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Czcigodni Księża,
Kochani Siostry i Bracia

W minionym roku, 27 kwietnia Nuncjatura Apostolska w Polsce ogłosiła decyzję Ojca

Świętego Franciszka o mianowaniu dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji

gnieźnieńskiej Krzysztofa Wętkowskiego nowym biskupem włocławskim. Dzieląc się wówczas

z Wami tą radością i dziękując Księdzu Biskupowi Krzysztofowi za jego posługę

w archidiecezji gnieźnieńskiej, zwróciłem się do papieża Franciszka z prośbą o mianowanie

nowego biskupa pomocniczego dla naszej archidiecezji, a do Was, Siostry i Bracia,

o modlitwę w tej intencji. Dzisiaj dziękując Wam za ten modlitewny dar dzielę się radosną

wiadomością o powołaniu nowego biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej.

W środę, w liturgiczne wspomnienie świętego Tymoteusza i świętego Tytusa, biskupa

Nuncjatura Apostolska w Polsce ogłosiła decyzję Papieża Franciszka o mianowaniu ks. dr.

Radosława Orchowicza, dotychczasowego proboszcza parafii pw. św. Józefa w Inowrocławiu,

nowym biskupem pomocniczym naszej archidiecezji. W osobie nowego biskupa

pomocniczego otrzymujemy gorliwego współpracownika w pasterskim posługiwaniu.

Ks. Radosław Orchowicz urodził się 21 stycznia 1970 r. w Wysokiej. W miejscowym

kościele pw. NMP Różańcowej 8 lutego 1970 otrzymał sakrament chrztu św. W Wysokiej

skończył szkołę podstawową i naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym

w Łobżenicy. W latach 1988-1994 odbywał formację w Prymasowskim Wyższym Seminarium

Duchownym w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 1994 r. z rąk abp. Henryka

Muszyńskiego. W latach 1994-1999 był wikariuszem parafii Św. Trójcy w Strzelnie, a w latach

1999-2003 wikariuszem parafii pw. św. Wawrzyńca w Gnieźnie. W latach 1998-2002 odbył

studia specjalistyczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza



w Poznaniu w zakresie teologii patrystycznej. W 2009 r. uzyskał tytuł doktora teologii.

W latach 2003-2011 pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza młodzieży i pracował

w wydziale katechetycznym KM w Gnieźnie. W 2011 r. został mianowany proboszczem

parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Inowrocławiu. W chwili powołania na biskupa

pomocniczego ksiądz proboszcz pełni również funkcję kapelana zakładu karnego

w Inowrocławiu, wicedziekana dekanatu Inowrocław II, członka Rady Programowej

Archidiecezjalnego Studium Pastoralnego dla Kapłanów i rady ekonomicznej seminarium

duchownego oraz wizytatora katechetycznego.

Dzisiaj wobec Was, Siostry i Bracia, wyrażam moją serdeczną wdzięczność Ojcu

Świętemu Franciszkowi za dar nowego biskupa pomocniczego. Dzieląc się z Wami radością

z nominacji biskupiej ks. dr. Radosława Orchowicza, gorąco proszę wszystkich archidiecezjan

o modlitwę w jego intencji. Niech będzie jako biskup — jak wskazuje nam papież Franciszek —

blisko Boga na modlitwie, blisko współbraci w pasterskim posługiwaniu, blisko kapłanów,

którzy są naszymi najbliższymi współpracownikami i blisko świętego ludu Bożego, blisko

Chrystusowej owczarni. A sam Pan niech sprawi, aby wzrastał na tej drodze bliskości.

Wstawiennictwu św. Wojciecha jeszcze raz powierzam biskupa nominata Radosława

i naszą archidiecezję gnieźnieńską. Wszystkim z serca błogosławię
i proszę o waszą modlitwę.
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