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KURIA DIECEZJALNA                         Kielce, 10 kwietnia 2015 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.diecezja.kielce.pl 

duszpasterz@kielce.opoka.org.pl 

 

OD - 16/15 

 

KOMUNIKATY KURIALNE 

NA KONFERENCJE REJONOWE 

Kwiecień – 2015 

 

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 roku kończącego ważność dokumentu. Należy stwierdzić, że wielu księży na dzień 

dzisiejszy ma nieaktualne testamenty. 
 

2. W związku z czasem urlopowym lub feryjnym przypomina się, że zgodę na urlop wypoczynkowy 

wyraża Kuria Diecezjalna. W przypadku wikariusza w podaniu o urlop wymagana jest uprzednia 

zgoda proboszcza. W przypadku proboszcza wymagane jest, aby w podaniu o urlop podać dane 

kapłana, który podejmie zastępstwo na czas urlopu.  

Pozwolenie na wyjazd za granicę udziela każdorazowo Biskup Ordynariusz. 
 

3. Przypominamy, że wszyscy Księża Diecezji Kieleckiej mogą korzystać z porad dotyczących 

zagadnień prawnych, budowlanych i inwestycyjnych w biurze  Fundacji UNITAS działającej przy 

WSD w Kielcach (tel. 041 368-03-02; 368-02-96). 
 

 

                                                                                        Ks. dr Andrzej Kaszycki  

                                                                                      Kanclerz Kurii 
 

II. WYDZIAŁ FINANSOWY KURII 
 

1. Zgodnie z Zarządzeniami Posynodalnymi Biskupa Kieleckiego, które weszły w życie od I Niedzieli 

Adwentu 2002 r. obowiązek utrzymania Kurii Diecezjalnej spoczywa na wiernych świeckich oraz 

duchownych. Osoby te zobowiązane są do finansowania zadań Kurii Diecezjalnej poprzez 

regulowanie należnych podatków parafialnych oraz osobistych (por. Nr I. 1-2, Podstawy materialne 

instytucji diecezjalnych i uposażenie prezbiterów, w: Zarządzenia Posynodalne Biskupa Kieleckiego, 

Kielce 2002, s. 15). Prawo partykularne w tym zakresie pozostaje w zgodności z powszechnym 

prawem kanonicznym (por. kan. 1262-1263 Kodeksu Prawa Kanonicznego z roku 1983). W związku 

z powyższym bardzo proszę Czcigodnych Księży o uregulowanie wszelkich zaległości. 
 

2. Bardzo proszę o uregulowanie wszelkich kwestii związanych z własnością (notarialny akt 

własności, wpis do ksiąg wieczystych). W sytuacji jakichkolwiek problemów związanych z 

własnością bardzo proszę o kontakt z Wydziałem Gospodarczo – Finansowym Kurii Diecezjalnej w 

Kielcach. W przypadku jakichkolwiek dzierżaw czy użyczeń bardzo proszę o sporządzenie rzetelnych 

umów i zatwierdzenie ich przez Kurię Diecezjalną.  
 

3. Dobro Kościoła domaga się również regulacji związanych z zatrudnieniem pracowników 

kościelnych. Bardzo proszę o zawieranie uczciwych umów i wypłacanie adekwatnych wynagrodzeń 

tak, by nie było w przyszłości jakichkolwiek roszczeń ze strony pracowników kościelnych. 

 

                                                                                                  Ks. dr Andrzej Jankoski 

                                                                                                       Ekonom Diecezji 

http://www.diecezja.kielce.pl/
mailto:duszpasterz@kielce.opoka.org.pl
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III. WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO 
 

1. W związku z rokiem duszpasterskim, przeżywanym pod hasłem „Nawracajcie się i wierzcie w 

Ewangelię”, należy w naszych parafiach zadbać o: 

a) organizowanie nabożeństw pokutnych 

b) nabożeństw wynagradzających 

c) pielgrzymek pokutnych do sanktuariów w naszej diecezji 

d) odnowienie nabożeństw pierwszopiątkowych 

e) podjęcie adoracji i katechez związanych z uczynkami miłosierdzia 

f) umożliwienie wiernym nawiedzania świątyń przez cały dzień 

g) zorganizowanie w większych parafiach całodziennej adoracji  
 

2. W dniach 28-31 maja 2015 r., w Sanktuarium w Skrzatuszu (diec. koszalińsko-kołobrzeska) 

odbędzie się pod hasłem „Skarb w Roli”, III Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji, 

poświęcony ewangelizacji obszarów wiejskich. Zamiarem organizatorów jest umożliwienie 

doświadczenia uczestnikom Kongresu, potrzeb, potencjału oraz nowych możliwości ewangelizacji w 

środowiskach wiejskich. Służyć temu będzie: 

a) podjęcie refleksji pastoralnej odnośnie do specyfiki wyzwań związanych  z ewangelizacją 

środowisk wiejskich, 

b)prezentacja narzędzi służących tej ewangelizacji, 

c) ukazanie podmiotów mogących podjąć dzieło ewangelizacji w środowiskach   wiejskich. 

Spotkanie kongresowe zaadresowane jest do wszystkich, którym leży na sercu ewangelizacja wsi. 

Zachęcamy Księży Proboszczów, aby wraz z przedstawicielami parafii wzięli udział w tym 

wydarzeniu. Informacja o Kongresie i zapisy na www.nowaewangelizacja.org  
 

3. Archiwum Diecezjalne informuje o następujących wydarzeniach: 

a)W dniach 27-28 maja odbędzie się w Miechowie konferencja naukowa dotycząca  dziejów 

Bożogrobców. 

b). W dniach 14-16 czerwca w Kielcach odbędzie się II Ogólnopolskie Forum Dyrektorów Archiwów 

Diecezjalnych. W programie przewidziano m.in. referaty na temat prac konserwatorskich 

przeprowadzonych w archiwach kościelnych Gniezna i Krakowa.  

c) Od września br. rozpocznie się nabór na nowy rok Kursu Przewodników Diecezji Kieleckiej. 

Dyrektor Archiwum Diecezjalnego ks. dr Andrzej Kwaśniewski prosi Księży Proboszczów o 

zainteresowanie wiernych tymi wydarzeniami. Szczegółowe informacje można uzyskać u niego pod 

numerem tel. 664413498 
 

4. W sobotę, 23 maja br., o godz. 9.30 odbędzie się jubileuszowa X Rodzinna Majówka Rowerowa 

z Kielc do Kaczyna. Jej organizatorami tradycyjnie już będą Kuria Diecezjalna w Kielcach, Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji i Caritas. 
 

5. W dniu 31.05.2015 r. odbędzie się V Marsz Życia, który przejdzie ulicami Kielc. Rozpocznie się 

on w Bazylice Katedralnej Eucharystią o godz. 12.30, a po uformowaniu na Placu Najświętszej Maryi 

Panny przejdzie do Muszli w Parku Miejskim, gdzie odbędzie się Festyn Rodzinny. Zachęćmy 

wiernych do jak najliczniejszego wzięcia udziału w tym spotkaniu, które jest wyrazem naszej troski o 

poszanowanie ludzkiego życia.  

Liczymy na podjęcie tej inicjatywy również w innych miejscowościach naszej diecezji. 
 

6. Zapraszamy do udziału w dwóch organizowanych w tym roku pielgrzymkach diecezjalnych: 

a) 9 maja do Sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie, 

b) 25 lipca do Nowego Korczyna z racji odpustu ku czci św. Kingi. 
 

7. W dniach 05-13 sierpnia odbędzie się XXXIV Piesza Pielgrzymka Kielecka na Jasną Górę. 

Szlak pątniczy od Wiślicy na Jasną Górę w 2015 będziemy przeżywali pod hasłem: „Nawracajcie się i 

wierzcie w Ewangelię”. Podejmiemy tematykę powszechności misji Kościoła i duchowości 

poszczególnych kontynentów, aby w ten sposób otoczyć modlitwą wszystkich ludzi na Ziemi, a 

szczególnie ofiarować tegoroczną pielgrzymkę jako duchowy dar ofiary i modlitwy dla wszystkich, 

którzy przybędą w 2016 roku na Światowe Dni Młodzieży. Szczególnie dziękujemy Czcigodnym 

Księżom za organizowanie pielgrzymkowych grup duchowych w parafiach. Równocześnie bardzo 

http://www.nowaewangelizacja.org/
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prosimy, by ci, którzy jeszcze tego nie uczynili, przysłali do Kurii listę grupy duchowej z 2014 roku. 

Będzie to dla nas pomocne w przygotowaniu materiałów do tegorocznej pielgrzymki. 
 

8. W dniach 20 - 23 sierpnia 2015 r. odbędzie się III Rowerowa Pielgrzymka Diecezji  Kieleckiej 

na Jasną Górę. Każdego dnia będzie do pokonania około 60 km, co oznacza, że jest to pielgrzymka 

również dla słabo zaprawionych rowerzystów.  

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie pielgrzymki: www.pielgrzymka-rowery.pl  
 

9. XVI Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy, dbędzie się w dniu 26 września br.. Zakończy go 

tradycyjnie Eucharystia, sprawowana przez Księży Biskupów o godz. 15.00. 
 

10. W dniu 3 października br. (sobota) będzie miała miejsce VII Diecezjalna Pielgrzymka Wspólnot 

Żywego Różańca. Miejscem spotkania będzie Bazylika Katedralna w Kielcach. 
 

                                                                                                     Ks. Sławomir Sarek 

                                                                                   Z-ca Dyrektora Duszpasterstwa Ogólnego 
 

IV. REFERAT KATECHETYCZNY 
 

1. Wiosenne spotkania katechetyczne w rejonach rozpoczynają się od 13 kwietnia i trwają do 27 

kwietnia. Należą one do obowiązkowej formacji katechetycznej. Za wyznaczenie miejsca spotkania 

odpowiadają wizytatorzy rejonowi. Początek spotkań w kościele, o godz. 15.00. 
 

2. Religię w przedszkolach organizuje się na życzenie rodziców. Czas trwania zajęć:  z dziećmi w 

wieku 3-4 lat – ok. 15 minut,  z dziećmi w wieku 5-6 lat – ok. 30 minut. Proszę, aby księża 

dopilnowali katechizacji w przedszkolach. 
 

3. W roku szkolnym 2015/2016 w diecezji kieleckiej obowiązują nowe Programy Nauczania Religii i 

na każdym poziomie nauczania nowe podręczniki. Bardzo proszę księży o zapoznanie się z tymi 

informacjami na stronie Wydziału Katechetycznego i zgłoszenie odpowiednich podręczników do 

dyrekcji szkół. 
 

4. Do Pierwszej Komunii Świętej uczniowie przystępują w trzeciej klasie szkoły podstawowej. 
 

5. Miejscem przygotowywania i udzielania sakramentów jest parafia zamieszkania, a w wyjątkowych 

przypadkach, za pozwoleniem parafia, gdzie znajduje się szkoła, do której uczęszcza uczeń. 
 

6. Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania ma dwa wymiary dalszy i bliższy. 

Przygotowanie dalsze ma miejsce w szkole i związane jest z dwoma pierwszymi latami nauki 

zarówno w szkole podstawowej jak i gimnazjum. Przygotowanie bliższe obejmuje uczniów klas 

trzecich szkoły podstawowej oraz uczniów przystępujących w danym roku do bierzmowania. Jego 

miejscem jest parafia zamieszkania. Są to spotkania, nabożeństwa, wprowadzenie w życie Kościoła. 
 

7. Księża katechizujący w szkołach są zobowiązani do posiadania aktualnego skierowania do 

nauczania, a kończący pracę odwołania tegoż skierowania (również przechodzący na emeryturę). 
 

8. Księża proboszczowie na piśmie zwracają się z prośbą o skierowanie do nauczania religii dla 

katechety. Również na piśmie zwracają się o odwołanie  skierowania dla katechety z uzasadnieniem 

tej prośby. 
 

9. Przypominam, że uczniom kończącym dany etap nauczania, a w szczególności uczniom szkół 

ponadgimnazjalnych kończącym naukę, należy wydawać zaświadczenia o ukończeniu katechezy. 
 

                                                                                                  Ks. dr Karol Zegan 

                                                                                Dyrektor Wydziału Katechetycznego 

 

V. REFERATU SZTUKI SAKRALNEJ I BUDOWNICTWA KOŚCIELNEGO 
 

1. Jednym z przejawów życia Kościoła jest sztuka sakralna należąca do najszlachetniejszych dzieł 

ducha ludzkiego. Dąży ona do wyrażenia nieskończonego piękna Boga. Przejawia się zarówno w 

dziełach dawnych, czyli zabytkach, jak i w dziełach współczesnych. Dzieła dawne, w które bogata jest 

nasza diecezja, muszą być chronione w całości, gdyż są dowodem naszej chrześcijańskiej historii. 

Dzieła współczesne wprowadzane do zabytkowych kościołów winny być wykonywane na 

http://www.pielgrzymka-rowery.pl/
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najwyższym poziomie artystycznym i technicznym, gdyż odzwierciedlają naszą postawę wobec Boga 

i świadczą o niej wobec przyszłych pokoleń. 
 

2. Rządcy kościołów (proboszczowie, administratorzy, rektorzy) nie są właścicielami, lecz tylko 

stróżami i opiekunami sztuki sakralnej. Nie wolno postępować im według osobistego poglądu, lecz 

zgodnie z przepisami Prawa Kanonicznego, Konstytucji o liturgii świętej, Instrukcjach i wytycznych 

Episkopatu Polski, Zarządzeniach Posynodalnych Biskupa Kieleckiego, a także z uwzględnieniem 

przepisów państwowych. 
 

3. Na wszystkie prace konserwatorskie prowadzone przy budynku kościoła lub jego wyposażeniu oraz 

na wszystkie prace budowlane (remonty, przebudowy, wznoszenie nowych budynków) należy 

uzyskać pisemne zezwolenie Biskupa kieleckiego. W związku z tym przed przystąpieniem do prac 

należy przedłożyć w Kurii diecezjalnej stosowną prośbę oraz: 

- program prac konserwatorskich lub projekt budowlany (w przypadku zamiaru wznoszenia nowego 

budynku: wstępne założenia wraz z koncepcją) 

- informacje dotyczące wykonawcy prac 

- kosztorys wstępny, inwestorski lub ofertowy wraz z informacją na temat sposobu finansowania prac 

- propozycję umowy z wykonawcą prac. Umowę taką można podpisać z wykonawcą po uzyskaniu 

pisemnej zgody Biskupa kieleckiego na prowadzenie prac.  

Zasady te stosuje się również przy projektowaniu i wyposażaniu wnętrza świątyni we współczesne 

dzieła sztuki sakralnej (ołtarze, obrazy, pomniki św. Jana Pawła II itp.). 
 

4. Konstytucja o liturgii świętej przypomina, by nie dopuszczać do wnętrz kościelnych dzieł 

bezwartościowych, przeciętnych i nieoryginalnych, oraz takich, które by swoją formą lub treścią 

obrażały zdrowy zmysł religijny. Każdy kościół jest czymś niepowtarzalnym, stąd nie można 

umieszczać w nim szablonowych obrazów, odlewanych hurtowo z żywic epoksydowych figur 

świętych, stacji Drogi Krzyżowej itp. Każda rzecz powinna być zaprojektowana dla konkretnego 

kościoła i wykonana przez dobrego artystę. 
 

5. Na terenie plebanii nie wolno przechowywać przedmiotów, stanowiących wyposażenie wnętrza 

kościoła, a tym bardziej posiadających charakter zabytkowy lub wpisanych do rejestru zabytków. 
 

6. Budynki kościołów powinny być chronione przed kradzieżą oraz różnymi formami profanacji. W 

tym celu we wszystkich świątyniach powinien być zamontowany sprawny system sygnalizacji 

włamania. 
 

                                                                                                    Ks. dr Paweł Tkaczyk 

                                                                            Referent ds. Budownictwa Sakralnego i Kościelnego 

 

VI. DUSZPASTERSTWO KAPŁANÓW 
 

1. Rekolekcje kapłanów w Skorzeszycach odbędą się: 

3-6 listopada 2015 r. (wyświęceni 1986-1992) 

- prowadzi ks. Stanisław Lec (Wrocław) 

16-19 listopada 2015 r. (wyświęceni 1993-2001) 

– prowadzi ks. dr Zbigniew Krzyszowski (Tarnów) 

23-26 listopada 2015 r. (wyświęceni 2002-2014) 

– prowadzi ks. dr Zbigniew Krzyszowski (Tarnów) 

Kapłani, mający przeszkody z uczestnictwem w rekolekcjach w wyznaczonej dla nich serii, mogą 

przybyć na inną serię, ale proszeni są o powiadomienie o tym Dyrektora Domu Rekolekcyjnego w 

Skorzeszycach Księdza Jacka Iwana sms-em: 691 399 149 lub e-mailem: jaceks.iwan@gmail.com 
 

Przewidziana jest także seria rekolekcji kapłańskich w dniach 7-10 września 2015r.  

w Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła w Kielcach (ul. Bęczkowska 53a ) 

Rekolekcje prowadzone są metodą „lectio divina” na temat: Bóg i pieniądz.  

Poprowadzi je ks. Marian Królikowski (Przełożony Generalny Stow. Życia Ap. „Koinonia św. Pawła” 

w Kielcach). Pragnący je odprawić powinni wcześniej zgłosić swój udział.  

Tel: 41/368 57 03  lub 606 124 328; e-mail: r.missio@complex.com.pl; www.rmissio.pl 
 

mailto:jaceks.iwan@gmail.com
mailto:r.missio@complex.com.pl
http://www.rmissio.pl/
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2. Formacja stała kapłanów I-XX rok kapłaństwa 

Wiosna 

17-18 kwietnia - dla roczników 2005-2014 

24-25 kwietnia - dla roczników 1995-2004 

Spotkania prowadzi ks. Marek Dziewiecki 

Jesień 
20-21 listopada - dla roczników 2006-2015 

27-28 listopada - dla roczników 1996-2005 

Przywozimy ze sobą Liturgię Godzin, alby i stuły. 

Opłata za pobyt w Skorzeszycach - 120 zł. 
 

3. Comiesięczne Dni Skupienia Kapłanów w dekanatach odbywać się będą w całej Diecezji w II 

czwartek miesiąca. Czas ustalamy w ramach dekanatu. 
 

4. Rejonowe dni skupienia kapłanów 

Przed Adwentem i przed Wielkim Postem dni skupienia kapłanów będą miały miejsce w 

wyznaczonych rejonach. Przewodniczyć im będą Księża Biskupi i Diecezjalni Ojcowie Duchowni. 

Termin i godziny ustalane zostaną dla całej Diecezji w terminie późniejszym. 

Wykaz rejonów 

KIELCE WSD  

1. Kielce Południe 

2. Kielce Północ 

3. Kielce Śródmieście 

4. Kielce Zachód 

5. Bodzentyn  

6. Daleszyce 

7. Masłów  

8. Zagnańsk  

BUSKO ZDRÓJ (św. Brata 

Alberta) 

9. Busko Zdrój  

10. Chmielnik  

11. Nowy Korczyn  

12. Stopnica  

13. Wiślica  

 

CHĘCINY 
14. Chęciny 

15. Piekoszów  

16. Jędrzejów  

17. Małogoszcz  

18. Morawica  

 

WŁOSZCZOWA 

19. Koniecpol 

20. Włoszczowa 

21. Lelów  

22. Łopuszno  

23. Szczekociny 

24. Sędziszów 

KAZIMIERZA WIELKA 
25. Kazimierza Wielka  

26. Pińczów  

27. Proszowice  

28. Skalbmierz  

 

MIECHÓW 

29. Miechów  

30. Wodzisław  

31. Żarnowiec  

32. Słomniki  

33. Skała  

 
 

5. Dzień kapłański w Bazylice Katedralnej 

28 maja 2015 r. – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana 
 

6. Pielgrzymka kapłanów do Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach Chmielnickich 

– 17 października 2015 r. 
 

Ks. Andrzej Kaleta       Ks. Tomasz Rusiecki 

Diecezjalni Ojcowie Duchowni 
 

 

VII. REFERAT DUSZPATERSTWA POWOŁAŃ 
 

1. Wyrażam wdzięczność za zaangażowanie w działania na rzecz nowych powołań kapłańskich. W 

kolejnym spotkaniu  Zostań klerykiem na weekend… wzięło udział 30 młodzieńców. Przed nami 

drugie spotkanie w tym roku, które rozpoczniemy w najbliższy piątek (10 kwietnia 2015) o godz. 

15.30 (są jeszcze dwa wolne miejsca – serdecznie zapraszam). Za współpracę bardzo dziękuję.  
 

2. Zapraszam wszystkich do udziału w kolejnym cyklu modlitw rozpoczętym trzy lata temu. Tym 

razem jest to spotkanie przeznaczone dla wszystkich  członków wspólnot parafialnych (nie tylko dla 

młodzieży męskiej), dla wszystkich pragnących ofiarować czas na modlitwę o powołania, starszych i 

młodszych. Tak jak w latach ubiegłych, zatytułowane jest ono: „Przez Ich zasługi modlitwy…”, czyli 

prośba o powołania zanoszona za pośrednictwem świętych i błogosławionych. Modlitwy będą 

odbywały się w następującym porządku:  
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I. Kazimierza Wielka Par. pw.  Podwyższenia Krzyża Świętego, dnia 19 maja 2015, godz. 19.00 dla 

dekanatów: Pińczów, Jędrzejów, Wodzisław, Wiślica, Nowy Korczyn, Stopnica, Busko Zdrój.   

II. Kielce - Par. pw. św. Wojciecha, dnia 12 maja 2015, godz. 19.00 dla dekanatów: Daleszyce,  

Bodzentyn, Masłów, Zagnańsk, Morawica, Chmielnik.  

III. Polichno, dnia 21 maja 2015, godz. 19.00 dla dekanatów: Łopuszno, Piekoszów, Kielce, Chęciny, 

Małogoszcz  

IV. Książ Wielki, dnia 14 maja 2015, godz. 19.00 dla dekanatów: Skalbmierz, Kazimierza Wielka, 

Proszowice, Słomniki, Skała, Miechów.  

V. Kroczyce, dnia 22 maja 2015, godz. 19.00 dla dekanatów: Szczekociny, Włoszczowa, Koniecpol, 

Lelów, Sędziszów, Żarnowiec.  

Każde spotkanie rozpoczyna się Eucharystią pod przewodnictwem członka zarządu WSD. Do udziału 

w  tej Eucharystii zapraszamy wszystkich kapłanów.  Cała oprawa liturgiczna i muzyczna należy do 

alumnów WSD. Druga część spotkania, bezpośrednio po Eucharystii, odbywa się przy relikwiach 

świętych i błogosławionych (można na stronie WSD Kielce zobaczyć zdjęcia z roku ubiegłego). 

Modlitwa zaplanowana jest w taki sposób, aby każdy uczestnik brał w niej aktywny udział. Na 

zakończenie będzie możliwość ucałowania relikwii, co dla wielu osób, szczególnie starszych, było w 

ubiegłym roku szczególnym momentem. W Kurii są do odebrania plakaty informacyjne dotyczące 

wskazanych modlitw. Gdyby ktoś z Księży uznał, że lepiej dla jego parafii będzie wziąć udział w 

innym miejscu niż wskazane, proszę o zgłoszenie takiej decyzji. Zwracam się również z prośbą o 

informację dotyczącą ilości uczestników z danej parafii lub o ich braku, jeśli będzie taka sytuacja 

(mail: kowalm@vp.pl; tel. 693939796). Jest to konieczne dla technicznych spraw związanych z 

organizacją spotkania.  
 

                                                                                                 Ks. Mirosław Kowalski 

                                                                                      Moderator Duszpasterstwa Powołań 

 

VIII. SZAFARZE NADZWYCZAJNI KOMUNII ŚWIĘTEJ 
 

1. Plan spotkań formacyjnych dla szafarzy: 

25 kwietnia 2015 – spotkanie formacyjne w WSD Kielce, godz. 10.00; 

15 - 16 maja 2015 – Pielgrzymka Szafarzy do Strachociny, Dukli i Komańczy (Szafarze mogą w niej 

uczestniczyć z najbliższymi); 

13 czerwca 2015 – spotkanie formacyjne w WSD Kielce, godz. 10.00.  

Dziękując za współpracę, proszę o przekazanie tej informacji Szafarzom, szczególnie tym, którzy nie 

posiadają dostępu do strony internetowej naszej diecezji. 
 

2. Kurs dla kandydatów na szafarzy rozpoczniemy 13 czerwca o godz. 12.00 w WSD. Bardzo proszę 

o zgłoszenia kandydatów do 1 czerwca (tel. 693939796 lub kowalm@vp.pl). Proszę również aby na 

pierwsze spotkanie kandydaci zgłosili się z opinią od Księży Proboszczów.  
  

                                                                                                  Ks. dr Mirosław Kowalski 

                                                                                                   Ceremoniarz Diecezjalny 
 

 

IX. WYDZIAŁ ŻYCIA KONSEKROWANEGO 
 

1. Rok Życia Konsekrowanego 

W Roku Życia Konsekrowanego trwa w naszej Diecezji sztafeta modlitwy adoracyjnej: adoracja 

Najświętszego Sakramentu w intencji wszystkich form życia konsekrowanego, o powołania do nich 

i o świętość osób poświęconych Bogu, m.in. w parafiach, według porządku zamieszczonego na 

internetowej stronie naszej Diecezji: 

http://www.diecezja.kielce.pl/rok-zycia-konsekrowanego 

http://www.diecezja.kielce.pl/rok-zycia-konsekrowanego/slowo-do-kaplanow-i-osob-

konsekrowanych-o-diecezjalnej-adoracji 

http://diecezja.kielce.pl/sites/default/files/adoracja-najswietszego-sakramentu.pdf 
 

mailto:kowalm@vp.pl
mailto:kowalm@vp.pl


 7 

2. Zwróćmy też uwagę na możliwość uzyskiwania w tym Roku odpustu zupełnego w kościołach i 

kaplicach zakonnych oraz w wyznaczonych przez Biskupa Ordynariusza kościołach Diecezji. 

Wiadomości na ten temat znajdziemy na stronie internetowej naszej Diecezji: 

http://diecezja.kielce.pl/sites/default/files/dekret-biskupa-kieleckiego-o-odpustach-w-roku-

zycia-konsekrowanego.pdf 

http://www.diecezja.kielce.pl/rok-zycia-konsekrowanego/penitencjaria-apostolska-dekret-o-

odpustach 
 

                                               Ks. Tomasz Rusiecki 

                                               Wikariusz Biskupi  

                                     d.s. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. 

 

X. MISYJNE DZIEŁO DIECEZJI KIELECKIEJ 
 

1. Zachęcamy wszystkich Księży Proboszczów do wprowadzenia podczas nabożeństw pierwszo- 

piątkowych modlitw w intencji Dzieła Misyjnego oraz misjonarzy pochodzących z naszej diecezji. 

Ofiary jakie wierni złożą w tym dniu, przeznaczone będą bezpośrednio na potrzeby naszych 

misjonarzy. Z miesięcy I, II, III wpłynęło 37000 zł. 
 

2. 27.06 – 04.07.2015 Skorzeszyce  – Misyjne Wakacje z Bogiem. Wypoczynek dla dzieci 

zaangażowanych w PDMD oraz Kolędników Misyjnych. Zapraszamy do udziału w wypoczynku, a 

zarazem formacji dla dzieci, które w Ogniskach Misyjnych i innych grupach angażują się na rzecz 

Dzieła Misyjnego. Zapisy u ks. Grzegorza Stachury tel: 691495287. 
 

3. IV Ogólnopolski Kongres Misyjny. 12-14 czerwca 2015 roku. Od wielu miesięcy w całej Polsce 

trwają przygotowania do Kongresu Misyjnego. To bardzo ważne wydarzenie dla całego Kościoła w 

Polsce. Szczegółowy program IV Ogólnopolskiego Kongresu na www.misje.pl  

- 12 czerwca 2015 – Konferencja naukowa na UKSW w Warszawie ( zapraszamy do udziału księży i 

osoby świeckie). 

- 13 czerwca 2015 – Spotkanie w trzech grupach w Archidiecezji Warszawskiej: 

a) Dziecięca Stacja Kongresowa – Warszawa „Torwar”, ul. Łazienkowska 6a ( ciekawy program dla 

dzieci – można zachęcić do wyjazdu dzieci komunijne ). 

b) Stacja kongresowa dorosłych – kościół Wszystkich Świętych Warszawa. 

c) Młodzieżowa stacja kongresowa – Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego Warszawa ( ciekawy 

program dla młodzieży – zachęcamy bierzmowanych lub lektorów i starszych ministrantów). 

W najbliższym czasie prześlemy informacje dotyczące wyjazdu do Warszawy parafian naszej 

diecezji. Warto w modlitwie i podczas spotkań z grupami parafialnymi uwrażliwiać wiernych na 

temat IV Ogólnopolskiego Kongresu Misyjnego i naszej obecności w tych ogólnopolskich 

wydarzeniach. 
 

4. 14 czerwca 2015 Niedziela Kongresowa w archidiecezjach i diecezjach 

a) 7.00 Msza św. telewizyjna z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach. 

b) 9.00 Msza św. radiowa z Bazyliki Św. Krzyża w Warszawie. 

c) 13.00 Msza św. transmitowana przez „Telewizję Polonia” z Poznańskiej Fary. 

W DIECEZJI KIELECKIEJ:  We wszystkich parafiach Msza św. Kongresowa w intencji misji, z 

homilią o tematyce misyjnej. Przed każdą Mszą św. lub po ogłoszeniach, dziesiątek różańca w intencji 

misji. W tym dniu od godz. 15.00 na Placu św. Jana Pawła II przed Bazyliką Katedralną festyn 

misyjny, zaś o godz. 18.00 w Bazylice Katedralnej w Kielcach Msza św. pod przewodnictwem 

Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego w intencji misji. W parafiach można zorganizować festyn 

misyjny, loterię lub kiermasz misyjny, konkurs piosenek misyjnych i naukę hymnu kongresowego. 

Katecheci proszeni są, by przygotowali z dziećmi i młodzieżą scenkę misyjną. W szkołach należy 

przeprowadzić katechezy misyjne ( Referat Katechetyczny wysłał katechezy do wszystkich 

katechetów, a także w ubiegłym roku do każdej parafii dotarła książka z materiałami), konkursy 

wiedzy o tematyce misyjnej. Można też zaprosić misjonarza aktualnie posługującego na misjach lub 

tych misjonarzy, którzy posługiwali na misjach. Czas Ogólnopolskiego Kongresu powinien stać się 

dobrą okazją do założenia w szkole lub parafii Ogniska Misyjnego lub PDMD jako owoc i zachęta do 

http://www.misje.pl/
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dalszych działań na rzecz misji. Zachęćmy także wszystkie rodziny, by w tym dniu w swoich domach 

modliły się w intencji misji, nabyły literaturę misyjną, czasopisma misyjne, filmy misyjne. Chorych i 

cierpiących poprośmy o dar modlitwy i złożenia swego cierpienia w intencji Dzieła Misyjnego. Niech 

to będzie czas żywej i odnowionej wiary, którą chcemy przekazać tym, którzy jeszcze nie poznali 

Chrystusa. A w końcu niech stanie się uwielbieniem Boga za tych misjonarzy, którzy posługują na 

misjach oraz wołaniem modlitewnym  Kościoła w Polsce o dar nowych powołań misyjnych, tak 

spośród nas duchownych, jak i osób świeckich.  
 

5. W lipcu zachęcamy do udziału w akcji MIVA Polska. Akcja św. Krzysztof jest to apel, z którym 

MIVA Polska zwraca się do kierowców i użytkowników pojazdów mechanicznych, aby jeździli 

ostrożnie i bezpiecznie, a w duchu wdzięczności Bogu za bezpieczne podróże złożyli 1 grosz za 1 

kilometr bezpiecznej jazdy na środki transportu dla polskich misjonarzy i misjonarek. Warto 

zaznaczyć, iż w ostatnim czasie Ks. Grzegorz Pańczyk posługujący w Peru otrzymał od MIVA Polska 

nowy samochód. 
 

6. Miesiąc maj jest szczególnym czasem. Odbywają się I Komunie św. i przeżywany jest biały 

tydzień. Zachęcamy do duchowej i materialnej łączności na rzecz dzieci misji. Do wszystkich parafii 

trafiły materiały liturgiczne, a także obrazki i koperty. Wysłane zostały czytanki na miesiąc maj, które 

przygotują nas do przeżyć kongresowych.  
 

7. Wszystkie wpłaty na rzecz misji dokonujemy na nowe konto: 

Misyjne Dzieło Diecezji Kieleckiej 

Kuria Diecezjalna 

ul. Jana Pawła II nr 3 

25-013 Kielce 

Nr konta: 40 1240 1372 1111 0010 6117 7623 

(Zawsze należy podać parafię  – cel ofiary) 
 

8. Zapraszamy do nowo otwartego sklepiku misyjnego. Mieści się on w Punkcie Kurii Diecezjalnej. 

Można w nim nabyć wszystkie materiały formacyjne dla grup misyjnych, różańce misyjne, krzyże dla 

bierzmowanych jako pamiątkę bierzmowania, filmy misyjne, książki, śpiewnik z trzema płytami CD, 

rzeczy przywiezione z misji robione ręcznie przez tamtych ludzi i wiele innych rzeczy. 
 

9. Intencje binacyjne przekazujemy dla naszych misjonarzy, za pośrednictwem Diecezjalnego 

Dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych. Należy podać miesiąc lub kwartał i rok.  
 

                                                                                                       Ks. Łukasz Zygmunt 

                                                                              Diecezjalny Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych 
 

 

XI. DUSZPASTERSTWO 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) 344 – 55 – 92 

poniedziałek – piątek w godz. 16.00 – 18.00. 
 

2. Poradnia Rodzinna 

Poniedziałek - Poradnia psychologiczna 

Wtorek - Poradnia socjalna 

Środa  - Porania wychowawcza 

Czwartek - Dyżury prawników 

Piątek  -  Poradnia specjalistyczna – lekarska 
 

3. SPOTKANIA MAŁŻENSKIE - kontakt e-mail: januszbarwinek@gimail.com tel. (41) 3467505; 

kom. 604606334. 
 

4. Terminy spotkań szkolenia Doradców Życia Rodzinnego:  

- 11 kwietnia 2015 

- 23 maja 2015 

- 13 czerwca 2015 - koniec szkolenia. 
 

mailto:januszbarwinek@gimail.com
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5. 20 kwietnia 2015 r. 11.00, Karczówka, Msza św. pod przewodnictwem Ks. Bp Jana Piotrowskiego, 

20-lecie Polskiego Związku Kobiet Katolickich Oddział Kielce. 
 

6. 20 czerwca 2015 r. Dzień Skupienia Doradców Życia Rodzinnego Al. IX Wieków Kielc 15a, godz. 

10.00.  
 

7. 4 – 6 września 2015 r. Rekolekcje dla Doradców Życia Rodzinnego w Skorzeszycach. 
 

8. 26 – 27 września 2015 r. Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin do Częstochowy. 
 

9. Dom Samotnej Matki w Wiernej przyjmuje w sytuacjach kryzysowych. 26-065 Piekoszów, Ruda 

Zajączkowska nr 4 tel. 41306-47-59. 
 

10. Kontakty: 

I. Duszpasterstwo Rodzin – Kielce, Al. IX Wieków 15a - tel. (41) 344 –  55 – 92. 

- Godziny dyżurów Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego  

- Wtorek  15.00 – 17.30 

- Środa  15.00 – 17.30 

- Piątek  10.00 – 12.00 
 

II. Polski Związek Kobiet Katolickich - spotkania w każdy drugi poniedziałek miesiąca, Msza św. 

godz. 16.30 i spotkania na sali konferencyjnej Al. IX Wieków Kielc 15a. 
 

III. Stowarzyszenie Praw Ojca – spotkania w środy od 16.00 do 18.00. – sala konferencyjna, Al. IX 

Wieków Kielc 15a. 
 

                                                                                                           Ks. dr Mariusz Rak 

                                                                                                Diecezjalny Duszpasterz Rodzin 

11. Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR 

W ramach Duszpasterstwa Rodzin działa Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR. Powstała ona 

jako dzieło sakramentalnych małżonków, którzy w kryzysie ich małżeństwa chcą wytrwać w miłości, 

wierności i w zobowiązaniach wynikających z  przysięgi małżeńskiej. W Kościele katolickim, 

w którym zawierali swój sakrament małżeństwa, szukają wsparcia i  pomocy. Mimo rozłąki, 

opuszczenia, czy zdrady jednego z małżonków chcą trwać w  swoich małżeństwach. Charyzmatem 

Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR jest dążenie do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa 

tych małżonków, którzy przeżywają kryzys. Współpracując z Panem Bogiem wierzą, że jest możliwe 

odrodzenie ich małżeństwa. Prawda o mocy sakramentu oznacza, że nawet, jeśli małżonkowie nie 

potrafią ze sobą być i odchodzą w stan separacji, to ich sakramentalne małżeństwo trwa nadal. 

Członkowie Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w sposób namacalny bronią jedności i 

nierozerwalności małżeństwa. 

W imieniu członków Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR zapraszamy Czcigodnych Księży, 

aby zainteresowali tą inicjatywą wszystkich małżonków w swoich parafiach, którzy przeżywają 

trudności i kryzys w swoim małżeństwie lub może doświadczyli rozwodu, a w swoim sercu chcą 

naprawy swojego małżeństwa, aby zapoznali się z charyzmatem i działalnością Wspólnoty Trudnych 

Małżeństw SYCHAR. Najpierw zapraszam do zapoznania się ze stroną internetową. 

www.sychar.org    www.kryzys.org    www.rws.sychar.org    www.rws.kryzys.org  

www.rekolekcje.sychar.org  www.modlitwa.info  www.12krokow.sychar.org  

www.12krokow.kryzys.org  www.separacja.org   
 

W Kielcach Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR działa od listopada 2013 r. Spotkania 

formacyjne odbywają się w każdy drugi piątek miesiąca w Kościele p. w. Niepokalanego Seca NMP 

w Kiecach, ul. Urzędnicza 3 o godz. 18.00. Każde spotkanie rozpoczyna się Mszą Św., a później jest 

spotkanie formacyjne. 

 
 

                                                                                            Ks. dr Sebastian Wieczorek  

                                                                                                    Duchowy opiekun  

                                                                        Kieleckiego Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej  

                                                                                                      Tel. 730 11 33 47 
 

http://www.sychar.org/
http://www.kryzys.org/
http://www.rws.sychar.org/
http://www.rws.kryzys.org/
http://www.rekolekcje.sychar.org/
http://www.modlitwa.info/
http://www.12krokow.sychar.org/
http://www.12krokow.kryzys.org/
http://www.separacja.org/
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XII. CARITAS 
 

1. Dziękujemy serdecznie Księżom, którzy włączyli się w obchody Jubileuszu 25–lecia diecezjalnej 

Caritas. Jesteśmy wdzięczni za modlitwę, życzenia i wszelką życzliwość. Posiadamy jeszcze 

publikacje związane z tym wydarzeniem (księga jubileuszowa i broszura), które możemy przekazać 

zainteresowanym. 
 

2. Prosimy o złożenie sprawozdania (pocztą elektroniczną lub listownie) z programu Jałmużna 

Wielkopostna w terminie do 22  maja br. do Biura Caritas. Informacja powinna zawierać dane o 

wysokości zebranych ofiar i ich przeznaczeniu (kielce@caritas.pl). 

3. Do końca kwietnia istnieje możliwość przekazania 1% podatku w rozliczeniu rocznym za 2014 r. 

Bardzo prosimy, aby Czcigodni Księża jeszcze w niedziele 19 i 26 kwietnia br. zachęcili wiernych do 

tej formy wsparcia dzieł Caritas Kieleckiej. 
 

4. Zachęcamy do zakładania Szkolnych Kół Caritas i Parafialnych Zespołów Caritas które angażują 

wolontariuszy w dzieła charytatywne w szkole i w parafii. Jesteśmy gotowi udzielić w tym zakresie 

wsparcia poprzez przekazanie materiałów formacyjnych oraz przeprowadzenie stosownych szkoleń. 

Więcej informacji: ks. Krzysztof Banasik (kom 604-611-636) lub Diecezjalne Centrum Wolontariatu  

(kom. 664-031-039).  
 

5. Zachęcamy gorąco Księży Wikariuszy do prowadzenia turnusów kolonii charytatywnych. W tym 

roku zaplanowano turnusy w  Kaczynie, Karpaczu i Wisełce nad Bałtykiem. Coraz bardziej 

odczuwalny jest brak księży i katechetów, którzy wielkodusznie włączyliby się w to szczytne dzieło. 

Pragniemy przypomnieć, że kolonie Caritas prowadzone z udziałem duszpasterzy i katechetów są 

formą ewangelizacji dzieci, które w większości nie mają w rodzinie dobrego wzoru chrześcijańskiego 

życia. Szczegółowe ustalenia prowadzi ks. Krzysztof Banasik. 
 

6. Zapraszamy do korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego w Kaczynie przez grupy parafialne, 

wycieczki szkolne i inne. Ośrodek  przeszedł gruntowną modernizację i rozbudowę. Do  dyspozycji 

jest 5 nowych domków 16 osobowych z łazienkami, budynek główny (50 miejsc) z nową jadalnią, 

świetlica, boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią i wiata na ognisko. Administrator Ośrodka ks. 

Bogusław Bochenek kom. 519-198-250. 
 

7. Składamy serdeczne podziękowanie za ofiary zbierane w parafiach na wspólne dzieła miłosierdzia. 

Dla Księży Dziekanów i Wicedziekanów przygotowany został wykaz ofiar przekazanych w ub. r.. 

Jeśli pozostały zaległości,  prosimy o  rychłe uregulowanie. Sprawozdanie merytoryczne z 

działalności Caritas Kieleckiej za 2014 r. umieszczone jest na stronie internetowej 

www.kielce.caritas.pl. Na indywidualne życzenie możemy przesłać wersje papierową. 
 

                                                               Ks. dr Stanisław Słowik 

        Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej 
 

XIII. REFERAT ORGANISTOWSKI 
 

1. Stanowisko organisty można powierzyć praktykującemu katolikowi, szczerze oddanemu 

Kościołowi i cieszącemu się dobrą opinią. Kandydat musi posiadać odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe. O zamiarze zawarcia umowy o pracę z organistą, proboszcz powinien zawiadomić 

Diecezjalną Komisję ds. Muzyki Kościelnej.  Umowa o pracę podpisana przez proboszcza i organistę, 

do swej ważności wymaga zatwierdzenia przez przewodniczącego Komisji ds. Muzyki Kościelnej. Z 

kandydatem na organistę proboszcz zawiera pisemną umowę o pracę na podstawie Regulaminu oraz 

Kodeksu Pracy, który określa obowiązki i prawa organisty. W tekście umowy należy zaznaczyć na 

jaki okres jest ona zawarta (czas próbny, czas określony lub nieokreślony). Należy także podać 

wymiar etatu. Bardzo proszę o uregulowanie tych umów ze swoimi pracownikami. Podczas wizytacji 

biskupich w danych parafiach, będą weryfikowane i sprawdzane takie umowy oraz stan instrumentu.  
 

2. Zwracam się z prośbą i apelem do Czcigodnych Księży Dziekanów i Proboszczów, aby 

jakiekolwiek prace przy organach, remonty, renowacje, konserwacje i również prace przy wszelkich 

innych instrumentach zabytkowych znajdujących się w posiadaniu parafii, konsultować z Komisją ds. 

Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Kielcach. Wszelkie prace dotyczące budowy nowych 
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organów, przebudowy, przeniesienia i remontów instrumentów w diecezjalnych i zakonnych 

kościołach oraz kaplicach naszej diecezji mogą być podejmowane i przeprowadzane wyłącznie za 

zgodą i po zatwierdzeniu projektu przez Komisję. A po ich zakończeniu zgłaszane są Komisji w celu 

dokonania odbioru technicznego instrumentu. Po odbiorze technicznym instrumentu sporządza się 

„protokół komisyjnego odbioru organów”, który podpisują wszyscy członkowie komisji odbiorczej 

oraz obecny przedstawiciel zakładu organmistrzowskiego i otrzymują go: 

a. proboszcz, rektor bądź administrator kościoła czy kaplicy 

b. zakład organmistrzowski 

c. archiwum Komisji ds. Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Kielcach 
 

3. Przypominam o organizowanych dniach skupienia dla organistów diecezji kieleckiej. Proszę, aby 

Księża przypominali o tych dniach swoim pracownikom, gdyż są zobowiązani do uczestnictwa 

wszyscy organiści i pełniący funkcję organisty w parafiach naszej diecezji. 
 

4. Dla potrzeb Komisji Organistowskiej przed dwoma laty prosiłem o ankiety z dokładnym wykazem 

organistów w poszczególnych parafiach diecezji. Do tej pory nie wszystkie dekanaty sporządziły takie 

rejestry. Brakujące ankiety proszę nadesłać do Kurii Diecezjalnej, bądź na email molej@wp.pl. Wzór 

takiej ankiety o pracy organisty znajduje się na portierni w Kurii Diecezjalnej.    
 

5. Zachęcam wszystkich Kapłanów do zainteresowania się Diecezjalnym Studium Organistowskim. 

Proszę o kierowanie do tej szkoły młodych, muzycznie uzdolnionych osób (od III klasy szkoły 

gimnazjalnej wzwyż), które w przyszłości mogą stanowić wielką pomoc w pracy duszpasterskiej 

kapłanów. Przypominam, że funkcję organisty może pełnić jedynie osoba legitymująca się dyplomem 

ukończenia Studium Organistowskiego. Jeśli go nie ma, a posiada podstawowe umiejętności 

muzyczne, powinien zgłosić się do Studium w celu uzupełnienia swoich kwalifikacji. 
 

              Ks. Michał Olejarczyk 

                                                                                  Przewodniczący Komisji ds. Muzyki Kościelnej 

                                                                             Dyrektor Diecezjalnego Studium Organistowskiego 

 

XIV. ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH DIECEZJI KIELECKIEJ 

im. Św. Stanisława Kostki 

1. W roku szkolnym 2014/2015 do 29 klas Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej uczęszcza 

uczniów 650. 

 niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki – 14 klas; 

  publiczne Katolickie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki - 9 klas. 

 publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Stanisława Kostki - 6 klas. 
 

2. Od kwietnia 2013 r. trwa budowa hali sportowej. Obecnie ukończono wyposażanie hali w sprzęt 

sportowy. Próbne zajęcia rozpoczną się w połowie kwietnia br. Trwają prace wykończeniowe 

zaplecza i sal edukacyjnych. Całość planujemy oddać do użytku  we wrześniu 2015 r. Serdecznie 

dziękujemy za dar kapłański w roku 2014, który wsparł szkolną inwestycję. Środki na wyposażenie 

pragniemy pozyskać m.in. we współpracy z Towarzystwem Szkoły Katolickiej, która jest organizacją 

pożytku publicznego. Można dokonać odpisu 1% podatku (KRS 0000020686) lub wpłacać darowizny 

na konto szkoły 73 1240 1372 1111 0000 1250 4015 z dopiskiem „Hala sportowa”. 
 

3. Trwa nabór na rok szkolny 2015/2016 do gimnazjum. Kandydaci składają w sekretariacie szkoły 

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

Nabór do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego rozpocznie się 11 maja 2015 r.  

Proszę Księży Proboszczów oraz Księży Katechetów o skierowanie zachęty do uczniów klas trzecich 

gimnazjum, aby zainteresowali się kontynuacją nauki w Katolickim Liceum.  
 

4. Szczegóły dotyczące naboru znajdziemy na stronach internetowych www.kostka-kielce.pl, e-mail: 

sekretariat@zskdk.neostrada.pl, tel: (41) 343-11-75, dyr.(41) 342-24-19 
 

                       Ks. Jacek Kopeć 

Dyrektor Zespołu Szkół  

Katolickich Diecezji Kieleckiej 
 

mailto:molej@wp.pl
http://www.kostka-kielce.pl/
mailto:sekretariat@zskdk.neostrada.pl
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XV. DUSZPASTERSTWO PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW  

w Kielcach, ul. Wesoła 54, www.wesola54.pl;  e-mail: da.wesola54@gmail.com, tel. 605-150-223 
 

1. We współpracy z ogólnopolskim Duszpasterstwem Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT 

odbywają się comiesięczne spotkania, na które są zaproszone osoby odpowiedzialne za kształt życia 

gospodarczego w naszym regionie. 
 

2. Wśród najważniejszych celów duszpasterstwa są: promocja modelu „moralnego menadżera”, 

pomoc w pogłębianiu życia duchowego, poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące etyki w 

biznesie, pogłębianie znajomości społecznej nauki Kościoła, wymiana doświadczeń, integracja 

środowisk chrześcijańskich przedsiębiorców. 
 

3. Obecnie, w ramach projektu „Jan Paweł II dla biznesu” realizowany jest program osobistego 

rozwoju inspirowany nauczaniem Świętego Papieża. 
 

4. Spotkania odbywają się w każdą ostatnią środę miesiąca: początek o godz. 18.00 w Kościele 

Akademickim Jana Pawła II w Kielcach: adoracja, Msza święta, wykład, dyskusja. 
 

                                                                                              Ks. dr Rafał Dudała 

                                                             Diecezjalny Duszpasterz Przedsiębiorców i Pracodawców 
 

XVI. DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY 
 

1. W ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, będących okazją do 

ożywienia naszego duszpasterstwa, proszę o podjęcie następujących działań: 

a) Powołanie we wszystkich parafiach Parafialnych Centrów ŚDM. Dziś istnieje tylko 109 PC ŚDM. 

b) Wysłanie młodych z PC ŚDM na dwudniowe Warsztaty dla wolontariuszy w Skorzeszycach, które 

pomogą im w podjęciu posługi w parafiach. Najbliższe warsztaty dla wolontariuszy będą w czerwcu 

oraz we wrześniu. W dotychczasowych warsztatach wzięło udział ponad 300 młodych z 60 parafii. 

c) Pomoc młodym w wyjeździe w wakacje na trzydniowe rekolekcje ewangelizacyjne, które będą 

przygotowaniem duchowym i programowym na czas ŚDM w naszej diecezji. Odbędą się one w 

Ośrodku w Dębnie k/ Bodzentyna. Szczegóły będą podane w osobnym komunikacie. 

d) Organizowanie w ramach parafii projektów L4, Bilet dla Brata, Kluczowa pomoc oraz autorskich 

pomysłów, a także spotkań modlitewnych w formie „Wieczoru z Emanuelem” i formacyjnych. 

e) Uczestniczenie z młodymi na spotkania o charakterze ponadparafialnym. 

f) Zamówienie i mieszczenie baneru z logo diecezjalnym ŚDM 2016. 

Wszelkie informacje można znaleźć na www.sdm.diecezja.kielce.pl i www.facebook.com/sdmkielce. 
 

2. W związku z Uroczystością Zesłania Ducha Świętego organizowane będą Dekanalne Spotkania 

Młodych połączone z czuwaniem modlitewnym. Odpowiedzialnymi za to spotkanie są Dekanalni 

Duszpasterze Młodzieży przy wsparciu ze strony Księży Dziekanów. Proszę Księży o przekazanie 

młodzieży informacji o tych czuwaniach i pomoc w dotarciu na nie. 
 

3. W sobotę 20 czerwca 2015 roku odbędzie się XIII Diecezjalne Spotkanie Młodzieży „Wiślica – 

u źródeł wiary”, pod hasłem: „Radość nawrócenia”. Rozpocznie się ono od pielgrzymki z czterech 

kościołów stacyjnych: Chotla Czerwonego, Jurkowa, Sokoliny i Strożysk. Zapisy w kościołach 

stacyjnych będą od godz. 10.00, rozpoczęcie o godz. 12.00. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie 

liczebności grup do Referatu pod tel. 602758365, co ułatwi nam przygotowanie odpowiedniej ilości 

pakietów dla uczestników. Zasady finansowania spotkania pozostają te same jak w poprzednim roku 

(młodzież wpłaca na miejscu po 10 zł, a parafie do 1500 mieszkańców po 30 zł, a powyżej 1500 

mieszkańców po 50 zł do Księży Dziekanów). 
 

4. W dniach 9-10 października 2015 r. (piątek - sobota), odbędzie się w Kielcach X Diecezjalny 

Dzień Młodzieży. Zapraszam na to spotkanie młodzież zaangażowaną w grupy apostolskie, która 

pragnie włączyć się w refleksję nad nauczaniem papieży oraz podejmować odpowiedzialność za nasz 

kielecki Kościół. Księży Proboszczów i Wikariuszy prosimy o zachęcenie młodzieży oraz organizację 

jej przyjazdu do Kielc we współpracy z Księżmi Dziekanami i Dekanalnymi Duszpasterzami 

Młodzieży. Rozpoczniemy w piątek o g. 17.00, a zakończymy w sobotę o g. 19.00.  
 

http://www.wesola54.pl/
http://www.sdm.diecezja.kielce.pl/
http://www.facebook.com/sdmkielce
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5. W dniu 29 sierpnia 2015 r., w godzinach od 10.00 do 14.30, z inicjatywy Duszpasterstwa 

Młodzieży i grup apostolskich zrzeszających młodych, organizowana jest Pielgrzymka Młodych 

Diecezji Kieleckiej do Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny - "Zakochani w Emmanuelu". Chcemy w 

ten sposób zawierzać pod opiekę bł. Karoliny dzieło przygotowań do ŚDM Kraków 2016.  
 

                                                                                               Ks. Sławomir Sarek 

                                                                                 Diecezjalny duszpasterz młodzieży 
 

XVII. DUSZPASTERSTWO ŚRODOWISK AKADEMICKICH 

w Kielcach, ul. Wesoła 54, e-mail: da.wesola54@gmail.com, tel. 605 150 223 
 

1. Wśród propozycji przygotowanych przez Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego 

WESOŁA54 znajdują się m.in. posługa sakramentalna, spotkania wspólnotowe, kursy 

przedmałżeńskie, kręgi biblijne, spotkania dyskusyjne z udziałem zaproszonych gości, poradnictwo 

oraz wspólne pielgrzymki i wycieczki. Prosimy Księży Proboszczów o informowanie w ramach 

ogłoszeń parafialnych o zapowiadanych wydarzeniach i spotkaniach dla młodzieży akademickiej. 
 

2. W Kościele Akademickim św. Jana Pawła II Msza święta sprawowana jest codziennie. W dni 

powszednie: godz. 18.30, w niedzielę – godz. 17.30. 
 

3. W dniach 24-26 kwietnia organizowana jest 79. Ogólnopolska Pielgrzymka Akademicka na Jasną 

Górę. Szczegółowy program na stronie internetowej. 
 

4. W ramach działalności Ośrodka Duszpasterskiego WESOŁA54 organizowane są spotkania 

tematyczne w każdy wtorek: spotkania biblijne, spotkania filozoficzne, spotkanie nt. nauczania Jana 

Pawła II i spotkania nt. relacji damsko-męskich, a w czwartki: krąg biblijny oraz adoracja. 
 

5. W drugą niedzielę miesiąca sprawowana jest Msza święta w intencji powołań do małżeństwa i 

życia rodzinnego za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. 
 

6. Przy naszym Ośrodku działa Akademia Przedsiębiorczości, mająca na celu pomoc młodym ludziom 

w odnajdywaniu się na rynku pracy. Więcej informacji na stronie internetowej. 
 

7. Przy Ośrodku działa już Szkoła Pisania Ikon. Spotkania modlitewne, formacyjne i warsztatowe 

odbywają się w salach przy Kościele. 
 

8. Przy Kościele Akademickim działa także Ośrodek Inspiracji Psychologicznej SKRZYDŁA. Wśród 

propozycji są m.in. otwarte porady psychologa (głównie kwestie dotyczące przeżywania żałoby, 

chorób onkologicznych, dramat związany z rozwodem w rodzinie). Docelowo powstanie też 

poradnictwo prawne oraz warsztaty związane z kształtowaniem własnej osobowości. 
 

9. Regularnie prowadzony jest także Kurs Przedmałżeński przy użyciu metod aktywizujących. 

Najbliższy termin: 15 kwietnia – 10 czerwca 2015. 
 

10. Wyjazdy: weekend majowy (spotkanie w Poznaniu oraz weekend na Podlasiu); wakacje (trzecia 

dekada lipca – wyjazd w Gorce). 
 

11. Duszpasterze akademiccy na rok 2014/15 

Ks. Rafał Dudała 

Diecezjalny Duszpasterz Środowisk Akademickich  

Ul. Wesoła 54, www.wesola54.pl; e-mail: da.wesola54@gmail.com; tel. 605150223 

Ks. Marcin Boryń  

Parafia św. Wojciecha, 

Plac św. Wojciecha 9 

e-mail: borynmarcin@interia.pl; tel. 662310808  

O. Andrzej Włodarczyk OFMCap.  

Parafia św. Franciszka, 

ul. Warszawska 33, 

e-mail: andreosw@wp.pl; tel. 604-089-977 

Ks. Maciej Pawłowski  

Parafia Św. Jadwigi Królowej  

Skwer Św. Jadwigi 1 

e-mail: maciejjp@yahoo.com; tel. 662774760 

Ks. Tomasz Szczepanik  

Parafia św. Józefa Robotnika 

ul. Turystyczna 3 

e-mail: tomeks221@poczta.onet.pl; tel. 502171048 
                                                                                                       

                                                                                                        Ks. Rafał Dudała  

                                                                            Diecezjalny Duszpasterz Środowisk Akademickich  

mailto:da.wesola54@gmail.com
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XVIII. DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY LITURGICZNEJ 
 

1. W dniach 04–12 lipca 2015r.  będzie miała miejsce Diecezjalna Pielgrzymka Służby Liturgicznej i 

ich rodzin do Słynnych Sanktuariów Europy. Program pielgrzymki: TURYN – LA SALETTE  – 

LOURDES – ANDORA – MONTSERRAT – BARCELONA – AVIGNON – MONACO – MONTE 

CARLO. Cena 170 zł + 60 €. Bliższe informacje na www.ministranci.info.pl lub bezpośrednio u 

Dekanalnego Moderatora Służby Liturgicznej. Prosimy o podanie tej informacji w ogłoszeniach.  
 

2. Na początku wakacji (lipiec 2015r.) zapraszamy służbę liturgiczną do wyjazdu nad morze. 

Przygotowywany jest turnus 12-dniowy. Dzieci i młodzież spędzać będą wakacje w Wisełce koło 

Międzyzdrojów. Zachęcamy do wspólnego wyjazdu. 
 

3. 12 września 2015 r. odbędzie się Diecezjalny Dzień Ministranta. Zapraszamy ministrantów z każdej 

wspólnoty parafialnej. Miejsce i program podane zostaną w najbliższym czasie. 
 

4. Kurs kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży dla księży odbędzie się w czerwcu. Bliższe 

informację zostaną podane.   
 

5. W maju 2015r. rozpocznie się Kurs dla Ceremoniarzy. Kurs prowadzony będzie w WSD oraz w 

Miechowie. Błogosławieństwa ceremoniarzy udzieli Ks. Biskup w Kielcach. Bliższe informacje na 

www.ministranci.info.pl. 
 

6. Kurs dla Lektorów rozpocznie się jesienią 2015r. Wszystkie informację będą umieszczone na 

stronie: www.ministranci.info.pl. 
 

                                                                                                  ks. Mariusz Kałka 

                                                                            Diecezjalny Moderator Służby Liturgicznej 
 

XIX. RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE 
 

1. Ruch Światło-Życie tradycyjnie w okresie wakacji organizuje 15–dniowe rekolekcje dla dzieci i 

młodzieży. Mogą z nich skorzystać osoby, które wcześniej nie były na rekolekcjach oazowych i nie 

uczestniczyły w spotkaniach formacyjnych. Rekolekcje te dają też możliwość zawiązania grupy 

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

 Turnus I - w terminie 27.06-13.07.2015 r. 

Oaza Nowej Drogi 1º po klasie VI szkoły podst. i I klasie szkoły gimnazjalnej – Podole Górowa 

Oaza Nowej Drogi 3º  po II klasie gimnazjum i wzwyż - Szlachtowa 

 Turnus II -  w terminie 14.07-30.07.2015 r. 

Oaza Dzieci Bożych po klasie IV i V szkoły podstawowej – Podole Górowa 

Oaza Nowej Drogi 3º po II klasie gimnazjum i wzwyż - Szlachtowa 

 Turnus III - w terminie 01-17.08.2015 r. 

Oaza Nowego Życia Iº osoby ze szkół średnich i studenci – Szlachtowa 

Kartę uczestnika oazy wakacyjnej można pobrać z naszej strony www.kielce.oaza.pl z zakładki 

„REKOLEKCJE”. Na niej też można będzie znaleźć szczegółowe informacje związane z wyjazdem 

na rekolekcje. Zgłoszenia wraz z zaliczką w wysokości 150 zł, przyjmuje Referat Ruchu Światło - 

Życie w terminie do 12.06.2015 roku 
 

2. Dla małżeństw wraz z dziećmi oraz indywidualnych dorosłych zostaną zorganizowane Rekolekcje 

Ewangelizacyjne w Szlachtowej k/ Szczawnicy, w dniach 18–23.08.2015 r.. Koszt 270 zł dla 

dorosłych i 100-180 zł dla dzieci w zależności od wieku. 
 

3. Bliższych informacji na temat proponowanych rekolekcji można uzyskać w Referacie Ruchu 

Światło- Życie, tel. 41 3680504 oraz u Księdza Moderatora, tel. 602758365. 
 

               Ks. Sławomir Sarek 

                                                            Moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie 

 

 

 

 

 

http://www.ministranci.info.pl/
http://www.ministranci.info.pl/
http://www.ministranci.info.pl/
http://www.kielce.oaza.pl/
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XX. WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE 

 

1. W Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach studiuje obecnie 72 alumnów. Na I roku jest 16; 

na roku II – 9; na roku III – 13; na roku IV – 6; na roku V – 16; na roku VI – 9; 3 alumnów na urlopie 

dziekańskim.  

 

2. Zachęcamy do skorzystania z dwóch inicjatyw o charakterze intelektualnym i otwartym dla 

wszystkich chętnych, którzy chcą pogłębiać swoją wiarę przy pomocy kadry dydaktycznej WSD w 

Kielcach:  

 Kieleckie Forum Myśli Chrześcijańskiej STUDNIA. Zajęcia odbywają się dwa razy w 

miesiącu, w soboty w godz. od 9:00 do 12:00 w sali teologicznej WSD. Każdy miesiąc ma 

temat przewodni: zwykle jeden z wielkich problemów myśli chrześcijańskiej. Temat ten jest 

realizowany w czterech blokach tematycznych: filozofia, teologia, duchowość, nauczanie 

społeczne Kościoła. Każde spotkanie składa się z dwóch 45-minutowych wykładów oraz 

godzinnej dyskusji, do której zaproszeni będą wszyscy obecni. Wykładowcami są 

profesorowie naszego Seminarium oraz zaproszeni goście z różnych ośrodków akademickich 

naszego kraju. (koordynator ks. dr Miłosz Hołda, współpraca: Ks. Rafał Dudała, Ks. Adam 

Wilczyński, Ks. Marcin Kowalski, Ks. Tomasz Siemieniec).  

 Szkoła Biblijna im. ks. prof. Józefa Kudasiewicza (dyrektor ks. prof. Henryk Witczyk). 

Inicjatywa ta powstała niejako oddolnie z inicjatywy środowiska ludzi świeckich związanych z 

działalnością dydaktyczno-duszpasterską śp. ks. prof. Józefa Kudasiewicza. Wykłady wraz z 

dyskusjami odbywają się raz w miesiącu w sali teologicznej Wyższego Seminarium 

Duchownego. 

 

3. Zapraszamy także na konferencję naukową pt. „Teologia dzisiaj”, związaną z piętnastą rocznicą 

tragicznej śmierci ks. prof. Andrzeja Zuberbiera, która odbędzie się w auli Seminarium Duchownego 

23 maja.  

 

4 Święcenia prezbiteratu będą w ostatnią sobotą maja – 30 maja o godzinie 10.00 w Bazylice 

Katedralnej. Zakończenie roku akademickiego 2014/2015 - 27 czerwca.  

 
 

        Ks. dr Paweł Tambor 

                                                          Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach 
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                                                                                                               Wikariusz Generalny 


