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SŁOWO ADMINISTRATORA APOSTOLSKIEGO DIECEZJI PŁOCKIEJ

Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry! Drodzy Diecezjanie!
W dniu 4 czerwca 2022 roku Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację biskupa Piotra Libery z po-

sługi biskupa płockiego, złożoną z racji zdrowotnych. W związku z tym powierzył mi funkcję admi-
nistratora apostolskiego Diecezji Płockiej sede vacante. Będę pełnił tę posługę do czasu mianowania 
nowego biskupa diecezjalnego. 

Bardzo dziękuję biskupowi Piotrowi Liberze za piętnaście lat jego ofiarnego pasterzowania w Diecezji. 
Chciałbym też wstępnie poinformować, że uroczyste podziękowanie zaplanowane zostało na 27 czerw-
ca br. i będzie połączone z dniem patronalnym biskupa Piotra. 

Jednocześnie proszę duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego i  wszystkich wiernych świec-
kich o wytrwałą modlitwę w intencji wyboru nowego pasterza oraz we wszystkich potrzebach Diecezji. 
Kapłanów proszę, aby w najbliższym czasie, kiedy pozwolą na to przepisy liturgiczne, przynajmniej raz 
celebrowali Mszę Świętą według formularza Mszału Rzymskiego o wybór biskupa. Do modlitwy po-
wszechnej można dołączyć wezwanie w tej intencji. 

Zapewniam o  życzliwości i  serdecznej modlitwie za  Diecezję Płocką za  przyczyną św. Stanisława 
Kostki i św. Stanisława, biskupa i męczennika, oraz przekazuję pasterskie błogosławieństwo – w imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

Płock, dnia 9 czerwca 2022 r.
W święto Jezusa Chrystusa 
Najwyższego i Wiecznego Kapłana
 † Wiesław Śmigiel
 Administrator Apostolski
 Diecezji Płockiej

ZARZĄDZENIE: Słowo Administratora Apostolskiego Diecezji Płockiej należy odczytać wiernym 
w niedzielę 12 czerwca br., w ramach ogłoszeń parafialnych, podczas wszystkich Mszy św.

Płock, dnia 9 czerwca 2022 r. 
 † Mirosław Milewski
 Wikariusz Generalny
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INFORMACJE DOTYCZĄCE 41. PIESZEJ PIELGRZYMKI DIECEZJI PŁOCKIEJ 
NA JASNĄ GÓRĘ W 2022 R.

1) Tegoroczna 41. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na  Jasną Górę wyruszy pod  hasłem: 
„Powróćmy na Eucharystię”. W tym roku nawiązujemy do programu duszpasterskiego w Kościele w Pol-
sce. Rekolekcje w drodze będą okazją do odnowienia i pogłębienia pobożności eucharystycznej.

2) Pielgrzymka wyruszy z  Katedry Płockiej, 6 sierpnia 2022 r. po  Mszy Świętej koncelebrowa-
nej pod  przewodnictwem Biskupa Mirosława Milewskiego o  godz. 6.00. Zapraszamy do  koncelebry 
wszystkich Księży związanych z dziełem Pielgrzymki, Gości i sympatyków. Trasa Pielgrzymki została 

OKÓLNIK
KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

Płock – dnia 11 czerwca 2022 r.
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podzielona na  9 etapów (około 30  km dziennie). Wejście na  Jasną Górę będzie 14 sierpnia 2022 r. 
w godzinach porannych (7.30-8.15).

3) Do zapisu na pielgrzymkę służy wyłącznie indywidualna Karta Uczestnictwa (wg wzoru prze-
kazanego do  parafii lub ze strony internetowej: www.pielgrzymka.com) zawierająca niezbędne dane 
osobowe pielgrzyma. W związku z powyższym prosimy o czytelne i  rzetelne jej wypełnienie. Zapisy 
indywidualne i zbiorowe na Pielgrzymkę organizują w swoich parafiach miejscowi duszpasterze, a na-
stępnie zgłaszają pielgrzymów w punkcie zapisów mieszczącym się w Szkołach Katolickich przy ul. No-
wowiejskiego 2 w dniach 3,4,5 sierpnia br. (w godz. od 10.00 do 17.00). Bardzo prosimy o przywożenie 
i pozostawienie w punkcie zapisu gotowych kart (wzory kart zostały przekazane księżom Dziekanom). 
Prosimy duszpasterzy, by wszystkim zapisującym się na pielgrzymkę (na wcześniej zorganizowanym 
spotkaniu) wyjaśnili, iż pielgrzymka ma charakter rekolekcji w drodze, a nie rajdu turystycznego. 

4) Opłata pielgrzymkowa, wynosi: 120 zł od każdego uczestnika Pielgrzymki. Dzieci do 13 lat pła-
cą 100 zł. Opłata ta przeznaczona jest na: przewóz bagażu, ubezpieczenia (OC i  NW), leki i  środki 
medyczne, sanitariaty /toi-toi/, funkcjonowanie kuchni pielgrzymkowej oraz innych służb /opłaty sa-
mochodów, które wynajmujemy/, identyfikatory pielgrzymkowe, koszulki w kolorze grupy, Książeczki 
Pielgrzyma i inne materiały organizacyjne. Z kierowcą samochodu bagażowego trzeba uzgodnić i do-
datkowo opłacić przewóz bagażu z Częstochowy oraz materiałów nietypowych, np. butli gazowej (nie 
wolno pakować jej do plecaka, by nie narażać na niebezpieczeństwo samozapłonu!). Pielgrzymi uiszcza-
ją wpisowe i opłatę za bagaż przy zapisie. Bagaż osobisty oddaje się do samochodu swojej grupy, zatrzy-
mując przy sobie tylko te rzeczy, które będą potrzebne w czasie drogi. Kierowca samochodu bagażowego 
odpowiada za transport bagażu oddanego pod jego zarząd. Osoby, które zamierzają wziąć udział w nie-
całej Pielgrzymce (np. w weekend) i dołączają w trakcie Pielgrzymki zobowiązane są do zgłoszenia się 
do  Służby Informacji po przybyciu na trasę.

5) Zapraszamy do duchowego pielgrzymowania wszystkich tych, którzy z racji choroby, pracy bądź 
innych przyczyn nie mogą pójść pieszo. Pragniemy w ten sposób utworzyć wielką wspólnotę modlitew-
ną, która będzie wspierać wszystkich wędrujących w tak ważnych intencjach Kościoła, Ojczyzny, rodzin 
i osobistych. Na pątniczym szlaku będziemy pamiętać o duchowych pielgrzymach, m.in. wysyłając po-
zdrowienia z trasy. Zapisy na Pielgrzymkę Duchową organizują w swoich parafiach miejscowi duszpa-
sterze, sporządzając listę z danymi (nazwisko i imię, dokładny adres z kodem, parafia) i przekazując ją 
do Biura Informacji Pielgrzymkowej. Przy zapisie Duchowi Pielgrzymi składają dobrowolną ofiarę. Du-
chowi Pielgrzymi otrzymają specjalnie przygotowany modlitewnik z rozważaniami na każdy dzień wraz 
z dokładną trasą pielgrzymki. Podczas dziewięciu dni pielgrzymki zachęcamy Duchowych Pielgrzymów 
do udziału w codziennej Mszy św. oraz w wieczornym Apelu Jasnogórskim w kościele parafialnym. 

6) Zespół Odpowiedzialnych za służby:
– Przewodnik Pielgrzymki – ks. Jacek Prusiński
– Kwatermistrz – ks. Piotr Gadomski
– Liturgia – ks. Jakub Kępczyński
– Kierownictwo Trasy  – ks. Łukasz Kiciński
– Kuchnia – p. Piotr i Magda Poryzińscy
– Zaopatrzenie – p. Andrzej Jakubowski; p. Mirosław Sitek
– Służba Ekologiczna – p. Hanna Zawodniak
– Służba Techniczna – p. Piotr Bachman
– Służba Medialna – ks. Jacek Wichorowski
– Informacja – p. Agnieszka Czaplicka, p. Agnieszka Sitek
– Służba Zdrowia – p. Małgorzata i Dariusz Dybowscy
– Kantor Pielgrzymki – p. Mateusz Lampkowski
– Katolickie Radio Diecezji Płockiej – ks. Krzysztof Świerczyński.

Grupa i przewodnik
BIAŁO-CZERWONA – ks. Grzegorz Makowski
BIAŁA – ks. Wojciech Nikodymczuk
BŁĘKITNA – ks. Tomasz Dec
BRĄZOWA – ks. Tomasz Gerek
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GRANATOWA – ks. Wojciech Czajkowski
MIEDZIANA –ks. Tomasz Kolczyński
POMARAŃCZOWA – ks. Marian Chalecki SDB
SREBRNA – ks. Krzysztof Stawicki
ZIELONA – ks. Adam Kowalski
ZŁOTA – ks. Łukasz Rogowski
ŻÓŁTA – ks. Arkadiusz Ronowicz
7) Pielgrzymka będzie wędrowała w 11 grupach. Dekanaty zostały związane z określonymi kolorami 

grup. Przy zapisie pielgrzymów prosimy przestrzegać niżej podanej rejonizacji:
– biała (26 parafii) Ciechanów-Wsch. i Zach., Strzegowo,
– biało-czerwona (38 parafii) Płock-Wsch., Płock-Zach, Bodzanów, Bielsk,
– błękitna (18 parafii) Nasielsk, Zakroczym,
– brązowa (32 parafii) Rypin, Dobrzyń n/Drwęcą, Żuromin,
– granatowa (34 parafii) Płońsk-Płd, Płońsk-Płn, Raciąż, Wyszogród,
– miedziana (16 parafii) Mława-Wsch, Mława-Zach,
– pomarańczowa grupa salezjańska,
– srebrna (19 parafii) Pułtusk, Serock,
– zielona (27 parafii) Sierpc, Dobrzyń n/Wisłą, Tłuchowo,
– złota (24 parafii) Przasnysz, Maków Maz., Dzierzgowo, 
– żółta (14 parafii) Gostynin, Gąbin.
8) Informujemy, że stałym miejscem udzielania sakramentu małżeństwa w  czasie Pielgrzymki 

jest Głogowiec (7.08). Do dnia 31.07 należy zgłaszać ewentualne śluby do ks. Jakuba Kępczyńskiego 
(tel. 507 674 424) – odpowiedzialnego za służbę liturgiczną. Formalności dotyczące zawarcia Sakramen-
tu Małżeństwa załatwia się w swojej parafii. 

9) Na Pielgrzymkę należy zabrać ze sobą namiot, gdyż możliwości noclegowe u gospodarzy są ogra-
niczone. Na Pielgrzymkę nie powinno zabierać się rzeczy cennych, o dużej wartości. 

10) Osoby niepełnoletnie powinny obowiązkowo posiadać: pisemną zgodę rodziców na przeprowa-
dzenie zabiegu operacyjnego w razie konieczności (wyrażoną na karcie uczestnictwa, oraz książeczce 
pielgrzyma) oraz dorosłego opiekuna, którego imię i nazwisko musi być wymienione w/w karcie. Kto 
nie będzie spełniał powyższych warunków nie zostanie zapisany na Pielgrzymkę! 

11) Ze względu na wysokie koszty leków i środków opatrunkowych bardzo prosimy, by Pielgrzymi 
zabrali ze sobą niezbędne środki opatrunkowe (bandaże, plastry, watę itp.) i leki, zwłaszcza osobiste!!! 
Wszystkich lekarzy, pielęgniarki oraz ratowników medycznych, którzy pragną wesprzeć swoją wiedzą 
i pomocą Służbę Medyczną podczas Pielgrzymki, uprzejmie zapraszamy do współpracy.

12) Czcigodnych Księży Proboszczów gorąco prosimy o podanie w  lipcu swoim Parafianom nie-
zbędnych informacji dotyczących tegorocznej Pielgrzymki w krótkich ogłoszeniach parafialnych oraz 
o  wywieszenie plakatu pielgrzymkowego, przekazanego wcześniej do  każdej parafii naszej diecezji. 
Szczególnie prosimy o  informacje o  Pielgrzymce w  niedzielę 10 lipca, kiedy będzie czytana zachęta 
Księdza Biskupa do pielgrzymowania. W tym dniu warto również w homiliach nawiązać do idei piel-
grzymowania, uczynić w parafiach w miarę możliwości „niedzielę pielgrzymkową”.

Płock, dnia 1 czerwca 2022 r.
 Ks. Jacek Prusiński
 Główny Przewodnik 41. Pieszej Pielgrzymki
 Diecezji  Płockiej na Jasną Górę
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KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

1. Rekolekcje dla katechetów

W dniach 10-12 czerwca odbędzie się ostatnia w roku szkolnym 2021/2022 tura rekolekcji dla kate-
chetów naszej diecezji. Już teraz bardzo dziękujemy Księżom Proboszczom za umożliwienie katechetom 
udziału w rekolekcjach oraz wsparcie finansowe. 
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Przypominamy także o obowiązku przesłania do Wydziału Katechetycznego zaświadczenia potwier-
dzającego udział w rekolekcjach zamkniętych w roku szkolnym 2021/2022 (patrz XLIII Synod Diecezji 
Płockiej, Instrukcja o katechizacji), o ile katecheta uczestniczył w rekolekcjach innych niż organizowane 
przez Wydział.

2. Podręczniki na rok 2022/2023
Na stronie Wydziału Katechetycznego KDP można znaleźć szczegółowy wykaz programów naucza-

nia i  podręczników zatwierdzonych przez Biskupa Płockiego do  wykorzystania w  Diecezji Płockiej 
w roku szkolnym 2022/2023. 

3. Konkursy 
Zakończył się cykl konkursów organizowanych przez Wydział Katechetyczny. Były to między inny-
mi: Konkurs plastyczny dla uczniów klas 0-IV  SP Posłani w  pokoju Chrystusa; Konkurs Biblijny dla 
uczniów V-VIII SP Ewangelia według św. Mateusza; Olimpiada Teologii Katolickiej Płock 2022 dla uczniów 
szkół ponadpodstawowych Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła; Konkurs Rodzinnych 
Szopek Bożonarodzeniowych 2022 pod hasłem Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły organizowany w ra-
mach XI Orszaku Trzech Króli w Płocku, Przeglądzie etiud teatralnych o świętych i błogosławionych 
ZWYKLI – NIEZWYKLI; Internetowy konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
Błogosławiona Hanna Chrzanowska – Dama Miłosierdzia XX wieku. Dziękujemy księżom, siostrom za-
konnym i katechetom świeckim za trud związany z przygotowaniem uczniów do konkursów. 

4. Pielgrzymka nauczycieli
Zapraszamy wszystkich nauczycieli i  pracowników oświaty na  85. Ogólnopolską Pielgrzymkę 

Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę w dniach 1-2 lipca 2022 r.

Ramowy program pielgrzymki
1 lipca – piątek
godz. 15.00 – Sympozjum (Aula Ojca Kordeckiego)
godz.21.00 – Apel Jasnogórski i Adoracja Najświętszego Sakramentu 
godz. 23.00 – Msza św.
2 lipca – sobota
godz. 9.30 Różaniec (Jasnogórski Szczyt)
godz. 10.45 – Błogosławiona Natalia – Nauczycielka na dziś (bp Piotr Turzyński)
godz. 11.30 – Koncert (Rzeszowskie Wieczory Uwielbienia)
godz. 12.00 – Eucharystia
godz. 15.00 – Droga Krzyżowa (Wały Jasnogórskie)
godz. 16.30 – nabożeństwo rozesłania, Kaplica Cudownego Obrazu

5. Podania o misje i skierowania
Przypominamy o  sprawdzeniu ważności krótkoterminowych misji kanonicznych. Jeśli jakiś kate-

cheta kończy pracę lub przechodzi na emeryturę, zwracamy się z prośbą o wycofanie misji kanonicznej, 
z wyjątkiem przypadku czasowych misji. One wygasają w sposób naturalny. Wzór prośby znajduje się 
na stronie Wydziału Katechetycznego. O nowe misje należy wystąpić także w przypadku zmiany nazwy 
placówki edukacyjnej. 

6. Spotkania sierpniowe 
Wszystkich proboszczów i katechetów zapraszamy na katechetyczne spotkania sierpniowe. Rozpocz-

ną się one o godz. 10.00 w następujących terminach i miejscach: 
– 29 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) w Płocku (Kościół św. Dominika, Szkoła Muzyczna); 
– 30 sierpnia 2022 r. (wtorek) w Ciechanowie (parafia pw. św. Piotra, Aula w PWSZ przy ul. Wojska 

Polskiego 51). 
Płock, dnia 9 czerwca 2022 r.
 Ks. Grzegorz J. Zakrzewski
 Dyrektor Wydziału Katechetycznego
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KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO DUSZPASTERZA APOSTOLSTWA CHORYCH

Krajowe Duszpasterstwo Apostolstwa Chorych serdecznie zaprasza osoby chore i niepełnospraw-
ne wraz ze swoimi opiekunami i duszpasterzami na 57. Pielgrzymkę Apostolstwa Chorych na Jasną 
Górę, która odbędzie się 6 lipca 2022 roku, we wspomnienie Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Mszy 
Świętej będzie przewodniczył Arcybiskup Adrian Galbas SAC. Program Pielgrzymki przedstawia się 
następująco:

Bazylika Jasnogórska
9.20 Modlitwa różańcowa;
9.50 Konferencja dla chorych; 
10.20 Koncert kwartetu smyczkowego „Akademos”;
11.00 Msza Święta;
13.30 Droga Krzyżowa;

Kaplica Cudownego Obrazu 
14.30 Nabożeństwo lourdzkie z indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.
Płock, dnia 9 czerwca 2022 r.
 Ks. Jakub Kępczyński
 Diecezjalny Duszpasterz Apostolstwa Chorych
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PERSONALIA 

Nominacje neoprezbiterów (z dniem 24 sierpnia 2022 r.)
1. Ks. mgr Karol Frankowski, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mikołaja w Gąbinie.
2. Ks. mgr Bartosz Rogowicz, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa w Pułtusku.
3. Ks. mgr Sebastian Błażej Trędowicz, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Anny w Skrwilnie.

Zastępstwa wakacyjne neoprezbiterów 2022
1. Ks. mgr Karol Frankowski 
 25.06.2022 r. – 8.07.2022 r. – parafia pw. św. Stanisława Kostki w Ostrowitem
 9.07.2022 r. – 7.08.2022 r. – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku
 8.08.2022 r. – 24.08.2022 r. – parafia pw. Świętego Krzyża w Płocku
2. Ks. mgr Bartosz Rogowicz 
 1.07.2022 r. – 17.07.2022 r. – parafia pw. św. Bartłomieja w Płocku
 18.07.2022 r. – 31.07.2022 r. – parafia pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku
 1.08.2022 r. – 24.08.2022 r. – parafia pw. św. Onufrego w Staroźrebach
3. Ks. mgr Sebastian Błażej Trędowicz 
 12.06.2022 r. – 30.06.2022 r. – parafia pw. św. Józefa w Syberii 
 1.07.2022 r. – 24.07.2022 r. – parafia pw. św. Wojciecha w Raciążu
 1.08.2022 r. – 24.08.2022 r. – parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie.
Płock, dnia 11 czerwca 2022 r.

 † Wiesław Śmigiel
 Administrator Apostolski 
 Diecezji Płockiej
 Ks. Piotr Grzywaczewski
 Kanclerz
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Nominacje inne
Ks. kan. dr Jarosław Stanisław Kwiatkowski, pracownik Archiwum Kurii Diecezjalnej w  Płocku, 

w związku z nominacją proboszczowską do parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Łętowie, z dniem 1 lipca 
2022 r., mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie bodzanowskim, do końca obecnej kadencji. 

Zwolnienia
1. Ks. prał. Jan Dzieniszewski, proboszcz parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie, w związ-

ku z przejściem na emeryturę, z dniem 30 czerwca 2022 r., zwolniony z funkcji wicedziekana dekanatu 
ciechanowskiego wschodniego. 

2. Ks. mgr Adam Przemysław Ners, duszpasterz w Centrum Medycznym Grupa Zdrowie w Kra-
szewie Czubakach, w związku z nominacją na administratora parafii pw. św. Wojciecha w Zagrobie, 
z dniem 30 czerwca 2022 r. zwolniony z funkcji duszpasterza Fundacji „Odzyskać Radość”. 

3. Ks. kan. Eugeniusz Światkowski, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Łętowie, w związku 
z przejściem na emeryturę, z dniem 30 czerwca 2022 r., zwolniony z funkcji ojca duchownego księży 
w dekanacie bodzanowskim. 

4. Ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie, w związ-
ku z  przejściem na  emeryturę, z  dniem 30 czerwca 2022 r., zwolniony z  funkcji dziekana dekanatu 
tłuchowskiego. 

Płock, dnia 11 czerwca 2022 r.
 Ks. Dariusz Rogowski
 Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 11 czerwca 2022 r.
Nr 1160/2022

Za zgodność


