł. Zapisy przez 

formularz na profilu Facebook’owym Katolickiego Stowarzyszenia Diecezji Płockiej, informacje: Julita 
Więcław (prezes KSM Diecezji Płockiej) tel. 516 391 520.

– Dni Skupienia dla kandydatów do bierzmowania, kontakt w sprawie zaproszenia do parafii: Julita 
Więcław (prezes KSM Diecezji Płockiej) tel. 516 391 520.

Laboratorium Wiary
– Rekolekcje 18-20 listopada 2022 r., MCEW „Studnia” w Płocku, koszt 160 zł, zapisy przez formu-

larz udostępniony na  Facebook’u Laboratorium Wiary, w  razie potrzeby informacje można uzyskać 
u ks. Jacka Gołębiowskiego. 

Wojsko Gedeona
– Dni Skupienia dla kandydatów do bierzmowania, kontakt w sprawie zaproszenia do parafii: ks. To-

masz Dec, tel. 793 697 643.
Płock, dnia 26 września 2022 r.
 Ks. Marcin Sadowski
 Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

OKÓLNIK
KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

Płock – dnia 7 października 2022 r.

32/2022



– 202 –

157

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DS. NOWEJ EWANGELIZACJI

1. Formacja kobiet „świętość w zwyczajności”

W roku 2022/2023 temat brzmi: „Droga życia duchowego: jak dojść do zjednoczenia z Bogiem?”-
Cykl jest odpowiedzią na potrzebę pogłębionego życia duchowego, rozumienia procesów i etapów we-
wnętrznej przemiany w relacji z Bogiem. Prowadzony będzie w oparciu o nauczanie mistyków i dok-
torów Kościoła, którzy podają stałe i powszechne zasady, które sprawdzają się we wszystkich osobach 
dążących do świętości, chociaż w różny sposób wprowadzają je w życie.

W programie – duchowa konferencja, modlitwa i warsztat. Przez cały miesiąc uczestniczki są zapro-
szone do pracy indywidualnej, na podstawie przesłanego materiału. Można zorganizować grupę kobiet, 
które słuchają konferencji a następnie uczestniczą w warsztacie według podanych wskazówek. 

W tym roku konferencje będą udostępnione zgłoszonym uczestniczkom indywidualnie lub grupo-
wo. Seminarium obejmuje 9 spotkań – on-line (i  stacjonarnie w Niepokalanowie) 1 raz w miesiącu, 
od 15.10.2022 r., w trzecią sobotę miesiąca. Korzystamy z życzliwości oo. Franciszkanów i transmisji 
spotkań przez Niepokalanów TV (na  YouTube). Niezbędne informacje na  www.nowaewangelizacja.
com.pl i Fb „świętość w zwyczajności”.

2. Rekolekcje dla mężczyzn i kobiet

Istnieje możliwość zorganizowania rekolekcji dla kobiet (stacjonarnie, weekend): „Rekolekcje wyj-
ścia” lub „Uczta Miłosierdzia” oraz dla mężczyzn „Rekolekcje wyjścia”. Kontakt z wydziałem.

3. V. edycja Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów „Ewangelizacja parafii”

Zajęcia kierowane są do świeckich, którzy już pełnią jakieś posługi w parafii – katecheci, kandydaci 
na katechistów, doradcy życia rodzinnego, liderzy, animatorzy, członkowie parafialnych wspólnot for-
macyjnych. Zaproszeni są także Księża, szczególnie proboszczowie, którzy chcą ożywić wiarę swoich 
parafian poprzez dzieła nowej ewangelizacji oraz członkowie zgromadzeń zakonnych pragnący ożywić 
działalność ewangelizacyjną swoich wspólnot.

Zajęcia odbywają się w trybie hybrydowym (on-line i stacjonarnie) raz w miesiącu w soboty (4-5 
razy w semestrze) od 29.10.2022 r. do 15.06.2023 r.

I semestr – Kerygmat
II semestr – Zarządzanie i organizacja w ewangelizacji
III semestr – Praktyka ewangelizacji w parafii
IV semestr – Duchowość ewangelizatora.
Informacje na stronie wydziału oraz www.szkolaewangelizatorow.pl

4. Spotkanie Duszpasterskich Rad Parafialnych

Zaplanowane na 5.11.2022 r. spotkanie formacyjne Duszpasterskich Rad Parafialnych w Rypinie zo-
staje odwołane. 

5. Rekolekcje kerygmatyczne

W listopadzie 2022 r. kończymy rekolekcje kerygmatyczne w Dekanacie Płock Wschód. Najbliższe 
rekolekcje odbędą się w par. pw. św. Józefa w Płocku. Od  jesieni 2022 r. rozpoczynamy rekolekcje ke-
rygmatyczne w Dekanacie Bodzanów. Dziękujemy księżom proboszczom za zorganizowanie rekolekcji 
i współpracę z ekipami, a ekipom za ofiarność, świadectwo i twórcze głoszenie Ewangelii.

Zapraszamy na naszą nową stronę www.nowaewangelizacja.com.pl i zachęcamy do przesyłania in-
formacji o inicjatywach ewangelizacyjnych.

Płock, dnia 30 września 2022 r.
 Iwona Zielonka
 Dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji
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KOMUNIKATY WYDZIAŁU DS. RODZIN

1. Setna rocznica urodzin św. Joanny Beretty Molli

Z okazji 100. rocznicy urodzin św. Joanny Beretty Molli, przypadających 4 października 2022 r., w pa-
rafii pw. św. Jakuba w Płocku-Imielnicy, gdzie od 2005 r. są jej relikwie, w niedzielę, 2 października br., 
odbył się dzień ku czci Świętej. Ponadto do każdej parafii diecezji zostały przekazane karnety (50 szt.) 
z napisaną przez św. Joannę modlitwą „Hymn na cześć uśmiechu”, do wykorzystania duszpasterskiego, 
szczególnie wśród młodych małżeństw. Kościół parafialny w Płocku-Imielnicy jest szczególnym miej-
scem kultu św. Joanny oraz modlitwy za małżeństwa, rodziny i osoby oczekujące potomstwa – w każdą 
niedzielę o godz. 18.30 odprawiana jest specjalna nowenna w tych intencjach.

2. Telefoniczna linia wsparcia

Do wszystkich parafii diecezji zostały przekazane plakaty, przygotowane przez fundację „Auxilium” 
z Tarnowa, informujące o uruchomieniu od 1 września br. specjalnej ogólnopolskiej linii wsparcia dla 
małżonków, rodzin, młodzieży i  opiekunów. Proszę uprzejmie o  wywieszenie plakatów na  tablicach 
ogłoszeń, poinformowanie wiernych o możliwości skorzystania z takiej pomocy oraz rozpropagowanie 
ich w mediach parafialnych. Plakaty w wersji cyfrowej dostępne są na stronie: https://tiny.pl/wxv7c oraz 
https://tiny.pl/wxv7d. Projekt dofinansowany został w konkursie Ministerstwa Rodziny i Polityki Spo-
łecznej „Po pierwsze Rodzina!”. Projekt posiada aprobatę Kurii Diecezjalnej Tarnowskiej.

3. XXXVII Płockie Dni Kultury Chrześcijańskiej

Wydział ds. Rodzin i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej – koordynatorzy 37. Płoc-
kich Dni Kultury Chrześcijańskiej, odbywających się w tym roku pod hasłem „Blask Prawdy” (Veritatis 
splendor – nawiązanie do tytułu encykliki św. Jana Pawła II z 1993 r. o niektórych podstawowych proble-
mach nauczania moralnego Kościoła) zapraszają do udziału w inicjatywach naukowych, kulturalnych 
i religijnych, organizowanych przez stowarzyszenia i instytucje z terenu diecezji płockiej. Plan tych dni 
(9-31 października 2022 r.) jest następujący:

9 października (niedziela), godz. 19.00 
Płockie Koncerty Organowe w ramach 37. Dni Kultury Chrześcijańskiej „Blask Prawdy” (Veritatis 

splendor). Występują: Wiktor Bramski – organy, Chór Pueri et Puelle Cantores Plocenses pod dyrekcją 
Anny Bramskiej. Miejsce: Bazylika katedralna w Płocku. Organizatorzy: Chór Pueri et Puelle Cantores 
Plocenses. 

9 października (niedziela), godz. 19.00
„Miejcie nadzieję” – koncert piosenek „z duszą”. Śpiew, fortepian: Jacek Brzeszczyński, muzyk i aktor. 

Miejsce: Sala Barokowa w Opactwie Pobenedyktyńskim. Organizatorzy: Klub Inteligencji Katolickiej 
w Płocku, Bractwo św. Antoniego z Ratowa. 

10 października (poniedziałek), godz. 9.00
Msza św. w  Bazylice katedralnej i  modlitwa przed  pomnikiem bł. bpa Leona Wetmańskiego 

w 81. rocznicę jego męczeńskiej śmierci. Organizatorzy: Parafia Katedralna pw. św. Zygmunta w Płocku, 
Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, 
Dom Seniora Leonianum – Piękne życie w Sikorzu.

11 października (wtorek), godz. 17.00
Prelekcja ks. kan. dr. Jarosława Kwiatkowskiego pt. „Stań się, światło. Podział, który prowadzi do har-

monii – biblijny obraz porządku stworzenia”. Miejsce: siedziba Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas 
Christiana”, Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok. 21. Organizator: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas 
Christiana” w Płocku. 

14 października (piątek), godz. 16.30
X pogrzeb dzieci zmarłych przed narodzeniem w Płocku. Różaniec i Msza św. pod przewodnictwem 

Biskupa Seniora Romana Marcinkowskiego. Miejsce: Kaplica Najświętszego Serca Jezusowego na cmen-
tarzu katolickim w Płocku (Al. F. Kobylińskiego). Organizatorzy: Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej 
Płockiej, Parafia pw. św. Bartłomieja w Płocku, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. 
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16 października (niedziela), godz. 10.00 – XXII Dzień Papieski 
Msza św. inaugurująca rok akademicki wyższych uczelni diecezji płockiej. Złożenie kwiatów pod po-

mnikiem św. Jana Pawła II. Miejsce: Bazylika katedralna w Płocku. 
17 października (poniedziałek), godz. 17.00
Dziękczynno-błagalny różaniec rodzin. Miejsce: skrzyżowanie Al. A. Roguckiego i Al. Tysiąclecia, 

przemarsz na Plac Celebry Papieskiej. Organizatorzy: Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, 
Parafia pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. 

18 października (wtorek), godz. 11.00 
X Bieg Papieski. Start: Plac Celebry Papieskiej w Płocku. Meta: pomnik św. Jana Pawła II przy Ba-

zylice katedralnej w Płocku. Zbiórka uczestników biegu o godz. 10.30. Organizatorzy: Akcja Katolicka 
Diecezji Płockiej, Szkoły Katolickie w Płocku, Stowarzyszenie Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy 
„VIKTORIA”.

18 października (wtorek), godz. 15.00
Msza św. w intencji Ojczyzny w 38. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki i piel-

grzymka autokarowa na tamę do Włocławka. Miejsce: kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku. Orga-
nizatorzy: Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku, Klub Inteligencji Katolickiej w Płocku. 

20 października (czwartek), godz. 10.00
X Przegląd Etiud Teatralnych o Świętych i Błogosławionych „Zwykli – Niezwykli”. Miejsce: Mediate-

ka „eMka” Książnicy Płockiej, Płock, ul. Kościuszki 3b. Organizatorzy: Książnica Płocka im. Władysła-
wa Broniewskiego, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej. 

21 października (piątek), godz. 17.00
Wystawa fotograficzna pt. „Wspomnienie św. Jana Pawła II w fotografii Jana Waćkowskiego” oraz 

wieczór wspomnień o  św. Janie Pawle  II. Miejsce: Muzeum Diecezjalne w  Płocku – Sala Barokowa 
w Opactwie Pobenedyktyńskim. Organizatorzy: Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, Stowa-
rzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. 

24 października (poniedziałek), godz. 17.00
Film pt. „Żywy. Największa tajemnica wiary”. Miejsce: NoveKino Przedwiośnie w  Płocku. Zapisy 

pod numerem tel. 505 272 535 lub w kasie kina. Bilety w cenie 16 zł. Organizator: NoveKino Przed-
wiośnie, Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji 
Płockiej. 

27 października (czwartek), godz. 18.30
Promocja książki dr. Witolda Jacka Wybulta „Działalność ustawodawcza abp. A.J. Nowowiejskiego, 

biskupa płockiego (1906-1941)”. Miejsce: sala przy kancelarii w kościele parafii pw. św. Jadwigi Królowej 
w Płocku. Organizatorzy: Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, Stowarzyszenie Rodzin Kato-
lickich Diecezji Płockiej. 

28 października (piątek), godz. 18.00 
Msza św., prelekcja ks. dr. Wojciecha Kućki pt. „«Groby, które łez nie chcą, lecz dają żywym moc czy-

nu». Moralny obowiązek troski o pamięć o ofiarach systemów totalitarnych” i poświęcenie Sali Pamięci 
bł. abp. A. J. Nowowiejskiego i bł. bp. L. Wetmańskiego w domu parafialnym w parafii pw. św. Józefa 
w Płocku. Organizatorzy: Parafia pw. św. Józefa w Płocku, Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płoc-
kiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. 

Płock, dnia 7 października 2022 r.
 Ks. Wojciech Kućko
 Dyrektor Wydziału ds. Rodzin
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PERSONALIA

Upoważnienie do spowiadania wiernych i głoszenia Słowa Bożego
O. Marek Pietrasik O.Carm (klasztor OO. Bernardynów w Skępem), z dniem 29 września 2022 r., 

otrzymał upoważnienie do  słuchania spowiedzi wiernych i  głoszenia Słowa Bożego, na  czas pobytu 
w diecezji płockiej. 
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Nominacje
1. Ks. por. mgr Paweł Antkiewicz, z dniem 1 lutego 2022 r., mianowany przez bp. Józefa Guzdka, 

Administratora Apostolskiego Ordynariatu Polowego, administratorem parafii wojskowej pw. św. Brata 
Alberta Chmielowskiego w Bemowie Piskim oraz administratorem parafii wojskowej pw. św. Kazimie-
rza Królewicza w Orzyszu. 

2. Ks. por. mgr Paweł Antkiewicz, z dniem 9 czerwca 2022 r., mianowany przez bp. Wiesława Le-
chowicza, Biskupa Polowego Wojska Polskiego, proboszczem parafii wojskowej pw. św. Brata Alberta 
Chmielowskiego w Bemowie Piskim. 

3. Ks. mgr Andrzej Bytner, proboszcz parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie, z dniem 
15  września 2022 r., mianowany dekanalnym duszpasterzem rodzin, w  dekanacie ciechanowskim 
wschodnim.

4. Ks. mgr Kamil Krakowski, audytor w Sądzie Biskupim Płockim, z dniem 1 września 2022 r., mia-
nowany redaktorem naczelnym „Miesięcznika Pasterskiego Płockiego”. 

Zwolnienie
Ks. mgr Dariusz Malczyk, redaktor naczelny „Miesięcznika Pasterskiego Płockiego, na własną proś-

bę, z dniem 31 sierpnia 2022 r., zwolniony z pełnionej funkcji. 
Płock, dnia 7 października 2022 r.
 Ks. Dariusz Rogowski
 Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 7 października 2022 r.
Nr 1/2022

Za zgodność


