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KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ
Płock – dnia 14 września 2021 r.
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DEKRET BISKUPA PŁOCKIEGO
W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJĄ LISTU APOSTOLSKIEGO W FORMIE MOTU PROPRIO
TRADITIONIS CUSTODES PAPIEŻA FRANCISZKA Z DNIA 16 LIPCA 2021 R.
W trosce o piękno i właściwe sprawowanie liturgii według dawnej formy w diecezji płockiej, po zweryfikowaniu prawdziwej sytuacji grup celebrujących według Missale Romanum z 1962 r., w duchu wierności nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego, a zwłaszcza Soboru Watykańskiego II i Magisterium papieży, jak również w zgodzie z dyspozycjami, wyrażonymi w Liście apostolskim w formie motu proprio
Traditionis custodes (TC) papieża Franciszka, po konsultacji w ramach Konferencji Episkopatu Polski
oraz po zasięgnięciu opinii kapłanów i świeckich, na podstawie kan. 375 §1 oraz kan. 392 Kodeksu prawa kanonicznego, jako moderator, promotor i stróż życia liturgicznego w diecezji (por. Sacrosanctum
Concilium, 111), zarządzam:
1. W diecezji płockiej miejscami celebracji Eucharystii według Missale Romanum z 1962 r. są odtąd:
a) kaplica ku czci św. Anny w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Płocku (parafia
pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku, ul. Szymona Kossobudzkiego 10);
b) sanktuarium św. Rocha w Sadykierzu (parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Obrytem).
2. Sprawowanie Mszy św. według Missale Romanum z 1962 r. odbywa się we wskazanych miejscach
w następującym porządku:
a) w kaplicy ku czci św. Anny: w każdą niedzielę, w święta nakazane (de praecepto: In Nativitate
Domini, In Octava Nativitatis Domini, In Epiphania Domini, In festo Sanctissimi Corporis Christi, In
Assumptione Beatae Mariae Virginis, In festo Omnium Sanctorum) oraz w święto św. Szczepana, pierwszego męczennika (s. Stephani Protomartyris) i w poniedziałek w Oktawie Wielkanocy (Feria II infra
Octavam Paschae);
3. Wierni, uczestniczący we Mszach św. według Missale Romanum z 1962 r. powinni nawiązywać
i ugruntowywać komunię z własnymi wspólnotami parafialnymi, biorąc również udział w celebracji
sakramentów świętych, a zwłaszcza Eucharystii, szczególnie w dni powszednie i inne święta i uroczystości liturgiczne, sprawowane według ksiąg liturgicznych promulgowanych przez świętych papieży Pawła
VI i Jana Pawła II (por. TC, art. 1), spełniając jednocześnie postulat Soboru Watykańskiego II o świadomym, pobożnym i czynnym uczestnictwie całego Ludu Bożego w liturgii (por. Sacrosanctum Concilium, 48). Dyspozycja ta dotyczy również udziału w nabożeństwach oraz w rekolekcjach adwentowych
i wielkopostnych.
4. Do dnia 1 października 2021 r. prezbiterzy, którzy celebrują według Missale Romanum z 1962 r.,
powinni wystosować pisemną prośbę do Biskupa Płockiego o pozwolenie na dalsze korzystanie z tych
uprawnień (por. TC, art. 5).
5. Prezbiterzy inkardynowani do innych diecezji niż płocka, jak również członkowie instytutów życia konsekrowanego lub stowarzyszeń życia apostolskiego, jeśli chcieliby sprawować liturgię Mszy św.
według Missale Romanum z 1962 r. na terenie diecezji płockiej, są zobowiązani do uzgodnienia tego
z duszpasterzem płockiej grupy wiernych celebrujących według tego Mszału, po czym wystosują pisemną prośbę do Biskupa Płockiego, który po rozeznaniu podejmie w tej sprawie decyzję.
6. Zgodnie z dotychczasową praktyką diecezjalną, Biskup Płocki mianuje prezbitera odpowiedzialnego za celebrację według Missale Romanum z 1962 r., który podejmuje również opiekę duszpasterską
nad tą grupą wiernych diecezji. Jest on osobą kompetentną do rozstrzygania wszystkich kwestii do-
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tyczących praktycznych zastosowań niniejszego dekretu co do sprawowania Mszy św. według Missale
Romanum z 1962 r. Z prezbiterem odpowiedzialnym za celebrację według Missale Romanum z 1962 r.
powinny być również konsultowane i wymagają jego zgody wszelkiego rodzaju propozycje lub inicjatywy pochodzące od wiernych.
7. Wraz z wejściem w życie niniejszego dekretu prezbiter odpowiedzialny za celebrację według Missale
Romanum z 1962 r. w porozumieniu z księdzem proboszczem parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku
dokona rewizji ostatniego Modus vivendi z dn. 25 kwietnia 2017 r. regulującego kwestię sprawowania
Mszy św. Nowy projekt przedstawi wikariuszowi biskupiemu ds. sakramentalnych do dn. 1 października 2021 r. Po zatwierdzeniu i podpisaniu kopię nowego Modus vivendi przekaże quam primum do Archiwum Kurii Diecezjalnej Płockiej.
8. Celebracje Mszy św. według Missale Romanum z 1962 r. w sanktuarium św. Rocha w Sadykierzu
odbywają się w porozumieniu z kustoszem tego sanktuarium, czyli proboszczem parafii Obryte, który
jest odpowiedzialny za zgodne z prawem kościelnym sprawowanie liturgii. Wszystkie kwestie dotyczące
sposobu sprawowania Mszy św. oraz celebransów proboszcz parafii Obryte będzie konsultował z prezbiterem odpowiedzialnym za celebrację według Missale Romanum z 1962 r. w diecezji płockiej.
9. Przywołując starożytną zasadą: sentire cum Petro, nowe zarządzenia są wyrazem troski o duchowe
dobro „tych, którzy się zakorzenili w uprzedniej formie celebracji i potrzebują czasu na powrót do Rytu
Rzymskiego promulgowanego przez świętych Pawła VI i Jana Pawła II”, co wyraził papież Franciszek
w Liście do biskupów całego świata w celu przedstawienia motu proprio „Traditionis custodes” o stosowaniu liturgii rzymskiej sprzed reformy z 1970 r.
10. Niniejszy dekret zastępuje następujące zapisy XLIII Synodu Diecezji Płockiej:
a) art. 26 dokumentu „Źródło i szczyt”. Życie liturgiczne i sakramentalne w diecezji płockiej;
b) Instrukcję o sprawowaniu liturgii rzymskiej w formie nadzwyczajnej.
11. Niniejszy dekret wchodzi w życie z dniem 6 września 2021 r., ad experimentum, na okres jednego
roku, do dn. 1 września 2022 r.
Płock, dnia 6 września 2021 r.
Nr 1858/2021
† Piotr Libera
Biskup Płocki
Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

140
DEKRET
Zgodnie z kanonami 1212 i 1224 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, mając na uwadze fakt, iż kaplica
w Domu Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Płocku (prowincja warszawska)
przy ul. Warszawskiej 5, 09-402 Płock, z racji zamknięcia placówki i sprzedaży domu Sióstr, przestaje
pełnić dotychczasową funkcję, z dniem 6 września 2021 r. wyłączam ją z kultu i przeznaczam do użytku
świeckiego.
Płock, dnia 6 września 2021 r.
Nr 1736/2021
† Piotr Libera
Biskup Płocki
Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz
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DEKRET
Mając na uwadze upływającą kadencję Rady Diecezjalnego Funduszu Społecznego, niniejszym
zatwierdzam jej skład na kolejne trzy lata:
Członkowie z urzędu:
1. ks. kan. mgr Roman Bagiński
2. ks. dr. Grzegorz Jerzy Zakrzewski
3. ks. dr Marcin Sadowski – sekretarz
4. ks. mgr Krzysztof Ruciński.
Członkowie z nominacji:
1. ks. kan. dr Tomasz Kadziński – przewodniczący
2. ks. mgr Jerzy Antoni Zdunkiewicz
3. ks. mgr Witold Zembrzuski
4. ks. mgr Tomasz Dec.
Wzywając wstawiennictwa św. Józefa, z serca błogosławię wszystkim Członkom Rady na owocną
pracę dla dobra dzieci i młodzieży diecezji płockiej.
Płock, dnia 2 września 2021 r.
Nr 1823/2021
† Piotr Libera
Biskup Płocki
Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz
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DEKRET POWOŁUJĄCY ZARZĄD
FUNDUSZU BRATNIEJ POMOCY KAPŁANÓW DIECEZJI PŁOCKIEJ
W związku z upływem kadencji Zarządu Funduszu Bratniej Pomocy Kapłanów Diecezji Płockiej,
mając na uwadze Statut Funduszu Bratniej Pomocy Kapłanów Diecezji Płockiej, niniejszym powołuję
na okres pięciu lat Zarząd Funduszu Bratniej Pomocy Kapłanów Diecezji Płockiej w następującym
składzie:
Członkowie z urzędu:
1. Ks. kan. dr Janusz Filarski – dyrektor Domu Księży Emerytów w Płocku – przewodniczący Zarządu
2. Ks. kan. mgr Roman Bagiński – ekonom diecezjalny
3. Ks. kan. dr. Bogdan Czupryn – delegat Biskupa Płockiego ds. stałej formacji duchowieństwa.
Członkowie z nominacji:
1. Ks. kan. Jan Deptuła – emeryt mieszkający w Domu Księży Emerytów
2. Ks. prał. dr Bronisław Sałkowski – emeryt mieszkający przy parafii
3. Ks. kan. mgr Krzysztof Kozłowski – emeryt mieszkający w domu prywatnym
4. Ks. kan. mgr Stefan Cegłowski – dziekan
5. Ks. kan. mgr Andrzej Smoleń – proboszcz
6. Ks. mgr Dariusz Witkowski – wikariusz.
Zakres kompetencji i zadań Zarządu określa Statut Funduszu Bratniej Pomocy Kapłanów Diecezji
Płockiej.
Na trud powierzonych obowiązków z serca błogosławię, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Płock, dnia 8 września 2021 r.
Nr 1844/2021
† Piotr Libera
Biskup Płocki
Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz
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ZACHĘTA BISKUPA PŁOCKIEGO DO WSPIERANIA DIECEZJALNYCH MEDIÓW
Siostry i Bracia!
W trzecią niedzielę września, 19 września 2021 r., Kościół w Polsce obchodzi Dzień Środków Społecznego Przekazu. Towarzyszy mu w tym roku hasło papieskiego przesłania: „«Chodź i zobacz», aby
komunikować się spotykając osoby tam, gdzie są, i takie, jakie są”.
Media bowiem mają za zadanie nie tylko wyczerpująco nas informować i pouczać o faktach, ale także zainteresować rzeczywistością – taką, jaka ona jest, i do niej zbliżać. Ewangeliczne „Chodź i zobacz”,
które Jezus kieruje do swych pierwszych uczniów, dla nas – ludzi żyjących w dobie mediów, wirtualnego świata i pandemii koronawirusa – to mocny impuls, abyśmy korzystając z nowoczesnych środków
przekazu, budowali więzi między sobą, doświadczyli realnej wspólnoty i łączyli się wokół tego, co ważne
i dobre, także dla naszego życia duchowego. Szczególne zadanie i misja ewangelizacyjna w tym względzie stoi przed mediami katolickimi.
Dlatego Was gorąco zachęcam: sięgajcie często po naszego „Gościa Niedzielnego”, słuchajcie naszego Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, odwiedzajcie stronę internetową Diecezji Płockiej, otwierajcie strony internetowe i profile portali społecznościowych, które mówią o życiu Diecezji Płockiej i jej
wspólnot, abyśmy więcej wiedząc, jeszcze bardziej zaangażowali się w życie wspólnoty Kościoła i parafii.
Zechciejcie też wspomóc Waszym groszem, złożonym dziś do puszek, naszą diecezjalną rozgłośnię,
która jako najstarsze w Polsce katolickie radio, od ponad 30 lat informuje, łączy ludzi i ewangelizuje.
Niech ta misja ewangelizacyjna Kościoła Płockiego przez media nie ustanie, a my poczujmy się wszyscy
za nią odpowiedzialni.
Płock, dnia 14 września 2021 r.
† Piotr Libera
Biskup Płocki
ZARZĄDZENIE: Zachętę Biskupa Płockiego należy odczytać w niedzielę 19 września 2021 r.,
w 55. Dzień Środków Społecznego Przekazu, podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń parafialnych.
Zgodnie z zapowiedzią, decyzją Biskupa Płockiego puszka z niedzieli 19 września 2021 r. jest przeznaczona na funkcjonowanie KRDP. Zebrane ofiary należy wpłacić na konto diecezji płockiej: 64 1240
1721 1111 0000 0725 9186 z dopiskiem: KRDP.
Płock, dnia 14 września 2021 r.
† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny
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KOMUNIKATY WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO
1. Zbiórka elektrośmieci na cele misyjne
Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio”, które pozyskuje środki na pomoc misjonarzom,
będzie – za zgodą Księdza Biskupa – w październiku br. organizować zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego w Diecezji Płockiej. Stowarzyszenie, organizując zbiórki w diecezjach, przekazuje środki na wsparcie diecezjalnych projektów misyjnych. Środki pozyskane ze zbiórki elektrośmieci
w naszej diecezji wesprą Seminarium Duchowne w Iquitos w Peru.
Stowarzyszenie przy organizacji zbiórek współpracuje z firmą Green Office Ecologic. Przedstawiciele
tej firmy będą kontaktować się z Księżmi Proboszczami i ustalać termin przeprowadzenia zbiórki, prześlą także niezbędne materiały informacyjne. Uprzejmie proszę Księży Proboszczów o włączenie się w tę
akcję, ogłoszenie terminu zbiórki elektrośmieci w parafii, wyjaśnienie jej celu oraz zachęcenie parafian
do udziału.
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2. Badania niedzielnych praktyk religijnych
Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, w porozumieniu z Konferencją Episkopatu Polski, w tym
roku zaplanował badanie niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes i communicantes) na 26 września. Proszę o przeprowadzenie badania zgodnie z instrukcją zawartą na formularzu i zwrócenie wypełnionego formularza do 10 października do Wydziału Duszpasterskiego. Proszę wypełnić także drugą
stronę formularza poświęconą zabytkom.
3. Kurs liturgiczno-pastoralny dla fotografów i kamerzystów
W dniach 6-7 października 2021 r. Wydział Duszpasterski organizuje Kurs pastoralny dla fotografów i kamerzystów. Kurs będzie się odbywał w Płocku – są to dwa spotkania w godz. 16.0019.00. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2021 r. pod nr tel.: (24) 262 85 99 lub e-mail:
duszpasterski@diecezjaplocka.pl.
4. Pielgrzymka Mężczyzn do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Nieba w Koziebrodach
W sobotę 9 października br., w Roku św. Józefa, organizowana jest Pielgrzymka Mężczyzn do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Nieba w Koziebrodach. Zapraszamy do udziału mężczyzn wraz z synami.
Będzie to okazja do męskiego spotkania, posłuchania konferencji duchowej przeznaczonej dla mężczyzn oraz wspólnej modlitwy.
Program pielgrzymki
9.30 – przyjazd pielgrzymów, kawa;
10.00 – konferencja duchowa;
10.45 – adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi, Koronka do Miłosierdzia Bożego;
11.45 – przygotowanie do Mszy św.
12.00 – Msza św.
13.15 – wspólny posiłek;
14.30 – różaniec;
15.00 – zakończenie pielgrzymki.
5. Dzień Formacyjny dla organistów – muzyków kościelnych
W ostatnich latach, ze względu na sytuację epidemiczną, nie odbyły się rekolekcje dla organistów.
Dlatego też tej jesieni Referat ds. Muzyki Kościelnej i Spraw Organistowskich zaprasza wszystkich organistów do udziału w Dniu Formacyjnym. Jest to nie tylko obowiązek, wynikający z postanowień XLIII
Synodu Diecezji Płockiej, ale także konieczny element rozwoju organistów, a także dla wielu wyczekiwana okazja do wspólnej modlitwy.
Dzień Formacyjny będzie się odbywał w czterech miejscach w diecezji: Płocku, Sierpcu, Ciechanowie i Pułtusku od godz. 9.30 do 13.00. Uprzejmie proszę Księży Proboszczów o przekazanie informacji
organistom oraz zmobilizowanie ich do udziału. Proszę, by w Dniu Formacyjny wzięły udział także
osoby okazjonalnie pełniące posługę organisty w parafiach.
Dzień Formacji skończy się około godz. 13.00. Bardzo proszę Księży Proboszczów o niewyznaczanie
obowiązków organistom do tej godziny, a w razie pogrzebu o przyjęcie Mszy pogrzebowej na godziny
popołudniowe (od 13.30).
Koszt udziału to 40 złotych, zgodnie z przyjętym zwyczajem uprzejmie proszę, by połowę opłaty
pokryła parafia, połowę organista.
W razie braku możliwości wzięcia udziału w Dniu Formacji w terminie wyznaczonym dla danego
rejonu można uczestniczyć w spotkaniu w innym miejscu.
Program dnia formacyjnego „Uwielbia dusza moja Pana…” –
o muzyce liturgicznej z kard. Stefanem Wyszyńskim:
9.00 – recepcja;
Kościół
9.30 – konferencja duchowa;
10.00 – nabożeństwo;
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10.15 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi;
10.50 – błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
Sala konferencyjna
11.00 – przerwa na kawę
11.30 – prelekcja – „Materiały pomocnicze w ukształtowaniu muzyki i śpiewu w celebracji sakramentu
małżeństwa”;
12.15 – dyskusja;
12.30 – sprawy różne związane z muzyką kościelną w Diecezji Płockiej;
13.00 – zakończenie spotkania.
Terminy
• 25 września – Pułtusk, Parafia Miłosierdzia Bożego (Popławy)– organiści z dekanatów: pułtuskiego, zakroczymskiego, nasielskiego, makowskiego, serockiego;
• 2 października – Ciechanów, Parafia św. Józefa (fara) – organiści z dekanatów: ciechanowskiego
wschodniego, ciechanowskiego zachodniego, mławskiego wschodniego, mławskiego zachodniego, strzegowskiego, dzierzgowskiego, przasnyskiego, płońskiego południowego, płońskiego północnego;
• 16 października – Sierpc, Parafia św. Benedykta (sanktuarium) – organiści z dekanatów: sierpeckiego, tłuchowskiego, dobrzyńskiego nad Drwęcą, rypińskiego, żuromińskiego, raciąskiego;
• 23 października 2021 – Płock, Parafia św. Wojciecha (Podolszyce Południowe) – organiści z dekanatów: płockiego wschodniego, płockiego zachodniego, gąbińskiego, gostynińskiego, dobrzyńskiego nad Wisłą, bielskiego, bodzanowskiego, wyszogrodzkiego.
Płock, dnia 10 września 2021 r.
Ks. Marcin Sadowski
p. o. Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego
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KOMUNIKATY KURII DIECEZJALNEJ
1. Uprzejmie informujemy, że Biskup Płocki Piotr Libera przedłuża kadencję obecnych księży dziekanów, wicedziekanów i dekanalnych ojców duchownych do dnia 23 listopada 2021 r. W tym dniu
(tzn. 23 listopada 2021 r., o godz. 10.00) odbędzie się kolejna Konferencja Dziekańska, z udziałem kapłanów nowo powołanych na urzędy dekanalne.
2. Na prośbę Biura Sekretarza Generalnego KEP ks. bp. Artura G. Mizińskiego przekazujemy informację, że Prowincjał Polskiej Prowincji Dominikanów przestrzega przed zakupem fikcyjnych zaświadczeń ukończenia kursów dla narzeczonych, rzekomo wystawianych przez klasztory dominikańskie w Polsce. Umieszczane są na nich fałszywe pieczęcie klasztorów dominikańskich, fałszywe pieczątki
z nazwiskiem Mirosław Pilśniak OP oraz nazwisko fikcyjnej doradczyni z poradni życia rodzinnego
Marii Kaszuby. Proces podrabiania dokumentów jest niedopuszczalny, a tego rodzaju zaświadczenie –
nieważne.
Płock, dnia 10 września 2021 r.
Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz
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PERSONALIA
Nominacje do Rady Kapłańskiej
1. Ks. kan. prof. dr hab. Tomasz Białobrzeski, oficjał Sądu Biskupiego Płockiego, z dniem 2 września
2021 r., otrzymuje jako wikariusz sądowy potwierdzenie członkostwa w Radzie Kapłańskiej, do końca
obecnej kadencji.
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2. Ks. kan. dr Jarosław Kamiński, proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Płocku, z dniem 2 września
2021 r., mianowany członkiem Rady Kapłańskiej, do końca obecnej kadencji.
3. Ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski, emeryt/profesor WSD w Płocku, z dniem 2 września 2021 r., mianowany członkiem Rady Kapłańskiej, do końca obecnej kadencji.
4. Ks. dr Marcin Sadowski, p.o. dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej,
z dniem 2 września 2021 r., mianowany członkiem Rady Kapłańskiej, do końca obecnej kadencji.
Nominacje do Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej
1. Ks. kan. dr Jarosław Kamiński, proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Płocku, z dniem 8 września
2021 r., mianowany członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, do końca obecnej kadencji.
2. Ks. dr Marcin Sadowski, p.o. dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej,
z dniem 8 września 2021 r., mianowany członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, do końca obecnej
kadencji.
3. Ks. kan. dr Marek Wilczewski, proboszcz parafii pw. św. Urbana w Baboszewie, z dniem 8 września
2021 r., mianowany członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, do końca obecnej kadencji.
4. Ks. dr Grzegorz Jerzy Zakrzewski, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej, z dniem 8 września 2021 r., mianowany członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, do końca
obecnej kadencji.
Nominacje do Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Płockiej
1. Ks. mgr lic. Marian Chalecki SDB, moderator Akademickiego Duszpasterstwa „Petroklezja”
przy parafii pw. św. Stanisława Kostki w Płocku, z dniem 8 września 2021 r., mianowany członkiem
Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Płockiej.
2. Pan Włodzimierz Rycharski, świecki koordynator Odnowy w Duchu Świętym, z dniem 8 września
2021 r., mianowany członkiem Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Płockiej.
3. Ks. dr Marcin Sadowski, opiekun duchowy nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w diecezji
płockiej, z dniem 8 września 2021 r., mianowany członkiem Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń
Katolickich Diecezji Płockiej.
Nominacje inne
1. Ks. mgr Mariusz Jacek Dołęgowski, proboszcz parafii pw. św. Floriana w Krysku, z dniem 14 września 2021 r., mianowany kapelanem Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku oraz Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Płońskiego.
2. Ks. kan. dr Tomasz Kadziński, proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Żurominie, z dniem 8 września 2021 r., mianowany kapelanem Komendy Powiatowej Policji w Żurominie.
3. Ks. mgr Jakub Kępczyński, kapelan Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, z dniem
2 września 2021 r., mianowany asystentem kościelnym Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich
w Płocku.
4. Ks. kan. Walerian Niewiadomski, emeryt, z dniem 1 października 2021 r., skierowany na zastępstwo do parafii pw. św. Małgorzaty w Zatorach.
5. Ks. mgr Wojciech Piórkowski, wikariusz parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku, z dniem
14 września 2021 r., mianowany delegatem Biskupa Płockiego odpowiedzialnym za celebracje i opiekę
duszpasterską nad grupami wiernych związanych z liturgią sprzed reformy Soboru Watykańskiego II.
6. Ks. dr Marcin Sadowski, p.o. dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej,
z dniem 2 września 2021 r., mianowany opiekunem duchowym nadzwyczajnych szafarzy Komunii
Świętej w diecezji płockiej.
7. Ks. dr Marcin Sadowski, p.o. dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej,
z dniem 14 września 2021 r., mianowany członkiem Diecezjalnej Komisji Liturgicznej.
Zwolnienia
1. Ks. dr Artur Janicki, pomoc duszpasterska w parafii pw. św. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie, z dniem 8 września 2021 r., zwolniony z funkcji członka Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej.
2. Ks. kan. dr Jarosław Kamiński, proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Płocku, z dniem 2 września
2021 r., zwolniony z funkcji członka Komisji Przedwizytacyjnej Kurii Diecezjalnej Płockiej.
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3. Ks. kan. dr Jarosław Kamiński, proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Płocku, z dniem 2 września
2021 r., zwolniony z funkcji opiekuna duchowego nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w diecezji
płockiej.
4. Ks. kan. dr Jarosław Kamiński, proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Płocku, z dniem 8 września
2021 r., zwolniony z funkcji członka Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.
5. Ks. dr Wojciech Kućko, asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich w Płocku, z dniem 31 sierpnia 2021 r., zwolniony z pełnionej funkcji.
6. Ks. kan. dr Jan Piotrowski, w związku z przejściem na emeryturę, z dniem 14 września 2021 r.,
zwolniony z funkcji kapelana Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku oraz Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Płońskiego.
7. Ks mgr Jarosław Stasiński SDB, z dniem 8 września 2021 r., zwolniony z funkcji członka Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.
8. Ks. Brunon Wicki SDB, z dniem 15 września 2021 r, zwolniony z funkcji wikariusza w parafii
pw. św. Stanisława Kostki w Płocku.
9. Ks. dr Łukasz Zdunkiewicz, wikariusz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie, z dniem 8 września 2021 r., zwolniony z funkcji członka Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.
10. Ks. dr Łukasz Zdunkiewicz, wikariusz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie, z dniem
8 września 2021 r., zwolniony z funkcji członka Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej.
Płock, dnia 14 września 2021 r.
Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz
Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 14 września 2021 r.
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