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Nr OA - 72/17      Kielce, dnia 15 września 2017 r. 
 

 

SŁOWO BISKUPA KIELECKIEGO JANA PIOTROWSKIEGO 

Z RACJI ŚMIERCI I POGRZEBU 

ŚP. BISKUPA SENIORA KAZIMIERZA RYCZANA 

 

 
Drodzy Diecezjanie wraz ze swoimi Duszpasterzami! 

 

 Zmartwychwstanie Pana Jezusa ‒ jedyne źródło naszej nadziei na życie wieczne 

‒ pozwala nam wyobraźnią wiary sięgać znacznie dalej niż horyzont ziemskiego życia. 

Jednak każda śmierć dotyka nas bólem i w takim też duchu informuję, że w dniu  

13 września 2017 r. po długiej i ciężkiej chorobie, zaopatrzony Sakramentami 

Świętymi, odszedł do Pana Śp. Ksiądz Biskup Kazimierz Ryczan, biskup senior 

diecezji kieleckiej.  

Śp. Ksiądz Biskup Kazimierz Ryczan urodził się 10 lutego 1939 r. w Żurawicy 

koło Przemyśla, w rodzinie Stanisława i Joanny. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej 

w Żurawicy, a potem do II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Morawskiego 

w Przemyślu. W 1956 r. rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym  

w Przemyślu, przerwane dwuletnią służbą wojskową w Morągu. Święcenia 

prezbiteratu przyjął 16 czerwca 1963 r. w Przemyślu z rąk ks. biskupa Franciszka 

Bardy. Po święceniach posługiwał w parafii Szebnie, a potem w Rzeszowie. Następnie 

został skierowany na studia specjalistyczne na KUL. Po ich ukończeniu pracował jako 

duszpasterz akademicki w Rzeszowie, a w 1976 r. został pracownikiem naukowym 

KUL. W 1992 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego i został powołany na 

Kierownika Katedry Socjologii Religii w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL. 

Biskupem kieleckim został mianowany 17 lipca 1993 r. Kanonicznie objął 

diecezję w dniu 9 września 1993 r. W dniu 11 września 1993 r. miała miejsce 

uroczystość konsekracji Księdza Biskupa. W liście inauguracyjnym skierowanym do 

kapłanów, sióstr zakonnych i wszystkich wierzących diecezji kieleckiej, odczytanym 

w kościołach diecezji kieleckiej, Ksiądz Biskup napisał: „chciałbym, abyśmy w cieniu 
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krzyża, w zasięgu macierzyńskich oczu Maryi tworzyli wspólnotę wierzących”. Od 

tego momentu te trzy elementy: Krzyż, Maryja i Wspólnota stały się kluczem do 

zrozumienia Jego posługi biskupiej w Kościele Kieleckim, którą pełnił przez 21 lat. 

Od 11 października do 28 listopada 2014 r., tj. do czasu mianowania nowego biskupa, 

był Administratorem Apostolskim Diecezji Kieleckiej. 

 Ksiądz Biskup Kazimierz Ryczan, w ramach Konferencji Episkopatu Polski, 

należał przez dwie kadencje do Rady Stałej. W 1994 r. objął funkcję 

przewodniczącego Komisji Społecznej. W 2008 r. został delegatem ds. 

Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Ponadto był w składzie Rady Naukowej. W 2009 r. 

został odznaczony przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Złotym Medalem za 

Długoletnią Służbę. W 2013 r. nadano mu tytuł honorowego obywatela Kielc. 

Otrzymał również honorowe obywatelstwo gminy Żurawica. W 1996 r. został przyjęty 

w poczet członków Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. 

Pod opieką Maryi, Pani Łaskawej Kieleckiej, Ksiądz Biskup Kazimierz Ryczan  

w duchu głębokiej wiary i miłości, odwagi i odpowiedzialności za Kościół Kielecki 

przez blisko ćwierć wieku niestrudzenie realizował apostolskie zadanie głoszenia 

Ewangelii zgodnie z nakazem Jezusa: „Idźcie i głoście”. Przez te lata żył duchem  

i nauką św. Pawła Apostoła, nastawał w porę i nie w porę, bronił prawdy i spełniał 

dzieło ewangelisty (por. 2 Tm 4,2-5). Niech Maryja, Pani Fatimskich Objawień  

i Święci naszej diecezji kieleckiej wypraszają Zmarłemu Pasterzowi wieczny 

odpoczynek.  

Proszę was serdecznie, Bracia i Siostry, abyśmy zjednoczyli się na wspólnej 

modlitwie w naszych parafiach i rodzinach. Jednocześnie gorąco zapraszam do 

katedry kieleckiej na uroczystości żałobne w poniedziałek 18 września i pogrzebowe 

19 września we wtorek. Niech odpoczywa w pokoju! 

 

Z darem błogosławieństwa 

Wasz Biskup 
     

              † Jan Piotrowski  

                                  BISKUP KIELECKI  

 

 

 

______________________ 

 

KURIA DIECEZJALNA                                           Kielce, dnia 15 września 2017 r. 

       W KIELCACH 

 

Powyższy komunikat należy odczytać wiernym w niedzielę, 17 września 2017 r. 

 

       Ks. Dariusz Gącik 

WIAKRIUSZ GENERALNY 


