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UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘCEŃ BISKUPICH 
KS. PRAŁATA DR. ARKADIUSZA OKROJA

 Bazylika katedralna w Pelplinie, 2 marca 2019 roku

Ks. Biskup dr Ryszard Kasyna Biskup Diecezjalny Pelpliński, główny szafarz święceń przez 
gest nałożenia rąk włączył Ks. Prałata dr. Arkadiusza Okroja w najwyższe kapłaństwo samego 
Chrystusa i udzielił mu daru Ducha Świętego do pełnienia urzędu biskupiego posługiwania.
Po lewej stronie Ks. Arcybiskup Salvatore Pennacchio Nuncjusz Apostolski w Polsce.
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Nomina dell’Ausiliare di Pelplin (Polonia)

Il Santo Padre ha nominato Vescovo Ausiliare della diocesi di Pelplin (Polonia) 
il Rev.do Mons. Arkadiusz Okroj, del clero della medesima diocesi, finora 
Parroco della Parrocchia di San Michele Arcangelo a Kiłpino, assegnandogli la 
sede titolare di Cufruta.

Rev.do Mons. Arkadiusz Okroj

Il Rev.do Mons. Arkadiusz Okroj è nato il 27 maggio 1967 a Kartuzy (allora 
diocesi di Chełmno). Dopo aver compiuto gli studi filosofico-teologici presso il 
Seminario Maggiore diocesano è stato ordinato il 6 giugno 1992 per la diocesi 
di Pelplin. Dopo l’ordinazione sacerdotale è stato Vicario parrocchiale nella 
Parrocchia della Madonna Consolatrice a Drzycin (1992-1996) e nella Parrocchia 
di San Giuseppe a Wygod (1996-1997).

Negli anni 1997-2000 ha continuato gli studi presso l’Università Cattolica di 
Lublino conseguendo nel 2002 il Dottorato in Teologia Spirituale. In seguito è 
stato Padre Spirituale nel Seminario Maggiore (2000-2010) e dal 2010 è Parroco 
della Parrocchia di San Michele Arcangelo a Kiłpino. Per vari anni è stato 
guida dei gruppi regionali del pellegrinaggio a ,,Jasna Góra”. Dal 2002 segue la 
formazione delle Vergini consacrate della diocesi e dal 2010 è Direttore della 
Sottocommissione della Conferenza Episcopale Polacca per le forme private di 
Vita Consacrata. Dal 2017 è anche Moderatore della formazione permanente dei 
sacerdoti della diocesi di Pelplin.

Nel 2009 è stato annoverato tra i Cappellani di Sua Santità.

Conosce il tedesco, il francese e l’italiano.

[00240-IT.01]
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IDĄC, GŁOŚCIE EWANGELIĘ

12 lutego br. Nuncjatura Apostolska w Polsce 
podała do publicznej wiadomości, że Ojciec 
Święty Franciszek mianował ks. prałata dr. 
Arkadiusza Okroja biskupem pomocniczym 
diecezji pelplińskiej, przydzielając mu 
jednocześnie stolicę tytularną Cufruta. Ta 
radosna i jakże wyczekiwana nominacja to 
z pewnością owoc łaski naszego Pana, który 
troszcząc się o swój lud, sam wybiera i powołuje 
pasterzy według swego serca i zamysłu, ale 
to także odpowiedź Boga na naszą modlitwę 
w tej właśnie intencji od ponad roku.

Dziś gromadzimy się w Bazylice katedralnej 
w Pelplinie – Wieczerniku tak wielu biskupów 
i prezbiterów nie tylko naszej diecezji, by 
uwielbiać Boga za dar kolejnego pasterza. 
Wierzymy, że jako następca Apostołów 
otrzyma podczas święceń biskupich wszelkie 
potrzebne dary i łaski niezbędne do gorliwego, 
pokornego i radosnego realizowania swojego 
zawołania: Idąc, głoście Ewangelię, a w ten 
sposób stawać się będzie jakże potrzebnym 
w tym świecie znakiem miłości Boga, znakiem 
zwycięstwa życia nad grzechem i śmiercią oraz 
prawdziwym ojcem w wierze. Chcemy widzieć 
w nim nauczyciela, który pokaże nam, w jaki 
sposób wytrwale iść drogą świętości. Źródłem 
posługi biskupa Arkadiusza jest zażyła więź 
z Tym, który jest z nami przez wszystkie dni, 
aż do skończenia świata (por. Mt 28,20) oraz 

matczyna obecność Dziewicy Maryi, wiernej 
Służebnicy Boga.

Niech Duch Święty poruszy serca i umysły 
tych wszystkich, którzy pragną owocnie 
przeżyć dzisiejszą uroczystość święceń, a słowa 
(…) z liturgicznego skarbca Kościoła rozbudzą 
w nas pragnienie żarliwej i odpowiedzialnej 
modlitwy za biskupa Arkadiusza i wszystkich 
pasterzy, a także o dar nowych, ofiarnych 
i świętych powołań do służby w kapłaństwie 
naszego Pana.

Ks. Biskup RYSZARD KASYNA
Biskup Pelpliński

Pelplin, 2 marca 2019 roku
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FRANCISZEK, BISKUP, SŁUGA SŁUG BOŻYCH, umiłowanemu Synowi ARKADIUSZOWI 
OKROJOWI z diecezji pelplińskiej i tamże dotychczasowemu proboszczowi parafii  Świętego 

Michała Archanioła w miejscowości Kiełpino, wybranemu na biskupa pomocniczego tejże 
diecezji i jednocześnie obdarzonemu stolicą tytularną Cufruta, pozdrowienie i apostolskie 
błogosławieństwo.

Z nakazu samego wstępującego do nieba Twórcy odkupionego świata, staramy się z całą 
gorliwością zaradzać potrzebom Kościoła powszechnego, tak by korzystał ze słusznego wsparcia, 
a jego znakomici synowie, idąc na cały świat, skutecznie głosili Ewangelię. Teraz kierujemy 
życzliwą troskę ku przesławnej diecezji pelplińskiej, mającej swoje korzenie w tradycji 
chełmińskiej, pragnąc wyjść naprzeciw staraniom jej biskupa, Czcigodnego Brata Ryszarda 
Kasyny, który z racji swoich bardzo wielu zadań duszpasterskich wystosował do Nas prośbę, aby 
został mu dany współpracownik w apostolskim posługiwaniu. Poznawszy zaś, umiłowany Synu, 
Twoje cnoty i ludzkie zalety, a zwłaszcza znajomość spraw pastoralnych i duchowych, jaką 
wykazałeś w słowach oraz czynach, zdecydowaliśmy się Tobie przydzielić ten urząd. Stąd, po 
zasięgnięciu opinii Kongregacji ds. Biskupów, Apostolską Naszą władzą oraz mocą tego pisma, 
ustanawiamy Cię biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej, a także obdarzamy tytularną 
stolicą CUFRUTA, przyznając zarazem wszystkie prawa i nakładając wszystkie obowiązki, które 
są z tym urzędem związane. Co zaś do Twoich święceń biskupich, zezwalamy, abyś mógł je 
przyjąć gdziekolwiek, poza Wiecznym Miastem, z rąk dowolnie przez Ciebie wybranego biskupa 
katolickiego, z zachowaniem liturgicznych przepisów. Przedtem jednak musisz złożyć wyznanie 
wiary oraz przysięgę wierności Nam i Naszym Następcom, zgodnie z przepisami świętych 
kanonów. Ponadto, umiłowany Synu, ubogacony zdobytym doświadczeniem i umocniony Boskim 
wsparciem, z pomocą Najświętszej Maryi Panny oraz za wstawiennictwem błogosławionego 
Wincentego Frelichowskiego, staraj się wszystkie Twoje siły skupić na nowym zadaniu, wspierając 
gorliwie biskupa pelplińskiego w pasterskiej trosce, z którego to wspólnego posługiwania niech 
cała tamtejsza kościelna wspólnota, nie wyłączając w sposób szczególny najsłabszych, osiąga 
przemożne dobra duchowe.

Dane w Rzymie, u Świętego Piotra, dwunastego dnia miesiąca lutego, Roku Pańskiego dwa 
tysiące dziewiętnastego, w szóstym roku Naszego Pontyfikatu.

Papież FRANCISZEK
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CEREMONIA ŚWIĘCEŃ BISKUPICH
KS. PRAŁATA DR. ARKADIUSZA OKROJA

Pelplin, 2 marca 2019 roku

- przez Ks. Biskupa Wiesława 
Szlachetkę Biskupa 

Pomocniczego Archidiecezji 
Gdańskiej;

- przez Ks. Arcybiskupa Sławoja 
Leszka Głódzia Metropolitę 

Gdańskiego;

Nałożenie rąk przez Ks. Arcybiskupa Salvatore 
Pennacchio Nuncjusza Apostolskiego w Polsce 

(współszafarza);

Najważniejszym i najistotniejszym momentem całej celebracji - chwili święceń był gest 
nałożenia rąk na głowę Elekta przez Ks. Biskupa Ryszarda Kasynę Biskupa Diecezjalnego 
Pelplińskiego. To wydarzenie przedstawiliśmy na pierwszej stronie naszej gazety. Po Księdzu 
Biskupie, głównym szafarzu święceń, wszyscy obecni biskupi włożyli ręce na głowę wybranego. 
W ten sposób dali wyraz swej woli przekazania Ducha temu, który stał się wraz z nimi 
współpracownikiem Winnicy Pańskiej. Nałożenie rąk - to gest wykonywany już przez apostołów 
i oznacza przekazanie świętej władzy kapłańskiej oraz szczególne poświęcenie osoby Bogu. 
Poniżej na fotografiach zamieszczono gest nałożenia rąk tylko przez pięciu biskupów.

- przez Ks. Biskupa Wiesława Śmigla Biskupa 
Diecezjalnego Toruńskiego (współszafarza);

- przez Ks. Biskupa Zbigniewa 
Zielińskiego Biskupa 

Pomocniczego Archidiecezji 
Gdańskiej.
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Boże i Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Ojcze miłosierdzia i Boże wszelkiej pociechy, Ty 
mieszkasz na wysokościach i łaskawym wejrzeniem ogarniasz ziemię. Ty znasz wszystkie rzeczy, 
zanim powstaną. Ty ustanowiłeś prawa w swoim Kościele przez słowo Twojej łaski.

Ty od początku wybrałeś ród sprawiedliwych pochodzący od Abrahama. Ty ustanowiłeś 
zwierzchników i kapłanów i nie zostawiłeś swojej świątyni bez posługi. Ty od początku świata 
chciałeś być wielbiony  przez tych, których wybrałeś. 

Teraz, Boże, wylej na tego wybranego pochodzącą od Ciebie moc, Ducha Świętego, który włada 
i kieruje, którego dałeś Twojemu umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, On zaś dał Go 
świętym Apostołom, aby w różnych miejscach ustanowili Kościół, jako Twoją świątynię, na 
nieustanną cześć i chwałę Twojego imienia.

Ojcze, który znasz serca,  spraw, aby ten Twój sługa, którego wybrałeś na biskupa, kierował Twoim 
świętym ludem  i nienagannie sprawował najwyższe kapłaństwo,  służąc Tobie dniem i nocą.

Niech nieustannie wyjednuje Twoją łaskawość i składa dary Twojego Kościoła. Niech mocą 
Ducha posiada płynącą z najwyższego kapłaństwa władzę odpuszczania grzechów zgodnie z Twoim 
poleceniem. Niech rozdziela obowiązki według Twojej woli i niech rozwiązuje wszelkie więzy tą 
władzą, którą dałeś Apostołom.

Niech dzięki łagodności i czystości serca podoba się Tobie i składa miłe ofiary przez Twojego Syna, 
Jezusa Chrystusa, przez którego Tobie chwała i potęga, i cześć, z Duchem Świętym, w świętym 
Kościele,  teraz i na wieki wieków.

Modlitwa święceń. Po geście nałożenia rąk nastąpiła uroczysta modlitwa święceń. Wzywa 
ona wszechmogącego Ojca - źródło wszelkich łask, aby wylał na wybranego moc Ducha 
Świętego, który włada i kieruje. Bóg dał Go swojemu umiłowanemu Synowi, Jezusowi 
Chrystusowi, On zaś przekazał Go świętym Apostołom, aby w różnych miejscach ustanowili 
Kościół na cześć i chwałę Bożego imienia. W czasie całej modlitwy święceń nad głową Elekta 
była trzymana przez dwóch diakonów księga Ewangelii; gest ten oznacza, że wierne głoszenie 
słowa Bożego stanowi jedno z głównych zadań biskupa.
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Przyjmij Ewangelię i głoś słowo Boże z całą 
cierpliwością i umiejętnością.

Wręczenie księgi Ewangelii. Następnie Ksiądz Biskup 
Diecezjalny Pelpliński wręczył nowemu Biskupwi księgę 
Ewangelii i zwrócił się do niego tak, jak niegdyś św. 
Paweł Apostoł zwrócił się do Tymoteusza (por. 2 Tm 4,2). 

Przyjmij mitrę i niech jaśnieje w tobie blask 
świętości, a gdy ukaże się Najwyższy Pasterz, niech ci 
da w nagrodę niewiędnący wieniec chwały.

Nałożenie mitry. Mitra, którą otrzymał nowy 
biskup, jest liturgicznym nakryciem głowy każdego 
biskupa. Ma przypominać o obowiązku świętości, 
aby upodabniać się do Chrystusa i ukazywać Go 
innym. Jej symbolika ukazuje, że biskup jest 
,,poświęcony dla Pana” (Wj 28,36).

Namaszczenie głowy. Ksiądz Biskup Diecezjalny 
Pelpliński następnie namaścił olejem Krzyżma 
świętego głowę nowo wyświęconego biskupa. Tak 
jak niegdyś Bóg znalazł Dawida, swojego sługę 
i namaścił go świętym olejem, tak również i dzisiaj, 
wybiera i namaszcza swojego sługę do pełnienia 
posługi biskupiej. Pragnie już odtąd być przy nim i go 
umacniać. Od tego momentu z nim Jego wierność 
i łaska, a w Jego imieniu jego moc wywyższona.

Nałożenie pierścienia. Nowo wyświęcony 
biskup otrzymał pierścień - znak wierności. 
Biskup ma być apostołem miłości i promotorem 
czystości, aby budować wśród wiernych relacje 
wzajemnego szacunku i poważania.

Niech Bóg, który uczynił cię uczestnikiem 
najwyższego kapłaństwa Chrystusa, przeniknie cię 
olejem mistycznego namaszczenia i przez hojne 
błogosławieństwo duchowe zapewni owocność twojej 
posłudze.

Przyjmij pierścień, znak wierności, i zachowaj 
nienaruszoną wiarę. Strzeż od skażenia Bożą 
Oblubienicę, to jest Kościół święty.

*   *   *

*   *   *



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 7 (324) 17 marca 2019
9

Przyjmij pastorał, znak urzędu pasterskiego 
posługiwania, i czuwaj nad całą owczarnią, nad którą 
Duch Święty ustanowił cię biskupem, abyś kierował 
Kościołem Bożym.

Przekazanie pastorału. Biskup jest pasterzem, 
przewodnikiem prowadzącym trzodę do zbawienia. 
Ważnym więc znakiem tego pasterskiego urzędu 
biskupa staje się przekazanie pastorału.

Pocałunek pokoju. Ksiądz Biskup Ryszard Kasyna 
przekazał pocałunek pokoju nowo wyświęconemu 
Biskupowi. Jest to znak, że łączy ich wspólna więź 
duchowa kapłaństwa Chrystusowego. Po Księdzu 
Biskupie Diecezjalnym Pelplińskim tak samo 
uczynili wszyscy obecni biskupi, na znak włączenia 
nowo wyświęconego do stanu episkopatu i przyjęcia 
go przez tę społeczność.

Ks. Biskup Arkadiusz Okroj składa wyrazy szacunku oraz kwiaty swojej Mamie pod koniec uroczystości święceń.
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Stolica tytularna  
CUFRUTA

Herb wyraża słowa wezwania 
biskupiego Euntes Evangelium 
praedicate - Idąc, głoście Ewangelię. Nad 
otwartą Księgą Pisma Świętego, która 
zawiera Ewangelię Jezusa Chrystusa, 
znajduje się lilia - symbol Maryi 
i zarazem czystości. Przepowiadanie 
Dobrej Nowiny i związana z tym nowa 
ewangelizacja staje się szczególnym 
wezwaniem pasterskiego posługiwania 
biskupa Arkadiusza Okroja. Dokonuje 
się to wzorem i pod opieką Maryi, 
Pierwszej Ewangelizatorki - Tej, która 
przyjęła SŁOWO i przyniosła je do 
człowieka oczekującego wybawienia. 
Otwarta księga Pisma Świętego 
przypomina nam równocześnie samą 
Drogę - Jezusa Chrystusa. Przemierzając 
ścieżki nauczania ewangelicznego, 
mamy moralną pewność, że dojdziemy 
do ostatecznego celu i sensu naszego 
życia, jakim jest świętość. Błękitne 
tło herbu jest elementem symboliki 
maryjnej i także obrazem Niebiańskiego 
Jeruzalem.
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w ostatnim czasie...

ZOSTAŁ OCHRZCZONY:
1. WOJCIECH SZULEJEWSKI, zam. Zaskoczyn 9/4, ur. 

22 maja 2013, och. 2 marca 2019, (jest akceptacja 
rodziców na publikację informacji).

ZMARŁA:
1. STEFANIA SERAFINA ULENBERG, zam. Domachowo, 

16-A-4, ur. 16 stycznia 1928, zm. 14 marca 2019, 
pogrzeb odbył się 16 marca 2019 w Mierzeszynie 
(rodzina wyraża zgodę na publikację informacji). 

Ks. Andrzej Sowiński, proboszcz Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie wraz z panią Pelagią Okroj - 
mamą Ks. Biskupa Arkadiusza na katedralnych krużgankach pocysterskich w Pelplinie, 2 marca 2019 roku.

NABOŻEŃSTWA PASYJNE
W MIERZESZYNIE 2019

GORZKIE ŻALE – w niedziele po Mszy świętej 
 godz. 7.30
DROGA KRZYŻOWA – w  piątki 
 dla dzieci o godz. 17.00
 dla młodzieży i dorosłych o godz. 17.30

W niniejszej gazecie wykorzystano fotografie 
zamieszczone na stronie internetowej Radia Głos 
w Pelplinie oraz ze zbiorów prywatnych Franciszka 
Sowińskiego.

Czy pamiętasz, że rekolekcje wielkopostne w roku 
2004 w Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie 
prowadził Ks. dr Arkadiusz Okroj, ojciec duchowny 
Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie?
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Bazylika Katedralna w Pelplinie, 2 marca 2019 roku. 
Życzenia i gratulacje dla Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Arkadiusza Okroja 

od ks. Andrzeja Sowińskiego, proboszcza Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie.


