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SŁOWO PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
WS. RENOWACJI PAPIESKIEGO KOLEGIUM POLSKIEGO W RZYMIE
W końcu XVIII wieku nasza Ojczyzna utraciła niepodległość, a władze zaborcze utrudniały kształcenie młodego pokolenia Polaków. Nie chcąc doprowadzić do odrodzenia Polski, zaborcy sprzeciwiali się
zwłaszcza edukacji kapłanów. W tych trudnych czasach przychylna decyzja Papieża Piusa IX, inspirowana działalnością polskich katolickich patriotów, przyczyniła się do powstania w 1866 roku Papieskiego
Kolegium Polskiego w Rzymie.
Kolegium jest miejscem, w którym mieszkają polscy księża, odbywający studia w rzymskich uniwersytetach i pogłębiający swoją formację intelektualną, duchową i duszpasterską, a tym samym przygotowujący się do posługi kapłańskiej w Kościele w Polsce.
Jest ono dla Polaków szczególnym miejscem na mapie Rzywnu także z tego powodu, ze właśnie stamtąd kardynał Karol Wojtyła udał się na konklawe w 1978 roku, a później jako następca Świętego Piotra
często do niego powracał.
Dziś Kolegium wymaga gruntownej renowacji oraz modyfikacji przestrzeni lokalowej. Aby przeprowadzić konieczne remonty, które pozwolą na dostosowanie warunków bytowych do aktualnych standardów, zwracamy się z prośbą do wszystkich wiernych o wsparcie materialne tego dzieła.
Ufamy, ze dzięki wspólnemu wysiłkowi wiernych i pasterzy Kościoła w Polsce uda się nam zachowa
tę ważną część polskiego dziedzictwa w Rzywnie, które przez kolejne stulecia będzie służyło formacji
intelektualnej i duchowej polskich kapłanów.
Już teraz dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, zapewniając o naszej wdzięcznej modlitwie.
Warszawa dnia 13 stycznia 2022 r.
† Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
† Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski
† Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski
Zastępca Przewodniczącego
Konferencji Episkopatu Polski
ZARZĄDZENIE: Czcigodni i Drodzy Księża, przekazuję do duszpasterskiego wykorzystania w niedzielę 23 stycznia br. Słowo Prezydium KEP ws. renowacji Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie. Ponadto odpowiadając na Słowo Prezydium KEP i uwzględniając ustalenia biskupów diecezjalnych w czasie
390. Zebrania Plenarnego KEP na Jasnej Górze (18-19 listopada 2021 r.) zarządzam, aby taca z niedzieli
30 stycznia 2022 r. przeznaczona była na dofinansowanie remontu Kolegium Polskiego w Rzymie. Przekazuję wyrazy wdzięczności dla Księży i Diecezjan za finansowe wsparcie tego szczytnego dzieła.
Płock, dnia 19 stycznia 2022 r.
† Piotr Libera
Biskup Płocki
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KOMUNIKAT WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO
Wydział Duszpasterski, w porozumieniu z pozostałymi wydziałami Kurii Diecezjalnej, przygotował
Ankietę dziekańską 2022. Ankieta zostanie przekazana w wersji papierowej do parafii za pośrednictwem
Księży Dziekanów. Uprzejmie proszę Czcigodnych Księży Proboszczów i Administratorów o wypełnienie ankiety i jej zwrot za pośrednictwem Księży Dziekanów do 31 marca 2022 r.
Płock, dnia 18 stycznia 2022 r.
Ks. Marcin Sadowski
P.o. Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego
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KOMUNIKATY WYDZIAŁU DS. RODZIN
1. Orszaki Trzech Króli w diecezji płockiej
Gratulacje i wyrazy wdzięczności należą się wszystkim organizatorom i uczestnikom Orszaków
Trzech Króli, które miały miejsce w diecezji płockiej 6 stycznia 2022 r. Na podstawie zgłoszeń oraz z danych zebranych z mediów społecznościowych parafii wynika, że odbyły się one w 21 miejscowościach
diecezji: Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Dobrzyków, Gąbin, Janowo, Miszewo Murowane, Mława
(parafia pw. Świętej Rodziny), Nasielsk (parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej), Nowy Dwór Mazowiecki – Modlin-Twierdza (parafia pw. św. Barbary), Nuna, Płock (orszak ogólnomiejski), Płońsk
(parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego), Płońsk (parafia pw. św. Michała Archanioła), Popowo Kościelne, Raciąż, Radzanów nad Wkrą, Rypin (parafia pw. św. Stanisława Kostki, parafia pw. Świętej Trójcy),
Sońsk, Szwelice, Święte Miejsce, Zeńbok.
2. Dni eucharystyczne w diecezji
Zgodnie z Zarządzeniem Biskupa Płockiego o dniach eucharystycznych w diecezji płockiej z dn. 6 stycznia 2022 r. (por. Okólnik Kurii Diecezjalnej Płockiej 1/2022, s. 1-14), Wydział ds. Rodzin przygotowuje
pomoce duszpasterskie do sprawowania tych dni. Zostaną one przekazane do parafii przed rozpoczęciem adoracji w parafiach (w marcu br.).
3. Materiały duszpasterskie
Na stronie internetowej: http://plockierodziny.pl/materialy-duszpasterskie-przed-x-spotkaniem-rodzinw-rzymie/ można znaleźć materiały duszpasterskie, przygotowane przez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, do wykorzystania w parafii, we wspólnotach i w rodzinach. Mogą być one pomocne w duchowym przygotowaniu do X Światowego Spotkania Rodzin w Rzymie w czerwcu br.
4. Dzień Babci i Dziadka
Zgodnie z polskim zwyczajem w dn. 21-22 stycznia obchodzony jest Dzień Babci i Dzień Dziadka.
Zachęcam, by w niedzielę 23 stycznia br., podczas Mszy św., skorzystać z modlitwy wiernych i nabożeństwa w intencji dziadków. Materiały dostępne są na stronie internetowej: http://plockierodziny.pl/
dni-babci-i-dziadka/.
Natomiast 6. Diecezjalny Dzień Babci i Dziadka ma w tym roku dwie odsłony. Dn. 21 stycznia
w Domu Seniora Leonianum – Piękne życie w Sikorzu o godz. 17.00 ks. Wojciech Kućko będzie przewodniczył Mszy św. w intencji osób starszych i ich rodzin, zaś 22 stycznia br. o godz. 10.00 w sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Ratowie Mszą św. rozpocznie się I Diecezjalny Konkurs Recytatorski,
podczas którego wspomnimy także babcie i dziadków.
5. Spotkania dla głuchoniemych narzeczonych
Od dn. 14 stycznia br. ks. mgr Bogdan Kołodziejski, diecezjalny duszpasterz osób niesłyszących i słabosłyszących, został upoważniony do prowadzenia spotkań przedmałżeńskich dla osób głuchych.
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6. Spotkania dla narzeczonych
Zbierane są informacje o terminach spotkań dla narzeczonych w dekanatach diecezji w 2022 r. Zostaną one opublikowane, jak co roku, na stronie www.plockierodziny.pl. Spotkania weekendowe mogą
być organizowane jedynie przez CPP METANOIA w Płocku i w Ciechanowie.
Dziękuję wszystkim prowadzącym spotkania za stosowanie się do naszych diecezjalnych instrukcji
i rzetelne prowadzenie ich dla dobra narzeczonych.
7. Nowe publikacje na temat małżeństw i rodzin
a) Pod patronatem Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Płockiej została wydana książka Czesława Hajduka ps. „Gopło”, zatytułowana Trudny powrót (Wydawnictwo Czwarta Fala, Warszawa 2021). Jest to zbiór
opartych na faktach opowiadań o trudnej ewangelizacji i pomocy rodzinom w czasach PRL. Publikacja
została przekazana do wszystkich parafii diecezji, może być pomocna w katechizacji i przepowiadaniu.
b) Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przygotował zwięzłą publikację pt. Zanim odejdziesz… Kilka słów do osób rozważających wystąpienie z Kościoła katolickiego (Wydawnictwo KUL, Lublin 2021). Może być przydatna we współczesnej dyskusji o apostazjach, dostępna
w Wydawnictwie KUL.
Płock, dnia 20 stycznia 2022 r.
Ks. Wojciech Kućko
Dyrektor Wydziału ds. Rodzin
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KOMUNIKATY EKONOMA DIECEZJALNEGO
1. Ofiary kolędowe i wpłaty na Fundusz Remontowo-Budowlany
W związku z wieloma pytaniami Księży Proboszczów informuję, że Fundusz Remontowo-Budowlany działa na dotychczasowych zasadach. Niezależnie od przyjętej formy kolędy, wpłacamy 10% od całości zebranych ofiar (Księża, którzy tego nie uczynili jeszcze za zeszły rok proszeni są o niezwłoczne
uregulowanie zaległości). Zgodnie z regulaminem Funduszu, wnioski o dofinansowanie można składać
do 15 marca.
2. Świadczenia parafialne i osobiste
Dziękuję wszystkim Księżom Proboszczom, Administratorom i Wikariuszom, którzy systematycznie regulują zobowiązania parafialne i osobiste.
Jak co roku dla przypomnienia przedstawiam listę obowiązkowych zbiórek w 2022 r.
L.p.

Nazwa należności

Cel zbiórki

Termin zbiórki

1

Taca – Kolegium w Rzymie

Dofinansowanie remontu Kolegium
Polskiego w Rzymie

2

Taca - 2 luty

Na rzecz zakonów klauzurowych

3

Ofiara Wielkiego Piątku

Pomoc chrześcijanom w Ziemi Świętej

15 kwietnia

4

Taca - Poniedziałek Wielkanocny

Cele edukacyjne Diecezji Płockiej

18 kwietnia

5

½Tacy-Niedziela Miłosierdzia Bożego

Caritas Diecezji Płockiej

24 kwietnia

6

Puszka - Świątynia Opatrzności Bożej

Świątynia Opatrzności Bożej

30 stycznia
2 luty

6 czerwca
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7

Taca - Świętopietrze

Świętopietrze

29 czerwca

8

Taca - II niedziela sierpnia

Cele edukacyjne Diecezji Płockiej

8 sierpnia

9

Puszka - III niedziela września - KRDP

Katolickie Radio Diecezji Płockiej

18 września

10

Taca – święto św. Szczepana

Cele edukacyjne Diecezji Płockiej

26 grudnia

MISJE
1

Taca - Objawienie Pańskie

Krajowy Fundusz Misyjny

6 stycznia

2

Puszka - Ad Gentes (II Ndz. W.P)

Ad Gentes

13 marca

3

Puszka - Św. Krzysztof *

Miva Polska

26 lipca

4

Taca – Niedziela Misyjna

Papieskie Dzieła Misyjne

5

Puszka - Ad Gentes (II Ndz. Adwentu)

Pomoc Kościołowi na Wschodzie

23 października
4 grudnia

* – dotyczy tych parafii, w których są zbierane wymienione ofiary
3. Składka na rzecz Fundacji Świętego Józefa
Zgodnie postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski oraz ze „Słowem Biskupa Płockiego do Kapłanów Diecezji Płockiej” z grudnia 2020 roku, proszę Czcigodnych Księży Proboszczów, Administratorów, Wikariuszy, Rezydentów, Studentów i pracujących poza diecezją o wpłatę do kasy diecezjalnej
kwoty 150 zł na rzecz Fundacji św. Józefa do końca stycznia 2022r. Pozostali Kapłani powyższe zobowiązanie wpłacą w następujący sposób:
– Księża zatrudnieni w seminarium, Caritas, kurii i innych jednostkach diecezjalnych – poprzez
potrącenie z pensji i przelew danej instytucji na konto diecezjalne,
– Księża Seniorzy mieszkający przy parafiach lub we własnych domach poprzez potrącenie z „Funduszu Bratniej Pomocy”,
– Księża Seniorzy, którzy zamieszkują w Domu Księży Emerytów oraz w Wyższym Seminarium Duchownym wpłacają odpowiednio do Dyrektora DKE oraz Rektora WSD.
4. Obowiązek zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
31 stycznia 2022 r. mija termin dokonania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) przez fundacje i stowarzyszenia rejestrowe zarejestrowane w Krajowym Rejestrze
Sądowym (KRS) przed 31 października 2021 r.
Brak realizacji tego obowiązku lub podanie nieprawdziwych danych może skutkować karą w wysokości nawet 1 mln zł.
Informacja dotyczy Księży oraz Parafii, które założyły fundacje bądź stowarzyszenia zarejestrowane
w KRS. Szczegóły można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/komunikat-nr-39dotyczacy-zglaszania-do-crbr-informacji-o-beneficjentach-rzeczywistych-stowarzyszen-po-30pazdziernika-2021-r oraz https://publicystyka.ngo.pl/jak-ngo-zglasza-sie-do-rejestru-beneficjentowrzeczywistych-instrukcja
Bardzo proszę o weryfikację i ewentualne przekazanie tej informacji, fundacjom i stowarzyszeniom
katolickim działającym na terenie parafii Księży Proboszczów.
Płock, dnia 20 stycznia 2022 r.
Ks. Roman Bagiński
Ekonom Diecezjalny
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KOMUNIKAT KANCELARII KURII
Komendant Wojewódzki policji z siedzibą w Radomiu przekazał Biskupowi Płockiemu prośbę o rozpropagowanie w Diecezji Płockiej informacji ostrzegających przed oszustami finansowymi. W związku
z tym przekazujemy w załączeniu stosowne materiały dla duchownych, przygotowane przez Wydział
Prewencji KWP z siedzibą w Radomiu oraz Apel KWP z prośbą o wykorzystanie podczas niedzielnych
ogłoszeń duszpasterskich i ewentualne zamieszczenie Apelu w gablotach ogłoszeniowych i komunikatorach w parafiach.
Płock, dnia 20 stycznia 2022 r.
Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz
Materiał dotyczący metod działania oszustów finansowych
do zapoznania dla osób duchownych
Mimo licznych działań informacyjnych i zapobiegawczych, liczba oszustw finansowych dokonywanych na osobach starszych wciąż jest bardzo wysoka. W przykładowym mechanizmie działania przestępcy kontaktują się telefonicznie i podają za osobę bliską (wnuczka, siostrzeńca, innego krewnego)
itp. Następnie proszą o przekazanie określonej kwoty pieniężnej pod pozorem trudnej sytuacji, w jakiej
znaleźli się oni sami lub ich bliscy (wypadek, kredyt, operacja). informują, że udostępnione środki finansowe odbierze kolega bądź inna wskazana osoba. Zdarza się, że polecają pozostawienie oszczędności
w koszu na śmieci czy wyrzucenie ich przez okno. Ofiara, nie podejrzewając niczego złego, kierując się
troską o osobę najbliższą przekazuje pieniądze przestępcom. Czasami oszuści podszywają się pod funkcjonariusza Policji, CBŚP lub innego urzędnika państwowego, uwiarygodniając w oczach potencjalnych
ofiar swe działania prowadzeniem akcji na hakerów, tajnymi operacjami, troską o zasoby finansowe
na kontach internetowych. Niestety zawierzenie takim tłumaczeniom, nigdy nie powoduje ochrony pieniędzy lecz ich utratę.
Nowe metody oszustw
To tylko kilka z mnogich scenariuszy sposobów oszukiwania i podstępnego działania przestępców.
Szczególnie w okresie pandemii rozpoznano nowe techniki manipulacyjne mające na celu wyłudzenie
środków finansowych czy danych osobowych, szczególnie dotyczących logowania, haseł czy jednorazowych kodów dostępu.
Obecnie jednym z najczęstszych rodzajów oszustw jest phishing (czyt, fiszing), który polega na podawaniu się za inną osobę, podszywaniu się pod firmę lub instytucją w celu wyłudzenia poufnych informacji, danych logowania, danych karty kredytowej, konta bankowego lub używanych haseł. Wzrost tego
rodzaju przestępczości zbiega się z pandemii koronawirusa i związanym z nią ograniczeniem kontaktów
osobistych oraz przeniesieniem do Internetu wielu codziennych aktywności.
Czujność powinny budzić SMS-y z informacją, że minął termin zapłaty jakiejś należności lub z innego rodzaju przypomnieniem. Przestępcy tworzą fałszywe ponaglenia, celując w roztargnione osoby,
które uwierzą, że rzeczywiście mają nieuregulowane rachunki. Oszust wysyła swój SMS do jak największej liczby losowych numerów. W wiadomości umieszcza link do fałszywej strony płatności. Podobnie
jak w przypadku omówionego wcześniej oszustwa, celem tego ataku jest wyłudzenie pieniędzy. Kwota
określona w wiadomości jest zwykle niewielka. Przestępcy liczą na to, że odbiorca nie będzie drobiazgowo weryfikowali, czy należność jest zasadna, Czekają na osoby, które będą skłonne zapłacić „dla
świętego spokoju”. Niestety podanie danych logowania na fałszywej stronie płatności może doprowadzić
do utraty dużo większej sumy niż wymieniona w wiadomości.
Kolejnym przykładem są fałszywe maile, w których nadawcy podszywają się pod operatorów polskich serwisów pocztowych. W treści wiadomości pojawia się informacja o konieczności zatwierdzenia
nowej polityki prywatności lub powiadomienie o tym, że konto zostało zablokowane z powodu naruszenia regulaminu przez użytkownika. W obu przypadkach ofiara jest namawiana do przejścia na wskazaną stronę w celu zdjęcia blokady konta. Jeśli otworzymy stronę w przeglądarce internetowej na kom-
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puterze, nasze urządzenie może zostać zainfekowane wirusem wykradającym poufne dane. Wejście
na stronę przy użyciu telefonu z systemem Android wyświetla inną zawartość. Użytkownicy telefonów
są nakłaniani do pobrania aplikacji, która ma rzekomo być wymagana do dokończenia procesu weryfikacji. Aplikacja ta w rzeczywistości jest szkodliwym oprogramowaniem wykradającym dane bankowe.
Kolejne zagrożenie dotyczy wzrostu popularności zakupów online. Atak polega na zainstalowaniu
na urządzeniu mobilnym szkodliwego oprogramowania Flubot. Fałszywa aplikacja uzyskuje dostęp
do listy kontaktów z zainfekowanego urządzenia i uprawnienia, które pozwalają jej na wysyłanie i odbieranie SMS-ów. Dodatkowo Flubot jest zagrożeniem, które potrafi wykradać dane logowania do różnych
serwisów, w tym bankowości mobilnej. Przestępcy starają się nakłonić nas, abyśmy sami zainstalowali
wirusa, którego nam podsyłają. Podstawowym środkiem ostrożności powinno więc być instalowanie
tylko aplikacji pobranych z oficjalnego sklepu operatora telefonii komórkowej.
Kolejny metodą działania oszustów odbywa się poprzez zamieszczanie wiadomości na portalach społecznościowych i w komunikatorach, Oszuści działają przez cudze konta społecznościowe, do których
hasło udało im się uzyskać w następujący sposób: wysyłają w komunikatorze lub publikują na profilu
link do np. sensacyjnego newsa czy prośby o wzięcie udziału w konkursie. Kto kliknie w ten link, zobaczy formularz logowania do Facebooka. Jeśli podamy swoje dane logowania przez fałszywy formularz,
to przestępca będzie mógł się zalogować na nasze konto i z niego wysyłać podobne wiadomości do naszych znajomych i w ten sposób przejmować ich konta. Niestety w takim przypadku link do „portalu
informacyjnego” przychodzi od „znajomej osoby”, więc łatwiej jest dać się oszukać.
W ostatnim czasie zaobserwowano wzmożoną aktywność cyberprzestępców, polegającą na podszywaniu się pod inne urządzenie lub innego użytkownika sieci telekomunikacyjnej (spoofing), celem
skierowania działań organów ścigania na osobę, której numer telefonu wykorzystano, np. przez powiadomienie o nieistniejącym zagrożeniu, itp. Powyższe działania związane są z wykorzystaniem metod
socjotechnicznych, mających na celu wywołanie u odbiorcy połączenia mylnego przeświadczenia, że
kontaktuje się z nim funkcjonariusz, osoba publiczna, pracownik banku lub innej instytucji. Wydaje się,
że wiadomość (email, sms) pochodzi z zaufanego źródła. W rzeczywistości połączenie takie generowane
jest przez odpowiednio przygotowanie oprogramowanie i systemy centrali telefonicznych, umożliwiające podszycie się pod wybrany numer abonencki.
Jak się bronić?
Najlepszym sposobem obrony są zawsze ostrożność oraz rozwaga. Za każdym razem należy weryfikowali nazwę strony internetowej, na której podaje się wrażliwe dane, czy nazwę domeny, z której otrzymano ważną wiadomość mailową. Każdy błąd, nawet drobna literówka, mogą świadczyć o oszustwie.
Bardzo istotne jest również używanie unikalnych i odpowiednio skomplikowanych haseł w każdym
z serwisów (w szczególności podczas korzystania z kont pocztowych, za pomocą których można resetować hasła w innych serwisach). Wszelkie podejrzenia należy weryfikować, kontaktując się z rzekomym
nadawcą za pomocą innego kanału niż ten, przez który dotarła wiadomość.
Gdy nie mamy pewności, kto do nas dzwoni. a pojawia się podejrzenie, że może to być oszustwo
należy rozłączyć rozmowę! Wszelkie próby wyłudzenia oraz oszustwa należy zgłaszać w najbliższej jednostce Policji.
* Opracowanie: Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu

APEL
Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu
dotyczący zapobiegania oszustwom finansowym
W ostatnim czasie przestępcy finansowi wykorzystują coraz to nowe metody wyłudzania naszych
oszczędności. Po dotychczasowych oszustwach na tzw. „wnuczka” czy „policjanta” nastał czas telefonicznego podszywania się, pod firmę lub instytucję w celu wyłudzenia poufnych informacji, danych
logowania, danych karty kredytowej, konta bankowego lub używanych haseł. Wzrost takich przypadków zbiega się z pandemią koronawirusa i związanym z nią ograniczeniem kontaktów osobistych oraz
przeniesieniem do Internetu wielu codziennych aktywności.
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Najlepszym sposobem obrony w przypadku tego rodzaju oszustw są zawsze ostrożność oraz rozwaga. Za każdym razem należy weryfikować nazwę strony internetowej, na której podaje się wrażliwe
dane, czy nazwę domeny, z której otrzymano ważną wiadomość mailową. Każdy błąd, nawet drobna
literówka, mogą świadczyć o oszustwie. Bardzo istotne jest również używanie unikalnych i odpowiednio skomplikowanych haseł w każdym z serwisów (w szczególności podczas korzystania z kont pocztowych, za pomocą których można resetować hasła w innych serwisach). Wszelkie podejrzenia należy
weryfikować, kontaktując się z rzekomym nadawcą za pomocą innego kanału niż ten, przez który dotarła wiadomość.
Mazowieccy funkcjonariusze Policji przypominają:
1. Nie ufaj osobom, które proszą o pieniądze lub Twoje dane osobowe – Tak działają oszuści!
2. Nie mów, ile pieniędzy posiadasz w domu i na koncie bankowym.
3. Nie podawaj danych osobowych, numerów kart płatniczych, numerów PIN, haseł do logowania,
kodów sms do elektronicznych operacji finansowych.
4. Nie ulegaj presji czasowej jaką wywiera telefoniczny rozmówca.
5. Nie wpuszczaj obcych do domu. Sprawdź tożsamość pracownika instytucji, którego widzisz po raz
pierwszy.
6. UWAGA! Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach, tzw. „akcjach policyjnych” oraz nie prosi o przekazanie pieniędzy w celu zabezpieczenia ich przed utratą. Jeżeli odebrałeś
taki telefon bądź pewien, że dzwoni oszust.
7. Gdy nie masz pewności, kto do Ciebie dzwoni, a pojawia się podejrzenie, że może to być oszustwo – rozłącz rozmowę! Poinformuj o tym funkcjonariuszy dzwoniąc na numer 112 lub telefon do najbliższej komendy Policji. Każdą próbę wyłudzenia pieniędzy, można także zgłaszać osobiście w najbliższej jednostce Policji.

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 20 stycznia 2022 r.
Nr 151/2022

Za zgodność
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