
Ksiądz Biskup Andrzej JEŻ 

Urodził się 3 maja 1963 roku w Limanowej. W tym mieście także 
uczęszczał w latach 1970-1978 do Szkoły Podstawowej nr 1.                    
Następnie podjął dalszą naukę w I Liceum Ogólnokształcącym                           
w Limanowej, które ukończył egzaminem maturalnym w 1982 
roku.  
 

W latach 1982-1988 kontynuował formację i studia w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Tarnowie zakończone magisterium                            
z teologii. Po święceniach kapłańskich pracował jako wikariusz                       
w Krościenku nad Dunajcem w latach 1988-1991 oraz                                       
w Wierzchosławicach w latach 1991-1993. 

 

W 1993 został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu homiletyki na Akademii Teologii 
Katolickiej w Warszawie, otrzymując w 1995 roku tytuł licencjata. Po stypendium naukowym 
na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie  w roku 1996 został powołany na stanowisko ojca 
duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. W tymże Seminarium w roku 
1999 rozpoczął wykłady z homiletyki i równocześnie podjął studia doktoranckie na Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie z zakresu teologii dogmatycznej, które uwieńczył 
doktoratem w 2002 roku. 

W 2004 roku został mianowany proboszczem parafii pw. NMP Królowej Polski w Tarnowie-
Mościcach, a w 2005 roku dziekanem dekanatu Tarnów-Zachód. 

W 2007 roku został mianowany proboszczem parafii pw. Św. Małgorzaty w Nowym Sączu, 
kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu oraz prepozytem tejże 
Kapituły, a ponadto dziekanem dekanatu Nowy Sącz – Centrum.Ponadto został mianowany 
kanonikiem gremialnym i prepozytem Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu.  

W roku 2008 został powołany do Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej. 

W dniu 20 października 2009 r. Ojciec Święty Benedykt XVI, mianował ks. dr Andrzeja Jeża 
biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną w Tigillava 
(Północna Afryka). Sakrę biskupią – z rąk biskupa Wiktora Skworca – przyjął w dniu                         
28 listopada 2009 r. w Bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Na hasło swojej pasterskiej 
posługi wybrał słowa: „Ad laudem Trinitatis et Deiparae” (Na chwałę Trójcy Świętej                                 
i Bogurodzicy). Biskup Andrzej Jeż był dziesiątym biskupem pomocniczym w historii diecezji 
tarnowskiej. 

Jako biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej pełnił obowiązki wikariusza generalnego oraz 
moderatora Kurii Diecezjalnej. Natomiast w ramach Konferencji Episkopatu Polski jest 
członkiem Komisji Charytatywnej. 

W dniu 12 maja 2012 r. Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała, że Ojciec Święty 
Benedykt XVI mianował biskupa Andrzeja Jeża, dotychczasowego biskupa pomocniczego 
diecezji tarnowskiej, biskupem tarnowskim. 

 


