
  

KURIA DIECEZJALNA                                    Kielce, 15 lutego 2007 r.  

WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO  

ul. Jana Pawła II nr 3; 25-013 KIELCE 

Tel. 0-41/34-45-425; fax: 34-43-426  
 

Nr OD – 10 /07 
 

 

KOMUNIKATY KURIALNE 

NA KONFERENCJE REJONOWE - Luty 2007 
 

I. KANCELARIA KURII 
 

1. Księża Proboszczowie są zobowiązani do przekazania Księdzu Biskupowi 

Ordynariuszowi opinii o Księdzu Wikariuszu do dnia 31 maja br. 

2. Przypomina się, że Księża udający się na urlop są zobowiązani do 

przedłożenia pisemnego podania w Kancelarii Kurii w celu uzyskania pozwolenia. 

Przy czym Księża Proboszczowie, którzy sami pracują w parafiach muszą 

zaznaczyć, kto podejmie za nich zastępstwo, a Księża Wikariusze muszą posiadać 

pozwolenie Księdza Proboszcza.  

3. Wszyscy Księża wyjeżdżający za granicę są zobowiązani do przedłożenia 

Księdzu Biskupowi Ordynariuszowi pisemnej prośby o pozwolenie na wyjazd 

(zasady podobne jak w przypadku udania się na urlop). 

4. Przypomina się wszystkim Księżom zarządzenie III Synodu Diecezji 

Kieleckiej dotyczące konieczności sporządzenia i odnawiania testamentów 

kapłańskich, co 5 lat (por. III Synod Kielecki s. 93, nr 12; Zarządzenia 

Posynodalne Biskupa Kieleckiego: Posługa i życie prezbiterów s.12 nr 8 i s. 225). 

5. Informujemy, że protokoły z wizytacji dziekańskich są sporządzane w 

trzech egzemplarzach. Po dokonaniu adnotacji przez Wydział Duszpasterstwa 

Ogólnego, jeden z egzemplarzy jest przekazywany do archiwum, jeden pozostaje u 

dziekana, a jeden do parafii. Prosimy Księży Dziekanów o dostarczenie w jak 

najkrótszym czasie brakujących sprawozdań z wizytacji dziekańskich za 

poprzednie lata.  

6. Uprzejmie prosimy Księży o uwagi i sugestie ewentualnych zmian do 

Katalogu Duchowieństwa, które wykorzystamy przy jego redakcji w następnym 

wydaniu.  

                                                          Ks. dr Andrzej Kaszycki  

                                                               Kanclerz Kurii 

 

II. SĄD BISKUPI 
 

Zgodnie z zarządzeniem Biskupa Ordynariusza przypomina się, aby na terenie 

diecezji kieleckiej, Księża Proboszczowie w swoich kancelariach parafialnych 

obowiązkowo założyli i prowadzili specjalny segregator do dokumentowania         

i przechowywania wszelkiej korespondencji związanej z Sądem Biskupim w 
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Kielcach. Segregator ten będzie podlegał kontroli, tak jak wszystkie inne księgi 

parafialne, w czasie wizytacji dziekańskich i kanonicznych.  
 

      Ks. prof. Marian Pastuszko 

         Oficjał Sądu  
 

III. WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO 
 

1. W bieżącym roku 30 czerwca rozpocznie się w naszej diecezji 

peregrynacja Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i potrwa do 13 września 

2008 roku. Matce Najświętszej zawierzymy nasz Kościół diecezjalny, wszystkie 

wspólnoty parafialne i rodziny, prosząc, aby Maryja była nam przewodniczką 

wiary na drogach trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Obraz przybędzie do nas    

z terenu diecezji radomskiej, a następnie będzie przekazany do diecezji 

sandomierskiej.  

Hasłem peregrynacji są słowa: Maryjo do Syna swego nas prowadź. Do tej 

pory ukazały się już takie materiały duszpasterskie przygotowujące nas do 

duchowego przeżycia Nawiedzenia, jak: Adoracje Najświętszego Sakramentu, 

Nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. Następnie do parafii będą dostarczone: 

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej i kazania pasyjne oraz Rozważania majowe. 

Szczegółowy program peregrynacji i materiały związane z nią, Księża znajdą       

w specjalnym wydaniu książkowym oraz na diecezjalnej stronie internetowej 

www.kielce.opoka.org.pl – peregrynacja.  

Do Peregrynacji przygotowujemy wspólnoty parafialne przez misje i rekolekcje 

oraz czuwania modlitewne. Jedna niedziela w miesiącu powinna być poświęcona 

tematyce maryjnej. Zachęcamy wiernych do modlitwy różańcowej w intencji 

duchowych owoców Nawiedzenia. Na zajęciach katechetycznych powinny być 

przeprowadzone katechezy dotyczące Nawiedzenia diecezji przez Matkę Bożą w 

kopii Obrazu Jasnogórskiego.  

Księża z grupami parafialnymi są zaproszeni na diecezjalną pielgrzymkę na 

Jasną Górę do Częstochowy, która odbędzie się 11 maja. Pielgrzymce będzie 

przewodniczył Ksiądz Biskup Diecezjalny Kazimierz Ryczan. Udamy się              

z zaproszeniem do Matki Bożej o Nawiedzenie naszej diecezji.  

Program:  

11.00 – Msza św. w Bazylice, po Mszy św. przejście do Kaplicy 

            Jasnogórskiej i specjalna modlitwa zaproszenia,  

13.00 – Droga Krzyżowa na Wałach,  

14.00 – zwiedzanie sanktuarium i czas wolny.  

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego służy pomocą w rezerwacji miejsc przy 

wyjeździe autokarowym. Osoby chcące wyjechać na pielgrzymkę zgłaszają się do 

parafii, które następnie dokonują rezerwacji miejsc w Wydziale do 26 kwietnia. 
 

Program Nawiedzenia parafii jest taki sam dla wszystkich: godz. 17.00 – 

ceremonia powitania Obrazu w parafii, Msza św., czuwania różnych grup 

parafialnych, 21.00 – Apel Jasnogórski, 24.00 – Msza św. - pasterka maryjna, 

http://www.kielce.opoka.org.pl/
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15.00 – pożegnanie Obrazu. Procesyjne wprowadzenie Obrazu do kościoła 

powinno rozpocząć się, w miarę możliwości, już kilkaset metrów od świątyni. 

Natomiast ceremonię pożegnania należy tak zorganizować, aby przyjęcie Obrazu 

w następnej parafii mogło się rozpocząć dokładnie o godz. 17.00. Szczegółowy 

program Nawiedzenia znajdą Księża w wydanych materiałach duszpasterskich.  

- Księża proboszczowie powinni zadbać o zewnętrzną dekorację kościoła 

oraz poprosić wiernych o dekorację trasy przejazdu „samochodu kaplicy”              

z Obrazem Jasnogórskim oraz udekorować Krzyże i kapliczki. 

- Każdorazowo w ceremonii powitania Obrazu uczestniczy Ksiądz Biskup. 

Parafia nie wysyła żadnej delegacji do sąsiedniej parafii, z której przybywa Obraz. 

Powitanie Obrazu w parafii rozpoczyna się biciem w dzwony. Na liturgię 

powitania i pożegnania Obrazu zapraszamy całą Wspólnotę parafialną. Przed 

przybyciem Obrazu ustawiamy procesję, w której uczestniczą Ksiądz Biskup, 

Ksiądz Proboszcz, ubrany w albę, stułę i białą kapę, księża i asysta liturgiczna. 

Biskup i księża uczestniczący we Mszy świętej ubrani są w ornaty.  

- W sposób szczególny należy przygotować podium – tron dla Obrazu. Jego 

wymiary: wysokość – 150 cm, szerokość – 120 cm, głębokość – 30 cm, waga – 80 

kg. Obraz winien być umieszczony w miejscu widocznym blisko ołtarza na 

podwyższeniu, tak, aby nikt do niego nie podchodził. Należy poprosić wiernych, 

aby nikt nie dotykał Obrazu, ze względu na niebezpieczeństwo jego uszkodzenia. 

Obraz winien być przeniesiony z samochodu do kościoła przez mężczyzn, 

podobnie podczas pożegnania, gdyż - jak zaznaczono, waży on ok. 80 kg. 

Oświetlenie Obrazu przygotowują oo. Paulini.  

- Obok Obrazu umieszczamy okolicznościową świecę maryjną, która będzie 

jednakowa dla wszystkich parafii. Świece będą do nabycia w Kurii na furcie. 

Ponadto, w pobliżu tronu z Obrazem ustawiamy pulpit pod Ewangeliarz, możemy 

wykorzystać już znajdujące się w parafii egzemplarze.  

W celu należytego przebiegu Peregrynacji w parafii należy zadbać o:  

- dobre przygotowanie śpiewów przez chór parafialny; przy udziale orkiestr 

należy pamiętać, aby nie zdominowały śpiewu wiernych;  

- nauczenie wiernych śpiewu hymnu okolicznościowego, który będzie 

rozprowadzany na płycie CD razem z tygodnikiem Niedziela;  

- udział różnych grup parafialnych w czuwaniu; szczególnie należy starannie 

przygotować czuwanie młodzieży;  

- specjalne nabożeństwo dla ludzi chorych; przygotować miejsce dla osób 

niepełnosprawnych przed Obrazem;  

- stały dyżur w konfesjonale;  

- nagłośnienie placu przy kościele podczas ceremonii powitania i pożegnania;  

- dodatkowe (awaryjne) nagłośnienie na wypadek zaniku prądu;  

- dobrą wentylację kościoła podczas czuwania, użycie kadzidła należy 

ograniczyć do minimum;  

- osłonę dla Obrazu na okoliczność deszczu;  

- zabezpieczenie miejsc parkingowych; bezpieczeństwo wiernych podczas 

ceremonii powitania i pożegnania Obrazu;  
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- uzgodnienie trasy przejazdu Obrazu z miejscową Komendą Policji, można 

poprosić o pilotowanie „samochodu kaplicy” podczas przejazdu do następnej 

parafii;  

- nocleg dla o. Kustosza Obrazu oraz bezpieczne miejsce parkingowe dla 

„samochodu kaplicy”. Parafie składają odpowiednią ofiarę na rzecz Klasztoru 

Jasnogórskiego.  

- Przy okazji Peregrynacji mogą zgłosić się do Księży Proboszczów 

przedstawiciele firm, które otrzymały pisemną zgodę Kurii Diecezjalnej na 

filmowanie uroczystości parafialnych i na wykonywanie pamiątkowych zdjęć oraz 

na rozprowadzanie pamiątkowych kopii Obrazu MB Częstochowskiej. Osoby te 

będą mogły działać na terenie parafii jedynie za zgodą Księdza Proboszcza, po 

wcześniejszym uzgodnieniu warunków.  
 

Z chwilą zakończenia Peregrynacji w parafii należy przeprowadzić 

nawiedzenia rodzin na terenie parafii przez kopie Wizerunku Jasnogórskiego. 

Będzie to okazja do pogłębienia pobożności parafian, przez ożywienie modlitwy w 

rodzinach. Zachęcamy, aby nawiedzenie to trwało nie dłużej niż jeden rok. Dlatego 

w dużych parafiach powinno wędrować kilka kopii Obrazu. W tym celu została 

wydana dla rodzin specjalna książeczka zawierająca modlitwy, teksty pieśni oraz 

rozważania. Prosimy o zachęcenie wiernych do jak najliczniejszego otwarcia 

domów dla Matki Bożej.  
 

2. Wydział Duszpasterstwa Ogólnego zaprasza na Dni formacji i modlitwy dla 

narzeczonych i małżeństw. Spotkania są organizowane w przepięknej scenerii 

Ojcowskiego Parku Narodowego w Grodzisku k/Skały. Początek spotkania w 

piątek o godz. 17.00, a zakończenie w niedzielę ok. godz. 14.00.  

 

Dni formacji i modlitwy dla 

narzeczonych: 

 

Dni formacji i modlitwy dla 

małżeństw: 

02 - 04 marca 13 - 15 kwietnia 

11 - 13 maja 08 – 10 czerwca 

05 – 07 października 16 – 18 listopada 
 

    Program:  

- Piątek - przyjęcie gości - godz. 17.00; 18.30 - kolacja, spotkanie integracyjne 

grupy; nieszpory; 23.00 - spoczynek. 

- Sobota - 7.45 - jutrznia, śniadanie; 10.00 - I konferencja na temat 

przygotowania do życia w małżeństwie lub dotycząca rozwiązywania problemów 

małżeńskich i rodzinnych, prowadzone przez psychologa lub pedagoga, dyskusja; 

13.30 - obiad, spacer, 16.00 - II konferencja i dyskusja, 18.30 - kolacja, 

indywidualne rozmowy na zadany temat, 21.00 - czuwanie modlitewne w kościele 

i możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, 23.00 - spoczynek.  

- Niedziela - 7.45 - jutrznia; śniadanie; 10.00 - podsumowanie indywidualnych 

rozmów; 11.30 - Msza św., obiad i zakończenie spotkania.  
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Spotkania są propozycją dla narzeczonych i małżonków chcących umocnić 

wzajemne więzi, pogłębić życie duchowe, znaleźć pomoc w przezwyciężeniu 

kryzysu, chcących wspólnie spędzić czas np. przed kolejną rocznicą życia             

w związku małżeńskim, chcących odbyć dni skupienia przed zawarciem 

sakramentu małżeństwa … 

3. 9 marca - Kurs video-filmowania dla osób chcących filmować lub 

wykonywać zdjęcia podczas uroczystości religijnych w kościołach. Kurs będzie 

miał miejsce w budynku Kurii Diecezjalnej, rozpoczęcie o godz. 17.00. Zgłoszenia 

telefoniczne pod numer 041-341-59-72 lub 0600-450-334.  

Przypominamy o obowiązku sprawdzania zaświadczeń wydawanych przez nasz 

Wydział, a uprawniających do fotografowania i video-filmowania w kościołach     

i podczas uroczystości religijnych. Zaświadczenia są okresowe i wymagają 

aktualizacji. Wiele osób jest przypadkowych, a zachowanie ich podczas 

sprawowanej liturgii niegodne, informacje o takich osobach prosimy przekazywać 

do Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego.  

4. Planujemy przeprowadzić kurs dla nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii 

(KPK kan. 910). Prosimy Księży Proboszczów o wydelegowanie i zgłoszenie do 

dnia 30 marca br. wybranych mężczyzn z parafii do pełnienia wyżej wymienionej 

posługi. Osoby zgłaszające się powinny: przedstawić zaświadczenie od księdza 

proboszcza ze swojej parafii uprawniające do wzięcia udziału w kursie, odpis aktu 

chrztu św. i pisemną prośbę kandydata do Księdza Biskupa o wyrażenie zgody na 

pełnienie tej posługi z uzasadnieniem, powinni oni mieć ukończone 35 lat życia. 

Wskazane jest, aby kandydaci posiadali, co najmniej wykształcenie średnie. Osobą 

odpowiedzialną za prowadzenie kursu jest ks. dr Tomasz Chałupczak (tel.: 

696 488 257).  

5. 2 kwietnia - druga rocznica śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II.  

W tym dniu należy zorganizować czuwania modlitewne z prośbą o rychłą 

beatyfikację drogiego nam Ojca Świętego.  

W Kielcach zapraszamy wiernych, a szczególnie młodzież, na wieczorną Mszę 

św. o godz. 18.00, po której młodzi z zapalonymi lampionami przejdą do Bazyliki 

katedralnej.  

W programie:  

- o godz. 20.00 w Katedrze będzie wykonane Oratorium na cześć Jana Pawła II 

przez chór Politechniki Świętokrzyskiej i chór Fermata oraz aktorów Teatru im. 

Stefana Żeromskiego w Kielcach;  

- o godz. 21.37 modlitwa różańcowa.  

Prosimy księży i katechetów o zachęcenie młodzieży do przekazywania sobie 

nawzajem zaproszenia na to spotkanie przez SMS.  

6. Przypominamy Księżom Dziekanom o przekazywaniu do Wydziału 

informacji o terminach oraz kto prowadzi rekolekcje adwentowe i wielkopostne w 

parafiach z terenu dekanatu.  

7. Opłatę za okolicznościowe obrazki maryjne prosimy dokonywać w biurze 

Wydziału (10 gr/szt.).  
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8. Udział Księży w konferencjach rejonowych jest obowiązkowy,                      

a nieobecność z ważnej przyczyny powinna być usprawiedliwiona u Dyrektora 

Wydziału Księdza Biskupa Kazimierza Gurdy.  

9. Prosimy Księży o przesyłanie informacji o ważniejszych inicjatywach 

duszpasterskich drogą elektroniczną na adres: duszpasterz@kielce.opoka.org.pl, 

będą one przekazywane drogą elektroniczną w cotygodniowym bloku aktualności 

duszpasterskich.  

 

                     Ks. Stanisław Langner 

                                     Zastępca Dyr. Duszpasterstwa Ogólnego  

 

IV. REFERAT KATECHETYCZNY 

 

1. IX Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę odbędzie się w dniach 5,6,7-

marca br. 

2. Diecezjalny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Teologicznej odbędzie się 8 

marca w auli WSD w Kielcach, początek o godz. 10.00. 

3. Wszyscy uczący katechezy są zobowiązani do uczestnictwa w rejonowych 

spotkaniach katechetycznych. Odpowiedzialni za rejon wizytatorzy odpowiednio 

wcześniej organizują spotkanie i informują katechetów. 

 

 Terminy spotkań w poszczególnych rejonach:  

 

- 11. 04. 2007 r. Proszowice, Sędziszów i Żarnowiec, Nowy Korczyn  

                           i Stopnica;  

- 12. 04. 2007 r. Słomniki, Koniecpol, Lelów i Szczekociny, Busko-Zdrój  

                           i Wiślica;  

- 13. 04. 2007 r. Miechów i Wodzisław, Włoszczowa, Chmielnik;  

- 16. 04. 2007 r. Skała, Chęciny i Morawica, Małogoszcz;  

- 17. 04. 2007 r. Kazimierza Wielka i Skalbmierz, Masłów i Zagnańsk;  

- 18. 04. 2007 r. Pińczów, Bodzentyn i Daleszyce, Kielce Północ;  

- 19. 04. 2007 r. Jędrzejów, Łopuszno, Kielce Zachód;  

- 20. 04. 2007 r. Piekoszów, Kielce Śródmieście. 

4. Rekolekcje dla katechetów w Skorzeszycach: 1,2,3 czerwca i 22, 23, 24 

czerwca 2007 rok – prowadzi o. Wojciech Jędrzejewski.  

5. Inauguracja roku katechetyczno-szkolnego 2007/2008 odbędzie się w dniach 

30 i 31 sierpnia br. Zapraszamy Księży Proboszczów i Katechetów na Mszę świętą 

godz.10.00 do Bazyliki Katedralnej.  

6. Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej Referatu Katechetycznego 

www.katecheza.kielce.opoka.org.pl.  

 

                            Ks. dr Karol Zegan 

                                                        Dyrektor Referatu Katechetycznego  
 

 

mailto:duszpasterz@kielce.opoka.org.pl
http://www.katecheza.kielce.opoka.org.pl/
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V. STUDIUM KSZTAŁCENIA PERMANENTNEGO 

DIECEZJI KIELECKIEJ 
 

I. Studia Podyplomowe Katechetyczno - Pastoralne 
 

Informujemy, że do studiowania w nowym roku akademickim 2007/2008 

zobowiązani są księża, którzy przyjęli święcenia kapłańskie w latach 2005 i 2006. 

Należy w sekretariacie Studium złożyć następujące dokumenty: 

- podanie do Dziekana Wydziału Teologii KUL w Lublinie 

- świadectwo zdrowia 

- trzy zdjęcia 

- ksero dyplomu ukończenia studiów magisterskich 

Powyższe dokumenty należy złożyć do 30 sierpnia br. 

W sekretariacie Studium można uzyskać dalsze informacje na temat studiów. 

Informujemy również, że ukończenie studiów daje możliwość zdawania 

kościelnego licencjatu, studiujący uzyskuje świadectwo o ukończeniu 

doskonalenia zawodowego, które jest przydatne do szkoły oraz świadectwo 

zaliczenia egzaminów wikariuszowskich. 

Na studia mogą zapisywać się także osoby świeckie, siostry zakonne oraz 

księża posiadający magisterium, a chcący uzyskać licencjat kościelny; warunkiem 

jest posiadanie magisterium z teologii.  
 

          Ks. dr Jarosław Czerkawski 

 

II. Diecezjalne Centrum Przeciwdziałania Grupom Psychomanipulacji 
 

Informujemy, że z dniem 10 lutego br. w Kurii Diecezjalnej przy Referacie 

Katechetycznym zostało uruchomione Diecezjalne Centrum Przeciwdziałania 

Grupom Psychomanipulacji. Dyżur pełni osoba do tego odpowiednio 

przygotowana u której można uzyskiwać informacje i porady na temat sekt             

i innych grup psychomanipulacji. Dyżur pełni p. Marta Kołaczkiewicz w każdy 

czwartek od godz. 16.30 do 18.00 lub można uzyskać informację pod numerem 

041 3445425 w. 201 w tych samych godzinach. 
 

        Ks. dr Jarosław Czerkawski 

 

VI. DUSZPASTERSTWO KAPŁANÓW 

DUCHOWA FORMACJA KAPŁANÓW 
 

1. Duchowa formacja prezbiterów młodszych święconych w latach 1992 – 2006: 
  

Najbliższe spotkania formacyjne księży młodszych w kwietniu i maju - zgodnie 

z zapisem w kalendarzu liturgicznym. Należy te terminy uwzględnić w 

parafialnych planach duszpasterskich.  

Księża Proboszczowie proszeni są o umożliwienie swoim wikariuszom udziału 

w ich dniach skupienia, ponieważ obecność na nich jest obowiązkowa. Jest to 

sprawa naszej wspólnej odpowiedzialności za formację. Nikt nie może być w tej 
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sprawie obojętny. Bardzo proszę, aby w planach duszpasterskich tę sprawę 

uwzględnić. 

Terminy spotkań w roku 2007 zostaną zamieszczone w kalendarzu liturgicznym.  
 

DNI SKUPIENIA MŁODYCH KSIĘŻY W ROKU 2006/2007 

Księża święceni w latach 1992 – 2006 
 

KWIECIEŃ 

 23 – poniedziałek – Neoprezbiterzy – w WSD 

 24 – wtorek – Jędrzejów, Chęciny, Małogoszcz, Sędziszów –  

                  w CHĘCINACH 

 25 – środa – Kielce (wszystkie dekanaty), Zagnańsk, Piekoszów,   

                  Łopuszno,  

         Bodzentyn, Daleszyce, Masłów – w WSD 

 26 – czwartek – Koniecpol, Włoszczowa, Lelów, Szczekociny –  

                  w CHRZĄSTOWIE  

 27 – piątek – Miechów, Słomniki, Wodzisław, Skała, Żarnowiec, 

         Kazimierza W., Proszowice, Skalbmierz - w MIECHOWIE 

MAJ 

 4 – piątek – Busko, Wiślica, Chmielnik, Morawica, Pińczów, 

               Stopnica, Nowy Korczyn – w BUSKU ZDROJU (św. Br. Alberta) 

    23 – środa - DZIEŃ KAPŁAŃSKI W KATEDRZE 

CZERWIEC 

         15 – piątek – Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa –  

        Dzień Modlitwy o Świętość Kapłanów 

WRZESIEŃ  

       15 - sobota – pielgrzymka księży święconych w latach 1992 – 2007   

             do SANKTUARIUM GROBU BOŻEGO W MIECHOWIE  

Program spotkania: 

- 16.00 - Godzina popołudniowa 

- Konferencja 

- Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Możliwość spowiedzi oraz rozmowy z o. duchownym 

- Wymiana myśli 

- Nieszpory 

- 19.00 – Zakończenie 

       ks. Tomasz Rusiecki 

        Ojciec Duchowny 

 

VII. DUSZPASTERSTWO RODZIN 
 

1. Wiosenna sesja D. R. - Sulejówek 22 - 23 maja 2007.  

2. Narodowy Dzień Życia - 24.03.2007. 

   - Dzień Świętości Życia - 26.03.2007. 

3. Konferencje rejonowe Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego  
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    (w godz.: 10.00 - 14.00, w soboty); 

Terminy spotkań: 

  Szczekociny - 24.02.2007 

  Proszowice   - 14.04.2007  

  Miechów      - 21.04.2007  

  Kielce           - 02.06.2007.  

4. Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy  

- Ośrodek organizuje szkolenie dla rodzin, które przygotowują się do adopcji 

oraz do założenia rodzinnego domu dziecka (Kielce, ul. IX Wieków Kielc 15a, tel.: 

041-344 - 55 – 92). 

- Spotkanie rodzin adopcyjnych, piknik majowy - sobota 26.05.2007. 

- Dni otwarte Katolickiego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego – środa, 

  21.05.07, od godz. 10.00. ul. IX Wieków Kielc 15a. 

5. Kurs przedmałżeński, Kielce, ul. IX Wieków Kielc 15a, w środy, godz. 18.00  

          10 spotkań: 

- 25.04.2007 - środa  2x45 minut 

- 09.05.2007 - środa  /-/ 

- 16.05.2007 - środa  /-/ 

- 23.05.2007 - środa  /-/ 

- 30.05.2007 - środa  /-/ 

Zgodnie z wymogami Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin z dnia 1 maja 2003 

roku, niezależnie od katechizacji w szkole, należy w każdej parafii - jako program 

optymalny - prowadzić dla młodzieży roczną katechizację przedmałżeńską, 

obejmującą co najmniej 25 spotkań, analogicznie do przygotowania przed              

I Komunią św., czy przed bierzmowaniem. Jeżeli z poważnych racji, nie było 

możliwe powyższe przygotowanie - ani w parafii ani podczas studiów, wtedy 

należy podjąć skróconą katechezę przedmałżeńską, w formie przynajmniej 10 

spotkań, czy to w parafii, czy w ośrodkach dekanalnych lub w rejonach, według 

ustaleń Biskupa Diecezjalnego.  

6. Poradnia Rodzinna przy Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich przyjmuje od 

poniedziałku do piątku od godz. 16.00 do 18.00. Informacje pod telefonem: 041- 

368 - 21 - 56.  

7. Dom Samotnej Matki w Wiernej przyjmuje w sytuacjach kryzysowych. 
 

               Ks. dr Mariusz Rak 

      Diecezjalny duszpasterz Rodzin  

 

VIII. DIECEZJALNE DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY 
 

1. „W swoim wielkim miłosierdziu Bóg nas zrodził do wielkiej nadziei” zdaje 

się nam mówić cały poprzedni rok kościelny. Nadzieja nie może zgasnąć, 

ponieważ Chrystus ciągle mówi do nas Ja jestem z wami, aż do skończenia świata. 

(Mt 28,20). Czas obecny mamy przeżywać „przypatrując się swojemu powołaniu” 

(por. 1Kor 1,26). Spotkanie Młodych Diecezji Kieleckiej jest dobrą okazją, aby 

przybliżyć się do prawdziwej odpowiedzi na te pytania.  



 

 

10 

Ks. Biskup Ordynariusz Kazimierz Ryczan oraz Biskupi Pomocniczy 

zapraszają młodych do Kielc, 31 marca – 1 kwietnia 2007 r., na wspólne 

przeżywanie Światowego Dnia Młodzieży w naszej diecezji.  

Udział młodzieży w spotkaniu zależy od zaangażowania Księży Proboszczów     

i Księży Prefektów oraz Katechetów. Dlatego prosimy o podjęcie zadania 

zorganizowania parafialnych grup młodzieży na spotkanie w Kielcach. 

Odpowiedzialnymi w sposób szczególny za zorganizowanie grup parafialnych z 

poszczególnych dekanatów są dekanalni duszpasterze młodzieży, oni informują 

księży z kościołów stacyjnych w Kielcach: ile młodzieży przyjedzie z 

poszczególnych dekanatów.  

Zorganizowane grupy przyjeżdżają do Kielc 31.03.2007, do kościołów 

stacyjnych, do godz. 12.00, a wyjadą z Kielc 1.04.2007, po Eucharystii na Placu 

Jana Pawła II, ok. 12.30.  

Uczestnicy zobowiązują się do wzięcia udziału we wszystkich oficjalnych 

wydarzeniach (Msza św., nabożeństwa, grupy dzielenia) w wyznaczonych 

miejscach. 

Grupy będą zakwaterowane w prostych warunkach pielgrzymkowych 

(młodzież zabiera ze sobą śpiwór i karimatę). Organizatorzy zapewniają noclegi u 

rodzin. Uczestnicy powinni przyjąć miejsca noclegu tam, gdzie zostaną skierowani 

przez organizatorów. 

W spotkaniu mogą uczestniczyć młodzi, którzy ukończyli gimnazjum. 

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów i młodzież pracującą. 

Wyżywienie: śniadania, obiad i kolacja u rodzin; w wolnym czasie między 

spotkaniami herbata, kawa, ciastko przy parafiach. 

Koszty organizacyjne to 5 zł od uczestnika spotkania (śpiewnik, program 

spotkania, znaczek, itp.). Opłata nie zawiera kosztów przejazdu. 

Młodzież zgłasza się we własnej parafii do 11 marca u osoby odpowiedzialnej 

(księdza, katechety). Natomiast zgłoszenia do parafii stacyjnych dostarczają 

dekanalni duszpasterze młodzieży do 12 marca 2007. 

Kościoły stacyjne: do każdego kościoła stacyjnego przyjeżdżają grupy z 

wyznaczonych dekanatów, aby w niedzielę wyruszyć z procesją palmową do 

Katedry (należy przywieź ze sobą własne palmy).  

- Bazylika Katedralna zaprasza młodych z dekanatów: Kielce-Śródmieście 

(Parafia MB Królowej Polski), Bodzentyn, Daleszyce, Jędrzejów, Piekoszów, 

Wodzisław; odpowiedzialny - ks. Krzysztof Dziurzyński. 

- Parafia św. Wojciecha zaprasza młodych z dekanatów: Kielce-Śródmieście 

(Parafia św. Maksymiliana i św. Franciszka), Chęciny, Kazimierza Wielka, 

Koniecpol, Proszowice, Żarnowiec; odpowiedzialny - ks. Grzegorz Stachura.  

- Parafia św. Józefa Robotnika zaprasza młodych z dekanatów: Kielce-

Północ, Łopuszno, Miechów, Sędziszów, Skała, Wiślica; odpowiedzialni ks. 

Marek Blady i ks. Sylwester Iwan.  

- Parafia Miłosierdzia Bożego zaprasza młodych z dekanatów: Kielce-Zachód, 

Małogoszcz, Pińczów, Włoszczowa, Skalbmierz; odpowiedzialni ks. Damian 

Łabuz i ks. Marceli Frączek.  
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- Parafia Św. Jadwigi zaprasza młodych z dekanatów: Kielce-Północ, Busko 

Zdrój, Masłów, Nowy Korczyn, Słomniki, Zagnańsk; odpowiedzialni – ks. 

Tadeusz Lalewicz i ks. Grzegorz Pańczyk.  

- Parafia Św. Stanisława BM. zaprasza młodych z dekanatów: Kielce-

Południe, Chmielnik, Lelów, Szczekociny, Morawica, Stopnica; odpowiedzialni 

ks. Jacek Iwan i ks. Adam Wilczyński.  

Młodzież chcąca wziąć udział w spotkaniu składa pisemną deklarację, a w 

przypadku nie ukończenia 18 roku życia dodatkową zgodę rodziców na wyjazd. 

Kartę zgłoszenia można odebrać u księży i katechetów odpowiedzialnych w 

rejonie za przygotowanie wyjazdu oraz na stronach internetowych Referatu 

Katechetycznego.  
 

„Przypatrzcie się powołaniu waszemu” 

Program Spotkania Młodych Diecezji Kieleckiej  
 

Sobota - 31 marca: 

12:00 – Przyjazd do parafii stacyjnej i zakwaterowanie 

14:00 – Zawiązanie wspólnoty 

15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i Konferencja 

16:00 – Przerwa „Kawa czy herbata?” 

17:00 – Dzielenie się Ewangelią 

19:00 – Kolacja 

20:00 – Spotkanie modlitewne - Adoracja Krzyża 

23:00 – Cisza nocna  

Niedziela Palmowa – 1 kwietnia:  

08:00 – Jutrznia /modlitwa poranna/ 

- Procesja do Katedry 

09:30 – Zawiązanie wspólnoty na Placu im. Jana Pawła II 

10:40 – Poświęcenie palm 

11:00 – Msza święta  

 - Rozesłanie i powrót.  
 

Przypominamy nazwiska księży odpowiedzialnych za przygotowanie wyjazdu 

młodzieży na spotkanie:  

- dekanaty: bodzentyński – ks. Marcin Żuchowicz, Bodzentyn,  

- buski - ks. Leszek Struzik, Busko – Zdrój, Parafia Św. Brata Alberta, 

- chęciński - ks. Tomasz Czechowski, Chęciny, Parafia Św. Bartłomieja Ap.,  

- daleszycki – ks. Zbigniew Grzesiński, Daleszyce,  

- jędrzejowski - ks. Tadeusz Bielecki, Jędrzejów, Parafia Trójcy Świętej, 

- kazimierski - ks. Rafał Dudała, Kazimierza W., Parafia Podw. Krzyża Św.,  

- Kielce Południe - ks. Jacek Iwan, Parafia św. Stanisław B.M.,  

- Kielce Północ - ks. Marek Blady, Parafia Św. Józefa Robotnika, 

- Kielce Śródmieście ks. Grzegorz Stachura, Parafia Św. Wojciecha,  

- Kielce Zachód – ks. Grzegorz Sęk, Parafia Miłosierdzia Bożego,  

- koniecpolski - ks. Wojciech Skorupa, Koniecpol, Parafia Św. Michała Arch.,  

- lelowski – ks. Sebastian Wojewski, Lelów,  
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- łopuszański – ks. Tomasz Wróbel, Łopuszno,  

- małogoski - ks. Marcin Janocha, Węgleszyn,  

- masłowski - ks. Leszek Puchała, Leszczyny,  

- miechowski – ks. Stanisław Strycharczyk, Miechów,  

- morawicki – ks. Wiktor Mentel, Brzeziny,  

- nowokorczyński – ks. Tomasz Kałuski, Solec Zdrój,  

- piekoszowski - ks. Sławomir Janowski, Piekoszów,  

- pińczowski - ks. Zbigniew Przygodzki, Pińczów, Parafia Św. Jana Ap.,  

- proszowicki - ks. Jan Tokarczyk, Koniusza,  

- sędziszowski - ks. Michał Wojda, Sędziszów, Parafia Św. Br. Alberta,  

- skalbmierski - ks. Marcin Dzióbek, Skalbmierz,  

- skalski - ks. Andrzej Ligenza, Skała,  

- słomnicki - ks. Jan Zwierzchowski, Słomniki,  

- stopnicki - ks. Paweł Staroszczyk, Stopnica, Par. Św. Piotra i Pawła Ap.  

- szczekociński - ks. Adam Wierzbicki, Szczekociny,  

- wiślicki - ks. Zygmunt Pawlik, Wiślica,  

- włoszczowski - ks. Wojciech Szczęsny, Włoszczowa, Par. Wniebowzięcia NMP, 

- wodzisławski – ks. Jan Duda, Książ Wielki,  

- zagnański - ks. Arkadiusz Karczyński, Zagnańsk, Par. Św. Józefa Oblubieńca, 

- żarnowiecki - ks. Maciej Stopiński, Tczyca.  
 

2. Dnia 16 czerwca br. odbędzie się V - Spotkanie Młodzieży w Wiślicy, pod 

hasłem „Chrzest i powołanie”. Serdecznie zapraszamy Księży, Katechetów i 

Młodzież do wspólnego przeżywania prawdy, że przez chrzest święty jesteśmy 

wszczepieni w Kościół i powołani do dawania świadectwa o żywym Bogu. W 

ramach przygotowania do spotkania, Referat Katechetyczny przygotuje katechezy 

dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Zostaną one rozprowadzone w późniejszym 

czasie.  

W tym roku na Błoniach Polskich Świętych w Wiślicy staną nowe figury 

świętych i błogosławionych. Dziękujemy wszystkim Księżom i Katechetom za 

współpracę i duchowe przygotowanie młodzieży. Zasady finansowania spotkania 

pozostają te same jak w poprzednim roku (młodzież wpłaca po 5 zł, parafie do 

1500 mieszkańców po 30 zł, a powyżej 1500 mieszkańców po 50 zł), ale już teraz 

bardzo serdecznie prosimy o dokonywanie wpłat z parafii u Księży Dziekanów, a 

Księży Dziekanów prosimy o wpłacanie środków z całego dekanatu w Kurii na 

furcie.  

3. Zachęcamy również, aby w okresie Wielkiego Postu były organizowane, tam 

gdzie jest to możliwe, Młodzieżowe Drogi Krzyżowe przygotowywane przez 

młodzież.  
 

       Ks. Stanisław Langner  

                                                       Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży 
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IX. FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ - KIELCE 2007 
 

1. ELIMINACJE  

W eliminacjach do „VII Festiwalu Piosenki Religijnej - Kielce 2007” mogą 

brać udział nieprofesjonalne zespoły wokalno-instrumentalne działające przy 

parafiach, szkołach, ośrodkach kultury, itp... a wykonujące utwory o charakterze 

religijnym.  
 

MIEJSCA I TERMINY ELIMINACJI DO FINAŁU 
 

Włoszczowa – 5 marca 2007r. /poniedziałek/ od g. 16.00 – Miejski Dom 

Kultury 
 Dekanaty: Koniecpol, Lelów, Małogoszcz, Włoszczowa, Szczekociny. 

Jędrzejów – 10 marca 2007r. /sobota/ od g. 16.00 – Miejski Dom Kultury 

 Dekanaty: Jędrzejów, Sędziszów, Wodzisław, Żarnowiec, Chmielnik. 

Kazimierza Wielka – 11 marca 2007r. /niedziela/ od g. 16.00 – Kazimierski 

Ośrodek Kultury  

Dekanaty: Kazimierza Wielka, Miechów, Proszowice, Skalbmierz, Skała, 

Słomniki.  

Kielce – 24 marca 2007r. /sobota/ od g. 10.00–15.00 – Targi Kielce, ul. 

Zakładowa 1 

 Dekanaty: Bodzentyn, Busko Zdrój, Chęciny, Daleszyce, Masłów, Nowy 

Korczyn, Piekoszów, Pińczów, Stopnica, Wiślica. 

Kielce - 25 marca 2007r. /niedziela/ od g. 15.00-19.00-Targi Kielce, ul. 

Zakładowa 1 

Dekanaty: Morawica, Zagnańsk, Kielce Południe, Kielce Północ, Kielce 

Zachód, Kielce Śródmieście. 
 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA – REGULAMIN FESTIWALU 
 

Uczestnikami eliminacji do festiwalu mogą być: 

- zespoły wokalno-instrumentalne działające przy parafiach, szkołach, 

ośrodkach kultury, itp., biorące czynny udział w życiu swoich wspólnot 

parafialnych; 

- łączna liczba wokalistów i instrumentalistów w zespole nie może 

przekraczać 15 osób; 

- zespoły występują w dwóch kategoriach wiekowych: dziecięca do 15 lat, 

młodzieżowa powyżej 15 lat; 
- uczestnicy prezentują „na żywo” dwa utwory o treści religijnej. Czas trwania 

prezentacji nie powinien przekroczyć 8 minut. Zabrania się korzystania z tzw. 

„Playbacków”! 

- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozstrzygania spraw spornych nie 

ujętych w niniejszym regulaminie.  
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3. INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

 

- Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie w czasie trwania 

eliminacji. 

- Przyjazd uczestników odbywa się na koszt własny lub instytucji delegującej. 

- Uczestnicy przyjeżdżają z własnymi instrumentami muzycznymi. 

- Długość próby akustycznej określa realizator dźwięku.  

- Przesłuchania rejestrowane są audio-video. Organizatorzy zastrzegają sobie 

prawo do nieodpłatnego wykorzystywania nagrań dla potrzeb promocji.  

- Przesłuchania zespołów odbywają się we wskazanych wyżej rejonach 

Diecezji. 

- Komisja Artystyczna dokona kwalifikacji wykonawców do koncertu 

finałowego po wysłuchaniu wszystkich uczestników zgłoszonych do festiwalu       

i prześle informacje pocztą lub telefonicznie do dnia 12 maja 2007 r.  

- Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych członków zespołu dla potrzeb 

Festiwalu Piosenki Religijnej. 

- Kielce (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych 

Dz. Ust. nr 133 poz.883). 

- Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 1 marca 2007 r. 
 

4. OCENIE PRZEZ KOMISJĘ KONKURSOWĄ PODLEGA: 
 

- Dobór repertuaru; 

- Emisja głosu oraz dykcja; 

- Pomysłowość w aranżacji utworów; 

- Instrumentacja; 

- Wykonanie; 

- Wyraz artystyczny. 
 

P R O G R A M 

Finału „VII Festiwalu Piosenki Religijnej – Kielce 2007” 

19 czerwca 2007 r. 

Kieleckie Centrum Kultury – Plac Moniuszki 2b 

 

- godz. 9.00 – 13.00 - Próby akustyczne zespołów uczestniczących w Finale 

 Festiwalu. 

- 16.00 - Uroczyste otwarcie „VII Festiwalu Piosenki Religijnej – Kielce 2007” 
 

KONCERT KONKURSOWY ZESPOŁÓW  

- 18.00 – KONCERT GWIAZDY FESTIWALU z wręczeniem nagród.  

 

(Materiały można znaleźć na stronie internetowej Ref. Katechetycznego i Kurii). 
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X. DIECEZJALNY OŚRODEK DUSZPASTERSTWA AKADEMICKIEGO 

„EMMANUEL” 
 

1. W trosce o chrześcijańską formację młodzieży akademickiej Diecezjalne 

Centrum Duszpasterstwa Akademickiego prowadzi swoją działalność w Kielcach 

przy ulicy Wesołej 54.  

W każdą niedzielę roku akademickiego o godz. 17.30 sprawowana jest 

Eucharystia. Ponadto studenci mają możliwość: korzystania z duchowego 

poradnictwa, uczestniczenia w życiu wspólnotowym, w wieczorach modlitwy, w 

spotkaniach formacyjnych, w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych, w 

katechezach przedmałżeńskich. We wszystkich sprawach dot. DA, młodzież           

i zainteresowani mogą korzystać z telefonu: 0 508 865 553. W najbliższych dniach 

będzie otwarta nowa strona internetowa Diecezjalnego Duszpasterstwa 

Akademickiego. Uprzejmie prosimy Czcigodnych Księży o podanie tych 

informacji dla młodzieży w swoich parafiach. 

2. Kolejny rok jest kontynuowany w Kaplicy Akademickiej w Kielcach przy ul. 

Wesołej 54 cykl spotkań p.t.: Wiara i rozum. W kręgu poszukiwania życiowej 

mądrości. Raz w miesiącu, w podanym wcześniej terminie konferencję wygłasza 

gość specjalny. Najbliższe spotkanie - 26 lutego o godz.19.00 poprowadzi 

Andrzej Wronka, Prezes Stowarzyszenia EFFATHA, które pomaga osobom 

dotkniętym problemem sekt czy psychomanipulacji. Jest on autorem wielu 

publikacji dotyczących współczesnych zagrożeń wiary. Każde spotkanie 

poprzedzone jest wspólną Eucharystią o godz. 18.30. 

3. Rekolekcje wielkopostne dla studentów odbędą się w dniach 18-21 marca 

(IV Niedziela Wielkiego Postu). Początek w niedzielę o godz. 17.30, kolejne dni 

od poniedziałku do środy: godz. 18.30. Rekolekcje poprowadzi o. Dr Marek 

Tomczyk, paulin, psycholog i duszpasterz akademicki w Warszawie. 

4. Akademicka Droga Krzyżowa ulicami Kielc odbędzie się w Wielki Wtorek 

03 kwietnia 2007 o godz. 19.00. 

5. Ogólnopolska Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę odbędzie się 28 

kwietnia 2007 r. Zapisy na wyjazd autokarami do Częstochowy będą prowadzone 

w Diecezjalnym Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego w Kielcach przy ul. 

Wesołej 54 i w parafialnych ośrodkach DA. 

       Ks. dr Artur Skrzypek 

      Diecezjalny Duszpasterz Akademicki 

 

XI. STOWARZYSZENIE 

„GRONO PRZYJACIÓŁ WSD W KIELCACH” 
 

Stowarzyszenie liczy 5871 członków, w tym 3906 przyjaciół i 1965 

sympatyków. Aby powstało parafialne Grono Przyjaciół Seminarium, musi zgłosić 

się co najmniej 10 osób z danej parafii. W 164 parafiach powstały takie grona (w 

32 parafiach nie ma wcale, a w 97 jest od 1 do 9 członków). Proszę Księży 

Proboszczów o podjęcie trudu, aby w każdej parafii powstało Parafialne Grono 

Przyjaciół Seminarium. Przypominam zarządzenie posynodalne: „W każdej 
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parafii należy powołać do życia Parafialne Grono Przyjaciół WSD w 

Kielcach” oraz „Jeden dzień w każdym miesiącu powinien być poświęcony 

modlitwom o powołania do kapłaństwa posługi i życia konsekrowanego” 

(Zarządzenia Posynodalne Biskupa Kieleckiego, Kielce 2002, s. 9). 
 

                                             Ks. Adam Perz  

                                             Prezes Stowarzyszenia 

 

XII. REFERAT POWOŁANIOWY 

 

1. Akcja: „Zakonna niedziela powołaniowa w każdej parafii naszej diecezji” 

w prawie wszystkich parafiach została przeprowadzona. Proszę, aby w tym roku 

kościelnym dopełniły tego obowiązku parafie, w których dotąd nie udało się tej 

akcji przeprowadzić. 

2. Przypominam, że III Diecezjalny Kongres Powołań odbędzie się na 

zakończenie Tygodnia Modlitw o Powołania, tzn. 5 maja 2007 r. w kościele Św. 

Jadwigi Królowej w Kielcach w godzinach 10.00-14.00. Zapraszam Księży          

i Katechetów wraz z młodzieżą. 
 

                                    Ks. Adam Perz  

Diecezjalny Referent Powołań 

 

XIII. REFERAT ORGANISTOWSKI 

 

1. Referat organistowski zaprasza wszystkich organistów i pełniących funkcje 

organistowskie na Wielkopostny Dzień Skupienia połączony z elementami 

formacji i dydaktyki. Spotkanie odbędzie się 27 lutego (wtorek) od godz. 10,00 w 

Diecezjalnym Studium Organistowskim przy ul. Wesołej 54. Spotkanie jest 

obowiązkowe. Księża Dziekani są proszeni o przypomnienie Księżom 

Proboszczom w swoich dekanatach, aby ci skutecznie pomogli współpracownikom 

wziąć udział w tym spotkaniu.  

2. Mamy ciągły niedobór dobrze przygotowanych organistów. Diecezjalne 

Studium Organistowskie chce i może tym potrzebom zaradzić poprzez 

systematyczną i solidną pracę dydaktyczną i formacyjną ze zgłaszającymi się 

kandydatami. Proszę serdecznie Księży Proboszczów o przekazanie informacji na 

ten temat w swoich parafiach, zachętę i pomoc tym, którzy mają odpowiednie 

predyspozycje muzyczne i chcieliby się uczyć. Dotychczasowe doświadczenia 

świadczą, że w środowiskach parafialnych, nawet oddalonych od centrum byli i są 

utalentowani młodzi ludzie, którym warto by było zaproponować i ułatwić 

podjęcie nauki w naszej organistowskiej szkole.  

 

           Ks. Zbigniew Rogala 

   Referent do Spraw Organistów 

                                                   Dyr. Diecezjalnego Studium Organistowskiego 
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XIV. NIEDZIELA KIELECKA 
 

W imieniu całego Zespołu redakcyjnego „Niedzieli Kieleckiej” dziękuję 

serdecznie wszystkim Księżom za wszelką współpracę i pomoc w redagowaniu 

kieleckich stron „Niedzieli”, a w szczególności za otwartość na propozycje 

związane z prezentacją parafii, sugestie i wskazówki napływające z terenu oraz 

nadsyłane materiały. 

Proszę Księży Proboszczów, aby w poczuciu odpowiedzialności za powierzoną 

im misję ewangelizacyjną dokładali też wszelkich starań w promowaniu 

czytelnictwa i kolportażu prasy katolickiej. Wiem, że trudna sytuacja materialna 

parafian, często przekładająca się na sytuację materialną parafii, może być pokusą, 

by rezygnować z „inwestycji” w promowanie wartości ewangelicznych. 

Chciałbym, aby w tym najbliższym roku – także spoglądając na rezultaty 

czytelnictwa parafialnego – można powiedzieć, iż w naszej diecezji większą 

wartość ma to, co nie przelicza się tylko na rachunek ekonomiczny.  
 

        Ks. dr Paweł Borto  

       Redaktor Niedzieli Kieleckiej  

 

XV. DIECEZJALNA RADA RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ 

KATOLICKICH  
 

1. W każdy ostatni poniedziałek miesiąca o godz. 18.00 w Kurii Diecezjalnej   

w Kielcach (aula) odbywają się spotkanie uczestników Forum Papieskiego.  

Doświadczenie ostatnich lat związane z wykładem i dyskusją nt. adhortacji 

apostolskich: „Ecclesia in Europa”, „Christifideles Laici” oraz encykliki - 

Ecclesia de Eucharystia i listu apostolskiego - Mane nobiscum Domine, 

przekonuje nas o wielkiej potrzebie studium dokumentów papieskich zarówno dla 

wiernych „niezrzeszonych”, jak i członków ruchów i wspólnot oraz osób 

pełniących w nich różne odpowiedzialności (duchownych i świeckich). 

Tematem tegorocznych rozważań jest encyklika Jana Pawła II - „Redemptor 

Hominis” oraz encyklika Benedykta XVI - „Deus Caritas est”. Na uwagę 

zasługuje fakt, że są to pierwsze encykliki napisane dla Kościoła przez obydwu 

Papieży. 

Spotkania te wpisują się w całoroczny program formacyjny Diecezjalnej Rady 

Ruchów Katolickich, dlatego uczestnictwo w nich przedstawicieli Ruchów jest 

obowiązkowe.  

Program:  

18.00 – Wspólna modlitwa i wprowadzenie (Ks. Bp Marian Florczyk) 

18.10 – wykład ( Ks. Marian Królikowski ),  

18.40 – dyskusja,  

19.00 – zakończenie.  
 

Terminy kolejnych spotkań:  

       26.02.2007; 26.03.2007; 30.04.2007; 28.05.2007; 25.06.2007. 
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2. W dniach 30.04 – 6.05.2007 r. planowana jest pielgrzymka Ruchów 

Diecezji Kieleckiej do grobu Jana Pawła II. W związku z tym prosimy o 

informacje, ile osób chciałoby uczestniczyć w niej z Waszego Ruchu. Informacje 

te prosimy przekazać do dnia 25 lutego br. na adres: ks. Marian Królikowski, ul. 

Bęczkowska 53A, 25-411 Kielce; e-mail: r.missio@complex.com.pl,  

tel. 041/368 57 03; 041/368 58 13. 

3. Kongres Maryjny Ruchów i Wspólnot - Maryja w tajemnicy Chrystusa         

i Kościoła; Data: 26 maja 2007 r. w Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „św. 

Pawła” (ul. Bęczkowska 53a);  

Program:  

- 15.00 Rozpoczęcie 

- Konferencje: ks. Marian Królikowski 

- 18.00 Eucharystia – Ks. Bp Marian Florczyk 

- 21.00 Czuwanie dla chętnych.  

       Ks. Marian Królikowski  

       Przewodniczący DRRK 

 

XVI. DUSZPASTERSTWO ROLNIKÓW 
 

1. Duszpasterstwo Rolników Diecezji Kieleckiej i Stowarzyszenie Ludowy 

Uniwersytet Katolicki serdecznie zaprasza wszystkich rolników diecezji kieleckiej, 

słuchaczy i absolwentów Ludowego Uniwersytetu Katolickiego naszej diecezji na 

VII Pielgrzymkę na Jasną Górę w dniu 4 marca /niedziela/ 2007 r. oraz na 

całonocne czuwanie przed obliczem Jasnogórskiej Matki i Królowej. 
 

Program Pielgrzymki: 

Od momentu przyjazdu poszczególne grupy realizują własny program 

zwiedzania Jasnogórskiego Sanktuarium. 

Godz. 15
00 

- Modlitwa w Kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej 

Godz. 15
30 

- Droga Krzyżowa / spotkanie przy pierwszej stacji na wałach/ 

Godz. 17
00 

- Spotkanie z wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju wsi Panem 

Krzysztofem Ardanowskim / aula Jana Pawła II/. Możliwość zadawania pytań      

i dyskusji  /pytania można przygotować wcześniej i na początku spotkania podać/ 

Program: 

- 19
30 

- 20
30 

– Czas wolny 

- 20
30 

– 21
30 

– Apel Jasnogórski 

- 22
00 

- Początek adoracji Najświętszego Sakramentu 

- 22
30 

- Konferencja w Kaplicy Jasnogórskiej 

- 24
00 

- Eucharystia 

- 1
00 

- 4
00 

–Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- 4
00 

- Godzinki. Zakończenie adoracji.  
 

Serdecznie prosimy Księży Proboszczów o umieszczenie tego zaproszenia na 

tablicy ogłoszeń oraz o pomoc w zorganizowaniu wyjazdu na Jasną Górę.  
 

2. 20.04 – 5.05 – Zapraszamy rolników na pielgrzymkę do Lourdes,  

mailto:r.missio@complex.com.pl
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                 Santiago de Compostella, Fatami, La Salette.   

3. 02.06 - Zakończenie zajęć LUK.  

4. 12.06 - Walne zebranie Stowarzyszenia – Ludowy Uniwersytet Katolicki 

  w Busku Zdroju.  

5. 1-2.09 – Zapraszamy rolników na ogólnopolskie dożynki na Jasnej Górze.  

6. 12.10 – Inauguracja zajęć na LUK w Kielcach.  
 

                  Ks. Tadeusz Szlachta 

          Diecezjalny Duszpasterz Rolników 
 

XVII. ŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE AKADEMICKIE 
 

1. Stowarzyszenie organizuje kurs dla kandydatów na wychowawców 

placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży obejmujący 36 godzin wykładów      

i ćwiczeń. Zajęcia odbywać się będą w terminie: 9.03 - 31.03 oraz 30.03 - 28.04,  

w piątki i soboty.  

Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów: 12.05.2007. 

2. Pielgrzymki do Włoch:  

- 27.04 - 6.05.2006: Padwa, Asyż, Rzym, Monte Cassino, Loreto i Wenecja 

3. W czasie wakacji organizujemy kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży. 

4. W Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym w Grodzisku k/Ojcowa 

dysponujemy obecnie 23 miejscami noclegowymi (przez cały rok) dla grup i osób 

indywidualnych. Zachęcam szczególnie do organizowania spotkań grup 

ministranckich i oazowych.  

Informacje szczegółowe w biurze Stowarzyszenia, Kielce, al. IX Wieków Kielc 

15a, tel. (041) 344 59 87, kom.: 0 600 450 334 lub 0 692 455 175. 
 

       Ks. Stanisław Langner 

       Prezes Stowarzyszenia  
 

XVIII. RUCH „ŚWIATŁO – ŻYCIE” 
 

Tradycyjnie w okresie wakacji organizowane są 15 - dniowe rekolekcje dla 

dzieci (od kl. IV) i dla młodzieży, na które serdecznie zapraszamy. Terminy 

turnusów: 26.06 – 12.07, 14.07 – 30.07, 31.07 – 16.08; koszt ok. 420 zł.  

Informacji udziela biuro Ruchu Światło Życie - tel.: 041 368 05 04 oraz ksiądz 

moderator – tel.: 0 602 758 365.  

                  Ks. Sławomir Sarek, Moderator  
 

XIX. RYCERSTWO NIEPOKALANEJ 
 

Rycerstwo Niepokalanej Diecezji Kieleckiej zaprasza wszystkich 

Czcigodnych Księży wraz z parafianami na jubileuszową X-Wielkopostną 

Pielgrzymkę Pokutną na Kalwarię Świętokrzyską w Morawicy. Pielgrzymce 

będzie przewodniczył i Eucharystię będzie sprawował Ks. Bp Kazimierz Gurda. 

Pielgrzymka odbędzie się 17 marca 2007 r. (sobota) w Kościele Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w Morawicy.  
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Program pielgrzymki: 

8
45

 -
 
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP  

9
15 

- Modlitwa różańcowa - Tajemnice Bolesne                          

9
50

 - Powitanie Pielgrzymów  

10
00

 - Eucharystia i Droga Krzyżowa na Wzgórzu Kalwarii                       

12
30 

-
 
Przerwa na herbatę  

13
00 

- Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

13
45 

- Wystawienie Najświętszego Sakramentu, prywatna adoracja 

       - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego  

14
45

- Błogosławieństwo Eucharystyczne kończące pielgrzymkę. 

Bardzo proszę Księży Proboszczów o zachęcenie parafian do udziału w tej 

jedynej w naszej diecezji Wielkopostnej Pielgrzymce Pokutnej. 

Zapraszamy także do uczestniczenia w comiesięcznych modlitewno-

formacyjnych Dniach Skupienia dla członków Rycerstwa i wszystkich chętnych 

czcicieli Matki Bożej. Odbywają się one w kaplicy w Domu Parafialnym par. 

Niepokalanego Serca NMP w Kielcach, ul. Urzędnicza 3, w soboty od godz. 9
30

. 

W programie Dni Skupienia są: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP lub 

jutrznia, modlitwa różańcowa, konferencja mariologiczna lub katechetyczna, Msza 

św., adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwa okresowe. Terminy Dni 

Skupienia w 2007 roku: 17 lutego, 17 marca Pielgrzymka do Morawicy, 21 

kwietnia, 19 maja, 16 czerwca, 15 września, 13 października, 24 listopada i 15 

grudnia.      
 

Ks. Paweł Kolanowski  

Asystent Diecezjalny Rycerstwa Niepokalanej 

 

XIX. KOMUNIKATY CARITAS  
 

1.  W progu Wielkiego Postu prosimy o szczególne zaangażowanie 

Czcigodnych Księży w program „Jałmużna Postna”. Caritas Polska stara się 

uczynić to dzieło ogólnopolskim projektem o szerokim zasięgu podobnie jak 

wigilijna świeca. Ofiary ze skarbonek pozostają do dyspozycji w parafiach.  

2. Podobnie jak w ubiegłych latach na III Niedzielę Wielkiego Postu będą 

dostarczone do Księży Dziekanów baranki z cukru. Ofiary z tego dzieła są 

przeznaczone na kolonie dla dzieci z rodzin biednych.  

3. Zachęcamy usilnie Księży Prefektów oraz Katechetów do udziału  

w prowadzeniu turnusów kolonijnych. Szczegółowe ustalenia prowadzi 

Ks. Krzysztof Banasik, tel. 344 52 82 lub 604611636.  

4. Przypominamy też o cierpliwym oczekiwaniu na wpłacenie zaległych ofiar 

na cele miłosierdzia. Kolejny wykaz wpłaconych ofiar przekazano do księży 

dziekanów i wicedziekanów. Puste pola w tych zestawieniach domagają się 

uregulowania.  

5. Wiele instytucji z terenu diecezji, w tym liczne gminy proponują nam 

przejęcie dawnych szkół wiejskich lub domów parafialnych na cele charytatywne. 

Można tam urządzić rodzinny dom dziecka lub rodzinny dom pomocy dla 
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starszych. Koniecznie jednak potrzebujemy do współpracy w tym celu kilku rodzin  

w średnim wieku, które byłyby gotowe przeprowadzić się do innej miejscowości  

i zająć się prowadzeniem dzieła Caritas.  

  Uprzejmie prosimy o zachęcanie uczciwych małżeństw i zgłaszanie ich do 

biura Caritas w Kielcach.  

6. Tradycyjnie już Caritas zabiega o przekierowanie do nas 1% podatku od 

osób prywatnych. Jak wiadomo nic to nie kosztuje, a jednak tylko kilkunastu 

księży z diecezji zdecydowało się wesprzeć Caritas. Inni woleli oddać swój 

podatek do Urzędu Skarbowego. Apelujemy usilnie, aby Czcigodni Księża 

zachęcali w tym kierunku osoby świeckie i sami również, jeżeli robią roczne 

rozliczenie podatku, zechcieli wesprzeć dzieła Caritas.  

7. Pragniemy również poinformować, że od marca br. rozpocznie 

funkcjonowanie Diecezjalne Centrum Wolontariatu w Kielcach przy pl. Panny 

Marii 1. Do głównych zadań Centrum należy kojarzenie ze sobą potrzeb 

środowiska i rozproszonych ofert pomocy wolontaryjnej. Księżą mogą tam 

uzyskać szczegółowe informacje i pomoc w przygotowaniu umów z 

wolontariuszami oraz możliwość zorganizowania szkolenia dla lokalnej grupy 

wolontariuszy. Na podobne wsparcie mogą też liczyć inne organizacje kościelne 

takie jak Akcja Katolicka, Ruch Światło – Życie, itp. Zachęcamy do współpracy 

we wszystkie dni robocze w godz. od 9
00

 do 17
00

.  
 

        Ks. Stanisław Słowik  

                                                                  Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej 
 

XX. DUSZPASTERSTWO KAPŁANÓW 
 

 1. Zgodnie z decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza rekolekcje dla 

prezbiterów naszej diecezji w roku 2007 odbędą się w Centrum Spotkań i Dialogu 

Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach według następującego porządku: 

I seria: 10 – 13 IV 2007 r. – prezbiterzy wyświęceni do 1968 roku włącznie 

oraz w latach 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006; 

II seria: 12 – 15 XI 2007 r. – prezbiterzy wyświęceni w latach: 1969, 1970, 

1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999; 

III seria: 19 – 22 XI 2007 r. – prezbiterzy wyświęceni w latach: 1979, 1980, 

1981, 1982, 1983, 1984, 1991, 1992, 1993, 1994; 

IV seria: 26 – 29 XI 2007 r. – prezbiterzy wyświęceni w latach: 1985, 1986, 

1987, 1988, 1989, 1990.  

Początek rekolekcji pierwszego dnia o godz. 17.00, zakończenie – ostatniego o 

godz. 13.00. Przypominamy wszystkim Prezbiterom diecezji o obowiązku 

uczestnictwa w tych rekolekcjach. Księża Proboszczowie proszeni są, aby pomogli 

Księżom Wikariuszom, by ci, bez przeszkód, mogli uczestniczyć w rekolekcjach. 

Księża katechizujący w szkole, którzy zobowiązani są do udziału w 

rekolekcjach w podanych wyżej terminach, proszeni są o zgłaszanie się do 

Referatu Katechetycznego po pismo do dyrekcji szkoły, zwalniające ich z zajęć 

szkolnych. 
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 2. XVIII Ogólnodiecezjalny Kapłański Dzień Skupienia dla wszystkich 

Prezbiterów naszej diecezji odbędzie się 23 V 2007 r. (środa) w bazylice 

katedralnej w Kielcach. Początek o godz. 10.00. Dokładny program tego dnia 

zostanie przesłany wszystkim Księżom w późniejszym terminie.  

 3. Tworzymy jedno prezbiterium Kościoła kieleckiego. Wszyscy czujemy 

się solidarni w modlitwie, pracy, a szczególnie wówczas, gdy któryś z kapłanów 

odchodzi do domu Ojca. Pamiętajmy o modlitewnym udziale w pogrzebie 

zmarłego brata kapłana, jak też i o odprawieniu w intencji zmarłego Mszy św. W 

2006 r. zmarło jedenastu naszych Księży: ks. Marek Jacak, ks. Leopold Michalski, 

ks. Jan Nowak (sen.), ks. Bronisław Piwowarczyk, ks. Grzegorz Adamiec, ks. 

Stanisław Klocek, ks. Ryszard Jankowski, ks. Stanisław Mzyk, ks. Jan Laskowski, 

ks. Tadeusz Marchaj, ks. Stanisław Karbowniczek. Niech odpoczywają w pokoju.  
         

        o. Jan Kaczmarek  

 

XXI. DUSZPASTERSTWO MISYJNE 
 

 1. W bieżącym roku przypada 50-ta rocznica ogłoszenia przez papieża Piusa 

XII encykliki Fidei donum. Dzięki niej i dekretowi Soboru Watykańskiego II Ad 

gentes divinitus, Kościoły partykularne w naszej Ojczyźnie nie tylko uświadomiły 

sobie swoją odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii ad gentes, ale włączyły się 

w bogaty nurt misyjnej działalności Kościoła, dzieląc się „darem wiary” i 

posyłając do krajów misyjnych księży diecezjalnych. Aktualnie jest ich ponad 300, 

z naszej diecezji – 5.  

 2. W dniach od 2 marca (piątek, godz. 17.00) do 4 marca (niedziela, godz. 

13.00) 2007 r. w Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji kieleckiej w Skorzeszycach 

odbędzie się spotkanie parafialnych współpracowników misyjnych, szczególnie 

katechetów zaangażowanych w misyjną pracę z dziećmi, ale także i nowych osób, 

które chcą się włączyć w tę formę pracy. Spotkania prowadzić będzie ekipa z 

centrali Papieskich Dzieł Misyjnych z Warszawy. Proszę serdecznie Księży 

Proboszczów o zainteresowanie swoich wiernych tym spotkaniem i o ich wsparcie. 

 3. Zgodnie z ogólnopolską tradycją, we wszystkich parafiach naszej diecezji, 

dla dzieci, które w tym roku przystąpią do I Komunii św., organizujemy w 

„białym tygodniu” nabożeństwo o charakterze misyjnym. Zebrane wówczas od 

dzieci ofiary pieniężne przesyłamy do Kurii z dopiskiem: „Dzieci dzieciom misji”.  

 4. Śladem minionych lat Dyrekcja Diecezjalna Papieskich Dzieł Misyjnych 

organizuje od 2 lipca (godz. 17.00) do 7 lipca (godz. 13.00) 2007 r. „VII Misyjne 

Lato z Bogiem” dla dzieci, które w różny sposób chcą wspierać misyjne dzieło 

Kościoła. Serdecznie proszę Księży Proboszczów o zgłaszanie takich dzieci (do 10 

czerwca 2007 r.)  i o wsparcie finansowe tego dzieła. 
 

        o. Jan Kaczmarek  
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KALENDARIUM NA ROK 2007 
 

04.03  - Msza św. w intencji Ks. Bpa Ordynariusza Kazimierza Ryczana  

                 w Bazylice Katedralnej, godz. 18.00  

04.03  - VII Pielgrzymka rolników na Jasną Górę  

05-07.03 - Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę  

24.03  - Narodowy Dzień Życia  

25 (26).03 - Dzień Świętości Życia (25.03 – niedziela – obchody Dnia  

                  Świętości Życia przenosi się na poniedziałek 26 marca) 

30.03 - Droga Krzyżowa na Karczówkę z Kościoła Niepokalanego  

                 Serca NMP 

31.03 - 1.04 - Światowy Dzień Młodzieży w diecezji, spotkanie w Kielcach  

02.04  - Wspomnienie drugiej rocznicy śmierci Jana Pawła II  

03.04 - Droga Krzyżowa Miasta Kielc - Wielki Wtorek, godz. 19.00  

29.04  - Ogólnopolska Pielgrzymka Duszpasterstwa Akademickiego na 

                 Jasną Górę 

05.05  - III - Diecezjalny Kongres Powołaniowy, Kościół św. Jadwigi  

    w Kielcach  

11.05  - Pielgrzymka Diecezjalna na Jasną Górę  

12.05  - Majówka rodzin adopcyjnych i zastępczych, Kielce, ul. IX-Wieków  

  Kielc 15, godz. 10.00  

18.05 - Koncert Szkół im. Jana Pawła II „Dzieci w hołdzie Janowi  

                 Pawłowi II”, Kielce – Katedra  

19.05  - III Majówka Rowerowa Rodzin z Kielc – „Powołani do życia we 

                 wspólnocie rodziny i Kościoła” 

23.05 - Dzień Kapłański – w Bazylice Katedralnej, godz. 10.00  

26.05 - Święcenia kapłańskie w Bazylice Katedralnej, godz. 10.00 

27.05 - Niedziela Modlitwy Ruchów i Stowarzyszeń, Zesłanie Ducha  

                 Świętego – Kościół św. Józefa w Kielcach  

03.06  - Koronacja Obrazu MB Opiekunki Rodzin we Włoszczowie   

16.06 - Diecezjalne Spotkanie Młodzieży w Wiślicy – „Powołani do  

                 nowego życia w Chrystusie” 

19.06  - VII Festiwal Piosenki Religijnej – Kielce 2007, Finał KCK  

30.06  - Początek Peregrynacji Obrazu MB Częstochowskiej w diecezji, 

    Kielce, Katedra, godz. 17.00  

02.07  - Ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli na Jasną Górę  

05-13.08 - XXVI Piesza Pielgrzymka Kielecka na Jasną Górę  

22.09  - VIII Dzień Ministranta 

29.09 - VIII Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy na Święty Krzyż  

 

 

 

 

        † Kazimierz Gurda 

       Wikariusz Generalny 


