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1. Na niedzielę 3 października przygotowany został List Episkopatu Polski zapowiadający XXI Dzień 

Papieski w Polsce, który w tym roku przypada 10 października. Obchodzony będzie pod hasłem Nie 

lękajcie się. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, tego dnia odbędzie się tradycyjna zbiórka do pu-

szek na rzecz Funduszu stypendialnego dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. 
  

* * * 
 

2. W niedzielę, 3 października, w Kaliszu rozpoczynają się Narodowe Rekolekcje przed zawierzeniem 

narodu i Kościoła w Polsce św. Józefowi. Niektóre Msze św. z konferencjami będą transmitowane 

przez Radio Maryja i Telewizję Trwam. Poszczególnym dniom od 3 do 6 października, będą towa-

rzyszyć myśli przewodnie: Święty Józef Opiekunem Kościoła, małżeństwo, życie, ojcostwo. Konfe-

rencje w tych dniach wygłoszą: ks. Marcin Wiśniewski, ks. Dariusz Dąbrowski, ks. Krzysztof Wons, 

ks. Piotr Górski i ks. Dominik Chmielewski. Uroczystość zawierzenia narodu i Kościoła w Polsce 

św. Józefowi będzie miała miejsce 7 października. 
 

* * * 
 

3. Dnia 15 października obchodzony jest Dzień Dziecka Utraconego. To dzień szczególnej pamięci 

o dzieciach zmarłych przed narodzinami i o ich rodzinach. Godną rozważenia i podjęcia w parafii 

inicjatywą duszpasterską jest Msza św. i modlitwa za rodziny, które przeżywają żałobę po utracie 

dziecka, dlatego zachęcamy, aby połączyć to z przezywanym Rokiem Rodziny Amoris Laetitia. W tym 

miesiącu – 19 października – Księża Biskupi odprawią Mszę św. w Rzymie w czasie wizyty „Ad limina 

Apostolorum”. Propozycję krótkiego nabożeństwa będzie można pobrać ze strony (po zalogowaniu 

do sekcji «Dla kapłanów»). 

* * * 
 

4. W niedzielę, 17 października br. rozpocznie się faza diecezjalna XVI Zwyczajnego Zgromadzenia 

Ogólnego Synodu Biskupów, która zakończy się w kwietniu 2022 roku. 
 

* * * 
 

5. Pod hasłem „Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy” obchodzony będzie w niedzielę 24 października 

Światowy Dzień Misyjny. Rozpoczyna on również Tydzień Misyjny, w czasie którego modlimy się za 

misje i misjonarzy. Materiały duszpasterskie będą udostępnione na stronie internetowej naszej die-

cezji po zalogowaniu się do sekcji «Dla kapłanów». 
 

* * * 
 

6. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła polskojęzyczne teksty litur-

giczne na wspomnienie św. Jana XXIII, papieża, które przypada w kalendarzu liturgicznym w dniu 

11 października. Dołączone zostały jako załącznik do niniejszego „Pomocnika”. 
 

* * * 
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7. Z dniem 1 października 2021 roku została erygowana parafia św. Józefa w Sulejówku. Opiekę 

duszpasterską sprawują w niej Księża Marianie. 
 

* * * 
 

8. Biskup Ordynariusz ustanowił nowych referentów duszpasterstw stanowych i zawodowych. Zo-

stali nimi: ks. Robert Kalisiak – diecezjalny duszpasterz rolników, ks. Jakub Sędek – diecezjalny dusz-

pasterz lektorów, ks. Filip Zgódka – diecezjalny duszpasterz harcerzy. Ks. Jakub Sędek i ks. Mateusz 

Kulikowski dołączyli do zespołu odpowiedzialnego za szafarzy nadzwyczajnych Komunii św., zaś 

ks. Michał Stachera został diecezjalnym koordynatorem Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 
 

* * * 
 

9. Zgodnie z informacją przekazaną Księżom Dziekanom w czasie Kongregacji dn. 16 września, 

w przyszłym roku obchodzić będziemy 30. rocznicę powstania diecezji. Z tej okazji planujemy wydać 

okolicznościową publikację ukazującą historię poszczególnych parafii naszej diecezji. Potrzebne 

będą do tej publikacji dwie fotografie kościoła (z zewnątrz i ze środka). Poprzedni album-informator 

wydany był w  2002 roku, a więc 20 lat temu. Sugestia skorzystania z poprzednich fotografii mija się 

z celem publikacji, która w końcu ma ukazać obecny stan parafii naszej diecezji. Jeszcze raz, proszę 

zatem o dostarczenie do Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego plików z fotografiami kościoła. Przy-

pominam, że muszą być w wysokiej rozdzielczości oraz nie mogą to być zdjęcia, co do których nie 

mamy praw autorskich (np. pobrane z Internetu). Można pliki przesłać na skrzynkę mailową: 

duszpasterstwo@diecezja.waw.pl 

* * * 
 

10. Do „Pomocnika” został dołączony List Fundacji Orszak Trzech Króli odnośnie propozycji inicjatyw 

związanych z uświetnieniem Uroczystości Objawienia Pańskiego w roku 2022. 
 

* * * 
 

11. Kalendarium na październik w skrócie: 
 

1 października rozpoczyna się miesiąc modlitwy różańcowej 

3 października XXVII Niedziela zwykła, do odczytania List Episkopatu Polski zapowiadający Dzień Pa-

pieski, taca na Dom św. Faustyny w Ostrówku 

7 października NMP Różańcowej, tego dnia w Kaliszu odbywają się uroczystości zawierzenia narodu 

i Kościoła w Polsce św. Józefowi 

10 października XXVIII Niedziela zwykła, XXI Dzień Papieski – po Mszach zbiórka do puszek na Fun-

dusz stypendialny „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 

14 października Dzień Edukacji Narodowej (tzw. Dzień Nauczyciela) 

15 października Dzień Dziecka Utraconego  

18 października święto św. Łukasza Ewangelisty, patrona Służby Zdrowia 

22-23 października spotkanie formacyjne najmłodszych roczników kapłańskich 

24 października XXX Niedziela zwykła, Światowy Dzień Misyjny – taca na misje 

 

 

Z kapłańskim pozdrowieniem 
 

 

ks. dr Maciej Radzikowski 

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego 


