Kuria ogłosiła zmiany personalne w parafiach
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W skierniewickich parafiach mamy dwa mianowania dziekańskie – ks. kan. Tadeusz Jaros z
parafii św. Jakuba oraz ks. kan. Sławomira Wasilewskiego z parafii na Widoku. Mianowany
wicedziekanem został ks. kan. Janusz Zabłocki z parafii św. Jakuba oraz ks. kan. Stanisław
Góraj z parafii Najświętszego serca Pana Jezusa.
Jeśli chodzi o zmiany proboszczów, te dotyczą parafii wiejskich.
Biskup Łowicki wręczył trzem neoprezbiterom (ks. Adamowi Łukaszewiczowi, ks. Arturowi
Kosiorkowi, ks. Hubertowi Siepertowi) dekrety powołujące ich do posługi w parafiach. Wraz z
wręczeniem dekretów ukazały się zmiany personalne w dekanatach.
Ksiądz Dariusz Drzewiecki z parafii w Jeruzalu mianowany zostałem proboszczem we wspólnocie, w
której pełnił funkcję administratora. Okres pełnienia funkcji administratora parafii zakończył ks.
Zbigniew Pilichowski, który został mianowany proboszczem tej parafii. Nowego proboszcza ma
parafia w Żelaznej. Biskup do parafii skierował dotychczasowego proboszcza parafii w
Korabiewicach. Ksiądz Andrzej Kępka został administratorem kościoła w Żelaznej. Z funkcji

administratora został natomiast zwolniony ks. Wojciech Wawrzyniak.
Trzech nowych wikariuszy w te wakacje przybędzie do parafii na osiedlu Widok – ks. Kamil Gos, ks.
Tomasz Staszewski oraz ks. Wojciech Jadownicki. Ksiądz Radosław Sawicki parafie NSPJ opuści, by
rozpocząć pracę w Łowiczu. Wikariusz, ks. Karol Chrapulski został przeniesiony do parafii w
Sochaczewie. Ksiądz Tomasz Wójcik pracować będzie w Piątku.
W parafii św. Jakuba pracę rozpocznie ks. Tomasz Muszyński, dotychczas kapłan pełnił posługę w
Łowiczu. Zwolniony z urzędu zostaje ksiądz Sławomir Klemba.
Od lipca w parafii w Lipccah Reymontowskich posługę rozpocznie ks. Marcin Koralewski (dotychczas
pracował w parafii w Rzeczycy).
Ks. Adam Łukaszewicz pracować będzie w Makowie, to jego pierwsza parafia, do Żychlina odejdzie
natomiast ks. Jakub Zakrzewski.

Ksiądz kpt. Włodarczyk odchodzi z Garnizonu
Po dwóch latach pracy w parafii wojskowej Wniebowzięcia NMP w Skierniewicach
żegna się z nią oraz z mieszkańcami miasta ks. kpt. Władysław Włodarczyk,
proboszcz parafii.
Z funkcji proboszcza odwołany został przez biskupa polowego Wojska Polskiego wraz z
końcem czerwca. W niedzielę (27.06), po mszach świętych, żegnał się z parafianami,
dziękując za dwa lata owocnej współpracy. Swoją posługę duszpasterską kontynuował będzie
w Inowrocławiu.
Ks. kpt. Władysław Włodarczyk ur. się w 1973 r. w Limanowej. Święcenia kapłańskie przyjął
w 1999 r., z duszpasterstwem wojskowym związany był od października 2010 r.
jm
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