
80

PERSONALIA

Nominacje kanonickie (z dniem 14 kwietnia 2022 r.)

I. Odznaczony godnością kanonika gremialnego Kapituły Kolegiackiej św. Michała w Płocku
Ks. prał. dr hab. Waldemar Jan Turek, pracownik Sekretariatu Stanu w Watykanie.

II. Odznaczony godnością kanonika honorowego Kapituły Katedralnej Płockiej 
Ks. kan. prof. dr hab. Tomasz Białobrzeski, Oficjał Sądu Biskupiego Płockiego, profesor UKSW 

w Warszawie.

III. Odznaczony godnością kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej 
Ks. kan. mgr Andrzej Redmer, proboszcz par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze 

Mazowieckim.

IV. Odznaczony godnością kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej św. Michała w Płocku
Ks. mgr Paweł Rokicki, pracownik Nuncjatury Apostolskiej w Polsce.

V. Odznaczeni tytułem kanonika
1. Ks. mgr Grzegorz Wojciech Dobrzeniecki, proboszcz par. pw. św. Stanisława BM w Dąbrowie.
2. Ks. mgr Piotr Fabrykiewicz, proboszcz par. pw. św. Bartłomieja w Grodźcu oraz administrator 

par. pw. św. Jana Chrzciciela w Radzikowie.
3. Ks. mgr Jacek Robert Gołębiowski, proboszcz par. pw. Świętego Krzyża w Płocku.
4. Ks. mgr Jarosław Maciej Jastrzębski, proboszcz par. pw. św. Stanisława BM w Strzygach. 
5. Ks. mgr Krzysztof Wojciech Jończyk, proboszcz par. pw. św. Marcina w Gostyninie. 
6. Ks. dr Ryszard Robert Kolczyński, proboszcz par. pw. św. Rocha w Cieksynie.
7. Ks. mgr Andrzej Konwerski, proboszcz par. pw. Przemienienia Pańskiego w Daniszewie.
8. Ks. dr Jarosław Stanisław Kwiatkowski, pracownik Archiwum Kurii Diecezjalnej Płockiej, profe-

sor WSD w Płocku.
9. Ks. mgr Zbigniew Milczarek, proboszcz par. pw. św. Marii Magdaleny w Mokowie.

10. Ks. mgr Wiesław Piotr Mordon, proboszcz par. pw. św. Małgorzaty w Gralewie.
11. Ks. mgr Roman Murawski, proboszcz par. pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem.
12. Ks. mgr Andrzej Pieńdyk, prorektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.
13. Ks. mgr Marek Podsiadlik, proboszcz par. pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim.
14. Ks. Andrzej Rutkowski, proboszcz par. pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie.
15. Ks. mgr Paweł Waruszewski, proboszcz par. pw. św. Anny w Skrwilnie.
16. Ks. mgr Jacek Wichorowski, proboszcz par. pw. św. Dominika w Krzynowłodze Małej.
17. Ks. mgr Jerzy Antoni Zdunkiewicz, proboszcz par. pw. św. Jana Chrzciciela w Bielsku. 

Płock, dnia 14 kwietnia 2022 r.
Wielki Czwartek
 Ks. Piotr Grzywaczewski
 Kanclerz

OKÓLNIK
KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

Płock – dnia 19 kwietnia 2022 r.

15/2022
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ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO  
DO UDZIAŁU W ZAMKNIĘCIU PROCESU SYNODALNEGO NA ETAPIE DIECEZJALNYM 

Kochani Diecezjanie!
Zapoczątkowany przez papieża Franciszka w  całym Kościele powszechnym proces synodalny 

w ostatnich miesiącach odbywał się także w naszych parafiach i całej diecezji. Jestem ogromnie wdzięcz-
ny Duchowi Świętemu, że dynamicznie i z ewangelizacyjną mocą prowadził wiernych świeckich, siostry 
zakonne, osoby życia konsekrowanego, kleryków, kapłanów i biskupów naszej diecezji w czasie odby-
tych spotkań synodalnych. Dziękuję wszystkim Wam za włączenie się w słuchanie i spisywanie tego, co 
„Duch mówi do Kościołów” (Ap 2,11), za cierpliwe dyskusje w czasie spotkań w rejonach i we wspól-
notach, za każdy głos przekazany do skrzynki synodalnej oraz za modlitwę w tym czasie za Kościół, 
który – jak pisał św. Jan Chryzostom – „jest synodem”. 

Dziękuję koordynatorom procesu synodalnego w  diecezji za  wszelkie prace wykonane na  rzecz 
synodu. Cieszę się, że w  ostatnich miesiącach w  różnych grupach i  wspólnotach praktykowaliśmy 
synodalność i słuchaliśmy się nawzajem. Dziękuję uczestnikom wielu spotkań m.in. dekanalnych, rad 
parafialnych, ruchów i stowarzyszeń oraz młodzieży. Dobrze, że w dyskusji wybrzmiał także głos kobiet, 
naszych diecezjanek.

Zgodnie z wolą Ojca Świętego oraz przyjętym przebiegiem procesu synodalnego zapraszam serdecz-
nie Drogich Diecezjan do udziału w spotkaniu zamykającym etap diecezjalny Synodu. Odbędzie się 
ono dn. 2 maja br. (poniedziałek), o  godz. 16.30, w  Bazylice Katedralnej w  Płocku. Podczas adora-
cji Najświętszego Sakramentu i uroczystych nieszporów ku czci św. Zygmunta, patrona miasta Płocka 
i Kapituły Katedralnej, podziękujemy Bogu za dar synodu i przedstawimy końcowy dokument diece-
zjalny. Liczę na obecność w Płocku księży dziekanów wraz z reprezentacją świeckich, kapłanów pra-
cujących w urzędach centralnych, księży proboszczów i wikariuszy, sióstr zakonnych, kleryków oraz 
wszystkich wiernych, którzy przez modlitwę i wspólnotę chcą zawierzać Bogu Kościół na Mazowszu 
i ziemi dobrzyńskiej. Do zobaczenia zatem w naszej płockiej bazylice na Tumskim Wzgórzu.

Przesyłam wszystkim paschalne pozdrowienia i pasterskie błogosławieństwo.
Płock, dnia 19 kwietnia 2022 r.
Wtorek Wielkanocny
 † Piotr Libera
 Biskup Płocki
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ZARZĄDZENIE WIKARIUSZA GENERALNEGO

1. Powyższe słowo zaproszenia Biskupa Płockiego należy odczytać wiernym w czasie ogłoszeń para-
fialnych podczas wszystkich Mszy św. dnia 24 kwietnia br., w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

2. Do udziału w uroczystości zamknięcia procesu synodalnego w diecezji płockiej dnia 2 maja br. 
zaproszeni są:

a. biskup pomocniczy Mirosław Milewski oraz biskup senior Roman Adam Marcinkowski,
b. pracownicy duchowni i  świeccy Kurii Diecezjalnej, Sądu Biskupiego, Muzeum Diecezjalnego, 

Caritas Diecezji Płockiej, Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego, Archiwum Diecezjalnego, 
Centrum Psychologiczno-Pastoralnego METANOIA, Domu Seniora Leonianum – Piękne życie oraz 
innych instytucji diecezjalnych,

c. przedstawiciele gremiów diecezjalnych, a  zwłaszcza: Kolegium Konsultorów, Diecezjalnej Rady 
Duszpasterskiej, Diecezjalnej Rady Młodzieżowej, Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji,

d. przedstawiciele Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich (przynajmniej po trzy oso-
by z każdego ruchu),

e. członkowie Kapituły Katedralnej Płockiej, Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej, Kapituły św. Michała,
f. księża profesorowie, pracownicy i alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, 
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Za zgodność

g. przedstawiciele Szkół Katolickich w Mławie, Płocku i Sierpcu,
h. przedstawiciele mediów diecezjalnych: „Gościa Płockiego”, Katolickiego Radia Diecezji Płockiej 

oraz przedstawiciele innych środków społecznego przekazu,
i. księża emeryci z Domu Księży Emerytów św. Józefa w Płocku oraz z terenu diecezji i spoza niej,
j. wybrany w porozumieniu z księdzem dziekanem przedstawiciel księży wikariuszy z każdego de-

kanatu,
k. koordynatorzy rejonowi duchowni i świeccy grup synodalnych,
l. księża dziekani, z których każdy zaprasza i zabiera na spotkanie przynajmniej trzy osoby świeckie 

z dekanatu,
m. księża wicedziekani, z których każdy zaprasza i  zabiera na  spotkanie przynajmniej trzy osoby 

świeckie z dekanatu,
n. siostry zakonne, członkowie instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, 

wdowy i dziewice konsekrowane,
o.wierni świeccy, także innych wyznań z terenu diecezji płockiej,
p. wszyscy ludzie dobrej woli.
3. Program uroczystości dnia 2 maja br.:
16.30 Veni, Creator Spiritus. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja
17.00 uroczyste nieszpory ku czci św. Zygmunta, patrona miasta Płocka i Kapituły Katedralnej Płockiej,
18.00 agapa w Opactwie Pobenedyktyńskim.

Płock, dnia 19 kwietnia 2022 r.
Wtorek Wielkanocny
 † Mirosław Milewski
 Wikariusz Generalny
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KOMUNIKAT DIECEZJALNEGO DUSZPASTERZA APOSTOLSTWA CHORYCH

7 maja 2022 r. (sobota) w parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie odbędzie się I Pielgrzymka 
Chorych i Niepełnosprawnych Diecezji Płockiej. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy chorych 
i niepełnosprawnych z naszej diecezji, ich rodziny, pracowników Służby Zdrowia oraz duszpasterzy. 

Mszy św. będzie przewodniczył ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski – Kanclerz Kurii Diecezjalnej Płoc-
kiej, a  konferencję i  kazanie wygłosi ks. dr Wojciech Bartoszek – Krajowy Duszpasterz Apostolstwa 
Chorych.

Czcigodnych Księży proszę o  zgłoszenie liczby osób chętnych do  wzięcia udziału w  pielgrzymce 
do 2 maja br. (ks. Jakub Kępczyński – 507-674-424).

Program pielgrzymki
10.00 – 10.30 – przywitanie, zawiązanie wspólnoty;
10.30 – konferencja; 
11.15 – różaniec, możliwość spowiedzi świętej;
12.00 – Msza św. z obrzędem sakramentu namaszczenia chorych;
13.00 – posiłek; 
14.00 – nabożeństwo lourdzkie; 
15.00 – zakończenie pielgrzymki.
Płock, dnia 19 kwietnia 2022 r.
 Ks. Jakub Kępczyński
 Diecezjalny Duszpasterz Apostolstwa Chorych
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