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KOMUNIKATY KURII DIECEZJALNEJ W KIELCACH 

KONFERENCJE REJONOWE - LISTOPAD 2019 

 

 
Nr OD – 34/19                 Kielce, dnia 12 listopada 2019 r. 

 
 

 

KANCELARIA KURII 

  

1. Zgodnie z zarządzeniem III Synodu Diecezji Kieleckiej każdy kapłan powinien sporządzić 

nowy lub odnowić swój testament kapłański co 5 lat. Należy sporządzić go odręcznie. Jeden 

egzemplarz należy złożyć w kancelarii Kurii do dnia 31 grudnia roku kończącego ważność 

dokumentu. 

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 będzie administrował parafią w czasie urlopu. 

Pozwolenie na wyjazd za granicę udziela każdorazowo Ks. Bp Ordynariusz. 

3. Przypominamy, że stypendia z Mszy Świętych binacyjnych należy przekazywać na konto 

Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej lub do S. Augustyny w Kasie Kurii. Są one przekazywane 

księżom, którzy nie mając intencji, zwracają się z prośbą o nie do Księdza Biskupa. 

 

                                                                                              Ks. dr Adam Perz 

                                                                                               Kanclerz Kurii 

 

 

DZIAŁ GOSPODARCZO-FINANSOWY 

 

1. Dziękuję za regularne wpłaty na Fundusz Budżetowy Kurii (Trib. Parafialne i Osobiste, 

Fundusz Duszpasterstwa Rodzin, Fundusz Wizytacyjny) oraz wpłacane tace (2 luty, Wielki 

Piątek, 29 czerwca) i puszki celowe (Niedziela Palmowa, Fundusz Remontowo Budowlany). 

Ofiary z tac i puszek proszę przekazywać do kasy lub na konto Kurii nie później niż 3 

miesiące po zbiórce w parafii. Konto Kurii PKO SA 59 1240 1372 1111 0000 1249 1269.  

2. Przypominam, że ofiary z trzech tac w roku (drugi dzień Wielkanocy, tzw. taca letnia z 

dowolnej niedzieli w ciągu roku, drugi dzień Bożego Narodzenia) przekazywane są na KUL. 

Ofiary z tego tytułu przekazujemy do kasy Kurii lub na konto: PKO SA 54 1240 1372 1111 

0010 2513 8864. 
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3. W zarządzaniu cmentarzami parafialnymi proszę, aby Księża w sposób szczególny pamiętali 

o tym, aby: 

a. dbać o porządek na cmentarzu i wokół jego muru, śmieci nie zakopywać na terenie 

cmentarza ani nie palić;  

b. regulamin cmentarza, zredagowany na podstawie „Instrukcji w sprawie zarządzania 

cmentarzami parafialnymi (wyznaniowymi) na terenie diecezji kieleckiej” z 27.06.2017 r. 

(http://www.diecezja.kielce.pl/do-pobrania/dokumenty-kurii-diecezjalnej-w-kielcach)  

i zatwierdzony w Kurii umieścić w widocznym miejscu przy wejściu na nekropolię (wzór 

dostępny w Kurii); 

c. jeśli zarządcą cmentarza nie jest proboszcz a firma lub osoba fizyczna, parafia powinna 

podpisać z zarządcą cmentarza „Umowę o powierzenie zarządu cmentarzem parafialnym”. 

(wzór dostępny w Kurii);  

d. zarządca cmentarza i inne osoby prawne lub fizyczne, które wykonują prace cmentarne  

i usługi pogrzebowe mają obowiązek okazać wobec proboszcza ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej; jest to bardzo istotne, gdyż pojawia się wiele firm, które zajmują 

się pozyskiwaniem odszkodowań powypadkowych; (obecnie w naszej diecezji prowadzone 

są dwie sprawy sądowe o odszkodowanie w związku z wypadkami na cmentarzach,  

tj. złamanie nogi w wyniku zaniedbania chodnika cmentarza);  

e. ekshumacje zwłok i szczątków ludzkich mogą być dokonane wyłącznie w przypadkach 

określonych w art. 15 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 

(tj. Dz.U.2015.2126) tj.: na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok 

za zezwoleniem właściwego państwowego inspektora sanitarnego, oraz na zarządzenie 

prokuratora lub sądu;  

f. nie tworzyć monopolu na usługi pogrzebowe i wszelkie prace na cmentarzu (zalicza się do 

nich m.in.: transport i obsługę ceremonii pogrzebowych, kopanie grobów, wykonywanie 

nagrobków/pomników);  

g. zarządca cmentarza przedstawił warunki, na jakich wszyscy przedsiębiorcy mogą świadczyć 

usługi pogrzebowe (np.: respektowanie regulaminu świadczenia usług przez podmioty 

zewnętrzne, ponoszenie stosownych opłat);  

h. wszystkie opłaty cmentarne i opłaty za korzystanie z cmentarza wynikały z kosztów 

funkcjonowania i utrzymania cmentarza oraz planów inwestycyjnych;  

i. parafia prowadziła następującą dokumentację:  1. księgi osób pochowanych na cmentarzu, 

prowadzoną według numeracji narastającej lub w układzie rocznikowym, 2. księgi grobów, 

3. alfabetycznego spisu osób pochowanych na cmentarzu. [Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia 

ewidencji grobów (Dz.U.2001.90.1013 ze zm.)]; księgi te mogą być w formie papierowej lub 

elektronicznej; księgi zmarłych nie są tożsame z księgami cmentarnymi!  

http://www.diecezja.kielce.pl/do-pobrania/dokumenty-kurii-diecezjalnej-w-kielcach


 

 

3 

4. Bardzo proszę uaktualniać stan liczbowy parafii w Kurii. Honorowane są tylko zaświadczenia 

z Urzędu Skarbowego lub Urzędu Gminy, na których podana jest dokładna liczba 

mieszkańców. 

5. Przypominam o konieczności systematycznego prowadzenia ksiąg: finansowej  

i inwentarzowej oraz książek obiektu budowlanego kościoła i plebanii wraz z aktualnymi 

przeglądami: elektrycznym, kominiarskim i stanu technicznego.  

6. Kompleksowe ubezpieczenie na 2020 rok parafii naszej diecezji jest w trakcie negocjacji.  

O nowych warunkach ubezpieczenia poinformuję w późniejszym czasie.  

7. Od sierpnia br. przeprowadzany jest w parafiach audyt energetyczny przez przedstawicieli 

firmy Krajowa Energia sp. z o.o. z Legnicy. Jego celem jest: wykazanie nieprawidłowości, 

jeśli takowe są, ze strony obecnego sprzedawcy w oparciu o faktury, taryfy i stawki, które 

należy udostępnić w celu wykonania stosownych badań oraz stworzenie grupy zakupowej dla 

podmiotów diecezji. Firma, która wykonuje audyt nie ma pozwolenia Kurii na sprzedaż dla 

parafii np. na paneli fotowoltaicznych. 

         

                    Ks. dr Marcin Rokita 

Dyrektor ekonomiczny Diecezji Kieleckiej 

 

 

FORMACJA DUCHOWA KAPŁANÓW 

 

Z Dekretu Biskupa Kieleckiego: 

„3.   Raz na dwa lata, prezbiterzy diecezji kieleckiej, zobowiązani są do odprawienia rekolekcji  

w jednym z domów rekolekcyjnych Diecezji Kieleckiej (w Centrum Dialogu w Skorzeszycach,  

w Stowarzyszeniu Życia Apostolskiego Koinonia św. Pawła, w Domu Pielgrzyma przy 

klasztorze sióstr Norbertanek w Imbramowicach, w Ośrodku Rekolekcyjnym „Wyspa” k. Buska-

Zdroju, w Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowym „Betania” w Rabce-Zdroju. 

4.  Prezbiterzy uczestniczący w rekolekcjach poza diecezją, są zobowiązani w terminie  

3 miesięcy od zakończenia rekolekcji, do przekazania Ojcu Duchownemu Kapłanów Diecezji 

Kieleckiej, zaświadczenia o ich odprawieniu. 

5.  Wszyscy prezbiterzy diecezjalni i zakonni są zobowiązani ponadto do udziału w dekanalnych  

i rejonowych dniach skupienia, pielgrzymkach kapłanów, Diecezjalnym Dniu Kapłańskim oraz 

konferencjach rejonowych”. 

Cały Dekret Biskupa Kieleckiego: 

https://www.diecezja.kielce.pl/sites/default/files/dekret_biskupa_kieleckiego_o_stalej_formacji_k

aplanow.pdf 

 

 

https://www.diecezja.kielce.pl/sites/default/files/dekret_biskupa_kieleckiego_o_stalej_formacji_kaplanow.pdf
https://www.diecezja.kielce.pl/sites/default/files/dekret_biskupa_kieleckiego_o_stalej_formacji_kaplanow.pdf
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KALENDARIUM KAPŁAŃSKICH SPOTKAŃ FORMACYJNYCH 

Rekolekcje dla kapłanów 

 

I seria: 22 – 25 czerwca 2020 r. – Dom Pielgrzyma przy klasztorze Sióstr Norbertanek  

w Imbramowicach. Prowadzi: O. Zdzisław KIJAS OFM Conv. 

Zapisy na rekolekcje w Imbramowicach w czasie konferencji rejonowych albo na adres ojca 

duchownego ks. Tomasza Rusieckiego, SMS-em 602-297-336, lub e-mailem 

na trusiecki@kielce.opoka.org.pl 

 

II seria 7-10 września 2020 – w Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła w Kielcach,  

ul. Bęczkowska 53A 25-411 Kielce 

Udział w nich zgłaszamy: Tel: 41/368-57-03  41/368-57-03 lub 606-124-328 

e-mail: r.missio@complex.com.pl: www.rmissio.pl 

III seria: 14-17 września 2020 r. – Dom Rekolekcyjno-Wypoczynkowy Diecezji Kieleckiej   

w Rabce. Prowadzi: O. Zdzisław KIJAS OFM Conv. 

Zapisy na rekolekcje w Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowym Diecezji Kieleckiej w Rabce w 

czasie konferencji rejonowych albo na adres ks. Rafała Gudwańskiego SMS-em 512-374-164, lub 

e-mailem rgudwanski@kielce.opoka.org.pl 

IV seria: 28 września – 1 października 2020 r.  – Wyspa. Prowadzi: ks. Tomasz RUSIECKI 

Udział w nich zgłaszamy telefonicznie u ks. Witolda Świądra. Tel: 661-236-781 

V seria 9 – 12 listopada 2020 r. – Skorzeszyce. Prowadzi: O. Zdzisław KIJAS OFM Conv. 

VI seria 23 – 26 listopada 2020 r. – Skorzeszyce.  Prowadzi: O. Zdzisław KIJAS OFM Conv. 

Zapisy na rekolekcje w Skorzeszycach w czasie konferencji rejonowych albo na adres Ks. Jacka 

Iwana, Dyrektora Centrum Spotkań i Dialogu w Skorzeszycach SMS-em: 691-399-149, lub e-

mailem: jaceks.iwan@gmail.com 

 

Dni Formacyjne dla młodych kapłanów w Skorzeszycach 

 

20 – 22 lutego 2020 r. – Kapłani wyświęceni w latach: 2005-2009. 

5 – 7 marca 2020 r. – Kapłani wyświęceni w latach: 2010-2014. 

16 – 18 kwietnia 2020 r. – Kapłani wyświęceni w latach: 2015-2019. 

Przywozimy ze sobą Liturgię Godzin, alby i stuły. Opłata za pobyt w Skorzeszycach - 240 zł. 

Gdyby ktoś nie mógł z ważnych przyczyn uczestniczyć w spotkaniu formacyjnym  

w wyznaczonym dla siebie terminie, niech przyjedzie w terminie dogodniejszym.  

Zawsze zgłaszamy swój udział na adres Ks. Jacka Iwana, Dyrektora Centrum Spotkań i Dialogu 

w Skorzeszycach SMS-em: 691-399-149, lub e-mailem: jaceks.iwan@gmail.com 

 

mailto:trusiecki@kielce.opoka.org.pl
mailto:jaceks.iwan@gmail.com
mailto:jaceks.iwan@gmail.com
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Studium proboszczowskie 

W tym roku rozpoczyna działalność 2-letnie studium proboszczowskie. Zajęcia 

będą miały miejsce w Kurii Diecezjalnej w Kielcach w następujących terminach: 16 XI 2019, 18 

IV 2020, 21 XI 2020 i 10 IV 2021. Obowiązkiem udziału w studium objęci są księża wyświęceni 

w latach 2003-2004. 

 

Inne Dni Formacyjne dla kapłanów 

 

DIECEZJALNY DZIEŃ KAPŁAŃSKI W BAZYLICE KATEDRALNEJ W KIELCACH  

4 czerwca 2020 r. – Święto Chrystusa Najwyższego Kapłana. 

Konferencję wygłosi: Ks. dr Bogdan BARTOŁD, Proboszcz Archikatedry Warszawskiej 

DIECEZJALNA PIELGRZYMKA KAPŁANÓW DIECEZJI KIELECKIEJ  

Skalbmierz, kościół pw. Św. Jana Chrzciciela 

Obraz Matki Bożej Śnieżnej 

17 października 2020 r. – sobota 

Konferencja: Bp Andrzej KALETA 

DNI SKUPIENIA KAPŁANÓW W REJONACH 

Przed Wielkim Postem – 29 lutego 2020 r. (sobota) 

w godz. 10.00 – 12.00  

Przed Adwentem – 28 listopada 2020 r. (sobota)  

w godzinach 10.00 – 12.00   

Program rejonowego dnia skupienia zawiera: Godzinę popołudniową, konferencję głoszoną przez 

księży biskupów i diecezjalnych ojców duchownych, adorację Najświętszego Sakramentu  

i możliwość spowiedzi. 

Odpowiedzialnym za przygotowanie tego dnia i miejsca jest ojciec duchowny dekanatu,  

w którym odbywa się rejonowy dzień skupienia 

 

Spotkanie Dekanalnych Ojców Duchownych  

 

24 października 2020 r. (sobota) w Kieleckiej Kurii Diecezjalnej 

Konferencje wygłosi: ks. Tomasz Trzaskawka, Przewodniczący Sekcji Stałej Formacji 

Duchowieństwa  

† Andrzej Kaleta 

WIKARIUSZ GENERALNY 

Ks. Tomasz Rusiecki 

OJCIEC DUCHOWNY KAPŁANÓW 
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WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE W KIELCACH 

 

W roku akademickim 2019/2020 w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach do 

kapłaństwa przygotowuje się 55 alumnów (3 z nich jest na urlopach lub praktykach 

duszpasterskich), na pierwszy rok zgłosiło się i zostało przyjętych 7 kandydatów, 11 maja 2019 - 

16 alumnów roku V przyjęło święcenia diakonatu z rąk Księdza Biskupa Ordynariusza Jana 

Piotrowskiego; natomiast 25 maja 2019 w Bazylice Katedralnej święcenia prezbiteratu otrzymało 

7 diakonów. Alumni Seminarium Kieleckiego są studentami Wydziału Teologii Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wykładowcy naszej uczelni są etatowymi 

pracownikami KUL lub zawarli z Uniwersytetem umowy cywilno-prawne. W ubiegłym roku 

akademickim 6 alumnów roku szóstego obroniło pracę magisterską i uzyskało tytuł magistra 

teologii. Obecnie kadra naukowo-dydaktyczna składa się z 42 osób (36 osób duchownych, 6 osób 

świeckich), 12 wykładowców to samodzielni pracownicy naukowi (4 prof. zwycz; 8 doktorów 

habilitowanych), 23 - doktorzy, 7 - magistrzy. Stan liczebny alumnów przedstawia 

się następująco: na I roku jest 7; na roku II – 4; na roku III – 9; na roku IV – 6; na roku V – 11; na 

roku VI – 15; 2 diakonów oraz 1 alumn po czwartym roku na praktyce duszpasterskiej. W tym 

roku pracę dydaktyczną w naszym seminarium podejmuje po przerwie ks. prof. dr hab. Andrzej 

Żądło, który będzie wykładowcą liturgiki. Jest prezbiterem Diecezji Kieleckiej oraz 

kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki Wydziału 

Teologii Uniwersytetu Śląskiego.  

 Z najważniejszych wydarzeń roku akademickiego 2018/2019: ks. prof. dr hab. Przemysław 

Kantyka uzyskał tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk teologicznych. Ks. Prof. Kantyka 

został także wybrany 8 października 2019, podczas 384. Zebrania Plenarnego Konferencji 

Episkopatu Konsultorem Rady ds. Ekumenizmu. Dwóch naszych wykładowców uzyskało  

w ostatnim czasie stopień naukowy dr. habilitowanego: ks. dr hab. Marcin Kowalski w dziedzinie 

nauk teologicznych, specjalności nauki biblijne i ks. dr hab. Rafał Dudała w dziedzinie nauk 

społecznych, w dyscyplinie nauk o polityce i administracji. Ks. dr Leszek Sztandera uzyskał 

stopień naukowy doktora teologii w specjalności homiletyka. Dwóch alumnów WSD w Kielcach 

odbyło w czasie wakacji praktyki misyjno - duszpasterskie w Brazylii. Wyższe Seminarium 

Duchowne zorganizowało trzy konferencje i sesje naukowe: 1) 23.10.2018 sesję poświęconą 

Biskupowi Kieleckiemu Czesławowi Kaczmarkowi. W programie znalazły się referaty ks. dra 

Tomasza Gocela (Biskup Czesław Kaczmarek – pasterz niezłomny, prześladowany i więziony), 

ks. prof. dra hab. Jana Śledzianowskiego (Biskup Czesław Kaczmarek – kapłan i pasterz 

diecezji), spotkanie z twórcami filmu – Czesław Kaczmarek. Biskup niezłomny: panem Rafałem 

Nowakiem i Sławomirem Mazurem. 2) 19.11.2018 sesja „Od Humanae Vitae do Amoris 

Laetitia”. Referaty wygłosili: Biblijne podstawy nauki o małżeństwie w „Humanae Vitae”  

i „Amoris Laetitia”. Ks. dr hab. Marcin Kowalski; Znaczenie encykliki Pawła VI dla moralności 

chrześcijańskiej. Ks. dr hab. Roman Kuligowski; Kontynuacja myśli „Humanae Vitae”  
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w posynodalnej adhortacji „Amoris laetitia” czy propozycja nowego paradygmatu moralności? 

Ks. dr Jarosław Wojtkun (rektor WSD w Radomiu); Rozmowa na temat recepcji posynodalnej 

adhortacji Franciszka „Amoris laetitia” - świadectwo małżeństw, prow. ks. dr Sebastian 

Wieczorek (WSD Kielce). 3) 22.05.2019 Konferencja naukowa (współorganizowana z UJK w 

Kielcach): Paradygmaty, style myślenia, programy badawcze. Jak zmieniają się nauki? Program 

zawierał wystąpienia: Prof. dr hab. Agnieszka Kijewska (KUL), Przemiany paradygmatów 

uprawiania filozoficznej mediewistyki; Yves Gaspar, PhD (Trinity Hall, Cambridge), A different 

universe – attempts to address the crisis of modern theoretical cosmology. Ks. dr hab. Roman 

Kuligowski (WSD Kielce), Zmiana paradygmatu to nie zmiana zasad i wartości moralnych; Prof. 

dr hab. Wiesław Caban (UJK w Kielcach), Jak nie pisać o powstaniach narodowych; Ks. dr 

Paweł Tambor (KUL, WSD Kielce), Od Wszechświata statycznego do ekspandującego – zmiana 

paradygmatu czy stylu myślenia? Ks. dr Miłosz Hołda, Absconditeizm jako program badawczy 

teologii naturalnej; Dr hab. Sylwia Konarska-Zimnicka (UJK w Kielcach), Od astronomii do 

astrologii i z powrotem. Rozważania mediewisty; Dr hab. Lucyna Kostuch prof. UJK, Antyczne  

a współczesne wyniki obserwacji zachowania zwierząt. Paradygmat humanistyczny versus 

przyrodniczy Dr hab. Beata Wojciechowska prof. UJK, Nauka o krwi. Przemiany paradygmatu 

do końca XVIII wieku.  

Nasi alumni zostali obronili w ostatnim roku tytuł mistrza Polski Wyższych Seminariów 

Duchownych i Zakonnych w Piłce Nożnej Halowej. Klerycy WSD w Kielcach są także 

drużynowo mistrzami i indywidualnie wicemistrzami Polski w tenisie stołowym. W tym roku 

akademickim nasze Seminarium będzie gospodarzem Mistrzostw Polski Wyższych Seminariów 

Duchownych i Zakonnych w Piłce Nożnej Halowej, które odbędą się 22 lutego 2020. Całościowy 

i ten najbardziej wartościowy dorobek naszej Alma Mater trudno oszacować, ponieważ jest 

wewnętrzny, duchowy, charytatywny. Prócz formacji ściśle seminaryjnej: duchowej  

i intelektualnej alumni angażują się między innymi w posługę w środowisku ludzi chorych, 

niepełnosprawnych, dzieci i ludzi w podeszłym wieku, akcje powołaniowe, audycje radiowe, 

akcje sportowe, redagowanie czasopisma „Obecni”.  

Najważniejsze daty związane z tym rokiem formacji w WSD w Kielcach: 8 grudnia 2019 

obłóczyny alumnów III roku; 11 stycznia 2020 spotkanie opłatkowe Grona Przyjaciół  

i Sympatyków WSD w Kielcach, 16 maja 2020 święcenia diakonatu; 30 maja 2020 święcenia 

prezbiteratu. Obie uroczystości w Katedrze Kieleckiej o godzinie 10. Poza tym w każdy pierwszy 

czwartek miesiąca Msza św. w kościele Trójcy Świętej o godzinie 18 w intencji powołań do 

kapłaństwa i życia konsekrowanego. W każdy drugi czwartek miesiąca całodobowa adoracja  

z modlitwą o powołania.  

Wyrażam wdzięczność za otwartość Czcigodnych Księży na obecność w parafiach 

alumnów, którzy dzielą się doświadczeniem powołania podczas Dni Seminaryjnych. Cieszę się, 

że coraz większą popularnością cieszy się praktyka celebracji Mszy świętej w intencji powołań, 

która każdego dnia odprawiana jest w innej parafii Diecezji. Dziękuję za wszelkie wsparcie nie 
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tylko modlitewne, ale także materialne, które jest podstawą naszego utrzymania  

i funkcjonowania. Wyrazy wdzięczności kieruję w sposób szczególny w stronę tych księży, 

którzy bezpośrednio uczestniczą w procesie formacji: Księżom Proboszczom i Wikariuszom 

parafii, z których pochodzą nasi alumni, opiekunom praktyk wakacyjnych oraz wszystkim innym.  

Wszystkich tych, którzy zechcą wesprzeć materialnie nasze seminarium informuję o 

nowym (istniejącym od pół roku) numerze konta bankowego: ALIOR BANK O/KIELCE 

49 2490 0005 0000 4530 8225 3842.  

 

                           Ks. dr Paweł Tambor 

                    Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach 

 

 

WYDZIAŁ KATECHETYCZNY 

 

1. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego i państwowego we wszystkich szkołach publicznych 

powinny być dwie godziny religii. Zmniejszenie tego wymiaru może się dokonać tylko za zgodą 

Biskupa Ordynariusza.  

2. Z żadnych istniejących przepisów szkolnych nie wynika, że religia ma być na pierwszej albo 

ostatniej godzinie w planie lekcji. Takie praktyki są niestety wyrazem uległości wobec rodziców, 

których dzieci nie uczęszczają na religię i tym samym dyskryminacją uczniów wybierających 

katechezę.  

3. Niemal 50 osobowa grupa kończy studia podyplomowe z katechetyki, część z tych osób już 

została posłana do nauczania religii. Bardzo proszę księży proboszczów o zachęcanie nowych 

osób, które chciałby w następnym roku podjąć się takich dwuletnich studiów. 

4. Katecheci świeccy są zobowiązani do stałej formacji, na którą składają się: zjazd na 

rozpoczęcie roku katechetycznego, spotkania jesienne, rejonowe spotkania wiosenne i rekolekcje. 

Bardzo proszę o umożliwianie katechetom udziału w tych szkoleniach.  

5. Zgodnie z oświadczeniem Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, 

przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty  

i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz  

w trakcie lekcji religii w szkole. Wynika z tego jednoznacznie, że uczniowie nieuczestniczący  

w lekcjach religii w szkole nie spełniają wymogu przygotowania do wyżej wymienionych 

sakramentów. Jednocześnie zalecamy, aby osoby w wieku szkolnym, które chcą być świadkami 

podczas bierzmowania albo chrzestnymi legitymowały się zaświadczeniami uczestnictwa  

w katechezie szkolnej. 

       

        Ks. dr Karol Zegan  

              Dyrektor Wydziału Katechetycznego 
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MISYJNE DZIEŁO DIECEZJI KIELECKIEJ 

ORAZ DUSZPASTERSTWO RÓŻ ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

 

1. III Synod Diecezji Kieleckiej podkreśla, że przed II wojną światową prawie 100% księży 

diecezjalnych, zakonników, kleryków naszej diecezji należało do Związku Misyjnego 

Duchowieństwa. Obecnie nie ma formalnego wykazu członków PUM. Przez wiele lat 

pasterze Kościoła kieleckiego a także dyrektorzy diecezjalni Papieskich Dzieł Misyjnych 

zachęcali duchowieństwo do udziału w PUM. W tradycji naszej diecezji dniem wstąpienia 

do PUM jest dzień święceń. Od wielu lat podczas zjazdów i zebrań kapłanów diecezji 

kieleckiej jest możliwość składania ofiar na PUM. Istniejąca od kilkudziesięciu lat Księga 

Papieskiej Unii Misyjnej Diecezji Kieleckiej jest żywym pomnikiem zaangażowania 

większości kapłanów diecezjalnych i zakonnych a także diakonów i alumnów WSD  

w Kielcach na rzecz misji.  

2. W grudniu 2019 roku diakoni WSD w Kielcach otrzymają legitymację członka PUM.  

3.  07-08 grudnia 2019 roku na Jasnej Górze odbędzie się sesja misjologiczna i czuwanie 

członków PUM, Kleryckich Kół Misyjnych, Róż Żywego Różańca i Misyjnego 

Apostolatu Chorych. 

4. W 2018/2019 roku podczas konferencji rejonowych i innych spotkań kapłani diecezji 

kieleckiej zebrali 10 600  zł. Ofiary te zostały przesłane na konto PUM w Warszawie.  

Za wszystkie złożone ofiary z głębi serca dziękujemy.  

5. 03 grudnia 2019 roku – wspomnienie św. Franciszka Ksawerego patrona misji. 

6. 08 grudnia 2019 roku – II Niedziela Adwentu. Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie. 

W tym dniu naszą modlitwą i ofiarą materialną zebraną do puszek wspieramy katolików 

mieszkających na Wschodzie. Ofiary przesyłamy na konto Misyjnego Dzieła Diecezji 

Kieleckiej lub wpłacamy w kasie Kurii Diecezjalnej. 

7. Kolędnicy Misyjni - to ogólnopolska akcja PDMD, której celem jest ewangelizacja, 

współpraca misyjna, dzielenie się radością Bożego Narodzenia, kultywowanie tradycji  

i konkretna pomoc dzieciom na misjach. W tym roku pomagamy dzieciom w Amazonii. 

Zachęcamy wszystkie parafie do zaangażowania i stworzenia grup kolędników. 

Scenariusze jasełek misyjnych wysłane zostały do każdej wspólnoty parafialnej. Można je 

przedstawić także w kościele lub szkole. Prosimy o foto reportaż z tych wydarzeń.  

8. 06 stycznia 2020 roku Uroczystość Objawienia Pańskiego. W tym dniu pamiętamy w 

modlitwie o Dziele Misyjnym Kościoła. Zebrane ofiary na tacę przeznaczone są na 

Krajowy Fundusz Misyjny oraz wsparcie Centrum Formacji Misyjnej gdzie do wyjazdu na 

misje przygotowuję  się kapłan naszej diecezji ks. Maciej Pawłowski. Ten dzień jest także 

Misyjnym Dniem Dzieci. Ofiary przesyłamy na konto Misyjnego Dzieła Diecezji 

Kieleckiej lub wpłacamy w Kurii Diecezjalnej. 

9. 16 stycznia 2019 roku liturgiczne wspomnienie bł. O. Pawła Manny – założyciela PUM.  



 

 

10 

10. 25 stycznia 2020 – Diecezjalna Pielgrzymka Kolędników Misyjnych do Miechowa. 

Zapraszamy wszystkie grupy kolędników na wspólnotowe spotkanie. 

11.  08 marca 2020 roku - II Niedziela Wielkiego Postu. Tradycyjnie już II niedziela 

Wielkiego Postu jest obchodzona w Polsce jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności  

z Misjonarzami. Ofiary zebrane do puszek przeznaczone są na Dzieło Pomocy „Ad 

Gentes”. Zebrane ofiary przesyłamy na konto Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej lub 

wpłacamy w Kurii Diecezjalnej. 

12. 24 marca 2020 roku – Dzień Misjonarzy Męczenników. 

13.  17-19 kwietnia 2020 roku - Rekolekcje dla Członków Róż Żywego Różańca – Rabka 

Zdrój – Zakopane (zapisy tel: 502 429 800). 

14.  22- 29 maja 2020 roku – Diecezjalna Pielgrzymka do Fatimy (program na stronie 

diecezjalnej). 

15. 31 maja 2020 roku – Dzień Cierpienia w Intencji Misji. 

16. 06 czerwca 2020 roku – Ogólnopolska Pielgrzymka Róż Żywego Różańca – Jasna Góra 

(organizujemy wyjazdy indywidualnie z parafii). 

17. 19 lipca 2020 Inauguracja Tygodnia św. Krzysztofa – pomoc materialna MIVA Polska. 

18. 03 października 2020 - XII Diecezjalna Pielgrzymka Róż Żywego Różańca - sanktuarium 

Matki Bożej Miłosierdzia w Piekoszowie. 

19.  09 -11 października 2020 roku – Rekolekcje dla członków Róż Żywego Różańca – 

Skorzeszyce ( zapisy tel: 502 429 800). 

20.  18 października 2020 roku - Niedziela Misyjna - Światowy Dzień Misyjny. W Polsce 

rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Każdego dnia można korzystać z przygotowanych 

Liturgicznych Materiałów Misyjnych nadesłanych przez PDM. Ofiary zebrane na tacę 

przeznaczone są do dyspozycji Ojca Świętego na cele misyjne. Przesłać je należy na 

Misyjne Dzieło Diecezji Kieleckiej lub Kurii Diecezjalnej. 

21.  Pierwsze piątki miesiąca. Według dekretu Biskupa Kieleckiego są dniem wsparcia 

duchowego i materialnego naszych misjonarek i misjonarzy pochodzących z Diecezji 

Kieleckiej. Ofiary zbierane w tym dniu są przeznaczone na realizacje projektów 

nadesłanych przez naszych misjonarzy.  

22.  Sklepik misyjny. Wszystkie materiały do animacji misyjnej i inne rzeczy (krzyże misyjne, 

różańce, ornaty, książki, płyty misyjne, kalendarze z intencjami na 2020 rok…) można 

nabywać w Referacie Katechetycznym u Pani Beaty tel: 661 271 700. 

23.  Czasopismo Misje Dzisiaj z wkładką kielecką i Świat Misyjny docierają do każdej 

wspólnoty parafialnej. Zachęcajmy do czytelnictwa. 

24.  Msza św. w intencji Dzieła Misyjnego transmitowana jest przez Radio EM w każdy 

pierwszy piątek miesiąca o godz. 6.30 w Bazylice Katedralnej w Kielcach. 

25.  Każdy kapłan osobiście lub telefonicznie może dokonać sprawdzenia wpłat na Dzieło 

Misyjne oraz ilości dokonanych wpłat intencji binacyjnych. Wszystkie wpłaty misyjne 
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proszę dokładnie opisać by można je było odpowiednio zaksięgować. Proszę także  

o uregulowanie wszystkich zaległych wpłat od stycznia 2015 do 2019 roku. 

PKO 40 1240 1372 1111 0010 6117 7623 

Kuria Diecezjalna 

25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 3 

 

               Z wyrazami szacunku 

     ks. Łukasz Zygmunt 

                 Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Kieleckiej 

                                                

 

 

 

WYDZIAŁ DS. MAŁŻEŃSTW I RODZIN (DR) 

 

  

1. W nowym roku akademickim 2020/ 2021 rozpocznie się kolejna edycja STUDIUM DLA 

KANDYDATÓW NA DORADCÓW ŻYCIA RODZINNEGO. Istnieje ogromna potrzeba 

nowych osób, które chętnie i kompetentnie będą wspierać przygotowanie kandydatów  

do sakramentalnego małżeństwa, jak i służyć poradą małżonkom w ramach Poradni Życia 

Rodzinnego. W związku z tym, zwracamy się z prośbą o podanie wiernym  

do wiadomości w ramach ogłoszeń parafialnych, umieszczenie w gablotach przekazanych 

plakatów czy też bezpośrednio osobom zainteresowanym. STUDIUM rozpocznie się  

w sobotę 12 września 2020 r. w Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin przy Al. IX Wieków 

Kielc 15A w Kielcach. Chętni mogą się zgłaszać bezpośrednio drogą elektroniczną bądź 

telefonicznie. Szczegóły na plakacie dostarczonym do parafii. 

2. DORADCA Życia Rodzinnego prowadzi posługę w parafii tylko na podstawie aktualnej 

misji kanonicznej udzielonej przez Biskupa Kieleckiego. Otrzymują ją osoby 

uczestniczące w systemie formacji i szkolenia realizowanego przez Wydział  

ds. Małżeństw i Rodzin. W trakcie cyklu spotkań z kandydatami do małżeństwa 

przekazują wiedzę i materiały przyjęte w naszej diecezji, po czym wydają im 

odpowiedniego zaświadczenie, które należy dołączyć do protokołu przedślubnego. 

3.  Świąteczne spotkanie opłatkowe Duszpasterstwa Rodzin z Ks. Biskupem Ordynariuszem 

odbędzie się w sobotę 04 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 w auli Diecezjalnego Ośrodka 

DR. 

4.  Zwracamy się z serdeczną prośbą do Czcigodnych Księży Proboszczów i Rektorów 

Ośrodków Duszpasterskich o podanie na adres DR wdrkielce@onet.pl TERMINÓW 

KATECHEZ PRZEDMAŁŻEŃSKICH w roku duszpasterskim 2019 / 2020.  

mailto:wdrkielce@onet.pl
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5.  Dzień skupienia dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich odbędzie się w drugą sobotę 

Wielkiego Postu 7 marca 2020 r. Rozpoczęcie o godz. 10.00. 

6.  REKOLEKCJE dla Doradców Życia Rodzinnego odbędą się w terminie 4 - 6 września 

2020 r. w Skorzeszycach. Poprowadzi je ks. prof. dr hab. Paweł BORTKIEWICZ, 

chrystusowiec z Poznania. 

7.  XXXVI Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę odbędzie się 19-20 

września 2020 r. 

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

Ruda Zajączkowska nr 4 tel. 41 306-47-59. 

9.  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. Możliwość uzyskania 

specjalistycznej konsultacji o charakterze psychologicznym, pedagogicznym, prawnym, 

duszpasterskim oraz medycznym w zakresie życia rodzinnego. 

10. Kontakt: 

I. Duszpasterstwo Rodzin – Kielce, Aleja IX Wieków 15 A - tel. (041) 344 55 92 

wdrkielce@onet.pl 

II. Duszpasterz - tel. 508 865 553, artis65a@gmail.com 

     - Godziny dyżurów Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego 

     - Wtorek   15.00 – 18.00. 

- Środa     15.00. – 17.00. 

- Piątek    10.00. – 12.00. 

III. Polski Związek Kobiet Katolickich - spotkania w każdy drugi poniedziałek miesiąca, 

Msza św. godz. 16.30 i spotkania w auli Diecezjalnego Centrum Duszpasterstwa Rodzin 

przy Al. IX Wieków Kielc 15 a.  

IV. Stowarzyszenie Praw Ojca – spotkania w środy od 16.00 do 18.00. Aula Ośrodka DR, 

Al. IX Wieków Kielc 15 A. 

 

 

                         Ks. dr Artur Skrzypek 

                Dyrektor Wydziału ds. Małżeństw i Rodzin 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:wdrkielce@onet.pl
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WSPÓLNOTA TRUDNYCH MAŁŻEŃSTW SYCHAR 

 

W ramach Duszpasterstwa Rodzin w Kielcach 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. Wspólnota ta aktualnie wpisuje się 

w zaproszenie Ojca Świętego Franciszka, który zachęca, aby otoczyć troską duszpasterską 

wszystkie małżeństwa, a szczególnie te, które na swojej drodze borykają się z kryzysem. 

Odpowiadając na to zaproszenie Ojca Świętego Franciszka, 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. W Kielcach Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR działa od 

listopada 2013 r. Spotkania odbywają się w każdy drugi piątek miesiąca w Kościele  

pw. Niepokalanego Seca NMP w Kiecach, ul. Urzędnicza 3 o godz. 18.00. Każde spotkanie 

rozpoczyna się Mszą Św., a później jest spotkanie formacyjne. Zapraszam również  

do zapoznania się ze stronami internetowymi:  

http://kielce-niepokalana.sychar.org/, www.sychar.org, www.kryzys.org,   www.separacja.org 

   

 

  Ks. dr Sebastian Wieczorek 

       Duchowy Opiekun Ogniska WTM Sychar 

   Tel. 730-11-33-47 

 

 

 

 

 

 

http://kielce-niepokalana.sychar.org/
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DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY 

 

1. W ramach Europejskich Spotkań Młodzieży w tym roku zapraszamy na wyjazd do Wrocławia, 

które odbędzie w dniach 28 grudnia – 1 stycznia. Koszt 370zł. Bracia z Taize zapraszają 

młodzież w wieku od 17 do 35 roku życia. Do wyjazdy zachęcamy również duszpasterzy 

młodzieży.  

2. Na początku grudni będą rozprowadzane obrazki kolędowe z modlitwą i błogosławieństwem 

ks. bp. Jana Piotrowskiego. Prosimy o to, aby zadeklarować chęć nabycia, takich obrazków.  

Na przedniej stronie obrazka będzie umieszczony Obraz - Ostatnia wieczerza. Jest to przepiękny 

obraz, który będzie również okazją do promocji naszego regionu. Dochód ze sprzedaży tych 

obrazków zostanie przeznaczony na cele duszpasterstwa młodzieży w naszej diecezji.  

3. Już kolejny raz 11 stycznia na hali legionów w Kielcach będzie miało miejsce „Betlejem  

w Polsce”. Jest to profesjonalne wydarzenie o charakterze ewangelizacyjnym, dobroczynnym  

i kulturotwórczym. Normalnie bilety na koncert oraz płyty będzie można nabyć  

u współorganizatora. Współorganizatorem wydarzenia w naszej diecezji jest Diecezjalne 

Duszpasterstwo Młodzieży w Kielcach i Stowarzyszenie Dwa Przymierza. Wszelkie dodatkowe 

informacje można uzyskać pod numerem tel. 662 310 808, e-mail: borynmarcin@interia.pl .  

4. Duszpasterstwo młodzieży wraz z Ruchem Światło Życie zaprasza na Kurs Mojżesza – 6-9  

luty 2020 r. Są  to rekolekcje, na które są zaproszeni wszyscy chcący być liderami i mają już 

jakieś doświadczenie wspólnoty. Zapraszamy też na ten czas tych, którzy takich doświadczeń nie 

mają, a chcieliby się czegoś nauczyć  i doświadczyć. Dla nich też  będą zorganizowane 

równolegle spotkania w tym samym miejscu. Kontakt - Ks. Marcin Boryń  

5. W dniu 24 maja 2020r. zapraszamy na VIII Uwielbienie w Centrum MIASTA.  

6. W dniu 20 czerwca 2020 r. zapraszamy młodych na spotkanie MŁODSZYCH W WIŚLICY. 

Gośćmi spotkania będą ks. Bogusław Kowalski, Marcin Zieliński i zespół Arka Noego. 

              

Ks. Marcin Boryń 

           Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży 

 

 

DUSZPASTERSTWO PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW TALENT 

w Kielcach, ul. Wesoła 54, www.wesola54.pl;  

e-mail: cd.kielce@gmail.com, tel. 605 150 223 

 

1. We współpracy z ogólnopolskim Duszpasterstwem Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT 

odbywają się comiesięczne spotkania, na które zaproszone są osoby prowadzące działalność 

gospodarczą, odpowiedzialne za kierowanie zespołami pracowników oraz zainteresowane 

społecznym nauczaniem Kościoła. 

mailto:borynmarcin@interia.pl
http://www.wesola54.pl/
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2. Wśród najważniejszych celów Duszpasterstwa wymienić należy: 

 promocja modelu „moralnego menadżera”; 

 pomoc w pogłębieniu życia duchowego; 

 odpowiedzi na pytania dotyczące etyki w biznesie; 

 pogłębienie znajomości nauki społecznej Kościoła; 

 integracja środowisk chrześcijańskich przedsiębiorców. 

3. Obecnie, w ramach projektu „Powołani do sukcesu. Biznes wg Reguły św. Benedykta”, 

realizowany jest program osobistego rozwoju. 

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

Akademickim: adoracja i Msza święta, następnie wykład i dyskusja. 

5. Duszpasterstwo organizuje także konferencje poświęcone zagadnieniom związanym z etyką  

w biznesie. 

6. Spotkania odbywają się także przy parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 

w Busku-Zdroju w każdy ostatni wtorek miesiąca. 

 

      Ks. dr hab. Rafał Dudała 

Diecezjalny Duszpasterz Przedsiębiorców i Pracodawców 

 

 

 

 

DUSZPASTERSTWO ŚRODOWISK AKADEMICKICH przy CENTRUM 

DUSZPASTERSKIM WESOŁA54 w Kielcach, ul. Wesoła 54, www.wesola54.pl; 

 e-mail: cd.wesola@gmail.com, tel. 605 150 223 

 

 

1. Porządek Mszy świętych w Rektoralnym Kościele Akademickim św. Jana Pawła II  

w Kielcach: dni powszednie: 18.30 Msza z homilią; sobota: 18.30 Msza z formularzem 

niedzielnym w j. angielskim; niedziela: 10.30 Msza rodzinna; 18.30 Msza akademicka. 

2. Spotkania Duszpasterstwa Akademickiego: 

a. Wtorek, 19:30 – spotkania formacyjne 

b. Środa, 19:30 – 21:30 – siatkówka 

c. Niedziela, 20:00 – Klub Filmowy 

3. Spotkanie biblijne poświęcone Ewangelii św. Łukasza dla wszystkich zainteresowanych 

poznawaniem i modlitwą Pismem Świętym (post akademickie). Spotkanie trwa 60 minut. 

Czwartek. 

4. Smak Karmelu: szkoła modlitwy. Trzeci czwartek miesiąca: prowadzi Ojciec Karmelita  

z Czernej. 

http://www.wesola54.pl/
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5. Schola muzyczna. Repertuar to pieśni tradycyjne, dominikańskie śpiewy czterogłosowe, 

kanony z Taizé i chorał gregoriański. Poniedziałek, 19: 30; Niedziela 18:30 

6. Kurs narzeczeński prowadzony przy użyciu metod aktywizujących. Jest to propozycja dla 

tych, którzy pragną dobrze przemyśleć wspólny projekt życia i gotowi są na to poświęcić 

trochę więcej czasu. Sesje: jesienna – zimowa - wiosenna 

7. Kurs języka angielskiego: wtorek, 17:00 – 18:30 

8. Chrześcijański Teatr Tańca, wtorek; 18:300 – 19:30 

9. Ośrodek Inspiracji SKRZYDŁA: bezpłatne konsultacje psychologiczne w zakresie 

problemów życia małżeńskiego i rodzinnego, wsparcia psychoonkologicznego, osiągnięcia 

równowagi psychicznej, wsparcia w sytuacjach kryzysowych, mediacji oraz poradnictwa dla 

młodzieży szkolnej i akademickiej. Wtorek w godz. 17:00 – 20:00. 

10. Duszpasterstwo TALENT, ostatnia środa miesiąca, 19:30 

11. Kurs Finansowy Crowna (10 spotkań). W ramach kursu poruszane są tematy dotyczące 

odpowiedzialności w kwestii pieniędzy i pracy, biblijnych zasad na temat wydawania 

pieniędzy, sposobów wyjścia z zadłużenia, planowania domowego budżetu, oszczędzania, 

inwestowania oraz błogosławieństwa ofiarności. 

12. Szkoła Pisania Ikon św. Jana Chrzciciela (cykl trzyletni). Wykłady, spotkania modlitewne 

oraz warsztatowe. Sobota. 

13. Wspólnota Dobrego Słowa i Eucharystii: 

 Adoracja w Pierwszy czwartek miesiąca 

 Spotkanie formacyjne raz w miesiącu (sobota) 

14. Kurs Małżeński. Jest to seria ośmiu sesji, których celem jest odnowienie / wzmocnienie relacji 

pomiędzy małżonkami. Każde spotkanie przebiega w wyjątkowej atmosferze randki 

małżeńskiej i poświęcone jest oddzielnej tematyce, w którą wprowadzają animatorzy. Piątek. 

15. Duszpasterze akademiccy na rok 2019/2020:  

Ks. Rafał Dudała – Diecezjalny Duszpasterz Środowisk Akademickich  

ul. Wesoła 54 www.wesola54.pl; e-mail:rafal.dudala@icloud.com; tel. 605-150-223  

 

 

Ks. Sebastian Seweryn  

Parafia św. Wojciecha, 

Plac św. Wojciecha 9 

e-mail: sebaios83@gmail.com 

O. Grzegorz Dudek OFMCap.  

Parafia św. Franciszka, 

ul. Warszawska 33, 

e-mail: grzedudek82@gmail.com 
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Ważne wydarzenia w Centrum Duszpasterskim WESOŁA54 w 2020 roku   

17-19 maja: „Sto lat“ Karola Wojtyły 

18 maja - Akademicka Droga Światła (ks. bp Andrzej Kaleta) 

2 czerwca: konferencja „Dialogi o religii" w ramach Targów „Sacroexpo“ 

11-17 września - Pielgrzymka Akademicka do Rzymu 

22 października - Odpust u Jana Pawła II 

      Ks. dr hab. Rafał Dudała 

Diecezjalny Duszpasterz Środowisk Akademickich 
 

 

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ 

1. Wyrażamy wdzięczność za wspieranie akcji „Pola Nadziei”. Dzięki zbiórkom w parafiach 

możemy prowadzić Hospicja (stacjonarne i domowe) w Kielcach oraz w Miechowie. 

Służymy naszą pomocą w objęciu opieką hospicyjną osób terminalnie chorych z naszej 

diecezji. Liczymy na dalszą życzliwą współpracę z PT Księżmi Proboszczami we wspieraniu 

dzieła hospicyjnego. Będziemy wdzięczni za ustalenie terminów wiosennych zbiórek do 

puszek na ten cel. 

2. Papież Franciszek zachęca do solidarności z osobami potrzebującymi poprzez obchody III 

Światowego Dnia Ubogich (niedziela 17 listopada br.). Caritas przygotowała z tej okazji 

specjalne Torby Miłosierdzia. Zachęcamy do rozprowadzenia ich wśród parafian. 

Wypełnione żywnością powinny być przyniesione do kościoła w czasie Adwentu  

i rozprowadzone wśród najuboższych. Również folder okolicznościowy prosimy w tym dniu 

rozdać wiernym. 

3. Caritas Diecezji Kieleckiej obchodzi 30-lecie odnowionej działalności. Jest to okazja, by 

podziękować Bogu i ludziom za dzieła miłosierdzia realizowane na przestrzeni tych lat przez 

diecezjalną Caritas. Zapraszamy PT Księży 28 listopada 2019 r. o godz. 10.00 do 

kieleckiej Katedry na jubileuszową Mszę św. pod przewodnictwem Biskupa Jana 

Piotrowskiego. 

4. Tradycyjnie w okresie Adwentu Caritas prowadzi Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. 

Bardzo prosimy o propagowanie idei tej pięknej akcji. Od 25 lat Świeca Caritas płonie na 

polskich stołach stając się nieodłącznym elementem przeżywania Świąt Bożego Narodzenia  

i konkretnym znakiem miłości do bliźnich, szczególnie tych najmłodszych. 

5. Caritas uruchomiła kolejne działania opiekuńcze dla osób niesamodzielnych i starszych. Ze 

wsparcia Dziennego Centrum Opieki i Pielęgnacji w Wiśniówce k. Kielc mogą korzystać 

mieszkańcy gmin Masłów, Kielce i Zagnańsk. Dla osób z powiatu kazimierskiego usługi 

opiekuńcze świadczy Dzienny Ośrodek Wsparcia w Gorzkowie. W placówkach tych można 

skorzystać z dziennego pobytu (dla osób starszych), wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego  

i usług opiekuńczych w domu chorego. 
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6. W ostatnim czasie poprzez Parafialne Zespoły Caritas udało się zrealizować wiele 

ciekawych inicjatyw, takich jak karty zakupowe dla ubogich, działania wspierające dla 

seniorów (wyjazdy, wyjścia do kina), szkolenia dla wolontariuszy PZC. Przypominamy,  

że zgodnie z nauczaniem Kościoła w każdej parafii powinien funkcjonować zespół 

Caritas. Służymy pomocą merytoryczną w zakresie zakładania i prowadzenia PZC. Istnieje 

też możliwość wsparcia działalności PZC w sprzęt biurowy, komputerowy itp.  

7. Caritas zachęca do przekazania 1% podatku w rozliczeniu rocznym za 2019 r. Bardzo 

prosimy, aby Czcigodni Księża w pierwszym kwartale 2020 roku zachęcali wiernych do tej 

formy wsparcia dzieł miłosierdzia diecezjalnej Caritas. Do parafii zostaną przekazane 

materiały promocyjne dotyczące 1 % podatku dla Caritas. 

8. W okresie Wielkiego Postu prowadzony będzie  program „Jałmużna Wielkopostna 2020”. 

Stosownie do zgłoszonego zapotrzebowania do parafii zostaną dostarczone tekturowe 

skarbonki na jałmużnę. Ofiary z akcji pozostają do dyspozycji parafii na cele charytatywne.   

9. Baranki Wielkanocne w okresie Wielkiego Postu tradycyjnie dostarczymy do Księży 

Dziekanów. Prosimy w parafiach o życzliwe zachęcenie wiernych do włączenia się w to 

Wielkanocne Dzieło Miłosierdzia. Ofiary zebrane przy tej akcji będą przeznaczone na 

kolonie i pomoc dla dzieci z rodzin ubogich. 

10.  Prowadzony przez Caritas Świętokrzyski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 

oferuje szeroki zakres wsparcia w zakresie doradztwa ekonomicznego, prowadzenia 

działalności gospodarczej, tworzenia spółdzielni socjalnych, zakładania fundacji  

i stowarzyszeń. Można otrzymać też granty finansowe na rozpoczęcie działań z w/w obszaru.  

11.  Od kilku lat prowadzimy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. W tym  

i następnym roku punkty wsparcia znajdować się będą przy placówkach Caritas  

w Miechowie i Proszowicach. Z pomocy prawnej, psychologicznej i materialnej mogą 

korzystać osoby, które stały się ofiarami przestępstwa w wyniku przemocy domowej, zdarzeń 

drogowych, oszustwa i innych (niezależnie od miejsca zamieszkania).  

12.  Uprzejmie prosimy o wpłacenie do Biura Caritas zaległych ofiar na cele charytatywne. 

Przypominamy, że oprócz ofiar składanych podczas różnych akcji (świece, baranki) na dzieła 

Caritas zbieramy ofiary w Boże Narodzenie podczas Mszy św. „Pasterki” (taca na Fundusz 

Ochrony Życia) i podczas Niedzieli Miłosierdzia Bożego (zbiórka do puszek). 

 

 

                     Ks. dr Stanisław Słowik 

        Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej 
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DZIAŁ ARTYSTYCZNO – ARCHITEKTONICZNY 

 

1. Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniami Posynodalnymi Biskupa Kieleckiego 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 stosowny wniosek 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.). 

2. Na terenie plebanii nie wolno przechowywać przedmiotów, stanowiących wyposażenie 

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

zabytków. 

3. Zgodnie z instrukcjami Konferencji Episkopatu Polski 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 

          Dyrektor Działu Artystyczno – Architektonicznego 

 

 

 

ARCHIWUM DIECEZJALNE 

 

1. Na podstawie dekretu biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego z 30 listopada 2017 (nr OA-

99/17) o obowiązku przekazania ksiąg metrykalnych i dawnych akt parafialnych 

wytworzonych do 1918 roku, w okresie od stycznia 2018 do października 2019 do 

Archiwum Diecezjalnego napłynęły akta od Księży Proboszczów z 56 parafii. Ogółem, do 

tej pory, parafie przekazały 1772 ksiąg i akt archiwalnych, co stanowi 41,81 metra 

bieżącego zabytkowych akt. 
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2. Dzięki dotacji z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, przyznanej w ramach 

konkursu ofert „Wspieranie działań archiwalnych 2018”, do końca 2018 roku część akt 

przekazanych z parafii została poddana kosztownemu procesowi fumigacji (dezynfekcji  

i odgrzybiania), który zabezpiecza archiwalia przed zniszczeniem mikrobiologicznym. 

Zabiegowi temu poddaliśmy 892 jednostek (19,89 metra bieżącego akt) pochodzących  

z 20 parafii. Koszt zabezpieczenia tej ilości archiwaliów wyniósł 4.000 zł. 

 

3. Kolejny etap działań nad zabezpieczeniem spuścizny historycznej Kościoła Kieleckiego to 

ciężka praca 10 wolontariuszek Świętokrzyskiego Uniwersytetu III Wieku. Do września 

2019 zostały oczyszczone, zinwentaryzowane i przygotowane do bezpośredniego 

udostępniania księgi pochodzące z 15 parafii. 

 

4. Dostrzegając konieczność dalszych działań związanych z zabezpieczeniem cennej 

spuścizny kościelnej w minionym miesiącu oddaliśmy do chemicznej dezynfekcji  

i odgrzybiania kolejną partię przywiezionych z parafii akt i ksiąg. Ogółem w procesie 

fumigacji zostało zabezpieczonych 425 jednostek, co stanowi dalsze 12,89 metra 

bieżącego najbardziej zagrożonych akt. W liczbie tej znalazły się bezcenne dokumenty, 

takie jak akta metrykalne Katedry Kieleckiej, Karczówki i Kieleckiej Kapituły 

Katedralnej. Wobec wzrastających cen specjalistycznych usług, całkowity koszt 

dezynfekcji i odgrzybiania wyniósł 3.200 zł. Działania te były możliwe dzięki pomocy 

finansowej Kurii Diecezjalnej, Kieleckiej Kapituły Katedralnej oraz Proboszcza Parafii 

Katedralnej. 

 

5. Czcigodnych Księży Proboszczów zachęcamy do przekazywania ksiąg metrykalnych  

i dawnych akt parafialnych wytworzonych do 1918 roku. Księży Proboszczów, którzy 

wcześniej przekazali historyczne akta parafialne, a do dzisiejszego dnia nie odebrali 

protokołów zdawczo-odbiorczych zapraszamy do Archiwum Diecezjalnego w celu 

podpisania i odbioru w/w dokumentów. 

 

6. Badaczom historii i autorom artykułów o tematyce kościelnej chętnie udostępniamy zbiory 

Archiwum Diecezjalnego. Jednak warunkiem korzystania z naszego zasobu archiwalnego 

jest okazanie zaświadczeń wystawionych przez Księży Proboszczów, z podaniem tematu 

pracy. Z uwagi na aktualną sytuację w naszym kraju i narastającą falę ataków na Kościół, 

usilnie prosimy Czcigodnych Księży Proboszczów o wydawanie takich poświadczeń 

osobom odpowiedzialnym.   

 

   Ks. dr Tomasz Gocel 

 Dyrektor Archiwum Diecezjalnego 
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KOMISJA MUZYCZNO-ORGANISTOWSKA  

DIECEZJI KIELECKIEJ 

 

1. Dnia 23.11 br. Diecezjalne Studium Organistowskie im. Św. Cecylii i Ks. Prof. Z. Rogali 

będzie obchodzić jubileusz 30-lecia istnienia. Z tej racji zwracam się do Czcigodnych 

Księży Dziekanów, Proboszczów, Administratorów, aby poinformowali swoich 

organistów i pełniących funkcję organistów w parafiach, a zwłaszcza byłych absolwentów 

Studium do przyjazdu w tym dniu na dzień skupienia. Dzień rozpoczniemy uroczystą 

Eucharystią w Katedrze pod przewodnictwem Pasterza naszej diecezji Ks. Biskupa Jana 

Piotrowskiego o godz. 10.30. Następnie wysłuchamy koncertu organowego w wykonaniu 

pedagogów i uczniów Studium, po nim udamy się na poczęstunek do studium  

i konferencję dla wszystkich organistów.  

2. Bardzo proszę o zainteresowanie się naszym kwartalnikiem dla organistów i sympatyków 

muzyki kościelnej „Śpiewajmy i grajmy Bogu”, który wydaje nasza Komisja. Proszę 

zwłaszcza Księży Dziekanów i Proboszczów, aby udostępniali w swoich dekanatach  

i parafiach niniejsze pismo. Wielu organistów często dzwoni i zwraca uwagę, dlaczego nie 

otrzymują tej pomocy? Kwartalnik jest bezpłatny. Bardzo się cieszymy, że naszemu 

czasopismu został nadamy Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa 

Ciągłego – ISSN. Ciągle pracujemy nad jakością i różnorodnością naszego czasopisma  

i zachęcamy wszystkich organistów i sympatyków muzyki kościelnej do współpracy. 

Wszelkie propozycje i informacje dotyczące kultury muzycznej naszej diecezji proszę 

nadsyłać do redaktora naczelnego kwartalnika ks. Pawła Reja.  

3. Przypominamy Czcigodnym Księżom niektóre wytyczne Instrukcji dotyczącej muzyki  

i śpiewu liturgicznego dla diecezji kieleckiej podpisanej w zeszłym roku przez Ks. Biskupa 

Jana Piotrowskiego. „Nie wolno w liturgii wykonywać utworów o charakterze świeckim, 

w szczególności gdy chodzi o Msze Święte ze sprawowaniem sakramentu małżeństwa 

oraz podczas liturgii pogrzebowej”. Następnie Instrukcja przypomina: „Wszelkie prace 

remontowe, przebudowy lub budowy nowych instrumentów, powinny być konsultowane  

z Komisją Muzyczno-Organistowska Diecezji Kieleckiej. W żadnym przypadku nie 

należy rozpoczynać jakichkolwiek prac szczególnie przy instrumentach zabytkowych bez 

porozumienia z w/w Komisją. Przypomina się, że wszelkie instrumenty zabytkowe 

podlegają państwowej ochronie prawnej(…) oraz „raz w roku każdy dekanat powinien 

przedstawić aktualny! spis organistów bądź pełniących funkcję organisty  

w poszczególnych parafiach i przesłać do 31 grudnia upływającego roku na ręce Komisji 

Muzyczno–Organistowskiej działającej przy Kurii Diecezjalnej w Kielcach”. 

 

                                    ks. Michał Olejarczyk 

Przewodniczący Komisji Muzyczno-Organistowskiej 
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DIECEZJALNY OŚRODEK KATECHUMENALNY  

„ŚW. PAWŁA” W KIELCACH   

 

         

Diecezjalny Ośrodek Katechumenalny „Św. Pawła” w Kielcach (D.O.K) został erygowany przez 

Ks. Bpa Kazimierza Ryczana dekretem z dnia 19.10.2011 r.  

Prowadzenie Ośrodka zostało powierzone Katolickiemu Stowarzyszeniu w służbie Nowej 

Ewangelizacji „Koinonia św. Pawła” w Kielcach (ul. Bęczkowska 53a): 

 w ramach działającego Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „św. Pawła” w Kielcach,  

 oraz w oparciu o realizowany ewangelizacyjno – formacyjny Program Pastoralny 

„Redemptoris Missio”.  

Siedzibą Ośrodka jest Parafia św. Pawła w Kielcach (ul. Bęczkowska 53a; 25-41 Kielce,  

tel. 606 124 328; 41/368 57 03). 

 

Celem działalności Ośrodka jest przygotowanie osób nieochrzczonych do chrztu, bierzmowania  

i eucharystii oraz pomoc osobom poszukującym w odkryciu i pogłębieniu wiary. 

Uczestnikami formacji są osoby dorosłe z terenu całej Diecezji, które zgłaszają się osobiście  

i bezpośrednio do Ośrodka lub za pośrednictwem Księży Proboszczów, czyli po uprzednim 

zgłoszeniu swego pragnienia we własnej parafii. 

Przygotowanie dorosłych do przyjęcia Sakramentów Wtajemniczenia Chrześcijańskiego (chrzest, 

bierzmowanie, Eucharystia) w DOK-u trwa minimum rok. 

Przygotowanie dorosłych do przyjęcia samego tylko sakramentu Bierzmowania w DOK-u trwa 

ok. 3 miesiące i ma miejsce trzy razy w roku.   

Dotychczas odnośne sakramenty przyjęły odpowiednio: 

 Bierzmowanie 436 osób 

 Sakramenty Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych 11 osób 

w tym, w 2019 r.: 

 Bierzmowanie 46 osób 

 Sakramenty Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych 4 osoby 

 

                     ks. Sylwester Wójcik 

Dyrektor Diecezjalnego Ośrodka Katechumenalnego 
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DUSZPASTERSTWO CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

W Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie na rok 2020 planowane są 4 turnusy 

wczasorekolekcji dla osób niepełnosprawnych: 

I. TURNUS: 05.07. 2020 – 18.07.2020 

II. TURNUS:19.07. 2020 – 01.08. 2020 

III. TURNUS: 02.08. 2020 – 15.08. 2020 

IV. TURNUS: 16.08. 2020 – 29.08. 2020 

 Osoby niepełnosprawne i wolontariuszy zapraszamy też na następujące spotkania:  

09.02. 2020 godz. 11.30  Światowy Dzień Chorego, w Domu w Piekoszowie 

15.03. 2020  godz. 14.00  Spotkanie wielkopostne, kościół św. Franciszka w Kielcach 

19.04. 2020  godz. 12.00   „Święcone”, kościół w Mniowie 

17.05. 2020 godz. 11.30  Majówka, w Domu w Piekoszowie  

03.06. 2020 godz. 10.30  Spotkanie na cześć św. Jana Pawła II, Masłów, lotnisko 

12.09. 2020 godz. 11.30  Ognisko, przy Domu w Piekoszowie 

10.10. 2020  godz.  09.30  Dzień Wspólnoty Stowarzyszeń Katolickich 

15.11. 2020 godz. 11.30  Odpust, Kaplica Domu w Piekoszowie 

31.12. 2020 godz. 20.00  „Sylwester”, Sala w Domu w Piekoszowie 

 

   Ks. dr Jan Jagiełka 

              Diecezjalny Duszpasterz Chorych i Niepełnosprawnych 

 

 

 

    

REDAKCJA NIEDZIELI KIELECKIEJ 

 

Serdecznie dziękuję Księżom, którzy angażują się w promocję czytelnictwa prasy 

katolickiej. Cenię sobie ogromnie postawę Księży życzliwie nastawionych do Niedzieli 

Kieleckiej i jej dziennikarzy. W obecnych niełatwych czasach, kiedy zamiera kultura 

czytelnictwa wartościowej prasy, czego wyrazem są wyniki sprzedaży gazet, gdzie dominują 

tabloidy, taka współpraca jest na wagę złota. Ostatnio jesteśmy też świadkami medialnego ataku 

na Kościół, obejmującego zarówno osoby duchowne, jak świeckich, którzy pragną autentycznie 

żyć wyznawaną wiarą. Warto zatem promować prasę, w której nie ma tzw. mowy nienawiści,  

nie ma promowania zboczeń, a akcentowane jest to, co dobre w człowieku. Nie zapominajmy też, 

że zdecydowana większość obecnej na rynku prasy jest wydawana przez międzynarodowe 

koncerny (przede wszystkim niemieckie) i promocja patriotyzmu oraz chrześcijaństwa jest w nich 
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na ostatnim miejscu. Jeśli w naszych środowiskach zabraknie prasy katolickiej, to nasi wierni 

kształtowani będą bez obcych propagandystów, którzy zwalczają wszystko, co polskie  

i wszystko, co katolickie. 

Smuci fakt, że pojawiają się sytuacje (na szczęście są to pojedyncze przypadki), gdzie 

Księża z jawnym lekceważeniem odnoszą się do prasy katolickiej odmawiając jej kolportażu. W 

ten sposób tworzy się luka, którą chętnie zapełnią tabloidy i niemieckie gazety dla Polaków. 

Gorzkie owoce tego zbierzemy wszyscy i to szybciej niż nam się wydaje.  

Zachęcam P.T. Księży do nawiązania kontaktu z redaktorami Niedzieli Kieleckiej w celu 

relacjonowania wydarzeń rozgrywających się w parafiach.  

Uprzejmie proszę o terminowe rozliczanie zwrotów niesprzedanych czasopism  

i o terminowe regulowanie należności za gazety sprzedane. Z redakcjami w Częstochowie  

i Katowicach musimy rozliczać się co miesiąc, więc dobrze byłoby, gdyby Księża przynajmniej 

raz w miesiącu rozliczyli z kolporterami zwroty. Jeżeli je „przetrzymamy” grozi nam 

konieczność zapłaty, ponieważ nie zostaną one przyjęte w redakcjach. Podobnie jest  

z płatnościami. Co miesiąc otrzymujemy z redakcji Niedzieli i redakcji Gościa Niedzielnego 

fakturę, którą musimy uregulować. Zwłoka grozi karnymi odsetkami.  

Ogólnopolska redakcja Niedzieli przygotowuje się do radykalnego odświeżenia 

czasopisma. Przewidziana jest całkowicie nowa makieta, inny układ tekstu i zdjęć. Pojawią się 

także na stronach ogólnopolskich nowi autorzy. Pierwszy numer według odnowionego layoutu 

ukaże się tuż przed świętami Bożego Narodzenia.  

 

               Ks. dr hab. Tomasz Siemieniec 

                                                                                                      Redaktor Niedzieli Kieleckiej 

 

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ DIECEZJI KIELECKIEJ W ROKU 2019/2020 

„WIELKA TAJEMNICA WIARY” 
 

01.12 Msza św. na inaugurację nowego roku liturgicznego i 

duszpasterskiego 

Bazylika Katedralna 

09.12 2. rocznica święceń biskupich Ks. Biskupa Andrzeja Kalety 

14.12 Spotkanie przedświąteczne z Niepełnosprawnymi 

WDK Kielce 

18.12 Spotkanie opłatkowe Sportowców 

Kielce 

21.12 Spotkanie opłatkowe dla Rolników i Stowarzyszenia LUK - 

Busko Zdrój 
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24.12 Wigilia dla Bezdomnych i Samotnych 

WDK Kielce 

28.12 Finał Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek 

Parafia św. Antoniego z Padwy - Kielce 

29.12 Święto Świętej Rodziny 

Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich w parafiach 

06.01 Święto Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci 

06.01 Orszak Trzech Króli 

08.01 Spotkanie opłatkowe Samorządowców 

WSD Kielce 

09-11.01 Rekolekcje Katechetów - Skorzeszyce 

11.01 Spotkanie opłatkowe Grona Przyjaciół Seminarium 

WSD Kielce 

11.01 Spotkanie opłatkowe Rycerstwa Niepokalanej 

Kościół św. Jana Pawła II Kielce 

12.01 Koncert Betlejem w Kielcach 

Hala Legionów 

12.01 Spotkanie opłatkowe Parafialnych Zespołów Caritas 

Kielce 

12.01 Spotkanie opłatkowe Ruchu Światło Życie 

Parafia św. Józefa Robotnika w Kielcach 

18-25.01 Tydzień modlitw o jedność chrześcijan 

25.01 Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych 

Parafia Grobu Bożego w Miechowie 

25.01 Spotkanie Noworoczne Apostolatu Maryjnego w Bielinach 

02.02 Światowy Dzień Życia Konsekrowanego 

Bazylika Katedralna 

11.02 Diecezjalne obchody Światowego Dnia Chorego 

Dom Seniora w Pierzchnicy 

20-22.02 Dni Formacyjne Księży w Skorzeszycach (roczniki 2005-2009) 

28.02 Diecezjalna Droga Krzyżowa w intencji trzeźwości 

Nowa Słupia – Święty Krzyż 

28.02-01.03 Weekend z Lectio divina 

Skorzeszyce 

29.02 Rejonowe Dni Skupienia Księży 

04.03 Finał diecezjalnego etapu Olimpiady Teologii Katolickiej 

04-05.03 Czuwanie Rolników i absolwentów LUK na Jasnej Górze 
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05-07.03 Dni Formacyjne Księży w Skorzeszycach (roczniki 2010-

2014) 

06-07.03 Rekolekcje dla Samorządowców 

Skorzeszyce 

09-10.03 Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę 

13-14.03 Nocna Droga Krzyżowa 

Kielce – Święty Krzyż 

14.03 Pielgrzymka Pokutna Rycerstwa Niepokalanej 

Morawica 

25.03 Diecezjalne obchody Dnia Świętości Życia 

Bazylika Katedralna 

02.04 Droga Krzyżowa 

ze św. Janem Pawłem II w Masłowie 

03.04 Droga Krzyżowa na Karczówkę w Kielcach 

04.04 Światowy Dzień Młodzieży w diecezji 

Bazylika Katedralna 

07.04 Droga Krzyżowa ulicami Kielc 

parafia św. Wojciecha - Bazylika Katedralna 

11.04 Świąteczne śniadanie dla Bezdomnych i Samotnych 

WDK Kielce 

16-18.04 Dni formacyjne Księży w Skorzeszycach (roczniki 2015-

2019) 

18.04 Studium proboszczowskie (roczniki: 2003-2004) 

18.04 22. rocznica święceń biskupich Ks. Biskupa Mariana 

Florczyka 

19-25.04 Tydzień Miłosierdzia 

Od 20.04 Rejonowe spotkania formacyjne Katechetów 

25.04 Diecezjalna Pielgrzymka do Sanktuarium Grobu Bożego - 

Miechów 

01.05 Spotkanie Rodziców i Rodzin misjonarzy WSD Kielce 

07.05 Finał diecezjalnego etapu Konkursu Biblijnego WSD 

Kielce 

07.05 Uroczystość Matki Bożej Łaskawej - Patronki miasta 

Kielce 

16.05 Święcenia diakonatu 

Bazylika Katedralna 

16.05 Rodzinna Majówka Rowerowa Kielce - Borków 
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23.05 Zjazd Sołtysów i Liderek Kół Gospodyń Wiejskich 

Busko Zdrój 

24.05 Modlitwa uwielbienia na Rynku w Kielcach 

30.05 Święcenia Prezbiteratu 

Bazylika Katedralna 

31.05 Marsz dla Życia i Rodziny w Kielcach 

01-03.06 SacroExpo – Targi Kielce 

03.06 29. rocznica pobytu św. Jana Pawła II w Diecezji Kieleckiej 

Dzień Chorych i Niepełnosprawnych w Masłowie 

04.06 Diecezjalny Dzień Kapłański 

Bazylika Katedralna 

20.06 Diecezjalne Spotkanie Młodzieży w Wiślicy 

19-21.06 Rekolekcje Katechetów w Skorzeszycach 

22-25.06 Rekolekcje dla Księży 

w Domu Pielgrzyma 

przy klasztorze SS. Norbertanek 

w Imbramowicach 

27.06 Zakończenie roku akademickiego w WSD Kielce 

25.07 Diecezjalna Pielgrzymka 

do Nowego Korczyna – Dni św. Kingi 

25.07 Pielgrzymka Apostolatu Maryjnego na Jasną Górę 

05-13.08 Piesza Pielgrzymka Kielecka na Jasną Górę 

18-21.08 Rowerowa Pielgrzymka Kielecka na Jasną Górę 

24-25.08 Spotkania formacyjne Katechetów Kielce 

29.08 Pielgrzymka młodzieży Diecezji Kieleckiej do Sanktuarium 

bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie 

04-06.09 Rekolekcje Doradców Życia Rodzinnego - Skorzeszyce 

06.09 Diecezjalne Spotkanie Trzeźwościowe 

Bęczków 

08.09 Diecezjalna Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w 

Wiślicy 

12.09 Rodzinny Rajd Pieszy 

Kielce 

14-17.09 Rekolekcje dla Księży w Rabce 

18-20.09 Pielgrzymka na Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny 

w Budapeszcie 

19.09 Diecezjalny Dzień Ministranta 
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19-20.09 Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę 

26.09 Pielgrzymkowy Rajd Świętokrzyski 

28.09-01.10 Rekolekcje dla Księży na „Wyspie” 

03.10 Diecezjalna Pielgrzymka Róż Różańcowych 

Piekoszów 

03.10 Międzydiecezjalne Forum Ewangelizacyjne 

Targi Kielce 

17.10 Pielgrzymka Księży Diecezji Kieleckiej do Kolegiaty św. 

Jana Chrzciciela w Skalbmierzu 

18.10 Światowy Dzień Misyjny 

18-24.10 Tydzień Misyjny 

31.10 Noc Świętych 

09-12.11 Rekolekcje dla Księży w Skorzeszycach 

12-14.11 Konferencje Rejonowe 

21.11 Studium proboszczowskie (roczniki: 2003-2004) 

22.11 Uroczystość Chrystusa Króla 

Święto patronalne Akcji Katolickiej 

23-26.11 Rekolekcje dla Księży w Skorzeszycach 

27-29.11 Weekend z Lectio divina 

Skorzeszyce 

28.11 Rejonowe dni skupienia Księży 

29.11 6. rocznica Ingresu Biskupa Kieleckiego Jana 

Piotrowskiego 

Bazylika Katedralna 

 

 

 

 

 

               Ks. Dariusz GĄCIK 

        WIKARIUSZ GENERALNY 


