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KURIA DIECEZJALNA                           Kielce, 3 października 2005 

WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO  

ul. Jana Pawła II nr 3;  

25-013 KIELCE 

Tel. 0-41/34-45-425; fax: 34-43-426  

 

Nr OD – 41/05 

 

 

KOMUNIKATY KURIALNE 

NA KONFERENCJE REJONOWE 

4 -7 października 2005 
 

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 2005 roku. 

2. 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). 

3. Tworzymy nowa strona internetową naszej diecezji. W związku z tym 

prosimy P.T. Księży o przesyłanie informacji o ważniejszych inicjatywach 

duszpasterskich drogą elektroniczną na adres: duszpasterz@kielce.opoka.org.pl 

 

II. OGŁOSZENIA WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO  

 

A/ DUSZPASTERSTWO OGÓLNE  
 

1. Miesiąc październik jest dla nas czasem wytrwałej modlitewnego na 

zakończenie Roku Eucharystycznego i dziękczynieniem za dar pontyfikatu Jana 

Pawła II. Naszą modlitwą włączamy się w ogólnopolskie czuwanie. Terminy 

czuwania w naszej diecezji zostały już wcześniej podane.  

2. 15.10.05 – Ogólnopolskie wieczorne czuwanie młodzieży. W tym dniu 

wieczorem prosimy o zorganizowanie w parafiach modlitewnego czuwania 

młodzieży, dziękując za dar pontyfikatu Jana Pawła II będziemy się modlić o 

Jego rychłą beatyfikację.  

3. 16.10.05 – Diecezjalne czuwanie na zakończenie Roku Eucharystii w 

podzięce za dar pontyfikatu Jana Pawła II oraz z prośbą o szybką Jego 

beatyfikację (patrz materiały duszpasterskie). 16 - października jest również 

Dniem Papieskim, w którym zbieramy ofiary na rzecz Fundacji Dzieło Nowego 

Tysiąclecia, wspierając w ten sposób fundusz stypendialny dla biednej a zdolnej 

młodzieży.  

mailto:duszpasterz@kielce.opoka.org.pl
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4. Kurs wideofilmowania w miejscach sakralnych – 20 i 27.10.05, godz. 

18.00 - sala katechetyczna w budynku Kurii. Chętni zgłaszają się z 

zaświadczeniem od Księdza Proboszcza swojej parafii upoważniającym do 

udziału w/w kursie. 

5.  5.11.05 - Uroczyste wprowadzenie w posługę nadzwyczajnego szafarza 

Eucharystii przez Biskupa Ordynariusza, Kielce - Bazylika katedralna, godz. 

16.00. Zapraszamy do udziału w liturgii Księży Proboszczów i pełniących już tę 

posługę w naszej diecezji.  

6. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chętnych do udziału w kursie 

przygotowującym do posługi nadzwyczajnego szafarza Eucharystii (KPK kan. 

910). Pierwsze spotkanie - 18.11.2005 w godz. 18.00 - 19.30 w sali 

katechetycznej w budynku Kurii. 

7. Ogólnopolski Dzień Judaizmu -17.01.06. Centralne uroczystości odbywać 

się będą w różnych miejscach Kielc i naszej diecezji do 15 do 20 stycznia.  

8. Informujemy, że zostały utworzone dwa nowe ośrodki duszpasterstwa 

akademickiego w diecezji: w Busku Zdrój przy Parafii św. Brata Alberta – 

odpowiedzialny ks. Leszek Struzik oraz w Jędrzejowie przy Parafii Świętej 

Trójcy – odpowiedzialny ks. Miłosz Hołda. Prosimy zachęcić młodzież 

akademicką z tych miast, aby skontaktowała się z duszpasterzami akademickimi.  
 

Ks. Stanisław Langner 
 

B/ REFERAT KATECHETYCZNY 
 

1. Rozpoczął się nowy rok szkolny i katechetyczny 2005/2006. Temat 

duszpasterski roku brzmi: „Przywracajmy nadzieję ubogim”. W katechezie 

staramy się skupić na adresatach Ewangelii nadziei - tzn. ubogich, czyli 

ludziach, którzy cierpią niedostatek z przyczyn materialnych lub duchowych. 

2. Warunkiem otrzymania misji kanonicznej jest wypełnianie zadań 

katechety zarówno w szkole jak i w parafii oraz uczestnictwo we wszystkich 

spotkaniach katechetów. Misja kanoniczna jest uaktualniona do 30 czerwca 

każdego roku. 

3. Każdy katecheta jest zobowiązany do uczestnictwa w dniach 

formacyjnych i rekolekcjach. 

Terminy dni formacyjnych: 

- Jesienne - 19 i 26.11 - rozpoczęcie Mszą św. w Katedrze o godz.10.00, 

- Wiosenne - w rejonach jak w poprzednich latach: 

19.04. - środa - Nowy Korczyn i Stopnica. Proszowice, Sędziszów  

             i Żarnowiec, 

20.04. - czwartek - Busko Zdrój i Wiślica Słomniki, Szczekociny i Lelów, 

21.04. - piątek -Chmielnik, Koniecpol i Włoszczowa, Miechów, Wodzisław 

24.04. - poniedziałek - Łopuszno, Małogoszcz, Skała, 

25.04. - wtorek - Kazimierza W. i Skalbmierz, Kielce Zachód, Zagnańsk, 

26.04. - środa - Bodzentyn i Masłów, Kielce-Południe, Pińczów, 

27.04. - czwartek - Jędrzejów, Piekoszów, Kielce-Północ, 
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28.04. - piątek - Chęciny i Morawica, Daleszyce, Kielce-Śródmieście. 

Początek spotkań o godz. 15.00. O miejscu spotkania informują Księża 

Wizytatorzy Rejonowi lub Księża Proboszczowie, odpowiedzialni za 

przygotowanie dnia formacyjnego. 

Terminy rekolekcji dla katechetów świeckich w Skorzeszycach: 

13.01. - 15.01. 2006; 

09.06. - 11.06 i 30. 06. - 02. 07. 2006 r. 

Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie w Referacie Katechetycznym. 

4. Informacje o szkoleniach i kursach można otrzymać w Referacie 

Katechetycznym. 

5. Referat Katechetyczny organizuje konkursy dla uczniów: 

- Olimpiadę Teologii Katolickiej dla uczniów szkół ponadgimazjalnych  

(odpowiedzialny ks. dr Jarosław Czerkawski). Temat: „Dekalog  

w nauczaniu Jana Pawła II”. 

- Konkurs Biblijny dla uczniów szkól podstawowych i gimnazjalnych 

(odpowiedzialna s. Natalia). Tematyka: Szkoła podstawowa - kl. I - III - prace 

plastyczne (format A 3) „Przykazanie IV: Czcij ojca swego i matkę swoją”; kl. 

IV - VI Ewangelia św. Łukasza; Gimnazjum - Księga Rodzaju, (szczegóły w 

późniejszym terminie). 

6. Rekolekcje dla maturzystów odbywają się w Skorzeszycach. 

  Terminy rekolekcji: 

 Wrzesień: 26-28; 29 - 01.10; 

 Październik: 03-05; 06-08; 10-12; 17-19; 20-22; 24-26; 27-29; 

 Listopad: 02-04; 28-30; 

 Grudzień: 01-03; 05-07; 08-10. 

Terminy uzgadniamy i zgłaszamy grupy u Dyrektora Domu 

Rekolekcyjnego w Skorzeszycach ks. Marka Czarnoty (tel. 41/302-30-86; 

606850270). Uwieńczeniem rekolekcji będzie VIII Pielgrzymka Maturzystów 

na Jasną Górę, szczegóły w późniejszym terminie. 

7. Ponawiamy prośbę o wydawanie dyplomów ukończenia religii z oceną  

w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych. 

8. Przypominamy osobom uczącym w szkołach ponadgimnazjalnych,         

o obowiązku korzystania z kieleckich podręczników do I-ej i nowo wydanego 

do II klasy. 

9. Każdy katecheta ubiegający się o stopień awansu zawodowego zwraca 

się z pisemną prośbą do Referatu Katechetycznego, o dokonanie oceny. 

10. Przypominamy, że do form doskonalenia zawodowego należą: dni 

formacyjne, kursy metodyczne, po których to otrzymuje się zaświadczenia. 

11. Przypominamy o stosowaniu kryteriów oceniania z religii w oparciu             

o ogólne rozporządzenia w tej kwestii. 

12. Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie uwag i propozycji odnośnie 

naszego kieleckiego programu oraz podręcznika. 

            Ks. dr Karol Zegan 

Dyrektor Referatu Katechetycznego 
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III. KOMUNIKATY WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO  
 

1. W bieżącym roku akademickim pierwszy rok studiów w Seminarium 

rozpoczęło 20 alumnów. Z terenu diecezji jest 16 alumnów, 4 zaś pochodzi                

z terenu innych diecezji (1 z Nowego Targu - arch. krakowska, 1 z Tarnobrzega 

- diec. sandomierska, dwóch zaś z diecezji radomskiej -(Skarżysko Kamienna        

i parafia Styków k. Końskich). Z przykrością stwierdzamy brak powołań do 

naszego Seminarium z największej części diecezji tj. z parafii miasta Kielce.  

W imieniu Zarządu Seminarium, Księży Profesorów, Wychowawców oraz 

alumnów i kleryków a także swoim, zapraszam do udziału w inauguracji 278 

Roku Akademickiego wszystkich Kapłanów diecezjalnych i zakonnych, Siostry 

zakonne, a także katechetów świeckich. Inauguracja będzie miała miejsce                

w dniu 8 października br. o godz. 9
00

 w kieleckiej bazylice katedralnej -

koncelebrowana liturgia Mszy św., a po niej w auli seminaryjnej będzie sesja 

inauguracyjna oraz immatrykulacja studentów pierwszego roku. Po sesji 

wszyscy są zaproszeni na wspólny posiłek do odnowionego kleryckiego 

refektarza.  

2. Rozpoczęły się dni seminaryjne oraz jesienna zbiórka płodów rolnych 

dla Seminarium. Jesteśmy bardzo wdzięczni za życzliwe przyjęcie 

przedstawicieli Seminarium oraz okazaną pomoc w zbiórce wspomnianych 

darów. Zapewniamy o naszej pełnej modlitwy pamięci. Cenimy sobie 

życzliwość i troskę Księży Proboszczów oraz materialną pomoc. Dziękujemy 

sercem za dar serca i modlitewne wsparcie naszej Alma Mater.   

3. Spotkanie Księży Proboszczów oraz Wikariuszy z parafii, z których 

pochodzą alumni naszego Seminarium odbędzie się w sobotę 19 listopada w auli 

Wyższego Seminarium Duchownego. Spotkaniu przewodniczyć będzie Ksiądz 

Biskup Ordynariusz prof. Kazimierz Ryczan. Początek spotkania o godz. 10
00

. 

Zapraszam.  

4. W tym roku akademickim święcenia diakonatu będą miały miejsce               

w kieleckiej bazylice katedralnej w sobotę 25 lutego 2006 roku, a święcenia 

prezbiteratu w sobotę 27 maja 2006 r.  

5. Tegoroczne praktyki duszpasterskie diakonów rozpoczną się od 

pierwszej niedzieli Wielkiego Postu i będą trwały do czwartku 4 maja 2006 r.  

6. Przy Seminarium Duchownym jest czynna pralnia prowadzona przez 

seminaryjną Fundację UNITAS. Usługi pralnicze obejmują szaty liturgiczne, 

obrusy i bieliznę kielichową, a także bieliznę osobistą, pościelową i inne. 

Gwarantujemy wysoką jakość usługi oraz wyważone ceny. Do korzystania               

z usług naszej Pralni zapraszamy Księży Proboszczów, Wikariuszy, a także 

osoby świeckie oraz instytucje parafialne, zakonne i inne.    

7. Modlitewnej trosce Kapłanów naszej diecezji, Sióstr zakonnych oraz 

Wiernych polecam nasze Seminarium Duchowne, a także dzieło powołań do 

kapłaństwa i życia konsekrowanego. Serdecznie zapraszam do Seminarium.  
 

         Ks. Jerzy Ostrowski, Rektor 
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IV. DNI SKUPIENIA MŁODYCH KSIĘŻY W ROKU 2005/2006  
 

A/ Księża święceni w latach 1991 – 2005 
 

PAŹDZIERNIK  

22 (sobota) – PIELGRZYMKA KSIĘŻY święconych w latach 1991 – 2005  

          do SANKTUARIUM MĘKI PAŃSKIEJ W IMBRAMOWICACH. 

Początek spotkania o godz. 10.00, a zakończenie o 13.00. Przywozimy ze sobą 

Liturgię Godzin, alby i stuły.  
 

LISTOPAD 

16. – środa – Busko, Wiślica, Chmielnik, Morawica, Pińczów, Stopnica, Nowy 

Korczyn – w WIŚLICY  

21. – poniedziałek – Neoprezbiterzy – w WSD  

22. – wtorek – Jędrzejów, Chęciny, Małogoszcz, Sędziszów – w CHĘCINACH 

23. – środa – Kielce (wszystkie dekanaty), Zagnańsk, Piekoszów, Łopuszno, 

Bodzentyn, Daleszyce, Masłów – w WSD 

24. – ćzwartek – Koniecpol, Włoszczowa, Lelów, Szczekociny – w 

CHRZĄSTOWIE 

25.  – piątek – Miechów, Słomniki, Wodzisław, Skała, Żarnowiec, Kazimierza 

W., Proszowice, Skalbmierz - w MIECHOWIE  

 Księży Proboszczów bardzo proszę o umożliwienie Księżom 

Wikariuszom uczestnictwa w ich dniach skupienia.  
 

LUTY 2006 

Konferencje rejonowe: 21 – 24.02.06  
 

MAJ 

8. – poniedziałek – Neoprezbiterzy – w WSD 

9. – wtorek – Jędrzejów, Chęciny, Małogoszcz, Sędziszów – w CHĘCINACH 

10. – środa – Kielce (wszystkie dekanaty), Zagnańsk, Piekoszów, Łopuszno, 

Bodzentyn, Daleszyce, Masłów – w WSD 

11. – czwartek – Koniecpol, Włoszczowa, Lelów, Szczekociny - w 

CHRZĄSTOWIE  

12. – piątek – Miechów, Słomniki, Wodzisław, Skała, Żarnowiec, Kazimierza 

W., Proszowice, Skalbmierz - w MIECHOWIE 

17. – środa – Busko, Wiślica, Chmielnik, Morawica, Pińczów, Stopnica, Nowy 

Korczyn – w BUSKU (św. Brata Alberta) 
 

CZERWIEC 

Diecezjalny Dzień Modlitwy – 3.06.06  
 

WRZESIEŃ – święceni w latach 1992 - 2006 

11. – poniedziałek – Neoprezbiterzy 2006 – w WSD 

12. – wtorek – Jędrzejów, Chęciny, Małogoszcz, Sędziszów - w CHĘCINACH 
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13. – środa – Kielce (wszystkie dekanaty), Zagnańsk, Piekoszów, Łopuszno, 

Bodzentyn, Daleszyce, Masłów – w WSD 

14. – czwartek – Koniecpol, Włoszczowa, Lelów, Szczekociny –  

 w CHRZĄSTOWIE 

15. – piątek – Miechów, Słomniki, Wodzisław, Skała, Żarnowiec, Kazimierza 

W., Proszowice, Skalbmierz - w MIECHOWIE 

21. – czwartek – Busko, Wiślica, Chmielnik, Morawica, Pińczów, Stopnica, 

Nowy Korczyn – w BUSKU (św. Brata Alberta)  
 

PAŹDZIERNIK 

21 (sobota) – PIELGRZYMKA KSIĘŻY święconych w latach 1992 – 2006  

            do SANKTUARIUM DIECEZJALNEGO. 

PROGRAM SPOTKANIA 

16.00 – Godzina popołudniowa 

 Konferencja 

 Adoracja Najświętszego Sakramentu 

 Możliwość spowiedzi oraz rozmowy z o. duchownym 

 Wymiana myśli 

 Nieszpory 

19.00 – Zakończenie  
 

V. PROGRAM STAŁEJ FORMACJI OSÓB KONSEKROWANYCH 
 

- 21 listopada – Dzień zakonów kontemplacyjnych 

- 2 lutego – Dzień Życia Konsekrowanego  

Comiesięczne dni skupienia.   

o. Tomasz Rusiecki  
 

VI. DUSZPASTERSTWO KAPŁANÓW  
 

1. W bieżącym roku kalendarzowym odbędą się jeszcze w Centrum 

Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach trzy serie rekolekcji dla 

Księży w następujących terminach:  

7 – 10 listopada 2005 r. – roczniki święceń: 1968, 1969, 1970, 1981, 

1986, 1990, 1994, 1998, 2003, 2004; prowadzi ks. prof. Dr hab. Stefan Koperek; 

14 – 17 listopada 2005 r. – roczniki święceń: 1971, 1972, 1973, 1982, 

1987, 1991, 1995, 1999; prowadzi ks. prof. Dr hab. Stefan Koperek (Kraków);  

21 – 24 listopada 2005 r. – roczniki święceń: 1974, 1975, 1976, 1983, 

1988, 1992, 1996, 2000; prowadzi ks. dr Franciszek Płonka (Bielsko Biała).  

 Początek rekolekcji pierwszego dnia o godz. 17.00, a zakończenie 

ostatniego dnia o godz. 13.00.  

 Oprócz wymienionych Księży do udziału w rekolekcjach zapraszamy 

również tych wszystkich Księży naszej diecezji, którzy w tym roku jeszcze w 

nich nie uczestniczyli. W myśl przepisów KPK wszystkich prezbiterów 

obowiązuje coroczne odprawienie rekolekcji kapłańskich.  
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Księża Proboszczowie proszeni są o takie ułożenie zajęć w parafiach, aby 

Księża Wikariusze, bez potrzeby powracania na popołudniowe zajęcia i nocleg 

do parafii oraz innych przeszkód, mogli uczestniczyć w rekolekcjach.  

2. Tworzymy jedno prezbiterium Kościoła kieleckiego. Wszyscy czujemy 

się solidarni w modlitwie, pracy, szczególnie wówczas, gdy któryś z kapłanów 

odchodzi do Pana. Pamiętajmy o udziale w pogrzebie Braci Kapłanów, jak też    

i o odprawieniu w intencji zmarłego współbrata Mszy św.  
 

        o. Jan Kaczmarek  
 

VII. DUSZPASTERSTWO MISYJNE  
 

1. Każda parafia otrzymała we wrześniu br. „Materiały formacyjne dla 

dzieci 2005/2006: Niesiemy światu Jezusa”. Nadto otrzymaliśmy Kalendarze 

misyjne 2006 r. Ofiara, jaką z tej okazji składamy jest wkładem naszego 

kieleckiego Kościoła, wraz z innymi Kościołami partykularnymi w naszej 

Ojczyźnie, w misyjne dzieło Kościoła powszechnego.  

2. Przedostatnia niedziela października – 23.10 – Niedziela Misyjna, jest 

Światowym Dniem Misji. Na ten Dzień Ojciec Święty Jan Paweł II wystosował 

Orędzie: „Misja – Chleb łamany za życie świata”, które należy wykorzystać w 

pracy duszpasterskiej.  

3. Niedziela Misyjna rozpoczyna Tydzień Misyjny w parafiach. W 

homiliach i na nabożeństwach różańcowych zapoznajemy wiernych z 

problematyką misyjną. Na lekcjach religii przeprowadzamy z dziećmi                  

i młodzieżą katechezę na temat misyjnej działalności Kościoła. Tacę z Niedzieli 

Misyjnej przesyłamy przez Kurię na Papieskie Dzieła Misyjne. Ofiarę dla 

misjonarzy z naszej diecezji z dnia zwykłego tego Tygodnia przesyłamy też 

przez Kurię do Dyrekcji Diecezjalnej Papieskich Dzieł Misyjnych. Pomoc w 

zorganizowaniu tego Tygodnia zawierają „Misyjne materiały liturgiczne 2005 – 

Misje – Chleb łamany za życie świata”.  

4. Na obecnej konferencji rejonowej można wpisać swoją ofiarę i złożyć ją 

w „Księdze Papieskiej Unii Misyjnej Diecezji Kieleckiej”.  
 

o. Jan Kaczmarek  

 

B/ INTELEKTUALNA FORMACJA KSIĘŻY I ŚWIECKICH  
 

Podyplomowe Studium Kształcenia Permanentnego Diecezji Kieleckiej 

informuje, że do ukończenia studium zobowiązani są księża, którzy otrzymali 

święcenia w latach 2003 i 2004. Studium trwa trzy semestry, czwarty umożliwia 

złożenie egzaminu licencjackiego, co daje możliwość podjęcia studiów 

doktoranckich. Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki. Termin pierwszego 

spotkania jest 17 października, w auli Kurii diecezjalnej.  

Informujemy jednocześnie, że studium jest otwarte dla świeckich. 

Zachęcamy wiernych świeckich, szczególnie katechetów do studiowania i 

podnoszenia swoich zawodowych kwalifikacji.  
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          Ks. Jarosław Czerkawski 

    Dyrektor Studium Podyplomowego 
VIII. KOMUNIKATY DUSZPASTERSTWA RODZIN  
 

22. 10. 2005 - Pierwsze spotkanie z Kandydatami na Doradców Życia 

                       Rodzinnego; Al. IX Wieków Kielc 15 a, godz. 10.00. 

4. 19. 11. 2005 - Drugie spotkanie -\\- -\\-. 

07. 01. 2006 - Spotkanie opłatkowe Doradców Życia Rodzinnego.  

                       Al. IX Wieków Kielc 15a, godz. 10.00. 

15. 01. 2006 - Spotkanie opłatkowe Rodzin Adopcyjnych;  

                       Al. IX Wieków Kielc 15a, godz. 10.00. 

Styczeń 2006 - data i godzina do ustalenia - Spotkanie Opłatkowe 

Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. 

Styczeń 2006 - Drugi wtorek stycznia - spotkanie opłatkowe Związku 

Kobiet Katolickich. 

Lutu 2006 - data i godzina do ustalenia - spotkanie opłatkowe 

Stowarzyszenia Praw Ojca. 

 25. 03. 2006 - Dzień Świętości Życia. (Zwiastowanie NMP).  
 

Regularne spotkania: 

Każdy drugi wtorek miesiąca - Spotkanie formacyjne i Msza św. Związku 

Kobiet Katolickich. 

Pierwszy i trzeci tydzień miesiąca w środę - Spotkanie formacyjne 

Stowarzyszenia Praw Ojca. 

Poniedziałki, wtorki i środy (popołudnia) dyżury w poradni rodzinnej 

(Ksiądz i Doradcy Życia Rodzinnego - Diecezjalna i Rejonowa Doradca). 

Czwartek, piątek - popołudnia, wieczory - spotkania i formacja z rodzinami 

adopcyjnymi i zastępczymi. 

Wiosenne dni skupienia dla wszystkich grup ustalane na spotkaniach 

opłatkowych. 

Rejonowe Dni Skupienia i szkolenia dla Doradców Życie Rodzinnego w 

poszczególnych Dekanatach.  

Harmonogram Poradni Rodzinnej podany zostanie we wrześniu po 

ustaleniu z poszczególnymi osobami prowadzącymi zajęcia. 

Od października do czerwca spotkania z młodymi małżeństwami - 

problematyka komunikacji w rodzinie. (Współudział D.R., O.A.O., Z.K.K.).  
 

           Ks. dr Mariusz Rak 

Duszpasterstwo Rodzin 

 

IX. DIECEZJALNE DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY 
 

1. Spotkanie Rejonowych Duszpasterzy Młodzieży 25.11.2005 godz. 17.00 

w Kurii Diecezjalnej, sala katechetyczna.  
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2. Młodzież jest nadzieją Kościoła; dziękuję bardzo serdecznie wszystkim 

Księżom i Katechetom za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu III- 

Spotkania Młodych w Wiślicy. Następne Spotkanie w Wiślicy „Wiara, Chrzest 

Jedność” – 17.06.2006 r.  

3. Europejskie Spotkanie Młodzieży „Taize” w Mediolanie 28.12.05 – 

1.01.06.  

Serdecznie zachęcam do organizowania przy parafiach grup modlitewnych 

i wolontariatu. Proszę o zorganizowanie spotkań andrzejkowych, 

mikołajkowych i opłatkowych dla młodzieży.  
 

        Ks. Stanisław Langner 

Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży 

 

X. NIEDZIELA KIELECKA  
 

 Serdecznie dziękuję wszystkim Księżom proboszczom za troskę o 

czytelnictwo i pomoc w dystrybucji prasy katolickiej. Czuję się w obowiązku 

wyrazić wdzięczność tym bardziej, że trudna sytuacja na rynku wydawniczym 

oraz trudności materialne większości wiernych wszystkim są dobrze znane.  

Jednocześnie troską napełniają sytuacje sygnalizowane przez kolporterów. 

Zdarzają się bowiem pojedyncze wypadki, że nowomianowani proboszczowie w 

parafiach, w których dotychczas można było sprzedawać większą ilość 

egzemplarzy prasy katolickiej, są w stanie rozprowadzić zaledwie kilka. 

Serdecznie proszę o większe zaangażowanie w tę sprawę, która przecież stanowi 

jeden z wymiarów duszpasterstwa.  
 

         Ks. dr Paweł Borto  

         Niedziela Kielecka 
 

XI. REFERAT ORGANISTOWSKI 
 

22.11.2005 (wtorek) w liturgiczne wspomnienie Św. Cecylii w Studium 

Organistowskim w Kielcach o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie wszystkich 

organistów i pełniących funkcje organistowskie oraz wszelką posługę muzyczną 

w parafiach naszej Diecezji. P.W. Księża Proboszczowie proszeni o przekazanie 

tej informacji organistom i skuteczną zachętę swoich współpracowników do 

udziału w tym obowiązkowym spotkaniu. 

Ks. prof. Zbigniew Rogala 
 

XII. KOMUNIKATY CARITAS  
 

1. W okresie Adwentu Caritas tradycyjnie prowadzi Wigilijne Dzieło 

Pomocy Dzieciom. W br. przygotowujemy podobną ilość świec – tj. ok. 100 

świec małych na 1 tys. mieszkańców. Doświadczenie wskazuje, że w niektórych 

parafiach średnia ilość świec z rozdzielnika nie zaspokaja zainteresowania ze 

strony parafian, w innych zaś zostają. Prosimy PT. Księży Proboszczów, aby 

zachęcali parafian do włączenia się w dzieło pomocy dla dzieci. Jednocześnie, 
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jeśli będą takie potrzeby, prosimy do 15 listopada br. zgłosić do biura Caritas 

ewentualne zmiany ilości przewidywanych świec (nie dotyczy to księży, którzy 

takie korekty zgłosili już wcześniej). 

2. Caritas Diecezjalna z ofiar za świece zamierza dofinansować kilka 

parafii w utworzeniu świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin zaniedbanych. 

Zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt w tej sprawie. Również mamy 

do dyspozycji pewne rezerwy odzieży używanej i nowej dla Parafialnych 

Zespołów Caritas. Bliższe informacje w biurze Caritas w Kielcach.  

3. Od dwóch lat Ośrodek Charytatywny dla Dzieci w Kaczynie jest 

do dyspozycji przez cały rok. Dysponujemy 50 miejscami w nowym budynku 

po bardzo przystępnych kosztach. Pełne zakwaterowanie z wyżywieniem to ok. 

25 zł (osobodzień); zaś sam nocleg ok. 10 zł od osoby. Bliższe informacje 

i kalendarz rezerwacji prowadzi Ks. Adam Ślósarek, tel. 317-19-78. 

4. Uprzejmie przypominamy PT Księżom Proboszczom o potrzebie 

przekazania do Caritas ofiar zebranych w parafii na cele miłosierdzia. Będziemy 

wdzięczni Czcigodnym Księżom Dziekanom za pomoc w uregulowaniu 

ewentualnych zaległości w obrębie swojego dekanatu. Przekazany wiosną do 

dekanatów wykaz ofiar zawiera szereg pustych pól, które wskazują, że dana 

parafia nie przekazała żadnej ofiary. Na szczególną uwagę zasługuje Tydzień 

Miłosierdzia oraz taca z Pasterki na fundusz obrony życia.  

5. Informujemy jednocześnie, że w trakcie roku szkolnego 2005/2006  

w cyklicznych miesięcznych spotkaniach kadry wychowawców kolonijnych 

będziemy przygotowywać kadrę na wakacje i przeprowadzimy kurs 

kwalifikacyjny dla wychowawcy kolonijnego i kurs kierownika kolonii. 

6. Nadal zachęcamy do tworzenia Parafialnych Zespołów Caritas oraz 

Szkolnych Kół Caritas. Materiały w tej sprawie i bliższe informacje można 

otrzymać w biurze Caritas w Kielcach. Oferujemy dla mieszkańców Kielc  

i najbliższych dekanatów profesjonalną pomoc w ramach Centrum Interwencji 

Kryzysowej. Pomoc ta dotyczy szczególnie osób doświadczających przemocy 

w rodzinach oraz innych sytuacji kryzysowych.  

Centrum Interwencji Kryzysowej mieści się w Kielcach przy  

ul. Urzędniczej 7B (obok nowego Kościoła Niepokalanego Serca NMP)  

–  tel. 041/366-48-47. Placówka pełni dyżur całodobowy. 
 

Plan Spotkań ogólnych organizowanych przez Caritas Diecezji 

Kieleckiej 2005/2006 

21-23.10.2005 Rekolekcje pracowników Caritas w Kaczynie 

08.01.2006 Opłatek dla pracowników i wolontariuszy w Kielcach 

24-26.03.2006 Rekolekcje pracowników w Piekoszowie 

23.04.2006 Niedziela Miłosierdzia- święto Caritas w Parafiach 

01-03.2006 Rekolekcje pracowników Caritas w Rabce 

04.06.2006 Piknik na rozpoczęcie lata w Kaczynie 

10.09.2006 Podsumowanie akcji kolonijnej z wolontariuszami w 

Kaczynie 
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01- 08.10.2006  Tydzień Miłosierdzia w całej Polsce.  
 

Ks. Stanisław Słowik  

   Dyrektor Caritas    

XIII. DUSZPASTERSTWA ROLNIKÓW   
  

1. Do wszystkich parafii wiejskich zostały w lipcu i sierpniu rozesłane 

informacje dotyczące działalności w naszej diecezji Stowarzyszenia LUDOWY 

UNIWERSYTET KATOLICKI. Informacja dotyczyła prowadzonych w ramach 

LUK zajęć dla mieszkańców wsi i małych miast oraz możliwości uczestniczenia 

w tych zajęciach wszystkich chętnych. Przez Księży Dziekanów został wysłany 

do wszystkich Księży Proboszczów parafii wiejskich i parafii miejskich, w 

obrębie których położone są wsie, list duszpasterza rolników, w którym była 

zawarta prośba o przekazanie rolnikom informacji o możliwości uczestnictwa w 

zajęciach Ludowego Uniwersytetu Katolickiego. /Do dnia 30 września zgłosiło 

się 12 chętnych do uczestnictwa w zajęciach LUK, w trzech miejscowościach/. 

Wobec tak małego zainteresowania, Zarząd LUK zmuszony jest do przełożenia 

terminu rozpoczęcia zajęć LUK na przyszły semestr /od lutego do maja/. 

Prosimy, aby jeszcze raz zachęcić zainteresowanych do uczestniczenia w 

zajęciach. Zgłoszenia będą przyjmowane do końca listopada.  

2. Ksiądz Biskup Ordynariusz wyraził wolę, aby Duszpasterstwo Rolników, 

razem ze Stowarzyszeniem LUK, przy pomocy wszystkich księży i ludzi 

świeckich dobrej woli zorganizowało II DIECEZJALNY ZJAZD SOŁTYSÓW 

DIECEZJI KIELECKIEJ. /I-Zjazd odbył się 25 listopada 2000 r. w Jędrzejowie/.  

ZJAZD SOŁTYSÓW odbędzie się 13 listopada 2005 r. /niedziela/ w Busku 

Zdroju, początek godz. 10.00. Szczegółowy program zjazdu będzie dostarczony 

do wszystkich księży proboszczów i parafii. Księża Proboszczowie jeszcze raz są 

proszeni, aby przysłać na adres duszpasterza rolników adresy sołtysów w parafii. 

Prosimy, aby uczynić to jak najszybciej. Do udziału w tym spotkaniu, któremu 

będzie przewodniczył Ksiądz Biskup Ordynariusz wszystkich Czcigodnych 

Księży serdecznie zapraszamy. 

3. Zgodnie z wolą Księdza Biskupa Ordynariusza, w dniu 29 grudnia 2005 r. 

/czwartek/ o godz. 11.00 planowany jest OPŁATEK SAMORZĄDOWCOW z 

terenu naszej diecezji, w auli seminaryjnej. Szczegóły będą podane w 

późniejszym terminie. 

4. W dniu 7 stycznia 2006 r. /sobota/ o godz. 10.00, w parafii NP. NMP w 

Busku Zdroju, „OPŁATEK” dla wszystkich absolwentów Ludowego 

Uniwersytetu Katolickiego oraz zaangażowanych w duszpasterstwie rolników.  

5. Od kilku lat w dniach 4/5 marca na Jasnej Górze odbywa się spotkanie      

i całonocne czuwanie dla rolników naszej diecezji oraz absolwentów i słuchaczy 

LUK. Każdego roku zapraszani są z wykładami różni ciekawi i kompetentni w 

sprawach wsi ludzie. Szczegółowy program przysłany będzie do parafii                

i ogłoszony w tygodniku „Niedziela”, prosimy o zachęcenie do udziału w tym 

spotkaniu.  
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6. W dniach od 22 kwietnia do 7 maja 2006 r. organizowana jest 

pielgrzymka do sanktuarium maryjnych: Lourdes, Fatima, Monserrat, La Salette.  

Szczegółowy program będzie rozesłany do parafii. 

7. W czasie wakacji Stowarzyszenie LUK i duszpasterstwo rolników 

przygotowuje wyjazdy dla dzieci na wakacje.  

8. Wszystkim Księżom Dziekanom i Proboszczom serdecznie dziękuję za 

życzliwe przyjęcie i rozprowadzenie po parafiach Kalendarzy Rolników               

i Kalendarzy – Poradników na rok 2006. Mogą one stanowić dobry materiał do 

formacji rolników.  
 

         Ks. Tadeusz Szlachta  

 

XIV. INNE  

 

1. ŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE AKADEMICKIE  

 

1. Stowarzyszenie organizuje kurs dla kandydatów na wychowawców 

placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży obejmujący 36 godzin wykładów  

i ćwiczeń. Zajęcia odbywać się będą od początku miesiąca marca do maja 2006  

w piątki i soboty.  

2. Kurs kierowników wycieczek szkolnych: 19.11.2005 i 20.05.2006 r. 

3. W czasie ferii zimowych organizujemy wypoczynek dla dzieci w 

Grodzisku i w Zakopanem.  

4. Pielgrzymka do Włoch 29.04 - 7.05.2006. Na trasie Padwa, Asyż,  

Rzym, Monte Cassino, San Giovani Rottondo, Loreto.  

5. Pielgrzymka do Lourdes i sanktuariów we Francji – wrzesień 2006.  

6. W Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym w Grodzisku k/Ojcowa 

dysponujemy 23 miejscami noclegowymi (przez cały rok) dla zorganizowanych 

grup i osób indywidualnych. Zachęcam szczególnie do organizowania tutaj 

spotkań grup ministranckich i oazowych.  

Informacje szczegółowe w biurze Stowarzyszenia, Kielce, al. IX Wieków 

Kielc 15a, tel. (041) 344 59 87, kom.: 0 600 450 334 lub 0 692 455 175. 
 

Ks. Stanisław Langner 

Prezes Stowarzyszenia  

 

  2. STOWARZYSZENIE „GRONO PRZYJACIÓŁ WSD W KIELCACH” 

 

Dnia 14 stycznia 2006 roku (sobota) Przyjaciele i Sympatycy Seminarium 

spotkają się, aby złożyć sobie życzenia noworoczne. Mszy św. koncelebrowanej 

będzie przewodniczył Ksiądz Biskup Kazimierz Ryczan. W programie m.in. 

wspólne kolędowanie i część artystyczna przygotowana przez alumnów. 

Zapraszam. Dokładny program będzie zamieszczony w „Liście do Przyjaciół” 

na Boże Narodzenie. 
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               Ks. Adam Perz  

              Prezes Stowarzyszenia 

  

3. REFERAT POWOŁAŃ  

 

Kongregacja Wychowania Katolickiego wraz z Papieskim Dziełem ds. 

Powołań zaproponowała całemu Kościołowi przygotowanie w Roku Eucharystii 

sztafety modlitwy o wzrost liczebny i o świętość powołań do kapłaństwa i życia 

konsekrowanego w świecie. 

Odpowiadając na powyższą inicjatywę Diecezja Kielecka włączyła się w 

sztafetę modlitw o powołania w dniu 7 maja 2005 r. oraz włączy się w dniu 19 

listopada 2005 r. W tym dniu: 

- sprawujemy Mszę św. w intencji powołań i podejmujemy adorację 

Najświętszego Sakramentu w każdej parafii, 

- zachęcamy do modlitwy w rodzinach oraz ruchach i stowarzyszeniach 

katolickich, 

- włączamy do modlitwy w intencji powołań ludzi chorych. 

 

        Ks. Adam Perz 

       Diecezjalny Referent Powołań 

 

4. DIECEZJALNA RADA DUSZPASTERSTWA POWOŁAŃ  

 

W roku duszpasterskim 2005/2006 pragniemy w naszej diecezji zwrócić 

uwagę na problem powołań do zakonów żeńskich. DRDP pragnie, za aprobatą 

Księdza Biskupa Ordynariusza, aby w każdej parafii naszej diecezji została 

przeprowadzona tzw. „Niedziela zakonna”, podczas której każda parafia będzie 

gościć przedstawicielkę/i wybranego losowo przez DRDP zgromadzenia 

zakonnego. W pierwszym rzędzie będą to przedstawicielki zgromadzeń 

pracujących na terenie naszej diecezji (chodzi o ich promowanie). Jeśli w parafii 

pracują Siostry, w takim razie Siostry tego zgromadzenia przeprowadzą taką 

akcję powołaniową. Przedstawicielka zgromadzenia skontaktuje się z Księdzem 

Proboszczem w celu ustalenia daty i programu oraz formy uczestnictwa Siostry 

(Sióstr). W miarę możliwości zgromadzenia zakonnego w grę może wchodzić 

nie tylko niedziela i danie świadectwa na Mszach św., spotkania z dziećmi          

i młodzieżą, odwiedzenie chorych, ale także np. jakaś forma uczestnictwa w 

rekolekcjach parafialnych adwentowych lub wielkopostnych (zwłaszcza w 

szkole) czy przeprowadzenie katechez w szkole. 

W sytuacji, gdy postępuje kryzys powołań zakonnych w Polsce 

podejmijmy tę inicjatywę proponowaną przez DRDP. Zaznaczam, że Księża 

Proboszczowie nie są zobowiązani do wynagrodzenia finansowego wobec 

przyjeżdżających Sióstr.  

 

Ks. Adam Perz  
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  Przewodniczący DRDP 

 

 

5. AKCJA KATOLICKA DIECEZJI KIELECKIEJ  
 

Powoli, ale systematycznie rozwija się Akcja Katolicka w naszej diecezji. 

Liczę, że będą powstawać kolejne Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej. W 

wielu parafiach są świeccy, którzy chcieliby zrobić coś dobrego na rzecz parafii. 

Być może oni mogliby być zaczynem dla założenia Akcji Katolickiej w parafii. 

Gdyby Ksiądz Proboszcz widział możliwość utworzenia AK w swej parafii 

służę pomocą. Więcej informacji o AK na stronach internetowych: 

www.ak.org.pl (AK Ogólnopolska), www.akcjakat.kielce.opoka.org.pl (AK 

Kielecka).  

     Ks. Adam Perz 

   Asystent Kościelny 

AK Diecezji Kieleckiej  

 

6. RUCH „ŚWIATŁO – ŻYCIE”   

 

8.12.05 – Opłatek Wspólnoty Oazowej, kościół św. Józefa w Kielcach, 

godz. 16.00. W ferie zimowe będą organizowane 2-tygodniowe turnusy 

rekolekcji ewangelizacyjnych dla dzieci i młodzieży. Prosimy o kontakt. 

  

      Moderator Ks. Sławomir Sarek  

 

7. KOMISJA ARTYSTYCZNO-BUDOWLANA  
 

W związku z nasilającymi się przypadkami włamań do kościołów                

i plebanii, zostało uruchomione w naszej diecezji Diecezjalne Centrum 

Monitoringu. Centrum to funkcjonuje przy Muzeum Diecezjalnym, a jego celem 

jest zwiększenie bezpieczeństwa obiektów sakralnych oraz księży. Bliższych 

informacji na ten temat udziela ks. Paweł Tkaczyk, Dyrektor Muzeum 

Diecezjalnego, (tel.: 041 – 344 58 20; dyrektor@muzeum.kielce.pl ). 

 

8. Krajowe Duszpasterstwo Kolejarzy zaprasza kolejarzy i ich rodziny na 

XXII Ogólnopolską Pielgrzymkę na Jasną Górę w dniach 5-6 listopada br.,          

( zarebinski@kuria.lublin.pl ).  

 

9. Księża kapelani szpitali i domów opieki są zaproszeni na spotkanie 

formacyjno-szkoleniowe na Jasną Górę w dniach 7 – 9.11.2005, (rekolekcje).  

 

 

 

 

http://www.ak.org.pl/
http://www.akcjakat.kielce.opoka.org.pl/
mailto:dyrektor@muzeum.kielce.pl
mailto:zarebinski@kuria.lublin.pl
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KALENDARIUM NA ROK DUSZPASTERSKI 2005/2006 

 

1) 8.10.05 - Inauguracji 278 Roku Akademickiego w WSD 

2) 15.10.05 – Ogólnopolskie wieczorne czuwanie młodzieży  

3) 16.10.05 – Dzień Papieski i diecezjalne czuwanie na zakończenie Roku  

                         Eucharystycznego w podzięce za dar pontyfikatu Jana Pawła II  

                         z prośbą o szybką Jego beatyfikację  

4) 13.11.05 - II Diecezjalny Zjazd Sołtysów Diecezji Kieleckiej, Busko Zdrój  

5) 17.01.06 - Ogólnopolski Dzień Judaizmu  

6) 21-24.02.06 - Wiosenne Konferencje Rejonowe  

7) 25.02.06 - Święcenia diakonatu w Bazylice katedralnej  

8) 27.05.06 - Święcenia prezbiteratu w Bazylice katedralnej  

9)  9.04.06 - Światowy Dzień Młodzieży w diecezji  

10) 11.04.06 - Droga Krzyżowa Miasta Kielc - Wielki Wtorek  

11) 17.05.06 - Dzień Kapłański – w Bazylice katedralnej  

12) 18.05.06 - Koncert Szkół im. Jana Pawła II „Dzieci Janowi Pawłowi II”  

                         Kielce – Katedra  

13) 20.05.06 - Rowerowa Majówka Rodzin z Kielc  

14) 28.05.06 - VI Festiwal Piosenki Religijnej – Kielce 2006, Finał KCK 

15) 3.06.06 - Diecezjalny Dzień Modlitwy – Miechów  

16) 4.06.06 - Niedziela Modlitwy Ruchów i Stowarzyszeń, Zesłanie Ducha  

                  Świętego – Kościół św. Józefa w Kielcach  

17) 17.06.06 - Diecezjalne Spotkanie Młodzieży – „Wiślica – u źródeł wiary”  

18) 5-13.08.06 - XXV Piesza Pielgrzymka Kielecka na Jasną Górę  

19) 16.09.06 - VII Dzień Ministranta  

20) 23.09.06 - VII Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy na Św. Krzyż  

 

 

 

 

      † Kazimierz Gurda 

      Wikariusz Generalny 
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    Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego 

 


