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Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci księdza kanonika Andrzeja Więckowskie-
go, członka Towarzystwa Naukowego Płockiego. 
Ksiądz całe swoje życie związał z Mazowszem,  
a miejscem szczególnie bliskim był dla niego Sierpc, 
gdzie przez 21 lat był proboszczem parafii farnej 
pod wezwaniem św. Wita, Modesta i Krescencji  
i dziekanem dekanatu sierpeckiego. Obdarzony 
ogromną charyzmą, siłą ducha, zjednywał sobie  
ludzi, wzbudzał ich szacunek i uznanie.

Ksiądz Andrzej Eugeniusz Więckowski urodził się 
14 sierpnia 1947 roku w Płońsku, wywodził się z pa-
rafii Baboszewo. Powołanie poczuł w wieku pięciu 
lat, gdy mama zapisała go do asysty parafialnej, 
gdzie ubrany w komeżkę niósł za procesją koszyk  
z kwiatami. W 1961 roku rozpoczął naukę w Niż-
szym Seminarium Duchownym w Płocku, a następ-
nie kontynuował studia w płockim Wyższym Semina-
rium Duchownym. Święcenia kapłańskie przyjął  
13 czerwca 1971 roku w Mławie. Jako kleryk aktyw-
nie współtworzył życie kulturalne Seminarium, 
uczestniczył w akademiach, konkursach recytator-
skich czy spektaklach teatralnych. Pasja do teatru 
była na tyle silna, że został nawet dyrektorem te-
atrzyku seminaryjnego. Interesował się również spor-
tem, a zwłaszcza tenisem stołowym i siatkówką1.

Studia magisterskie ukończył w Akademii Teolo-
gii Katolickiej w Warszawie. Przez 12 lat pracował 
na wikariatach: w Strzygach, Lipowcu, Poniatowie 
(do 29 czerwca 1975 r.)2, Dobrzykowie, Gostyninie, 
Orszymowie oraz trzy lata w sierpeckiej parafii far-
nej. 9 stycznia 1983 roku otrzymał nominację na 
pierwszego proboszcza nowo powstałej parafii Cie-
chomice (obecnie dzielnica Płocka) z zadaniem zor-
ganizowania życia parafialnego, utworzenia wszyst-
kich struktur parafialnych i wybudowania plebani3. 
W latach 1993-1996 pełnił funkcję dziekana deka-
natu gąbińskiego. 18 sierpnia 1996 roku został pro-
boszczem parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji 
w Sierpcu i dziekanem dekanatu sierpeckiego, co 
wiązało się z rozszerzeniem form pracy duszpaster-
skiej i jeszcze większym zaangażowaniem w życie 
lokalnej społeczności. Funkcje te pełnił do 18 czerw-
ca 2017 roku.

W 1996 roku odznaczony został przez Biskupa 
Płockiego Zygmunta Kamińskiego godnością kano- 
nika honorowego Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej,  
a w 2011 roku kanonikiem gremialnym tejże kapitu-
ły. Był też Przewodniczącym Rady Ekonomicznej Die-
cezji Płockiej.

KSIĄDZ KANONIK ANDRZEJ WIĘCKOWSKI 
(1947-2018)

Ksiądz kanonik Andrzej Więckowski (1947-2018)

Od momentu objęcia probostwa w Sierpcu wyróż-
niał się aktywnością i ogromnym zaangażowaniem 
w życie parafialne. Jego zabiegi o podniesienie este-
tyki kościoła farnego i filialnego oraz kościelnego 
otoczenia były widoczne i podziwiane. Nie było to 
jednak łatwe zadanie, gdyż obydwa obiekty objęte są 
ochroną konserwatora zabytków, co wiąże się z licz-
nymi konsultacjami ze specjalistami oraz staraniami 
o pozwolenia konserwatorów zabytków. Za kadencji 
księdza przeprowadzony został kapitalny remont XV
-wiecznego kościoła pod wezwaniem św. Wita, Mo-
desta i Krescencji – odnowiono wewnętrzną i ze-
wnętrzną elewację, łącznie z ołtarzami, odrestauro-
wano polichromie ścian i wykonane w 1929 roku 
przez artystę Władysława Drapiewskiego sufitowe 
malowidła ukazujące patronów kościoła oraz Chry-
stusa na majestacie, wstawiono brakujące witraże, 
wymieniono drzwi główne, wyremontowano i oczysz-
czono kościelną wieżę, zakupiono nowe dębowe ław-
ki, wymieniono boazerię, zakupiono elektroniczne 
organy, zainstalowano napęd elektryczny do dzwo-
nów, położono kostkę brukową wokół kościoła .

Ksiądz zadbał też o odnowienie elewacji przyle-
głego do plebani kościoła pod wezwaniem Ducha 
Świętego z końca XV wieku. Pracami niezbędnymi 
było doprowadzenie do odwilgocenia i odsolenia 
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Msza święta w kościele pw. św. Wita Modesta i Krescencji w Sierp-
cu celebrowana przez ks. Andrzeja Więckowskiego w intencji  
rodziny Sieprskich, właścicieli Sierpca w latach 1400-1572,  
15 kwietnia 2012 roku. Fot. Magdalena Staniszewska

Ksiądz kanonik Andrzej Więckowski, 2015. Fot. Magdalena Sta-
niszewska

podłoża murów kościoła. Wykonane zostało także 
fugowanie cegieł na kościelnym murze. Jednym  
z najważniejszych zadań było poddanie pracom kon-
serwatorskim znajdujących się we wnętrzu świątyni 
średniowiecznych polichromii. Zakupione zostały rów-
nież wykonane w drewnie płaskorzeźby ukazujące 
stacje Drogi Krzyżowej. W kościele wymieniono okna 
i wprowadzono witraże, wykonane przez Elżbietę  
i Andrzeja Bednarskich z Rypina5.

Zasługą księdza dziekana było również sprowa-
dzenie do kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego 
XVI-wiecznej rzeźby przedstawiającej Grupę Ukrzy-
żowania – Boga Ojca, Ukrzyżowanego Chrystusa  
i Ducha Świętego – tzw. „Tron Łaski”, która w 2005 
roku przeniesiona została do Muzeum Diecezjalnego 
w Płocku. W 2010 roku rzeźba wróciła do sierpeckie-
go kościoła i znalazła miejsce w nowym ołtarzu 
głównym6.

Estetyczny wygląd zyskały także plebanie – nowa 
i stara. Przy plebani wybudowano nowe garaże, do-
prowadzono gaz ziemny i urządzono kotłownię ga-
zową. Ksiądz zawsze podkreślał, że wszystko to, co 
osiągnął, pochodzi od Boga.

Ksiądz Andrzej Więckowski angażował się spo-
łecznie i charytatywnie, nieustannie poszukując no-
wych dróg kontaktu z mieszkańcami i łącząc pracę 
duszpasterską ze społecznikowską. Zainicjował wiele 
imprez o charakterze religijnym, kulturalnym i eduka-
cyjnym, włączając tym samym w życie parafialne sze-
rokie grono społeczne – od dzieci i młodzieży przez 
rencistów i emerytów. Współpracował z władzami 
lokalnymi oraz wieloma instytucjami, jak szkoły, pla-
cówki kultury, muzea. Szerokie kontakty księdza 

sprawiły, że życie parafialne w Sierpcu ożyło. Wierni 
uczestniczyć mogli w wieczorach słowno-muzycznych, 
koncertach, spotkaniach z artystami, jasełkach. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się organizo-
wane przez księdza pielgrzymki do miejsc kultu reli-
gijnego, m.in. do Włoch, Chorwacji, Bośni i Hercego-
winy, Wilna, Częstochowy, Czerwińska, Łagiewnik. 
Wyjazdy te dostarczały wiernym wiele przeżyć religij-
nych, doznań estetycznych, wiedzy historycznej i ar-
chitektonicznej. Zawsze były doskonale przygotowa-
ne, a ksiądz osobiście pilotował pielgrzymów7. 

Ksiądz Andrzej Więckowski był inicjatorem i przez 
kilka lat organizatorem Tygodnia Kultury Chrześcijań-
skiej w Sierpcu. Po raz pierwszy ta duża impreza  
o charakterze religijno-kulturalnym odbyła się w 1997 
roku. Poprzedziło ją szereg zabiegów o zdobycie 
sponsorów i przygotowanie logistyczne – imprezy od-
bywały się w różnych miejscach. Pomysłodawca Ty-
godnia powołał komitet organizacyjny, do którego 
zaprosił dyrektorów szkół, przedstawicieli władz sa-
morządowych, instytucji kultury, nauczycieli, księży  
i proboszczów miasta Sierpca, Zarząd Sierpeckiego 
Oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego.  
W ciągu czterech edycji Tygodnia Kultury Chrześci-
jańskiej w latach 1997-2001 w Sierpcu gościło wiele 
autorytetów duchownych i świeckich z dziedziny teo-
logii, socjologii, psychologii. Byli to m.in. ojciec Wa-
cław Oszajca – ksiądz, poeta, eseista, redaktor  
naczelny „Przeglądu Powszechnego”, Bolesław Traf-
ny – socjolog, członek Towarzystwa Krzewienia  
Higieny Psychicznej, ksiądz Romuald Jaworski – psy-
cholog, profesor Akademii Teologii Katolickiej  
w Warszawie, dr Jacek Pulikowski – pracownik na-
ukowy Politechniki Poznańskiej, ksiądz Andrzej Ko-
byliński – profesor Seminarium Duchownego  
w Płocku, Bernard Margueritte – prezes International 
Communications Forum oraz polsko-francuski kore-
spondent radia francuskiego, Janina Michalska  
z Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała 
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Wyszyńskiego w Warszawie. Goście podczas swoich 
wystąpień i spotkań z sierpczanami podejmowali za-
gadnienia dotyczące ludzkiego sumienia, płciowości, 
relacji rodzinnych, teorii filozoficznych dotyczących zła 
w świecie i relacji między jego obecnością a istnie-
niem Boga. Imprezami towarzyszącymi każdej edycji 
Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej były konkursy pla-
styczne i recytatorskie dla dzieci i młodzieży, przeglą-
dy piosenki religijnej, zawody sportowe, przedstawie-
nia teatralne, występy artystyczne, wystawy. Ideą 
przyświecającą organizacji Tygodnia Kultury było dla 
księdza Andrzeja Więckowskiego stworzenie dla lo-
kalnej społeczności wydarzenia o charakterze kultu-
rotwórczym, które jednocześnie będzie niosło przekaz 
ewangelii. Podsumowując jedną z edycji imprezy 
ksiądz mówił: Aby dobrze wypełniać pracę duszpa-
sterską, należy pokochać lokalne społeczeństwo i je 
akceptować8.

Kolejną z cennych inicjatyw księdza Więckowskie-
go było uruchomienie w sierpeckiej parafii farnej  
w 1999 roku Poradni Rodzinnej. Uważał, że tego ro-
dzaju działalność wychodzi naprzeciw potrzebom 
wielu ludzi, którzy nie zawsze mają śmiałość zgłosić 
się ze swoimi problemami do fachowca, barierą by-
wa tu też uiszczenie honorarium, na przykład za po-
radę prawną. Do funkcjonującej przy parafii Poradni 
po bezpłatną pomoc mógł przyjść każdy, kto znalazł 
się w kłopotliwej sytuacji życiowej. Porady nie miały 
jedynie charakteru duszpasterskiego. Konsultację 
można było uzyskać od psychologa, pedagoga, 
prawnika czy logopedy9.

W trosce o najbardziej potrzebujących w parafii 
zorganizowano koło Caritas, które inicjowało dla po-
trzebujących zbiórki pieniędzy, akcje charytatywne, 
rozdzielało paczki żywnościowe i inne dary uzyskane 
od sponsorów. Ksiądz dziekan był także bezpośred-
nim Opiekunem Akcji Katolickiej oraz koordynatorem 
działań pozostałych grup i wspólnot parafialnych, jak. 
m.in. Koło Żywego Różańca, Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich Kół Różańcowych, Parafialnego Legionu 
Maryi10.

Atutem księdza był jego piękny podziwiany przez 
parafian głos, którym inicjował pieśni podczas mszy 
świętych, pielgrzymek, spotkań opłatkowych. Podnio-
sły ton niektórych wykonań powodował wzruszenie  
i jeszcze głębszą refleksję wiernych. Artystyczna dusza 
księdza nieustannie dawała o sobie znać. W kościele 
farnym gościli artyści wykonujący muzykę sakralną, 
odbywały się przeglądy kolęd i pastorałek, koncerty 
pasyjne, występowali artyści scen polskich, jak Eleni, 
ale też sierpeccy muzycy wykonujący utwory religijne, 
jak zespół Anastas. Jedyne, czego nie udało się księ-
dzu zrealizować, a co było jego głębokim pragnie-
niem, wynikającym z zainteresowań z czasów 

Jury konkursu „W Hołdzie Janowi Pawłowi II”, od lewej Magdale-
na Staniszewska, ks. Andrzej Więckowski, Ryszard Szymański,  
27 marca 2014 r. Fot. Archiwum MBP w Sierpcu

Okładka 200. numeru „Sierpeckiej Fary”

Seminarium Duchownego, to założenie parafialnego 
koła teatralnego11.

Ksiądz Andrzej Więckowski miał też niewątpliwy 
wkład w sierpeckie czasopiśmiennictwo. Zainicjował 
i przez 21 lat wydawał i kierował zespołem redakcyj-
nym czasopisma parafialnego „Sierpecka Fara”, po-
myślanym jako pismo niosące refleksję dla parafian, 
mieszkańców Sierpca i okolic. Jego pierwszy numer 
ukazał się 3 listopada 1996 r. i od tego momentu na 
łamach zapisano ogrom ważnych dla parafian i spo-
łeczności lokalnej wydarzeń. Przez dwie dekady pi-
smo wydawane było jako miesięcznik, w ostatnim 
roku ukazywania się (2017) jako kwartalnik. Dzięki 
determinacji księdza w sumie ukazały się 242 nume-
ry. „Sierpecka Fara” była zatem najdłużej wydawa-
nym w Sierpcu czasopismem parafialnym. W 2012 
roku periodyk zajął II miejsce w Diecezjalnym Kon-
kursie na Najciekawszą Gazetkę Parafialną i Parafial-
ną Stronę Internetową12.
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Ksiądz kanonik Andrzej Więckowski podczas debaty na temat 
roli sierpeckich mediów, 9 października 2014 roku. Fot. Mariusz 
Staniszewski.

Ksiądz, jako wieloletni redaktor pisma zaproszony 
został w 2014 roku do udziału w debacie poświęco-
nej lokalnym mediom. W dyskusji, oprócz księdza, 
reprezentującego media katolickie, udział wzięli 
dziennikarze reprezentujący sierpeckie tygodniki,  
telewizję lokalną oraz stronę internetową. Głos  
redaktora „Sierpeckiej Fary” był w tej dyskusji niezwy-
kle ważny. Ksiądz opowiadał o roli mediów w posłan-
nictwie Kościoła. Zwracał uwagę na to, że media 
katolickie powinny ewangelizować świat i wyjaśniać 
prawdy wiary. Ważne jest też, aby przekazywały  
informacje na temat życia wspólnot, aby formowały 
człowieka duchowo i moralnie, konsolidowały wspól-
notę parafialną. Ksiądz dziekan przypomniał też,  
że znaczenie mediów dostrzegł również papież Jan 
Paweł II, który poświęcił temu zagadnieniu jeden  
z dokumentów papieskich w 1990 roku13.

W 2006 roku ksiądz Andrzej Więckowski został 
członkiem Towarzystwa Naukowego Płockiego.  
W latach 2013-2015 był członkiem Zarządu sierpec-
kiego Oddziału TNP i jednocześnie nieformalnym 
kapelanem Oddziału. Aktywnie uczestniczył w przy-
gotowywanych prelekcjach i spotkaniach, zabierając 
głos i dzieląc się swoimi refleksjami. Co roku prze-
wodniczył tradycyjnemu spotkaniu opłatkowemu  
w siedzibie Oddziału14.

Działalność księdza zjednała mu sympatię oraz 
uznanie parafian i całej sierpeckiej społeczności, co 
zaowocowało przyznaniem mu przez Honorową Ka-
pitułę tytułu Sierpczanin Roku 2006. Do 14. edycji 
plebiscytu organizowanego przez sierpecki Oddział 
TNP nominowane były wówczas cztery osoby, w tym 
ksiądz za ochronę dziedzictwa kulturowego sierpec-
kiej fary dla przyszłych pokoleń i prospołeczną dzia-
łalność duszpasterską i charytatywną. Odbierając 
wyróżnienie w dniu 10 maja 2007 roku mówił: Dzię-
ki Bogu, ofiarnym parafianom i wszystkim związanym 
z sierpecką farą udało się nadzwyczajnie podtrzymać 
to wszystko, co stanowi dziedzictwo poprzednich po-
koleń i ich duszpasterzy. Udało się to wszystko upięk-
szyć, może też trochę zmienić. Czuję się tu dobrze, 
kocham moich parafian, kocham mój Sierpc15.

W 2011 roku ksiądz kanonik Andrzej Więckowski 
obchodził 40-lecie święceń kapłańskich i 15-lecie pa-
sterzowania parafii farnej. Z tej okazji 12 czerwca 
2011 roku zorganizowana została w kościele pod we-
zwaniem św. Wita, Modesta i Krescencji uroczysta, 
jubileuszowa msza święta, podczas której wierni  
modlili się w intencji proboszcza. Homilię wygłosił 
wówczas ksiądz profesor Mirosław Szatkowski, pra-
cujący w Monachium, a od 40 lat przyjaciel księdza 
Więckowskiego. Podzielił się wówczas z sierpeckimi 
parafianami celnym spostrzeżeniem: Ksiądz dziekan 
ma szczególny dar od Boga w przekazywaniu nauki 

naszego Pana Jezusa Chrystusa, trafiania do naszych 
serc i organizowania życia parafialnego16.

Ksiądz był też stałym współpracownikiem Mu-
zeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Co roku celebro-
wał mszę świętą podczas tradycyjnej uroczystości 
Niedzieli Palmowej w skansenie. Wspierał także inne 
uroczystości o charakterze religijnym oraz służył me-
rytorycznymi wskazówkami podczas realizacji wystaw 
wielkanocnych, bożonarodzeniowych, czy dotyczą-
cych życia i obrzędowości mieszkańców wsi mazo-
wieckiej. Pod jego duszpasterską opieką zapoczątko-
wana została w Muzeum tradycja odprawiania  
w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, w okresie od 
maja do września, nabożeństw eucharystycznych 
gromadzących rzesze zwiedzających. Chętnie wspie-
rał muzealne inicjatywy związane z gromadzeniem 
zabytków kościelnych i dewocjonaliów niezbędnych 
do prezentowania wystaw oraz uzupełniania wystroju 
obiektów sakralnych. Dzielił się z muzealnikami wie-
dzą i doświadczeniem, odpowiadał na wszelkie  
wątpliwości dotyczące liturgii, a także obrzędowości 
religijnej. Niezbędna okazała się też jego pomoc 
podczas urządzania wnętrza XVIII-wiecznego, drew-
nianego kościoła z Drążdżewa przeniesionego na 
teren ekspozycji w 2007 roku17.

W marcu 2015 roku, na wniosek dyrektora Mu-
zeum Wsi Mazowieckiej Jana Rzeszotarskiego,  
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w dowód wdzięczności za 15 lat przygotowywania 
liturgii podczas Niedzieli Palmowej w skansenie 
oraz za zasługi dla Muzeum, Marszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego przyznał księdzu Medal Pa-
miątkowy „Pro Masovia”. Jest to najwyższe wyróż-
nienie przyznawane przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego. Od władz powiatu sierpeckiego 
otrzymał też medal „Zasłużony dla Powiatu Sier-
peckiego”18.

W 2014 roku ksiądz dziekan wystąpił z pomy-
słem stworzenia na sierpeckim cmentarzu para- 
fialnym miejsca, w którym byłaby możliwość pocho-
wania dzieci zmarłych przed narodzeniem lub  
bezpośrednio po przyjściu na świat. Do podjęcia ini-
cjatywy skłonił go udział w Płockich Dniach Pasto-
ralnych, które były poświęcone tej tematyce. Plany 
stworzenia Grobu Dzieci Utraconych wyklarowały 
się już podczas pierwszego spotkania Społecznego 
Komitetu Budowy Pomnika 25 czerwca 2014 roku, 
w którym uczestniczyli duchowni, przedstawiciele 
władz samorządowych, służby zdrowia, członkowie 
ruchów i stowarzyszeń katolickich19.

Pierwszy pochówek dzieci utraconych przed naro-
dzeniem odbył się 23 czerwca 2015 roku. Grób – 
pomnik zaprojektowali wspólnie ksiądz Andrzej 
Więckowski i Sławomir Rabaziński (wykonawca mu-
rowanego pomnika). Podczas mszy świętej na 
cmentarzu parafialnym w Sierpcu ksiądz dziekan 
mówił: Dziś coraz bardziej uświadamiamy sobie po-
trzebę uwrażliwienia ludzi na godność człowieka – 
od poczęcia do naturalnej śmierci. Godnie też nale-
ży go pochować, niezależnie od tego, ile czasu żyje. 
O tym, jak dużym przeżyciem dla matki bywa zmar-
łe dziecko pod jej sercem, mogłem się przekonać, 
gdy podczas realizacji naszego przedsięwzięcia roz-
mawiałem o tym z wieloma osobami20.

Poświęcenie figury św. Wawrzyńca w Starym Piastowie przez du-
chowego opiekuna wsi, księdza dziekana Andrzeja Więckowskie-
go, z lewej – Tomasz Kowalski, 20 października 2012 roku.  
Fot. Magdalena Staniszewska

Pogrzeb księdza kanonika Andrzeja Więckowskiego, 21 kwietnia 
2018 roku. Fot. Maria Wiśniewska

Ksiądz Andrzej Więckowski z dniem 30 czerwca 
2017 roku przeszedł na emeryturę. Miał wiele pla-
nów, lecz szczególnie pragnął skupić się na pracy 
pisarskiej i opisać dzieje parafii farnej, a także stwo-
rzyć publikację o życiu i pracy duszpasterskiej cenio-
nego sierpeckiego proboszcza i dziekana księdza 
Ludomira Wincentego Lissowskiego.

Emanował ciepłem, charyzmą, słynął z pięknych, 
mądrych i wzruszających kazań. W rozmowie potra-
fił pocieszyć, podnieść na duchu, także miło skom-
plementować. Obdzielał bliźnich uśmiechem, przy-
jaznym gestem, życzliwością.

Decyzją Rady Miejskiej Sierpca, kilka dni przed 
śmiercią, przyznano mu medal „Zasłużony dla Mia-
sta Sierpca”, wręczony 17 kwietnia 2018 r.

Zmarł 18 kwietnia 2018 r. Śmierć księdza kano-
nika to niepowetowana strata dla całej sierpeckiej 
społeczności, dla której pozostanie we wdzięcznej 
pamięci.

Uroczystości pogrzebowe księdza Andrzeja 
Więckowskiego rozpoczęły się w piątek 20 kwietnia 
2018 roku mszą świętą w kościele pod wezwaniem 
Ducha Świętego w Sierpcu. Przewodniczył im po-
mocniczy biskup-emeryt płocki Roman Marcinkow-
ski. Po nabożeństwie przeprowadzono trumnę z cia-
łem do kościoła farnego.

Msza święta pogrzebowa, odprawiona przez  
biskupa Piotra Liberę odbyła się w sobotę 21 kwiet-
nia o godz. 11.00 w kościele farnym. Uczestniczyły 
w niej tłumy sierpczan pragnących pożegnać kapła-
na, który ich spowiadał, udzielał im ślubu, chrzcił ich 
dzieci, towarzyszył ich najbliższym w ostatniej dro-
dze. Podczas uroczystości pogrzebowej ksiądz infu-
łat Marek Smogorzewski odczytał fragment testa-
mentu księdza kanonika Andrzeja Więckowskiego, 
napisany miesiąc przed śmiercią 23 marca 2018 
roku. Ksiądz napisał w nim: […] tak bardzo pragnę 
ofiarować całe moje kapłańskie życie w ręce dobre-
go Boga. Starałem się i zawsze pragnąłem służyć 
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Fotografia i tablica na grobie bezpośrednio po pogrzebie.  
Fot. Grzegorz Gołębiewski.

Chrystusowi najlepiej i jak najgorliwiej. Dziękuję Pa-
nu Bogu, mojemu Panu i Matce Najświętszej za ła-
skę powołania i nieustanną opiekę nade mną  
i pokornie proszę o łaskę zbawienia. Przepraszam 
żarliwie Pana Boga za wszystkie moje słabości i nie-
dociągnięcia i błagam o Miłosierdzie Boże dla mnie. 

Jeśli kogoś skrzywdziłem, obraziłem, sprawiłem 
przykrość, to przepraszam. Wdzięczny jestem moim 
księżom biskupom za ojcowskie serce, za zaufanie 
do mnie i mojej pracy duszpasterskiej, którą wyna-
grodzili dodatkową godnością. Wdzięczność wyra-
żam także moim współbraciom kapłanom, rodzinie 
i wszystkim wiernym, wśród których pracowałem,  
i z którymi się spotykałem w moim życiu. Całe moje 
życie oddaję w ręce dobrego Boga i wyznaję,  
że kochałem Go jak mojego najlepszego ojca, po-
wierzając mu każdą sprawę. Może to zabrzmi nie-
zbyt skromnie, ale kochałem mój kościół, moje ka-
płaństwo, moją pracę duszpasterską, kochałem 
moje seminarium duchowne, w którym byłem dzie-
sięć lat21. 

Ksiądz kanonik Andrzej Więckowski pochowany 
został na cmentarzu parafialnym w Sierpcu, w gro-
bie obok księdza prałata Ludomira Wincentego Lis-
sowskiego i księdza kanonika Michała Sawickiego.

Magdalena Staniszewska
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