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KOMUNIKATY DELEGATA BISKUPA PŁOCKIEGO 
DS. STAŁEJ FORMACJI DUCHOWIEŃSTWA

1. Ser decz nie za pra szam Czci god nych Księ ży Bi sku pie go Mia sta Płoc ka na wie czór sku pie nia, któ -
ry od bę dzie się dnia 11 paź dzier ni ka br. w ka pli cy św. Sta ni sła wa Kost ki Wyż sze go Se mi na rium Du -
chow ne go. Na sze spo tka nie roz pocz nie my o g. 19.30 Nie szpo ra mi, a za koń czy my ok. g. 21.00 Ape lem
ja sno gór skim. Paź dzier ni ko wy wie czór for ma cyj ny, któ re go prze wod nim te ma tem bę dzie Po słu ga pa -
ster ska w no wej ewan ge li za cji, po pro wa dzi ks. dr Adam Ba jor ski MSF.

2. Prze ka zu ję do wia do mo ści Czci god nych Księ ży Pro bosz czów i Neo pre zbi te rów, że trze cie spo tka -
nie for ma cyj ne w se me strze zi mo wym od bę dzie 26-27 li sto pa da w klasz to rze Sióstr Mat ki Bo żej Mi ło -
sier dzia w Płoc ku. Część for ma cyj ną po pro wa dzi ks. Sła wo mir Za lew ski, zaś część warsz ta to wą ks. Ma -
rek Ja rosz, rektor WSD w Płocku.

Płock, dnia 1 paź dzier ni ka 2013 r.

Ks. Sła wo mir Za lew ski
De le gat Bi skupa Płoc kie go 

ds. sta łej for ma cji du cho wień stwa 
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KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

1. Kwe stio na riu sze ka te che tycz ne

Uprzej mie pro si my czci god nych księ ży, któ rzy jesz cze nie do peł ni li te go obo wiąz ku, o zwrot wy peł -
nio nych kwe stio na riu szy ka te che tycz nych. Ter min ich zwro tu upły nął 30 wrze śnia 2013 ro ku.

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

Re ko lek cje dla ka te che tów świec kich i za kon nych od bę dą się w dniach 18-20 paź dzier ni ka 2013 r.
Ośro dek Cha ry ta tyw no -Szko le nio wy im. Bł. Ab pa. A. J. No wo wiej skie go w Po po wie.

Re ko lek cje roz po czy na ją się w pią tek o godz. 17.30, zaś koń czą 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. Kon fe ren cje szko le nio we dla ka te che tów szkół po nad gim na zjal nych 

Kon fe ren cje od bę dą się w dwóch ter mi nach:
• 23 paź dzier ni ka 2013 r. w Płoc ku;
• 24 paź dzier ni ka 2013 r. w Płoń sku.

Po czą tek kon fe ren cji o go dzi nie 10.00. Ka te che ci, któ rych głów nym miej scem za trud nie nia jest
szko ła po nad gim na zjal na, są zo bo wią za ni do udzia łu w spo tka niu w jed nym z wy żej wska za nych
ter mi nów.

O K Ó L N I K
KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

22/2013

Płock – dnia 8 października 2013 r.
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4. Kon fe ren cja szko le nio wa dla ka te che tów szkół spe cjal nych

Dnia 5 li sto pa da 2013 r., na te re nie Wyż sze go Se mi na rium Du chow ne go w Płoc ku, od bę dzie się
kon fe ren cja for ma cyj no -szko le nio wa dla ka te che tów pra cu ją cych w szko łach spe cjal nych. Spo tka nie
roz pocz nie się o go dzi nie 10.00.

Płock, dnia 3 paź dzier ni ka 2013 r. 
Ks. An drzej Kra siń ski

Dy rek tor Wy dzia łu Ka te che tycz ne go

103

KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. Ba da nia nie dziel nych prak tyk re li gij nych

Zgod nie z uchwa łą Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski, co ro ku pro wa dzo ne są ba da nia nie dziel nych
prak tyk re li gij nych (do mi ni can tes i com mu ni can tes). W związ ku z tym zwra ca my się z uprzej mą proś -
bą do Czci god nych Księ ży Pro bosz czów o prze pro wa dze nie ta kich ba dań w dniu 20 paź dzier ni ka br.
we dług in struk cji za war tej w for mu la rzu do star czo nym do pa ra fii. Wy peł nio ne for mu la rze pro si my
prze słać do Wy dzia łu Dusz pa ster skie go Ku rii Die ce zjal nej do dnia 15 li sto pa da 2013 r. 

2. Re jo no we spo tka nia nad zwy czaj nych sza fa rzy Ko mu nii Świę tej

Zgod nie z de cy zją Bi sku pa Płoc kie go Pio tra Li be ry w paź dzier ni ku i li sto pa dzie 2013 r. od bę dą się
re jo no we spo tka nia dla nad zwy czaj nych sza fa rzy Ko mu nii Świę tej. Do udzia łu w nich zo bo wią za ni są
wszy scy po słu gu ją cy. Za pro sze nia do sza fa rzy zo sta ły wy sła ne pocz tą. W spo tka niu mo gą wziąć udział
rów nież dusz pa ste rze, pro szę po wia do mić oso by od po wie dzial ne z po szcze gól nych re jo nów.

REJON CIECHANÓW
24 li sto pa da
Pa ra fia Św. Te kli w Cie cha no wie, godz. 17.00 
Kon takt: Zię ba Sła wo mir, sza farz z pa ra fii św. Te kli w Cie cha no wie
Cie cha nów, Bło go sła wio nych Płoc kich Bi sku pów Mę czen ni ków
Cie cha nów, Mat ki Bo żej Fa tim skiej
Cie cha nów, św. Fran cisz ka
Cie cha nów, św. Jó ze fa
Cie cha nów, św. Pio tra
Cie cha nów, św. Te kli

REJON MŁAWA
10 li sto pa da
Pa ra fia Mat ki Bo żej Kró lo wej Pol ski w Mła wie, godz. 18.00 
Kon takt: Mi ro sław Pio tro wicz, sza farz z pa ra fii św. Mar ci na w Zie lo nej
Czer ni ce, św. Sta ni sła wa BM
Mła wa, MB Kró lo wej Pol ski
Sar no wo, św. Jó ze fa
Stupsk, św. Woj cie cha
Su le rzyż, św. Mi ko ła ja
Zie lo na k. Mła wy, św. Mar ci na

REJON DOBRZYŃ NAD DRWĘCĄ
3 li sto pa da
Pa ra fia św. Ka ta rzy ny w Do brzy niu, godz. 18.00 
Kon takt: Piotr Przed peł ski, sza farz z Pa ra fii św. Ka ta rzy ny w Do brzy niu
Do brzyń n. Drwę cą, św. Ka ta rzy ny
Oka le wo, MB Szka plerz nej
Ra do min, św. Mi ko ła ja
Ry pin, św. Sta ni sła wa Kost ki
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REJON PŁOCK
17 li sto pa da
Pa ra fia św. Jó ze fa w Płoc ku, godz. 18.00
Kon takt: Adam Wi śniew ski, sza farz z pa ra fii św. Jó ze fa w Płoc ku 
Bąd ko wo, św. Szcze pa na
Bie żuń, św. Sta ni sła wa BM
Bli cho wo, św. An ny
Do brzy ków, św. Sta ni sła wa BM
Gą bin, św. Mi ko ła ja
Go sty nin, Mi ło sier dzia Bo że go
Ko rzeń, św. Wa len te go
Łęg, św. Ka ta rzy ny
Łę to wo, św. Ja na Chrzci cie la
Mi sze wo Mu ro wa ne, św. An ny
Mo cho wo, św. Mar ci na
Płock, MB Fa tim skiej
Płock, św. Bar tło mie ja
Płock, św. Be ne dyk ta
Płock, św. Jó ze fa
Płock, św. Zyg mun ta
Sierpc, św. Be ne dyk ta

REJON PŁOŃSK
20 paź dzier ni ka
Pa ra fia św. Mak sy mi lia na Kol be go w Płoń sku, godz. 17.30 
Kon takt: Je rzy Bał dy ga, sza farz z pa ra fii św. Mak sy mi lia na Kol be w Płoń sku
Gra dza no wo, św. Ka ta rzy ny
Jo niec, św. Lu dwi ka
Klu ko wo, św. Sta ni sła wa BM
Na sielsk, św. Woj cie cha
Płońsk, św. Mak sy mi lia na
Płońsk, św. Mi cha ła Ar cha nio ła
So cho cin, św. Ja na Chrzci cie la

REJON SEROCK
13 paź dzier ni ka
Pa ra fia św. An ny w Se roc ku, godz. 17.00 
Kon takt: To masz Pszczo ła, sza farz z pa ra fii św. An ny w Se roc ku
Ma ków, św. Bra ta Al ber ta
Ma ków, św. Jó ze fa
Po po wo, Na ro dze nia NMP
Se rock, św. An ny
Za to ry, św. Mał go rza ty
Ze grze, św. An to nie go

W ra zie ja kich kol wiek wąt pli wo ści pro szę o kon takt: ja ro slaw.mo krza now ski@die ce zja ploc ka.pl;
tel: 609-838-997.

3. XXIII. Sa cro song Die ce zji Płoc kiej

Pierw szy Sa cro song Die ce zji Płoc kiej od był się 35 lat te mu w Puł tu sku. Pa mię ta jąc o tej zo bo wią -
zu ją cej da cie Wy dział Dusz pa ster ski Ku rii Die ce zjal nej Płoc kiej wraz z pa ra fią pw. Mi ło sier dzia Bo że -
go w Puł tu sku or ga ni zu je 23. Sa cro song Die ce zji Płoc kiej, je go fi nał od bę dzie się 10 ma ja 2014 r. w Puł -
tu sku Po pła wach. Ce lem spraw ne go prze pro wa dze nia eli mi na cji i wy ło nie nia naj lep szych schól,
ze spo łów mu zycz nych i chó rów pa ra fial nych z po szcze gól nych pa ra fii zo sta ły utwo rzo ne re jo ny i usta -
no wie ni księ ża od po wie dzial ni za or ga ni za cję i prze pro wa dze nie eli mi na cji w swo ich re jo nach. Szcze -
gó ło wy re gu la min po ni żej.



REGULAMIN

1. W Sa cro son gu wy stę pu ją trzy ka te go rie wy ko naw ców:
• pa ra fial ne scho le dzie cię ce (ucznio wie szkół pod sta wo wych i gim na zjów),
• mło dzie żo we ze spo ły mu zycz ne (ucznio wie gim na zjum, szkół śred nich, stu den ci, mło dzież pra cu ją ca),
• chó ry pa ra fial ne (oso by do ro słe).

2. Sa cro song prze zna czo ny jest dla grup dzia ła ją cych przy pa ra fiach die ce zji płoc kiej, któ re bio rą
czyn ny i sys te ma tycz ny udział w li tur gii.

3. Zgła sza jąc do eli mi na cji re jo no wych po da je my: na zwę gru py, pa ra fię po cho dze nia, krót ką hi sto -
rię po wsta nia i ogól ną pre zen ta cję oraz wy ma ga nia sprzę to we tzw. ri der (za łącz nik). Zgło sze nia kie ru -
je my do ka pła na od po wie dzial ne go za eli mi na cje re jo no we (patrz pkt. 5).

4. Od po wie dzial ny w re jo nie ka płan (de ka nal ny dusz pa sterz mło dzie ży) w po ro zu mie niu z księż mi
da ne go re jo nu prze pro wa dza w do wol nym cza sie eli mi na cje re jo no we i do dn. 5 mar ca 2014 r. (ter min
nie prze kra czal ny) zgła sza do Wy dzia łu Dusz pa ster skie go zwy cięz ców re jo no wych (1 scho la dzie cię -
ca, 1 ze spół mło dzie żo wy oraz 1 chór). Nie ma moż li wo ści zgło sze nia dwóch pierw szych miejsc w jed -
nej ka te go rii. 

5. Re jo ny (9), w któ rych prze pro wa dza się eli mi na cje oraz księ ża od po wie dzial ni:
• Re jon sier pec ki (de ka na ty: Sierpc, Tłu cho wo, Do brzyń n. Wi słą) – ks. Krzysz tof Za łę ski
• Re jon na siel ski (de ka na ty: Na sielsk, Se rock, Za kro czym) – ks. Ma rek Pszczół kow ski 
• Re jon ry piń ski (de ka na ty: Ry pin, Do brzyń n. Drwę cą) – ks. Ra fał Pa bich
• Re jon ra ciąż ski (de ka na ty: Bielsk, Bo dza nów, Ra ciąż) – ks. Sła wo mir Buń kow ski 
• Re jon płoc ki (de ka na ty: Płock -Wschód, Płock -Za chód, Gą bin, Go sty nin) – ks. Ja cek Go łę biow ski 
• Re jon puł tu ski (de ka na ty: Ma ków Ma zo wiec ki, Puł tusk) – ks. Adam Brze ziń ski
• Re jon mław ski (de ka na ty: Mła wa, Dzierz go wo, Żu ro min) – ks. Ra fał Win nic ki
• Re jon płoń ski (de ka na ty: Płońsk, Wy szo gród, Strze go wo) – ks. To masz Tom czak
• Re jon cie cha now ski (de ka na ty: Cie cha nów -Wschód, Cie cha nów -Za chód, Prza snysz) –

ks. Grze gorz Wal czak 

6. Eli mi na cje w ka te go rii scho le i ze spo ły do ty czą 1 pie śni li tur gicz nej oraz 1 pio sen ki re li gij nej. Dla
chó rów są to 2 pie śni li tur gicz ne. 

7. Wy bo ru pie śni na le ży do ko nać w opar ciu o na stę pu ją ce źró dła: „Śpiew nik li tur gicz ny”, red. Ks.
K. Mro wiec, Lu blin 1997; „Śpiew nik Exul ta te Deo” (do wol ne wy da nie); Ks. J. Sie dlec ki, „Śpiew nik
Ko ściel ny” (do wol ne wy da nie); Ks. H. Cham ski, „Śpiew nik Ko ściel ny” (do wol ne wy da nie). 

8. Łącz ny czas pre zen ta cji utwo rów nie mo że prze kro czyć 10 min.

9. Ju ry eta pu re jo no we go po win no być zło żo ne przy naj mniej z 3 osób, re pre zen tu ją cych wszyst kie
de ka na ty z re jo nu (po lo ni sta, mu zyk, ksiądz re jo nu, w któ rym od by wa ją się eli mi na cje itp.).

10. Księ ża Dzie ka ni z po szcze gól nych re jo nów pro sze ni są o po moc or ga ni za cyj ną i ma te rial ną dla
god ne go i spraw ne go prze bie gu eta pu re jo no we go. 

11. Fi nał die ce zjal ny od bę dzie się dn. 10.05.2014 r. (so bo ta) w Puł tu sku Po pła wach. 

12. Scho le oraz ze spo ły mu zycz ne w cza sie fi na łu bę dą oce nia ne wg na stę pu ją cych kry te riów:
• do bór tek stu (0-5 pkt),
• war tość mu zycz na kom po zy cji (0-5 pkt),
• in ter pre ta cja (0-5 pkt),
• aran ża cja (0-5 pkt),
• dyk cja (0-5 pkt),
• ogól na pre zen ta cja (0-5 pkt).

13. Naj lep sze gru py zo sta ną na gro dzo ne.

14. Or ga ni za to rzy za pew nia ją uczest ni kom fi na łu:
• sprzęt na gła śnia ją cy (6-8 mi kro fo nów),
• per ku sję (po zo sta łe in stru men ty we wła snym za kre sie),
• lek ki po si łek – ka nap ki, ciast ka i na po je,
• nie ma moż li wo ści noc le gów.
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15. Eli mi na cje i prze bieg XXIII Sa cro son gu ko or dy nu je Wy dział Dusz pa ster ski Ku rii Die ce zjal nej
wraz z pa ra fią pw. Bo że go Mi ło sier dzia w Puł tu sku Po pła wach.

16. Szcze gó ło wy pro gram Fi na łu Die ce zjal ne go Sa cro son gu bę dzie po da ny w okól ni ku, na stro nach
Wy dzia łu Dusz pa ster skie go oraz pa ra fii p. w. Bo że go Mi ło sier dzia na mie siąc przed ter mi nem. For -
mu larz zgło sze nio wy na stro nie: www.dusz pa ster ski.pl 

Płock, dnia 2 paź dzier ni ka 2013 r.

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

In for ma cja o skła da niu an kiet ak tu ali za cyj nych do ubez pie cze nia bu dyn ków

Zgod nie z in for ma cją prze ka za ną przez Księ ży Dzie ka nów, pro szę wszyst kich Księ ży Pro bosz czów
o wy peł nie nie i do star cze nie ZAŁĄCZNIKA AKTUALIZACYJNEGO DO UBEZPIECZENIA
BUDYNKÓW I BUDOWLI NALEŻĄCYCH DO DIECEZJI PŁOCKIEJ. An kie tę na le ży zło żyć
u Księ dza Dzie ka na, bądź do star czyć oso bi ście naj póź niej do 11 paź dzier ni ka br. Za ter mi no we zło że -
nie ak tu ali za cji z gó ry ser decz nie dzię ku ję.

Płock, dnia 2 paź dzier ni ka 2013 r.

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

Spo tka nie z Księż mi Pro bosz cza mi po świę co ne dzia łal no ści Ru chu Świa tło -Ży cie

Kie ru jąc się tro ską o Ruch Świa tło -Ży cie w na szej die ce zji, pra gnę ser decz nie za pro sić Księ ży Pro -
bosz czów, któ rzy w swo jej pa ra fii for mu ją Mło dzież lub Ro dzi ny we dług Cha ry zma tu Ru chu Świa tło -
-Ży cie, na spo tka nie po świę co ne dzia łal no ści Oa zy w na szej die ce zji. Od bę dzie się ono w 29 paź dzier -
ni ka 2013 ro ku o godz. 10.00, w Opac twie Po be ne dyk tyń skim w Sa li Bi sku pów na I pię trze.

Spo tka nie bę dzie po dzie lo ne na dwie czę ści: część pierw sza bę dzie mia ła na ce lu za po zna nie ze bra -
nych z cha ry zma tem i du cho wo ścią Ru chu oraz przed sta wie nie ini cja tyw po dej mo wa nych przez Je go
człon ków. Zo stał tak że prze wi dzia ny czas na za da wa nie py tań i dzie le nie się do świad cze niem, ra do -
ścia mi i trud no ścia mi.

Obec ny na spo tka niu bę dzie Bi skup Płoc ki Piotr Li be ra. Na sze spo tka nie roz pocz nie my mo dli twą
w cią gu dnia. Pro szę o za bra nie bre wia rza.

Bę dę wdzięcz ny za po twier dze nie swo jej obec no ści lub in for ma cję o nie obec no ści. In for ma cja ta po -
mo że nam le piej za pla no wać i przy go to wać spo tka nie.

Kon takt: 501-648-484, e -ma il ks.krzysz tof.ru cin ski@gma il.com

Płock, dnia 1 paź dzier ni ka 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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KOMUNIKATY KANCELARII KURII

Uprzej mie przy po mi nam o ter mi nach waż nych wy da rzeń i spo tkań die ce zjal nych. Jed no cze śnie po -
now nie za pra szam na nie du chow nych i oso by świec kie.

1) Spo tka nia Ko mi sji Głów nej 43. Sy no du Die ce zji Płoc kiej w Sa li Bi sku pów Opac twa Po be ne dyk -
tyń skie go w Płoc ku:

• 5 li sto pa da – godz. 10.00;
• 13 li sto pa da – godz. 16.00;
• 15 li sto pa da – godz. 16.00. 

2) Spo tka nie Bi sku pa Płoc kie go z wi ka riu sza mi po te go rocz nych trans lo ka tach – 6 li sto pa da
o godz. 10.00 w Wyż szym Se mi na rium Du chow nym w Płoc ku.

3) Ra da Ka płań ska – 7 li sto pa da o godz. 10.00 w Sa li Bi sku pów Opac twa Po be ne dyk tyń skie go.

4) Ko le gium Kon sul to rów – 19 li sto pa da o godz. 12.00 w Sa li Bi sku pów Opac twa Po ben dyk tyń skie go. 

5) III Se sja Ple nar na 43. Sy no du Die ce zji Płoc kiej – 30 listopada o godz. 10.00 – Ka te dra Płoc ka. 

Płock, dnia 8 paź dzier ni ka 2013 r.

Ks. Mi ro sław Mi lew ski
Wi ka riusz Ge ne ral ny
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Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 8 października 2013 r.

Nr 2325/2013
Za zgodność


