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Czcigodni Bracia Kapłani, Drodzy Diecezjanie, 

Z prawdziwą radością zawiadamiam, że Ojciec Święty Franciszek mianował Ojca dra 
Łukasza Buzuna, przeora klasztoru Jasnogórskiego, biskupem pomocniczym naszej Diecezji. 

Biskup Nominat urodził się 26 lutego 1968 roku w Korycinie (Archidiecezja 
Białostocka). Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne 00. Paulinów uzyskując tytuł 
magistra teologii. Święcenia kapłańskie przyjął 8 czerwca 1996 roku w Częstochowie. Po 
święceniach prezbiteratu Biskup Nominat przez 9 lat posługiwał w Parafii prowadzonej przez 
Ojców Paulinów w Wieruszowie, na terytorium naszej diecezji, a jednocześnie studiował 
teologię duchowości i doktoryzował się na UKSW w Warszawie. Biskup Nominat przez 3 lata 
pełnił funkcję podprzeora Klasztoru Jasnogórskiego, a 2 kwietnia 2014 roku został wybrany 
przeorem. 

Radujemy się z faktu, że Diecezja otrzymuje nowego biskupa, o którego modliliśmy się. 
Wierzymy, że Duch Święty, namaszczając go swą sakramentalną mocą, uczyni go czytelnym 
znakiem Pana Boga. 

W tym momencie warto sięgnąć pamięcią do historycznych wydarzeń z XVII wieku, 
kiedy syn ziemi kaliskiej, pochodzący z Parafii Iwanowice, Ojciec Augustyn Kordecki, obrońca 
Jasnej Góry, był wieloletnim przeorem sanktuarium jasnogórskiego a trzy razy prowincjałem 
polskiej prowincji paulinów. Poprzez obronę Jasnej Góry spełniła się wizja przeora 
Kordeckiego, który w obliczu niebezpieczeństwa miał powiedzieć: „Jeszcze Najświętsza 
Panienka pokaże, że od burzących kolumbryn silniejsza". 

Ufamy, że Ksiądz Biskup Nominat wychowany przy Matce Bożej Częstochowskiej, 
przychodząc na służbę do Świętego Józefa Kaliskiego, będzie umacniał naszą wiarę, prowadził 
nas w ziemskim pielgrzymowaniu oraz wzajemnej miłości i jedności ku wyżynom niebieskim. 

O posłudze biskupiej mówił Święty Jana Paweł II tak: „Wyniesienie do godności 
biskupiej jest wielkim zaszczytem dla ludzkiego stworzenia; rzeczywiście biskup posiada tę 
samą władzę co Chrystus, którą może przekazywać. Jest to również służba dla Chrystusa i 
Kościoła, wspaniała i wymagająca" (16.10.1986). Dlatego wybranego przez Ducha Świętego i 
wyznaczonego przez Papieża nowego biskupa pomocniczego otaczamy serdeczną modlitwą, 
zwłaszcza w dniu święceń biskupich, które będą miały miejsce na Jasnej Górze w sobotę 
16 sierpnia 2014 roku o godz. 11,00. 

Pragnę też przekazać moim Czcigodnym Współbraciom Kapłanom, Wspólnotom 
Zakonnym, Katechetom, Pracownikom kościelnym, Grupom modlitewnym oraz wszystkim 
miłującym Boga Diecezjanom, serdeczne pozdrowienia i życzenia: niech Maryja Królowa, 
zapatrzona w Słowo Boże, które z Niej stało się Ciałem, wraz ze Świętym Józefem, swoim 
dziewiczym Małżonkiem, wyproszą nam mocniejszą wiarę, żywszą miłość i większą gorliwość 
w Bożej służbie oraz niech pomagają każdego dnia odkrywać Chrystusa obecnego w drugim 
człowieku, zwłaszcza obecnego w biednym i potrzebującym naszej pomocy. 

Całym sercem pozdrawiam słuchających tych słów, modlę się, zwłaszcza za 
strapionych i wątpiących, a wsz; 


