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1. Bracia i Siostry, zgromadzeni w kieleckiej bazylice katedralnej, drodzy 

radiosłuchacze diecezjalnego Radia eM, pozdrawiam was serdecznie, a wraz  

z Wami pozdrawiam dzisiejszego Jubilata, Księdza Biskupa Piotra Skuchę, 

naszego rodaka, który świętuje 30 rocznicę swoich święceń biskupich.  

Witam modlących się razem z nami księży biskupów: ks. bp. seniora 

Kazimierza Ryczana, ks. bp. Kazimierza Gurdę, biskupa siedleckiego, 

dzisiejszego kaznodzieję. Już teraz dziękuję mu za posługę głoszenia słowa 

Bożego. Witam ks. bp. Mariana Florczyka, obecnych księży prałatów, 

kanoników kapituły katedralnej kieleckiej, kolegiackiej wiślickiej  

i miechowskiej, księży dziekanów, kolegów kursowych Jubilata, księży 

profesorów i alumnów WSD, osoby życia konsekrowanego, Czcigodne Damy  

i Kawalerów Bożego Grobu, rodzinę i wszystkich uczestników dzisiejszej 

uroczystości. 

 

2. Droga życiowa Jubilata rozpoczęła się 70 lat temu w Łaganowie,  

w parafii św. Jan Chrzciciela w Proszowicach. W tym podkrakowskim 

miasteczku uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego, aby po maturze 

rozpocząć studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Po ich 

ukończeniu ks. bp Jan Jaroszewicz 14 czerwca 1970 roku udzielił mu święceń 

kapłańskich. Po krótkim pobycie na wikariacie w Książu Wielkim już w 1971 r. 

podjął specjalistyczne studia biblijne na KUL, aby w latach 1973-1976 

kontynuować je w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Przez następne 

trzy lata studiował na Franciszkańskim Studium Biblijnym w Jerozolimie, gdzie 

uzyskał doktorat.  



 

3. Po powrocie do kraju bp Piotr Skucha pełnił kilka funkcji w strukturach 

Konferencji Episkopatu. W naszym WSD, którego w latach 1981-1986 był 

prorektorem, pełnił wcześniej funkcję prefekta studiów oraz prowadził wykłady 

z biblistyki. Wykładał także na Papieskiej Akademii Teologicznej i Akademii 

Ignatianum w Krakowie, oraz w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu 

Śląskiego w Sosnowcu. 

 

4. 18 grudnia 1986 r. został mianowany ósmym biskupem pomocniczym 

diecezji kieleckiej w jej historii i biskupem tytularnym Segisamy. Święcenia 

biskupie przyjął 15 lutego 1987 r. z rąk ks. kard. Józefa Glempa, prymasa 

Polski, w asyście biskupa kieleckiego Stanisława Szymeckiego i Edwarda 

Materskiego, biskupa radomsko-sandomierskiego. Jako zawołanie biskupie 

przyjął słowa „Verbum Crucis – virtus Dei” (Nauka Krzyża – mocą Bożą).  

W naszej diecezji kieleckiej w latach 1987-1992 sprawował urząd wikariusza 

generalnego. Był redaktorem „Współczesnej Ambony”, zaś od 1992 roku 

wizytatorem apostolskim seminariów w Polsce.  

 

5. Nowy etap biskupiej posługi rozpoczął bp Piotr 25 marca 1992 r., kiedy 

Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji 

sosnowieckiej, i w tej posłudze pozostaje nieprzerwanie od 25 lat.  Jakże jest to 

bogaty życiorys kapłański i biskupi, który budzi nasze szczere uznanie i tym 

większe gratulacje.  

Niech Matka Boża Łaskawa Kielecka, święci patronowie naszej diecezji, 

a także święci Albert Chmielowski i Rafał Kalinowski, patronowie diecezji 

sosnowieckiej,  zaniosą nasz wdzięczy bukiet modlitw w intencji Jubilata przed 

Boże Oblicze. Czcigodny Jubilacie, Bóg w Jezusie Chrystusie, którego jesteś 

świadkiem i sługą, niechaj darzy Cię swoim błogosławieństwem, łaską zdrowia  

i siłami na dalsze lata biskupiej posługi. Szczęść Boże! 


