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Mierzeszyn, 2 marca 2021 roku

JEGO EKSCELENCJA
KS. ARCYBISKUP TADEUSZ WOJDA SAC

METROPOLITA GDAŃSKI
 

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie!

Dzisiaj, 2 marca 2021 roku Ojciec Święty Franciszek mianował 
Ekscelencję Metropolitą Gdańskim. To wielka radość dla Kościoła 
Gdańskiego. Nominacja ta była od dawna oczekiwana, poprzedzona 
naszymi modlitwami o dobry wybór nowego Pasterza Archidiecezji 
Gdańskiej. 

Przez lata pełniłeś bezpośrednią posługę na rzecz Stolicy 
Apostolskiej (zwłaszcza w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów). 
W ostatnim czasie byłeś pasterzem w Kościele Białostockim, jako 
jego metropolita (2017-2021). Teraz rozpoczynasz pracę w Kościele 
Gdańskim. To także kolejny rozdział w Twoim życiu, życiu tak mocno 
związanym z posługą pasterską. Ufamy, że ta posługa będzie wydawała 
dobre owoce w życiu wszystkich archidiecezjan, do których zostajesz 
posłany przez Piotra naszych czasów.

Prosimy naszego Pana Jezusa Chrystusa przez wstawiennictwo 
Matki Bożej o potrzebne łaski, siły, błogosławieństwo dla nowego 
Pasterza Świętego Kościoła Gdańskiego. Szczęść Boże!

ks. Andrzej Sowiński
proboszcz Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie 

wraz z całą Wspólnotą Parafialną
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JEGO EKSCELENCJA
KS. ARCYBISKUP 

TADEUSZ WOJDA SAC
METROPOLITA GDAŃSKI

Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda SAC 
urodził się 29 stycznia 1957 roku w Kowali na 
Kielecczyźnie w rodzinie wielodzietnej jako 
czwarte dziecko Władysława i Anieli z domu 
Pietrzyk. Młodszy jego brat jest księdzem, 
tak jak on w Stowarzyszeniu Apostolstwa 
Katolickiego (Pallotyni), zaś starsza siostra 
jest w Zgromadzeniu Sióstr Elżbietanek 
Cieszyńskich.

W latach 1964-1972 uczęszczał do szkoły 
podstawowej w Kowali, a w latach 1972-
1976 do liceum ogólnokształcącego, które 
ukończył egzaminem dojrzałości.

W 1976 roku wstąpił do Stowarzyszenia 
Apostolstwa Katolickiego (Pallotynów). 
W latach 1977-1983 odbył studia z filozofii 
i teologii w Wyższym Seminarium 
Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa 
Katolickiego w Ołtarzewie k. Warszawy, 
a jednocześnie w latach 1980-1983 studia 
z teologii fundamentalnej na Akademii 
Teologii Katolickiej w Warszawie, ukończone 
tytułem magistra. W 1982 roku przyjął 
święcenia diakonatu w Stowarzyszeniu 
Apostolstwa Katolickiego, a 8 maja 1983 
roku święcenia kapłańskie w tymże 
zgromadzeniu. Po święcenia przez kilka 
miesięcy pracował jako wikariusz w Parafii 
Chrystusa Króla w Warszawie, a następnie 
był współpracownikiem pallotyńskiego 
Sekretariatu Misyjnego w Ząbkach.

W maju 1984 roku decyzją Rady 
Prowincjalnej, został skierowany na 
studia misjologii do Rzymu na Papieskim 
Uniwersytecie Gregoriańskim, które ukończył 
doktoratem z misjologii w 1989 roku. Obronił 
pracę doktorską nt. „Nurty teologii z Munster 
i Louvain”. Nostryfikowano ją na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w 2001 
roku.

Od 2 stycznia 1990 roku ks. Tadeusz 
Wojda rozpoczął pracę w Papieskim Dziele 
Rozkrzewiania Wiary i w Kongregacji ds. 
Ewangelizacji Narodów. Od 12 grudnia 
2007 roku pełnił funkcję kierownika 
biura w Kongregacji ds. Ewangelizacji 

Narodów. Dnia 24 lipca 2012 roku został 
mianowany przez Papieża Benedykta 
XVI podsekretarzem w Kongregacji ds. 
Ewangelizacji Narodów. Ponadto od 1991 
roku ks. Wojda jest Kapelanem Wspólnoty 
Sióstr Boremeuszek w Rzymie, a od 1996 
roku kapelanem Centrum Edukacji fizycznej 
dla niepełnosprawnych Czerwonego Krzyża 
Włoskiego Centr dell’Educazione Motoria 
della Croce Italiana). Jest też autorem 
licznych artykułów i rozpraw naukowych 
z zakresu misjologii, m.in. w „Apostaloto 
Universale”, „Presenza Pastorale”, „Posyłam 
Was”, „Regina degli Apostoli” oraz publikacji 
książkowej „Le correnti missiologiche di 
Munster e di Lovanio”. Tłumacz publikacji 
książkowych: Wincenty Pallotti, „Kacper 
del Bufalo, jakim go znałem”, „Tam-Tam”, 
album o Afryce.

Dnia 12 kwietnia 2017 roku Ojciec 
Franciszek mianował go arcybiskupem 
metropolitą białostockim. Święcenia 
biskupie ks. Tadeusz Wojda przyjął 10 
czerwca 2017 roku. Udzielił ich prefekt 
Kongregacji Ewangelizacji Narodów 
i Krzewienia Wiary Ks. Kardynał Fernando 
Filoni. Współkonsekratorami byli ks. 
arcybiskup Edward Ozorowski oraz ks. 
arcybiskup Henryk Hoser SAC. Podczas 
tej uroczystości odbył się ingres nowego 
Arcybiskupa Metropolity do Archikatedry 
Białostockiej.

Mottem posługi biskupiej Ks. Arcybiskupa 
Tadeusza Wojdy są słowa z Ewangelii wg 
św. Marka 13,10 „Oportet praedicari 
Evangelium” (Aby była głoszona Ewangelia).

Dnia 29 czerwca 2017 roku w Rzymie 
w uroczystość Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła Ks. Arcybiskup Tadeusz Wojda 
otrzymał z rąk Papieża Franciszka paliusz. 
Dnia 5 listopada 2017 roku w białostockiej 
bazylice archikatedralnej uroczystego 
nałożenia paliusza Arcybiskupowi 
Metropolicie dokonał nuncjusz apostolski 
w Polsce Ks. Arcybiskup Salvatore 
Pennacchio. Ks. Arcybiskup Tadeusz 
Wojda jest członkiem Kościelnej Komisji 
Konkordatowej oraz Komisji Misyjnej 
Konferencji Episkopatu Polski.

Dnia 2 marca 2021 roku Ojciec Święty 
Franciszek mianował Ks. Arcybiskupa 
Tadeusza Wojdę Metropolitą Gdańskim.

int.AB
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NOWY METROPOLITA GDAŃSKI 
DLA RADIA WATYKAŃSKIEGO

Jestem ogromnie wdzięczny Ojcu Świętemu 
za tę nominację, chociaż troszeczkę 
nieoczekiwaną. Jestem niespełna cztery lata 
w Białymstoku, gdzie zaczęliśmy realizować 
różne formy programów duszpasterskich, ale 
oczywiście rozumiem doskonale, że Ojciec 
Święty również widzi inne sprawy i ma pewne 
priorytety. 

Jestem ogromnie wdzięczny, ponieważ 
stanowi to także wielki gest zaufania. 
Archidiecezja gdańska jest dwa razy większa, 
jeśli chodzi o liczebność od archidiecezji 
białostockiej. Więc jestem bardzo wdzięczny 
Ojcu Świętemu i idę tam z pełnym zaufaniem 
i również z wdzięcznością za to, że okazał 
pod moim adresem to zaufanie. Myślę przede 
wszystkim o tym, aby ukazywać Kościół jako 
jedną wielką wspólnotę. Chodzi o to, żeby w 
tej wspólnocie każdy czuł, że jest jej częścią. 
Nie powinno być dzielenia na my i wy, czyli 
my jako kapłani, my jako biskupi, a wy jako 
ludzie. Tworzymy jedną wspólnotę, w której 
każdy ma swoją odpowiedzialność. Praca 
w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów 
uczyła właśnie tego, że pomimo, iż Kościół 
jest rozproszony po całym świecie, to jednak 
tworzy zawsze jedną wielką wspólnotę, czy to 
narodową, czy kontynentalną, czy wspólnotę 
międzynarodową. Na tym właśnie polega 
powszechność Kościoła.

2 marca 2021 roku

Ks. Arcybiskup TADEUSZ WOJDA

SŁOWA KS. ARCYBISKUPA 
TADUSZA WOJDY

W KURII METROPOLITALNEJ 
BIAŁOSTOCKIEJ PO OGŁOSZENIU 

NOMINACJI 
NA METROPOLITĘ GDAŃSKIEGO

Decyzję tę przyjąłem z dużym zaskoczeniem, 
gdyż w Białymstoku posługuję od niespełna 
czterech lat. Jestem wdzięczny Ojcu Świętemu, 
bo nominację tę odczytuję jako znak zaufania, 
z racji choćby na wielkość archidiecezji 
gdańskiej i zadania jakie przede mną stoją. 
Skoro papież Franciszek mnie tam posyła, to 
znaczy, że mi ufa, a ja chcę odpowiedzieć na 
to zaufanie swoim zaangażowaniem i swoją 
postawą.
Pierwsza nadzieja to ta, że Pan Bóg będzie mi 
pomagał. Jemu trzeba zawierzyć wszystko, 
inaczej każda posługa zawsze będzie bezowocna. 
Z Bożą pomocą na pewno wiele rzeczy będzie 
można zrobić. Najpierw na pewno będę musiał 
poznać archidiecezję gdańską oraz poznać 
tamtą rzeczywistość duszpasterską.
Będę na pewno działał w duchu mojego 
zawołania biskupiego: Aby Ewangelia była 
głoszona. Tego głoszenia Ewangelii potrzeba 
wszędzie, w każdym środowisku, szczególnie 
Polska potrzebuje tego ewangelicznego ducha, 
aby na nim budować codzienne życie... W tym 
duchu będę szedł do Gdańska, ufając w Bożą 
pomoc.
To były piękne lata, choć przyjeżdżałem tu [do 
Białegostoku] z biciem serca. Po latach pracy 
w strukturach watykańskich była to dla mnie 
duża zmiana: Polska, nowa rzeczywistość, 
nowi ludzie... Ale od samego początku 
doświadczałem wiele życzliwości, przyjaźni, 
bliskości, zarówno od kapłanów, jak i osób 
świeckich. To od samego początku dawało mi 
poczucie, że jestem u siebie, w domu, wśród 
swoich. 
Z czasem pojawiły się nowe plany i działania 
duszpasterskie. Myślę, że mój następca będzie 
je kontynuował. To jest naprawdę bardzo 
obiecujący zakątek Polski, gdzie dzieje się 
wiele dobra, jest dużo otwartości, działa wiele 
wspólnot i podejmuje się wiele inicjatyw. 
Nie ukrywam, że z pewnym smutkiem będę 
opuszczał tę ziemię, tę archidiecezję, która 
stała się tak bliska mojemu sercu.

Białystok, 2 marca 2021 roku

Ks. Arcybiskup TADEUSZ WOJDA
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Rinunce e nomine, 02.03.2021 
[B0121] 

Nomina dell’Arcivescovo Metropolita di Gdańsk (Polonia)

Il Santo Padre ha nominato Arcivescovo Metropolita di Gdańsk (Polonia) Sua Eccellenza Rev.ma Mons. Tadeusz Wojda, 
S.A.C., trasferendolo dalla Sede Metropolitana di Białystok.

Curriculum vitae

S.E. Mons. Tadeusz Wojda è nato il 29 gennaio 1957 a Kowala, nella Diocesi di Kielce.

Dopo la maturità (1976) è entrato nella Società dell’Apostolato Cattolico (Pallottini) e dopo aver compiuto gli studi 
filosofico-teologici presso il Seminario Maggiore di Ołtarzew ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale l’8 maggio 1983.

In seguito è stato Vicario Parrocchiale e incaricato dell’animazione missionaria dei giovani nel Segretariato per le missioni 
della S.A.C. (1983-1984). Nel 1986 ha ottenuto la Licenza e nel 1989 il Dottorato in Missiologia presso la Pontificia 
Università Gregoriana. Il 1° gennaio 1990 è stato assunto presso la Pontificia Opera della Propagazione della Fede e nel 
1991 presso la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. Dal 1991 fino alla nomina episcopale è stato Cappellano 
delle Missionarie di S. Carlo Borromeo a Roma e dal 1996 presso il Centro Educazione Motoria della Croce Rossa Italiana. 
Nel 2012 è stato nominato Sotto-Segretario della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli.

Il 12 aprile 2017 è stato nominato Arcivescovo Metropolita di Białystok ricevendo la consacrazione episcopale il 10 
giugno successivo.

All’interno della Conferenza Episcopale è stato Membro della Commissione per le Missioni e Membro della Commissione 
Concordataria.

Oltre al polacco conosce l’italiano, il francese e l’inglese.

[00253-IT.01]

Warszawa, dnia 2 marca 2021 roku
Ekscelencjo,

Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie,

Z radością przyjąłem dzisiejszy Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce z informacją, iż Ojciec Święty Franciszek 
mianował Waszą Ekscelencję Arcybiskupem Metropolitą Gdańskim.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym złożyć jak najserdeczniejsze gratulacje i życzenia, zapewniając 
o modlitwie i wsparciu Kościoła, który jest w Polsce.

Jednocześnie pragnę podziękować Księdzu Arcybiskupowi za pełną oddania i miłości, gorliwości i roztropności posługę 
pasterską w Archidiecezji Białostockiej, jak i za dotychczasową współpracę w ramach Konferencji Episkopatu Polski. 
Mam również nadzieję, że nowe obowiązki pozwolą Waszej Ekscelencji na podjęcie nowych zaangażowań w ramach naszej 
konferencji episkopatu.

Ufam, że pasterskie doświadczenie, zdobyte w Archidiecezji Białostockiej pomoże Księdzu Arcybiskupowi w prowadzeniu 
Kościoła Gdańskiego ścieżkami Ducha Świętego, zapewniając jego rozwój i pomyślność poprzez mądre i roztropne 
przewodzenie, heroiczne uświęcanie oraz mężne nauczanie.

Życie i posługę Waszej Ekscelencji, jak również umiłowaną Archidiecezję Gdańską, zawierzam świętym patronom naszej 
ojczyzny oraz wstawiennictwu Pani Jasnogórskiej – Królowej Polski.

Z wyrazami szacunku, przesyłam braterskie pozdrowienie w Chrystusie,
+ STANISŁAW GĄDECKI

Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)
___________________
Jego Ekscelencja
Ksiądz Arcybiskup Tadeusz WOJDA
Arcybiskup Metropolita Gdański
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Ekscelencjo,

Niniejszym informuję w sposób oficjalny, że Ojciec Święty Franciszek mianował
Waszą Ekscelencję arcybiskupem metropolitą gdańskim.

Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony dnia 2 marca 2021 r., o godz. 12.00
i do tego czasu jego treści - jako ściśle poufnej - nie należy upubliczniać.

Ksiądz Arcybiskup może objąć swój nowy urząd - zgodnie z przepisami prawa 
kanonicznego - nie czekając na inne oficjalne dokumenty papieskie.

Składam Waszej Ekscelencji najlepsze życzenia na gorliwe i wierne posługiwanie
pasterskie w archidiecezji gdańskiej oraz zapewnienie o pamięci w modlitwie.

Łączę wyrazy szacunku.

Jego Ekscelencja
Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda SAC
Białystok

Warszawa, 27 lutego 2021
Prot. N. 5570/21
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KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z USTANOWIENIEM 
NOWEGO ARCYBISKUPA GDAŃSKIEGO

do katolików świeckich, osób życia konsekrowanego oraz księży archidiecezji gdańskiej

Ojciec Święty Franciszek ustanowił nowego Arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego. Ogłoszenie 
tego faktu miało miejsce przed kilkoma dniami, tj. 2 marca 2021 roku. Pasterzem archidiecezji 
gdańskiej został dotychczasowy arcybiskup białostocki Tadeusz Wojda. 

Nowy Arcybiskup Gdański ma 64 lata (urodzony w 1957 roku). Pochodzi z ziemi kieleckiej. 
Należy do stowarzyszenia Księży Pallotynów. Jest doktorem teologii. Przez dwadzieścia lat 
pracował w Rzymie, w papieskim urzędzie ds. misji, który nosi nazwę: Kongregacja Ewangelizacji 
Narodów. Przez ostatnie cztery lata był arcybiskupem białostockim. 

Zadaniem Księdza Arcybiskupa będzie kierowanie archidiecezją gdańską, którą stanowi dwieście 
parafii. Działa w niej wiele grup życia apostolskiego i realizowane są liczne dzieła charytatywne. 
Do podstawowych obowiązków każdego biskupa należy przekaz orędzia Ewangelii coraz to nowym 
pokoleniom. Jego zadaniem jest udzielanie święceń diakonom i księżom, a także konsekracja 
dziewic, błogosławienie wdów oraz troska o wspólnoty życia konsekrowanego: żeńskie i męskie. 
Istotnym zadaniem biskupa jest towarzyszenie małżeństwom i rodzinom, osobom samotnym, 
starszym i chorym. Także tym, którzy znajdują się na marginesie życia społecznego. Wokół 
sprawowanej przez biskupa Eucharystii gromadzą się w jedno wspólnoty kościelne. 

Pisał kiedyś Henryk Sienkiewicz, że „Kościół jest stróżem przeszłości, piastunem teraźniejszości 
i siewcą przyszłości”. Słowa te charakteryzują również posłannictwo biskupa, który wypełnia 
swoją misję we współpracy z katolikami świeckimi i ich duszpasterzami. Niewątpliwie ważnym 
zadaniem arcybiskupa gdańskiego pozostaje strzeżenie etosu „Solidarności”, który sformułowano 
na Wybrzeżu w latach osiemdziesiątych minionego stulecia. 

Arcybiskup Tadeusz Wojda będzie siódmym z kolei biskupem Kościoła gdańskiego. Jego 
poprzednikami byli: bp Edward O’Rourke, bp Karol Maria Splett, bp Edmund Nowicki, bp Lech 
Kaczmarek, abp Tadeusz Gocłowski,  abp Sławoj Leszek Głódź. 

Decyzję papieża Franciszka o ustanowieniu arcybiskupa Tadeusza Wojdy naszym pasterzem 
przyjmujemy z szacunkiem i w duchu wiary. Serdecznie i z radością witamy nowego Arcybiskupa 
Metropolitę Gdańskiego. Jego osobę otaczamy naszą modlitwą, aby mógł skutecznie posługiwać 
ludowi Bożemu w Kościele gdańskim.

bp JACEK JEZIERSKI, administrator apostolski archidiecezji gdańskiej
bp WIESŁAW SZLACHETKA, biskup pomocniczy

bp ZBIGNIEW ZIELIŃSKI, biskup pomocniczy
abp SŁAWOJ LESZEK GŁÓDŹ, arcybiskup metropolita gdański senior

Gdańsk – Oliwa, 5 marca 2021 r.

MODLITWA W INTENCJI
ARCYBISKUPA METROPOLITY GDAŃSKIEGO

Boże, Pasterzu i Rządco wszystkich wiernych, wejrzyj łaskawie na swojego sługę 
arcybiskupa Tadeusza Wojdę SAC, którego ustanowiłeś pasterzem Kościoła Gdańskiego, 
daj mu słowem i przykładem przyczyniać się do dobra ludu, któremu przewodzi, aby razem 
z nim doszedł do życia wiecznego.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje 
w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
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Kuria Metropolitalna w Białymstoku, 2 marca 2021 roku. 
Po ogłoszeniu nominacji papieskiej Ks. Arcybiskupa Tadeusza Wojdy SAC 

na stanowisko Metropolity Gdańskiego. 
Obok Ks. Biskup Henryk Ciereszko


