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CZYTAJ – ROZWAŻAJ – MÓDL SIĘ – ŻYJ SŁOWEM BOŻYM 

Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa – Łk 2, 41-52 
 

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam 

zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie 

zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród 

krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając Go. Dopiero po trzech dniach 

odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy 

zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się 

bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i Ja z bólem serca 

szukaliśmy Ciebie». Lecz On Im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem 

być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co Im powiedział. Potem poszedł z Nimi 

i wrócił do Nazaretu; i był Im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym 

sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. 

W czasach Jezusa każdy dorosły Żyd mieszkający nie 
dalej niż dzień podróży od Jerozolimy miał obowiązek 
udać się do niej na coroczne święta: Paschy, Tygodni i 
Namiotów. Wszyscy mieszkający w większej odległości 
musieli odbyć taką pielgrzymkę 
przynajmniej raz w życiu. Dla wielu 
młodzieńców była to okazja do 
przeżycia obrzędu przyjęcia do 
wspólnoty dorosłych – bar micwah, co 
oznacza „syn przykazania”. W taką 
podróż wybiera się również Święta 
Rodzina. W drodze powrotnej Maryja i 
Józef orientują się, że nie ma przy nich 
Jezusa. Zaczynają Go szukać, pełni 
niepewności, strachu, troski i „bólu 
serca”. Zwykły rodzicielski odruch 
Maryi i Józefa.  

Moglibyśmy się zatrzymać na 
rozważaniu tej historii jako opowieści o 
rodzicach zaniepokojonych o swoje dziecko, troszczących 
się o jego wychowanie, także w wymiarze religijnym. 
Jednak nie zapominajmy, że Ewangelia uczy nas przede 

wszystkim o relacji do Boga, o więzi, którą czasem 
może nie do końca rozumiemy, a której z całego serca 
chcielibyśmy doświadczyć w naszym życiu.  

Dzisiejsza Ewangelia opowiada o 
głębokim pragnieniu znalezienia Boga. Ile 
razy zdarza się, że klękamy do modlitwy 
pełni „bólu serca”, szukając Go? Dzisiaj 
widzimy, że doświadczają tego również 
Maryja i Józef, nie do końca jeszcze 
świadomi, kim jest Jezus. A On tak po 
prostu daje się odnaleźć „na swoim 
miejscu” – w świątyni. Czasem zdarza 
nam się w tym szukaniu błądzić, bo 
szukamy na oślep, w pędzie, pełni 
trwogi, fałszywych oczekiwań, 
wyobrażeń, może nawet jakichś 
pretensji. A Bóg jest przecież tak blisko. 
Święty Paweł napisze: „Czyż nie wiecie, 
że jesteście świątynią Boga i że Duch 

Boży mieszka w was? (…) Świątynia Boga jest święta, a 
wy nią jesteście” (1 Kor 3,16n). 

O. Paweł Adamik OP
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Być może między nami  
bardzo rzadko się zdarza,  

że spieszymy do Bożych spraw.  
Bóg nie należy dziś do rzeczy 

pilnych.  Myślimy i mówimy, że 
sprawy Boże mogą poczekać.  

Ale to On jest sprawą 
najważniejszą! 

Papież Benedykt XVI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

STOPKA REDAKCYJNA 
 

Biuletyn redaguje ks. Dariusz Nowotka,  
kl. Krzysztof Stawicki oraz Jakub Szczepa ński  

przy współpracy ks. kan. Marka Zawadzkiego i s. Hia cynty 
Nakład: 400 egz.; Ofiara dobrowolna na pokrycie kos ztu druku 

Kontakt: biuletyn@katedraplock.pl  

 

Ogłoszenia duszpasterskie 
 

1. Dziś, wraz z całym Kościołem obchodzimy święto 

Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.  

2. Jutro, 31 grudnia, w ostatni dzień roku kalendarzowego 

zapraszamy na Mszę św. dziękczynno-błagalną o godz. 

18:00.  

3. W najbliższy wtorek, 1 stycznia (Nowy Rok) przypada 

uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jest to święto 

nakazane. Msze św. w naszej Katedrze według porządku 

niedzielnego, tj.: 8:00, 10:00, 11:30, 13:00 i 18:00 

4. W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek,              

I sobota i I niedziela miesiąca stycznia. Zapraszamy do 

korzystania z sakramentu pokuty i Najświętszego 

Sakramentu, oraz do udziału w nabożeństwach po 

Mszach św. porannych.   

5. W I czwartek miesiąca o godz. 18:00 zostanie jak 

zawsze odprawiona Msza św. z prośbą o dar potomstwa. 

Małżeństwa, które pragną włączyć swoją intencję w tę      

Mszę św. mogą to uczynić drogą elektroniczną – więcej 

informacji na stronie internetowej naszej parafii.   

6. Zapraszamy do udziału w Festiwalu „Płockie 

Kolędowanie” w dniach 3-6 stycznia 2013 r. o godz. 19:00 

- w czwartek wystąpi solista Aleksander Ładysz z chórem 

Minstrel z płockiej Małachowianki 

- w piątek wystąpi Mieczysław Szcześniak z chórem 

Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku i Płocką Orkiestrą 

Symfoniczną  

- w sobotę wystąpią artyści scen warszawskich oraz 

artyści Teatru Wielkiego Opery Narodowej i Orkiestry 

Reprezentacyjnej Wojska Polskiego 

- w niedzielę wystąpią połączone chóry miasta Płocka 

Szczegółowy program na www.katedraplock.pl  

7. W najbliższą sobotę, 5 stycznia o godz. 10:00 Ks. Biskup 

Piotr Libera odprawi w naszej Katedrze Mszę św. dla 

kolędników misyjnych z diecezji płockiej .  

8. W przyszłą niedzielę, 6 stycznia wraz z całym Kościołem 

będziemy obchodzili uroczystość Objawienia Pańskiego, 

zwaną świętem Trzech Króli. Po każdej Mszy św. 

poświęcenie kredy i kadzidła. Zapraszamy do udziału w 

orszaku Trzech Króli (więcej na str. 3). 6 stycznia 

przypada też 16. rocznica święceń biskupich naszego 

Biskupa Piotra, który tego dnia odprawi w naszej 

Katedrze Mszę św. o godz. 13:00. Zapraszamy! 

900  † Jacek Dynaburski – 3 rocz. śmierci 

900 † Zofia i Bolesław Mariańscy – 5 rocz. śm. 

1800 † Sylwester Popielarczyk i Marek Sobolewski P
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1800 Dziękczynna na zakończenie starego roku 

800   

1000 † Danuta Rutkowska 

1130 † Mieczysław Kaszewski z okazji imienin 

1300 Za Parafian  W
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1800 † Stefania Dziuba 

900 
O Boże Błogosławieństwo dla Bartosza  z 
okazji rozpoczęcia studiów 
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1800  † mec. Stanisław Przybyłowski 

900 † Bronisława Staszewska – 1 pp. 
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1800 † Jadwiga Kurek 
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1800 † Janina Żurawska 

900  † Anna Tłuchowska 

1000 
Msza św. dla kolędników misyjnych – 
przewodniczy J.E. Ks. Bp Piotr Libera SO

B.
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1800 
† Jadwiga i Jan Tucholscy i Alfreda i 
Władysław Wiśniewscy 

800  

1000 
† Kazimierz Walczak ( 8 rocz. śm. ) i za zm. z 
Rodziny Osieckich i Walczaków i za Kamilka 
Krysiaka 

1000 † Ryszard Koper w 8 rocz. śm. 

1130  

1300 
Msza św. w 16. rocznicę święceń  
biskupich J.E. Ks. Bp. Piotra Libery 

1300 Za Parafian  
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1800 
O Boże Błogosławieństwo dla Krzysztofa i 
Anny 
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WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA 2013 
 
Trwa wizyta duszpasterska, która jest spotkaniem 
duszpasterza z jego wiernymi, aby lepiej poznać ich życie  
duchowe i materialne, a także spotkaniem modlitewnym 
całej rodziny, dlatego prosimy, aby w miarę możliwości, 
aby na kolędzie byli wszyscy domownicy.  
 
Środa (2 stycznia) – od godz. 15:30 
 
- ul. Kolegialna – 2 księży 
- ul. Sienkiewicza – 1 ksiądz 
- ul. Królewiecka – 2 księży  
 
Czwartek (3 stycznia) – od godz. 15:30 
 
- ul. Królewiecka blok 24A i 24, oraz 1 Maja 7B –      
1 ksiądz 
- ul. 1 Maja 9 i 9/1 oraz ul. Pasaż i ul. Kupiecka – 1 
ksiądz 
- ul. Nowy Rynek od nr 2 do nr 20 – 2 księży  
- al. Jachowicza 31 – 1 ksiądz  
 
Piątek (4 stycznia) – od godz. 15:30  
 
- al. Jachowicza 33 – 1 ksiądz 
- al. Jachowicza 35 (od pierwszej i ostatniej klatki) – 
1 ksiądz  
- al. Jachowicza 36 i 37 – 1 ksiądz  
- al. Jachowicza 38 i ul. Obrońców Westerplatte 2/1 
i ul. Obrońców Westerplatte 4 – 1 ksiądz  
 
Sobota (5 stycznia) – od godz. 11:00 
 
- ul. Obrońców Westerplatte 3/1 i 3/2 – 1 ksiądz 
- ul. Obrońców Westerplatte 3 – 1 ksiądz 
- ul. Obrońców Westerplatte 6 i 4/1 – 1 ksiądz  
- ul. Obrońców Westerplatte 5 – 1 ksiądz 
- ul. Obrońców Westerplatte 5/1 – 1 ksiądz 
 
 

KANCELARIA KATEDRALNA 
Czynna: 

Poniedziałek-piątek 9:30-11:00 i 16:00-17:30 
Soboty 10:00-12:00 

e-mail: katedra@diecezjaplocka.pl 
Tel. 24/262-34-35 

DYŻURY KSIĘŻY: 
- Ks. Proboszcz Marek Zawadzki: środa i piątek 

- Ks. Wikariusz Zbigniew Morawski: poniedziałek i wtorek 
Ks. Wikariusz Dariusz Nowotka: czwartek i sobota 

ZAPROSZENIE NA ORSZAK TRZECH KRÓLI 
 
Święto Objawienia Pańskiego, w tradycji polskiej 
znane jako święto Trzech Króli jest jednym 
z najważniejszych świąt w Kościele katolickim. 
Wspominamy w nim przyjazd Trzech Mędrców ze 
Wschodu, którzy kierowani mądrością i miłością, 
podążali za gwiazdą, aby oddać hołd Zbawicielowi.  
Z okazji Święta Trzech Króli dnia 6 stycznia 2013 r. 
po raz drugi ulicami miasta Płocka przejdzie Orszak 
Trzech Króli. Będzie to, na wzór opisu w Ewangelii, 
przejście królów z orszakiem do stajenki, aby tam 
złożyć pokłon Dzieciątku Jezus. Wydarzenie służyć 
będzie uczczeniu święta religijnego, a także 
promocji wartości chrześcijańskich i wspólnotowych 
wśród mieszkańców Płocka i Diecezji Płockiej. 
Towarzyszyć mu będzie konkurs i wystawa 
Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych. 
  
Inicjatorem Orszaku jest Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich Diecezji Płockiej oraz organizacje 
katolickie i wyznaniowe miasta Płocka. Wydarzenie 
to swoim patronatem objęli: Biskup Płocki Piotr 
Libera, Prezydent Miasta Płocka Andrzej 
Nowakowski, Starosta Płocki Michał Boszko oraz 
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam 
Struzik. Serdecznie zapraszamy Czcigodnych Księży, 
Siostry Zakonne oraz wszystkich wiernych miasta 
Płocka i Diecezji Płockiej do udziału w Orszaku. 
Rozpocznie się on w niedzielę 6 stycznia 2013 r. 
o godz. 12.00, na placu przed Ratuszem, natomiast 
zakończy    Mszą św. w Bazylice Katedralnej o godz. 
13.00. 
 

PODZIĘKOWANIA ZA DEKORACJE 
 

Trwamy w radosnym okresie Bożego Narodzenia. W 
kontemplowaniu tajemnicy przyjścia Syna Bożego 
na świat pomagają nam świąteczne dekoracje, które 
znajdują się w naszej Katedrze. Za ich 
przygotowanie z całego serca dziękujemy: 
- ks. Zbigniewowi Morawskiemu 
- ks. Dariuszowi Nowotce 
- s. Imeldzie – zakrystiance 
- p. Markowi Sobocińskiemu – kościelnemu 
- p. Krzysztofowi Dobaczewskiemu 
- p. Kindze Dobaczewskiej 
- p. Bogdanowi Gołębiewskiemu 
- p. Janowi Ruteckiemu 

Zapraszamy też do świątecznej galerii na 
www.katedraplock.pl i na Facebooku! 
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PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ: NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2012 ROKU
 

styczeń-marzec – specjalna Komisja Budowlana badała stan 

techniczny Katedry Płockiej 

6 stycznia – pierwszy płocki orszak Trzech Króli zakończony 

Mszą św. w Katedrze.  

18-25 stycznia – parafialna pielgrzymka do Ziemi Świętej 

22 stycznia – kazania w Katedrze głosił o. Roman Schulz OP, 

który zachęcał do odmawiania nowenny pompejańskiej 

22 lutego – w Katedrze odbyły się główne uroczystości z 

okazji 81. rocznicy objawień Jezusa Miłosiernego w Płocku 

18-21 marca – rekolekcjom wielkopostnym przewodniczył   

ks. dr Bogdan Czupryn 

26 marca – strona internetowa www.katedraplock.pl zajęła   

II miejsce w diecezjalnym konkursie na najlepszą parafialną 

stronę internetową 

5-8 kwietnia – uroczystościom Triduum Paschalnego i 

Niedzieli Zmartwychwstania przewodniczyli w Katedrze        

bp Piotr Libera i bp Roman Marcinkowski  

14 kwietnia – nocne czuwanie w wigilię uroczystości Bożego 

Miłosierdzia 

15 kwietnia-4 maja – w Katedrze czynna była wystawa     

„Nasz Papież Benedykt – Współpracownik Prawdy” 

przygotowana przez Duszpasterstwo „Katedra Młodych” 

17 kwietnia – pierwsze spotkanie honorowego komitetu na 

rzecz remontu naszej Katedry i rekonstrukcji organów 

2 maja – chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses zdobył       

I miejsce podczas XIV Moskiewskiego Międzynarodowego 

Festiwalu Chórów Dzieci i Młodzieży „Moscow Sounds” 

5-6 maja – Uroczystościom Zygmuntowskim ku czci patrona 

parafii przewodniczył bp Roman Marcinkowski 

13 maja – odbyła się I Komunia Święta 

14-17 maja – V Maraton Biblijny przy Katedrze 

20 maja – odbyła się Komunia Generalna 

20 maja – koncert chóru „Poznańskie Słowiki” 

26 maja – nocne czuwanie w wigilię Zesłania Ducha Świętego 

28 maja – wizytacja kanoniczna parafii katedralnej 

przeprowadzona przez bp. Piotra Liberę. Udzielenie 

sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii.  

 

2 czerwca – Duszpasterstwo „Katedra Młodych” 

zorganizowało wyjazd na spotkanie młodzieży na Polach 

Lednickich 

2 czerwca – bp Roman Marcinkowski udzielił w Katedrze 

święceń diakonatu 6 klerykom płockiego WSD 

3 czerwca – z Katedry wyruszył I Płocki Marsz dla Życia 

7 czerwca – uroczystościom Bożego Ciała w Katedrze 

przewodniczył bp Marian Buczek z Charkowa na Ukrainie 

9 czerwca – bp Piotr Libera udzielił w Katedrze święceń 

prezbiteratu 10 diakonom płockiego WSD 

17 czerwca – pierwsza zbiórka na remont Katedry 

22 czerwca – pielgrzymka dzieci komunijnych do Lichenia 

26-29 lipca – parafialna pielgrzymka śladami polskich 

świętych i błogosławionych do Wilna  

6 sierpnia – z Katedry wyruszyła XXXI Piesza Pielgrzymka na 

Jasną Górę 

15 sierpnia – uroczystości odpustowej Wniebowzięcia NMP 

przewodniczył bp Piotr Libera 

22 sierpnia – zmiana wikariuszy parafii katedralnej.               

ks. Sławomira Buńkowskiego i ks. Łukasza Chruściela zastąpili 

ks. Zbigniew Morawski i ks. Dariusz Nowotka  

24 sierpnia – ks. Proboszcz Marek Zawadzki po raz drugi 

został dziekanem dekanatu płockiego zachodniego 

23 września – wystartował profil Katedry na YouTube 

14 października – w Katedrze odbyła się diecezjalna 

inauguracja Roku Wiary  i 43. Synodu Diecezji Płockiej 

20 października – od tego dnia w Katedrze są publicznie 

wystawione relikwie bł. Jana Pawła II 

8 listopada – uroczystości odpustowej 868. rocznicy 

poświęcenia Katedry przewodniczył bp Piotr Libera 

9-11 grudnia – rekolekcjom adwentowym przewodniczył     

ks. Jarosław Mokrzanowski 

16 grudnia – obrzęd ustanowienia nowych ministrantów 

25 grudnia – uroczystej Pasterce przewodniczył bp Roman 

Marcinkowski 

WIĘCEJ NA  WWW.KATEDRAPLOCK.PL  ZAPRASZAMY!!! 


