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SŁOWO BISKUPA PŁOCKIEGO
O WSPARCIU BUDOWY ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ

Dro dzy Księ ża Pro bosz czo wie,
Zwró cił się do mnie w tych dniach Me tro po li ta War szaw ski Ks. Kar dy nał Ka zi mierz Nycz, pro sząc

by wy ra zić raz jesz cze zgo dę na zbiór kę w na szej die ce zji ofiar do pu szek na rzecz Świą ty ni Opatrz no -
ści. Ze bra ne środ ki fi nan so we zo sta ną prze zna czo ne na do koń cze nie bu do wy te go „Wo tum Na ro du”,
a szcze gól nie „Mu zeum Ja na Paw ła II i Kar dy na ła Wy szyń skie go” oraz ”Pan te onu Wiel kich Po la ków”. 

Po roz wa że niu tej proś by od po wie dzia łem Ks. Kar dy na ło wi po zy tyw nie na tę ini cja ty wę. Dla te go,
po dob nie jak w la tach ubie głych, rów nież i w tym ro ku, włą cza my się w tę ini cja ty wę. Zbiór ka ofiar
w pa ra fiach na szej die ce zji od bę dzie się w nie dzie lę 2 czerw ca, w Świę to Dzięk czy nie nia. 

Dro dzy Księ ża, wes przyj my raz jesz cze to wiel kie dzie ło bu do wy Świą ty ni Opatrz no ści. Ser decz -
nie dzię ku ję za zro zu mie nie i życz li wość.

Płock, dnia 24 ma ja 2013 r.
Wasz bi skup Piotr

INFORMACJA
Ofia ry ze bra ne do pu szek na le ży wpła cać w Ka sie Ku rii, z do pi skiem „Świą ty nia Opatrz no ści”.
Płock, dnia 24 ma ja 2013 r.

Ks. Ro man Ba giń ski
Eko nom Die ce zjal ny
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KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO MODERATORA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

Zgło sze nia na let nie re ko lek cje Ru chu Świa tło -Ży cie

Dro dzy Księ ża,
Trwa ją za pi sy na re ko lek cje wa ka cyj ne dla dzie ci i mło dzie ży or ga ni zo wa ne przez Ruch Świa tło -Ży -

cie na szej die ce zji. Oa za jest for mą re ko lek cji po łą czo nych z wa ka cyj nym wy po czyn kiem w gó rach lub
na ma zu rach. Jej za sad ni czym ce lem jest umoc nie nie wia ry przez po głę bie nie ży cia du cho we go po przez
co dzien ną Eu cha ry stię, spo tka nia w gru pach, wspól ną i in dy wi du al ną mo dli twę oraz do świad cze nie
wspól no ty. Na na szych re ko lek cjach nie za brak nie cza su na gry, za ba wy i wspól ne wę dro wa nie po gó rach.

O K Ó L N I K
KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

12/2013

Płock – dnia 4 czerwca 2013 r.

Oazy wakacyjne dla dzieci 
Stopie� wiek termin                                    miejsce koszt 
ODB II0 po II, III, IV i V 

klasie 
szko�y podstawowej 

30 czerwca – 16 lipca Hartowiec 
(Mazury) 

500 z� 
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Z pa ra fii na Oa zę zgła sza Ksiądz lub upo waż nio ny przez nie go Ani ma tor. Or ga ni za to rzy za strze -
ga ją so bie pra wo zmia ny miej sca. Osta tecz nie obo wią zu je miej sce i tur nus wpi sa ny w kar tę uczest ni -
ka. Zgło sze nia po trwa ją do 10 czerw ca. Do łóż my sta rań, by z na szych pa ra fii, zwłasz cza na młod sze
stop nie, zgła sza ły się więk sze gru py dzie ci i mło dzie ży. Da je to moż li wość póź niej szej pra cy i for ma -
cji w cią gu ro ku w pa ra fii. Przy po mi na my, że Ruch Świa tło -Ży cie jest ru chem for ma cyj nym. Pro si my
wy ko rzy stać czas, któ ry po zo stał jesz cze do wa ka cji na ukształ to wa nie ta kich grup.

Nie kie dy ist nie je moż li wość uzy ska nia do fi nan so wa nia na Oa zę. Dla te go pro si my po wia do mić ro -
dzi ców dzie ci i mło dzie ży, aby zwra ca li się do swo ich za kła dów pra cy z po świad cze niem z pa ra fii, że
ich dziec ko bie rze udział w oa zie i za miast na ko lo nię mo gą otrzy mać pie nią dze na tę for mę wa ka cyj -
ne go wy jaz du. Gdy do cho dy w ro dzi nie są ni skie, moż na też zgła szać się o po moc do Miej skich Ośrod -
ków Po mo cy Spo łecz nej lub do Wój tów w Gmi nie.

W ra zie py tań czy nie ja sno ści zwią za nych z wy jaz dem na oa zę pro szę o kon takt, któ re zo sta wiam
w tym ogło sze niu. Kar ty uczest nic twa do po bra nia na stro nie: www.ploc ka oaza.pl 

Płock, dnia 30 ma ja 2013 r.
Ks. Krzysz tof Ru ciń ski

Mo de ra tor Die ce zjal ny Ru chu Świa tło -Ży cie

58

KOMUNIKAT REFERATU DS. ORGANISTOWSKICH

I. Te go rocz ne re ko lek cje dla Or ga ni stów Die ce zji Płoc kiej od bę dą się w dniach 12 – 13 czerw ca
(śro da, czwar tek) w Mło dzie żo wym Cen trum Edu ka cyj no -Wy cho waw czym „STUDNIA” ul. Gór na 1
A. Po czą tek re ko lek cji: śro da, godz. 9.00, za koń cze nie czwar tek godz. 18.00.

Do uczest nic twa w te go rocz nych re ko lek cjach zo bo wią za ni są or ga ni ści i peł nią cy funk cję or ga ni sty nw. pa ra fii: 

DEKANAT BIELSKI
1. Bielsk – p. Ma rek Sie mie niec, 
2. Goz do wo – p. Sła wo mir Sze li ga
3. Łęg – p. Hen ryk Ma tu siak 
4. Sta ro źre by – p. Raj mund Ku ciń ski 

 
Oazy wakacyjne dla m�odzie�y m�odszej 
Stopie� wiek termin miejsce koszt 

 
OND I0 

po VI klasie 
szko�y podstawowej i 
po I klasie gimnazjum 

 
30 czerwca – 16 lipca 

 
Gliczarów 

Górny 

 
600 z� 

OND II0 Po II klasie 
gimnazjum 

30 czerwca - 16 lipca Gliczarów 
Górny 

600 z� 

 
Oazy wakacyjne dla m�odzie�y 
Stopie� wiek termin                                  miejsce            koszt 
ON� I0 

 
po ON� 0 st. oraz po 

formacji w parafii 
17 lipca – 2 sierpnia Gliczarów 

Górny 
600 z�. 

ON� II0 
 

po ON� I st. 17 lipca – 2 sierpnia Gliczarów 
Górny 

600 z�. 

 
Oaza Ewangelizacyjna 

 
 

OE 
 

dla osób, które jad� 
pierwszy raz a s� po 
III klasie gimnazjum 
oraz po I i II klasie 

szko�y �redniej 

 
 

17 – 26 lipca 

 
 

Murzasichle 

 
 

400 z�. 
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DEKANAT BODZANOWSKI
1. Bli cho wo – p. To masz Zie lon ka
2. Łę to wo – p. Ja ro sław Wa sie lew ski
3. Ra dza no wo – p. An drzej Skrzyń ski
4. Świę ci niec – p. Ma ra ek Bej da
5. Za krze wo – p. Ar ka diusz Wi śniew ski

DEKANAT CIECHANOWSKI WSCHODNI
1. Cie cha nów św. Jó ze fa – p. Do mi nik Mo lew ski
2. Cie cha nów św. Te kli – p. Bo gu mi ła Na sie row ska
3. Ło pa cin – p. Elż bie ta Olew nic ka
4. Opi no gó ra – p. Krzysz tof Maj chrzak
5. Pa łu ki – p. Krzysz tof Ły ziń ski
6. Sońsk – p. Sta ni sław Lu sa wa

DEKANAT CIECHANOWSKI ZACHÓD
1. Cie cha nów św. Pio tra Apo sto ła – p. Ma rek Bą czek
2. Cie cha nów Mat ki Bo skiej Fa tim skiej – p. Igor Kra jew ski

DEKANAT DOBRZYŃSKI N. DRWĘCĄ
1. Chrost ko wo – p. Ta de usz Ochel ski
2. Do brzyń n. Drwę cą – p. Ma riusz Rzep kow ski
3. Ostro wi te – p. Wie sław Ar gal ski
4. Ra do min – p. Hen ryk Ka li now ski
5. Trą bin – p. Piotr Dec

DEKANAT DOBRZYŃSKI N. WISŁĄ
1. Bąd ko wo – p. Ta de usz Rad kow ski
2. Do brzyń n. Wi słą – p. Da wid Dej nec ki
3. Sie cień – p. Aga ta Wa siak -Bart czak

DEKANAT DZIERZGOWSKI
1. Dzierz go wo – p. To masz Paw lak

DEKANAT GĄBIŃSKI
1. Czerm no – p. Łu kasz Ste fań ski
2. Do brzy ków – p. Ja nusz Dur ma
3. Gą bin – p. Ma riusz Świer czyń ski
4. Płock Cie cho mi ce – p. Krzysz tof Smul ski

DEKANAT GOSTYNIŃSKI
1. Du ni nów – p. Łu kasz Go łę biew ski
2. Lu cień – p. Ce za ry Szym czak
3. So ko łów – p. Pa weł Pi li cho wicz

DEKANAT MAKOWSKI
1. Go ły min – p. Wła dy sław Gór ski
2. Ma ków św. Jó ze fa – p. Ja nusz Wi śniew ski
3. Szwe li ce – p. Zdzi sław Da wid

DEKANAT MŁAWSKI
1. Li po wiec Ko ściel ny – p. Ma riusz Ga dom ski
2. Mła wa pw. św. Kan te go – p. Piotr Za lew ski
3. Mła wa pw. św. Świę tej Ro dzi ny – p. Wie sław Mosz czyń ski
4. Mła wa pw. św. Sta ni sła wa BM – p. Jan Ma nel ski
5. Wy szy ny – p. Ja cek Kra szyń ski

DEKANAT NASIELSKI
1. Na sielsk św. Woj cie cha – p. Jo an na Osta szew ska
2. Wro na – p. Ja kub Brze ziń ski



DEKANAT PŁOCKI WSCHODNI
1. Płock św. Jó ze fa – p. An drzej Du rzyń ski
2. Płock św. Krzy ża – p. Ka ri na Wa śniew ska
3. Płock św. Woj cie cha – p. Ro bert Ma chow ski

DEKANAT PŁOCKI ZACHODNI
1. Bia ła – p. Aga ta Ga dom ska
2. Brwil no – p. Ja nusz Pio trow ski
3. Płock Św. Ja dwi gi Kró lo wej – p. Adam Ma ty szew ski
4. Płock św. Ja na Chrzci cie la – p. Ar ka diusz Jo nik

DEKANAT PŁOŃSKI
1. Gu mi no – p. Adam Wi śniew ski
2. Kró le wo – p. Ja nusz Kac per ski
3. Krysk – p. Le szek Kra jew ski
4. Płońsk św. Mak sy mi lia na Kol be go – p. Ja nusz Urbań ski
5. Sko ła to wo – p. Szcze pan Wal czak

DEKANAT PRZESNYSKI
1. Prza snysz św. Sta ni sła wa Kost ki – p. Ju liusz Ja kó biak
2. Prza snysz św. Woj cie cha – p. Ra fał Wit kow ski
3. Świę te Miej sce – p. Bog dan Kęsz czyk
4. Zie lo na – p. Ma rek Skow roń ski

DEKANAT PUŁTUSKI
1. Ob ry te – p. Wło dzi mierz Ja ros
2. Pnie wo – p. Ma rek Sie mie niak
3. Puł tusk pw. Mi ło sier dzia Bo że go – p. Ja ro sław Ko wal czyk
4. Puł tusk św. Woj cie cha – p. An drzej Am bro ziak
5. Puł tusk św. Sta ni sła wa Kost ki – p. Łu kasz Dą brow ski

DEKANAT RACIĄŻSKI
1. Dro bin – p. Wik tor Ma tu siak
2. Gó ra – p. Ja cek Pie gat
3. Gra dza no wo – p. Krzysz tof Kra kow ski
4. Kraj ko wo – p. Szy mon Kar piń ski 
5. Ra ciąż – p. Ro bert Szym bor ski
6. Unieck – p. Mar cin Choj nac ki

DEKANAT RYPIŃSKI
1. Oka le wo – p. Mi ro sław Ma ry now ski
2. Ra dzi ki – p. Adam Wy soc ki
3. Skrwil no – p. Ma riusz Smul ski
4. Strzy gi – p. Ar tur Osiń ski
5. Świe dzieb nia – p. Pa weł Ja ku bow ski

DEKANAT SEROCKI
1. Dzier że nin – p. Ra do sław Be re ski
2. Se rock – p. Ma rek Gosz czyń ski
3. Za to ry – p. Ma rek Joń czyk
4. Ze grze – p. Ka rol Kraw czyk

DEKANAT SIERPECKI
1. Gójsk – p. Zbi gniew Zej fert
2. Sierpc św. Mak sy mi lia na Kol be go – p. Ry szard Ma riań ski
3. Sierpc św. Wi ta, Mo de sta i... – p. Ka zi mierz Grzy wiń ski
4. Szczu to wo – p. Zbi gniew No wa kow ski
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DEKANAT STRZEGOWSKI
1. Dą bro wa – p. Woj ciech Kra jew ski
2. Strze go wo – p. Ma riusz Usią dek

DEKANAT TŁUCHOWSKI
1. Li go wo – p. Adam Krze miń ski
2. Mo cho wo – p. Je rzy Cen dlew ski
3. Tłu cho wo – p. Ka zi mierz Choj nac ki

DEKANAT WYSZOGRODZKI
1. Czer wińsk – p. Prze my sław Ziół kow ski 
2. Gro dziec – p. Jan Stan kie wicz
3. Or szy mo wo – p. To masz Do bro gost
4. Żu ko wo – p. Ra do sław Kraw czyk

DEKANAT ZAKROCZYMSKI
1. Ka mie ni ca – p. Ta de usz Ol szew ski
2. Kro cze wo – p. Sła wo mir Sko wyr ski
3. Po mie cho wo – p. Ma rek Drza zgow ski
4. Smo sze wo – p. Ma ciej Ro ma now ski
5. Za kro czym – p. Mar cin Du dziej

DEKANAT ŻUROMIŃSKI
1. Bie żuń – p. Je rzy Ste fań ski
2. Dłu to wo – p. Adam So ko łow ski
3. Kucz bork – p. Le szek Ga dom ski
4. Lu bo widz – p. Mie czy sław Sie le zin
5. Nie chło nin – p. Ro bert Breń ski
6. Zie lo na k. Mła wy – p. Wi told Czar nom ski
7. Żu ro min – p. Ry szard Pre le wicz

II. Kształ ce nie or ga ni stów

Uprzej mie in for mu ję, że roz po czy na się re kru ta cja do Die ce zjal ne go Stu dium Or ga ni stow skie go
im. Ks. E. Gru ber skie go. 

Za in te re so wa ni po win ni do koń ca czerw ca br. zło żyć na stę pu ją ce do ku men ty:
1. Po da nie o przy ję cie do szko ły.
2. Opi nię miej sco we go księ dza pro bosz cza. 
Eg za min wstęp ny prze wi dzia ny jest w dwu ter mi nach: 9 i 16 wrze śnia br. w go dzi nach 9.00 – 12.00

w sie dzi bie Szko ły ul. Ab pa A. J. No wo wiej skie go 2 w Płoc ku.
Jed no cze śnie przy po mi nam, że funk cję or ga ni sty w na szej die ce zji mo że peł nić je dy nie oso ba le -

gi ty mu ją ca się dy plo mem ukoń cze nia Stu dium Or ga ni stow skie go.
Uprzej mie pro szę Czci god nych Księ ży Pro bosz czów o zmo bi li zo wa nie swo ich pod opiecz nych,

niepo sia da ją cych od po wied nich kwa li fi ka cji, do pod ję cia na uki, aby zdo byli dy plo m or ga ni sty. 
Wszel kich in for ma cji udzie la my pod nr tel. (24) 262 60 55 lub 660 135 414.
Płock, 23 ma ja 2012 r.

Ks. An drzej Le leń
Die ce zjal ny Re fe rent ds. mu zy ki ko ściel nej
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Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 4 czerwca 2013 r.
Nr 1286/2013

Za zgodność


