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OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI  

NA TEMAT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  
WS. PRAWA DO ABORCJI JAKO PRAWA CZŁOWIEKA

Z głębokim zaniepokojeniem i zdziwieniem przyjąłem informację na temat projektu rezolucji Parla-
mentu Europejskiego na temat zdrowia oraz praw seksualnych i reprodukcyjnych w Unii Europejskiej 
(Matić Report). Zważywszy, że „zgodnie z zasadą przyznania Unia działa wyłącznie w granicach kom-
petencji przyznanych jej przez Państwa Członkowskie w Traktatach”, a „wszelkie kompetencje nieprzy-
znane Unii w Traktatach należą do Państw Członkowskich” (art. 5.2 TUE), oraz mając na uwadze, że 
kompetencja w zakresie ochrony zdrowia nigdy nie została przekazana Unii Europejskiej, a więc należy 
do wyłącznych kompetencji państw członkowskich, można uznać, że autorzy rezolucji wzywają do na-
ruszenia prawa unijnego. Jedynie wspomagający charakter kompetencji unijnej w powyższym zakresie 
potwierdza explicite art. 6 i art. 168 TfUE. Wszelkie działania Unii Europejskiej w tym obszarze powin-
ny zatem być „prowadzone w poszanowaniu obowiązków Państw Członkowskich w zakresie określania 
ich polityki dotyczącej zdrowia, jak również organizacji i świadczenia usług zdrowotnych i opieki me-
dycznej” (Art. 168.7 TfUE). 

Autorzy rezolucji przytaczają w projekcie fałszywe informacje np. na temat ochrony życia w Polsce, 
jak również błędnie przedstawiają pojęcie „praw reprodukcyjnych i seksualnych” jako wiążące zobowią-
zanie międzynarodowe i element praw człowieka (m.in. litera C, F, F projektu rezolucji). Ponadto, po-
sługując się wypaczoną koncepcją praw człowieka, sugerują nie tylko, że istnieje coś takiego jak „prawo 
do aborcji” (m.in. litera Y projektu rezolucji oraz uzasadnienie), ale ponadto, że jest to jedno z uznanych 
praw człowieka. Żaden z międzynarodowych dokumentów praw człowieka nie wspomina o istnieniu 
takiego prawa, łącznie z dokumentami przywołanymi przez autorów rezolucji, tzn. Międzynarodowym 
Paktem Praw Obywatelskich i  Politycznych, Międzynarodowym Paktem Praw Gospodarczych, Spo-
łecznych i Kulturalnych, Konwencją w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet czy 
Europejską Konwencją Praw Człowieka. Dokumenty te expressis verbis gwarantują prawo do życia, nie 
wspominają natomiast o prawie do zabijania. 

Zwróćmy uwagę, że również unijne prawo traktatowe potwierdza nienaruszalną godność każdego 
człowieka (art. 1 KPP), jego prawo do życia (art. 2 KPP) oraz zakaz praktyk eugenicznych (art. 3b KPP). 
UE zobowiązana jest także do ochrony praw dziecka (art. 3 TUE). Ponadto Europejski Trybunał Spra-
wiedliwości w  sprawie Olivier Brüstle v Greenpeace eV przyznał, że ludzki embrion jest nosicielem 
ludzkiej godności (pkt. 32 i 36). 

Aborcja zawsze jest pogwałceniem fundamentalnego prawa człowieka do życia, tym bardziej odra-
żającym, że dotyczy życia człowieka najsłabszego i całkowicie bezbronnego. Jest więc przejawem naj-
bardziej niesprawiedliwej dyskryminacji. Sama prawna legalizacja aborcji głęboko zniekształca życie 
społeczne, a cóż dopiero uznanie jej za „podstawową usługę opieki zdrowotnej” (essential health servi-
ce), jak domagają się autorzy rezolucji (litera J projektu rezolucji). Jan Paweł II pisał: „Gdy większość 
parlamentarna lub społeczna uchwala, że zabicie jeszcze nienarodzonego życia ludzkiego jest prawnie 
dopuszczalne, choćby nawet pod pewnymi warunkami, to czyż nie podejmuje tym samym decyzji «ty-
rańskiej» wobec najsłabszej i najbardziej bezbronnej ludzkiej istoty? Sumienie powszechne słusznie 
wzdryga się w obliczu zbrodni przeciw ludzkości, które stały się tak smutnym doświadczeniem nasze-
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go [dwudziestego] stulecia. Czyż te zbrodnie przestałyby być zbrodniami, gdyby nie popełnili ich po-
zbawieni skrupułów dyktatorzy, ale gdyby nadała im prawomocność zgoda większości?” (Evangelium 
Vitae 70). Prawo do życia jest poniekąd papierkiem lakmusowym demokracji. Tam, gdzie nie jest ono 
w pełni zagwarantowane, państwo przestaje być „wspólnym domem”, gdzie wszyscy mogą żyć zgodnie 
z podstawowymi zasadami równości, przekształcając się w państwo tyrańskie, uzurpujące sobie prawo 
do dysponowania życiem słabszych i bezbronnych, dzieci jeszcze nie narodzonych (por. Evangelium 
Vitae 20). 

Autorzy rezolucji, oprócz prawa do życia, negują także drugie podstawowe prawo człowieka, prawo 
do wolności sumienia, które zagwarantowane jest również w art. 10.1 Karty Praw Podstawowych UE. 
Odrzucają również emanację prawa do wolności sumienia w postaci prawa do sprzeciwu sumienia za-
gwarantowanego w art. 10.2 KPP. Należy nadmienić, że Unia Europejska w Karcie Praw Podstawowych 
wyraźnie wymienia prawo do  sprzeciwu sumienia, co stanowi szczególny rys tej organizacji. Prawo 
do sprzeciwu sumienia, także personelu medycznego, wyraźnie zagwarantowane jest w konstytucjach 
wielu państw członkowskich. Przyjęcie rezolucji można by w  związku z  tym uznać również za  atak 
na konstytucje wielu państw członkowskich. 

W świetle powyższego apelujemy do wszystkich posłów do Parlamentu Europejskiego o głosowanie 
przeciwko projektowi wspomnianej rezolucji. Przypominamy także posłom katolickim, że w sytuacji, 
gdy poddane głosowaniu dokumenty wymierzone są w podstawowe prawa człowieka i wartości, które 
nie podlegają negocjacjom, nie mogą zgodzić się na żaden kompromis, ale powinni jednoznacznie prze-
ciwstawić się takim inicjatywom. „W odniesieniu do tej zasady katolicy nie mogą zgodzić się na żaden 
kompromis, w przeciwnym bowiem razie zanikałoby w świecie świadectwo chrześcijańskiej wiary oraz 
jedność i  wewnętrzna integralność samych wiernych” (Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna 
o niektórych aspektach działalności i postępowaniu katolików w życiu politycznym, 2). 

Warszawa, dnia 22 czerwca 2021 r.

 † Stanisław Gądecki
 Arcybiskup Metropolita Poznański
 Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
 Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

103

DEKRET O ODWOŁANIU DYSPENSY OD OBOWIĄZKU UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ
W NIEDZIELE I ŚWIĘTA NAKAZANE

Uwzględniając aktualną sytuację epidemiczną, obowiązujące przepisy państwowe oraz decyzję bi-
skupów zgromadzonych na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kalwarii Ze-
brzydowskiej, z dniem 20 czerwca 2021 r., odwołuję niniejszym dekret z dnia 23 października 2020 r., 
nr 2226/2020, co w szczególności oznacza, że przestaje obowiązywać ogólna dyspensa od obowiązku 
uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane wiernych diecezji płockiej oraz wszystkich 
osób przebywających na jej terenie. 

Gorąco zachęcam duszpasterzy i wszystkich wiernych diecezji płockiej do ożywienia życia sakra-
mentalnego z  zachowaniem wszelkich zasad dotyczących bezpieczeństwa w  czasie trwającej jeszcze 
pandemii.

Płock, dnia 16 czerwca 2021 r.
Nr 1262/2021

 † Piotr Libera
 Biskup Płocki

 Ks. Piotr Grzywaczewski
 Kanclerz
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KOMUNIKATY WYDZIAŁU DS. NOWEJ EWANGELIZACJI

Zapraszamy kapłanów, siostry zakonne i  świeckich do uczestnictwa w działaniach ewangelizacyj-
nych i formacyjnych – diecezjalne i organizowanych we współpracy z innymi podmiotami w regionach. 
Bardzo proszę Czcigodnych Księży o promocję:

1. Historia Zbawienia: Kurs 1-4 lipca 2021 r., się w Szkołach Katolickich w Płocku. Uczy jak rozumieć 
historię własnego życia i oceniać sprawy, które się w nim dzieją, w świetle Bożego Słowa. Przeznaczony 
dla osób po kursach Nowe Życie (Filip, Emaus). Odbędzie się w Szkołach Katolickich w Płocku. Info: 
https://www.nowaewangelizacja.com.pl/kursy-i-rekolekcje/terminy/1-4lipca-2021/.

2. „Rekolekcje wyjścia dla kobiet”, które odbędą się w dniach 23-25 lipca 2021 w Domu rekolekcyj-
nym w Niepokalanowie. Prowadząca dr Iwona Zielonka wraz z ekipą.

Informacje i zapisy: https://www.nowaewangelizacja.com.pl/kursy-i-rekolekcje/terminy/
3. Formacja Kobiet – Fundament, prowadzona przez „Akademię Rozwoju Talentów”. Zajęcia odby-

wać się będą w parafii Św. Stanisława Kostki w Płocku (salezjanie), rozpoczęcie 24.06.2021 r., godz. 17:00-
19:00, zakończenie w lutym 2021. 

Informacje: https://www.nowaewangelizacja.com.pl/aktualnosci/2021/rusza-formacja-kobiet-
fundament-w-plocku/.

4. Weekendowy kurs ewangelizacyjny dla małżeństw Tobiasz i  Sara – online: 2-4.07.2021 r. jego 
celem jest odnowienie relacji małżeńskiej, spojrzenie na  siebie na  nowo wzrokiem miłości, nauka 
dialogu, ukazanie Jezusa jako trwały fundament, na którym buduje się małżeński związek. Konieczne 
jest uczestnictwo obojga małżonków. Info: https://www.nowaewangelizacja.com.pl/aktualnosci/2021/
weekendowy-kurs-ewangelizacyjny-dla-malzenstw-tobiasz-i-sara/.

5. Kurs Paweł: w dniach 23.07-1.08.2021 r. Miejsce: Licheń Stary – Sanktuarium Matki Bożej Licheń-
skiej. Ten kurs nazywany jest „kręgosłupem” ewangelizatora, ponieważ uczy skutecznej ewangelizacji. 
W czasie wielu twórczych prac i działań uczy, jak zanieść każdemu Dobrą Nowinę o Jezusie. Daje nową 
mentalność patrzenia na problemy i narzędzie skutecznego głoszenia Ewangelii. Info i zapisy: https://
www.nowaewangelizacja.com.pl/kursy-i-rekolekcje/terminy/2307-1082021/.

6. Festiwal dla młodych: M&M – Maryja i  Młodzi,15-19 lipca 2021, Licheń Stary, dla młodzieży 
w wieku 16-35 lat. 

Info: https://www.festiwallichen.com/post/patryk-vega-zaprasza-na-festiwal-m-m?fbclid=IwAR0
lw8ynUfjdR8xSvdzGZuOEFJdiB8CI4Nc6GnoK2dPv2HkO81rjo3qtlWc

7. 21. ed. Przystanku Jezus –  w Płotach (woj. zachodniopomorskie) w dn. 26.07- 1.08.2021 r., przy Fe-
stiwalu Pol’and’Rock. 

Info: https://www.przystanekjezus.pl/wez-udzial-w-ewangelizacji-na-pj-2021/9333/

Zachęcamy do korzystania ze strony: www.nowaewangelizacja.com.pl.
Płock, dnia 18 czerwca 2021 r.
 Iwona Zielonka
 Dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji
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INFORMACJA DOTYCZĄCA UROCZYSTEJ BEATYFIKACJI KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 
I MATKI ELŻBIETY RÓŻY CZACKIEJ

Uroczystość beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej odbędzie się 12 wrze-
śnia o godz. 12:00 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie. 

Wspólna beatyfikacja uzasadniona jest przede wszystkim faktem, iż przez lata obu przyszłych błogo-
sławionych łączyła duchowa więź, odkąd ich drogi splotły się w latach 20. XX wieku, a żywotna współ-
praca i wzajemna inspiracja trwały aż do śmierci matki Czackiej. 

Uroczystości będzie przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanoniza-
cyjnych. Obecna będzie również delegacja gości z Watykanu, jak również zaproszeni przewodniczący 
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episkopatów Europy oraz członkowie Konferencji Episkopatu Polski. W koncelebrze Mszy Świętej be-
atyfikacyjnej wezmą udział przedstawiciele duchownych z poszczególnych diecezji w Polsce. W uro-
czystości będą także uczestniczyły reprezentacje zakonów oraz reprezentanci wiernych świeckich z po-
szczególnych diecezji.

Z woli papieża Franciszka uroczystość będzie mieć charakter skromny i godny. Godny, gdyż dotyczy 
Prymasa Tysiąclecia, jednej z najważniejszych postaci w historii Kościoła w Polsce i Kościoła Powszechne-
go XX wieku, skromny – gdyż oprawa uroczystości musi – także w wymiarze symbolu – odpowiadać cza-
som pandemii i jej konsekwencjom w wymiarze duchowym, społecznym, ekonomicznym i sanitarnym.

W związku z trwającą pandemią i obowiązującymi przepisami sanitarnymi liczba osób bezpośrednio 
uczestniczących w beatyfikacji będzie bardzo ograniczona. Możliwość uczestnictwa w uroczystości mają 
wyłącznie osoby posiadające kartę wstępu. Wobec tego zwracamy się z prośbą i zachęcamy wszystkich 
zainteresowanych beatyfikacją do łączności duchowej poprzez media. Beatyfikacja będzie transmitowa-
na przez telewizję publiczną, która gotowa jest bezpłatnie dostarczyć sygnał telewizyjny do wszystkich 
zainteresowanych środowisk. Dodatkowo każda diecezja otrzymała ofertę bezpłatnej instalacji telebimu 
w wyznaczonym przez siebie miejscu. W przypadku zainteresowania transmisją telewizyjną prosimy 
o  kontakt z  sekretariatem Komitetu Organizacyjnego (beatyfikacja.wyszynski@mkw.pl z  dopiskiem 
TRANSMISJE). 

W związku z tym, iż nie ma możliwości przewidzenia, jak będzie wyglądała sytuacja epidemiczna 
w czasie beatyfikacji, przeznaczona dla każdej diecezji liczba kart wstępu może ulec zmianie.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2021 r.

 Komitet Organizacyjny do spraw beatyfikacji
 kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej
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KOMUNIKAT DOTYCZĄCY 40. PIESZEJ PIELGRZYMKI DIECEZJI PŁOCKIEJ  
NA JASNĄ GÓRĘ W 2021 R.

1. W związku z trwającą epidemią koronawirusa tegoroczna Pielgrzymka nie odbędzie się w trady-
cyjnej formie. Mając na względzie bezpieczeństwo, zdrowie, zarówno Pielgrzymów, jak i spotykanych, 
i goszczących Pielgrzymkę ludzi, a także niepewną sytuację epidemiologiczną, organizujemy Pielgrzym-
kę w inny sposób.

2. Pielgrzymka jest zorganizowana w oparciu o Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 
13 maja 2021 r. Odbyły się także rozmowy z Biskupem Płockim, Piotrem Liberą, księżmi zaangażowa-
nymi w dzieło Pielgrzymi, a także przedstawicielami służby medycznej.

3. Tegoroczna Pielgrzymka będzie miała charakter „sztafety”. Każdego dnia będzie pielgrzymowała 
inna grupa, pod kierunkiem swojego Ks. Przewodnika i będzie pielgrzymowała jeden dzień. Nie prze-
widujemy w tym roku noclegów podczas Pielgrzymki czy korzystania ze wspólnych basenów do wie-
czornego mycia. Przewodnik danej grupy organizuje przyjazd na trasę swojej grupy, a także jej odjazd 
wieczorem. Apel Wieczorny odbędzie się od razu po dojściu grupy. 

4. Wyjątek będą stanowiły dwa dni. Pierwszy, 6 sierpnia będzie Dniem Wdzięczności za czterdzieści 
Pielgrzymek Diecezji Płockiej na Jasną Górę. Na ten dzień zapraszamy wszystkich, którzy chcą dzięko-
wać za dzieło pielgrzymkowe. Zakończymy ten dzień uroczystym, dziękczynnym Apelem Jasnogórskim 
w Sokołowie. Na ostatni dzień, z Wierzchowiska na Jasną Górę, czyli 14 sierpnia również zapraszamy 
wszystkich chętnych.

5. Porządek wędrowania poszczególnych grup będzie wyglądał następująco:
6 sierpnia (piątek) – Dzień Wdzięczności – wszyscy chętni
7 sierpnia (sobota) – grupa Biało-Czerwona (Płock Wschód, Płock Zachód, Bielsk, Bodzanów) – 

ks. Piotr Szulc
8 sierpnia (niedziela) – grupa Biała   (Ciechanów Wschód, Ciechanów Zachód, Strzegowo) – 

ks. Tomasz Dec i grupa Złota (Przasnysz, Maków, Dzierzgowo) – ks. Łukasz Rogowski  
9 sierpnia (poniedziałek) – grupa Zielona (Sierpc, Dobrzyń n/Wisłą, Tłuchowo) i grupa Żółta 

(Gostynin, Gąbin) – ks. Adam Kowalski i ks. Arkadiusz Ronowicz
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10 sierpnia (wtorek) – grupa Granatowa(Płońsk Południe, Płońsk Północ, Raciąż, Wyszogród) 
i grupa Miedziana (Mława Wschód i Mława Zachód) – ks. Wojciech Nikodymczuk i ks. Pa-
tryk Zawadzki

11 sierpnia (środa) – grupa Błękitna (Nasielsk, Zakroczym) – ks. Sławomir Ambroziak
12 sierpnia (czwartek) – grupa Srebrna (Pułtusk, Serock) – ks. Krzysztof Stawicki
13 sierpnia (piątek) – grupa Brązowa (Rypin, Dobrzyń n/Drwęcą, Żuromin) i grupa Pomarańczo-

wa (salezjańska) – ks. Jakub Kępczyński  i Ks. Jarosław Stasiński SDB
14 sierpnia (sobota) – wszyscy chętni

6. O wszystkich szczegółach dotarcia na Trasę i powrotu poinformują  Przewodnicy Grup. 
7. Tegoroczna 40. Piesza Pielgrzymka z Płocka na Jasną Górę wyruszy pod hasłem: „Idziemy z Jó-

zefem”. Będzie ona nawiązaniem do trwającego w Kościele Roku św. Józefa, ogłoszonego przez Papieża 
Franciszka.

8.  Pielgrzymka wyruszy 6 sierpnia 2021 r. z  Płockiej Katedry po  Mszy Świętej koncelebrowanej 
pod przewodnictwem Biskupa Mirosława Milewskiego o godz. 6 00. 

9. Wejście na Jasną Górę będzie 14 sierpnia 2021 r. w godzinach porannych (7.30-8.15), z udziałem 
Biskupa Piotra Libery. Wszystkich sympatyków Pielgrzymki zapraszamy w tym czasie na Wały Jasno-
górskie, na przywitanie i wspólne wejście oraz do udziału na Mszy Świętej o godz. 9:00, kończącej tego-
roczną Pielgrzymkę. Zapisów w tym roku dokonujemy u Przewodników Grup bądź u osób przez nich 
wskazanych.

10. Opłata pielgrzymkowa w tym roku wynosi symboliczne 10 zł od Pielgrzyma. Każdy Pielgrzym 
otrzyma pamiątkę. Pieniądze będą też przeznaczone na  zakup leków oraz działalność Kuchni Piel-
grzymkowej. Wpłaty dokonujemy również u Przewodników Grup.

11. Wszystkich, którzy podejmą trud pielgrzymowania prosimy o szczególną ostrożność, rozwagę 
i zastosowanie się do panujących przepisów.

12. Zapraszamy do duchowego pielgrzymowania wszystkich tych, którzy z racji choroby, pracy bądź 
innych przyczyn nie mogą pójść pieszo. Pragniemy w ten sposób utworzyć wielką wspólnotę modlitew-
ną, która będzie wspierać wszystkich wędrujących w tak ważnych intencjach Kościoła, Ojczyzny, rodzin 
i osobistych. Zachęcamy do udziału w wieczornych Apelach Jasnogórskich w swoich parafiach.

Płock, dnia 17 czerwca 2021 r. 
 Ks. Jacek Prusiński
 Główny Przewodnik 40. Pieszej Pielgrzymki
 Diecezji  Płockiej na Jasną Górę
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INFORMACJA O PIELGRZYMCE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA JASNĄ GÓRĘ

Dnia 6 lipca br., we wspomnienie Matki Bożej Uzdrowienia Chorych odbędzie się na Jasnej Górze 
56. Ogólnopolska Pielgrzymka osób chorych i  niepełnosprawnych organizowana przez Apostolstwo 
Chorych. Z racji trwającej epidemii, specyfiki grupy oraz licznego grona pielgrzymów rekomenduje się, 
aby osoby chore i niepełnosprawne uczestniczyły w pielgrzymce duchowo w jedności z reprezentanta-
mi wspólnoty obecnymi na Jasnej Górze. Telewizja publiczna, TVP 3 w tym dniu, o godz. 11.00 będzie 
transmitować Mszę świętą z Kaplicy Cudownego Obrazu. Przewodniczyć jej będzie i homilię wygłosi 
Bp. Romuald Kamiński, przewodniczący Zespołu KEP ds. duszpasterstwa służby zdrowa. Proponuje 
się, aby w tym dniu w godzinach popołudniowych zorganizować dla chorych w parafiach nabożeństwo 
lourdzkie z zachowaniem obowiązujących zaleceń sanitarnych. Nabożeństwo to mogłoby być połączo-
ne z indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem i byłoby parafialną kontynuacją 
pielgrzymki na Jasnej Górze.

Płock, dnia 23 czerwca 2021 r.
 Ks. Jakub Kępczyński
 Diecezjalny Duszpasterz Apostolstwa Chorych
Do wiadomości: 
Materiały liturgiczne będą do pobrania z E-biuletynu i ze strony www.diecezjaplocka.pl.
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KOMUNIKATY KANCELARII KURII

1. Nuncjatura Apostolska w Polsce przekazała, że diecezja płocka w 2021 r. wpłaciła na utrzymanie 
miejsc świętych w Jerozolimie kwotę w wysokości 62.000 zł. Nuncjusz Apostolski w Polsce Salvatore 
Pennacchio dziękuje Kościołowi Płockiemu za ten „wyraz solidarności z Kościołem żyjącym w ziem-
skiej Ojczyźnie Pana Jezusa Chrystusa”. 

2. W związku z nowymi publikacjami p. Zbigniewa Kowalskiego, zamieszkałego w Mławie, wyda-
nymi w Wydawnictwie Michalineum, Biskup Płocki ponownie przypomina, że autor tychże książek 
nigdy nie otrzymał zgody na  tzw. działania ewangelizacyjne i  bezprawnie przywłaszcza sobie tytuł 
ewangelizatora. 

Płock, dnia 24 czerwca 2021 r.
 Ks. Piotr Grzywaczewski
 Kanclerz

109

PERSONALIA

Nominacja kanonicka
Ks. Marek Figurski, misjonarz w Brazylii, dnia 19 czerwca 2021 r., został odznaczony godnością ka-

nonika honorowego Kapituły Kolegiackiej św. Michała w Płocku. 

Nominacje
1. Ks. mgr Wojciech Kruszewski, ojciec duchowny w WSD w Płocku, z dniem 1 lipca 2021 r., miano-

wany opiekunem duchowym nocnej pielgrzymki i koordynatorem zespołu kapłanów odpowiedzialnych 
za nocne pielgrzymki pokutne ze Skępego do Obór. 

2. Ks. mgr. Jacek Marciniak, z dniem 1 lipca 2021 r., mianowany dyrektorem Bursy Młodzieżowej 
im. św. Stanisława Kostki w Płocku. 

3. Ks. dr Jarosław Tomaszewski, z dniem 1 września 2021 r., duszpasterz w Miasteczku Krwi Chry-
stusa w Chrustach, jako kapłan stowarzyszony, podejmie posługę w Prowincji Polskiej Stowarzyszenia 
Misji Afrykańskich w Borzęcinie Dużym.

Zwolnienia
1. Ks. mgr Robert Stanisław Bessert, wikariusz parafii pw. Świętego Krzyża w  Płocku, z  dniem 

20 czerwca 2021 r. zwolniony z funkcji wikariusza parafialnego i skierowany, w charakterze rezydenta, 
do Domu Księży Emerytów im. św. Józefa w Płocku. 

2. Ks. dr Grzegorz Jerzy Zakrzewski, pracownik Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płoc-
kiej, z dniem 30 czerwca 2021 r. na własną prośbę, zwolniony z funkcji opiekuna duchowego nocnej 
pielgrzymki i koordynatora zespołu kapłanów odpowiedzialnych za nocne pielgrzymki pokutne ze Skę-
pego do Obór. 

Płock, dnia 24 czerwca 2021 r.
 Ks. Dariusz Rogowski
 Notariusz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 24 czerwca 2021 r.
Nr 1323/2021

Za zgodność


