Komunikat
do Duchowieństwa i Wiernych Archidiecezji Wrocławskiej
w związku z ustanowieniem nowego biskupa pomocniczego dla Kościoła Wrocławskiego
(19 luty 2016 r.)
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Umiłowani w Panu Archidiecezjanie, z wielką radością powiadamiam, że Ojciec Święty
Franciszek ustanowił nowego biskupa pomocniczego dla Kościoła Wrocławskiego, powołując
do tej godności o. prof. dra hab. Jacka KICIŃSKIEGO ze Zgromadzenia Misjonarzy Synów
Niepokalanego Serca Błogosławionej Maryi Dziewicy (Misjonarze Klaretyni) – CMF.
Ksiądz Biskup Nominat, który urodził się 30 sierpnia 1968 r. w Turku (Diecezja
Włocławska), święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1995 roku we Wrocławiu, z rąk Księdza
Kardynała Henryka Gulbinowicza, ówczesnego Metropolity Wrocławskiego. Swoją posługę
duszpasterską rozpoczął od pracy pośród mieszkańców Łodzi. Kontynuował także formację
intelektualną. W latach 1996 – 2000 odbył studia specjalistyczne w zakresie teologii
duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uzyskując tytuł doktora nauk
teologicznych. W 9 lat później, w roku 2009, uzyskał stopień doktora habilitowanego PWT w
zakresie teologii duchowości.
W czasie swojej kapłańskiej posługi obecny Biskup Nominat pełnił liczne i odpowiedzialne
funkcje zarówno w swoim macierzystym Zgromadzeniu, jak również w Archidiecezji
Wrocławskiej. Był m.in. Przełożonym Domu Formacyjnego Misjonarzy Klaretynów we
Wrocławiu, opiekunem postulatu Misjonarzy Klaretynów w Kudowie Zdroju, czy prefektem
ds. duchowości w Polskiej Prowincji Misjonarzy Klaretynów. W Archidiecezji Wrocławskiej
pełnił funkcje Wikariusza Biskupiego ds. Życia Konsekrowanego oraz Przewodniczącego
Rady ds. Życia Konsekrowanego. Wniósł także znaczący wpływ w formację młodego
pokolenia Dolnoślązaków, jako wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego we
Wrocławiu.
Z wielką radością z a p r a s z a m Duchowieństwo Diecezjalne i Zakonne Archidiecezji
Wrocławskiej oraz wszystkich Wiernych do udziału w uroczystej liturgii, w czasie której
Biskup Nominat przyjmie sakrę biskupią. Liturgia ta sprawowana będzie w sobotę 19 marca
br., o godz. 11.00, w Archikatedrze Wrocławskiej. Ufam, iż licznie przybędziemy na tę
uroczystość, tak ważną dla naszego lokalnego Kościoła, aby otoczyć Biskupa Nominata naszą

żarliwą modlitwą, wypraszając Mu dary i łaski Ducha Świętego, niezbędne do owocnego
posługiwania pasterskiego.
Już dziś gorąco polecam osobę Księdza Biskupa Nominata modlitwom Ludu Bożego
Archidiecezji Wrocławskiej. Proszę również o modlitwę w intencji pozostałych biskupów i
kapłanów, którzy sprawują święte posłannictwo w naszej Archidiecezji. Spoczywa bowiem na
nich trudne i odpowiedzialne zadanie umacniania w sercach wiernych cnót wiary, nadziei i
miłości, których współczesny świat tak bardzo potrzebuje.
Osobę Biskupa Nominata oraz Was wszystkich, Drodzy Archidiecezjanie, polecam
macierzyńskiej opiece Królowej Polski oraz świętej Jadwigi Trzebnickiej i wszystkich naszych
Świętych Patronów.
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