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ZACHĘTA BISKUPA PŁOCKIEGO DOTYCZĄCA DNIA POSTU I MODLITWY
W INTENCJI POKOJU W SYRII

Czci god ni Księ ża!
Ko cha ni Die ce zja nie!

W mi nio ną nie dzie lę Oj ciec Świę ty Fran ci szek pod czas mo dli twy „Anioł Pań ski” ogło sił w ca łym Ko -
ście le so bo tę 7 wrze śnia, wi gi lię świę ta Na ro dze nia Ma ryi, Kró lo wej Po ko ju, dniem po stu i mo dli twy
w in ten cji po ko ju w Sy rii, na Bli skim Wscho dzie i na ca łym świe cie.

Go rą co za chę cam Was wszyst kich, by ście przy łą czy li się do tej ini cja ty wy i pod ję li pa pie skie we -
zwa nie. Pro szę tak że, by w mia rę moż li wo ści we wspól no tach pa ra fial nych od by ły się mo dli twy przy wy -
sta wio nym Naj święt szym Sa kra men cie. Pa mię taj cie też o pod ję ciu w tym dniu po stu.

Ja ko Ko ściół die ce zjal ny mó dl my się do Bo ga, za przy czy ną Ma ryi, o za cho wa nie świa ta od groź by woj ny.
Z pa ster skim bło go sła wień stwem

Płock, dnia 3 wrze śnia 2013 r. 

Wasz bi skup Piotr 
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ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO NA DOŻYNKI DIECEZJI PŁOCKIEJ

Umi ło wa ni Rol ni cy!
Ko cha ni Die ce zja nie! 

Od świę ta Mat ki Bo żej Ziel nej we wspól no tach pa ra fial nych od by wa ją się do żyn ki. Rol ni cy nio są
do świą tyń chleb i żniw ne wień ce, wa rzy wa i owo ce, kwia ty i zio ła. W do żyn ko wych da rach za war te jest
dzięk czy nie nie Bo gu za zbio ry oraz trud ludz kiej pra cy. 

Ser decz nie za pra szam Was na te go rocz ne Do żyn ki Die ce zji Płoc kiej, któ re od bę dą się w Strze go wie,
w nie dzie lę 15 wrze śnia. Zor ga ni zo wa no je wraz z lo kal nym sa mo rzą dem. Msza św. dzięk czyn na za te -
go rocz ne zbio ry roz pocz nie się o godz. 12.00 i zo sta nie po prze dzo na ko ro wo dem do żyn ko wym. 

Go rą cą za pra szam Was do wspól ne go, die ce zjal ne go dzięk czy nie nia. Li czę, jak za wsze, na obec -
ność Czci god nych Księ ży i Rol ni ków z wień ca mi do żyn ko wy mi. Za pra szam do wspól nej mo dli twy tak -
że lu dzi miast i wszyst kich pra cu ją cych na rzecz rol nic twa. 

Z wy ra za mi pa ster skiej mi ło ści w Chry stu sie Pa nu.

Płock, dnia 31 sierp nia 2013 r.

Wasz bi skup Piotr

ZARZĄDZENIE: Za pro sze nie Bi sku pa Płoc kie go, pro szę od czy tać wier nym w nie dzie lę 8 wrze -
śnia br., w ra mach ogło szeń pa ra fial nych, pod czas wszyst kich Mszy św. 

Płock, dnia 31 sierp nia 2013 r. 

Ks. Mi ro sław Mi lew ski
Wi ka riusz Ge ne ral ny 

O K Ó L N I K
KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

19/2013

Płock – dnia 3 września 2013 r.
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KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. XXXI Ogól no pol ska Piel grzym ka Dzie ci i Mło dzie ży do Prza sny sza i Rost ko wa

Te go rocz na XXXI Piel grzym ka Dzie ci i Mło dzie ży do Prza sny sza i Rost ko wa od bę dzie się w so bo -
tę 21 wrze śnia 2013 r. pod ha słem Wie rzę – Je stem Wi docz ny. Ser decz nie za pra sza my dzie ci i mło dzież wraz
z opie ku na mi do udzia łu w piel grzym ce. Po dob nie jak w la tach ubie głych piel grzym ka prze bie gać bę dzie
w dwu gru pach (dzie ci i mło dzież). Kosz ty zwią za ne z uczest nic twem w piel grzym ce to 3 zł od oso by.

Pro gram Piel grzym ki Dzie ci

Plac przed ko ścio łem far nym w Prza sny szu

9.00 – re cep cja, ob ję cie dy żu rów przez służ by
10.00 – po wi ta nie dzie ci i opie ku nów, za wią za nie wspól no ty (ze spół Sa ron z Mła wy)
10.30 – pie sza piel grzym ka do Rost ko wa (ok. go dzi ny mar szu)

Plac przy sank tu arium św. Sta ni sła wa w Rost ko wie

ok. 12.00 – przej ście po szcze gól nych dzie ci przez Bra mę im. Sta ni sła wa Kost ki w Rost ko wie
i po wi ta nie po szcze gól nych grup (ze spół 

13.00 – Eu cha ry stia – prze wod ni czy J. E. Bi skup Ro man Mar cin kow ski
14.00 – za koń cze nie piel grzym ki dzie ci

Pro gram Piel grzym ki Mło dzie ży

Plac przy sank tu arium św. Sta ni sła wa Kost ki w Rost ko wie

16.00 – re cep cja, ob ję cie dy żu rów przez służ by
16.30 – po wi ta nie mło dzie ży i za wią za nie wspól no ty
17.00 – spo tka nie ani mu je ze spół „Mo ja Ro dzi na”
18.00 – Eu cha ry stia – prze wod ni czy J. E. Bi skup Ro man Mar cin kow ski
19.30 – kon cert ze spo łu „Po ro zu mie nie”
21.00 – Bło go sła wień stwo i za koń cze nie piel grzym ki mło dzie ży

Uwa gi or ga ni za cyj ne

• Za or ga ni za cję i prze bieg Piel grzym ki od po wia da Wy dział Dusz pa ster ski Ku rii Die ce zjal nej Płoc -
kiej, Die ce zjal ne Dusz pa ster stwo Mło dzie ży „Stud nia”, De ka nal ni Dusz pa ste rze Mło dzie ży oraz po -
pro sze ni księ ża i ka te che ci do po pro wa dze nia grup dzie cię cych.

• Bar dzo pro si my Księ ży Dzie ka nów o życz li we za in te re so wa nie się i o po moc, szcze gól nie przy or -
ga ni za cji wy jaz dów z po szcze gól nych de ka na tów.

• Koszt piel grzym ki wy no si 3 zł od uczest ni ka.
• W dniu 4 wrze śnia br. o godz. 17.00 w MCEW "Stud nia" od bę dzie się spo tka nie De ka nal nych

Dusz pa ste rzy Mło dzie ży i De ka nal nych Dusz pa ste rzy LSO, na któ rym bę dzie wrę cze nie no mi na cji
przez J. E. Ks. Bpa Pio tra Li be rę.

Piel grzym ka dzie ci

• Pro si my Księ ży i Ka te che tów, aby wy ko rzy sta li czas do jaz du do Prza sny sza na stwo rze nie w swo -
jej gru pie at mos fe ry piel grzy mo wa nia i mo dli twy.

• Uczest ni cy przy wo żą ze so bą ka nap ki, któ re za bie ra ją z au to ka rów już w Prza sny szu, po nie waż do -
stęp do au to ka rów w Rost ko wie bę dzie utrud nio ny.

• Ra zem z dzieć mi obo wiąz ko wo po win ni przy je chać do ro śli opie ku no wie w pro por cji: je den opie -
kun na 15 dzie ci.

• Po przy jeź dzie do Prza sny sza, do ro sły przed sta wi ciel gru py zgła sza uczest ni ków ze swo jej pa ra fii
lub de ka na tu w re cep cji (do re cep cji zgła sza ją się tyl ko te gru py, któ re wcze śniej nie zo sta ły zgło szo ne
w Wy dzia le Dusz pa ster skim, bądź zo sta ły zgło szo ne, ale nie ode bra ły przy go to wa nych ma te ria łów).
Na to miast sa mi uczest ni cy uda ją się od ra zu na plac za ko ścio łem far nym.

• Czci god nych Księ ży pro si my o po słu gę w kon fe sjo na le w ko ście le św. Woj cie cha w Prza sny szu (do świad -
cze nie lat ubie głych uczy, że du ża licz ba dzie ci pra gnie w tym dniu sko rzy stać z sa kra men tu po jed na nia).

• Ksiądz od po wie dzial ny za pro wa dze nie gru py de ka nal nej (de ka nal ny dusz pa sterz LSO), od po -
wie dzial ny jest za przy go to wa nie na gło śnie nia na czas piel grzym ki z Prza sny sza do Rost ko wa.

• Or ga ni za to rzy za pew nia ją na gło śnie nie dla grup od I do VI (Go ście i Prza snysz). 
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Piel grzym ka mło dzie ży

• Po przy jeź dzie do Rost ko wa, do ro sły przed sta wi ciel gru py zgła sza uczest ni ków ze swo jej pa ra fii lub
de ka na tu w re cep cji (do re cep cji zgła sza ją się tyl ko te gru py, któ re wcze śniej nie zo sta ły zgło szo ne w Wy -
dzia le Dusz pa ster skim, bądź zo sta ły zgło szo ne, ale nie ode bra ły przy go to wa nych ma te ria łów).

• Mło dzież uda je się bez po śred nio na plac przy sank tu arium św. Sta ni sła wa Kost ki (te ren spo tka -
nia bę dzie ogro dzo ny) i po zo sta je na nim do koń ca trwa nia spo tka nia (pro si my wcze śniej po in for mo -
wać mło dzież, że za kaz wy cho dze nia po za te ren ogro dze nia bę dzie bez względ nie eg ze kwo wa ny przez
pra cow ni ków ochro ny).

• Gru py mło dzie ży piel grzy mu ją ce w pie szej piel grzym ce z Cie cha no wa wcho dzą od godz. 16.00.
• De ka nal ni dusz pa ste rze mło dzie ży od po wie dzial ni są za zor ga ni zo wa nie przy naj mniej jed ne go au -

to ka ru z de ka na tu. Ist nie je rów nież moż li wość przy jaz du au to ka ra mi z po szcze gól nych pa ra fii. Pro si -
my o zgła sza nie tych au to ka rów do de ka nal nych dusz pa ste rzy mło dzie ży. 

• Mło dzież za bie ra ze so bą su chy pro wiant.
• Pod czas Piel grzym ki bę dzie moż li wość przy stą pie nia do sa kra men tu po ku ty (pro si my ka pła nów o na -

ło że nie na sie bie stuł, by mło dzież mia ła pew ność, że mo że u da ne go księ dza sko rzy stać ze spo wie dzi).

In for ma cje po li cji i służb po rząd ko wych

• Piel grzy mi nie po win ni za bie rać ze so bą war to ścio wych przed mio tów i du żych sum pie nię dzy.
• Ze wzglę dów bez pie czeń stwa pro si my o za bra nie na po jów tyl ko w pla sti ko wych opa ko wa niach.
• Piel grzy mi za cho wu ją cy się na gan nie (pi cie al ko ho lu, pa le nie pa pie ro sów i in nych środ ków odu rza -

ją cych) bę dą po cią ga ni do od po wie dzial no ści praw nej, np. przez skie ro wa nie pism urzę do wych do ro dzi -
ców i szkół. Po li cja ma pra wo rów nież za trzy mać oso by nie sto su ją ce się do wska zań służb po rząd ko wych.

• W cza sie piel grzym ki, na te re nie Rost ko wa, obo wią zu je cał ko wi ty za kaz sprze da wa nia, po sia da -
nia i uży wa nia ma te ria łów pi ro tech nicz nych oraz na po jów al ko ho lo wych.

2. XIII Die ce zjal ny Me mo riał sza cho wy im. św. Sta ni sła wa Kost ki w Prza sny szu

W pią tek 20 wrze śnia 2013 r. o godz. 10.00 w Szko le Pod sta wo wej nr 2 przy ul. Ki liń skie go 1 w Prza -
sny szu od bę dzie się XIII Me mo riał sza cho wy im. św. Sta ni sła wa Kost ki. Tra dy cyj nie roz gry wa ny jest
w przed dzień Piel grzym ki Dzie ci i Mło dzie ży do Prza sny sza i Rost ko wa. Me mo riał jest tur nie jem otwar -
tym (open) dla dzie ci i mło dzie ży. Uczest ni cy wpła ca ją 5 zł wpi so we go. Tem po gry: po 30 min na każ de go
za wod ni ka. Sys tem roz gry wek: szwaj car ski kon tro lo wa ny (ko ja rze nie kom pu te ro we) na dy stan sie sied miu
rund. Na gro dy rze czo we za pierw szych sześć miejsc (bez po dzia łu na ka te go rię wie ko wą). Po zo sta li uczest -
ni cy otrzy mu ją upo min ki. Or ga ni za to rzy za pew nia ją obiad. Za koń cze nie me mo ria łu ok. godz. 17.00. Zgło -
sze nia uczest ni ków przyj mu je Wy dział Dusz pa ster ski Ku rii Płoc kiej (tel.: /24/ 262-85-99, cen trex 116) z po -
da niem imie nia i na zwi ska, da ty uro dze nia oraz na zwy re pre zen to wa ne go klu bu, szko ły lub pa ra fii.
Wszyst kich za in te re so wa nych udzia łem w me mo ria le pro si my o zgło sze nia do 14 wrze śnia br.

3. Re ko lek cje dla Do rad ców Ży cia Ro dzin ne go

W dniach 4-6 paź dzier ni ka br. prze ży wać bę dzie my spo tka nie for ma cyj no -re ko lek cyj ne z udzia łem
Do rad ców Ży cia Ro dzin ne go w MCEW "Stud nia", przy ul. Gór nej 1 w Płoc ku. Spo tka nie roz pocz -
nie się w pią tek o godz. 17.00. Zgło sze nia pro si my kie ro wać do Wy dzia łu Dusz pa ster skie go, tel.:
(24) 262-85-99 (cen trex 116) lub e -ma il: jo an na.kaw czyn ska@die ce zja ploc ka.pl do 27 wrze śnia br.
Przy po mi na my, że udział w spo tka niu jest ob li ga to ryj ny, i że do dnia 10 wrze śnia Ksiądz Pro boszcz,
u któ re go po słu gu je do rad ca do star cza pi smo z proś bą o prze dłu że nie mi sji ka no nicz nej DŻR. Brak
udzia łu w re ko lek cjach lub nie przed ło że nie ww. pi sma bę dzie skut ko wać za wie sze niem mi sji ka no nicz -
nej na ko lej ny rok.

4. Kurs li tur gicz no -pa sto ral ny dla fo to gra fów i ka me rzy stów

W dniach 9-10 paź dzier ni ka br. Wy dział Dusz pa ster ski or ga ni zu je Kurs li tur gicz no -pa sto ral ny dla
fo to gra fów i ka me rzy stów. Kurs od bę dzie się w CPP Me ta no ia przy ul. Ko by liń skie go 21a w Płoc ku.
Są to dwa spo tka nia w godz. 16.00-19.00. Zgło sze nia bę dą przyj mo wa ne do 30 wrze śnia 2013 r. pod nr
tel.: (0-24) 262-85-99, e -ma il: jo an na.kaw czyn ska@die ce zja ploc ka.pl.

5. Kurs dla kan dy da tów na nad zwy czaj nych sza fa rzy Ko mu nii Świę tej

W stycz niu 2014 ro ku (czte ry so bo ty stycz nia) roz pocz nie się kurs dla kan dy da tów do po słu gi nad -
zwy czaj nych sza fa rzy Ko mu nii Świę tej. Spo tka nia od by wać się bę dą w CPP Me ta no ia w Płoc ku. Bliż -



sze in for ma cje zo sta ną prze ka za ne w póź niej szym ter mi nie, ale już te raz pro si my za in te re so wa nych
Księ ży Pro bosz czów o zgła sza nie kan dy da tów do 15 grud nia br.

6. Re ko lek cje for ma cyj ne ze la to rek i ze la to rów Kół Ży we go Ró żań ca w Po po wie

Wy dział Dusz pa ster ski Ku rii Die ce zjal nej oraz die ce zjal ny dusz pa sterz Kół Ży we go Ró żań ca ser -
decz nie za pra sza ją ze la tor ki i ze la to rów Kół Ży we go Ró żań ca na 3-dnio we re ko lek cje for ma cyj ne. Od -
bę dą się one w dniach 11-13 paź dzier ni ka br., w Ośrod ku Ca ri tas w Po po wie.

Re ko lek cje roz pocz ną się w pią tek 11 paź dzier ni ka br. o godz. 17.00, a za koń czą w nie dzie lę 13 paź -
dzier ni ka br., oko ło godz. 14.00. Koszt uczest nic twa (po sił ki, noc le gi, ma te ria ły for ma cyj ne) wy no -
si 125 zł. Pro si my Księ ży Dzie ka nów o wy ty po wa nie z każ de go de ka na tu 3-4 ze la to rów i zgło sze nie ich da -
nych naj póź niej do 30 wrze śnia do Wy dzia łu Dusz pa ster skie go, tel.: 24/ 262-85-99, cen trex 116; e -ma il:
jo an na.kaw czyn ska@die ce zja ploc ka.pl.

Księ ży Pro bosz czów pro si my o po moc w do tar ciu ze la to rów do Po po wa oraz – w mia rę moż li wo -
ści – o ich wspar cie fi nan so we.

Płock, dnia 28 sierp 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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KOMUNIKAT EKONOMA DIECEZJALNEGO

In for ma cja o zmia nie wy so ko ści świad czeń fi nan so wych 

W tych dniach za koń czył sie kil ku mie sięcz ny pro ces ak tu ali za cji licz by wier nych w pa ra fiach na szej
die ce zji. Zbie ra nie tych da nych po dyk to wa ne by ło uchwa łą Die ce zjal nej Ra dy Eko no micz nej z dnia 27
lu te go br. a tak że po trze bą ich ure al nie nia. Ser decz nie dzię ku ję wszyst kim księ żom pro bosz czom za na -
de sła nie ak tu al nych, rze tel nych i nie zbęd nych in for ma cji.

Zgod nie z pra wem die ce zjal nym ilość miesz kań ców za mel do wa nych na te re nie da nej pa ra fii wa run -
ku je wy so kość świad czeń fi nan so wych na rzecz die ce zji, za rów no pa ra fial nych, jak i oso bi stych. 

Pra gnę po in for mo wać, iż zmia na wy so ko ści świad czeń fi nan so wych obo wią zy wać bę dzie
od 1 wrze śnia 2013 r., po uwzględ nie niu ak tu al nej wiel ko ści pa ra fii. Li sty ze sto sow ny mi in for ma cja mi
zo sta ły wy sła ne do Czci god nych Księ ży.

W ra zie ja kich kol wiek wąt pli wo ści, czy też po my łek pro szę o kon takt z ka są Ku rii Die ce zjal -
nej tel. 24/268 04 53 lub bez po śred nio ze mną.

Płock, dnia 27 sierp nia 2013 r.

Ks. Ro man Ba giń ski
Eko nom Die ce zjal ny
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PERSONALIA

No mi na cje na De ka nal nych Dusz pa ste rzy Ro dzin
1. Ksiądz mgr Zbi gniew Za łęc ki, pro boszcz par. pw. św. Ma rii Mag da le ny w Mo ko wie, mia no wa ny

De ka nal nym Dusz pa ste rzem Ro dzin w de ka na cie do brzyń skim n. Wi słą;
2. Ksiądz kan. mgr Zbi gniew Sa jew ski, pro boszcz par. pw. św. Mak sy mi lia na Kol be go w Płoń sku,

mia no wa ny De ka nal nym Dusz pa ste rzem Ro dzin w de ka na cie płoń skim;
3. Ksiądz kan. mgr Grze gorz Jen drze jew ski, pro boszcz par. pw. św. Flo ria na w Or szy mo wie, mia -

no wa ny De ka nal nym Dusz pa ste rzem Ro dzin w de ka na cie wy szo grodz kim;

No mi na cje na De ka nal nych Dusz pa ste rzy Mło dzie ży
1. Ksiądz mgr Bar tosz Szo stak, wi ka riusz par. pw. św. Onu fre go w Sta ro źre bach, mia no wa ny de ka -

nal nym dusz pa ste rzem mło dzie ży w de ka na cie biel skim;
2. Ksiądz mgr Sta ni sław Piet kie wicz, wi ka riusz par. pw. Wnie bo wzię cia NMP w Bo dza no wie, mia -

no wa ny de ka nal nym dusz pa ste rzem mło dzie ży w de ka na cie bo dza now skim;
3. Ksiądz mgr Grze gorz Wal czak, wi ka riusz par. pw. św. Jó ze fa w Cie cha no wie, mia no wa ny de ka -

nal nym dusz pa ste rzem mło dzie ży w de ka na cie cie cha now skim wschod nim;
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4. Ksiądz mgr Piotr Or liń ski, wi ka riusz par. pw. św. Pio tra w Cie cha no wie, mia no wa ny de ka nal -
nym dusz pa ste rzem mło dzie ży w de ka na cie cie cha now skim za chod nim;

5. Ksiądz mgr Pa weł So lec ki, wi ka riusz par. pw. św. Ka ta rzy ny w Do brzy niu n. Drwę cą, mia no wa -
ny de ka nal nym dusz pa ste rzem mło dzie ży w de ka na cie do brzyń skim n. Drwę cą;

6. Ksiądz mgr Pa weł Gniad kow ski, wi ka riusz par. pw. Wnie bo wzię cia NMP w Do brzy niu n. Wi słą,
mia no wa ny de ka nal nym dusz pa ste rzem mło dzie ży w de ka na cie do brzyń skim n. Wi słą;

7. Ksiądz mgr An drzej Kon wer ski, wi ka riusz par. pw. Wnie bo wzię cia NMP w Dzierz go wie, mia no -
wa ny de ka nal nym dusz pa ste rzem mło dzie ży w de ka na cie dzierz gow skim;

8. Ksiądz mgr Pa weł Bie drzyc ki, wi ka riusz par. pw. św. Mi ko ła ja w Gą bi nie, mia no wa ny de ka nal -
nym dusz pa ste rzem mło dzie ży w de ka na cie gą biń skim;

9. Ksiądz mgr Mar cin Le wan dow ski, wi ka riusz par. pw. św. Mar ci na w Go sty ni nie, mia no wa ny de -
ka nal nym dusz pa ste rzem mło dzie ży w de ka na cie go sty niń skim;

10. Ksiądz mgr Mar cin Du rzyń ski, wi ka riusz par. pw. św. Jó ze fa w Ma ko wie Ma zo wiec kim, mia -
no wa ny de ka nal nym dusz pa ste rzem mło dzie ży w de ka na cie ma kow skim;

11. Ksiądz mgr Ra fał Win nic ki, wi ka riusz par. pw. św. Sta ni sła wa BM w Mła wie, mia no wa ny de ka -
nal nym dusz pa ste rzem mło dzie ży w de ka na cie mław skim;

12. Ksiądz mgr Ma rek Pszczół kow ski, wi ka riusz par. pw. św. Woj cie cha w Na siel sku, mia no wa ny de -
ka nal nym dusz pa ste rzem mło dzie ży w de ka na cie na siel skim;

13. Ksiądz mgr Łu kasz Gach, wi ka riusz par. pw. Świę te go Krzy ża w Płoc ku, mia no wa ny de ka nal -
nym dusz pa ste rzem mło dzie ży w de ka na cie płoc kim wschod nim;

14. Ksiądz mgr Ja cek Go łę biow ski, wi ka riusz par. pw. św. Ja dwi gi Kró lo wej w Płoc ku, mia no wa ny
de ka nal nym dusz pa ste rzem mło dzie ży w de ka na cie płoc kim za chod nim

15. Ksiądz mgr To masz Tom czak, wi ka riusz par. pw. św. Mak sy mi lia na Kol be go w Płoń sku, mia -
no wa ny de ka nal nym dusz pa ste rzem mło dzie ży w de ka na cie płoń skim;

16. Ksiądz mgr Mar cin Mi lew ski, wi ka riusz par. pw. św. Woj cie cha w Prza sny szu, mia no wa ny de -
ka nal nym dusz pa ste rzem mło dzie ży w de ka na cie prza sny skim;

17. Ksiądz mgr Adam Brze ziń ski, wi ka riusz par. pw. Mi ło sier dzia Bo że go w Puł tu sku, mia no wa ny
de ka nal nym dusz pa ste rzem mło dzie ży w de ka na cie puł tu skim

18. Ksiądz mgr Sła wo mir Buń kow ski, wi ka riusz par. pw. św. Woj cie cha w Ra cią żu, mia no wa ny de -
ka nal nym dusz pa ste rzem mło dzie ży w de ka na cie ra ciąż skim;

19. Ksiądz mgr Ra fał Pa bich, wi ka riusz par. pw. św. Sta ni sła wa Kost ki w Ry pi nie, mia no wa ny de -
ka nal nym dusz pa ste rzem mło dzie ży w de ka na cie ry piń skim;

20. Ksiądz mgr Piotr Mu zy czy szyn, wi ka riusz par. pw. św. An ny w Se roc ku, mia no wa ny de ka nal -
nym dusz pa ste rzem mło dzie ży w de ka na cie se roc kim;

21. Ksiądz mgr Krzysz tof Za łę ski, wi ka riusz par. pw. św. Wi ta, Mo de sta i Kre scen cji w Sierp cu,
mia no wa ny de ka nal nym dusz pa ste rzem mło dzie ży w de ka na cie sier pec kim;

22. Ksiądz mgr Ma riusz Sta siak, wi ka riusz par. pw. św. An ny w Strze go wie, mia no wa ny de ka nal -
nym dusz pa ste rzem mło dzie ży w de ka na cie strze gow skim;

23. Ksiądz mgr Da riusz Siel czak, wi ka riusz par. pw. Mi ło sier dzia Bo że go w Skę pem, mia no wa ny de -
ka nal nym dusz pa ste rzem mło dzie ży w de ka na cie tłu chow skim;

24. Ksiądz mgr Da riusz Sko czy las, wi ka riusz par. pw. Świę tej Trój cy w Wy szo gro dzie, mia no wa ny
de ka nal nym dusz pa ste rzem mło dzie ży w de ka na cie wy szo grodz kim;

25. Ksiądz mgr Piotr Sta siń ski, wi ka riusz par. pw. św. Jó ze fa w Za kro czy miu, mia no wa ny de ka nal -
nym dusz pa ste rzem mło dzie ży w de ka na cie za kro czym skim;

26. Ksiądz mgr To masz Ka sza nek, wi ka riusz par. pw. św. An to nie go w Żu ro mi nie, mia no wa ny de -
ka nal nym dusz pa ste rzem mło dzie ży w de ka na cie żu ro miń skim.

No mi na cje na De ka nal nych Dusz pa ste rzy Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza
1. Ksiądz mgr Ma riusz Przy bysz, wi ka riusz par. pw. św. Flo ria na w Pro bosz cze wi cach, mia no wa ny

De ka nal nym Dusz pa ste rzem Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza w de ka na cie biel skim;
2. Ksiądz mgr Je rzy Ja ku bow ski, wi ka riusz par. pw. Świę tej Trój cy w Bul ko wie, mia no wa ny De ka -

nal nym Dusz pa ste rzem Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza w de ka na cie bo dza now skim;
3. Ksiądz mgr Ma rek Piąt kie wicz, wi ka riusz par. pw. św. Te kli w Cie cha no wie, mia no wa ny De ka -

nal nym Dusz pa ste rzem Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza w de ka na cie cie cha now skim wschod nim;
4. Ksiądz mgr Le szek Sie mie niak, wi ka riusz par. pw. św. Apo sto łów Pio tra i Paw ła w Gru du sku, mia no -

wa ny De ka nal nym Dusz pa ste rzem Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza w de ka na cie cie cha now skim za chod nim;
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5. Ksiądz mgr Wie sław Jóź wiak, wi ka riusz par. pw. św. Ka ta rzy ny w Do brzy niu n. Drwę cą, mia no -
wa ny De ka nal nym Dusz pa ste rzem Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza w de ka na cie do brzyń skim n. Drwę cą;

6. Ksiądz mgr Ja ro sław Bo rek, wi ka riusz par. pw. św. Szcze pa na w Bąd ko wie, mia no wa ny De ka nal -
nym Dusz pa ste rzem Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza w de ka na cie do brzyń skim n. Wi słą;

7. Ksiądz mgr An drzej Kon wer ski, wi ka riusz par. pw. Wnie bo wzię cia NMP w Dzierz go wie, mia no -
wa ny De ka nal nym Dusz pa ste rzem Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza w de ka na cie dzierz gow skim;

8. Ksiądz mgr Ma rek Dy ga, wi ka riusz par. pw. św. Mi ko ła ja w Gą bi nie, mia no wa ny De ka nal nym
Dusz pa ste rzem Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza w de ka na cie gą biń skim;

9. Ksiądz mgr Da mian Ja błoń ski, wi ka riusz par. pw. Mi ło sier dzia Bo że go w Go sty ni nie, mia no wa -
ny De ka nal nym Dusz pa ste rzem Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza w de ka na cie go sty niń skim;

10. Ksiądz mgr Da riusz Wit kow ski, wi ka riusz par. pw. św. Bra ta Al ber ta w Ma ko wie Ma zo wiec kim,
mia no wa ny De ka nal nym Dusz pa ste rzem Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza w de ka na cie ma kow skim;

11. Ksiądz mgr Sła wo mir Det mer, wi ka riusz par. pw. św. Sta ni sła wa BM w Mła wie, mia no wa ny De -
ka nal nym Dusz pa ste rzem Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza w de ka na cie mław skim;

12. Ksiądz mgr Piotr Szulc, wi ka riusz par. pw. św. Ka ta rzy ny w Na siel sku, mia no wa ny De ka nal nym
Dusz pa ste rzem Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza w de ka na cie na siel skim;

13. Ksiądz mgr An drzej Kop czyń ski, wi ka riusz par. pw. św. Mar ci na w Słup nie, mia no wa ny De ka -
nal nym Dusz pa ste rzem Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza w de ka na cie płoc kim wschod nim;

14. Ksiądz mgr Krzysz tof Świer czyń ski, wi ka riusz par. pw. św. Ja na Chrzci cie la w Płoc ku, mia no -
wa ny De ka nal nym Dusz pa ste rzem Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza w de ka na cie płoc kim za chod nim

15. Ksiądz mgr Łu kasz Chru ściel, wi ka riusz par. pw. św. Mi cha ła Ar cha nio ła w Płoń sku, mia no wa -
ny De ka nal nym Dusz pa ste rzem Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza w de ka na cie płoń skim;

16. Ksiądz mgr Piotr Ra dwań ski, wi ka riusz par. pw. św. Woj cie cha w Prza sny szu, mia no wa ny De -
ka nal nym Dusz pa ste rzem Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza w de ka na cie prza sny skim;

17. Ksiądz mgr Ka mil Kra kow ski, wi ka riusz par. pw. bł. Ja na Paw ła II w Puł tu sku, mia no wa ny De -
ka nal nym Dusz pa ste rzem Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza w de ka na cie puł tu skim

18. Ksiądz mgr Zbi gniew Mil cza rek, wi ka riusz par. pw. św. Ja ku ba Apo sto ła w Uniec ku, mia no wa -
ny De ka nal nym Dusz pa ste rzem Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza w de ka na cie ra cią skim;

19. Ksiądz mgr Woj ciech Pa ra dow ski, wi ka riusz par. pw. św. Ja na Chrzci cie la w Sa dło wie, mia no -
wa ny De ka nal nym Dusz pa ste rzem Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza w de ka na cie ry piń skim;

20. Ksiądz mgr Da riusz Żu ław nik, wi ka riusz par. pw. św. An to nie go w Ze grzu, mia no wa ny De ka -
nal nym Dusz pa ste rzem Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza w de ka na cie se roc kim;

21. Ksiądz mgr Da wid Wit kow ski, wi ka riusz par. pw. św. Wi ta, Mo de sta i Kre scen cji w Sierp cu,
mia no wa ny De ka nal nym Dusz pa ste rzem Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza w de ka na cie sier pec kim;

22. Ksiądz mgr Se ba stian Krup niew ski, wi ka riusz par. pw. św. Ro cha w Ra dza no wie, mia no wa ny
De ka nal nym Dusz pa ste rzem Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza w de ka na cie strze gow skim;

23. Ksiądz mgr Woj ciech Czaj kow ski, wi ka riusz par. pw. Wnie bo wzię cia NMP w Tłu cho wie, mia -
no wa ny De ka nal nym Dusz pa ste rzem Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza w de ka na cie tłu chow skim;

24. Ksiądz mgr Krzysz tof Paw lu kow ski SDB, wi ka riusz pa ra fii pw. Zwia sto wa nia NMP w Czer wiń -
sku, mia no wa ny De ka nal nym Dusz pa ste rzem Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza w de ka na cie wy szo grodz kim;

25. Ksiądz mgr Pa weł Grąb czew ski, wi ka riusz par. pw. św. Ja na Chrzci cie la w Kro cze wie, mia no -
wa ny De ka nal nym Dusz pa ste rzem Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza w de ka na cie za kro czym skim;

26. Ksiądz mgr Pa weł Ku ła kow ski, wi ka riusz par. pw. św. Sta ni sła wa BM w Bie żu niu, mia no wa ny
De ka nal nym Dusz pa ste rzem Li tur gicz nej Służ by Oł ta rza w de ka na cie żu ro miń skim.

In ne
Ks. mgr Krzysz tof No wak zo stał eks kar dy no wa ny z die ce zji płoc kiej i de kre tem ar cy bi sku pa De -

tro it z dniem 1 lip ca 2013 r. in kar dy no wa ny do tej że die ce zji. 

Płock, dnia 25 sierp nia 2013 r.
Ks. Da riusz Ro gow ski

No ta riusz
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Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 3 września 2013 r.
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