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KOMUNIKATY KURIALNE 

NA KONFERENCJE REJONOWE 

Listopad – 2008  

 

I. KANCELARIA KURII 

 

1. Z godnie z zarządzeniem III Synodu Diecezji Kieleckiej każdy kapłan powinien 

sporządzić nowy lub odnowić swój testament kapłański co 5 lat. Jeden egzemplarz należy złożyć 

w kancelarii Kurii do dnia 31 grudnia 2008 roku. 

2. Przypominamy, że stypendium z Mszy św. binacyjnych należy przekazywać do Kurii 

Diecezjalnej, do Księdza Infułata Jana Szarka. 

3. W roku 2009 będą przeprowadzone wizytacje kanoniczne w dekanatach Kielce 

Południe (Ks. Biskup Ordynariusz Kazimierz Ryczan), Kielce Śródmieście i Masłów (Ks. 

Biskup Marian Florczyk), Daleszyce i Morawica (Ks. Biskup Kazimierz Gurda). W związku z 

tym przypominamy o sporządzeniu protokołu wizytacji kanonicznej w trzech egzemplarzach. Po 

napisaniu uwag przez wizytatorów należy protokoły przekazać do Księdza Biskupa, który 

przeprowadza wizytację w danej parafii.  

 4. Normy dotyczące  świadków zwykłych sakramentu małżeństwa 

 Obok świadka urzędowego wymagana jest - do ważności zawarcia małżeństwa - 

obecność także dwóch nieurzędowych świadków nazywanych zwykłymi (kan. 1108 § 1).  

 Prawo kodeksowe nie precyzuje wymogów dotyczących osób, które mają być 

świadkami. W oparciu o normy ogólne funkcję świadka zwykłego ważnie wypełnia osoba 

ochrzczona lub nieochrzczona, nawet niepełnoletnia, byleby w razie potrzeby mogła 

zaświadczyć o zawarciu danego związku małżeńskiego. A więc funkcji tej nie mogą wypełniać 

dzieci, które nie mają używania rozumu, ludzie umysłowo chorzy i aktualnie nieprzytomni oraz 

osoby jednocześnie głuche i niewidome. Wymogi te odnoszą się do ważności pełnienia funkcji 

świadka. Zgodnie z Dyrektorium Ekumenicznym bracia wschodni odłączeni - z Kościołów 

prawosławnych nie powinni być wykluczani od pełnienia funkcji drużby lub świadka przy 

zawieraniu małżeństwa w Kościele katolickim. Zezwala się, także by inni bracia odłączeni 

wykonywali funkcję oficjalnych świadków przy zawieraniu małżeństwa katolickiego.  

 Zwykłych świadków powinno być dwóch i muszą być obecni przy zawieraniu 

małżeństwa (kan. 1108 § 1). Ich nazwiska zapisuje się w księdze zawieranych małżeństw, 

składają również podpisy w Protokole kanonicznego badania narzeczonych. Zgodnie z 

wymaganiami KRO (art. 8 § 2) zaświadczenie o zawarciu małżeństwa „konkordatowego" 

„podpisują: duchowny, małżonkowie i dwaj pełnoletni świadkowie (...)." W niebezpieczeństwie 

śmierci świadek kwalifikowany, na podstawie przysługującej mu władzy dyspensowania od 

formy kanonicznej, zgodnie z przepisem kan. 1079 § 1-2, może asystować przy ślubie tylko w 

obecności jednego świadka zwykłego, a nawet - gdyby zaszła potrzeba - bez świadków 

zwykłych.  

http://www.kielce.opoka.org.pl/
mailto:duszpasterz@kielce.opoka.org.pl
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II. OGŁOSZENIA WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO 

 

 1. Rozpoczynając Rok św. Pawła, papież Benedykt XVI powiedział: "Paweł nie jest dla 

nas postacią z przeszłości, którą wspominamy z czcią. On jest także naszym nauczycielem, 

apostołem i orędownikiem Jezusa Chrystusa dla nas. Zebraliśmy się więc nie po to, aby 

rozważać dawne dzieje, nieodwracalnie minione. Paweł chce przemawiać do nas dzisiaj. 

Dlatego chciałem ogłosić ten specjalny „Rok Pawła”: aby słuchać go i nauczyć się teraz od 

niego, jako naszego nauczyciela, „wiary i prawdy”, w których zakorzenione są racje jedności 

uczniów Chrystusa."   Zachęcamy do rozbudzania we wspólnotach parafialnych duchowości 

opartej na Biblii, a mającej na celu osobistą przemianę i ewangelizację. Pomocą w tym może być 

m.in. Dzieło Biblijne kierowane przez ks. dra Tomasza Siemieńca. 

 Przypominamy o możliwości uzyskania odpustu zupełnego z racji Roku św. Pawła oraz 

zachęcamy do pielgrzymowania w tym celu do pięciu kościołów stacyjnych naszej diecezji. 
 

 2. W związku z Rokiem św. Pawła organizowana jest w dniach 07-19.07.2009 

pielgrzymka śladami św. Pawła do Turcji. Przewodniczyć jej będzie ks. bp Kazimierz Gurda. 

Bliższe informacje zostaną przesłane w odrębnym komunikacie. 
 

 3. Nadchodzący nowy rok duszpasterski przeżywać będziemy pod hasłem: "Otoczmy 

troską życie". Chcemy w związku z tym podjąć w naszej diecezji inicjatywy dotyczące: 

honorowego krwiodawstwa, działania hospicjów, adopcji i rodzin zastępczych oraz pomocy 

osobom uzależnionym 
 

 4. Decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza w każdą trzecią niedzielę miesiąca w parafiach 

powinna być przeprowadzona „katecheza katechizmowa”. Jej celem jest zapoznanie wiernych z 

nauką Katechizmu Kościoła Katolickiego. Pomocą w przygotowaniu katechez będą materiały 

duszpasterskie przygotowywane przez Wydział, wydawane w Materiałach duszpastersko-

liturgicznych.  
 

 5. Ks. Bp Ordynariusz Kazimierz Ryczan mianował ks. Wiesława Chęcinę Diecezjalnym 

Duszpasterzem Kół Różańcowych. Celem jego posługi będzie koordynacja tego dzieła 

modlitewnego w naszej diecezji i pomoc w formacji jego członków. 
 

 6. Zgodnie z zaleceniami III Synodu Diecezji Kieleckiej pragniemy powrócić do praktyki 

konferencji dekanalnych, na których omawiane byłyby szczegółowo problemy duszpasterskie 

oraz dyskutowane zagadnienia przygotowujące do konferencji rejonowych. 
 

 7. Prosimy o uregulowanie należności za materiały duszpasterskie oraz na dar dla Domu 

Samotnej Matki w Wiernej Rzece z racji zakończenia peregrynacji (u Siostry na furcie w Kurii).  

 Przypominamy równocześnie o systematycznym zabieraniu z Kurii materiałów 

przygotowanych dla parafii, aby były dostarczane na czas i nie ulegały przedawnieniu. 
 

 8. Przypominamy o obowiązku dostarczenia do Wydziału, karty informacyjnej o 

przebiegu peregrynacji oraz płyty z zapisem filmowym nawiedzenia. 
 

 9. Prosimy Księży Dziekanów o przekazywanie do Wydziału informacji o terminach 

oraz kto prowadzi rekolekcje adwentowe i wielkopostne w parafiach na terenie dekanatu. 
 

 10. Istnieje możliwość nabycia w sklepiku w Kurii stuł diecezjalnych. Ich używanie 

podczas wspólnych liturgii w diecezji i poza nią jest podkreśleniem jedności naszego 

prezbiterium. 
 

 11. Zachęcamy Księży do odwiedzania naszej strony diecezjalnej i prosimy o 

przesyłanie informacji o ważniejszych inicjatywach duszpasterskich drogą elektroniczną na 

adres: duszpasterz@kielce.opoka.org.pl, będą one przekazywane drogą elektroniczną w bloku 

aktualności duszpasterskich. 

 Pragniemy uruchomić na stronie diecezjalnej dział zatytułowany "Forum 

duszpasterskie", na którym dzielilibyśmy się inicjatywami duszpasterskimi, ułatwiając 

mailto:duszpasterz@kielce.opoka.org.pl
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innym ubogacenie życia parafialnego naszymi pomysłami. 
 

 12. Prosimy Księży o podawanie do katalogu diecezjalnego adresów e-mailowych (nie 

tylko z "opoki"), gdyż ułatwi to przekaz informacji.  

 Równocześnie informujemy, że podając adres e-mailowy (nie tylko z "opoki"), można po 

zaznaczeniu tego w Wydziale dołączyć do listy "prezbiterzy" i otrzymywać drogą 

elektroniczną aktualne informacje oraz wysyłać własne, tą drogą, do wszystkich adresatów listy 

"prezbiterzy". 
 

 13. Przypominamy również o obowiązku uczestnictwa wszystkich księży w 

konferencjach rejonowych, a nieobecność z ważnej przyczyny powinna być usprawiedliwiona 

w Kurii.  

 

III. REFERAT KATECHETYCZNY 

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

   1. Przypominamy, że katecheci (księża, świeccy, siostry zakonne) mogą być zatrudniani w 

szkole wyłącznie na podstawie imiennego skierowania wydanego przez Referat Katechetyczny. 

   2. Katecheta (ksiądz), który jest zatrudniany jest zobowiązany przynieść do Referatu 

Katechetycznego pismo (zawierające nazwę szkoły, ilość godzin i czas zatrudnienia) od księdza 

proboszcza, który o zatrudnienie danego katechety prosi. 

   3. Ksiądz proboszcz w stosownym czasie informuje Referat Katechetyczny o zmianach 

organizacyjnych katechezy na terenie parafii (tj. zamykanie szkół, emerytura katechety). 

   4. Ksiądz proboszcz czuwa, aby na terenie parafii lekcje odbywały się w wymiarze dwóch  

godzin tygodniowo (zmniejszenie wymiaru może dokonać się jedynie za zgodą Biskupa 

Diecezjalnego. 

   5. W dniach 9,10 i 11 marca 2009 roku odbędzie się, Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę. 

   6. Referat Katechetyczny zachęca  księży katechetów do zaangażowania swoich uczniów w 

konkursy i olimpiady (Olimpiada Teologii Katolickiej, Konkurs Biblijny, Festiwal Kolęd i 

Pastorałek, konkurs Plastyczny) szczegóły na www.katecheza.kielce.opoka.org.pl. 

   7. Świeccy katecheci są zobowiązani do uczestnictwa w rekolekcjach w Skorzeszycach 

(9,10,11 stycznia; 5,6,7 i 19,20, 21 czerwca 2009 roku). 

   8. Wszyscy katechizujący powinni brać udział w spotkaniach formacyjnych (inauguracja roku, 

jesienne spotkania formacyjne 8 lub15 listopada i wiosenne spotkania od 20 kwietnia. 

                                                        Ks. Dr Karol Zegan 

                                                          Dyrektor Referatu Katechetycznego 

 

IV. KOMUNIKATY WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO 

 

1. ZMIANA NUMERU KONTA WSD 
 

 Wyższe Seminarium Duchowne informuje Księży wpłacających na nasz rachunek 

bankowy, iż z dniem 15.11.2008r nastąpiła  zmiana rachunku. Nowy rachunek bankowy 

jest następujący: 

 Wyższe Seminarium Duchowne  

 ul. Jana Pawła II 7  

 25-025 Kielce 

 BANK  BPH  O/KIELCE  

 84 1060 0076 0000 3200 0132 1109 

 
 2. WYDARZENIA  
 

1. 27-29 grudnia 2008: Rekolekcje dla maturzystów (początek i zakończenie 

- godz. 13.00) 

2.    21 lutego 2009: Święcenia diakonatu – Bazylika Katedralna – godz. 10.00 

http://www.katecheza.kielce.opoka.org.pl/
http://www.katecheza.kielce.opoka.org.pl/
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3.    09 maja 2009: Dzień Świadectwa – godz. 10.00 

4.    30 maja 2009: Święcenia prezbiteratu – Bazylika Katedralna – godz. 10.00 

V. STOWARZYSZENIE „GRONO PRZYJACIÓŁ WSD W KIELCACH” 
 

1) Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 

10 stycznia 2009 r. (sobota) o godz. 10.00 w gmachu WSD. 

2) Spotkanie opłatkowe Przyjaciół Seminarium odbędzie się 10 stycznia 2009 roku 

(sobota). Początek o godz. 11.00 w Bazylice Katedralnej w Kielcach. 

 

                                                                                                                 Ks. Dr Adam Perz 

                                                                                                        Wicerektor WSD w Kielcach 

 

V. DUSZPASTERSTWO KAPŁANÓW 

 

1. TERMINY DNI SKUPIENIA MŁODYCH KAPŁANÓW 
 

   Księża Proboszczowie proszeni są o umożliwienie Księżom Wikariuszom udziału w ich dniach 

skupienia. Dni te wpisane są w kalendarzu liturgicznym. Należałoby je wpisać do książki z 

intencjami – będzie to dobrze służyło planowaniu duszpasterskich działań. Nikt nie może 

zabronić Księżom udziału w dniach skupienia.  
 

Księża święceni w latach 1994 – 2008 
 

Luty  

Konferencje rejonowe  
 

 

 Maj 

4. – Poniedziałek – Neoprezbiterzy – w WSD Kielce 

5. – Wtorek – Jędrzejów, Chęciny, Morawica, Małogoszcz, Sędziszów – w CHĘCINACH 

6. – Środa – Kielce (wszystkie dekanaty), Zagnańsk, Piekoszów, Łopuszno, Bodzentyn, 

Daleszyce, Masłów – w WSD Kielce 

7. – Czwartek – Koniecpol, Włoszczowa, Lelów, Szczekociny – w CHRZĄSTOWIE  

8. – Piątek – Miechów, Słomniki, Wodzisław, Skała, Żarnowiec, Kazimierza W., Proszowice, 

Skalbmierz, - w MIECHOWIE 

14. – Czwartek – Busko, Wiślica, Chmielnik, Pińczów, Stopnica, Nowy Korczyn – w BUSKU 

ZDROJU (św. Brata Alberta) 

21. – czwartek – Dzień Kapłański w Katedrze 
 

 

Czerwiec 

19 – Piątek – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – Dzień Modlitwy o Świętość 

Kapłanów  
    

  Księża święceni w latach 1995 – 2009 
 

 Wrzesień 
21. – Poniedziałek – Neoprezbiterzy – w WSD Kielce 

22. – Wtorek – Jędrzejów, Chęciny, Morawica, Małogoszcz, Sędziszów – w CHĘCINACH 

23. – Środa – Kielce (wszystkie dekanaty), Zagnańsk, Piekoszów, Łopuszno, Bodzentyn, 

Daleszyce, Masłów – w WSD Kielce 

24. – Czwartek – Koniecpol, Włoszczowa, Lelów, Szczekociny – w CHRZĄSTOWIE 

25. – Piątek – Miechów, Słomniki, Wodzisław, Skała, Żarnowiec, Kazimierza  W., 

Proszowice, Skalbmierz – w MIECHOWIE 

29. – Wtorek – Busko, Wiślica, Chmielnik, Pińczów, Stopnica, Nowy Korczyn  – w WIŚLICY 
 

 Październik 
Konferencje rejonowe  
 



 

 

 

 

5 

 Listopad 
14. – Sobota – Pielgrzymka Młodych Księży, święconych w latach 1995 – 2009, do Sanktuarium 

Matki Bożej w PIEKOSZOWIE 

 2. DEKANALNE DNI SKUPIENIA DLA WSZYSTKICH KSIĘŻY 
 

   Dekanalni Ojcowie duchowni we współpracy z Księżmi Dziekanami mają się zatroszczyć o 

dni skupienia dla kapłanów w swoich dekanatach, uwzględniając wyznaczone już dni skupienia 

dla młodych kapłanów.  
 

 

3. FORMACJA DEKANALNYCH OJCÓW DUCHOWNYCH 
 

Na początku roku 2009 planowany jest dla Dekanalnych Ojców Duchownych dzień 

skupienia. Dokładny termin zostanie podany. 

                                              Ks. Tomasz Rusiecki  

              Ojciec Duchowny Kapłanów 

 

 4. KOMUNIKAT  DLA  KSIĘŻY 

 

W bieżącym roku kalendarzowym odbędzie się jeszcze w Centrum Spotkań  i Dialogu 

Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach jedna seria rekolekcji dla Księży w terminie:  

           24 – 27 listopada 2008 r. – prezbiterzy wyświęceni w latach: 1985, 1986, 1987, 1988, 

1989, 1990 – prowadzi ks. Szymon Sułkowski z Poznania. 

           Początek rekolekcji pierwszego dnia o godz. 17.00, zakończenie ostatniego o godz. 13.00.  

 Oprócz wymienionych Księży do udziału w rekolekcjach zapraszamy również tych 

wszystkich Księży naszej diecezji, którzy w tym roku jeszcze ich nie odprawili. W myśl 

przepisów KPK wszystkich prezbiterów obowiązuje coroczne odprawienie rekolekcji 

kapłańskich. Księża Proboszczowie proszeni są o takie ułożenie zajęć w parafiach, aby Księża 

Wikariusze, bez potrzeby powracania na popołudniowe zajęcia i nocleg do parafii oraz innych 

przeszkód,  mogli uczestniczyć w rekolekcjach. 

         Ks. Jan Kaczmarek 

                                                                                                 Ojciec Duchowny Kapłanów 

 

VI. UNIA APOSTOLSKA KAPŁANÓW NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA 

Na Jasnej Górze odbywa się pielgrzymka księży należących do Unii Apostolskiej 

Kapłanów. W niedługim czasie będzie miało miejsce spotkanie księży należących do UAK w 

naszej diecezji. Termin zostanie podany. 

                                                                                                              Ks. Tomasz Rusiecki  

 

VII. STOWARZYSZENIE WZAJEMNEJ POMOCY KAPŁANÓW DIECEZJI 

KIELECKIEJ 

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu  

Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Kapłanów Diecezji Kieleckiej w latach 2003 – 2008 
 

 Wraz z wyborem nowego Zarządu Stowarzyszenia Zebranie Ogólne przyjęło nowy 

Statut.  Pierwszym wyzwanie dla Zarządu było zarejestrowanie  Statutu w Sądzie Rejestrowym. 

Procedura ta trwała niestety kilka miesięcy ze względu na konieczność wprowadzenia pewnych 

zmian redakcyjnych w treści Statutu wymaganych przez Sąd. Ostateczną wersję Statutu 

uchwalono na Nadzwyczajnym Zebraniu w dniu 17 maja 2005 roku, a Sąd potwierdził jego 

przyjęcie postanowieniem z dnia 22 czerwca 2006 roku. 

Kolejnym ważnym wydarzeniem była decyzja Księdza Biskupa Ordynariusza o 

rozbudowie Domu Księży Emerytów. Do realizacji tego zadania Ksiądz Biskup oddelegował 

Księdza Grzegorza Pałysa, który równocześnie otrzymał nominację na zastępcę Ekonoma 

Diecezjalnego. Dnia 7 X 2003 r Ks. Biskup zwrócił się z odezwą do wszystkich kapłanów 

diecezji, aby solidarnie podjęli się partycypacji w kosztach tej inwestycji. Z początkiem lutego 
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2004 r.  Rozpoczęto budowę nowego domu, natomiast w czerwcu 2005 roku wprowadzili się do 

niego pierwsi mieszkańcy. We wrześniu tegoż roku w obecności realizatorów inwestycji i 

przedstawicieli Prezbiterium  Kieleckiego oraz zaproszonych gości Ks. Biskup Ordynariusz 

dokonał poświęcenia nowego Domu. Równocześnie Zarząd Stowarzyszenia czynił starania w 

celu wyłonienia inwestora, który był zainteresowany wydzierżawieniem na dłuższy okres czasu 

części działki od strony ul. Polnej, tzw. Dawny ogród. Ponadto zarząd starał się wydzierżawić na 

krótki czas ok. 10 lat stary budynek Domu Księży Emerytów przy ruchliwej ul. IX Wieków 

Kielc, który w większości stał pusty po przeprowadzeniu się księży do nowego obiektu. W 

styczniu 2006 roku zawarto umowę z Firmą Church Land Dewelopment na dzierżawę gruntu o 

powierzchni 2,5 ha pod budowę galerii usługowo – handlowej, zaś w czerwcu tegoż roku 

zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Szkoły Społecznej w Kielcach na dzierżawę budynku 

starego Domu Księży Emerytów oraz ogródka przy zakładzie pogrzebowym pod potrzeby szkoły 

podstawowej i gimnazjum społecznego.  

 Wpływy w obu tych dzierżaw znacząco wspomagają bieżące utrzymanie Domu Księży 

Emerytów. W 2006 roku Stowarzyszenie nasze po raz pierwszy od wielu lat nie miało 

zadłużenia w działalności bieżącej i dalsze funkcjonowanie Domu nie jest zagrożone pomimo, że 

przez cały okres kadencji następującego Zarządu  nie było podwyżki składek na zabezpieczenie 

warunków bytowych księży seniorów naszych poprzedników. Realizacja inwestycji „Galeria IX 

wieków” powinna rozpocząć się wiosna 2009 roku, a jej prospekt poglądowy jest dostępny do 

wglądu u Księdza Kuratora.  

Na uwagę zasługuje Jubileusz 100 lat istnienia i działania naszego Stowarzyszenia, który 

przypadł w jesieni 2006 roku. Z tej okazji Zarząd przygotował specjalny folder okolicznościowy 

zawierający streszczenie 100 lat działalności Stowarzyszenia oraz podstawowe dokumenty 

obrazujące działalność bieżącą.  

Oprócz wielkich i przełomowych decyzji inwestycyjnych na przestrzeni minionych 

pięciu lat podjęto wiele drobnych działań remontowych ulepszających życie naszych seniorów. 

Tak np. wybudowano lub przystosowano kilkanaście garaży dla Księży Emerytów oraz 

wykonano modernizację placu przed wejściem do budynków czy w ostatnim czasie wymieniono 

znaczną część instalacji wewnętrznych w starym budynku i jak widać ostatnio postępuje 

odnowienie całej elewacji wszystkich budynków. Wszystkie te prace generują znaczne koszty o 

czym więcej powie Ks. Kurator przedstawiając pełne sprawozdane finansowe za lata 2003-2008. 

          Ks. Jan Tusień 

                  Prezes SWPKDK   

 

 

VIII. INDYWIDUALNE FORMY ŻYCIA KONSEKROWANEGO 
 

Każda parafia otrzymała foldery zawierające informacje o Instytutach Świeckich i o 

Instytucie Chrystusa Króla założonym przez sługę Bożego Księdza Wojciecha Piwowarczyka. 

Postarajmy się z nimi zapoznać. 

Mówiąc o powołaniach w Kościele uwzględniamy, oprócz powołań kapłańskich i 

zakonnych, także inne formy życia konsekrowanego, jak Instytuty świeckie i indywidualne 

formy życia konsekrowanego: konsekrowane dziewice, wdowy, wdowcy i pustelnicy. 

Obecnie w naszej diecezji przygotowują się do konsekracji 3 wdowy, 1 wdowiec i 1 

dziewica.  

Kandydaci do indywidualnych form życia konsekrowanego mogą się zgłaszać do           

ks. Tomasza Rusieckiego przez cały rok do września. We wrześniu rozpocznie się 

przygotowanie następnej grupy doświadczających powołania do tych form życia. 

Proszę bardzo o modlitwę w tych intencjach. 

                                                                                               Ks. Tomasz Rusiecki 

 

IX. DUSZPASTERSTWO MISYJNE 

 

1. Każda parafia otrzymała we wrześniu  „Materiały Formacyjne dla Dzieci 
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2008/2009: Misjonarz idzie drogą błogosławieństw”. Nadto otrzymaliśmy Kalendarze 

misyjne 2009 r. Ofiara, jaką z tej okazji składamy jest wkładem naszego kieleckiego Kościoła, 

wraz z innymi Kościołami partykularnymi w naszej Ojczyźnie, w misyjne dzieło Kościoła 

powszechnego. 

2. Niedziela Misyjna rozpoczęła Tydzień Misyjny w parafiach. Na religii 

przeprowadzamy z dziećmi i młodzieżą katechezę na temat misyjnej działalności Kościoła. Tacę 

z Niedzieli Misyjnej przesyłamy przez Kurię na Papieskie Dzieła Misyjne. Ofiarę dla misjonarzy 

z naszej Diecezji z dnia zwykłego tego Tygodnia przesyłamy też przez Kurię do Dyrekcji 

Diecezjalnej Papieskich Dzieł Misyjnych. Pomoc w przeprowadzeniu tematyki misyjnej 

znajdziemy w specjalnych materiałach, jakie otrzymała każda parafia: „Tydzień Misyjny 2008. 

Misyjne Materiały Liturgiczne. Uczeń Chrystusa misjonarzem nadziei”. Dodatkiem 

audiowizualnym jest płyta DVD z filmem „Książe Kościoła”. 

3. Każdego roku przybywa coraz więcej dzieci – kolędników misyjnych. Proszę 

serdecznie PT Księży o coraz gorliwsze popieranie tej akcji i skuteczną protekcję. Poprzez 

kolędowanie ze swoimi opiekunami tuż po świętach Bożego Narodzenia dzieci wspierają swoich 

rówieśników z krajów misyjnych. W ich intencji ofiarowują modlitwę, trud kolędowania oraz 

zebrany dar materialny. W 2007 r. kolędnicy z naszej diecezji zebrali 8 523,68 zł. Wkrótce 

będą przesłane do każdej parafii materiały liturgiczne . „Kolędnicy Misyjni”.   
4. Na obecnej Konferencji Rejonowej można wpisać swoją ofiarę i złożyć ją w „Księdze 

Papieskiej Unii Misyjnej Diecezji Kieleckiej”. W 2007 r. Księża z naszej diecezji ofiarowali 

na PUM łącznie 8 820,00 zł. Bóg zapłać!   

         Ks. Jan Kaczmarek 

 

X. KOMUNIKATY DUSZPASTERSTWA RODZIN 

 

   Poradnia Rodzinna funkcjonuje od września do czerwca, od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 16.00. – 18.00. Bliższe informacje w gablocie przy poradni oraz pod numerem tel. 

(41) 368 – 21 – 56 w godz. 16.00 – 18.00. 

   28 grudnia 2008 – Niedziela Świętej Rodziny – modlimy się w intencji rodzin, szczególnie w 

intencji jubilatów – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. (Materiały na ten dzień zostaną 

rozesłane do każdej parafii). 

  10 stycznia 2009 – Opłatek Doradców Życia Rodzinnego. Msza święta pod przewodnictwem 

ks. Bpa K. Gurdy w kaplicy Księży Emerytów, Al. IX Wieków 15a,  godz. 10.00. 

   24 marca 2009 – Narodowy Dzień Życia 

   25 marca 2009 – Dzień Świętości Życia. (Informacje dotyczące obchodów Dnia Świętości 

Życia na plakatach rozesłanych do parafii).  

   Dzień skupienia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Wielkim Poście 2009. Szczegółowe 

informacje zostaną przesłane przez sekretariat Stowarzyszenia do poszczególnych kół w naszej 

diecezji.  

   30 maja 2009 – Majówka rodzin adopcyjnych i zastępczych, Kielce Al. IX Wieków 15a godz. 

10.00. 

   06 czerwca 2009 – Dzień skupienia Doradców Życia Rodzinnego Diecezji Kieleckiej. Al. IX 

Wieków 15a godz. 10.00. 

   Kursy Przedmałżeńskie – Kielce Al. IX Wieków – przełom października i listopada oraz 

wiosną po świętach Wielkiej Nocy – informacje w gablocie Kielce, Al. IX Wieków 15a oraz pod 

tel. (041) 344 – 55 – 92. 

   4 – 6 września 2009 – Rekolekcje Doradców Życia Rodzinnego w Skorzeszycach. W 

rekolekcje mogą włączyć się również małżeństwa z naszej Diecezji. 

   26 – 27 września 2009 – Pielgrzymka Rodzin na Jasną Górę 

   27 września 2009 – Spotkanie rodzin adopcyjnych i zastępczych na Jasnej Górze. Kaplica św. 

Józefa godz. 11.00. 

   Kontakty: 

- Duszpasterstwo Rodzin – Kielce, Al. IX Wieków 15a – tel. (041) 344 – 55 – 92 



 

 

 

 

8 

- Katolicki Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy – Kielce, Al. IX Wieków 15a – telefaks (041) 344 – 

70 – 42, lub (041) 344 – 55 – 92.  

   Drugi poniedziałek każdego miesiąca od września do czerwca spotkania Polskiego Związku 

Kobiet Katolickich Oddział w Kielcach, Aleja IX Wieków Kielc 15a. Kontakt; P. Jadwiga 

Boniecka, tel. (041) 345-61-93. 

   Stowarzyszenie Praw Ojca oddział w Kielcach oraz Świętokrzyskie Stowarzyszenie Praw 

Ojca, Dziecka – Rodziny – spotkania od września do czerwca we wtorki i środy 16.00 – 18.00. 

Bliższe informacje pod numerem tel. (041) 368-21-56 od poniedziałku do piątku 16.00 – 18.00.   

   Godziny dyżurów Duszpasterstwa Rodzin: 

- Wtorek 15.00. – 17.30. 

- Środa 15.00. – 17.30. 

- Piątek 10.00. – 12.00.               

       Ks. Dr Mariusz Rak 

                Duszpasterstwo Rodzin 

 

XI. DIECEZJALNE DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY  

 

 1. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim Księżom, Katechetom i Animatorom za pomoc 

i współpracę w zorganizowaniu tegorocznego III Diecezjalnego Dnia Młodzieży. W spotkaniu 

w Kielcach w dniu 18.10. br. wzięło udział 600 młodych z całej diecezji. Konferencje, spotkania 

w grupach i forum młodzieży oraz czuwanie na Placu Jana Pawła II były okazją do refleksji nad 

stanem duszpasterstwa młodzieży w naszej diecezji, a także do podjęcia przez młodzież 

odpowiedzialności za to dzieło w kościołach lokalnych 

 2. Ksiądz Biskup Ordynariusz mianował nowych duszpasterzy młodzieży dla wszystkich 

dekanatów. W ramach dekanalnego duszpasterstwa młodzieży powinno być zorganizowane 

modlitewne czuwanie młodzieży w soboty przed uroczystością Chrystusa Króla i Zesłania 

Ducha Świętego. 

 3. Spotkanie w Niedzielę Palmową w 2009 roku będzie miało charakter lokalny i będzie 

się koncentrowało na liturgii i spotkaniu w rodzinnej parafii, ewentualnie na spotkaniu i procesji 

między sąsiednimi parafiami w danej miejscowości. 

 4. Serdecznie zachęcam do organizowania przy parafiach świetlic młodzieżowych, grup 

formacyjnych, kręgów biblijnych, wspólnot związanych z różnymi ruchami oraz grup 

wolontariatu. Służę pomocą w dotarciu do kompetentnych osób i odpowiednich informacji. 

        Ks. Sławomir Sarek 

                                                                                       Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży 

 

XII. DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY LITURGICZNEJ 

 

Dnia 22 listopada (sobota) 2008 roku o godz.9.00 w WSD Kielce rozpocznie się kurs dla 

animatorów. Pragniemy przez dalszą formację starszych ministrantów pogłębiać ducha 

wrażliwości na piękno liturgii oraz odpowiedzialności za formowanie młodszych ministrantów. 

Animator po ukończeniu kursu na pewno będzie pomocny w parafii, w pracy z ministrantami 

bądź innymi grupami dziecięcymi. Kurs kończy się uzyskaniem przez uczestników 

państwowego świadectwa opiekuna kolonijnego. Zgodnie z prawem osoba opiekuna z 

uprawnieniami jest wymagana w przypadku wyjazdów z grupą osób niepełnoletnich. Kurs ten 

prowadzony będzie przez księży oraz pracowników Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli. (Aspekt duchowo-liturgiczny 10 godzin. Aspekt wychowawczo-pedagogiczny 36 

godzin). Ukończenie kursu nastąpi w maju 2009 roku. Koszt ok. 150 zł (w zależności od ilości 

osób). 

Serdecznie prosimy Księży, Katechetów o zapoznanie z tą informacją lektorów, którzy w 

przyszłości jako animatorzy mogą stać się bardzo przydatni w parafii i naszej diecezji. 

Bliższe informacje i zgłoszenia: lzygmunt79@poczta.fm  tel: 502 429 800 

 

mailto:lzygmunt79@poczta.fm
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    Ks. Łukasz Zygmunt 

                                                              Moderator Diecezjalny Służby Liturgicznej 

 

XIII. DIECEZJALNY OŚRODEK DUSZPASTERSTWA AKADEMICKIEGO 

EMMANUEL w Kielcach, ul. Wesoła 54, 

www.da-kielce.com ,  

e-mail: emmanuel.da.kielce@wp.pl,  

tel. 0. 508 865 553 

 

 

1. Duszpasterze Akademiccy w Kielcach w roku Akad. 2007/2008: 

 

Ks. Dr Artur Skrzypek 

Diecezjalny Koordynator DA 

ul. Wesoła 54 

Tel. 508 865 553 

e-mail: emmanuel.da.kielce@wp.pl 

Ks. Wojciech Skorupa 

Parafia Miłosierdzia Bożego 

ul. Mieszka I 48 

Tel. 41 345 55 52; 41 366 06 67  

e-mail: wojt05@interia.pl  

Ks. Marceli Frączek 

Parafia Św. Jadwigi Królowej 

Skwer Św. Jadwigi 1 

Tel. 41 331 88 88 

e-mail: xmf@op.pl 

Ks, Marcin Boryń 

Parafia Św. Wojciecha 

Plac Św. Wojciecha 9 

Tel. 41 344 44 81 

e-mail: mboryn@kielce.opoka.org.pl  

Parafia Św. Józefa Robotnika 

ul. Turystyczna 3 

Tel. 41 331 21 33 

 

o. Szymon Mrowiec 

Parafia  Św. Franciszka z Asyżu 

ul. Warszawska 

Tel. 41 331 16 17 

e-mail: szymon.mrowiec@gmail.com 

 

2. W trosce o chrześcijańską formację młodzieży akademickiej prowadzi swoją 

działalność Diecezjalne Centrum Duszpasterstwa Akademickiego w Kielcach przy ulicy Wesołej 

54. Tydzień w Ośrodku DA: 

 

Niedziela – Msza Św. – godz. 18.00; 

Poniedziałek – Msza Św. – godz. 18.30; 

Wtorek – Msza Św. – godz. 18.30. 

Czwartek  godz. 19.00 – Przygotowanie liturgiczne  

       Godz. 19.30 – Modlitwa Taize 

Sakrament pokuty i pojednania na pół godziny przed nabożeństwami. W innych terminach po 

wcześniejszym umówieniu. 

Spotkania formacyjne w niedzielę, poniedziałek, wtorek po Mszy Św., natomiast w czwartek o 

godz. 19.00. 

W ciągu roku akademickiego w kaplicy odprawiane są nabożeństwa okresowe. 

Wszelkie bieżące informacje dostępne są na stronie internetowej da-kielce.com  

  Uprzejmie prosimy Czcigodnych Księży o przypomnienie młodzieży studiującej o 

istnieniu duszpasterstwa akademickiego i o możliwości uzyskania wszelkiej pomocy 

duszpasterskiej. 

Rekolekcje adwentowe dla młodzieży akademickiej odbędą się w dniach 7-10 grudnia (II 

Niedziela Adwentu). Początek w niedzielę o godz. 18.00, kolejne dni od poniedziałku do środy: 

godz. 19.00. Rekolekcje poprowadzi Ks. Dr Wenancjusz Żmuda, duszpasterz akademicki, 

Koordynator Wydziału Duszpasterskiego przy Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy. 

Spotkanie opłatkowe z Księdzem Biskupem Ordynariuszem dla studentów będzie w 

Centrum DA przy ul. Wesołej 54, w dniu 10 grudnia 2007 o godz. 19.00. Rozpocznie się 

http://www.da-kielce.com/
mailto:emmanuel.da.kielce@wp.pl
mailto:emmanuel.da.kielce@wp.pl
mailto:wojt05@interia.pl
mailto:xmf@op.pl
mailto:mboryn@kielce.opoka.org.pl
mailto:szymon.mrowiec@gmail.com
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Eucharystią, której będzie przewodniczył Pasterz Diecezji. 

 

         Ks. Dr Artur Skrzypek 

                            Diecezjalny Koordynator Duszpasterstwa Akademickiego 

 

XIV. DUSZPASTERSTWO ROLNIKÓW  

 

Duszpasterstwo rolników zaprasza na następujące spotkania: 

1. 25.XI.2008 r. na Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze Stowarzyszenia „Ludowy 

Uniwersytet Katolicki” w Busku – Zdroju. 

2. 20.XII.2008 r. Na opłatek Stowarzyszenia LUK oraz absolwentów LUK. 

3. 4-5.III.2009 r. Na VIII Pielgrzymkę i czuwanie rolników diecezji kieleckiej i absolwentów 

LUK na Jasną Górę. 

4. 15-31.V.2009 r Na Pielgrzymkę duszpasterstwa rolników śladami św. Pawła  

5. 6.IX.2009 r. Na Ogólnopolskie Dożynki na Jasnej Górze oraz do udziału w dożynkach 

lokalnych. 

6. 17.X.2009 r. Na spotkanie Przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich diecezji kieleckiej w 

Busku – Zdroju 

 

        Ks. Tadeusz Szlachta 

 

 

XV. KOMUNIKATY CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ 

 

 1. W okresie Adwentu Caritas tradycyjnie prowadzi Wigilijne Dzieło Pomocy 

Dzieciom. W br. Przygotowujemy podobną ilość świec – tj. ok. 100 świec małych na 1 tys. 

mieszkańców. Prosimy PT. Księży Proboszczów, aby zachęcali wolontariuszy Parafialnych 

Zespołów oraz Szkolnych Kół Caritas do włączenia się w dzieło pomocy dla dzieci. 

Jednocześnie, jeśli będą takie potrzeby, prosimy do 20 listopada br. zgłosić do biura Caritas 

ewentualne zmiany ilości przewidywanych świec, zwłaszcza zwiększenia ilości świec dużych. 

2. Caritas Diecezjalna z ofiar za świece zamierza dofinansować kolejne parafie w utworzeniu 

świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin zaniedbanych. W naszych strukturach funkcjonuje 

obecnie 9 świetlic środowiskowych i 2 ogniska wychowawcze. Bliższe informacje w biurze 

Caritas w Kielcach.  
 

3. Rozdawanie żywności unijnej kontynuowane będzie w przyszłym roku. Prosimy zgłaszać 

potrzeby w tym zakresie. Zwiększona została pula żywności, jak też asortyment, dlatego istnieje 

możliwość włączenia się nowych parafii do programu pomocy żywnościowej PEAD 2009. 

Mamy też pewne rezerwy odzieży używanej i nowej do rozdysponowania przez Parafialne 

Zespoły Caritas. Zainteresowanych prosimy o  kontakt z Punktem Pomocy Doraźnej w Kielcach 

(biuro Caritas). 
 

4. Od kilku lat Ośrodek Charytatywny dla Dzieci w Kaczynie jest do dyspozycji  dla grup 

zorganizowanych przez cały rok. Dysponujemy 50 miejscami w nowym budynku po bardzo 

przystępnych kosztach. Pełne zakwaterowanie z wyżywieniem to ok. 30 zł (osobodzień); zaś 

sam nocleg ok. 10 zł od osoby. Ostatnio Ośrodek wzbogacił się w nowe boisko wielofunkcyjne 

ze sztuczną nawierzchnią. Bliższe informacje i kalendarz rezerwacji prowadzi kierownik 

Ośrodka Ks. Bogusław Bochenek, tel. (0-41)317-14-13. 
 

 5. Informujemy, że w trakcie roku szkolnego 2008/2009 w cyklicznych miesięcznych 

spotkaniach wychowawców kolonijnych będziemy przygotowywać kadrę  do Wakacyjnej Akcji 

Caritas, a na wiosnę przeprowadzimy kurs dla  wychowawcy kolonijnego i kurs kierownika 

kolonii. Takie kwalifikacje potrzebne są na wszelkiego rodzaju formach zorganizowanego 
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wypoczynku letniego i zimowego. Szczegółowe informacje u ks. Krzysztofa Banasika 0-41 344-

52-82 wew. 227 

6. Nadal zachęcamy do tworzenia Parafialnych Zespołów Caritas oraz Szkolnych Kół 

Caritas. W ostatnim czasie przesłaliśmy do parafii materiały promocyjne Parafialnych Zespołów 

Caritas. Mamy nadzieję, że staną się inspiracją do organizowania na terenie parafii, choćby 

niewielkich zespołów charytatywnych. 
 

 7. W ostatnim czasie uruchomiono w strukturach Caritas Kieleckiej nowe placówki: 

      A. Przedszkole. W budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Wiśniówce od września 2008 r. 

funkcjonuje Przedszkole Caritas dla dzieci w wieku 3-5 lat. Jest to niezwykle potrzebne dzieło, 

zwłaszcza w obliczu braku miejsc w przedszkolach miejskich i braku takich placówek w 

środowiskach wiejskich. Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej umożliwia 

tworzenie różnych form wychowania przedszkolnego, nawet dla kilkuosobowych grup. 

Zachęcamy parafie do wspólnego podejmowania takich dzieł. 

B. Dom Opieki dla Osób Starszych w Morawiankach k. Bejsc. W listopadzie 2008 r. 

rozpoczyna działalność placówka, która przeznaczona jest głównie dla osób starszych, nie 

wymagających specjalistycznej opieki medycznej. Będzie można kierować osoby, które w 

codziennym funkcjonowaniu potrzebują opieki i pomocy innych, ale są na tyle samodzielne, że 

nie trzeba ich umieszczać w domach pomocy społecznej. 

C. Stacja Opieki w Cudzynowicach. W budynku domu parafialnego przygotowywane jest 

uruchomienie placówki, która służyć będzie pomocą medyczną osobom z okolic Kazimierzy 

Wielkiej. Zatrudnione pielęgniarki będą świadczyć usługi pielęgnacyjne w środowisku (w domu 

pacjenta) oraz w placówce. Podobnie prowadzona będzie rehabilitacja. 
 

  8. Jesienią 2008 r. Caritas podjęła realizację dwóch większych projektów szkoleniowych 

finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej: 

       A.  „Nowe perspektywy – szkolenie dla osób odchodzących z rolnictwa”. Projekt 

przeznaczony głównie dla osób z powiatu buskiego i kieleckiego. Kierunki:  Księgowość 

komputerowa w małej firmie, Opiekunka środowiskowa z językiem angielskim, Dekoratorstwo 

okazjonalne i aranżacja przestrzeni zielonych z jęz. angielskim. 

       B. „Wiedzieć więcej, pomóc więcej”. Projekt przeznaczony dla osób zajmujących się opieką 

chorych i dla pielęgniarek. Kierunki szkoleń m.in.: Opiekun osób starszych, rehabilitacja 

przyłóżkowa, terapia zajęciowa, leczenie ran. 

 Posiadamy jeszcze wolne miejsca na niektóre z tych szkoleń. Szczegóły można uzyskać 

w Biurze Caritas tel. 0-41 344-52-82 lub 344-67-28. 

                                                                                      Ks. Stanisław Słowik 

                                                                                      Dyrektor Caritas    

 

XVI. RUCH „ŚWIATŁO – ŻYCIE” 

1. Ruch Światło-Życie zaprasza w ferie dzieci i młodzież na rekolekcje 

ewangelizacyjne. Odbędą się one w ośrodku oazowym w Dębnie k/Bodzentyna w dniach 16 – 

22. 02 i 22 - 28.02 2009 r. Koszt 10 zł. Rekolekcje te oparte są na głoszeniu praw życia 

duchowego z wykorzystaniem dynamik i zabawy. Rekolekcje te dają też możliwość zawiązania 

grupy oazowej w parafii, więc zachęcamy do wysłania kilku osób na dany turnus. Bliższe 

informacje w Referacie Ruchu w Kurii (41-3680504) lub u moderatora diecezjalnego                

ks. Sławomira Sarka (602758365).  

2. Ruch Światło-Życie służy również pomocą w zawiązywaniu grup oazowych dla 

dzieci, młodzieży i rodzin, poprzez spotkania ewangelizacyjne w danej parafii. 

                              Ks. Sławomir Sarek  

 Moderator  

 

XVII. KOINONIA ŚW. PAWŁA 
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 W związku z Rokiem św. Pawła, katolickie stowarzyszenie w służbie nowej 

ewangelizacji „Koinonia św. Pawła” organizuje następujące wydarzenia duszpasterskie: 

1. Rekolekcja adwentowe 

Temat: "Paweł, wolny więzień Chrystusa" 

Prowadzący: ks. Marian Królikowski 

Termin: 18 - 21 grudnia 2008 

od czwartku do soboty:  18.00 - Eucharystia i konferencja 

w niedzielę:  11.00 - Eucharystia z sakramentem namaszczenia chorych 

2. Kurs Emaus  

Cel: Poznać Pismo Święte i rozpalić serce miłością do Jezusa, który jest Słowem Bożym. 

Termin: 16-18 stycznia 2009 

3. Rekolekcje powołaniowe 

Cel: Rozeznanie swojego życiowego powołania - dla młodzieży męskiej i żeńskiej 

Termin: 30 stycznia - 1 lutego 2009 

 

XVIII. NIEDZIELA KIELECKA 
 

1. Niedziela Kielecka zakończy wkrótce cykl prezentujący parafie naszej diecezji. Serdecznie 

dziękujemy PT księżom za życzliwe przyjęcie i podzielenie się z nami swoimi dokonaniami 

duszpasterskimi. 

2. Po zakończeniu cyklu o parafiach zamierzamy rozpocząć nowy – „Ludzie diecezji”. Chcemy 

przedstawić sylwetki świeckich i duchownych osób (tak żyjących, jak i zmarłych), którzy 

pracują, bądź też kiedyś pracowali dla Kościoła Kieleckiego. Zachęcamy Księży do nawiązania 

kontaktu z redakcją i wskazania osób ze swoich parafii, których wkład w życie Kościoła jest 

znaczący.  

3. Co tydzień redaktor Edycji Kieleckiej przesyła pocztą elektroniczną krótką prezentację 

najnowszego numeru Niedzieli i Gościa Niedzielnego. Zachęcamy do skorzystania z tej pomocy 

w czasie ogłoszeń parafialnych. Praktyka pokazuje, że nawet jedna krótka zapowiedź artykułu w 

ramach ogłoszeń zwiększa sprzedaż gazet (przede wszystkim zachęcamy do informowania w 

ramach ogłoszeń o artykułach na temat wydarzeń – jeśli takie są – odbywających się w we 

własnej parafii).  

                                                                                               Ks. Dr Tomasz Siemieniec  

                                                                                           Redaktor Niedzieli Kieleckiej 

 

XIX. DIECEZJALNA RADA RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH 

 

 Od 29 września 2008r. w Kurii Diecezjalnej w Kielcach (aula) odbywają się spotkania 

uczestników Forum Papieskiego. Spotkania te wpisują się w całoroczny program formacyjny 

Diecezjalnej Rady Ruchów Katolickich.  

 Kolejny rok podejmujemy to doświadczenie, przekonani 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 będą trzy listy Ojca Świętego Jana Pawła II: „List do 

młodych”, „List do dzieci”, oraz „List do kobiet”. 

 Na uwagę zasługuje fakt, że są to Listy, które obejmując troską rodzinę, pozwalają nam 

„… gruntowniej zrozumieć sprawę powołania…” poszczególnych osób, które rodzinę tworzą. 

 Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich chętnych a szczególnie młodzież, 

członków i sympatyków ruchów, stowarzyszeń, wspólnot i grup modlitewnych. Naszym 

spotkaniom przewodniczyć będzie Ksiądz Biskup Marian Florczyk (Asystent Kościelny DRRK), 

który wprowadzi nas w tematykę tegorocznych rozważań. 

 PROGRAM 
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18.oo – Wspólna modlitwa i wprowadzenie ( ks. Bp Marian Florczyk ) 

18.10 – wykład 

18.40 – dyskusja 

19.00 - zakończenie 

 Spotkania odbywają się w każdy ostatni poniedziałek miesiąca. Terminy kolejnych 

spotkań: 24.11.2008;  29.12.2008;  26.01.2009; 23.02.2009;  30.03.2009;  27.04.2009;  

25.05.2009;  22.06.2009 r. 

                                                                                                  Ks. Marian Królikowski                                                               

                                                                                                        Przewodniczący DRRK 

XX. DUSZPASTERSTWO NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

 1. SPOTKANIA W ROKU 2009 

11 stycznia, g. 13.30 - opłatek w par. św. Jana Chrzciciela 

11 lutego, g. 12.00 - Dzień Chorego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w 

Kielcach 
8 marca, g 14.00 - Droga Krzyżowa u OO. Kapucynów 
26 kwietnia, g. 13.00 – Spotkanie wielkanocne w Szczekocinach 

24 maja, g. 14.00 - majówka w Piekoszowie 
3 czerwca, g. 16.00 - Masłów lotnisko 
26 września, g. 11.30 - Ognisko po turnusach przy Domu 

15 listopada, g. 10.30 - Odpust w kaplicy Domu 
31 grudnia, g. 20.00 - Bal Sylwestrowy w Domu 

 

 2. WCZASOREKOLEKCJE 

Od początku działalności Domu dla Niepełnosprawnych odbywają się 14 dniowe turnusy 

rehabilitacyjne, dofinansowane przez PFRON, dla osób niepełnosprawnych z ich opiekunami. 

Szczególną ich cechą jest połączenie rehabilitacji medycznej, społecznej i duchowej. Od 2001 są 

prowadzone turnusy specjalistyczne z elementami aktywnej rehabilitacji  To swoista forma 

połączenia   szkolenia dla osób poruszających się na wózkach  inwalidzkich  z rekolekcjami. W  

programie  są  wykłady teoretyczne i treningi  w zakresie   samoobsługi i niezależnego 

funkcjonowania w społeczeństwie dla osób z urazem rdzenia kręgowego, chcących poznać 

swoje możliwości. Celem jest zwiększenie sprawności fizycznej i nauka samodzielności w 

wykonywaniu czynności  dnia  codziennego, tj. ubieranie, przesiadanie się na wózek, 

pokonywanie na wózku barier architektonicznych i naturalnych. W tym roku turnusy te odbędą 

się w następujących terminach: 7.VI-20.VI;  21.VI-4.VII;  5.VII-18.VII AR;  19.VII-1.VIII;   

2.VIII-15.VIII;  16.VIII-29.VIII;  30.VIII-12.IX;  13.IX-26.IX 
 

 3. CENTRUM USŁUG REHABILITACYNYCH 

 W nim znajdują się:  

o basen rehabilitacyjny 

o sala  gimnastyczna  do  ćwiczeń  grupowych i gier zespołowych 

o sala ćwiczeń indywidualnych 

o gabinety fizykoterapii i hydroterapii 

o gabinety lekarskie i zabiegowe 

o pokoje mieszkalne z pełnym węzłem sanitarnym, przystosowane dla osób poruszających 

się na wózkach inwalidzkich 

o  zaplecze socjalne. 

 Osoby objęte świadczeniami Narodowego Funduszu Zdrowia mogą korzystać  w naszym 

Ośrodku z rehabilitacji stacjonarnej lub ambulatoryjnej: 

A) Na ODDZIAŁ REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ kieruje lekarz specjalista.  

B) Do ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO  przybywają  chorzy  kierowani przez 

lekarza rodzinnego (POZ) na pobyt całodobowy. Opłaty za hotel i posiłki według 

rozporządzenia Ministra Zdrowia.  
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C) Do PORADNI REHABILITACYJNEJ kieruje lekarz rodzinny (POZ) lub lekarz specjalista. 

D) Do OŚRODKA REHABILITACJI DZIENNEJ wymagane jest skierowanie lekarza 

specjalisty. 

        Ks. Dr Jan Jagiełka 

 

XXI. DZIEŁO BIBLIJNE IM. JANA PAWŁA II 
 

 W dniach 24-25 kwietnia 2009, w związku z przeżywanym w Kościele Rokiem św. 

Pawła, będzie Kongres Biblijny połączony z uroczystą inauguracją Dzieła Biblijnego w 

Diecezji Kieleckiej. Już dziś zapraszam PT Księży na to wydarzenie. Szczegółowy program 

zostanie podany w terminie późniejszym. Wstępnie pragnę poinformować, że pierwsza część 

będzie miała miejsce w godzinach popołudniowych 24 kwietnia (piątek); druga przed południem 

dnia następnego (sobota). Ważne, aby w tym Kongresie uczestniczyli nie tylko Księża, ale 

również wierni świeccy. Kiedy już będzie podany program szczegółowy, proszę o przekazanie 

go wszystkim zainteresowanym, przede wszystkim katechetom, a także młodym i starszym 

uczestnikom kręgów biblijnych, lektorom itp. 

Dzieło Biblijne jest stowarzyszeniem wiernych, którego celem jest pogłębianie 

rozumienia Objawienia Bożego zgodnie z nauką Kościoła oraz formacja do duchowości i kultury 

biblijnej. Każdy wierny ma prawo do niego należeć. Zgodnie ze statutem Dzieła Biblijnego 

(dostępnym m.in. na stronie www.biblista.pl) możemy przyjmować chętnych, którzy wyrażają 

pragnienie włączenia się w apostolat biblijny.  

Jak mówi statut, członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która: 1) ukończyła studia z 

zakresu teologii, albo 2) osoba, która po zgłoszeniu moderatorowi w swojej diecezji akcesu do 

Stowarzyszenia, ukończy kurs wiedzy biblijnej. 

Wszyscy księża i katecheci spełniają już pierwszy warunek. Tak więc do włączenia się w 

prace Dzieła wystarczy ich pisemna deklaracja. W dniu inauguracji Dzieła otrzymają stosowne 

książeczki członkowskie. Inne osoby – jak mówi statut – powinny odbyć odpowiedni kurs. 

Planuję zorganizowanie takiego kursu w miesiącach styczeń-marzec, tak aby w dniu 25 kwietnia 

móc również im wręczyć książeczki członkowskie (kurs obejmował będzie kilka spotkań po 4 

godziny – łącznie  a. 30 godzin). Bardzo proszę PT Księży o zgłaszanie własnego akcesu do 

Dzieła Biblijnego, jak również o zainteresowanie naszą ofertą parafian szczególnie 

zaangażowanych w tej dziedzinie ( a. uczestników kręgów biblijnych, animatorów, itp.). 

Pierwszy z tych kursów będzie bezpłatny. Kolejne będą odbywać się w cyklu rocznym. 

Szczegółowych informacji udziela Moderator Diecezjalny Dzieła Biblijnego ks. Dr Tomasz 

Siemieniec (tel. 604 268 304; e-mail: tsiemi@kielce.opoka.org.pl). 

U kolporterów Niedzieli można nadal składać zamówienia na prenumeratę kwartalnika 

Krąg Biblijny (cena 12 zł.). Każdy numer zawiera szczegółowe omówienie Ewangelii 

niedzielnych, wraz z propozycją aktualizacji. Materiały te mogą być przydatne w czasie spotkań 

biblijnych, jak również w czasie przygotowania homilii niedzielnej. Numer ósmy ukaże się 

wkrótce. 

 

       Ks. Dr Tomasz Siemieniec 

      Diecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego 

 

XXII. POMOC KOŚCIOŁOWI W POTRZEBIE 

 

Międzynarodowa organizacja katolicka „Pomoc Kościołowi w potrzebie” powstała przed 

prawie 60 laty, aby nieść pomoc cierpiącym niedostatek wspólnotom katolickim, a szczególnie 

by wspierać kapłanów pełniących posługę duszpasterską w tych wspólnotach. Od roku 1957 

organizacja ta wspiera także Kościół w Polsce. W latach rządów komunistycznych pomoc ta  

okazywała się niezbędną dla przetrwania katolików w naszym kraju. 

Dziś Kościół w Polsce cieszy się wolnością i nie boryka się już tak wielkimi 

trudnościami materialnymi, jak w minionej epoce. Dlatego też wypada, abyśmy dzielili się z 

http://www.biblista.pl/
mailto:tsiemi@kielce.opoka.org.pl
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bardziej potrzebującymi i wspierali wspólnoty w tych częściach  świata, gdzie katolicy nadal 

cierpią biedę i prześladowania. 

Z tego też powodu katolicka organizacja „Pomoc Kościołowi w potrzebie” otworzyła, za 

zgodą Konferencji Episkopatu Polski, swoje biuro w naszym kraju. W diecezji kieleckiej 

współpracownikami i koordynatorami tej organizacji zostali ks. Dr Tomasz Siemieniec i ks. Mgr 

Paweł Tkaczyk. Począwszy od stycznia 2009 wyżej wymienieni księża będą odwiedzać wybrane 

parafie, aby w jedną z niedziel, w uzgodnieniu z Księdzem Proboszczem wygłosić w ramach 

homilii słowo, przybliżające wiernym sytuację prześladowanych i cierpiących chrześcijan. 

Ofiary przeznaczone na cel organizacji będą składane do puszek przed kościołem oraz przy 

rozprowadzaniu specjalnie przygotowanych materiałów.  

Uprzejmie prosimy PT Księży Proboszczów o umożliwienie zorganizowania takiej 

zbiórki. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie świeckich współpracowników (tj. ministrantów 

czy młodzieży), która mogłaby pomóc w zbieraniu ofiar i rozprowadzaniu materiałów. 

Księża podejmujący tę posługę otrzymują wynagrodzenie od organizacji „Pomoc 

Kościołowi w potrzebie”, dzięki czemu budżet parafii organizującej zbiórkę nie będzie 

dodatkowo obciążony.  

W najbliższym czasie (listopad –grudzień) skontaktujemy się z Księżmi Proboszczami w 

celu ustalenia terminu takiej zbiórki. W pierwszej kolejności chcemy odwiedzić parafie 

kieleckie. 

       Ks. Tomasz Siemieniec; Ks. Paweł Tkaczyk 

 

XXIII. DROGA  NEOKATECHUMENALNA  
 

 W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 11 maja 2008 , po blisko 6 latach od 

zatwierdzenia statutu ad experimentum ,doszło do definitywnego zatwierdzenia przez Stolicę 

Świętą Statutu Drogi Neokatechumenalnej. Nowy statut, choć zawiera kilka nowości, idzie 

zasadniczo w ślady poprzedniego, osiągając większą jasność i precyzję sformułowań. 

 Podstawę stanowi podane przez Jana Pawła II określenie Drogi jako „... itinerarium 

formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa i czasów dzisiejszych”.  

 Droga pozostaje w służbie Biskupa jako jeden ze sposobów diecezjalnej realizacji 

wtajemniczenia chrześcijańskiego i stałego wychowania wiary. Droga realizuje się pod 

jurysdykcją i kierownictwem Biskupa diecezjalnego i pod opieką, prowadzeniem właściwej 

ekipy odpowiedzialnej za Drogę w diecezji. zgodnie z liniami zaproponowanymi przez 

inicjatorów zawartymi w Statucie oraz w zatwierdzonych Liniach Orientacyjnych dla Ekip 

Katechistów. 

 W wymiarze parafii realizacja Drogi Neokatechumenalnej ma być skoordynowana z 

funkcją własną, którą posiada Proboszcz w każdej wspólnocie parafialnej, sprawując, również 

przy współpracy innych Prezbiterów, pasterską troskę nad uczestnikami Drogi. 

 Droga Neokatechumenalna nie jest stowarzyszeniem osób ani kościelnym ruchem 

wiernych, lecz metodą formacji katolickiej o charakterze fundacji dóbr duchowych. Wiąże się to 

z utrwaleniem w Statucie publicznej osobowości prawnej Drogi Neokatechumenalnej. 

ustanowionej już wcześniej dekretem Papieskiej Rady ds. Świeckich z 20 października 2004 r. 

Udziela się w ten sposób Drodze szczególnego autorytetu kościelnego. 

 Statut stanowi m.in., że odnośnie do rozdzielania Komunii Świętej pod dwiema 

postaciami, katechumeni przyjmują ją w postawie stojącej, pozostając na swoim miejscu. 

Stwierdza się również, że celebracje Eucharystii wspólnot neokatechumenalnych w sobotę 

wieczorem stanowią część niedzielnego duszpasterstwa liturgicznego parafii i są otwarte także 

dla innych wiernych. 

 Tekst statutu można otrzymać drogą e-mailową lub nabyć w wydaniu oprawnym ( 

kontakt: Jan Tatarkiewicz, tel. 604 656 757, e-mail jantatarkiewicz@poczta.onet.pl ). 

                                                                                           Ks. Dariusz Gącik 

 

XXIV. ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH DIECEZJI KIELECKIEJ 

 

mailto:jantatarkiewicz@poczta.onet.pl
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 Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej obchodzi w bieżącym roku 85 rocznicę 

założenia (1923 – 1949 – 2008). W zespole znajdują się:  

 niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa (klasy „0” – VI) z 12 oddziałami, w których uczy się 

182 dzieci; 

 publiczne Katolickie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki (klasy I – III) z 7 

oddziałami, w których uczy się 162 dzieci (bez czesnego). 

  publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Stanisława Kostki z 5 

oddziałami, w których uczy się 139 uczniów w klasach o profilach: humanistycznym, 

matematyczno-przyrodniczym i uniwersyteckim (bez czesnego). 

 W roku szkolnym 2008/2009 do I klas gimnazjum przyjęto 72 uczniów (3 oddziały). 

Do Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej w sumie uczęszcza 483 uczniów. Szkoła 

zatrudnia 54 nauczycieli oraz 6 osób administracji i obsługi.  

 Funkcjonowanie placówki zapewnia dotacja oświatowa, czesne oraz darowizny. Co roku 

przeprowadzane są remonty oraz prace konserwatorskie. Podczas wakacyjnych remontów 

została położona nowa posadzka w korytarzu na najniższej kondygnacji oraz utworzono 

dodatkową salę do nauki języków obcych. 

 W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zostaliśmy wyposażeni w trzecią już 

pracownię informatyczną i dwa internetowe centra informacji multimedialnej.  

Przy rekrutacji wymagamy min. Następujących dokumentów: 

◊  kwestionariusz – podanie o przyjęcie do klasy pierwszej (kwestionariusz należy pobrać w 

sekretariacie szkoły lub, dla LO – ze strony internetowej)  

◊  opinie: ks. Proboszcza, katechety i wychowawcy.  

Szczegóły dotyczące naboru znajdziemy na stronach internetowych www.kostka.kielce.glt.pl. 

                                                                                     Ks. Jacek Kopeć 

                                                                   Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej 

 

 

XXV. REFERAT ORGANISTOWSKI 

Referat organistowski zaprasza wszystkich organistów i pełniących funkcje 

organistowskie na spotkanie „cecyliańskie” 25 listopada (wtorek) na godz. 10.00 do Studium 

Organistowskiego w Kielcach przy ul. Wesołej 54. Obecność obowiązkowa. Księża 

Proboszczowie są proszeni o skuteczne przekazanie treści tego zaproszenia swoim 

współpracownikom.  

 

                                                                             Ks. Zbigniew Rogala 

   Referent do Spraw Organistów 

                                                                               Dyr. Diecezjalnego Studium Organistowskiego 

 

 

 

 

http://www.kostka.kielce.glt.pl/

