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KURIA DIECEZJALNA                     Kielce, dnia 06 listopada 2009 r.  
WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO 

ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce 

Tel. 0-41/34-45-425; fax: 0-41/34-15-656  
www.kielce.opoka.org.pl 

duszpasterz@kielce.opoka.org.pl 

 

OD - 39/09 

 

KOMUNIKATY KURIALNE 

NA KONFERENCJE REJONOWE 

Listopad – 2009 

I. KANCELARIA KURII 

 

1. I. 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 roku kończącego ważność dokumentu. 

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

Diecezjalnej, do Księdza Infułata Jana Szarka. 

III. W roku 2010 będą przeprowadzone wizytacje kanoniczne w dekanatach Sędziszów (Ks. 

Biskup Ordynariusz Kazimierz Ryczan), Słomniki i Szczekociny (Ks. Biskup Marian Florczyk), 

Proszowice i Zagnańsk (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.  
 

2. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi chrztu dzieci, Kuria 

Diecezjalna w Kielcach, podaje do wiadomości P.T. Księży, następujące zasady, którymi winni 

kierować się duszpasterze:  

I. Ogólną zasadą jest dopuszczenie do chrztu wszystkich dzieci zgłoszonych przez rodziców lub 

prawnych opiekunów, jeśli osoby zgłaszające są wierzące i zobowiążą się, że dzieci będą 

wychowywane w wierze. Podstawowy zakres wychowania w wierze obejmuje doprowadzenie 

dziecka do świadomej przyjaźni z Chrystusem poprzez przekazanie mu podstawowych prawd 

wiary i zasad moralności, nauczenie modlitwy, włączenie w życie wspólnoty kościelnej poprzez 

uczestnictwo w niedzielnej Mszy świętej oraz przyjęcie sakramentu bierzmowania.  

II. Jeśli do duszpasterzy zgłoszą się rodzice mało wierzący i tylko okazyjnie praktykujący 

prosząc o chrzest dziecka, to tylko wtedy można zadośćuczynić prośbie takich rodziców, gdy 

uzyska się od nich zapewnienie, że ochrzczone dziecko otrzyma potem wychowanie 

chrześcijańskie. Jeśli przedstawiono wystarczające zapewnienia, do których należy zaliczyć m.in. 

wybór chrzestnych, którzy poważnie podejmą troskę o wychowanie religijne dziecka, to chrztu 

należy udzielić. Jeśli natomiast zapewnienia są niewystarczające, chrzest należy roztropnie 

odłożyć.  

III. Jeżeli zgłoszą się rodzice, którzy mają  przeszkody do zawarcia związku sakramentalnego, a 

są spełnione podstawowe warunki w odniesieniu do wychowania religijnego dziecka, chrztu 

należy udzielić.  

IV. W przypadku rodziców, którzy poprzestają na małżeństwie cywilnym lub żyją bez żadnego 

związku, a nie mają przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego, należy kierować się 

następującymi zasadami: 
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a) w miarę możliwości takich rodziców należy zaprosić na cykl spotkań z duszpasterzem, 

podczas których zostaną oni wprowadzeni w podstawowe prawdy wiary, ze szczególnym 

uwzględnieniem znaczenia i konsekwencji sakramentu chrztu świętego; 

b) w szczerej i pełnej szacunku rozmowie należy poznać motywy dla których nie chcą oni 

zawrzeć sakramentalnego związku małżeńskiego i wskazać na wielką godność i znaczenie 

małżeństwa w odniesieniu do życia chrześcijańskiego oraz budowania wspólnoty małżeńskiej i 

rodzinnej. Pod żadnym jednak pozorem nie można uzależniać chrztu dziecka od zawarcia przez 

nich sakramentalnego małżeństwa; 

c) w zależności od okoliczności, od rodziców, jednego z nich lub chrzestnych, należy przyjąć 

zobowiązanie dotyczące chrześcijańskiego wychowania dziecka. 

V. W każdej parafii należy dla rodziców i chrzestnych organizować katechezy przygotowujące 

do chrztu dziecka.  

                                                                                        Ks. dr Andrzej Kaszycki  

                                                                                      Kanclerz Kurii 
 

II. WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO 
 

1. W Roku kapłańskim, w dniach 12-21.04.2010 roku, zorganizowana zostanie pielgrzymka 

kapłanów naszej diecezji do Sanktuarium św. Jana Marii Vianneya  w Ars, połączona z 

Rekolekcjami oraz nawiedzeniem sanktuariów, ośrodków życia duchowego i miejsc pamięci w 

Altötting, Dachau, Taize, Paray Le Monial, Nevers, Chartres, Paryż, Reims. Przewodniczyć jej 

będzie Ksiądz Biskup Ordynariusz Kazimierz Ryczan, a rekolekcje poprowadzi ks. Józef Musiał. 

Informacje dostępne są na ulotkach oraz w Referacie Duszpasterstwa Ogólnego, gdzie będą 

przyjmowane zgłoszenia i wpłaty. Zgłoszenia przyjmowane są do końca listopada. 
 

2. Wydział przygotowuje na czas wizyty duszpasterskiej ulotki, w formie podwójnej kartki 

pocztowej, zawierające modlitwę za kapłanów, o powołania oraz życiorys św. Jana Marii 

Vianneya. Zamówienia i odbiór w Referacie Duszpasterstwa Ogólnego. 
 

3. Decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza zawartą w "Zarządzeniach Posynodalnych" w każdą 

trzecią niedzielę miesiąca w parafiach powinno być wygłoszone „kazanie katechizmowe”. 

Pomocą w jego przygotowaniu są materiały duszpasterskie przygotowywane przez Wydział, 

wydawane w Materiałach duszpastersko-liturgicznych.  
 

4. Przypominamy, że w okresie Adwentu i Wielkiego Postu należy przeprowadzić rekolekcje 

parafialne, a nie tylko dzień skupienia połączony ze spowiedzią. Rekolekcje tych nie powinien 

prowadzić miejscowy duszpasterz. Wykaz terminów rekolekcji i prowadzących Księża Dziekani 

składają w Referacie Duszpasterstwa Ogólnego. 
 

5. Przypominamy o uczestnictwie w comiesięcznym diecezjalnym czuwaniu na Jasnej Górze w 

nocy z 4 na 5 każdego miesiąca, będzie się ono odbywać według porządku podanego w 

poprzednich komunikatach. Zmiana dotyczy tylko dwóch dekanatów, nowokorczyński będzie 

czuwał we wrześniu, a morawicki w październiku. 
 

6. Prosimy o bieżące regulowanie należności parafialnych i osobistych w Kurii, Seminarium, 

Domu Księży Emerytów oraz Caritasie. 
 

7. Prosimy o sumienne odbieranie i dołączanie do ogłoszeń parafialnych, komunikatów 

przesyłanych przez Kurię oraz umieszczanie informacji i plakatów w gablotach.  
 

8. Dziękując Księżom za zorganizowanie uczestnictwa osób z poszczególnych parafii w 

spotkaniach ogólnodiecezjalnych, prosimy równocześnie o wspieranie tych inicjatyw oraz 

informowanie o nich parafian. 
 

9. Przypominamy również o obowiązku uczestnictwa wszystkich księży w konferencjach 

rejonowych, a nieobecność z ważnej przyczyny powinna być usprawiedliwiona w Kurii.  
 

       Ks. Sławomir Sarek 
 



 3 

III. KOMUNIKATY WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO 
 

1. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Stowarzyszenia odbędzie się 9 

stycznia 2010 r. (sobota) o godz. 10.00 w gmachu WSD. 
 

2. Spotkanie opłatkowe Przyjaciół Seminarium odbędzie się 9 stycznia 2010 r. (sobota). 

Początek o godz. 11.00 w Bazylice Katedralnej w Kielcach. 
 

                                                                                                              Ks. dr Adam Perz 

                                                                                                     Wicerektor WSD w Kielcach 
 

IV. DUSZPASTERSTWO KAPŁANÓW I POWOŁAŃ 
 

1. W bieżącym roku kalendarzowym odbędą się jeszcze w Centrum Spotkań  i Dialogu Diecezji 

Kieleckiej w Skorzeszycach trzy serie rekolekcji dla Księży w następujących terminach:  
                                                                           

           11 – 14 listopada 2009 r. – prezbiterzy wyświęceni w latach: 1981, 1982, 1983, 1985, 

1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 – prowadzi Ks. Biskup Marian Rojek z Przemyśla;  
 

           16 – 19 listopada 2009 r. – prezbiterzy wyświęceni w latach: 1992, 1993, 1994, 1995, 

1996, 1997, 1998, 1999, 2000 – prowadzi Ks. Biskup Edward Białogłowski z Rzeszowa; 
 

           23 – 26 listopada 2009 r. – prezbiterzy wyświęceni w latach: 2001, 2002, 2003, 2004 

2005, 2006, 2007, 2008  – prowadzi ks. Tadeusz Huk z Warszawy. 
 

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. 
 

2. Tworzymy jedno prezbiterium Kościoła kieleckiego. Staramy się być solidarni w modlitwie, 

pracy, szczególnie wówczas, gdy któryś z kapłanów odchodzi do Domu Ojca. Pamiętamy o 

udziale w pogrzebie zmarłego brata i o odprawieniu w jego intencji Mszy św. Dotąd, w bieżącym 

roku zmarło dziesięciu naszych księży: ks. Jan Rydz (10 II), ks. Jerzy Król (6 IV), ks. Grzegorz 

Zacharski (24 IV), ks. Wacław Smolarczyk (19 VI), ks. Stanisław Machnicki (27 VII), ks. Marian 

Pastuszko (3 VIII), ks. Stanisław Widłak (29 VIII), ks. Jan Brożek (1 IX), ks. Władysław Czarny 

(21 IX), ks. Bronisław Baniak (4 X). Niech odpoczywają w pokoju.  
 

3. Przeżywamy Rok Kapłański, którego celem jest odnowienie i pogłębienie naszej kapłańskiej 

tożsamości i duchowości. W tym Roku szczególnie bierzemy sobie do serca dar i tajemnicę 

kapłaństwa. Nie możemy stać się obojętnymi. W tym celu podejmujemy wielorakie wysiłki. W 

ducha tego Roku chcemy wprowadzić naszych parafian.  
 

I. Rok Kapłański to rok modlitwy kapłanów, z kapłanami i za kapłanów. Należy więc:  

- odnowić adoracje Najświętszego Sakramentu w I czwartki miesiąca - tzw. Godziny Święte 

- przygotować dzień adoracji Najświętszego Sakramentu w int. kapłanów w tzw. „łańcuchu 

modlitwy adoracyjnej” w naszej Diecezji”. Niżej podane są propozycje. 

- pilnować i pogłębiać ducha modlitwy, m.in. przez wierność modlitwie liturgicznej, osobistej, 

wspólnotowej i pomagamy innym w modlitwie. 

- Zapisać w kalendarzu, w książce z intencjami dzień spotkania i modlitwy rodziców księży 

naszej Diecezji w Bazylice Katedralnej - 24 kwietnia 2010 r. 
 

II. Rok Kapłański to rok pogłębienia tożsamości i duchowości kapłańskiej. W tym celu:  

- sięgamy po odpowiednią lekturę, 

- troszczymy się o gorliwe wypełnianie powierzonych nam zadań, obowiązków, 

- pogłębiamy i odnawiamy naszą codzienną medytację oraz właściwą naszej drodze ascezę, 
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- uczestniczymy w kapłańskich dniach skupienia ( o pilnowanie tej sprawy proszeni są Dekanalni 

Ojcowie Duchowni i Księża Dziekani), 

- planujemy pielgrzymkę do Ars, rekolekcje lub inną formację duchową, 

- w dniu 28 listopada br. (sobota) bierzemy udział w Sympozjum o kapłaństwie organizowanym 

przez Wyższe Seminarium Duchowne. 
 

III. Rok Kapłański to rok formacji naszych parafian na temat kapłaństwa.  

- Temat ten obecny jest w naszym przepowiadaniu, katechezie itp. Nie możemy się lękać 

podejmowania tego tematu. Kiedy my milczymy, media będą kreowały swój obraz księdza, 

pomijając prawdę o istocie kapłaństwa i o posłannictwie kapłana w Kościele i świecie. 

- Odnawiamy groby kapłanów.  

- Przypominamy o proboszczach i wikariuszach pracujących wcześniej w parafii i z niej się 

wywodzących, i modlimy się za nich czy to żyjących, czy zmarłych. Zawsze owoce przynosi 

modlitwa za zmarłych kapłanów. 

- Często będziemy odprawiać Msze św. według formularzy o Chrystusie Najwyższym Kapłanie, 

Za kapłanów, O powołania. 

- Również w modlitwach wiernych niech znajdzie swoje miejsce wezwanie związane z Rokiem 

Kapłańskim. (Propozycje w załączeniu) 

- Wykorzystajmy różne okazje do modlitwy za kapłanów. 

- Należy wiernym ukazać dobra, jakie dla kapłanów i dla nich wiążą się z Rokiem Kapłańskim. 

Mówi o nich dekret Penitencjarii Apostolskiej o odpustach związanych z Rokiem Kapłańskim. Z 

tego skarbca Kościoła możemy i powinniśmy czerpać obficie. 

- Ze wszech miar wskazana byłaby pielgrzymka parafialna w int. kapłanów, do którejś z naszych 

4 Bazylik Mniejszych (Katedra, Miechów, Pacanów, Wiślica).  
 

4. Diecezjalna Adoracja Najświętszego Sakramentu w Parafiach w intencji Kapłanów 
 

a) Istota modlitwy adoracyjnej w Diecezji 

Jest to swego rodzaju „łańcuch modlitwy adoracyjnej” w intencji kapłanów, którą, w tym 

Roku, chcemy związać wszystkie parafie naszej Diecezji. Każda parafia ma swój dzień adoracji, 

uzgodniony we wspólnocie dekanalnej księży z Księdzem Dziekanem.  

b) O co w takiej modlitwie chodzi? 

Modlitwa taka w parafii jest szczególną okazją do pogłębienia świadomości parafian 

odnośnie do tożsamości kapłanów, ich posłannictwa i odpowiedzialności za kształt ich życia i 

posługiwania, wyrażanej szczególnie w modlitwie. Chodzi więc o modlitwę w 3 intencjach: w 

int. ekspiacyjnej za grzechy kapłanów, o uświęcenie kapłanów i o powołania do kapłaństwa i 

życia konsekrowanego. 

c) Skąd pomoce? 

Adorację przygotowujemy wykorzystując dostępne nam pomoce, znane ludziom, jak 

również znajdziemy je w Internecie na stronie naszej Diecezji: www.kielce.opoka.org.pl. Na 

naszej stronie znajdziemy adoracje i modlitwy na Rok Kapłański. Na pewno cenne będzie 

odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia, Litanii do Chrystusa Kapłana i Żertwy, do Serca 

Pana Jezusa, Różaniec itp. Wskazane jest słowo rozważania o kapłaństwie. Wykorzystamy List 

Benedykta XVI i List Biskupa Ordynariusza na Rok Kapłański. Możemy wykorzystać różne 

materiały, jakie posiadamy. 

d) Czas adoracji 

Czas adoracji dostosowujemy do możliwości w parafii. Może to być adoracja 

całodzienna, w wyznaczonych godzinach, dla różnych grup parafialnych itp. Ważne, aby była 

dłuższa i angażująca ludzi.  

Kształt adoracji może być różny, np. adoracje grupowe (wioski, ulice, dzielnice, dzieci, 

młodzież, dorośli, chorzy, kółka różańcowe, grupy modlitewne itp.), czy indywidualne, adoracja 

prowadzona, ale i ważne są chwile indywidualnej milczącej adoracji. 

http://www.kielce.opoka.org.pl/
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e) Zakończenie adoracji w dekanacie 

Jeśli to możliwe, adorację w dekanacie możemy zakończyć spotkaniem kapłanów w 

kościele dziekańskim, lub w innym wybranym kościele w dekanacie. 

                                                                Ks. Jan Kaczmarek i Ks. Tomasz Rusiecki 

                                                                          Ojcowie duchowni kapłanów 
 

5. IV Diecezjalny Kongres Powołań odbędzie się 8 maja 2010 r. w kościele Św. Jana 

Chrzciciela w Kielcach w godzinach 10.00-14.00. Zapraszam Księży i katechetów wraz z 

młodzieżą. 

                                                                                                       Ks. dr Adam Perz 

                                                                                               Diecezjalny Referent Powołań 
 

V. REFERAT DS. ŻYCIA KONSEKROWANEGO 
 

1. Żeńskie zakony klauzurowe potrzebują materialnego wsparcia, dlatego wciąż aktualna 

jest prośba do Czcigodnych Księży, aby w miarę możliwości przychodzili im z pomocą. W 

Diecezji mamy 4 żeńskie zakony klauzurowe: Siostry Bernardynki w Chęcinach i Świętej 

Katarzynie, Siostry Karmelitanki w Kielcach i Siostry Norbertanki w Imbramowicach. 

Pamiętamy o ogólnopolskim dziele wspierania żeńskich zakonów klauzurowych, które ma 

miejsce w Święto Ofiarowania Pańskiego, będące Ogólnoświatowym Dniem Życia 

Konsekrowanego. W tym dniu taca przeznaczona jest na utrzymanie zakonów klauzurowych. 
 

2. Wszystkie siostry zakonne w naszej Diecezji od wielu lat modlą się z imienia i nazwiska za 

każdego kapłana i alumna. My także modlimy się za nie, dlatego niech nasza wzajemna modlitwa 

znajdzie swój wyraz w różnych jej formach. 
 

3. Zwracajmy uwagę na głoszenie i modlitwę o powołania do kapłaństwa i życia 

konsekrowanego, uwzględniając wszystkie formy życia konsekrowanego: zakony, zgromadzenia 

zakonne, instytuty świeckie, konsekrowane dziewice, wdowy, wdowcy i pustelnicy. 
 

4. Siostry zakonne w ramach formacji permanentnej mają wyznaczone spotkania odbywające się 

raz w miesiącu w WSD w Kielcach, do wyboru w sobotę lub niedzielę. Umożliwimy im 

uczestnictwo w tych dniach skupienia, pamiętając o ważności nie tylko pracy w parafii, ale 

przede wszystkim życia duchowego systematycznie rozwijanego. 

                                                                                                Ks. Tomasz Rusiecki 

                                                                          Wikariusz Biskupi ds. Życia Konsekrowanego 
 

VI. REFERAT KATECHETYCZNY 
 

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

wyłącznie na podstawie imiennego skierowania wydanego przez Referat Katechetyczny. 
 

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

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

3. 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) 

oraz  ma obowiązek nadzoru jakości katechezy poprzez hospitację. 
 

4. W dniach 1, 2 i 3 marca 2010 roku odbędzie się, Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę. 
 

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

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

Pastorałek, Konkurs Plastyczny, Konkurs Recytatorski Poezji ks. Jana Twardowskiego) 

szczegóły na www.katecheza.kielce.opoka.org.pl. 
 

6. Katechezą parafialną należy objąć dzieci klas drugich przygotowujące się do Pierwszej 

Komunii świętej oraz młodzież klas drugich i trzecich klas gimnazjum przygotowującą się do 

sakramentu bierzmowania. 



 6 

     Etapy przygotowujące młodzież do bierzmowania obejmują: uroczyste przyjęcie 

kandydatów do bierzmowania podczas Mszy św.; uczestniczenie w spotkaniach grup 

prowadzonych według programu „Otrzymacie Jego moc”; systematyczne uczestnictwo we 

mszach św. w niedzielę i określonych nabożeństwach, przystępowanie do sakramentu pokuty, 

nienaganne uczestniczenie w katechezie szkolnej. 
 

7. Świeccy katecheci są zobowiązani do uczestnictwa w rekolekcjach w Skorzeszycach (15,16,17 

stycznia; 11, 12, 13 i 25, 26, 27 czerwca 2010 roku). 
 

8. Katecheci przystępujący do awansu zawodowego zatwierdzają w Wydziale Katechetycznym 

podanie o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego i w odpowiednim czasie zwracają się z 

pisemną prośbą o dokonanie oceny merytorycznej. 
 

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

szkolno-katechetycznego, jesienne spotkania formacyjne 14 lub 21 listopada i wiosenne 

spotkania od 12 kwietnia 2010 roku. 
 

10. Zwracamy się z prośbą do księży proboszczów o zachęcanie katechetów do udziału w 

kursach doskonalących organizowanych przez doradców metodycznych (ks. Waldemar 

Wiśniowski, ks. Jan Zwierzchowski). Bliższe informacje o kursach na stronie internetowej 

Referatu.  

                                                                                    Ks. dr Karol Zegan 

                                                                    Dyrektor Wydziału Katechetycznego 
 

VII. ZAMIEJSCOWY OŚRODEK DYDAKTYCZNY KUL W KIELCACH 
 

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny KUL w Kielcach został powołany na podstawie umowy 

pomiędzy Uniwersytetem a Diecezją Kielecką. Wydział Teologii pragnie na podstawie niniejszej 

umowy uruchomić następujące kierunki kształcenia: 

 1. Muzykologia, 

 2. Teologia dla świeckich, 

 3. Nauki o rodzinie, 

 4. Różne kierunki studiów podyplomowych. 

W  roku akademickim 2009/2010 został uruchomiony kierunek muzykologii. Ma on służyć 

przede wszystkim potrzebom naszej diecezji. Ukończenie kierunku daje absolwentowi możliwość 

zatrudnienia nie tylko jako organisty, ale w różnych miejscach, np. w szkole, w domu kultury, 

ośrodku wychowawczym, ognisku muzycznym, itp. W przyszłości zostaną uruchomione 

pozostałe kierunki, które będą kształciły absolwentów dla potrzeb diecezjalnych i nie tylko. 

 Informuję Szanownych Księży, że zgodnie z rozporządzeniem Księdza Biskupa 

Ordynariusza składki, które były przekazywane na KUL oraz PAT w postaci tac 

(bożonarodzeniowa i wielkanocna z drugiego dnia świąt, letnia) oraz puszek (czerwcowa i 

jesienna) mają być w całości wpłacane na konto naszej diecezji. Od 15 czerwca bieżącego 

roku zebrane składki mają służyć na działalność Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w 

Kielcach, jak również w rozliczeniach z Uniwersytetem.  

Sekretariat Zamiejscowego Ośrodka przed każdą składką będzie rozsyłał do Czcigodnych Księży 

blankiet wpłat z nazwą parafii i tytułem składki. Dla informacji podaję nr konta: 

Bank PEKAO SA. w Kielcach; nr rachunku: 54 1240 1372 1111 0010 2513 8864 
 

      Ks. Jarosław Czerkawski 

  Dyrektor Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego 
 

VIII. KOMUNIKATY DUSZPASTERSTWA RODZIN 
 

1. 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. 
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2. 17 grudnia 2009 – Opłatek Rodzin Zastępczych, godz. 10.00 Msza św. w Kaplicy Domu 

Księży Emerytów Al. IX Wieków Kielc 15a. 
 

3. 9 stycznia 2010 - Opłatek dla Doradców Życia Rodzinnego, Stowarzyszenia Rodzin 

Katolickich, Wolontariuszy pracujących w poradni, Polskiego Związku Kobiet Katolickich, 

Stowarzyszenia Praw Ojca i Pracowników Katolickiego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego. 

Godz. 10.00 Msza święta w Kaplicy Domu Księży Emerytów pod przewodnictwem ks. bpa 

Kazimierza Gurdy, a następnie spotkanie na Sali konferencyjnej.  
 

4. 6 marca 2010 - Dzień skupienia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.  Szczegółowe informacje 

zostaną przesłane przez sekretariat Stowarzyszenia do poszczególnych kół w naszej diecezji. 
 

5. 24 marca 2010 – Narodowy Dzień Życia 
 

6. 25 marca 2010 – Dzień Świętości Życia. (Informacje dotyczące obchodów Dnia Świętości 

Życia na plakatach i materiałach rozesłanych do parafii).  

        Ks. dr Mariusz Rak              
 

IX. DUSZPASTERSTWO MISYJNE 
 

1. Każda parafia otrzymała we wrześniu br. Kalendarze misyjne 2010 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. Tradycyjnie, przedostatnia niedziela października, w tym roku – 18 X, Niedziela Misyjna, jest 

Światowym Dniem Misyjnym. Na ten dzień Ojciec Święty Benedykt XVI wystosował Orędzie: 

„I w jego świetle będą chodziły narody”, które wypada wykorzystać w animacji misyjnej 

parafian.  
 

3. Niedziela Misyjna rozpoczyna Tydzień Misyjny w parafiach. W homiliach i na 

nabożeństwach różańcowych zapoznajemy wiernych z problematyką misyjną. 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 zorganizowaniu Tygodnia Misyjnego 

znajdziemy w specjalnych materiałach, jakie otrzymała każda parafia: „Tydzień Misyjny 2009. 

Misyjne Materiały Liturgiczne. Aby mieli życie”. Dodatkiem audiowizualnym jest płyta DVD 

z filmem „Nasz Kościół – nasi ludzie”.  
 

4. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2009/2010 ruszyła kolejna edycja 

ogólnopolskiego konkursu misyjnego „Mój szkolny kolega z Misji”. Tegoroczne hasło brzmi: 

„Dzieci głodne miłości”. Wszelkie informacje wraz z regulaminem konkursu znajdziemy na 

stronach www.adgentes.misje.pl. Finał konkursu – 29 VI 2010 r. podczas Misyjnego Kongresu 

Dzieci na Jasnej Górze. 
 

5. 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 2008 r. kolędnicy z naszej diecezji zebrali 6.500 zł. Wkrótce będą przesłane do 

każdej parafii materiały liturgiczne pt. „Kolędnicy Misyjni”.  
 

6. Istnieje możliwość wspierania działalności polskich misjonarzy poprzez wysłanie sms o treści 

MISJE na numer 72032. Dotychczas wpłynęło 723.448 zł, dzięki którym zrealizowano ponad 60 

projektów edukacyjnych i charytatywnych.  
 

7. W bieżącym roku w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie przygotowuje się do pracy 

misyjnej 18 osób, w tym 2 księży z naszej diecezji: ks. Jerzy Majka i ks. Grzegorz Pańczyk. 

Miejmy w naszej modlitwie i życzliwej pamięci zarówno kandydatów, jak i sprawy misji.  
 

http://www.adgentes.misje.pl/
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8. Na obecnej Konferencji Rejonowej można wpisać swoją ofiarę i złożyć ją w „Księdze 

Papieskiej Unii Misyjnej Diecezji Kieleckiej”. W 2008 r. Księża z naszej diecezji ofiarowali na 

PUM łącznie 5.170 zł. Bóg zapłać!   

                                                                                       Ks. Jan Kaczmarek 

                                                                       Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych 
 

X. CARITAS DIECEZJALNA 
 

1. Składamy podziękowanie Czcigodnym Księżom za liczny udział w obchodach Jubileuszu 20-

lecia Caritas Kieleckiej. W kontekście tego wydarzenia będziemy wdzięczni za życzliwe 

przybliżanie wiernym działalności Caritas i inspirowanie do podejmowania nowych dzieł 

miłosierdzia we wspólnocie parafialnej. 
 

2. 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. Świece i 

materiały promocyjne zastaną dostarczone do dekanatów w drugiej połowie listopada. Jednocześnie, 

jeśli będą takie potrzeby, prosimy pilnie zgłosić do biura Caritas ewentualne zmiany w 

przewidywanej ilości  świec. 
      

3. Przypominamy o cierpliwym oczekiwaniu na wpłacenie do Biura Caritas  zaległych ofiar na 

cele miłosierdzia.  Przy okazji wyjaśniamy, że w ciągu roku należy przekazać do Biura Caritas 

ofiary zebrane z racji: 

- Niedziela Miłosierdzia (II Wielkanocna)- ½ ofiar do puszek lub ½ tacy 

- Niedziela w Tygodniu Miłosierdzia (I niedziela października)-  ½ ofiar do    

  puszek lub ½ tacy 

- Boże Narodzenie (Pasterka) – taca na Fundusz Ochrony Życia 

- Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom i baranki wielkanocne- całość zebranych ofiar 
       

4. Kolejny raz zachęcamy do tworzenia Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół 

Caritas. Pełnią one ważną rolę w formacji miłosierdzia i prowadzeniu dzieł charytatywnych w 

Kościele. Udzielimy wszelkiego wsparcia w tworzeniu i prowadzeniu takich zespołów.  
 

5. Caritas w przyszłym roku w dalszym ciągu będzie rozprowadzać żywność dla najbiedniejszej 

ludności z programu PEAD (mleko, masło, mąka, cukier, ser żółty itp.). Niestety, wiele 

dekanatów naszej diecezji nie jest zainteresowanych podjęciem takiej pomocy. Zachęcamy do 

współpracy w celu utworzenia punktów wydawania żywności przy parafiach. Zapewniamy 

w tym względzie pomoc merytoryczną.  
 

6. Ks. Bp Ordynariusz Kazimierz Ryczan dn. 20 listopada br. poświęci nową placówkę: Zakład 

Opiekuńczo- Leczniczy Caritas w Sędziszowie,. Jest ona przeznaczona dla osób przewlekle 

chorych potrzebujących fachowej pomocy medycznej. Przyjęcie odbywa się na podst. 

skierowania lekarskiego. Bliższe informacje u kierownika ZOL – p. Arletty Wierzbowskiej tel. 

041/242-85-85. 
 

                                                                                           Ks. Stanisław Słowik 

        Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej 
 

XI. DUSZPASTERSTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

1. W Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie na rok 2010 planowanych jest 5 turnusów 

wczasorekolekcji dla osób niepełnosprawnych: 
 

I. TURNUS:  20.VI-3 VII 2010 

II. TURNUS: 4-17 VII 2010 (aktywna rehabilitacja) 

III. TURNUS: 18-31 VII 2010 

IV. TURNUS: 1-14 VIII 2010 

V. TURNUS: 15-28 VIII 2010 
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2. Osoby niepełnosprawne i wolontariuszy zapraszam też na następujące spotkania:  
 

10 I 2010 godz. 13.30 Opłatek, kościół św. Jana Chrzciciela w Kielcach 

11 II 2010 godz. 12.00 Światowy Dzień Chorego, kościół Miłosierdzia w Kielcach 

14 III 2010 godz. 14.00 Droga Krzyżowa, kościół św. Franciszka w Kielcach 

18 IV 2010 godz. 14.00 Święcone, kościół w Łosieniu 

23 V 2010 godz. 15.00 Majówka, Dom w Piekoszowie 

2 VI 2010 godz.10.00 Na cześć Jana Pawła II, Masłów, lotnisko 

18 IX 2010 godz. 11.30 Ognisko, Dom w Piekoszowie 

14 XI 2010 godz. 10.30 Odpust, Dom w Piekoszowie 

31 XII 2010 godz. 20.00 Sylwester, Dom w Piekoszowie 
 

3. W Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie przez cały rok osoby chore, niepełnosprawne 

i starsze mogą korzystać z leczenia, rehabilitacji i opieki w szpitalnym Oddziale Rehabilitacji 

Ogólnoustrojowej, w Poradni Rehabilitacyjnej, w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej, w Zakładzie 

Opiekuńczo-Leczniczym, w Domu Pomocy Społecznej. Dom oferuje również rehabilitację 

ambulatoryjną, oraz zaprasza do korzystania z nowoczesnej sali gimnastycznej i z basenu 

rehabilitacyjnego. Dysponujemy także odpowiednim zapleczem do zorganizowania dni skupienia 

i rekolekcji dla różnych wspólnot religijnych (nie tylko dla osób niepełnosprawnych). 

 Więcej informacji na stronie: www.piekoszow.idn.org.pl  
 

         ks. Jan Jagiełka 

                                                                                  Duszpasterz Chorych i Niepełnosprawnych 
 

XII. DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY 
 

1. W imieniu organizatorów i młodzieży pragnę złożyć podziękowanie wszystkim Księżom 

Proboszczom, Wikariuszom i Katechetom, którzy pomogli młodym w organizacji wyjazdów i w 

uczestniczeniu w spotkaniach diecezjalnych tak w Kielcach, jak i w Wiślicy. 
 

2. Od 29.12.2009 r. do 02.01.2010 r. w Poznaniu będzie miało miejsce Europejskie Spotkanie 

Młodych w ramach Pielgrzymki Zaufania organizowanej przez Wspólnotę z Taize. W naszej 

diecezji są trzy punkty przygotowań. Funkcjonują one w Kielcach przy parafiach Chrystusa 

Króla i św. Franciszka z Asyżu oraz w Jędrzejowie przy parafii Trójcy Świętej. Osobą 

odpowiedzialną jest Ks. Robert Zapała. 
 

3. Młodzież zainteresowaną prowadzeniem gazetek parafialnych oraz stron internetowych 

zapraszamy na warsztaty dziennikarskie prowadzone przez ks. Jana Dudę. Odbędą się one 

28.11.2009 r. w Zespole Szkół Katolickich w godzinach od 10 do 14. Koszt 20 zł. Zgłoszenia do 

21.11.2009 r. w Referacie lub u ks. Jana Dudy. Należy zabrać obuwie zamienne. 

 

4. Młodzież z gimnazjów, szkół średnich, studencką i pracującą zapraszamy w sobotę 21.11.2009 

r. z racji Uroczystości Chrystusa Króla, na spotkania w dekanatach. Bliższe informacje o miejscu 

i czasie można uzyskać u Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży oraz na stronie internetowej. 
 

5. Wobec słabnącej religijności młodzieży oraz propozycji konkurujących z postawami 

chrześcijańskimi, zachęcamy duszpasterzy i katechetów to tworzenia przy parafiach grup 

formacyjnych opartych na materiałach KSM-u, Ruchu Światło-Życie, Rycerstwa Niepokalanej, 

Służby liturgicznej, Kół Caritas, Kół różańcowych, Kręgów biblijnych lub innych form 

zorganizowanych. Dają one możliwość uczestnictwa w szerszej społeczności. 

      Organizacji tych grup przez osoby katechizujące może służyć dodatkowa, obowiązkowo 

jedna w tygodniu, godzina lekcyjna wprowadzona od bieżącego roku w szkołach. 
 

                                                                                         Ks. Sławomir Sarek 

                                                                                       Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży 

http://www.piekoszow.idn.org.pl/
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XIII. DUSZPASTERSTWO NAUCZYCIELI 
 

Duszpasterstwo Nauczycieli zaprasza na comiesięczne spotkania formacyjne dla nauczycieli i 

wychowawców. Odbywają się one zasadniczo w drugie piatki każdego miesiąca od godz. 17.30. 

Miejscem spotkań jest Kaplica Szkolna w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej przy ul. 

Świętego Stanisława Kostki 17 w Kielcach. Szczegółowe informacje przesyłane są co miesiąc 

pocztą elektroniczną na kurialne adresy P.T. Księży i Katechetów. Można je znaleźc także na 

stronie Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej www.kostka.all4net.pl Uprzejmie proszę o 

przekazywanie informacji o spotkaniach zainteresowanym nauczycielom i wychowawcom w 

parafiach i szkołach. Dziękuję wszystkim, którzy nie zlekceważą tej prośby. 
 

                                                                    Ks. Leszek Starczewski 
 

XIV. DIECEZJALNY OŚRODEK DUSZPASTERSTWA AKADEMICKIEGO 

EMMANUEL w Kielcach, ul. Wesoła 54, 

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

 tel. 0. 508 865 553 
 

1. 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 - EUCHARYSTIA – godz. 18.00; 

Poniedziałek – EUCHARYSTIA – godz. 18.30; 

Wtorek – EUCHARYSTIA – godz. 18.30. 

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

terminach po wcześniejszym umówieniu. 

- Spotkania formacyjne (biblijno-dyskusyjne) w poniedziałki po Eucharystii.  

Wtorki - adoracja Najświętszego Sakramentu.  

- Wtorki godz. 20.30 – DYŻUR DUSZPASTERZA AKADEMICKIEGO w Akademiku 

Uniwersyteckim przy ul. Śląskiej, pokój nr 03. Możliwość indywidualnej rozmowy. 

- Katechezy i spotkania przygotowujące do sakramentu małżeństwa odbywają się w 

niedziele po Eucharystii. 

- W Adwencie zapraszamy na Roraty o godz. 6.15. Po nabożeństwie wspólne śniadanie. 

- REKOLEKCJE AKADEMICKIE odbędą się w dniach 6-9 grudnia 2009 r. Na 

zakończenie, uroczystej Eucharystii będzie przewodniczył Ks. Biskup Ordynariusz. Po 

nabożeństwie spotkanie opłatkowe. 

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

 - Uprzejmie prosimy Czcigodnych Księży o przypomnienie młodzieży studiującej o 

działalności duszpasterstwa akademickiego i o możliwości uzyskania wszelkiej pomocy 

duszpasterskiej. 
  

2. Duszpasterze Akademiccy w Kielcach w roku Akademickim 2009/2010: 

 

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: wskorupa@kielce.opoka.org.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 

http://www.kostka.all4net.pl/
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Ks. Marcin Żuchowicz 

Parafia Św. Józefa Robotnika 

Ul. Turystyczna 3 

Tel. 41 362 46 28 

 

o. Szymon Mrowiec 

Parafia  Św. Franciszka z Asyżu 

ul. Warszawska 33 

Tel. 41 331 16 17 

e-mail: szymon.mrowiec@gmail.com 

                                                                                            Ks. dr Artur Skrzypek 

                                                                                     Diecezjalny Koordynator DA 
 

XV. ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH DIECEZJI KIELECKIEJ 
 

1. Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej rozpoczął 13 rok swojej działalności. Dzięki 

pozyskanym z MEN środkom przystąpiliśmy do remontu dachu szkoły. Z kolei Fundacja 

katolików niemieckich Renovabis, za pośrednictwem Rady Szkół Katolickich wsparła 

wyposażenie 3 pracowni przedmiotowych w środki wizualne – projektory, ekrany i tablicę 

interaktywną. 

2. Podczas wakacyjnych remontów dokonaliśmy modernizacji pomieszczenia w piwnicach, 

adaptując je na aulę, gdzie prowadzone są konferencje dla nauczycieli, szkolenia i edukacja 

uczniów za pomocą środków multimedialnych. 
 

3. Szkoła jest także miejscem spotkań i formacji różnych grup. Zachęcam grupy parafialne do 

korzystania z możliwości, jakie daje baza lokalowa i wyposażenie szkoły m.in. do spotkań w 

formie dni skupienia przygotowujących do bierzmowania.  
 

4. Nabór na rok szkolny 2010/2011 do szkoły podstawowej i gimnazjum rozpocznie się 15 

lutego a zakończy się 17 marca 2010 r. Kandydaci składają w sekretariacie szkoły 

kwestionariusz wraz z opinią ks. Proboszcza, katechety i wychowawcy.  

5. Nabór do publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego trwa od 27 kwietnia do 15 

czerwca br. Liceum może przyjąć 60 uczniów do dwóch pierwszych klas o profilu 

uniwersyteckim. Prosimy Ks. Proboszczów i Prefektów oraz katechetów o zainteresowanie 

młodzieży możliwością edukacji i formacji w diecezjalnym liceum. 

Przy rekrutacji wymagamy, następujących dokumentów: 

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

sekretariacie szkoły lub - ze strony internetowej)  

◊ opinie: ks. Proboszcza, katechety i wychowawcy. 

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

mail: sekretariat@zskdk.neostrada.pl, tel: (041) 343-11-75, dyr.(041) 342-24-19 
  

         Ks. Jacek Kopeć 

                                             Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej 
 

XVI. DUSZPASTERSTWO ROLNIKÓW 
 

1.  10.stycznia 2010 r., Opłatek dla absolwentów LUK oraz  Członków Stowaryszenia LUK, 

w Busku  Zdroju. 
  

2. 4/5 marca Pielgrzymka - Czuwanie Rolników całej diecezji na Jasnej Górze. Spotkanie z 

przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa. 
  

3. 15 - 30 Kwiecień . Pielgrzymka; Medjugorie - Włochy. 
  

4. Maj - Czerwiec. Rejonowe spotkania z rolnikami. Terminy i miejsca będą podane później 
 

5. Wrzesień. Udział w dożynkach. 
  

6. Październik - III ZJAZD SOŁTYSÓW diecezji kieleckiej 
 
 

                                                                                     Ks. Tadeusz Szlachta 

http://www.kostka.kielce.glt.pl/
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XVII. DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY LITURGICZNEJ 
 

1. Każdego roku organizowany jest zimowy wypoczynek dla Służby Liturgicznej. Prosimy o 

zapoznanie się z terminami: 
 

1 TURNUS 18 – 23.01.2010 (50 osób) 

2 TURNUS 25 – 30.01.2010 (50 osób) 

3 TURNUS 15 – 20.02.2010 (50 osób) 

Karty zgłoszeniowe w Kurii u Siostry Szczepany,  termin zgłoszeń do 03 stycznia 2010 roku. 
 

2. 05 grudnia 2009 o godz. 11.00 w Bazylice Katedralnej J.E Ks. Bp Kazimierz Ryczan udzieli 

błogosławieństwa nowym lektorom naszej diecezji.  
 

3. 26 – 27 marca 2010 roku zapraszamy wszystkich lektorów i animatorów na Dzień Formacji, 

który odbędzie się w Skorzeszycach. Każdy ustanowiony lektor musi w ciągu roku uczestniczyć 

jeden raz w dniu skupienia. Jest to dalszy ciąg formacji lektorskiej. W roku 2009 formację 

lektorską rozpoczęło 320 ministrantów. 
 

4. Wyrażam wielką wdzięczność wszystkim Księżom, którzy z wielkim zapałem i poświęceniem 

obejmują troską w swoich parafiach Liturgiczną Służbę Ołtarza. Proszę o dalszą współpracę i 

zaangażowanie w te dzieła, które organizuje Referat Służby Liturgicznej Diecezji Kieleckiej. 

Zapraszam na stronę internetową: www.ministranci.info.pl 
 

                                                                                        Ks. Łukasz Zygmunt  

 

XVIII. RUCH „ŚWIATŁO – ŻYCIE” 

1. Ruch Światło-Życie zaprasza w ferie młodzież z gimnazjów i szkół średnich na 

rekolekcje ewangelizacyjne. Odbędą się one w ośrodku oazowym w Dębnie k/Bodzentyna w 

dniach 18 – 24. 01 i 24 - 30.01.2010 r. Koszt 190 zł. Rekolekcje te oparte są na głoszeniu 

czterech 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 zgłoszenia w Referacie Ruchu w Kurii (tel. 41-3680504) lub u 

moderatora diecezjalnego ks. Sławomira Sarka (tel. 602758365).  

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

młodzieży oraz kręgów Domowego Kościoła, poprzez spotkania ewangelizacyjne w danej 

parafii. 

                                                                                          Ks. Sławomir Sarek  

                                                                                  Moderator diecezjalny Ruchu 

 

 

                                                                                          † Kazimierz Gurda  

                                                                                  Wikariusz Generalny 

 

http://www.ministranci.info.pl/

