
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA O AUTORACH 
 

ks. mgr Mateusz Oborzyński 

- urodził się 31 lipca 1986 r. w Końskich (woj. Świętokrzyskie). Studiował na kierunku 
Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. W 2010 r. uzyskał tytuł 
magistra stosunków międzynarodowych, specjalność dyplomacja wielostronna. W tym 
samym roku wstąpił do Warszawskiego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w 
Warszawie. W 2016 r. ukończył to Seminarium oraz uzyskał tytuł magistra teologii 
ogólnej Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzcicie-
la. Obecnie wikariusz w parafii św. Józefa Opiekuna Pracy w Józefosławiu. 
 

p. Dorota Pliszka 

- jest z zawodu muzykiem, pracuje w szkole muzycznej jako nauczyciel wiolonczeli. 
W 2014 roku ukończyła studia teologiczne na PWTW Bobolanum pracą magisterską 
napisaną pod kierunkiem o. dr hab. Z. Kubackiego: "Verbum abbreviatum (Rz 9,28) 
jako miejsce spotkania Tradycji Izraela i Kościoła w chrześcijańskiej teologii judaizmu 
Pierre’a Lenhardta nds". Interesuje się także liturgią kościoła syryjskiego. Mieszka w 
Ostrołęce. 
 

ks. mgr Tymoteusz Mietelski 

- jest prezbiterem Archidiecezji Warszawskiej. Odbywał formację w Archidiecezjalnym 
Seminarium Misyjnym Redemptoris Mater w Warszawie. Święcenia przyjął w 2017 
roku. Obecnie jest wikariuszem par. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w War-
szawie. 
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ks. mgr Błażej Węgrzyn 

- jest księdzem Archidiecezji Warszawskiej i nauczycielem religii. W swoich poszuki-
waniach naukowych zajmuje się stykiem duchowości i psychologii w aspekcie wycho-
wania samego siebie. Interesuje się teologią ciała (współprowadzi kurs przedmałżeński 
w formie warsztatowej) oraz duchowością ignacjańską. Współpracuje z Bractwem Sło-
wa Bożego w zakresie przygotowania komentarzy do czytań liturgicznych 
 

ks. mgr lic. Piotr Kodym 

- jest kapłanem Archidiecezji Warszawskiej, wyświęconym w 2010 roku. Ukończył 
studia magisterskie (specjalizacja teologia fundamentalna) oraz studium doktoranckie 
(specjalizacja teologia dogmatyczna) na Papieskim Wydziale Teologicznym w War-
szawie. Interesuje się religioznawstwem, problematyką sekt i nowych ruchów religij-
nych. 
 

ks. mgr Paweł Korbin 

- przyjął święcenia prezbiteratu w 2017 roku z rąk JE ks. kard. Kazimierza Nycza. Po-
chodzi z Grodziska Mazowieckiego. Od kilku lat jest związany z Ruchem Światło - 
Życie. Obecnie posługuje w parafii Michałowice- Opacz jako wikariusz. 
 

ks. mgr Tomasz Mienicki 

– kapłan Archidiecezji Warszawskiej (2017r.), wikariusz par. Świętego Michała Archa-
nioła w Warszawie, w dekanacie mokotowskim. 
 

p. mgr Paweł Filipczak 

- jest doktorantem w zakresie teologii pastoralnej (muzyka kościelna) na Papieskim 
Wydziale Teologicznym w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela. Absolwentem tejże 
Uczelni: mgr teologii, praca o muzyce sakralnej napisana pod kierunkiem ks. prof. A. 
Filabera i Instytutu Szkolenia Organistów przy PWTW w klasie organów prof. T. Kali-
sza (dyplom I st. z wyróżnieniem). Ukończył także PSM II st. im J. Elsnera w klasie 
śpiewu solowego prof. Marii Olkisz (dyplom z nagrodą). Od 2009 r. jest muzykiem 
kościelnym w parafii św. Mateusza w Dawidach Bankowych, gdzie prowadzi scholę 
dziecięcą i liturgiczną oraz zespół instrumentalny. W ramach działalności koncertowej 
współpracuje z kwartetem wokalnym Rex Gloriae. Ukończył mistrzowskie kursy orga-
nowe (m. in. prof. E. Cominetti, prof. H. Fagius, prof. J. Gembalski) i wokalne (m. in. 
prof. P. Bednarski, J. Laszczkowski). Nagrał 5 płyt z muzyką organową i wokalno-
instrumentalną. Interesuje się sportem, historią, sztuką i literaturą. 
 


