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KOMUNIKAT 

 

 

  Biskup Kielecki Jan Piotrowski przypomina, że w najbliższym tygodniu, tj. od 3 kwietnia 

2016 r. przeżywamy w Kościele w Polsce 72. Tydzień Miłosierdzia pod hasłem: „Miłosierni jak 

Ojciec”. W roku Jubileuszu Miłosierdzia pragniemy w tym czasie szczególnie pochylić się nad 

naszym zaangażowaniem w posługę charytatywną, która jest odpowiedzią człowieka wierzącego na 

bezgraniczną miłość, jakiej każdego dnia doświadczamy od Miłosiernego Boga. 

 Na terenie Diecezji Kieleckiej posługę miłosierdzia realizuje głównie Caritas Diecezjalna, 

która prowadzi 74 całoroczne dzieła pomocy takie, jak: hospicja stacjonarne i domowe, domy 

pomocy, zakłady opiekuńczo-lecznicze, placówki wsparcia dziennego i środowiskowego, poradnie 

lekarskie i rehabilitacyjne, świetlice dla dzieci i młodzieży, żłobek, przedszkola, schroniska i domy 

dla bezdomnych, stołówki charytatywne, pomoc żywnościową i cały szereg innych 

specjalistycznych placówek. Każdego roku z pomocy tej korzysta ponad 30 tys. osób w szczególnie 

trudnej sytuacji życiowej. Ponadto, niektóre zgromadzenia zakonne i stowarzyszenia prowadzą 

własne placówki opiekuńcze i wychowawcze, które znakomicie uzupełniają zakres pomocy 

realizowanej w imieniu Kościoła Katolickiego na terenie naszej diecezji. Działania te są 

namacalnym znakiem troski Kościoła o każdego człowieka w potrzebie, który doświadcza 

różnorodnych trudności życiowych.  

Ksiądz Biskup Jan Piotrowski przy tej okazji wyraża podziękowanie wszystkim 

diecezjanom, którzy włączają się w posługę ludziom ubogim i cierpiącym w Parafialnych 

Zespołach Caritas, Szkolnych Kołach Caritas i wszelkich innych formach zorganizowanej pomocy. 

Szczególne słowa uznania i wdzięczności Ks. Biskup kieruje do tych wszystkich, którzy 

indywidualnie, bezinteresownie i dyskretnie niosą pomoc bliźniemu w swoim najbliższym 

otoczeniu. Bóg zapłać również tym wszystkim, którzy wspierają dzieła miłosierdzia swoim darem 

serca do puszek lub w inny sposób, a także przekazują 1% podatku na dzieła podejmowane przez 

diecezjalną Caritas. W czasie uroczystości tegorocznego Święta Miłosierdzia Bożego Ks. Biskup 

Ordynariusz wręczy diecezjalną nagrodę „Beati Misericordes” dla trzech przedstawicieli firm i 

stowarzyszeń z naszej diecezji, którzy znacząco angażują się w działalność dobroczynną. 

 Za wszelką wrażliwość serca i troskę o poszerzanie cywilizacji miłości w naszym otoczeniu 

w imieniu Pasterza Kościoła Kieleckiego składamy serdeczne Bóg zapłać! 

 

 

                   Ks. dr Stanisław Słowik 

                    DYREKTOR CARITAS KIELECKIEJ 
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Powyższy Komunikat należy odczytać wiernym w Niedzielę Miłosierdzia, 3 kwietnia 2016 r.  

w ramach ogłoszeń parafialnych. 

 

        

        Ks. Dariusz Gącik 

WIKARIUSZ GENERALNY 


