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ZAPROSZENIE KSIĘDZA BISKUPA PIOTRA LIBERY 
NA DIECEZJALNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY DO PŁOCKA

Czcigodni Księża,
Kochani Młodzi Diecezjalnie!

Przyszłoroczne Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie w Portugalii odbędą się pod hasłem „Maryja 
wybrała się i poszła z pośpiechem”. Mają przypomnieć postawę Matki Bożej, która, gdy tylko usłyszała 
o Bożych cudach, natychmiast poszła je oglądać. Poszła służyć swej krewnej, Elżbiecie. Poszła wyznać 
bez wahania zaufanie i wiarę Temu, który daje obietnice i je wypełnia. Mają też zachęcić do naśladowa-
nia Jej, żeby nie ociągać się i iść oglądać Boże cuda, służyć naszym bliźnim i ufać Temu, który daje obiet-
nice i je wypełnia. To wezwanie skierowane jest w pierwszym rzędzie do młodzieży. I tej, która zawsze 
jest w kościele, i tej, która bywa w nim od czasu do czasu, i tej, która tylko z rzadka powraca do naszej 
wspólnoty. Zapewne nie wszyscy pojadą do Lizbony, ale wszyscy mogą przez przygotowanie odnowić 
swoje przywiązanie do Boga.

Właśnie dlatego zapraszam do Płocka młodzież naszej diecezji, młodzież Mazowsza i ziemi dobrzyń-
skiej na  rozpoczęcie przygotowań do  przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży. „Wybierzmy się 
i chodźmy z pośpiechem”, z Bożą nadzieją, że modlitwą wyprosimy własne nawrócenie, że przykładem 
i  świadectwem pobudzimy innych do  służenia Panu. Nasze duszpasterstwo zaplanowało diecezjalne 
spotkanie młodzieży „Góra dobra” 25 i 26 czerwca 2022 r. przy „Studni” w Płocku. Informacji o tym 
wydarzeniu szukajcie u swoich duszpasterzy i katechetów oraz na stronie diecezjalnego duszpasterstwa 
młodzieży ddm-studnia.pl i na facebooku Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia”.

Was wszystkich, Bracia i Siostry, proszę o modlitwę za naszą młodzież, za jej spotkanie w Płocku, 
za przygotowania do lizbońskich Światowych Dni Młodzieży w 2023 r.. Powierzajmy też Bogu wszyst-
kich młodych katolików, którzy zamierzają brać udział w tym wydarzeniu i wszystkich, którzy je przy-
gotowują. Zapraszam do Płocka i czekam na Was!

Płock, dnia 24 maja 2022 r.
We wspomnienie Matki Bożej, Wspomożycielki Wiernych
 Wasz biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Słowo Biskupa Płockiego Piotra należy odczytać podczas wszystkich Mszy św. 
w niedzielę 12 czerwca 2022 r., podczas ogłoszeń parafialnych.

 † Mirosław Milewski
 Wikariusz Generalny

OKÓLNIK
KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ

Płock – dnia 3 czerwca 2022 r.

21/2022
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KOMUNIKATY WYDZIAŁU DS. RODZIN

1. Konferencja naukowa o towarzyszeniu choremu, jego rodzinie i wsparciu personelu medycznego

Serdecznie zapraszam do  udziału w  konferencji naukowej „Towarzyszenie choremu i  jego rodzinie 
oraz wsparcie personelu medycznego – perspektywa interdyscyplinarna”, która odbędzie się dn. 8 czerw-
ca 2022  r., od  godz. 10.00, w  siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Warszawie, 
ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, sala 201. Konferencję organizuje Wydział Studiów nad  Rodziną 
przy  współpracy z: Krajowym Duszpasterstwem Służby Zdrowia, Wydziałem Teologicznym UKSW 
w Warszawie i Duszpasterstwem Rodzin Diecezji Płockiej. Poniżej program konferencji:

„Towarzyszenie choremu i jego rodzinie oraz wsparcie personelu medycznego –  
perspektywa interdyscyplinarna”

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 
ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, sala 201

8 czerwca 2022 r.

Sesja otwierająca
Prowadzenie: dr n. med. Justyna Stępkowska
10.00 – Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski (Rektor UKSW) – Otwarcie konferencji
ks. prof. dr hab. Andrzej Najda (Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie) – 

Powitanie
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Romuald Kamiński (Biskup Warszawsko-Praski, Przewodniczący 

Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Służby Zdrowia) – Słowo wprowadzające

Sesja naukowa
Potrzeba towarzyszenia i próby odpowiedzi
10.30 – ks. dr hab. Artur Kasprzak (UKSW w Warszawie) – Diakonia wobec chorych, jej przestrzeń 

w Kościele i w społeczeństwie
10.50 – o. mgr lic. Marian Kujaczyński MI (kapelan w Szpitalu Bielańskim w Warszawie) – Blaski 

i cienie posługi kapelanów szpitalnych w Polsce
11.10 – ks. dr Marcin Roszkowski (UKSW w Warszawie, kapelan DPS pw. św. Franciszka z Asyżu 

w Tykocinie) – Kapelan w rzeczywistości domu pomocy społecznej – nowe wyzwania i metody pracy
11.30 – ks. dr hab. Piotr Krakowiak, prof. ucz. (UMK w Toruniu) – Potrzeba towarzyszenia choremu 

i jego rodzinie w warunkach hospicyjnych
11.50 – dr n. med. Justyna Stępkowska (UKSW w Warszawie) – Kształcenie personelu medycznego 

i osób posługujących chorym – wyzwania i nowe perspektywy

Panel dyskusyjny
W jaki sposób podnosić poziom opieki duszpasterskiej? 
Prowadzenie: ks. dr Wojciech Kućko (UKSW w Warszawie)
Udział biorą: ks. dr hab. Artur Kasprzak; ks. dr hab. Piotr Krakowiak, prof. ucz.; ks. dr Marcin Rosz-

kowski; dr n. med. Justyna Stępkowska; o. mgr lic. Marian Kujaczyński MI oraz: ks. prof. dr hab. Tomasz 
Wielebski (Dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych UKSW w Warszawie); ks. Arkadiusz Zawistowski 
(Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia, kapelan Szpitala Bródnowskiego w Warszawie).

2. Specjalistyczny kurs profesjonalizacji zawodowej osób posługujących chorym i kapelanów szpi-
talnych „Kontakt z chorym i jego rodziną”

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej oraz Wydział Studiów nad  Rodziną zapraszają serdecz-
nie do  udziału w  specjalistycznym kursie, skierowanym do  osób posługujących chorym, kapelanów 
i kandydatów na kapelanów szpitalnych, w hospicjach, ośrodkach pomocy społecznej, domach seniora, 
domach opieki oraz pełniących posługę w innych miejscach pomocy osobom chorym, starszym, umie-
rającym. Kurs będzie odbywał się w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. 
Wóycickiego 1/3, bud. 23.
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Cele kursu
• poszerzenie wiedzy kapelanów w  wymiarach: medycznym, psycho-społecznym, prawno- 

organizacyjnym i filozoficzno-teologicznym;
• nabycie umiejętności do prowadzenia dialogu i towarzyszenia osobom chorym: w różnym wie-

ku, z różnym stopniem niepełnosprawności, w różnym stadium choroby, w obliczu śmierci;
• zdobycie nowych kompetencji w relacji z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji zdrowot-

nej, przeżywającymi kryzys i zwątpienie, z chorymi terminalnie i ich rodzinami;
• nabycie umiejętności psychologicznych w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi;
• wymiana doświadczeń między kapelanami i osobami posługującymi chorym w rożnych placów-

kach i ośrodkach z całej Polski.
Prowadzący
Wykłady, konwersatoria i warsztaty prowadzone są przez specjalistów w dziedzinie teologii, etyki, 

bioetyki, medycyny, psychologii i prawa oraz przy wsparciu kapelanów szpitalnych, pełniących swoje 
zadania w różnych częściach Polski.

Czas trwania kursu
Kurs w roku akademickim 2022/2023 obejmować będzie 10 zjazdów (dwa semestry). Zajęcia prowa-

dzone będą w formie hybrydowej: stacjonarnie i online.
Łączny wymiar godzinowy kursu
120 godzin dydaktycznych (po 60 godzin w każdym semestrze)
Miejsce odbywania kursu
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3
Program kursu
Kurs nakierowany jest na zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych. Istotną częścią kursu jest 

moduł warsztatowy, podczas którego kursanci ćwiczyć będą umiejętności w praktyce. Kurs będzie obej-
mował pięć modułów:

(1) Moduł medyczny, którego celem będzie przedstawienie najważniejszych wyzwań, związanych 
z początkiem, środkiem i końcem życia człowieka. Pogłębiona wiedza medyczna pozwoli uczestnikom 
kursu lepiej rozumieć pacjentów, ich potrzeby i zachowania.

(2) Moduł filozoficzno-teologiczny będzie okazją do kursorycznego zaprezentowania najważniejszych 
kwestii, związanych z udzielaniem sakramentów w różnych fazach życia i choroby, a także zdobycia po-
głębionej argumentacji filozoficzno-teologicznej do rozmowy i towarzyszenia duchowego w sytuacjach 
choroby i umierania, zarówno z pacjentem, jak i z jego bliskimi.

(3) Moduł psychologiczny pozwoli uczestnikom zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami wiedzy 
psychologicznej, umożliwiając jednocześnie zdobycie umiejętności rozeznawania różnych form wspar-
cia w trudnych sytuacjach życiowych oraz wskazywania – w razie potrzeby – adekwatnych form specja-
listycznej pomocy psychologicznej.

(4) Moduł prawno-organizacyjny będzie oparty na  rzetelnym wykładzie na  temat uwarunkowań 
prawnych opieki nad chorym, posługi kapelana w polskim systemie prawnym, współpracy z wolonta-
riuszami i innymi osobami w systemie opieki zdrowotnej.

(5) Moduł warsztatowy zawierać będzie ćwiczenia praktyczne z komunikacji, pracy nad emocjami, 
radzeniem sobie ze stresem i asertywnością. 

Ukończenie kursu poświadczone będzie zaświadczeniem.
Koszt: 2950 zł
Informacje i zapisy w Dziekanacie Wydziału Studiów nad Rodziną
www.wsr.uksw.edu.pl 
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 215, 01-938 Warszawa
tel. 22 561 90 49, wsr@uksw.edu.pl
Internetowa Rejestracja Kandydatów:
https://oferta.uksw.edu.pl/pl/offer/KURSY_2022/ 
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3. II Diecezjalny Konkurs na dywany kwiatowe na Boże Ciało

Zachęcamy do włączenia się w ogólnopolską inicjatywę tworzenia dywanów kwiatowych na procesję 
Bożego Ciała. Wydział ds. Rodzin organizuje II Diecezjalny Konkurs na najpiękniejszy dywan kwiato-
wy. Na fotografie dywanów czekamy do dn. 30 czerwca br. na adres mailowy: rodzina@diecezjaplocka.
pl z załączoną informacją o autorze zdjęcia i parafią, w której wykonano dywan.

Płock, dnia 2 czerwca 2022 r.
 Ks. Wojciech Kućko
 Dyrektor Wydziału ds. Rodzin
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KOMUNIKATY WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W PŁOCKU

1. Dzień otwartych drzwi

Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku zaprasza w dniu 18 czerwca br. na Dzień 
Otwartych Drzwi. 

W programie między innymi:
9.00 – Zwiedzanie seminarium i spotkanie członków Koła Przyjaciół WSD
10.00 – Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Płockiego Piotra Libery z ustanowieniem lektorów 

i ceremoniarzy
11.30– Gra terenowa dla młodzieży
13.00 – Obiad 
13.30 – Nabożeństwo czerwcowe z aktem zawierzenia Służby Liturgicznej Najświętszemu Sercu Pana 

Jezusa 
15.00 – Turniej piłki nożnej o puchar Biskupa Płockiego
Serdecznie zapraszamy rodziny, ministrantów, lektorów, młodzież szkolną oraz członków Koła Przy-

jaciół WSD. 

2. Rekolekcje kapłańskie

W dniach 27-29 czerwca 2022 r. w WSD w Płocku odbędą się trzydniowe rekolekcje kapłańskie. 
Poprowadzi je o. Grzegorz Prus OSPPE, były przeor  klasztoru i rektor WSD Ojców Paulinów na Skałce 
w Krakowie w latach 2014 – 2020. 

Rekolekcje rozpoczną się w  poniedziałek 27 czerwca o  godz. 10:00, zakończą obiadem w  środę 
29 czerwca o godz. 13.00. Koszt pobytu z pełnym wyżywieniem w pokoju jednoosobowym – 450 zł, 
dwuosobowym – 350 zł. Prosimy o zabranie ze sobą alby.

Zgłoszenia są przyjmowane pod nr. tel. 501 222 715 (poniedziałek – piątek w godz. 08:00 – 15:00) lub 
drogą mailową pod adresem semwsd@poczta.onet.pl

3. Rekrutacja

Rektorat Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku informuje, że dnia 1 lipca 2022 r. o godz. 10.00 
odbędzie się pierwszy termin egzaminów wstępnych dla kandydatów do WSD w Płocku. Szczegółowe 
informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej (wsdplock.pl) oraz na semina-
ryjnym Facebooku. Uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (nr tel. 781 – 318 – 769). 
W okresie podejmowania ważnych decyzji życiowych przez wielu młodych ludzi, otoczmy ich naszą 
modlitwą i dodajmy odwagi szczególnie tym, którzy odkrywają w sobie głos powołania do służby ka-
płańskiej i pragną pójść za Jezusem.

Zwracam się też z  gorącą prośbą, by w  miesiącu czerwcu podczas nabożeństwa czerwcowego 
we wszystkich parafiach odmawiano modlitwę Benedykta XVI w intencji powołań do służby kapłańskiej.
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Modlitwa Benedykta XVI w intencji powołań:
Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, 
które będą podtrzymywały żywą wiarę i  strzegły wdzięczną pamięć o  Twoim Synu Jezusie poprzez 

głoszenie Jego słowa i sprawowanie Sakramentów, za pomocą których nieustannie odnawiasz Twoich wier-
nych. 

Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, którzy będą mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, 
Sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata.

Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy poprzez sakrament Pojednania będą rozszerzać radość Two-
jego przebaczenia. 

Spraw, Panie, by Kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny 
Jego wskazaniom troszczył się o powołanie kapłańskie i do życia konsekrowanego. 

Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystu-
sie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii. 

Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

4. Rekolekcje wakacyjne

Klerycka Grupa Powołaniowa i Diecezjalne Centrum Powołań bardzo serdecznie zapraszają mło-
dzież męską (od 16 roku życia) na wakacyjne rekolekcje w dniach 22-27 sierpnia 2022 r. Rekolekcje 
odbędą się pod hasłem „Powołani do świętości” w Katolickim Schronisku Młodzieżowym „Frassati” 
w Krynicy Zdrój. W programie znajduje się zwiedzanie miejsc takich jak: sanktuarium na Jasnej Gó-
rze, Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku nad Dunajcem, sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny 
w Zabawie i sanktuarium Świętego Krzyża. Nie zabraknie wspólnego wędrowania po górskich szlakach. 

Wyjazd spod Wyższego Seminarium Duchownego w poniedziałek 22 sierpnia o godz. 10.00. Na re-
kolekcje należy zabrać ze sobą: Pismo Święte, różaniec, zeszyt, długopis, przybory toaletowe, odpowied-
nie obuwie i  strój do górskich spacerów. W przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest pisemna 
zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na email: sebastianksm2@gmail.com. W treści należy podać imię, na-
zwisko, adres zamieszkania, numer pesel i parafię pochodzenia. Koszt: 200 zł.

Płock, dnia 30 maja 2022 r. 
 Ks. Marek Jarosz 
 Rektor Wyższego Seminarium Duchownego
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ZAPROSZENIE NA VI PIELGRZYMKĘ SŁUŻBY LITURGICZNEJ DIECEZJI PŁOCKIEJ

Czcigodni Księża! 
Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Diecezji Płockiej organizuje w  dniu 18 czerwca 2022 roku 

VI  Pielgrzymkę Służby Liturgicznej Diecezji Płockiej. Spotkanie odbędzie się w  Wyższym Semina-
rium Duchownym w Płocku. Tegoroczny zjazd połączony jest z „Dniem Otwartych Drzwi” w płockim 
seminarium. 

Zapraszamy księży, katechetów, ministrantów, członków zespołów muzycznych, a  także rodziny 
i osoby starsze pragnące zobaczyć, gdzie żyją i formują się przyszli kapłani.

Plan spotkania przedstawia się w następujący sposób:
09:00-10:00 – Rejestracja grup i osób indywidualnych (możliwość zwiedzenia Wyższego Semina-

rium Duchownego)
9:45 – Przygotowanie do Eucharystii
10:00 – EUCHARYSTIA pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Piotra Libery (cere-

moniarze i lektorzy otrzymają błogosławieństwo do pełnienia swojej funkcji)
11:30 – Gra terenowa
13:00 – Obiad
13:30 – Nabożeństwo czerwcowe (modlitwa o nowe powołania kapłańskie oraz zawierzenie Służby 

Liturgicznej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa)
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14:00 – Turniej piłki nożnej (zabieramy ze sobą strój sportowy)
16:00 – Zakończenie Pielgrzymki i Dnia Otwartego w Wyższym Seminarium Duchownym
Koszt uczestnictwa w pielgrzymce wynosi: 10 zł.
Uczestników należy zgłaszać na adres e-mail: mateusz.jesien@diecezjaplocka.pl
Płock, dnia 3 czerwca 2022 r.
 Ks. Mateusz Jesień
 Diecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej
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KOMUNIKATY APOSTOLATU „MARGARETKA”

1. Apostolat „Margaretka” serdecznie zaprasza na XV Pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej. Piel-
grzymka odbędzie się w sobotę 11 czerwca 2022. 

Program
8.30 – Przywitanie
9.00 – Droga krzyżowa, którą poprowadzi ks. Krzysztof Toboła. 
11.30 – Przerwa na posiłek
13.00 – Konferencja, którą wygłosi ks. Łukasz Pondel. 
14.00 – Eucharystia, pod przewodnictwem bpa Roberta Chrząszcza. 
15.30 – Zakończenie
Informacje i plakat dostępne pod linkiem: 
https://www.apostolatmargaretka.pl/wp-content/uploads/2022/02/xplakat-Kalwaria-2022-

729x1024.jpg.pagespeed.ic.WcgI4Zw_5J.webp 
2. Apostolat „Margaretka” serdecznie zaprasza na rekolekcje „W Bogu moja siła i piękno”. Rekolekcje 

odbędą się w dniach 22-26 czerwca 2022 r. w Ośrodku Konferencyjno-Rekolekcyjnym, w Porszewicach. 
Gośćmi rekolekcji będą o. Jacek Olczyk SJ, duszpasterz „Mocnych w Duchu” oraz Iga i Konrad Grzy-
bowscy. W programie:

• Msza Święta
• Adoracja Jezusa
• Modlitwa o uzdrowienie
• Modlitwa gestem
• Czas ciszy
• Spowiedź święta
• Konferencje
• Medytacja Słowa Bożego
• Uwielbienie.
Informacje i zapisy: www.apostolat.com.pl
Link do plakatu:
https://www.apostolatmargaretka.pl/wp-content/uploads/2022/03/xPlakat-Rekolekcje-724x1024.

jpeg.pagespeed.ic.JdF1whgC63.webp
Serdecznie zapraszam do udziału w pielgrzymce i  rekolekcjach. Proszę także Czcigodnych Księży 

o przekazanie informacji osobom zaangażowanym w apostolat i sympatykom.
Płock, dnia 3 czerwca 2022 r.

 Ks. Radosław Zawadzki
 Opiekun Apostolatu „Margaretka”
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KOMUNIKAT EKONOMA

W ostatnich dniach maja br. ukazało się nowe – aktualne wydanie Kodeksu Prawa Kanonicznego. 
Aby ułatwić Czcigodnym Księżom nabycie tejże księgi, Hurtownia Artykułów Liturgicznych SACERDOS 
złożyła zamówienie w wydawnictwie „Pallottium” dla wszystkich parafii naszej diecezji (egzemplarz dla 
parafii). 

W związku z powyższym na najbliższej Konferencji Księży Dziekanów za ich pośrednictwem prze-
każemy jeden egzemplarz kodeksu dla każdej parafii. Gdyby, któryś z Księży chciał nabyć dla siebie KPK 
można uczynić to bezpośrednio w Hurtowni. Cena jednego egzemplarza kodeksu przekazanego przez 
Księży Dziekanów wynosi 80 zł po uwzględnieniu 5 % rabatu.

Płock, dnia 3 czerwca 2022 r.
 Ks. Roman Bagiński
 Ekonom Diecezjalny
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PERSONALIA 

Odznaczeni tytułem kanonika (w dniu 31 maja 2022 r.)
1. Ks. mgr Robert Henryk Andrikowski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Żurominku 

Kapitulnym.
2. Ks. prof. dr hab. Rafał Bednarczyk, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Rębowie.
3. Ks. mgr Marek Dyga, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Szwelicach.
4. Ks. mgr Krzysztof Kujawa, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krasem.
5. Ks. Wiesław Piątek, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Zagrobie.
6. Ks. Eugeniusz Światkowski, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Łętowie.

Odznaczeni Wielkim Orderem św. Zygmunta (w dniu 31 maja 2022 r.)
1. Pani dr Elżbieta Grzybowska, odznaczona przez Biskupa Płockiego Piotra Liberę Wielkim Orde-

rem Świętego Zygmunta.
2. Siostra mgr Aneta Maria Krawczyk CSP, odznaczona przez Biskupa Płockiego Piotra Liberę 

Wielkim Orderem Świętego Zygmunta.
3. Pani Teresa Elżbieta Mazurkiewicz, odznaczona przez Biskupa Płockiego Piotra Liberę Wielkim 

Orderem Świętego Zygmunta.
4. Pani Irena Orysiak, odznaczona przez Biskupa Płockiego Piotra Liberę Wielkim Orderem Świę-

tego Zygmunta.
5. Pan Wojciech Orysiak, odznaczony przez Biskupa Płockiego Piotra Liberę Wielkim Orderem 

Świętego Zygmunta.

Płock, dnia 31 maja 2022 r.
 † Piotr Libera
 Biskup Płocki
 Ks. Piotr Grzywaczewski
 Kanclerz

Kuria Diecezjalna Płocka
Płock, dnia 3 czerwca 2022 r.
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Za zgodność


