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KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

1. Kon kurs Bi blij ny dla uczniów szkół pod sta wo wych

W pa ra fiach, w któ rych znaj du je się kil ka szkół pod sta wo wych, do dnia 11 stycz nia po wi nien zo stać
prze pro wa dzo ny etap szkol ny Kon kur su Bi blij ne go na te mat: Po cząt ki roz wo ju Ko ścio ła – „Dzie je Apo -
stol skie”. 

Pa ra fie, na te re nie któ rych znaj du je się jed na szko ła pod sta wo wa, or ga ni zu ją tyl ko etap pa ra fial ny
Kon kur su, któ ry na le ży prze pro wa dzić do 15 lu te go 2013 r. 

2. Re ko lek cje dla ka te che tów świec kich i za kon nych

Naj bliż sze re ko lek cje dla ka te che tów za kon nych i świec kich od bę dą się w dniach 18 – 20 stycz -
nia 2013 r. w Mło dzie żo wym Cen trum Edu ka cyj no – Wy cho waw czym „Stud nia” w Płoc ku. Re ko lek -
cje roz pocz ną się w pią tek o godz. 17.30, a za koń czą się w nie dzie lę oko ło godz. 13.30. Do wzię cia
udzia łu w re ko lek cjach zo bo wią za ni są ci ka te che ci, któ rzy otrzy ma ją imien ne za pro sze nia.

3. Re ko lek cje dla ma tu rzy stów

W dniach 28-30 stycz nia 2013 r. w Si ko rzu od bę dą się re ko lek cje dla ma tu rzy stów Die ce zji Płoc kiej. Re -
ko lek cje po pro wa dzi Oj ciec Du chow ny WSD w Płoc ku ks. Le szek Piór kow ski wraz z Woj skiem Ge de ona.

4. Kon kurs po etyc ki dla uczniów szkół po nad gim na zjal nych

Dnia 31 stycz nia 2013 r. upły wa ter min nad sy ła nia do Wy dzia łu Ka te che tycz ne go prac (wraz z pro -
to ko łem) na kon kurs po etyc ki prze zna czo ny dla uczniów szkół po nad gim na zjal nych. Te mat kon kur su:
„Ta ka jest mo ja wia ra, ta ka jest wia ra Ko ścio ła”. Szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce kon kur su moż -
na zna leźć w In for ma to rze Ka te che tycz nym na rok 2012/2013 (s. 38-39).

Płock, dnia 4 stycz nia 2013 r. 

Ks. An drzej Kra siń ski
Dy rek tor Wy dzia łu Ka te che tycz ne go
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KOMUNIKAT WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. Pla sti ko we kar ty „Je stem Ka to li kiem”

Wy dział Dusz pa ster ski opra co wał i wy dał pla sti ko we kar ty pt. „Je stem Ka to li kiem”. Na awer sie
kar ty znaj du je się wi dok ze sło wa mi Je zu sa: „Kto we mnie wie rzy, choć by i umarł, żyć bę dzie” (J 11, 25).
Na re wer sie znaj du je się na pis: „Je stem ka to li kiem, w ra zie za gro że nia mo je go ży cia pro szę we zwać
Księ dza”. Moż na je na by wać w Wy dzia le Dusz pa ster skim.

2. Bez al ko ho lo wy Bal Ro dzin Die ce zji Płoc kiej 

Za pra sza my na Bez al ko ho lo wy Bal Ro dzin Die ce zji Płoc kiej, któ ry od bę dzie się w dniu 12.01.2013
ro ku (dru ga so bo ta stycz nia) w Ze spo le Szkół nr 5 w przy ul. Gen. T. Ku trze by w Płoc ku 2a.
O godz. 19.00 zo sta nie od pra wio na Msza Św. dla uczest ni ków Ba lu w Ko ście le znaj du ją cym się obok
Szko ły (pa ra fia Świę te go Krzy ża).

O K Ó L N I K
KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ
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Płock – dnia 7 stycznia 2013 r.
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In for ma cje i zgło sze nia tel.: 660 768 304, 606 448 912. Opła ta wpi so wa wy no si 280 zł zł od pa ry.
Wpła ty na le ży do ko nać na kon to ban ko we: 27 1050 1025 1000 0090 4503 9113 ING Bank Ślą ski Ja ro -
sław To ma szew ski ul. Sien kie wi cza 9/13 m 82, 06-500 Mła wa – ko niecz nie z do pi skiem „Bal Ro -
dzin 2013 – imio na i na zwi sko uczest ni ków”. Or ga ni za to rem ba lu jest Le szek Szczą chor. 

Płock, dnia 3 stycz nia 2013 r.

Ks. Ja ro sław Ka miń ski
Dy rek tor Wy dzia łu Dusz pa ster skie go
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KOMUNIKATY EKONOMA DIECEZJALNEGO

1. Uprzej mie przy po mi nam P. T. Czci god nym Księ żom, iż od nie mal dwóch lat Die ce zja Płoc ka po -
sia da Umo wę z Ope ra to rem te le fo nii Ko mór ko wej ORANGE, pod na zwą „ORANGE – Gru pa Die -
ce zji Płoc kiej”. Pod pi sa na Umo wa jest bar dzo ko rzyst na dla nas, a jej atrak cyj ność w za kre sie ne go cjo -
wa nia jesz cze bar dziej ko rzyst nych wa run ków wzra sta wraz z po więk sza ją cą się licz bą Abo nen tów
Gru py – księ ży i osób świec kich. Na dzień dzi siej szy ma my za ofe ro wa ne i bę dą ce już w uży ciu na stę -
pu ją ce wa run ki ze stro ny ORANGE:

1. Abo na ment mie sięcz ny 5 zł.
2. Staw ka za mi nu tę po łą cze nia na ze wnątrz Gru py Die ce zja Płoc ka – 0,12 gr. (Oran ge, Plus, T – Mo -

bi le, Sie ci Sta cjo nar ne)
3. Staw ka za mi nu tę po łą cze nia do Play 0,35 gr. (z po cząt kiem No we go Ro ku 2013 staw ka ta zo sta -

nie wy rów na na do po zio mu po zo sta łych Ope ra to rów ko mór ko wych)
4. Staw ka za SMS-a 0,13 gr. (po wy ko rzy sta niu pa kie tu 100)
5. Staw ka za MMS-a – 0,24 gr. 

(Wszyst kie po da ne wy żej ce ny  – net to)

W ra mach abo na men tu użyt kow ni cy otrzy mu ją: 
1. Bez płat ne Po łą cze nia w ob rę bie „Gru py Die ce zji”
2. Pa kiet 100 SMS – gra tis
3. In ter net w te le fo nie – gra tis – 770 MB 

Po nad to dla obec nych Użyt kow ni ków, któ rym koń czą się dwu let nie umo wy w „Gru pie Die ce zja
Płoc ka”, w ra mach dal sze go jej kon ty nu owa nia prze wi du je się ob niż kę za mi nu tę po łą cze nia do oko -
ło 9 gro szy za mi nu tę po łą cze nia, przy czym staw ka ta mo że być da lej ne go cjo wa na w za leż no ści od po -
więk sza nia się gru py Użyt kow ni ków. Umo wa nie do ty czy wy łącz nie księ ży, do Gru py ORANGE Die -
ce zja Płoc ka mo że wejść każ dy (oso by świec kie, pra cow ni cy in sty tu cji ko ściel nych, na si krew ni, zna jo mi
itp.). Za in te re so wa ni ewen tu al nym przy łą cze niem się do na szej sie ci mo gą się kon tak to wać z Do rad cą
Klien ta Biz ne so we go 

Pan Paweł Kędzierski, 
Oran ge Pol ska
ul. 1 Maja 8
09-402 Płock
tel.  503 130 575
e-mail: pawel.kedzierski@orange.com

Pod sta wo we in for ma cje w po wyż szym te ma cie moż na uzy skać tak że u Eko no ma Die ce zjal ne go, lub
u ks. Ta de usza Ko złow skie go, Ofi cja ła Są du Bi sku pie go.

Za in te re so wa ni win ni w przy pad ku zgła sza nia chę ci wej ścia do Gru py po dać na stę pu ją ce da ne: 
1. Imię i Na zwi sko chęt ne go do przej ścia do sie ci ORANGE (Gru pa Die ce zja Płoc ka), 
2. PESEL i Nr Do wo du Oso bi ste go, 
3. Ak tu al nie po sia da ny nu mer te le fo nu ko mór ko we go z po da niem na zwy Ope ra to ra, u któ re go

obec nie jest pod pi sa na Umo wa, 
4. Do kie dy ewen tu al nie obo wią zu je Umo wa u do tych cza so we go Ope ra to ra te le fo nii Ko mór ko wej?, 
5. Czy ma być za cho wa ny u no we go Ope ra to ra w ORANGE Die ce zja Płoc ka do tych cza so wy nu mer?



– 3 –

2. No wa ma pa Die ce zji Płoc kiej

Po kil ku mie sią cach przy go to wań, kon sul ta cji i ko rekt zo sta ła wy da na no wa ma pa Die ce zji Płoc kiej.
Pu bli ka cja ma py zwią za na jest z prze ży wa nym w Ko ście le ka to lic kim Ro kiem Wia ry, a w na szej die ce -
zji z trwa ją cym XLIII Sy no dem Die ce zji Płoc kiej. 

Do każ dej pa ra fii za po śred nic twem Księ ży Dzie ka nów zo sta ną do star czo ne po dwie ma py (du ża i ma -
ła) z prze zna cze niem do kan ce la rii pa ra fial nej i sa li ka te che tycz nej. Ce na kom ple tu (2 ma py) wy no si 110 zł
(przy go to wa nie i pu bli ka cja). Czci god nych Księ ży Pro bosz czów pro szę o prze ka za nie na leż no ści za po -
śred nic twem Księ ży Dzie ka nów, roz li cze nie na stą pi ra zem z ma te ria ła mi dusz pa ster ski mi. 

Pra gnę jed no cze śnie po in for mo wać, że ist nie je moż li wość za mó wie nia więk szej licz by eg zem pla rzy
ma py. Księ żom Dzie ka nom dzię ku ję za po moc w dys try bu cji.

Płock, dnia 2 stycz nia 2013 r.

Ks. Ro man Ba giń ski
Eko nom Die ce zjal ny
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KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO FUNDUSZU BRATNIEJ POMOCY 
KAPŁANÓW DIECEZJI PŁOCKIEJ

W ostat nim mo im ko mu ni ka cie, za miesz czo nym w Okól ni ku Ku rii Die ce zjal nej Płoc kiej nr 37/2012
z dnia 17 grud nia 2012 ro ku wkradł się błąd w punk tach nr 4 i 7. W związ ku z tym, aby unik nąć pro -
ble mów we wpła tach, zwłasz cza za po mo cą prze le wów ban ko wych, po da ję jesz cze raz in for ma cje do -
ty czą ce świad czeń księ ży pra cu ją cych w Ku rii, w WSD oraz in nych in sty tu cjach cen tral nych:

1. Po szcze gól ni księ ża za trud nie ni w Wyż szym Se mi na rium Du chow nym, w Ku rii Die ce zjal nej
i w po zo sta łych in sty tu cjach cen tral nych czy ogól no ko ściel nych uisz cza ją kwo tę w wy so ko ści 135 zł
kwar tal nie (= 45 zł mie sięcz nie).

2. Po zo sta li księ ża die ce zji płoc kiej za mie rza ją cy ko rzy stać po przej ściu na eme ry tu rę z Fun du szu
win ni oso bi ście zgło sić ta ki za miar do Prze wod ni czą ce go Za rzą du Fun da cji i za de kla ro wać go to wość
uisz cza nia na leż no ści (w wy so ko ści nie mniej szej niż 135 zł kwar tal nie).

3. Na leż no ści na rzecz Fun du szu na le ży wpła cać bez po śred nio do Prze wod ni czą ce go Za rzą du Fun -
da cji lub na kon to ban ko we: Bank PEKAO S.A. II Od dział w Płoc ku 52 1240 1721 1111 0000 0726 1730.

4. Tekst Sta tu tu oraz Re gu la mi nu Fun du szu Brat niej Po mo cy Ka pła nów Die ce zji Płoc kiej jest za -
miesz czo ny w Okól ni ku Ku rii Die ce zjal nej Płoc kiej nr 17/2009 z dnia 25 czerw ca 2009 ro ku.

Płock, dnia 3 stycz nia 2013 r.

Ks. Hu bert Ko mo row ski
Prze wod ni czą cy Za rzą du Fun du szu

Brat niej Po mo cy Ka płań skiej 
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KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO OŚRODKA MISYJNEGO

Pra gnę po in for mo wać Prze wie leb nych Księ ży Pro bosz czów o zmia nach w spo so bie do ko ny wa nia
wpłat na ce le mi syj ne. Wpła ty za rok 2012 pro szę prze le wać na do tych cza so we kon to mi syj ne, na to -
miast wszyst kie wpła ty mi syj ne od 1 stycz nia 2013 ro ku na le ży już wpła cać na ogól ne kon to Ku rii Die ce -
zjal nej – to sa mo, na któ re prze ka zu je my świad cze nia oso bi ste i pa ra fial ne.

Ofia ry na mi sje w for mie go tów ki moż na wpła cać wy łącz nie w ka sie ku rii we wszyst kie dni pra cy. Ra -
zem z księ dzem Eko no mem ma my na dzie ję, że te zmia ny uspraw nią Czci god nym Księ żom prze ka zy -
wa nie ofiar na ce le mi syj ne. 

Płock, dnia 2 stycz nia 2013 r. 
Ks. Grze gorz Mie rze jew ski

Die ce zjal ny Re fe rent ds. Mi sji
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KOMUNIKAT CARITAS DIECEZJI PŁOCKIEJ

Jak co ro ku Ca ri tas Die ce zji Płoc kiej or ga ni zu je re ko lek cje dla Człon ków Pa ra fial nych Ze spo łów Ca -
ri tas i Pa ra fial nych Ze spo łów Cha ry ta tyw nych. Roz wa ża nia te go rocz nych re ko lek cji w do ty czyć bę dą za -
gad nień zwią za nych z prze ży wa niem wia ry. Re ko lek cje od bę dą się w Ośrod ku Cha ry ta tyw no Szko le nio -
wym Ca ri tas w Po po wie n/Bu giem, w dniach 25. 01. 2013 r. – 27. 01. 2013 r.

Bar dzo pro szę Księ ży Pro bosz czów o po wia do mie nie za in te re so wa nych osób. Do dat ko we in for ma -
cje i za pi sy w se kre ta ria cie Ca ri tas w Płoc ku, ul. Sien kie wi cza 34, tel. (24) 267-82-40.

Płock, dnia 3 stycz nia 2013 r.
Ks. Szcze pan Bu gaj

Dy rek tor Ca ri tas Die ce zji Płoc kiej
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KOMUNIKAT MODERATORA DIECEZJALNEGO RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE 
DIECEZJI PŁOCKIEJ

Oa za Re ko lek cyj na Ani ma to rów Ewan ge li za cji (ORAE)

INFORMACJE OGÓLNE:
Czym jest ewan ge li za cja? Jak roz ma wiać o Chry stu sie w do mu, szko le, pra cy, czy na uli cy? Czym róż -

ni się dzie le nie swo ją wia rą od na wra ca nia na si łę? Od po wiedź na te i in ne py ta nia znaj dziesz
na ORAE – czte ro dnio wych re ko lek cjach, któ rych ce lem jest po głę bie nie wię zi z Je zu sem i in spi ra cja
do te go, jak dzie lić się swo ją wia rą z in ny mi. Otrzy masz na nich kon kret ne na rzę dzia ewan ge li za cji in -
dy wi du al nej i gru po wej. Za pra sza my mło dzież, do ro słych i mał żeń stwa Do mo we go Ko ścio ła, któ re
prze ży ły już swo ją ONŻ I°. Ist nie je moż li wość przy jaz du z dzieć mi.

PROWADZĄCY: Ks. Sła wo mir Sko niecz ka – Mo de ra tor Die ce zjal nej Dia ko nii Ewan ge li za cji w To -
ru niu wraz z dia ko nią

ODPOWIEDZIALNY: Ks. Krzysz tof Ru ciń ski – Mo de ra tor Die ce zjal ny Ru chu Świa tło -Ży cie
MIEJSCE: Dom Re ko lek cyj ny „STUDNIA” w Płoc ku, ul. Gór na 1
CO ZABRAĆ: Pi smo Świę te, no tat nik i dłu go pis, we dług uzna nia coś na wspól ną ka wę
TERMIN: 27 – 30 stycz nia 2013 r.
Przy jazd w nie dzie lę do 17: 00, pierw szym po sił kiem jest ko la cja. Za koń cze nie w śro dę obia dem o 13:00.
KOSZT: 120 zł od oso by (prze wi dzia ne zniż ki dla dzie ci)
ZGŁOSZENIA: do 20 stycz nia 2013 r. na e -ma il: ks.krzysz tof.ru cin ski@gma il.com 
Pro szę po dać: imię i na zwi sko, da tę uro dze nia, ad res za miesz ka nia, pa ra fię oraz in for ma cję o do tych -

cza so wej for ma cji.

Płock, dnia 2 stycz nia 2013 r.
Ks. Krzysz tof Ru ciń ski

Mo de ra tor Die ce zjal ny Ru chu Świa tło -Ży cie
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Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 7 stycznia 2013 r.

Nr 34/2013
Za zgodność


