Abp Henryk Hoser
W latach 1960-66 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie.
Przez kolejne dwa lata pozostał na uczelni jako asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej.
W 1969 roku został lekarzem oddziału internistycznego w szpitalu rejonowym w Ziębicach.
W 1969 r. wstąpił do WyŜszego Seminarium Duchownego KsięŜy Pallotynów w Ołtarzewie.
W 1970 r. złoŜył pierwszą profesję zakonną i został członkiem Stowarzyszenia Apostolstwa
Katolickiego (pallotynów). Jako alumn był współtwórcą Grupy Misyjnej, istniejącej w
seminarium pallotyńskim do dziś.
W 1975 r., rok po święceniach kapłańskich, wyjechał na misje do Rwandy. Wcześniej we
Francji przygotowywał się do pracy misyjnej w Afryce. W ParyŜu jednocześnie zaliczył kurs
języka francuskiego w Alliance Francaise i kurs medycyny tropikalnej w CHU PitieSalpetriere i w szpitalu Claude Bernard.
Misję w Rwandzie rozpoczynał jako wikary w Kigali, pracował teŜ w szpitalu rejonowym w
Kabgayi i w szpitalu uniwersyteckim w Butare. W 1978 r. załoŜył w Kigali Centrum Zdrowia
Gikondo, którym kierował przez 17 lat, i Rwandyjską Akcję Rodzinną dla upowszechniania
naturalnych metod planowania rodziny. Stał na czele Stowarzyszenia Ośrodków Lekarskich w
Kigali i kierował ośrodkiem monitoringu epidemiologicznego AIDS.
Jednocześnie był proboszczem, organizatorem duszpasterstwa rodzin oraz sesji formacyjnych
dla apostolstwa świeckich i środków przekazu. Był sekretarzem komisji tamtejszego
episkopatu ds. zdrowia, a takŜe komisji ds. rodziny.
W 1981 r. został przełoŜonym Delegatury Misyjnej KsięŜy Pallotynów w Rwandzie, a siedem
lat później pierwszym superiorem nowo utworzonej regii, obejmującej Rwandę, Zair i Belgię
(1988- 1991). Był takŜe przewodniczącym Konferencji WyŜszych PrzełoŜonych Zakonnych
w Rwandzie.
Po powrocie do Europy - w latach 1996-2003 - ks. Hoser był przełoŜonym Regii Miłosierdzia
BoŜego pallotynów we Francji i członkiem Rady Misyjnej Konferencji WyŜszych
PrzełoŜonych Zakonnych w tym kraju. Od 2004 r. był przełoŜonym pallotyńskiej prokury
misyjnej w Brukseli i duszpasterzem w strukturach Wspólnoty Europejskiej.
22 stycznia 2005 r. Jan Paweł II mianował go sekretarzem pomocniczym Kongregacji ds.
Ewangelizacji Narodów oraz przewodniczącym Papieskich Dzieł Misyjnych. Nadał mu
jednocześnie godność arcybiskupa tytularnego Tepelte.
W dniu 24 maja 2008 r. arcybiskup Henryk Hoser został mianowany przez papieŜa Benedykta
XVI biskupem ordynariuszem diecezji warszawsko-praskiej.

