
125

KOMUNIKAT WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. 39. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa

39. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa odbędzie się w sobotę 18 września 
2021 r. pod hasłem „Kochaj mnie Tato!”, nawiązującym do przeżywanego Roku św. Józefa. Pielgrzym-
ka przebiegać będzie w dwóch grupach (dzieci i młodzież).W tym roku stworzonych jest 20 grup dzie-
cięcych (uczniowie klas 1-7 Szkół Podstawowych). Przewodnikami grup są dekanalni duszpasterze 
służby liturgicznej.

Program Pielgrzymki Dzieci
Plac przed kościołem farnym w Przasnyszu

  9.15 – recepcja, objęcie dyżurów przez służby
10.00 – powitanie dzieci i opiekunów, zawiązanie wspólnoty
10.30 – piesza pielgrzymka do Rostkowa (ok. godziny marszu)

Plac przy sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie
ok. 12.00 – przejście przez Bramę św. Stanisława Kostki i powitanie pielgrzymów
13.00 – Msza św. – przewodniczy J. E. Ksiądz Biskup Piotr Libera
14.00 – zakończenie pielgrzymki dzieci

Program Pielgrzymki Młodzieży
Plac przy sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie

15.30 – recepcja i objęcie dyżurów przez młodzież 
16.00 – powitanie młodzieży i zawiązanie wspólnoty – RAP BROTHERS
      Uroczyste wniesienie relikwii św. Stanisława Kostki
16.30 – konferencja „Kochaj mnie Tato!”
17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź
17.45 – przygotowanie do Mszy św.
18.00 – Msza św. – przewodniczy J. E. Ksiądz Biskup Piotr Libera 
19.15 – koncert zespołu MALEO REGGAE ROCKERS
20.30 – zakończenie pielgrzymki młodzieży

Informacje policji i służb porządkowych
• Pielgrzymi nie powinni zabierać ze sobą wartościowych przedmiotów i dużych sum pieniędzy.
• Ze względów bezpieczeństwa prosimy o zabranie napojów tylko w plastikowych opakowaniach.
• Pielgrzymi zachowujący się nagannie (picie alkoholu, palenie papierosów i zażywanie innych środ-

ków odurzających) będą pociągani do odpowiedzialności prawnej, np. przez skierowanie pism 
urzędowych do rodziców i  szkół. Policja ma prawo również zatrzymać osoby niestosujące się 
do wskazań służb porządkowych.

• W czasie pielgrzymki na terenie Rostkowa obowiązuje całkowity zakaz sprzedawania, posiadania 
i używania materiałów pirotechnicznych oraz napojów alkoholowych.

OKÓLNIK
KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

Płock – dnia 26 sierpnia 2021 r.

25/2021
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Uwagi organizacyjne
• Za  organizację i  przebieg Pielgrzymki odpowiada Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej 

Płockiej, Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia”, Dekanalni Duszpasterze Młodzieży, 
Dekanalni Duszpasterze Służby Liturgicznej oraz poproszeni księża i katecheci do prowadzenia 
grup dziecięcych.

• Bardzo prosimy Księży Dziekanów o życzliwe zainteresowanie się i o pomoc, szczególnie przy or-
ganizacji wyjazdów z poszczególnych dekanatów.

• W dniu 1 września 2021 r. o godz. 17.00 w MCSW „Studnia” przy ul. Górnej 1A odbędzie się 
spotkanie J. E. Księdza Biskupa Piotra Libery z Dekanalnymi Duszpasterzami Młodzieży i Deka-
nalnymi Duszpasterzami Służby Liturgicznej.

• Nad bezpieczeństwem pielgrzymów w Przasnyszu i Rostkowie czuwać będzie Policja oraz grupa 
umundurowanych pracowników ochrony.

• Do każdej parafii został przekazany plakat zapowiadający tegoroczną pielgrzymkę (jeśli istnieje 
potrzeba większej ilości plakatów prosimy o zgłaszanie się do Wydziału Duszpasterskiego). Plakaty 
otrzymają także katecheci podczas spotkań przed rozpoczęciem roku szkolnego.

• Zgłoszenia z poszczególnych parafii należy przekazać Dekanalnemu Duszpasterzowi Młodzieży 
do dnia 15 września 2021 r. lub dostarczyć bezpośrednio do Wydziału Duszpasterskiego.

• Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży prosimy o dostarczenie zgłoszeń do Wydziału Duszpa-
sterskiego oraz odebranie materiałów pielgrzymkowych między 13 a 16 września 2021 r.

• Tegoroczne pamiątki pielgrzymkowe są do odebrania w Wydziale Duszpasterskim (w godzinach 
pracy Kurii).

• Koszt pielgrzymki – 5 zł od uczestnika.

Pielgrzymka dzieci
• Pielgrzymka dzieci obejmuje dzieci klas 1-7 szkół podstawowych.
• Prosimy Księży i Katechetów, aby wykorzystali czas dojazdu do Przasnysza na stworzenie w swo-

jej grupie atmosfery pielgrzymowania i modlitwy.
• Uczestnicy przywożą ze sobą kanapki, które zabierają z autokarów już w Przasnyszu, ponieważ 

dostęp do autokarów w Rostkowie będzie utrudniony.
• Razem z  dziećmi obowiązkowo powinni przyjechać dorośli opiekunowie w  proporcji: jeden 

opiekun na 15 dzieci!
• Po przyjeździe do Przasnysza, dorosły przedstawiciel grupy zgłasza uczestników ze swojej parafii 

lub dekanatu w  recepcji (do recepcji zgłaszają się tylko te grupy, które wcześniej nie zostały 
zgłoszone w Wydziale Duszpasterskim, bądź zostały zgłoszone, ale nie odebrały przygotowa-
nych materiałów). Natomiast sami uczestnicy udają się na plac za kościołem farnym.

• Czcigodnych Księży prosimy o posługę w konfesjonale w kościele św. Wojciecha w Przasnyszu 
(doświadczenie lat ubiegłych uczy, że duża liczba dzieci pragnie w tym dniu skorzystać z sakramen-
tu pojednania).

• Ksiądz odpowiedzialny za prowadzenie grupy odpowiedzialny jest za przygotowanie nagłośnie-
nia na czas pielgrzymki z Przasnysza do Rostkowa.

Pielgrzymka młodzieży
• Pielgrzymka młodzieży obejmuje uczniów klas 8 Szkół Podstawowych i  młodzież ze Szkół 

Średnich.
• Po przyjeździe do Rostkowa, dorosły przedstawiciel grupy zgłasza uczestników ze swojej parafii 

lub dekanatu w  recepcji (do recepcji zgłaszają się tylko te grupy, które wcześniej nie zostały 
zgłoszone w Wydziale Duszpasterskim, bądź zostały zgłoszone, ale nie odebrały przygotowa-
nych materiałów).

• Młodzież udaje się bezpośrednio na  plac przy  Sanktuarium św. Stanisława Kostki (teren spo-
tkania będzie ogrodzony) i  pozostaje na  nim do  końca trwania spotkania (prosimy wcześniej 
poinformować młodzież, że zakaz wychodzenia poza teren ogrodzenia będzie bezwzględnie eg-
zekwowany przez pracowników ochrony).

• Dekanalni duszpasterze młodzieży odpowiedzialni są za zorganizowanie przynajmniej jed-
nego autokaru z dekanatu. Istnieje również możliwość przyjazdu autokarami z poszczególnych 
parafii. Prosimy o zgłaszanie tych autokarów do dekanalnych duszpasterzy młodzieży.

• Młodzież zabiera ze sobą suchy prowiant.
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Podczas pielgrzymki będzie możliwość przystąpienia do  sakramentu pokuty (prosimy kapłanów 
o nałożenie na siebie stuł, by młodzież miała pewność, że może u danego księdza skorzystać ze spowiedzi).

2. 20. Memoriał szachowy im. św. Stanisława Kostki w Przasnyszu

W piątek 17 września 2021 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Kilińskiego 1 w Prza-
snyszu odbędzie się 20. Memoriał szachowy im. św. Stanisława Kostki. Jest turniejem otwartym (open) 
dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy wpłacają 5 zł wpisowego. Tempo gry: 30 min. na każdego zawodnika. 
System rozgrywek: szwajcarski kontrolowany na dystansie siedmiu rund. Nagrody rzeczowe za pierw-
szych sześć miejsc. Pozostali uczestnicy otrzymują upominki. Organizatorzy zapewniają obiad. Za-
kończenie memoriału ok. godz. 17.00. Zgłoszenia uczestników przyjmuje Wydział Duszpasterski Kurii 
Płockiej (tel.: /24/ 262-85-99) z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz nazwy reprezen-
towanego klubu, szkoły lub parafii do 15 września br. Za organizację i przeprowadzenie Memoriału 
dopowiadają: ks. Józef Szczeciński i ks. Wojciech Paradowski.

Płock, dnia 26 sierpnia 2021 r.
 Ks. Marcin Sadowski
 p. o. Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego
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KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO INSTYTUTU MUZYKI KOŚCIELNEJ

Uprzejmie proszę Czcigodnych Księży o poinformowanie w ramach ogłoszeń parafialnych w dniu 
5 września br. o naborze uczniów do Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej, poprzez odczytanie 
poniższego komunikatu:

„Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej MUSICUM w Płocku ogłasza nabór uczniów do nauki gry 
na organach kościelnych oraz fortepianie. Zapraszamy chłopców i dziewczęta, panie i panów zaintere-
sowanych muzyką kościelną. Przesłuchania odbędą się 11 września 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie 
Instytutu. Szczegółowe informacje na stronie internetowej musicum.pl”.

Płock, dnia 26 sierpnia 2021 r.
 Ks. Marcin Sadowski
 Dyrektor Diecezjalnego Instytutu 
 Muzyki Kościelnej MUSICUM
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KOMUNIKAT KANCELARII KURII

Europejskie Centrum Komunikacji Kultury (ECCC) w Warszawie – Falenicy, prowadzone przez księ-
ży jezuitów, organizuje Warsztaty dla Spowiedników i Kierowników Duchowych. Trzydniowe szkolenie 
jest skierowane do księży, sióstr zakonnych i osób świeckich, które towarzyszą duchowo innym osobom. 
Tematyka zajęć będzie dotyczyć nawiązywania i utrzymywania zdrowej relacji z penitentem bądź osobą 
prowadzoną w kierownictwie duchowym. Warsztaty poprowadzą psycholodzy i psychoterapeuci: ks. dr 
Tomasz Liszewski i dr Monika Guzewicz; konferencje wygłosi o. Paweł Szpyrka SJ. 

Kontakt: ECCC, e-mail: rekolekcje@eccc.pl; tel. 22/872-04-41; http://www.eccc.pl.
Płock, dnia 26 sierpnia 2021 r.
 Ks. Piotr Grzywaczewski
 Kanclerz
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KOMUNIKAT 

Z  dniem 25 sierpnia br. Biskup Płock Piotr Libera mianował Dekanalnych Duszpasterzy Mło-
dzieży i Służby Liturgicznej na rok 2021/2022. Zapraszamy powołanych kapłanów na spotkanie dnia 
1 września br. o godz. 17.00 do M-CEW „Studnia” w Płocku, podczas którego Ksiądz Biskup wręczy 
nominacje.

Płock, 23 sierpnia 2021 r.

 Ks. Marcin Sadowski Ks. Piotr Grzywaczewski
 p. o. Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kanclerz
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PERSONALIA – SIERPIEŃ 2021

Dekanalni Duszpasterze Młodzieży i Służby Liturgicznej 2021/2022 
1. Ksiądz mgr Grzegorz Makowski, wikariusz par. pw. św. Jana Chrzciciela w Bielsku, mianowany 

dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie bielskim;
2. Ksiądz mgr Michał Gołębiewski, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Bodzanowie, miano-

wany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie bodzanowskim;
3. Ksiądz mgr Arkadiusz Sikorski, wikariusz par. pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie, miano-

wany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie ciechanowskim wschodnim;
4. Ksiądz mgr Marcin Siemiątkowski, wikariusz par. pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie, mia-

nowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie ciechanowskim zachodnim;
5. Ksiądz mgr Tomasz Gerek, wikariusz par. pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu n. Drwęcą, mianowany 

dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie dobrzyńskim n. Drwęcą;
6. Ksiądz mgr Paweł Perdion, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Dobrzyniu n. Wisłą, miano-

wany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie dobrzyńskim n. Wisłą;
7. Ksiądz mgr Michał Guzek, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Dzierzgowie, mianowany 

dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie dzierzgowskim;
8. Ksiądz mgr Roman Zieliński, wikariusz par. pw. św. Mikołaja w Gąbinie, mianowany dekanalnym 

duszpasterzem młodzieży w dekanacie gąbińskim;
9. Ksiądz mgr Patryk Zawadzki, wikariusz par. pw. św. Marcina w Gostyninie, mianowany dekanal-

nym duszpasterzem młodzieży w dekanacie gostynińskim;
10. Ksiądz mgr Krzysztof Węglicki, wikariusz par. pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim, 

mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie makowskim;
11. Ksiądz mgr Michał Fordubiński, wikariusz par. pw. św. Stanisława BM w Mławie, mianowany 

dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie mławskim wschodnim;
12. Ksiądz mgr Łukasz Chruściel, wikariusz par. pw. Świętej Rodziny w Mławie, mianowany dekanal-

nym duszpasterzem młodzieży w dekanacie mławskim zachodnim;
13. Ksiądz mgr Tomasz Dec, wikariusz par. pw. św. Wojciecha w Nasielsku, mianowany dekanalnym 

duszpasterzem młodzieży w dekanacie nasielskim;
14. Ksiądz mgr Łukasz Szymański, wikariusz par. pw. Matki Bożej Fatimskiej w Płocku, mianowany 

dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie płockim wschodnim;
15. Ksiądz mgr Marcin Lipiński, wikariusz par. pw. św. Zygmunta w Płocku, mianowany dekanalnym 

duszpasterzem młodzieży w dekanacie płockim zachodnim
16. Ksiądz mgr Mateusz Stępka, wikariusz par. pw. św. Ojca Pio w Płońsku, mianowany dekanalnym 

duszpasterzem młodzieży w dekanacie płońskim południowym;
17. Ksiądz mgr Wojciech Czajkowski, wikariusz par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, mia-

nowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie płońskim północnym;
18. Ksiądz mgr Dariusz Roliński, wikariusz par. pw. św. Wojciecha w Przasnyszu, mianowany deka-

nalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie przasnyskim;
19. Ksiądz mgr Bogdan Kołodziejski, wikariusz par. pw. św. Jana Pawła II w Pułtusku, mianowany 

dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie pułtuskim
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20. Ksiądz mgr Łukasz Gach, wikariusz par. pw. św. Wojciecha w Raciążu, mianowany dekanalnym 
duszpasterzem młodzieży w dekanacie raciąskim;

21. Ksiądz mgr Łukasz Kamiński, wikariusz par. pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie, mianowany 
dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie rypińskim;

22. Ksiądz mgr Mateusz Molak, wikariusz par. pw. św. Antoniego w Zegrzu, mianowany dekanalnym 
duszpasterzem młodzieży w dekanacie serockim;

23. Ksiądz mgr Sebastian Zalewski, wikariusz par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu, miano-
wany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie sierpeckim;

24. Ksiądz dr Grzegorz Kaczorowski, wikariusz par. pw. św. Stanisława BM w Glinojecku, mianowany 
dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie strzegowskim;

25. Ksiądz mgr Krzysztof Załęski, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie, mianowany 
dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie tłuchowskim;

26. Ksiądz mgr Tomasz Kolczyński, wikariusz par. pw. Świętej Trójcy w Wyszogrodzie, mianowany 
dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie wyszogrodzkim;

27. Ksiądz mgr Michał Piekarski, wikariusz par. pw. św. Barbary w Nowym Dworze Mazowieckim, 
mianowany dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie zakroczymskim;

28. Ksiądz mgr Tomasz Baranowski, wikariusz par. pw. św. Antoniego w  Żurominie, mianowany 
dekanalnym duszpasterzem młodzieży w dekanacie żuromińskim.

Nominacje na Dekanalnych Duszpasterzy Służby Liturgicznej
1. Ksiądz mgr Kamil Mańkowski, wikariusz par. pw. św. Floriana w Proboszczewicach, mianowany 

Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie bielskim;
2. Ksiądz mgr Michał Gołębiewski, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Bodzanowie, miano-

wany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie bodzanowskim;
3. Ksiądz mgr Piotr Smoliński, wikariusz par. pw. Bł. Płockich Biskupów Męczenników w Ciechano-

wie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie ciechanowskim wschod-
nim;

4. Ksiądz mgr Dawid Witkowski, wikariusz par. pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie, mianowany 
Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie ciechanowskim zachodnim;

5. Ksiądz mgr Tomasz Kaszanek, wikariusz par. pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu n. Drwęcą, miano-
wany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie dobrzyńskim n. Drwęcą;

6. Ksiądz mgr Paweł Perdion, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Dobrzyniu n. Wisłą, miano-
wany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie dobrzyńskim n. Wisłą;

7. Ksiądz mgr Marcin Stankiewicz, wikariusz par. pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Grudusku, 
mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie dzierzgowskim;

8. Ksiądz mgr Grzegorz Marzec, wikariusz par. pw. św. Mikołaja w Gąbinie, mianowany Dekanalnym 
Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie gąbińskim;

9. Ksiądz mgr Leszek Rutkowski, wikariusz par. pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie, mianowany 
Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie gostynińskim;

10. Ksiądz mgr Łukasz Kiciński, wikariusz par. pw. św. Jana Chrzciciela w  Krasnem, mianowany 
Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie makowskim;

11. Ksiądz mgr Sławomir Ambroziak, wikariusz par. pw. św. Stanisława BM w Mławie, mianowany 
Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie mławskim wschodnim;

12. Ksiądz mgr Kamil Kozakowski, wikariusz par. pw. św. Jana Kantego w Mławie, mianowany Deka-
nalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie mławskim zachodnim;

13. Ksiądz mgr Paweł Solecki, wikariusz par. pw. św. Rocha w Cieksynie, mianowany Dekanalnym 
Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie nasielskim;

14. Ksiądz mgr Piotr Szulc, wikariusz par. pw. św. Wojciecha w Płocku, mianowany Dekanalnym 
Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie płockim wschodnim;

15. Ksiądz mgr Piotr Muzyczyszyn, wikariusz par. pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku, mianowany 
Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie płockim zachodnim

16. Ksiądz mgr Mariusz Raczkowski, wikariusz par. pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, miano-
wany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie płońskim południowym;

17. Ksiądz mgr Dawid Gołębiewski, wikariusz par. pw. św. Urbana w Baboszewie, mianowany Deka-
nalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie płońskim północnym;
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18. Ksiądz mgr Artur Kowalczyk, wikariusz par. pw. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu, mianowany 
Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie przasnyskim;

19. Ksiądz mgr Piotr Pieczewski, wikariusz par. pw. św. Mateusza w Pułtusku, mianowany Dekanal-
nym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie pułtuskim

20. Ksiądz mgr Krystian Bartnicki, wikariusz par. pw. św. Stanisława BM w Drobinie, mianowany 
Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie raciąskim;

21. Ksiądz mgr Grzegorz Sieczka, wikariusz par. pw. Świętej Trójcy w Rypinie, mianowany Dekanal-
nym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie rypińskim;

22. Ksiądz mgr Marek Wiśniewski, wikariusz par. pw. św. Anny w Serocku, mianowany Dekanalnym 
Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie serockim;

23. Ksiądz mgr Adam Kowalski, wikariusz par. pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu, miano-
wany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie sierpeckim;

24. Ksiądz mgr Przemysław Krysztofiak, wikariusz par. pw. św. Rocha w Radzanowie, mianowany 
Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie strzegowskim;

25. Ksiądz mgr Jarosław Szumański, wikariusz par. pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem, mianowany 
Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie tłuchowskim;

26. Ksiądz mgr Tomasz Kolczyński, wikariusz par. pw. Świętej Trójcy w Wyszogrodzie, mianowany 
Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie wyszogrodzkim;

27. Ksiądz mgr Arkadiusz Czubakowski, wikariusz par. pw. św. Anny w Pomiechowie, mianowany 
Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie zakroczymskim;

28. Ksiądz mgr Piotr Oszczyk, wikariusz par. pw. św. Stanisława BM w Bieżuniu, mianowany Deka-
nalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie żuromińskim.

Nominacje inne
1. Ks. mgr Robert Kamiński, administrator parafii pw. św. Wojciecha w Malużynie, z dniem 1 września 

2021 r., mianowany kapelanem Ochotniczych Straży Pożarnych w mieście i gminie Glinojeck. 
2. Ks. mgr Jakub Kępczyński, kapelan Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w  Płocku, z  dniem 

24 sierpnia 2021 r., mianowany Diecezjalnym Duszpasterzem Służby Zdrowia. 

Upoważnienia do spowiadania wiernych i głoszenia słowa Bożego
1. Br. Marek Długołęcki OFM Cap., z dniem 1 września 2021 r., otrzymał upoważnienie do  spo-

wiadania wiernych i  głoszenia słowa Bożego, na  czas jego pobytu w  diecezji płockiej w  klasztorze 
OO. Kapucynów w Zakroczymiu.

2. Br. Dariusz Miastowski OFM Cap., z dniem 1 września 2021 r., otrzymał upoważnienie do spo-
wiadania wiernych i  głoszenia słowa Bożego, na  czas jego pobytu w  diecezji płockiej w  klasztorze 
OO. Kapucynów w Zakroczymiu. 

3. Br. Juliusz Pyrek OFM Cap., z dniem 1 września 2021 r., otrzymał upoważnienie do spowiadania 
wiernych i głoszenia słowa Bożego, na czas jego pobytu w diecezji płockiej w klasztorze OO. Kapucynów 
w Zakroczymiu. 

Zwolnienia
1. Ks. kan. mgr Krzysztof Kozłowski, w związku z przejściem na emeryturę, z dniem 31 sierpnia 

2021 r., zwolniony z funkcji kapelana Ochotniczych Straży Pożarnych w mieście i gminie Glinojeck. 
2. Ks. mgr Marcin Zboiński, z dniem 24 sierpnia 2021 r., zwolniony z funkcji Diecezjalnego Duszpa-

sterza Służby Zdrowia. 
3. Ks. dr Łukasz Zdunkiewicz, z dniem 25 sierpnia 2021 r., zwolniony z  funkcji członka Komisji 

Przedwizytacyjnej Kurii Diecezjalnej Płockiej.
Płock, dnia 26 sierpnia 2021 r.
 Ks. Dariusz Rogowski
 Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 26 sierpnia 2021 r.
Nr 1777/2021

Za zgodność


