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Urodzony w Łukowie w 1963 r. Tam ukończył Szkołę Podstawową nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcące 
im. Tadeusza Kościuszki. W latach 1982-1988 kontynuował  naukę w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Siedlcach. Po przyjęciu święceń prezbiteratu został skierowany do pracy w parafii św. Zygmunta 
w  Łosicach, czynnie angażując się w wymiarze całej diecezji jako zastępca moderatora diecezjalnego 
Ruchu Światło-Życie. Po dwóch latach kapłaństwa, w 1990 r., z inicjatywy biskupa Jana Mazura rozpoczął 
studia specjalistyczne z katolickiej nauki społecznej na Papieskim Uniwersytecie Angelicum w Rzymie. 
W czasie studiów pełnił funkcję seniora księży studentów w Papieskim Instytucie Kościelnym w Rzymie, 
prowadził duszpasterstwo polonijne w Ostii oraz współpracował z Papieskim Stowarzyszeniem „Pomoc 
Kościołowi w Potrzebie”. 

Po powrocie do Polski w 1996 r. został duszpasterzem akademickim w Siedlcach – najpierw przy 
Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej, a następnie Akademii Podlaskiej - oraz asystentem Stowarzyszenia 
Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Przymierze”, a od 2001 r. diecezjalnym duszpasterzem młodzieży 
diecezji siedleckiej. Funkcje te pełnił do roku 2006. W tym czasie angażował się w organizowanie spotkań 
i konwersatoriów dla studentów zarówno w ośrodku duszpasterstwa akademickiego jak też na samej 
uczelni. 

Studia „rzymskie” dały ks. Grzegorzowi gruntowną znajomość oraz umiłowanie Kościoła Powszechnego, 
co wyraziło się w powierzeniu mu przez Konferencję Episkopatu Polski już w 1995 r. odpowiedzialności 
za prowadzenie Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży. Prace te kontynuował 
nieprzerwanie przez 21 lat, pełniąc je równolegle z zadaniami powierzonymi w Siedlcach. Na dostrzeżenie 
zasługuje fakt, że w latach 1997-2006 siedzibą prowadzonego przez ks. Grzegorza Krajowego Biura 
Światowych Dni Młodzieży były Siedlce, co przyczyniło się do widocznej promocji i rozsławienia naszego 
miasta w Polsce oraz poza jej granicami. Wspólnie z biskupem Henrykiem Tomasikiem – pełniącym 
wówczas rolę delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Światowych Dni Młodzieży – ks. Grzegorz 
kilkakrotnie organizował w Siedlcach Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży, w których brali udział 
delegaci ze wszystkich diecezji polskich oraz liczni goście zagraniczni, a pracownikami i wolontariuszami 
Biura przez wiele lat były osoby wywodzące się z siedleckiego duszpasterstwa akademickiego. To właśnie 
z tego powodu św. Jan Paweł II podczas wizyty w Siedlcach w 1999 r. w przemówieniu na Błoniach 
wypowiedział znamienne słowa: „Młodzieży siedleckiej, serdeczne Bóg zapłać, za stałą obecność na   
Światowych Dniach Młodzieży”. 



Jako dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży ks. Grzegorz 
przygotowywał i koordynował pobyt Polaków kolejno w czterech spotkaniach ze św. Janem Pawłem II, 
trzech z papieżem Benedyktem oraz dwóch z papieżem Franciszkiem. Były to kolejno: Spotkanie Młodych 
Europy w Loreto w 1995 r, Światowe Dni Młodzieży w Paryżu (1997 r.), Rzymie (2000 r.), Toronto (2002 r.), 
Kolonii (2005 r.), Sydney (2008 r.), Madrycie (2011 r.), Rio de Janeiro (2013 r.) oraz Krakowie (2016 r.). 
W czasie tych ostatnich pełnił zaszczytną funkcję Sekretarza Generalnego Komitetu Organizacyjnego, 
powierzoną mu przez Metropolitę Krakowskiego Kardynała Stanisława Dziwisza. Przez osiem edycji 
Światowych Dni Młodzieży był odpowiedzialny za rekrutację polskich wolontariuszy na to wydarzenie 
oraz tworzenie i prowadzenie, przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz miejscowymi 
organizatorami tzw. Kwatery Polskiej. 

Przez wszystkie te lata reprezentował Konferencję Episkopatu Polski na licznych sympozjach, 
konferencjach oraz spotkaniach roboczych organizowanych przez Stolicę Apostolską oraz Konferencje 
Biskupów różnych krajów świata. Był inicjatorem oraz wydawcą „Biblioteczki Światowych Dni Młodzieży”, 
kwartalnika „Święto Młodych trwa bez końca”, corocznych materiałów duszpasterskich i formacyjnych 
Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży, cenionym prelegentem i rekolekcjonistą. Trzeci raz z rzędu jest 
konsultorem Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży. 

Po zakończeniu prac w Krajowym Biurze Organizacyjnym Światowych Dni Młodzieży powrócił do 
rodzimej diecezji i z dniem 1 października 2016 r. Biskup Kazimierz Gurda powierzył ks. Grzegorzowi 
prowadzenie Parafii Katedralnej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach, powierzając mu 
jednocześnie funkcję dziekana dekanatu siedleckiego.

W czasie swojej dotychczasowej trzyletniej posługi jako proboszcz katedry przeprowadził m.in. 
kapitalny remont przepięknych zabytkowych organów Dominika Biernackiego, które na nowo po blisko 
dziesięciu latach milczenia mogą rozbrzmiewać i cieszyć swoim brzmieniem parafian oraz licznych gości 
nawiedzających siedlecką katedrę. Jako proboszcz katedry był gospodarzem uroczystości jubileuszowych 
200-lecia diecezji siedleckiej, 100-lecia powstania parafii katedralnej, a także 20-lecia pobytu Ojca Świętego 
Jana Pawła II w naszym mieście. 
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Fundacji Podlaskie Centrum Radiowe, sekretarzem zarządu Fundacji Arka oraz członkiem diecezjalnej 
rady kapłańskiej i duszpasterskiej. 


