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DEKRET ADMINISTRATORA APOSTOLSKIEGO DIECEZJI PŁOCKIEJ 
W KWESTII SPRAWOWANIA LITURGII WEDŁUG MISSALE ROMANUM Z 1962 R.

W trosce o piękno i właściwe sprawowanie w diecezji płockiej liturgii według dawnej formy rytu 
rzymskiego, na podstawie kan. 375 § 1 oraz kan. 392 Kodeksu prawa kanonicznego, jak również Listu 
apostolskiego w formie motu proprio Traditionis custodes papieża Franciszka z dnia 16 lipca 2021 r., za-
rządzam, by normy w tej materii, zawarte w Dekrecie Biskupa Płockiego Piotra Libery z dnia 6 września 
2021 r., wprowadzone ad experimentum na okres jednego roku, obowiązywały aż do czasu mianowania 
nowego Biskupa Płockiego i podjęcia przez niego stosownych decyzji w tej sprawie.

Płock, dnia 23 sierpnia 2022 r.
Nr 1431/2022
 † Wiesław Śmigiel
 Administrator Apostolski
 Diecezji Płockiej
 Ks. Piotr Grzywaczewski
 Kanclerz
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ZAPROSZENIE NA DOŻYNKI DIECEZJALNE
(w wersji elektronicznej przekazane 5.08.2022 r., e-Biuletynem 37/2022)

Czcigodni Księża, Drodzy Diecezjanie!
Zakończenie żniw to czas dziękczynienia Bogu za dary ziemi. Tegoroczne Dożynki Diecezji Płockiej, 

połączone z Dożynkami Samorządowymi Gminy Somianka, odbędą się 21 sierpnia 2022 r. w Popowie 
Kościelnym w dekanacie serockim. Centralnym wydarzeniem święta dziękczynienia za zbiory będzie 
Msza św. sprawowana o godz. 11.00 przez Księdza Biskupa Seniora Piotra. 

Serdecznie zapraszam Czcigodnych Księży, Drogich Rolników i Osoby pracujące na rzecz rolnictwa, 
a także wszystkich, którzy są wdzięczni za trud i owoce pracy rolników, do udziału w uroczystościach 
dożynkowych.

Z modlitwą i błogosławieństwem –  
Płock, dnia 5 sierpnia 2022 r.
 † Mirosław Milewski
 Wikariusz Generalny

ZARZĄDZENIE: Zaproszenie na Dożynki Diecezjalne należy odczytać podczas wszystkich Mszy św. 
w niedzielę 14 sierpnia br., w ramach ogłoszeń duszpasterskich.

Płock, dnia 5 sierpnia 2022 r.
 † Mirosław Milewski
 Wikariusz Generalny

OKÓLNIK
KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

Płock – dnia 25 sierpnia 2022 r.

27/2022
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MODLITWA ZA OFIARY I POSZKODOWANYCH W CHORWACJI

W  sobotę 6 sierpnia 2022 r. na  terenie Chorwacji doszło do  tragicznego wypadku drogowego 
z udziałem wiernych z Polski, w tym z sąsiedniej diecezji włocławskiej, którzy udawali się na pielgrzym-
kę do Medjugorie. W wypadku tym zginęło 12 osób, w tym kierowca z firmy przewozowej w Płońsku, 
w naszej diecezji.

Jako wspólnota diecezjalna otoczmy modlitwą ofiary i poszkodowanych w tym wypadku, a także ich 
rodziny. Proszę o dołączenie tej intencji do modlitwy wiernych podczas Mszy św. w niedzielę 7 sierpnia 
2022 r. 

Płock, dnia 6 sierpnia 2022 r.
 † Mirosław Milewski
 Wikariusz Generalny
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KOMUNIKAT KANCELARII KURII

Uprzejmie przekazuję, że zaplanowana na dzień 6 września 2022 r. Konferencja Dziekańska odbędzie 
się w późniejszym terminie. O nowej dacie poinformujemy z wyprzedzeniem.

Płock, dnia 25 sierpnia 2022 r. 
 Ks. Piotr Grzywaczewski
 Kanclerz
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KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

1. Warsztaty muzyczne przed 40. Pielgrzymką Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa

W dniach 9-11 września br. w MCEW „Studnia” w Płocku odbędą się warsztaty muzyczne przy-
gotowujące do śpiewu podczas liturgii i nabożeństw 40. Pielgrzymki Dzieci i Młodzieży do Przasny-
sza i Rostkowa. Zapraszamy członków parafialnych zespołów muzycznych oraz inne osoby śpiewające, 
a także instrumentalistów, którzy chcieliby zaśpiewać w dużym, kilkudziesięcioosobowym zespole mło-
dzieżowym podczas tej pielgrzymki. Koszt udziału: 140 zł, zapisy przez link podany na ddm-studnia.pl 
oraz duszpasterski.pl oraz na  powiązanych profilach Facebook’owych (należy zapisać indywidualnie 
każdą osobę).

2. Memoriał Szachowy im. Św. Stanisława Kostki w Przasnyszu

W piątek 16 września 2022 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 14 września br. Za organizację i przeprowadzenie Memoriału 
odpowiada ks. Wojciech Paradowski.

3. 40. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa – 17 września 2022 r.

PROGRAM I UWAGI ORGANIZACYJNE
Pielgrzymka dzieci
I. Plac przy kościele farnym w Przasnyszu
9.00 – Objęcie dyżurów, przygotowanie do przyjęcia pielgrzymów
9.30 – Zawiązanie wspólnoty
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  9.45 – Msza św. – J. E. Ks. Bp Mirosław Milewski, homilia ks. Paweł Sobiecki
10.45 – wyjście pieszej pielgrzymki do Rostkowa
II. Teren za kościołem w Rostkowie
– Festyn św. Stanisława Kostki
13.45 – wspólne podsumowanie pielgrzymki na placu przy szkole podstawowej w Rostkowie, loso-

wanie nagród
14.00 – Zakończenie pielgrzymki

Pielgrzymka młodzieży
Część I: Rostkowo
15.00 – Zjazd pielgrzymów i nawiedzenie kościoła w Rostkowie
15.30 – Wyjście grup w pieszej pielgrzymce do Przasnysza
Część II: Hala sportowa przy ZSP w Przasnyszu
17.15 – Spotkanie poświęcone problematyce duchowej (konferencja) – Maciej Kozłowski – z zawodu 

nauczyciel geografii, z pasji – ewangelizator i autostopowicz
18.00 – Msza św. – J. E. Ks. Bp Mirosław Milewski, homilia o. Michał Masłowski SJ
19.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i uwielbienie
19.30 – Zaproszenie na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony w roku 2023
20.00 – Koncert – TAU
21.00 – Zakończenie pielgrzymki

UWAGI ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE PIELGRZYMKI
Poniżej prezentujemy uwagi organizacyjne dotyczące 40. Pielgrzymki Dzieci i Młodzieży do Prza-

snysza i Rostkowa. Prosimy o zapoznanie się z nimi.
• Organizatorami pielgrzymki są Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej oraz Diecezjal-

ne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia”.
• Dekanalni Duszpasterze Młodzieży, Dekanalni Duszpasterze Służby Liturgicznej prosimy o pro-

wadzenie grup pielgrzymkowych zarówno dziecięcych, jak i młodzieżowych.
• Bardzo prosimy Księży Dziekanów o życzliwe zainteresowanie się i o pomoc, szczególnie przy or-

ganizacji wyjazdów z poszczególnych dekanatów.
• 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 
lub dostarczyć bezpośrednio do Wydziału Duszpasterskiego do dnia 15 września 2022 r.

• Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży prosimy o dostarczenie zgłoszeń do Wydziału Duszpaster-
skiego oraz odebranie materiałów pielgrzymkowych między 13 a 15 września 2022 r.

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

• Koszt pielgrzymki – 5 zł od uczestnika.

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 innych środków odu-

rzających) będą pociągani do  odpowiedzialności prawnej, np. przez skierowanie pism urzędo-
wych 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. 
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Pielgrzymka dzieci
• Pielgrzymka dzieci obejmuje dzieci klas 1-7 szkół podstawowych
• Prosimy Księży i Katechetów, aby wykorzystali czas dojazdu do Przasnysza na stworzenie w swojej 

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

dostęp do autokarów w Rostkowie do czasu zakończenia pielgrzymki będzie niemożliwy.
• Razem z dziećmi obowiązkowo powinni przyjechać dorośli opiekunowie w proporcji: jeden opie-

kun na 15 dzieci!
• Po przyjeździe do Przasnysza, dorosły przedstawiciel grupy zgłasza uczestników ze swojej para-

fii 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 przygotowanych 
materiałów). Natomiast sami uczestnicy udają się na plac za kościołem farnym.

• Czcigodnych Księży prosimy o posługę w konfesjonale w kościele św. Wojciecha w Przasnyszu.
• Ksiądz odpowiedzialny za prowadzenie grupy odpowiedzialny jest za przygotowanie nagłośnienia 

na czas pielgrzymki z Przasnysza do Rostkowa.
• Po dojściu do Rostkowa dzieci przechodzą krótką „ścieżką dydaktyczną” przy kościele, ukazującą 

miejsca związane ze św. Stanisławem Kostką, po czym wchodzą na plac Festynu. 
• Dzieci w ramach pamiątek otrzymają okolicznościowe zakładki do książek z unikalnym nume-

rem, który weźmie udział w losowaniu nagród. Losowanie odbędzie się o godz. 13.45 na boisku 
szkoły podstawowej w Rostkowie, gdzie na zakończenie zgromadzą się wszyscy uczestnicy.

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 para-

fii 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 przygotowanych 
materiałów). 

• Autokary przejeżdżają do Przasnysza, parkują przy hali ZSP, wjazd od ulicy Kolejowej lub w miej-
scach wskazanych przez służby porządkowe w pobliżu hali.

• Młodzież kieruje się w stronę kościoła, wchodząc przez bramę na krótką “ścieżkę dydaktyczną” 
przy  kościele, ukazującą miejsca związane ze św. Stanisławem Kostką. Następnie gromadzi się 
na boisku szkolnym przy szkole podstawowej w Rostkowie, skąd wychodzić będą grupy w piel-
grzymce do Przasnysza. 

• Po dotarciu do Przasnysza i wejściu na teren obiektu, hala zostanie zamknięta, a służby ochrony 
nie będą wypuszczać uczestników poza teren obiektu. Tak będzie do  końca trwania spotkania 
(prosimy wcześniej poinformować młodzież, że zakaz wychodzenia poza halę będzie egzekwo-
wany 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.
• Podczas pielgrzymki będzie możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty, który będzie sprawo-

wany w na sali przylegającej do hali sportowej w Przasnyszu, ale oddzielonej na tyle, by umożliwić 
spowiedź w ciszy i spokoju (bardzo prosimy kapłanów o zabranie stuł).

4. Piesza Pielgrzymka z Ciechanowa do Rostkowa i Przasnysza – 17 września 2022 r.

Młodzież, która chciałaby spędzić cały dzień na pielgrzymim szlaku, wędrując po okolicach związa-
nych ze św. Stanisławem Kostką zapraszamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce z Ciechanowa do Rostko-
wa i Przasnysza. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie pieszej pielgrzymki jest ks. Michał Podgórski.

Program pielgrzymki
7.30 – wyruszenie grup z placu przy kościele parafii św. Józefa w Ciechanowie (Fara)
15.00 – dotarcie pielgrzymki do  Rostkowa, odpoczynek, zwiedzanie miejsc związanych z  życiem 

św. Stanisława Kostki
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15.30 – wyruszenie na ostatni etap pielgrzymki razem z młodzieżą, która dojedzie autokarami bez-
pośrednio do Rostkowa. Po dotarciu na halę przy ZSP w Przasnyszu realizowany będzie program wspól-
nie z pozostałą grupą młodzieży.

• Pielgrzymi zabierają ze sobą suchy prowiant, organizator nie zapewnia posiłków na trasie.
• Ze względów organizacyjnych wszyscy pielgrzymi muszą być zgłoszeni do 10 września br.
• GRUPY WRAZ Z OPIEKUNAMI należy zgłaszać do Wydziału Duszpasterskiego do dnia 10 wrze-

śnia 2022 drogą mailową (duszpasterski@diecezjaplocka.pl) lub telefonicznie 24 262 85 99. 
• OSOBY INDYWIDUALNE pragnące uczestniczyć w pielgrzymce prosimy o wypełnienie i przesła-

nie skanu KARTY ZGŁOSZENIOWEJ na adres duszpasterski@diecezjaplocka.pl do dnia 10 wrze-
śnia oraz posiadanie oryginału przy sobie w dniu pielgrzymki. Osoby niepełnoletnie muszą posia-
dać dorosłego opiekuna. Kartę zgłoszeniową można pobrać na stronie duszpasterski.pl, zakładka 
„Rostkowo”.

Pozostałe informacje związane z  organizacją 40. Pielgrzymki Dzieci i  Młodzieży do  Przasnysza 
i Rostkowa można znaleźć na stronach duszpasterski.pl oraz ddm-studnia.pl.

Płock, dnia 25 sierpnia 2022 r.
 Ks. Marcin Sadowski
 Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

137

KOMUNIKATY WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

1. Spotkania przed rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2022/2023 tradycyjnie odbędą się spotkania dla kate-
chetów duchownych, zakonnych i świeckich. W spotkaniach tych mają obowiązek uczestniczyć również 
wszyscy Księża Proboszczowie i Administratorzy Parafii, nawet jeśli sami nie katechizują. W tym roku 
spotkania odbędą się:

–  29 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) w  Płocku na  terenie parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego 
na Górkach i Szkole Muzycznej);

– 30 sierpnia 2022 r. (wtorek) w Ciechanowie na terenie parafii pw. św. Piotra (przy ul. Wyspiańskie-
go 25) i Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie (przy ul. Wojska 
Polskiego 51). 

Spotkania rozpoczynają się o  godz. 10.00 Mszą Świętą pod  przewodnictwem Księdza Biskupa, 
po której nastąpi część szkoleniowo-informacyjna.

2. Spotkania dla katechetów rozpoczynających pracę

Księży neoprezbiterów oraz katechetów zakonnych i świeckich rozpoczynających w tym roku pracę 
w naszej diecezji we wszystkich typach szkół, zapraszamy na spotkanie szkoleniowe. Spotkanie odbędzie 
10 września 2022 r. (sobota) w Płocku, o godz. 10.00, w Opactwie Pobenedyktyńskim przy ul. Tumskiej 3. 
Temat spotkania: „Formacja katechetów w Diecezji Płockiej”. W ramach spotkania przeprowadzony zosta-
nie warsztat (obowiązkowy): „Podręcznik do nauki religii – pomoc czy zbyteczny środek dydaktyczny?”.

3. Kwestionariusze katechetyczne

Uprzejmie prosimy Czcigodnych Księży Proboszczów, o sprawne wypełnienie diecezjalnego kwe-
stionariusza katechetycznego oraz ankiety ogólnopolskiej, przekazanych za pośrednictwem księży dzie-
kanów. Termin ich zwrotu upływa 30 września 2022 roku.

4. Informator katechetyczny 

Księża Proboszczowie otrzymali za pośrednictwem Księży Dziekanów Informator dla katechetów Die-
cezji Płockiej 2022/2023. Bardzo prosimy o przekazanie Informatorów katechetom pracującym na terenie 
parafii. Koszt jednego egzemplarza Informatora wynosi 15 zł. Opłatę, zgodną z rozdzielnikiem, prosimy 
przekazać do Sekretariatu Wydziału Katechetycznego za pośrednictwem Księży Dziekanów.
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5. Podręczniki

Wykaz podręczników zatwierdzonych przez Biskupa Płockiego i obowiązujących na terenie naszej Die-
cezji, znajduje się na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego.

6. Rekolekcje dla katechetów świeckich 

Rekolekcje dla katechetów świeckich w okresie jesiennym odbędą się:
• 30 września – 2 października 2022 r. wyjazdowe w Bieszczadach;
• 7-9 października 2022 r. w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym „Caritas” w Popowie;
• 21-23 października 2022 r. w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia” 

w Płocku;
• 4-6 listopada 2022 r. w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia” w Płocku;
• 25-27 listopada 2022 r. w  Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia” 

w Płocku.
Rekolekcje rozpoczynają się w piątek o godz. 17.30, zaś kończą w niedzielę około godz. 13.30. Zapisy 

na rekolekcje przez stronę internetową Wydziału Katechetycznego.

7. Konferencje szkoleniowe dla katechetów szkół podstawowych i specjalnych

Szkolenia odbędą się w  siedmiu ośrodkach: w Mławie, Pułtusku, Płońsku, Rypinie, Dobrzyniu n. 
Drwęcą, Ciechanowie i Płocku. Do   każdego z   poszczególnych ośrodków przyporządkowani zostali 
katecheci ze wskazanych poniżej dekanatów:

• 21 września (środa) Mława; par. pw. św. Stanisława BM (dekanaty: Mławski Wsch., Mławski Zach.);
• 28 września (środa) Pułtusk-Popławy; par. pw. Miłosierdzia Bożego (dekanaty: Pułtuski, Makow-

ski, Serocki, Nasielski);
• 29 września (czwartek) Płońsk; par. pw. św. Maksymiliana Kolbego (dekanaty: Płoński pół., Płoński 

poł., Raciąż, Zakroczymski);
• 5 października (środa) Rypin; par. pw. św. Stanisława Kostki (dekanaty: Rypiński, Sierpecki, 

Żuromiński);
• 6 października (czwartek) Dobrzyń n. Drwęcą; par. pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej (dekanaty: 

Dobrzyń n. Drwęcą, Tłuchowski);
• 12 października (środa) Ciechanów; par. pw. św. Józefa (Fara) (dekanaty: Ciech. Wsch., 

Ciech. Zach., Strzegowski, Przasnyski, Dzierzgowski);
• 19 października (środa) Płock; Opactwo Pobenedyktyńskie (dekanaty: Płocki Wsch., Płocki Zach., 

Bielski, Bodzanowski, Dobrzyń n. Wisłą, Gostyniński, Gąbiński, Wyszogrodzki).
Początek konferencji o godzinie 10.00. Katecheci, których głównym miejscem zatrudnienia jest szko-

ła podstawowa, są zobowiązani do udziału w spotkaniu w jednym z wyżej wskazanych terminów, zgod-
nie z przydzielonym dekanatem. 

Płock, dnia 25 sierpnia 2022 r.
 Ks. Grzegorz Jerzy Zakrzewski
 Dyrektor Wydziału Katechetycznego
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KOMUNIKAT DUSZPASTERSTWA NAUCZYCIELI

W imieniu Diecezjalnego Duszpasterstwa Nauczycieli serdecznie zapraszam wszystkich nauczycie-
li, wychowawców i pracowników oświaty z rejonu płockiego na spotkania formacyjne. Comiesięczne 
spotkania odbywają się w parafii pw. św. Bartłomieja (Płocka Fara) w wybrane wtorki. Rozpoczynają się 
o godz. 18.00 Mszą Świętą w intencji nauczycieli i wychowawców, a po niej katecheza w salce parafialnej. 

Spotkania zaplanowane są w następujących dniach: 
– 27 września 2022 r. 
– 18 października 2022 r. 
– 8 listopada 2022 r. (wyjątkowo o 17.00 w kaplicy na cmentarzu parafialnym przy ul. Kobylińskiego 

w Płocku)
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– 10 stycznia 2023 r.
– 7 lutego 2023 r. 
– 14 marca 2023 r.
– 11 kwietnia 2023 r.
– 9 maja 2023 r.
– 13 czerwca 2023 r. 
Płock, dnia 25 sierpnia 2022 r. 
 Ks. Grzegorz Jerzy Zakrzewski
 Diecezjalny Duszpasterz Nauczycieli
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PERSONALIA

Z dniem 24 sierpnia br. Administrator Apostolski Diecezji Płockiej Ksiądz Biskup Wiesław Śmigiel 
mianował dekanalnych duszpasterzy młodzieży oraz dekanalnych duszpasterzy służby liturgicznej. Spo-
tkanie otwierające rok pracy, połączone z wręczeniem nominacji mianowanym kapłanom, odbędzie się 
w sobotę 3 września br. o godz. 10.30 w MCEW „Studnia” w Płocku. Modlitwie i spotkaniu przewodni-
czył będzie Ksiądz Biskup Mirosław Milewski. Zapraszamy serdecznie wszystkich nowomianowanych 
duszpasterzy dekanalnych.

Nominacje na Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży 2022/2023
1. Ks. mgr Grzegorz Makowski, wikariusz par. pw. św. Jana Chrzciciela w Bielsku, mianowany Deka-

nalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie bielskim.
2. Ks. mgr Michał Gołębiewski, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Bodzanowie, mianowany 

Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie bodzanowskim.
3. Ks. mgr Wojciech Nikodymczuk, wikariusz par. pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sońsku, mia-

nowany Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie ciechanowskim wschodnim.
4. Ks. mgr Marcin Siemiątkowski, wikariusz par. pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie, miano-

wany Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie ciechanowskim zachodnim.
5. Ks. mgr Mateusz Kawczyński, wikariusz par. pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu nad Drwęcą, miano-

wany Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie dobrzyńskim nad Drwęcą.
6. Ks. mgr Paweł Perdion, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Dobrzyniu nad Wisłą, miano-

wany Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie dobrzyńskim nad Wisłą.
7. Ks. mgr Andrzej Żywiałowski, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Dzierzgowie, mianowa-

ny Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie dzierzgowskim.
8. Ks. mgr Roman Zieliński, wikariusz par. pw. św. Mikołaja w Gąbinie, mianowany Dekanalnym 

Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie gąbińskim.
9. Ks. mgr Leszek Rutkowski, wikariusz par. pw. Miłosierdzia Bożego w  Gostyninie, mianowany 

Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie gostynińskim.
10. Ks. mgr Krzysztof Węglicki, wikariusz par. pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim, mia-

nowany Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie makowskim.
11. Ks. mgr Marek Wiśniewski, wikariusz par. pw. św. Stanisława BM w Mławie, mianowany Deka-

nalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie mławskim wschodnim.
12. Ks. mgr Łukasz Chruściel, wikariusz par. pw. Świętej Rodziny w Mławie, mianowany Dekanal-

nym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie mławskim zachodnim.
13. Ks. mgr Tomasz Dec, wikariusz par. pw. św. Wojciecha w Nasielsku, mianowany Dekanalnym 

Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie nasielskim.
14. Ks. mgr Łukasz Szymański, wikariusz par. pw. Matki Bożej Fatimskiej w  Płocku, mianowany 

Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie płockim wschodnim.
15. Ks. dr Krzysztof Cymerman, wikariusz par. pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku, mianowany Deka-

nalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie płockim zachodnim.
16. Ks. mgr Michał Łuczka, wikariusz par. pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, mianowany Deka-

nalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie płońskim południowym.
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17. Ks. mgr Dawid Gołębiewski, wikariusz par. pw. św. Urbana w Baboszewie, mianowany Dekanal-
nym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie płońskim północnym.

18. Ks. mgr Jarosław Korniak, wikariusz par. pw. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu, mianowany 
Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie przasnyskim.

19. Ks. mgr Michał Piekarski, wikariusz par. pw. św. Jana Pawła II w Pułtusku, mianowany Dekanal-
nym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie pułtuskim.

20. Ks. mgr Łukasz Gach, wikariusz par. pw. św. Wojciecha w  Raciążu, mianowany Dekanalnym 
Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie raciąskim.

21. Ks. dr Łukasz Zdunkiewicz, wikariusz par. pw. św. Stanisława Kostki w  Rypinie, mianowany 
Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie rypińskim.

22. Ks. mgr Rafał Winnicki, wikariusz par. pw. św. Anny w Serocku, mianowany Dekanalnym Dusz-
pasterzem Młodzieży w dekanacie serockim.

23. Ks. mgr Łukasz Kiciński, wikariusz par. pw. św. Mateusza w Lutocinie, mianowany Dekanalnym 
Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie sierpeckim.

24. Ks. mgr Dariusz Nowotka, wikariusz par. pw. św. Anny w Strzegowie, mianowany Dekanalnym 
Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie strzegowskim.

25. Ks. mgr Wojciech Czajkowski, wikariusz par. pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem, mianowany 
Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie tłuchowskim.

26. Ks. mgr Tomasz Kolczyńskim, wikariusz par. pw. Świętej Trójcy w Wyszogrodzie, mianowany 
Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie wyszogrodzkim.

27. Ks. mgr Bogdan Kołodziejski, wikariusz par. pw. św. Barbary w Nowym Dworze Mazowieckim, 
mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie zakroczymskim.

28. Ks. mgr Tomasz Baranowski, wikariusz par. pw. św. Antoniego w Żurominie, mianowany Deka-
nalnym Duszpasterzem Młodzieży w dekanacie żuromińskim.

Nominacje na Dekanalnych Duszpasterzy Służby Liturgicznej 2022/2023
1. Ksiądz mgr Grzegorz Marzec, wikariusz par. pw. św. Onufrego w Staroźrebach, mianowany Deka-

nalnym 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 Łukasz Rogowski, wikariusz par. pw. Bł. Płockich Biskupów Męczenników w  Cie-

chanowie, mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie ciechanowskim 
wschodnim. 

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

5. Ksiądz mgr Michał Guzek, wikariusz par. pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu n. Drwęcą, mianowany 
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 Mateusz Jesień, wikariusz par. pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Grudusku, miano-
wany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie dzierzgowskim. 

8. Ksiądz mgr Karol Frankowski, wikariusz par. pw. św. Mikołaja w Gąbinie, mianowany Dekanal-
nym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie gąbińskim.

9. Ksiądz mgr Arkadiusz Ronowicz, wikariusz par. pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie, mianowa-
ny Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie gostynińskim. 

10. Ksiądz mgr Tomasz Kaszanek, wikariusz par. pw. Wszystkich Świętych w Karniewie, mianowany 
Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie makowskim. 

11. Ksiądz mgr Dariusz Kozłowski, wikariusz par. pw. św. Stanisława BM w Wieczfni Kościelnej, mia-
nowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie mławskim wschodnim.

12. Ksiądz mgr Marcin Niesłuchowski, wikariusz par. pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie, 
mianowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie mławskim zachodnim.

13. Ksiądz mgr Mariusz Majczak, wikariusz par. pw. św. Wojciecha w Nasielsku, mianowany Deka-
nalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie nasielskim.
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14. Ksiądz mgr Piotr Szulc, wikariusz par. pw. św. Wojciecha w Płocku, mianowany Dekanalnym 
Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie płockim wschodnim.

15. Ksiądz mgr Adam Warda, wikariusz par. pw. Ducha Świętego 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 Marcin Stankiewicz, wikariusz par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, mia-
nowany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie płońskim północnym.

18. Ksiądz mgr Ryszard Raczkowski, wikariusz par. pw. Św. Wojciecha w Przasnyszu, mianowany 
Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie przasnyskim.

19. Ksiądz mgr Bartosz Rogowicz, wikariusz par. pw. św. Józefa w Pułtusku, mianowany Dekanalnym 
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 Łukasz Kamiński, wikariusz par. pw. Św. Stanisława Kostki w Rypinie, mianowany 
Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie rypińskim. 

22. Ksiądz mgr Mateusz Molak, wikariusz par. pw. św. Antoniego w Zegrzu, mianowany Dekanalnym 
Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie serockim.

23. Ksiądz mgr Kamil Kozakowski, wikariusz par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu, miano-
wany Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie sierpeckim. 

24. Ksiądz mgr Sławomir Ambroziak, wikariusz par. pw. św. Rocha w  Radzanowie, mianowany 
Dekanalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej w dekanacie strzegowskim. 

25. Ksiądz mgr Krzysztof Załęski, wikariusz par. pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie, 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. O. Piotr Słomiński O.Carm., z  dniem 1 września 2022 r., mianowany administratorem parafii 

pw. Matki Bożej Bolesnej w Oborach. 
2. Ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski, z dniem 1 sierpnia 2022 r., mianowany pracownikiem Archiwum 

Kurii Diecezjalnej Płockiej.

Zwolnienia
1. O. Andrzej Gierczak O.Carm., administrator parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Oborach, z dniem 

31 sierpnia 2022 r., zwolniony z pełnionego urzędu. 
2. Ks. kan. mgr Tadeusz Jabłoński, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w  Wieczfni Kościel-

nej i wicedziekan dekanatu mławskiego wschodniego z dniem 10 sierpnia 2022 r., zwolniony z funkcji 
wicedziekana. 

Płock, dnia 24 sierpnia 2022 r. 
 Ks. Piotr Grzywaczewski
 Kanclerz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 25 sierpnia 2022 r.
Nr 1480/2022

Za zgodność


