
jecie. Miejcie ambicje, plany, marzenia. Walczcie 
natomiast z narzekaniem i biadoleniem! Socjo-
logowie opisują Wasze pokolenie jako generacja 
NEET (Not in Education, Employment, or Training) 
– pokolenie ani-ani, które nie jest zainteresowane 
swoją przyszłością, a wystarcza mu zaspokajanie 
najbardziej podstawowych potrzeb. Drodzy Mło-
dzi! Wierzę, że jesteście w stanie sprzeciwić się tym 
trendom pokolenia ani-ani, wchodząc do wspólnot 
kościelnych i tam dbając o swój rozwój religijny 
i moralny.

6. Mój apel kieruję także do Dzieci, a uczynić 
to chcę przez Rodziców, Chrzestnych, Dziadków 
i Katechetów. Niech w parafiach będą głoszone 
w niedziele kazania do dzieci z przesłaniem 
także dla dorosłych. Wiem, że potrzeba trudu 
w przygotowanie liturgii Mszy św. z udziałem dzieci. 
Jest to zadanie przede wszystkim dla katechetów, 
którzy wsparci przez księży mogą pomóc dzieciom 
lepiej przeżywać tajemnice wiary. Drogie Dzieci! 
Wasze miejsce jest przy ołtarzu i tam starajcie się 
być obecni w czasie liturgii. Chłopcy mogą włą-
czyć się do grupy ministrantów, na dziewczynki 
czekają schole parafialne czy asysta procesyjna 
(bielanki, poduszeczki i inne). Są w naszej diecezji, 
ale wciąż nie dość powszechne: Papieskie Dzieło 
Misyjne Dzieci, Podwórkowe Koła Różańcowe 
czy Eucharystyczny Ruch Młodych. Drodzy Ro-
dzice! Pozwólcie dzieciom przychodzić do kościoła (por. 
Mk 10, 14), a przede wszystkim Wy ich tam pro-
wadźcie, razem z całą rodziną.

7. Kochani Bracia i Siostry, Diecezjanie Płoccy! 
Rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny, który będzie 
obfitował w liczne inicjatywy i rocznice. Najważ-
niejsze będzie z pewnością stulecie Objawień Fa-
timskich (1917-2017) i przekazane wówczas prze-
słanie o nawróceniu. Ufam, że jest w Was siła, jest 
entuzjazm i chęć do wspólnej pracy. Wierzę, że na-
sze parafie mogą się stać miejscami, gdzie tętni ży-
cie Kościoła, gdzie szuka się nowych dróg pomocy 
duchowej i materialnej człowiekowi. Franciszkowe 

słowa niech nas jeszcze raz pobudzą do działania: 
Nie przyszliśmy na świat, aby „wegetować”, aby wygod-
nie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas 
uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zosta-
wić ślad (30 lipca 2016 r.). Tego Wam życzę. Weź-
cie przyszłość Waszych rodzin i parafii w Wasze 
ręce! Niech Was w tym wspomagają duszpasterze, 
którym kładę na sercu wskazania, jakie przedstawił 
w tej materii zwołany przeze mnie 43. Synod Płocki. 

8. Zwracam się w tym liście także do Was, Bracia 
i Siostry, którzy może zaprzestaliście uczęszczanie 
na niedzielną Mszę św. i nie czujecie więzi z para-
fią. Proponuję Wam i serdecznie zachęcam, byście 
spróbowali na nowo przybliżyć się do sakramen-
tów i wspólnot parafialnych. Piszę i do Was, którzy 
żyjecie w różnych sytuacjach nieregularnych (por. 
Amoris laetitia, nn. 296-300), którzy doświadczyli-
ście zdrady, separacji, rozwodu, żyjecie w nowym 
związku albo samotnie: jest dla Was miejsce we 
wspólnocie Kościoła, w każdej parafii! Jest tak 
wiele dróg, w które możecie się zaangażować, by 
Waszą wiarę pogłębić i umocnić. 

9. Drodzy Diecezjanie! W liście kolędowym,  
który dociera do Was przez Waszych Duszpaste-
rzy, chciałem Wam na nowo uświadomić, jak wielki 
potencjał duchowy i społeczny drzemie w naszych 
wspólnotach parafialnych. Obudźcie go! Niech 
Was w tym wspiera orędownictwo Maryi, która 
z Fatimy kolejny raz woła o nawrócenie i przemia-
nę naszych serc. Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus!

 Płock, dn. 1 grudnia 2016 r.

LIST KOLĘDOWY
Biskupa płockiego piotra LiBery

Znajdź swoje miejsce w Kościele

MODLITWA ZAWIERZENIA

Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, źródło ży-
cia i miłości wszystkich ludzi! Dziękujemy 

za to, że stworzyłeś nas mężczyznami i kobie-
tami, abyśmy się nawzajem uzupełniali i byli 
dla siebie wzajemną pomocą. Dziękujemy, że 
przez Jezusa Chrystusa uświęciłeś małżeń-
stwo, ustanawiając je sakramentem. Spraw, 
aby każda rodzina stała się sanktuarium życia 
i miłości. Pomóż wszystkim małżonkom trwać 
w wierności i jedności. Wspieraj małżeństwa 
i rodziny zagrożone oraz dotknięte rozmaity-
mi kryzysami. Oddajemy Ci, Boże, wszystkie 
dzieci od momentu poczęcia. Niech cieszą się 
miłością matki i ojca. Spraw, by dzieci i mło-
dzież znalazły w rodzinach silne wsparcie dla 
wzrostu w prawdzie i miłości. Umacniaj dziad-
ków i babcie, aby umieli dzielić się mądrością 
i wiarą z młodymi. Prosimy, by stanowiący pra-
wa i sprawujący władzę służyli poczętemu ży-
ciu, małżeństwu i rodzinie. Amen.

www.diecezjaplocka.pl
www.duszpasterski.pl
www.plockierodziny.pl

egzemplarz

pokazo-

egzemplarz

pokazowy



Kochani Diecezjanie!

1. Idźcie i głoście – to hasło 
nowego roku duszpaster-
skiego, nawiązujące do 1050. 
rocznicy Chrztu Polski. 
W poprzednich latach przy-
patrywaliśmy się naszemu 
powołaniu chrześcijańskie-
mu i szukaliśmy naszej toż-
samości wiary, wypływającej 
z chrztu. Teraz przyszedł czas wyjścia na pery-
ferie życia, byśmy ciągle na nowo zostawiali cia-
sne mieszkania naszego egoizmu i zamknięte po-
koje przekonań, że wszystko wiemy i nic nam się 
nie przyda. Jezusowe zaproszenie z Mateuszowej 
Ewangelii: Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody 
(28, 19) staje się aktualne jak nigdy dotąd. Źle by 
się stało, gdybyśmy zaprzepaścili tę wielką szansę, 
jaką dla Polski, dla naszej diecezji było świętowanie 
rocznicy chrztu i Światowych Dni Młodzieży. Mija 
już dziesięć lat, od kiedy jestem Waszym biskupem, 
ale po raz pierwszy piszę do Was taki list, bo pragnę 
szczerze, byście mocniej zaangażowali się w życie 
i posługę Waszych wspólnot parafialnych, w życie 
naszej diecezji.

2. Z wielką wdzięcznością wspominam pielgrzym-
kę Papieża Franciszka do naszej Ojczyzny. Dzięku-
ję raz jeszcze 1200 młodym z naszej diecezji, ofiar-
nie pracującym dla dobrego przeżycia Światowych 
Dni Młodzieży, które pokazały, że potraficie być 
bezinteresownym darem dla drugiego, poświęcić 
czas i Wasze talenty. Kontynuujmy te dobre dzieła!

3. W czasie czuwania na Campus Misericordiae 
Franciszek przestrzegał nas: Jednym z najgorszych 
nieszczęść, jakie mogą się przydarzyć w życiu, a zwłaszcza 
w młodości, jest poczucie, że w tym w świecie, w naszych 
miastach, w naszych wspólnotach nie ma już przestrzeni, 
by wzrastać, marzyć, tworzyć, aby dostrzegać perspektywy, 
a ostatecznie, aby żyć (30 lipca 2016 r.). W naszych 
wioskach i małych miasteczkach, dotkniętych bez-

robociem, brakiem pieniędzy, gdzie wiele rodzin 
przeżywa kryzysy, separacje, rozwody, gdzie młodzi 
chcieliby wyrwać się z szarej codzienności i pójść 
do miast, grozi nam takie nieszczęście niedostrze-
gania perspektyw, niewidzenia nadziei na przy-
szłość. Chciałbym więc przypomnieć o wielkiej roli 
parafii w budowaniu wspólnoty. Jeśli w parafii nie 
ma ministrantów, lektorów czy scholi, jeśli grupy 
parafialne są tylko na papierze, a na budynkach pa-
rafialnych wisi jedynie stary szyld Akcji Katolickiej, 
która od dawna już nie działa, to trzeba jak najszyb-
ciej podjąć reanimację takiej wspólnoty parafialnej. 
Parafia nigdy nie będzie wspólnotą wspólnot, jeśli sku-
pi się jedynie na świadczeniu podstawowych usług 
religijnych. Ojciec Święty Franciszek uświadomił 
nam, że grozi nam paraliż, gdy mylimy szczęście z ka-
napą (30 lipca 2016 r.).

4. Zwracam się zatem najpierw do Moich Ka-
płanów: dziękując Wam za waszą ofiarną posługę, 
proszę byście byli gorliwymi duszpasterzami. Pobu-
dzajcie Waszych wiernych do pracy na rzecz parafii 
– od najprostszego zaangażowania w troskę o czy-
stość świątyni aż po grupy parafialne, modlitewne, 
które istnieją, ale też takie, które mogłyby istnieć. 
Zwracam się i do Moich Wiernych: wspierajcie Wa-
szych duszpasterzy w ich posłudze, proponujcie im 
nowe inicjatywy, nie zrażajcie się trudnościami! 

Mamy tak wiele sprawdzonych form pracy, które 
przykryła może śniedź marazmu, a w ich działaniu 
widać ząb czasu. Proszę o nowy dynamizm para-
fialnych Rad Duszpasterskich i Rad Gospodar-
czych. Gorąco zachęcam do odnowy i większego 
dynamizmu Koła Żywego Różańca i Trzeci Zakon 
św. Franciszka. Niech będzie to owocem Nawie-
dzenia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, która 
przez prawie rok gościła w naszych wspólnotach 
parafialnych. Bez silnego zaplecza modlitewnego 
nie uda nam się owocnie głosić Ewangelii. Wiel-
ką nadzieję pokładam w odrodzeniu Akcji Kato-
lickiej, której krajowym asystentem został w 2016 
r. nasz biskup pomocniczy Mirosław Milewski, 

a której tradycje sięgają pięknych lat pontyfikatu 
bł. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, Bi-
skupa Płockiego w latach 1908-1941. 

Wśród wielu form pracy dla rodzin pragnę Wam 
przypomnieć: Stowarzyszenie Rodzin Katolic-
kich, Domowy Kościół, Ruch Rodzin Nazare-
tańskich czy Wspólnotę Trudnych Małżeństw 
Sychar. Mamy także inne liczne propozycje dla do-
rosłych katolików: Klub Inteligencji Katolickiej, 
Katolicką Odnowę w Duchu Świętym, Katolic-
kie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Katolic-
kie Stowarzyszenie Pomocy św. Brata Alberta, 
Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł 
Miłosierdzia i Ewangelizacji Serce za serce, Le-
gion Maryi, Bractwo św. Antoniego z Padwy czy 
asystę procesyjną albo inne grupy modlitewne. 
Bądźcie otwarci! Włączajcie się w nowe inicjaty-
wy: w coroczne Orszaki Trzech Króli bądź Marsze 
dla Życia i Rodziny!

5. Zwracam się również do Was, Drodzy Młodzi 
Przyjaciele! W czasie niezapomnianego Synodu 
Młodych w 2015 r. zapewniliście mnie, że chcecie 
się angażować w Parafialne Centra Światowych 
Dni Młodzieży i życie parafii. Pisaliście w Prze-
słaniu Synodu: Postulujemy zatem, aby w każdej parafii 
działały analogiczne ośrodki, a także grupy i wspólnoty, 
takie jak Ruch Światło-Życie, Katolicka Odnowa 
w Duchu Świętym, Katolickie Stowarzyszenie Mło-
dzieży, Wojsko Gedeona, Ruch Rodzin Nazaretań-
skich – Laboratorium Wiary, Szkoła Nowej Ewan-
gelizacji i inne… (n. 4).

Nie jest jednak najlepiej z realizacją tej deklara-
cji w naszej diecezji. Proszę Was, Drodzy Młodzi, 
byście próbowali w jakiś sposób włączyć się w ży-
cie Waszych parafii, gdziekolwiek jesteście – czy to 
na studiach, czy w pracy, czy w miejscu zamieszka-
nia. Tak bardzo brakuje nam dziś w wielu parafiach 
ministrantów, lektorów, zespołów muzycznych… 
Nie rezygnujcie z tych posług jako licealiści czy 
studenci. Szukajcie Waszego miejsca w Kościele, 
tam gdzie mieszkacie, gdzie uczycie się czy pracu-
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