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KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013

STYCZEŃ

3-6.01. Płoc kie Ko lę do wa nie; Płock
5.01. Kon cert ko lęd New Li fe’M; Mło dzie żo we Cen trum Edu ka cyj no -Wy cho waw cze

„STUDNIA”, Płock
5.01. Dzień sku pie nia, Po sie dze nie spra woz daw cze Ra dy Ak cji Ka to lic kiej die ce zji Płoc kiej
5.01. Spo tka nie Ko or dy na cji Kra jo wej Ru chu Ro dzin Na za re tań skich 
6.01. Or szak Trzech Kró li; Płock, Puł tusk, Ry pin
6.01. Spo tka nie mo de ra to rów RRN; War sza wa

13.01. Spo tka nie for ma cyj ne dla ka pła nów die ce zji płoc kiej RRN; Pa ra fia Świę te go Krzy ża, Płock
17.01. Dzień Ju da izmu w Ko ście le ka to lic kim w Pol sce

18-20.01. Re ko lek cje dla ka te che tów; Mło dzie żo we Cen trum Edu ka cyj no -Wy cho waw cze
„STUDNIA”, Płock

18-20.01. Dni sku pie nia ani ma to rów die ce zjal nych RRN; Za kro czym
18-25.01. Ty dzień Mo dlitw o jed ność chrze ści jan

22.01. No wo rocz ne spo tka nie przed się bior ców z Die ce zji Płoc kiej; Płock
25-27.01. 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; Ośro dek Ca ri tas, Po po wo
27-30 01. Oa za Re ko lek cyj na Ani ma to rów Ewan ge li za cji (ORAE) dla osób po ONZ I stop nia

i dla star szych w for ma cji; Płock
28-30.01. Re ko lek cje dla ma tu rzy stów; Si kórz

28.01.-2.02. Piel grzym ka Ak cji Ka to lic kiej Die ce zji Płoc kiej do Rzy mu
30.01-03.02. ORAR I stop nia; Strze go wo

LUTY

2.02. Świa to wy Dzień Ży cia Kon se kro wa ne go
2.02. Bal kar na wa ło wy; Mło dzie żo we Cen trum Edu ka cyj no -Wy cho waw cze „STUDNIA”, Płock
2.02. Dzień Sku pie nia KSM; Sońsk

3-9.02. Zi mo we re ko lek cje dla mło dzie ży RRN; Czar na Gó ra
5.02. Msza św. w in ten cji znie wo lo nych, drę czo nych i uwi kła nych w uza leż nie nia. Die ce -

zjal na Szko ła No wej Ewan ge li za cji św. Łu ka sza Ewan ge li sty; Ka te dra, Płock
8-10.02. Re ko lek cje dla człon ków AKDP pod ha słem: „Od no wić wszyst ko w Chry stu sie''.

Po sie dze nie wy bor cze Ra dy AKDP; Płock
9.02. Die ce zjal ny dzień sku pie nia RRN; Cie cha nów

10-16.02. 46. Ty dzień mo dlitw o trzeź wość na ro du 
10.02. Spo tka nie for ma cyj ne dla ka pła nów die ce zji płoc kiej RRN; Pa ra fia Świę te go Krzy ża, Płock
11.02. Świa to wy Dzień Cho re go

13-27.02. Wiel ko post ne re ko lek cje die ce zjal ne RRN
15-17.02. Re ko lek cje Nad zwy czaj nych Sza fa rzy Ko mu nii Świę tej; Mło dzie żo we Cen trum Edu -

ka cyj no -Wy cho waw cze „STUDNIA”, Płock
15-17.02. Dni sku pie nia ani ma to rów du cho wych RRN; Wro cław

O K Ó L N I K
KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

2/2013

Płock – dnia 21 stycznia 2013 r.



– 6 –

17.02. Wiel ko post ne Za my śle nia Stra żac kie; Sońsk
18-21.02. Ogól no pol skie re ko lek cje dla die ce zjal nych i de ka nal nych dusz pa ste rzy rol ni ków;

Kon stan cin Je zior na
22-24.02. Warsz ta ty śpie wu li tur gicz ne go (pro wa dzą cy p. Bę be nek). Kon cert Płoc kiej Or kie stry

Sym fo nicz nej; Mło dzie żo we Cen trum Edu ka cyj no -Wy cho waw cze „STUDNIA”, Płock
22-24.02. IV Die ce zjal ny Dzień My śli Bra ter skiej i Pa tro na Har cer stwa Pol skie go; Płock

23.02. Dzień sku pie nia ani ma to rów RRN die ce zji płoc kiej, gdań skiej, to ruń skiej, war miń -
skiej, el blą skiej, łom żyń skiej; Pa ra fia Świę tej Ro dzi ny, Mła wa

24.02 Kon cert „Wia ra i Mi ło sier dzie”; Ka te dra, Płock
24.02. Wiel ko post ne Za my śle nia Stra żac kie; Gą bin
26.02. Die ce zjal ne spo tka nie z Księż mi od po wie dzial ny mi za Ruch Świa tło -Ży cie w pa ra fiach; Płock
28.02. Die ce zjal ny etap XXIII Olim pia dy Teo lo gii Ka to lic kiej. Roz strzy gnię cie Kon kur su

po etyc kie go dla uczniów szkół pon da gim na zjal nych na te mat: „Ta ka jest na sza wia -
ra, ta ka jest wia ra Ko ścio ła”; Płońsk

MARZEC

ma rzec. V Sym po zjum na uko we z Ka to lic kiej Na uki Spo łecz nej Ko ścio ła; Płońsk
1-3 03. Oa za Mo dli twy dla mło dzie ży; Go ląd ko wo

5.03. Msza św. w in ten cji znie wo lo nych, drę czo nych i uwi kła nych w uza leż nie nia. Die ce -
zjal na Szko ła No wej Ewan ge li za cji św. Łu ka sza Ewan ge li sty; Ka te dra, Płock

8.03. Die ce zjal ny dzień sku pie nia RRN; Cie cha nów
10.03. Wiel ko post ne Za my śle nia Stra żac kie; Or szy mo wo
10.03. Spo tka nie for ma cyj ne dla ka pła nów die ce zji płoc kiej RRN; Pa ra fia Świę te go Krzy ża, Płock
15.03. Spo tka nie mo de ra to rów RRN; Za kro czym

15-17.03. Dni sku pie nia ani ma to rów die ce zjal nych RRN; Za kro czym
15-17 03. Oa za Mo dli twy dla mło dzie ży z gim na zjum i li ceum; Płock
15-17.03. XIX Fe sti wal Mu zy ki Jed no gło so wej; Płock
16-18 03. Re ko lek cje Wiel ko post ne KSM; Płock

17.03. Wiel ko post ne Za my śle nia Stra żac kie; Gra le wo
21.03. „Wiel ko post ne wę dro wa nie": Msza św. z oko licz no ścio wą ho mi lią – dusz pa ster stwo

na uczy cie li. Dro ga Krzy żo wa w in ten cji na uczy cie li Die ce zji Płoc kiej; Sank tu arium
Bo że go Mi ło sier dzia, Płock

22-24.02. Re ko lek cje mło dzie żo we Die ce zjal ne go Dusz pa ster stwa Mło dych; Mło dzie żo we
Cen trum Edu ka cyj no -Wy cho waw cze „STUDNIA”, Płock

23.03. Dzień sku pie nia ani ma to rów RRN die ce zji płoc kiej, gdań skiej, to ruń skiej, war miń -
skiej, el blą skiej, łom żyń skiej; Pa ra fia Świę tej Ro dzi ny, Mła wa

24.03. Nie dzie la Pal mo wa – „Mło dzie żo we wy zna nie wia ry”; Płock
25.03. Dzień Świę to ści Ży cia

28-30.02. Tri du um Pas chal ne w for mie re ko lek cji dla osób po ONZ II; Płock

KWIECIEŃ

2.04. Msza św. w in ten cji znie wo lo nych, drę czo nych i uwi kła nych w uza leż nie nia. Die ce -
zjal na Szko ła No wej Ewan ge li za cji św. Łu ka sza Ewan ge li sty; Ka te dra, Płock

3-4.04. Płoc kie Dni Pa sto ral ne „Ży je w Bo gu – w tro sce o dzie ci zmar łe przed na ro dze niem
i ich ro dzi ców”; Płock

5-7.04. II Edy cja Ewan ge li za cyj nej Oa zy Mo dli twy dla mło dzie ży; Po po wo
6.04. Wi gi lia Świę ta Mi ło sier dzia. Czu wa nie mo dli tew ne pro wa dzo ne przez Szko łę No -

wej Ewan ge li za cji im. św. Łu ka sza ewan ge li sty; Ka te dra, Płock
7.04. Świę to Mi ło sier dzia Bo że go

7-13.04. 69. Ty dzień Mi ło sier dzia
12-13.04. Piel grzym ka ma tu rzy stów die ce zji płoc kiej; Czę sto cho wa

13.04. X Ogól no pol ska Piel grzym ka Pra cow ni ków i Wo lon ta riu szy Ca ri tas; Ła giew ni ki
13.04. Dzień Wspól no ty Dia ko nii Die ce zjal nych Do mo we go Ko ścio ła – spo tka nie fi lii war szaw skiej
13.04. Die ce zjal ny dzień sku pie nia RRN; Cie cha nów
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14.04. Spo tka nie for ma cyj ne dla ka pła nów die ce zji płoc kiej RRN; Pa ra fia Świę te go Krzy ża, Płock
16.04. Etap die ce zjal nyXVIIOgól no pol skie go Kon kur su Wie dzy Bi blij nej „Ci vi tas Chri stia na”; Płock
17.04. Fi nał Die ce zjal ne go Kon kur su Bi blij ne go na te mat: «Po cząt ki i roz wój Ko ścio ła – „Dzie je

Apo stol skie”» dla uczniów klas IV-VI szkół pod sta wo wych; Bia ła k. Płoc ka
19-21.04. Re ko lek cje dla ka te che tów – Mło dzie żo we Cen trum Edu ka cyj no -Wy cho waw cze

„STUDNIA”; Płock
20.04. Spo tka nie mo dli tew no -for ma cyj ne dla Pa ra fial nych Ze spo łów Ca ri tas i Pa ra fial nych

Ze spo łów Cha ry ta tyw nych – de ka na ty: cie cha now ski wschod ni, cie cha now ski za -
chod ni, dzierz gow ski, mław ski, prza sny ski, strze gow ski, ra ciąż ski; Cie cha nów

20.04. Zjazd Die ce zjal ny KSM; Gzy
21-28.04. Ty dzień Mo dlitw o Po wo ła nia Ka płań skie
26-28.04. Re ko lek cje dla ka te che tów – Mło dzie żo we Cen trum Edu ka cyj no -Wy cho waw cze

„STUDNIA”; Płock
27.04. Dzień sku pie nia ani ma to rów RRN die ce zji płoc kiej, gdań skiej, to ruń skiej, war miń -

skiej, el blą skiej, łom żyń skiej; Pa ra fia Świę tej Ro dzi ny, Mła wa

MAJ

3-5.05. Oa za Mo dli twy dla dzie ci ze szko ły pod sta wo wej; Zie lo na Mław ska
7.05. Msza św. w in ten cji znie wo lo nych, drę czo nych i uwi kła nych w uza leż nie nia. Die ce -

zjal na Szko ła No wej Ewan ge li za cji św. Łu ka sza Ewan ge li sty; Ka te dra, Płock
7.05. Die ce zjal ne spo tka nie z Księż mi od po wie dzial ny mi za Ruch Świa tło -Ży cie pa ra fiach; Płock

10.05. Fi nał Die ce zjal ne go Kon kur su Wie dzy Re li gij nej „Be ne dic tus” dla uczniów Gim na -
zjów Die ce zji Płoc kiej; Ra ciąż

11.05. Spo tka nie mo dli tew no -for ma cyj ne dla Pa ra fial nych Ze spo łów Ca ri tas i Pa ra fial nych Ze -
spo łów Cha ry ta tyw nych – de ka na ty: do brzyń ski n. Drwę cą, ry piń ski, żu ro miń ski; Ry pin

11.05. Die ce zjal ny dzień sku pie nia RRN; Cie cha nów
11.05. Die ce zjal ny Dzień Wspól no ty Do mo we go Ko ścio ła; Po nia to wo
12.05. Spo tka nie for ma cyj ne dla ka pła nów die ce zji płoc kiej RRN; Pa ra fia Świę te go Krzy ża, Płock

13-16 05. VI Płoc ki Ma ra ton Bi blij ny; Płock
15.05. Spo tka nie szko le nio we dla ka te che tów szkół gim na zjal nych; Płock
16.05. Spo tka nie szko le nio we dla ka te che tów szkół gim na zjal nych; Płońsk
17.05. Spo tka nie mo de ra to rów RRN; Za kro czym
18.05. Czu wa nie wspól not i ru chów ka to lic kich; Ka te dra, Płock
18.05. Wi gi lia Ze sła nia Du cha Świę te go – Dzień Dia ko nii Mo dli twy
18.05. II Piel grzym ka Stra ża ków Die ce zji Płoc kiej; Skę pe
18.05. Spo tka nie mo dli tew no -for ma cyj ne dla Pa ra fial nych Ze spo łów Ca ri tas i Pa ra fial nych Ze -

spo łów Cha ry ta tyw nych – de ka na ty: płoń ski, wy szo grodz ki, za kro czym ski; Za kro czym
23.05. „Z Ma ry ją spo tka nie": Msza św. z oko licz no ścio wą ho mi lią – dusz pa ster stwo na -

uczy cie li. Na bo żeń stwo ma jo we w in ten cji na uczy cie li i pra cow ni ków Oświa ty Die -
ce zji Płoc kiej; Pa ra fia św. Sta ni sła wa Kost ki, Płock

24-26.05. Re ko lek cje dla ka te che tów; Sank tu arium Mi ło sier dzia Bo że go, Płock
25.05. II Se sja Ple nar na 43. Sy no du Die ce zji Płoc kiej
25.05. Spo tka nie mo dli tew no -for ma cyj ne dla Pa ra fial nych Ze spo łów Ca ri tas i Pa ra fial nych

Ze spo łów Cha ry ta tyw nych – de ka na ty: biel ski, bo dza now ski, do brzyń ski n. Wi słą,
gą biń ski, go sty niń ski, tłu chow ski, sier pec ki, płoc ki wschod ni, płoc ki za chod ni; Płock

25.05. Dzień sku pie nia ani ma to rów RRN die ce zji płoc kiej, gdań skiej, to ruń skiej, war miń -
skiej, el blą skiej, łom żyń skiej; Pa ra fia Świę tej Ro dzi ny, Mła wa

26.05-03.06. II Ty dzień Ro dzi ny; Płock
26.05. Marsz dla Ży cia i dla Ro dzi ny; Płock

29.05-2.06. I Edy cja Szko ły Ani ma to ra; Płock
30.05. Uro czy stość Bo że go Cia ła
31.05. Spo tka nie ko or dy na cji kra jo wej RRN



CZERWIEC

1.06. Świę ce nia dia ko na tu; Ka te dra, Płock
1.06. Spo tka nie mo dli tew no -for ma cyj ne dla Pa ra fial nych Ze spo łów Ca ri tas i Pa ra fial nych

Ze spo łów Cha ry ta tyw nych – de ka na ty: ma kow ski, na siel ski, puł tu ski, se roc ki; Puł tusk
1.06. Ogło sze nie kon kur su AKDP kie ro wa ne go do dzie ci, mło dzie ży i do ro słych
1.06. Die ce zjal ne spo tka nie z Ani ma to ra mi Ru chu Świa tło -Ży cie; Płock
2.06. Piel grzym ka z Pa ra fii św. Sta ni sła wa Kost ki do re li kwii św. Jo an ny Be ret ta Mol la,

w Pa ra fii św. Ja ku ba. Piel grzym ka Ro dzin; Płock
4.06. Msza św. w in ten cji znie wo lo nych, drę czo nych i uwi kła nych w uza leż nie nia. Die ce -

zjal na Szko ła No wej Ewan ge li za cji św. Łu ka sza Ewan ge li sty; Ka te dra, Płock
7-9.06. Die ce zjal ne Fo rum Dusz pa ster stwa Mło dzie ży; Mło dzie żo we Cen trum Edu ka cyj -

no -Wy cho waw cze „STUDNIA”, Płock
8.06. Świę ce nia pre zbi te ra tu; Ka te dra, Płock
8.06. Die ce zjal ny dzień sku pie nia RRN; Cie cha nów
9.06. Spo tka nie for ma cyj ne dla ka pła nów die ce zji płoc kiej RRN; Pa ra fia Świę te go Krzy ża, Płock

14-16.06. Re ko lek cje dla ka te che tów; Mło dzie żo we Cen trum Edu ka cyj no -Wy cho waw cze
„STUDNIA”, Płock

15.06. Piel grzym ka AKDP w ra mach Ogól no pol skiej Piel grzym ki Ak cji Ka to lic kiej; Czę sto cho wa
22.06. Dzień sku pie nia ani ma to rów RRN die ce zji płoc kiej, gdań skiej, to ruń skiej, war miń -

skiej, el blą skiej, łom żyń skiej; Pa ra fia Świę tej Ro dzi ny, Mła wa
22-25.06. „Re ko lek cje w ka ja kach RRN”; Płock

23.06. „Za koń cze nie ro ku dusz pa ster stwa na uczy cie li": Msza św. w in ten cji na uczy cie li
i pra cow ni ków Oświa ty Die ce zji Płoc kiej; Pa ra fia św. Sta ni sła wa, Płock

30.06-16.07. Oa za II stop nia; Gli cza rów Gór ny

LIPIEC

5-8.07. VI Fe sti wal Mło dych „Pol ska Co pa ca ba na”; Płock
6-11.07. XXIV Pie sza Piel grzym ka w in ten cji Trzeź wo ści Na ro du z Bie żu nia do Nie po ka la no wa; Bie żuń
6-14.07. Re ko lek cje let nie RRN; Bań ska Wy żna
12-14.07 "Przy stań Mi ło sier dzie"; Płock

15.07-01.08. Wy jazd mło dzie ży die ce zji płoc kiej na Świa to we Dni Mło dzie ży; Płock – Rio de Ja ne iro
16-21.07. Se sja o pi lo to wa niu Krę gów Do mo we go Ko ścio ła; Si kórz

17.07-01.08. Oa za III st. Re ko lek cje Ewan ge li za cyj ne; Bań ska Wy żna
27.07. Ogól no pol ska piel grzym ka osób uza leż nio nych, szcze gól nie Ano ni mo wych Al ko ho li ków; Li cheń

SIERPIEŃ

1.08. Dzień mo dlitw za spo wied ni ków
6-14.08. XXXII Pie sza Piel grzym ka Płoc ka na Ja sną Gó rę; Płock – Czę sto cho wa
6-12.08. Mię dzy na ro do wy Zlot „Wi cek 2013" z ra cji set nej rocz ni cy uro dzin Pa tro na Har cer -

stwa Pol skie go – ks. Win cen te go Fre li chow skie go; To ruń
24 08. V Pie sza piel grzym ka z Płoc ka do Słup na im Bł. Ab pa A. J. No wo wiej skie go; Płock

18-25.08. Re ko lek cje dla mło dzie ży or ga ni zo wa ne przez DDM „Stud nia”; Płock – Ta ize
19-25 08. Wy jazd Wa ka cyj ny KSM; Desz ni ca, Be skid Ni ski

26.08–02.09. Wcza so -re ko lek cje dla osób cho rych i star szych; Po po wo
28.08. Spo tka nie ka te che tów przed no wym ro kiem szkol nym 2013-2014; Płock
29.08. Spo tka nie ka te che tów przed no wym ro kiem szkol nym 2013-2014; Cie cha nów
30.08. Spo tka nie ka te che tów przed no wym ro kiem szkol nym 2013-2014; Puł tusk
31.08. Tur niej w Pił kę Siat ko wą KSM; Strze go wo

WRZESIEŃ

3.09. Msza św. w in ten cji znie wo lo nych, drę czo nych i uwi kła nych w uza leż nie nia. Die ce -
zjal na Szko ła No wej Ewan ge li za cji św. Łu ka sza Ewan ge li sty; Ka te dra, Płock
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7.09. Die ce zjal ny Dzień Wspól no ty; Płock
14.09. Spo tka nie szko le nio we dla księ ży neo pre zbi te rów oraz ka te che tów po cząt ku ją cych; Płock
15.09. Do żyn ki Die ce zji Płoc kiej; Strze go wo
20.09. XIII Me mo riał sza cho wy im. Św. Sta ni sła wa Kost ki; Prza snysz 
21.09. XXXI Ogól no pol ska Piel grzym ka Dzie ci i Mło dzie ży do Prza sny sza i Rost ko wa;

Prza snysz/Rost ko wo
21-22.09. Ogól no pol ska piel grzym ka mał żeństw i ro dzin; Czę sto cho wa

PAŹDZIERNIK

paź dzier nik. Die ce zjal na Piel grzym ka w Ro ku Wia ry do Zie mi Świę tej
paź dzier nik. Kurs li tur gicz no -pa sto ral ny dla fo to gra fów i ka me rzy stów; Płock

1.10. Msza św. w in ten cji znie wo lo nych, drę czo nych i uwi kła nych w uza leż nie nia. Die ce -
zjal na Szko ła No wej Ewan ge li za cji św. Łu ka sza Ewan ge li sty; Ka te dra, Płock

4-6.10. III Ogól no pol ski Kon gres Ro dzin; Świd ni ca
4-6.10. Spo tka nie for ma cyj no -re ko lek cyj ne do rad ców ży cia ro dzin ne go; Mło dzie żo we Cen -

trum Edu ka cyj no -Wy cho waw cze „STUDNIA”, Płock 
6-12.10. Ty dzień Mi ło sier dzia

13.10. XIII Dzień Pa pie ski
15.10. Dzień Dziec ka Utra co ne go; Sank tu arium Mi ło sier dzia Bo że go, Płock
18.10. Wspo mnie nie li tur gicz ne św. Łu ka sza. Świę to pa tro nal ne Die ce zjal nej Szko ły No wej

Ewan ge li za cji; Ka te dra, Płock
20-26.10. Ty dzień Mi syj ny

23.10. Spo tka nie szko le nio we dla ka te che tów szkół pon da gim na zjal nych; Płock
24.10. Spo tka nie szko le nio we dla ka te che tów szkół pon da gim na zjal nych; Płońsk
26.10. Dzień Sku pie nia KSM; Cie cha nów

LISTOPAD

li sto pad. Sym po zjum na uko we Wyż sze go Se mi na rium Du chow ne go; Płock
5.11. Msza św. w in ten cji znie wo lo nych, drę czo nych i uwi kła nych w uza leż nie nia. Die ce -

zjal na Szko ła No wej Ewan ge li za cji św. Łu ka sza Ewan ge li sty; Ka te dra, Płock
5.11. Spo tka nie szko le nio we dla ka te che tów szkół spe cjal nych; Płock

10.11. Dzień so li dar no ści z Ko ścio łem prze śla do wa nym
13.11. Spo tka nie szko le nio we dla ka te che tów szkół pod sta wo wych; Płock
14.11. Spo tka nie szko le nio we dla ka te che tów szkół pod sta wo wych; Cie cha nów
23.11. VI Sym po zjum na uko we AKDP; Płock
23.11. Zjazd Die ce zjal ny KSM, Płońsk
24.11. Uro czy stość Chry stu sa Kró la. Za koń cze nie Ro ku Wia ry

GRUDZIEŃ

3.12. Msza św. w in ten cji znie wo lo nych, drę czo nych i uwi kła nych w uza leż nie nia. Die ce -
zjal na Szko ła No wej Ewan ge li za cji św. Łu ka sza Ewan ge li sty; Ka te dra, Płock

9.12. Dzień mo dlitw w in ten cji Ko ścio ła na Wscho dzie
20-22.12. Re ko lek cje Ad wen to we KSM; Płock

13.12. Dzień mo dlitw za ofia ry sta nu wo jen ne go
27.12-02.01. Eu ro pej skie Spo tka nie Mło dych; Płock – Stras burg

31.12. Syl we ster dla mło dzie ży; Mło dzie żo we Cen trum Edu ka cyj no -Wy cho waw cze
„STUDNIA”, Płock
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