
 

 
 
 

KOMUNIKAT ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO 
  
 

Drodzy Diecezjanie, 
 
 w nawiązaniu do komunikatu Nuncjatury Apostolskiej w Polsce z dnia 4 grudnia 
br. pragnę poinformować, iż zakończył się proces wyłaniania wyznaczonego na moją 
prośbę arcybiskupa koadiutora. Zgodnie z obowiązującym kodeksem prawa 
kanonicznego Stolica Apostolska może przydzielić biskupowi diecezjalnemu biskupa 
koadiutora, który ma również prawo następstwa (kan. 403 § 3). Do jego obowiązków 
należy między innymi wspomaganie biskupa diecezjalnego w zarządzaniu diecezją  
(kan. 405 § 2). Z woli Ojca Świętego urząd ten powierzony został dotychczasowemu 
biskupowi pomocniczemu diecezji ełckiej Adrianowi Galbasowi. 
 Jak wspomniałem w mojej „Prośbie o modlitwę” skierowanej do wiernych 
archidiecezji katowickiej w tegoroczną uroczystość Świętego Jacka, na proces 
wyłaniania biskupa Kościoła patrzymy zawsze z wiarą. W duchu słów św. Jana Pawła II  
z „Tryptyku Rzymskiego” prosiliśmy Ducha Świętego, aby „wskazał” dobrego pasterza, 
który w przyszłości przejmie stery Kościoła na Górnym Śląsku w trudnym czasie 
nieuchronnych zmian gospodarczo-społecznych. Dziękujemy Ojcu Świętemu za 
wyznaczenie do tej funkcji pasterza pochodzącego z Bytomia, który niespełna dwa lata 
temu, 11 stycznia 2020 r., w katedrze św. Wojciecha w Ełku przyjął sakrę biskupią i jako 
zawołanie biskupie przyjął słowa „Pax Christi” (Pokój Chrystusa). W ramach Konferencji 
Episkopatu Polski został w roku 2020 przewodniczącym Rady ds. Apostolstwa 
Świeckich, a w 2021 członkiem Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą. 
 Serdecznie proszę zatem wszystkich wiernych, duchownych i świeckich – w dniu 
św. Barbary, naszej patronki – o osobistą i wspólnotową modlitwę w intencji 
arcybiskupa koadiutora Adriana Galbasa, któremu Ojciec Święty Franciszek powierzył 
posługiwanie Kościołowi na Ziemi Górnośląskiej. 
 Za dar modlitwy w tej intencji i codzienne budowanie w parafiach Kościoła – 
Wspólnoty składam szczere Bóg zapłać i błogosławię. 
 

 
 

† Wiktor Skworc 
Arcybiskup 

Metropolita Katowicki 
Katowice, 4 grudnia 2021 r.,  
we wspomnienie Św. Barbary, patronki archidiecezji katowickiej 
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Zarządzenie 
 
Komunikat Arcybiskupa Katowickiego należy odczytać wiernym w niedzielę 5 grudnia 
br. w ramach ogłoszeń duszpasterskich. 

 
    

 
     
    † Marek Szkudło 

                                                                                                                         Wikariusz Generalny 
 
 


