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Ż Y C I O R Y S 
 
 Urodził się 24 lutego 1961 r. we Wrocławiu. Dzieciństwo spędził w Oławie, w parafii pw. MB 
Pocieszenia. 
 Po uzyskaniu matury w 1980 r. Po niezdanych egzaminach na Akademię Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu podjął pracę w Jelczańskich Zakładach Samochodowych jako ślusarz, 
na wydziale prototypowni. W latach 1981 – 1983 odbył zasadniczą służbę wojskową. W 
październiku 1983 r. podjął pracę w Schronisku dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta we 
Wrocławiu jako pomocnik opiekuna Schroniska – Jerzego Marszałkowicza. Owocem tej pracy była 
rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie na Katolicki Uniwersytet Lubelski i wstąpienie, w roku 1984, 
do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie 
przyjął z rąk kard. Henryka Gulbinowicza, 19 maja 1990 r. 

W latach 1990-1994 był wikariuszem w parafii pw. św. Mikołaja w Nowej Rudzie (obecnie 
diecezja świdnicka). Wraz z ks. Wiesławem Mrozem i grupą wolontariuszy założył miesięcznik 
regionalny „Wiadomości Katolickie”, który w szczytowym okresie ukazywał się w nakładzie 4000 
egzemplarzy i miał cztery edycje dekanalne. 

W roku 1994 r. skierowany do pracy w sekretariacie Papieskiego Wydziału Teologicznego 
we Wrocławiu. Objął też funkcję zastępcy redaktora naczelnego miesięcznika diecezjalnego „Nowe 
Życie” oraz pracownika redakcji kwartalnika „Wrocławskie Wiadomości Kościelne”. 

W roku 1995 Metropolita Wrocławski powierzył mu założenie diecezjalnego oddziału 
tygodnika „Gość Niedzielny”, ustanawiając go redaktorem naczelnym wrocławskiego wydania 
„GN”. W tym samym roku objął urząd redaktora naczelnego „Wrocławskich Wiadomości 
Kościelnych”. 

W roku 2006 uzyskał zgodę abp Mariana Gołębiewskiego (następcy kard. H. Gulbinowicza) 
na urlop naukowy w Wielkiej Brytanii. Jako kapłan Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii założył 
parafię na Greenford i West Acton, w zachodniej części Londynu. Posługiwał też jako kapelan 
grupy katolików w jednym z londyńskich domu starców. 

W czerwcu 2008 r. ks. J. Gorczyca przyjął propozycję objęcia funkcji proboszcza w parafii 
pw. śś. ap. Piotra i Pawła w Oławie, zastępując na tym stanowisku ks. Adama Derenia. W 2009 r., 
zorganizował zespół redakcyjny tygodnika parafialnego „Głos Apostołów”, który istnieje do dzisiaj. 
Zainicjował i organizował doroczne Koncerty Wielkopostne, Koncerty Papieskie (jesienią), festiwal 
Oławskie Lato Organowe, a także koncerty okolicznościowe, wykłady i spotkania dyskusyjne. 

W ramach pracy duszpasterskiej szczególny akcent kładł na formację młodzieży i rodzin. 
Wraz z zespołem duszpasterzy i animatorów świeckich z dobrym skutkiem wykorzystywał, wtedy 
jako jeden z nielicznych w archidiecezji, ewangelizacyjny Kurs Alpha do przygotowania młodzieży 
do sakramentu Bierzmowania. Współprowadził liczne rekolekcje i dni skupienia w ramach 
Domowego Kościoła i Spotkań Małżeńskich. Wspierał Andrzeja Cwynara w tworzeniu Fundacji Dla 
Rodziny. 

W latach 2015 – 2021 był dziekanem Dekanatu Oława. 
W roku 2021, po niespełna 13 latach pracy w Oławie, został proboszczem parafii pw. św. 

Maurycego we Wrocławiu. Wchodząc w środowisko wrocławskie zacieśnia współpracę z 
Wrocławskim Ośrodkiem Spotkań Małżeńskich, a także ze Szkołą Nowej Ewangelizacji 
„Zacheusz”, którą zaprosił do parafii św. Maurycego. Udzielił też miejsca niewielkiej grupie 
charyzmatycznej, sympatyzującej ze stowarzyszeniem katolików świeckich Apostolski Ruch Wiary, 
działającym w Warszawie. Nadal bierze czynny udział w inicjatywach Fundacji Dla Rodziny i 
wspólnoty Domowego Kościoła. 

Od sierpnia 2020 r. jest asystentem kościelnym programu „Drogi Wiary – Magazyn 
Ekumeniczny”, w TVP 3 Wrocław. 

 
* * * * * 

Motto kapłańskie (z obrazka prymicyjnego) – „I będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi” 
(Dz. 1.8) 
 
Na jego kapłaństwie istotne piętno odcisnęły - formacja w Ruchu Światło-Życie i Odnowa w 
Duchu Świętym. W gronie kapłanów, którzy odegrali ważną rolę w jego życiu są między innymi, 
nieżyjący już duszpasterze oławscy: ks. Franciszek Kutrowski, ks. Feliks Oko, ks. Jan Janowski. 



 
Edukacja: 
1. Szkoła Podstawowa nr 1. w Oławie (1968-1976) 
2. Liceum Zawodowe w Jelczu, kierunek – mechanik obróbki skrawaniem (1976-1980) 
3. Papieski Wydział Teologiczny: 
 - magisterium (rok 1990) 

- studia licencjackie (rok 1991-1994) 
 - Podyplomowe Studia Dziennikarskie (1992-1994) 
4. Instytut Zaawansowanego Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University w 
Nowym Sączu - podyplomowe studia marketingu i zarządzania (2004-2005). 
5. Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie – studia doktoranckie (2007-2009 r.) 
 
W dowód uznania za dwunastoletnią prace dziennikarską w archidiecezji wrocławskiej kard. H. 
Gulbinowicz nadał mu godność kanonika RM. 
 
Zainteresowania:  
turystyka górska, narciarstwo, pływanie, tenis stołowy, muzyka poważna, jazz, fotografia. 
 
Cechy osobowości – temperament sangwinika z domieszką choleryka; pogodny, towarzyski, 
trochę romantyk. Jak sam podkreśla – nie lubi konfliktów i atmosfery walki. 


