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KURIA DIECEZJALNA                                            Kielce, 10 lutego 2006 r.  

WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO  

ul. Jana Pawła II nr 3; 25-013 KIELCE 

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

 

 

Nr OD – 5/06 

 

 

KOMUNIKATY KURIALNE 

NA KONFERENCJE REJONOWE 

Luty - 2006 
 

I. KANCELARIA KURII 

 

 1. Księża Proboszczowie są zobowiązani do przekazania Księdzu 

Biskupowi Ordynariuszowi opinii o Księdzu Wikariuszu do dnia 31 maja br. 

2. Przypomina się, że Księża udający się na urlop są zobowiązani do 

przedłożenia pisemnego podania w Kancelarii Kurii w celu uzyskania 

pozwolenia. Przy czym Księża Proboszczowie, którzy sami pracują w parafiach 

muszą zaznaczyć, kto podejmie za nich zastępstwo, a Księża Wikariusze muszą 

posiadać pozwolenie Księdza Proboszcza.  

3. Wszyscy Księża wyjeżdżający za granicę są zobowiązani do 

przedłożenia Księdzu Biskupowi Ordynariuszowi pisemnej prośby                   

o pozwolenie na wyjazd (zasady podobne jak w przypadku udania się na urlop). 

4. Przypomina się wszystkim Księżom zarządzenie III Synodu Diecezji 

Kieleckiej dotyczące konieczności sporządzenia i odnawiania testamentów 

kapłańskich co 5 lat (por. III Synod Kielecki s. 93, nr 12; Zarządzenia 

Posynodalne Biskupa Kieleckiego: Posługa i życie prezbiterów s.12 nr 8 oraz   

s. 225). 

5. Informujemy, że protokoły z wizytacji dziekańskich są wykonywane 

w trzech egzemplarzach. Po dokonaniu adnotacji przez Wydział Duszpasterstwa 

Ogólnego, jeden z egzemplarzy jest przekazywany do archiwum, jeden 

pozostaje u dziekana, a jeden do parafii. Prosimy Księży Dziekanów                  

o dostarczenie w jak najkrótszym czasie brakujących sprawozdań z wizytacji 

dziekańskich za poprzednie lata.  

6. Uprzejmie prosimy Księży o uwagi i sugestie ewentualnych zmian do 

Katalogu Duchowieństwa, które wykorzystamy przy jego redakcji w następnym 

wydaniu.  

 

                                                          Ks. dr Andrzej Kaszycki  

                                                               Kanclerz Kurii 
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II. OGŁOSZENIA WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO 

 

A/ DUSZPASTERSTWO OGÓLNE 

 

1. Nowy rok 2006 jest dla nas czasem szczególnym ze względu na 

planowaną pielgrzymką Ojca św. Benedykta XVI do Polski. Odbędzie się ona 

w dniach 25-28 maja br., pod hasłem „Bądźcie mocni wiarą”. Papież podczas 

wizyty w Polsce odwiedzi Warszawę, Jasną Górę, Kraków, Wadowice, 

Oświęcim i Kalwarię Zebrzydowską. W związku z tym, planowany na 3 

czerwca – Diecezjalny Dzień Modlitwy nie odbędzie się. W miejsce tego, jako 

wspólnota Kościoła kieleckiego, spotkamy się z Ojcem św. Benedyktem XVI w 

Krakowie. Już teraz prosimy Księży Dziekanów o podjęcie rozmów w 

dekanatach, w jaki sposób zorganizować wyjazd na spotkanie z Ojcem świętym. 

Wyjazd wiernych w zorganizowanych grupach dekanalnych ułatwi 

przygotowania i pozwoli zaznaczyć naszą obecność na miejscu spotkania. 

Szczegółowe informacje będą podane później, gdy poznamy dokładny program 

pielgrzymki Papieża.  

2. W tym roku 2-go kwietnia obchodzić będziemy pierwszą rocznicę 

śmierci wielkiego Papieża Jana Pawła II. Dlatego w całej diecezji w dniu 2-go 

kwietnia prosimy o zorganizowanie czuwania modlitewnego z wystawieniem 

Najświętszego Sakramentu i modlitwą różańcową. Wydział Duszpasterstwa 

Ogólnego i Referat Katechetyczny na tę okazję przygotowują specjalne 

materiały duszpasterskie. W tym dniu będziemy się modlić o rychłą beatyfikację 

Jana Pawła II.  

W uczczenie pamięci Jana Pawła II wpisze się również Koncert Szkół im. 

Jana Pawła II, pt.: „Dzieci Janowi Pawłowi II”, który odbędzie się w Bazylice 

Katedralnej 18 maja w Kielcach. Zachęcamy wszystkie szkoły noszące imię 

Wielkiego Rodaka do udziału w koncercie.  

3. Z inicjatywy Duszpasterstwa Ogólnego jest organizowana diecezjalna 

pielgrzymka do Rzymu, która odbędzie się w dniach od 30 marca do 5 

kwietnia 2006 r. Przewodniczył jej będzie Ksiądz Biskup Ordynariusz 

Kazimierz Ryczan.  

1 kwietnia o godz. 8.00 – w grotach Bazyliki Watykańskiej - Ksiądz 

Biskup odprawi Eucharystię w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego Jana 

Pawła II. W dniu 3 kwietnia pielgrzymi uczestniczyć będą we Mszy św. 

dziękczynnej, celebrowanej przez Ojca świętego Benedykta XVI za dar życia     

i posługi Jana Pawła II.  

Organizatorem diecezjalnej pielgrzymki jest ks. kan. Jan Kopeć, kurator w 

Wyższym Seminarium Duchownym. Serdecznie zapraszam do udziału w naszej 

pielgrzymce. 

4. Dnia 3-go czerwca przypada 15-ta rocznica pobytu Jana Pawła II na 

ziemi świętokrzyskiej. Dlatego w tym dniu i w niedzielę Zesłania Ducha 

Świętego będziemy się jednoczyć w modlitwie dziękczynnej za pontyfikat Jana 

Pawła II i prosić Pana Boga o jego beatyfikację. Prosimy wykorzystać 

przemówienia Papieża z pobytu w Kielcach z dnia 3 VI 1991 roku.  
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9 czerwca w piątek zapraszamy do WSD na sesję naukową pt.: „Przesłanie 

Jana Pawła II dla Kościoła diecezji kieleckiej” w 15 rocznicę pielgrzymki na 

Ziemię Świętego Krzyża.  

5. Planujemy przeprowadzić po raz kolejny kurs wideofilmowania w 

miejscach sakralnych, w dniach 24 i 31 marca w godz. 18.00 – 20.00, w sali 

katechetycznej w Kurii. Chętni powinni zgłosić się z zaświadczeniem od 

Księdza Proboszcza upoważniającym do udziału w/w kursie.  

Przypominamy również o obowiązku sprawdzania zaświadczeń 

wydawanych przez nasz Wydział, uprawniających do fotografowania                  

i wideofilmowania w kościołach i podczas uroczystości religijnych. 

Zaświadczenia są okresowe i wymagają aktualizacji. Wiele osób jest 

przypadkowych, a zachowanie ich podczas sprawowanej liturgii niegodne, 

informacje o takich osobach prosimy przekazywać do Wydziały Duszpasterstwa 

Ogólnego.  

6. VI Festiwal Piosenki Religijnej – Kielce 2006  
W eliminacji mogą wziąć udział amatorskie zespoły wokalno – 

instrumentalne działające przy parafiach, szkołach, ośrodkach kultury, 

wykonujące utwory o charakterze religijnym.  

Miejsca i terminy eliminacji: 

a) Włoszczowa –2.03.06, godz. 16.00 – Miejski Dom Kultury 

b) Jędrzejów – 4.03.06, godz. 16.00 - Miejski Dom Kultury 

c) Kazimierza Wielka –5.03.06, godz. 16.00 – Kazimierski Ośr. Kultury 

d) Kielce – 6 i 7.03.06, godz. 16.00 – Stołówka Politechniki  

                                      Świętokrzyskiej, al. 1000-lecia Państwa Polskiego.  

Zapisy i informacje:  

Ks. Stanisław Kuśmierczyk – tel: (041) 380 51 16, 0 603 275 046  

Stanisław Jurkowski- tel: (041) 361 40 06 (po 20.00), 0 501 225 999,  

Strona internetowa Festiwalu: www.festiwal.kielce.opoka.org.pl .  

7. Przypominamy, że w tym roku przypada jubileuszowa - XXV Piesza 

Pielgrzymka Kielecka na Jasną Górę, w dniach 05-13 sierpnia. Prosimy o 

zachęcenie wiernych i jak najlepsze przygotowanie się do pielgrzymki. W 

pielgrzymce powinno wziąć udział przynajmniej dwóch księży z każdego 

dekanatu.  

8. Zachęcamy P.T. Księży Proboszczów do wydelegowania wybranych 

mężczyzn z parafii do pełnienia posługi nadzwyczajnego szafarza Eucharystii 

w Kościele (kan. 910 KPK). Planujemy zorganizować szkolenie przygotowujące 

do pełnienia tej posługi w momencie zgłoszenia się przynajmniej dziesięciu 

osób. Osoby zgłaszające się powinny przedstawić zaświadczenie od księdza 

proboszcza ze swojej parafii uprawniające do wzięcia udziału w kursie, odpis 

aktu chrztu św. i pisemną prośbę do Księdza Biskupa o wyrażenie zgody na 

pełnienie tej posługi z uzasadnieniem.  

9. Prosimy Księży Dziekanów o przekazanie do Wydziału Duszpasterstwa 

Ogólnego informacji o rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych z parafii     

z terenu dekanatu.  

http://www.festiwal.kielce.opoka.org.pl/
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10. Obowiązkiem Księży Proboszczów jest przygotowanie katechetyczne 

osób pragnących przyjąć sakrament małżeństwa. Niedobrze jest, gdy osoby te są 

odsyłane z parafii do parafii bez precyzyjnej informacji, gdzie i kiedy mogą 

uczestniczyć w katechezach przedmałżeńskich. Problem ten, powinien być 

rozwiązany na poziomie dekanatów.  

11. Informujemy, że Wydział przygotowuje materiały duszpasterskie         

i liturgiczne, które będą się ukazywać systematycznie w formie zeszytów 

tematycznych. Materiały te będzie można umieszczać w specjalnym skoroszycie 

oddzielnym na każdy rok.  

Wydział przygotował również Informator dla świeckich, który możemy 

przekazywać wiernym, a zawierający podstawowe informacje potrzebne 

osobom potrzebującym pomocy duchowej lub materialnej. Koszt jednego 

egzemplarza, to koszt papieru i druku - 20 gr/egz.  

12. Przypominamy o obowiązku uczestniczenia wszystkich księży w 

konferencjach rejonowych, a nieobecność powinna być usprawiedliwiona. Lista 

księży nieobecnych, o absencji nieusprawiedliwionej, będzie przekazana do 

Księdza Biskupa Ordynariusza.  

Następne Konferencje Rejonowe odbędą się w Kielcach, w dniach: 17, 20 

i 21 października. Początek spotkania o godz. 10.00.  

13. Proponujemy dla chętnych małżeństw rekolekcje, które odbędą się w 

Kaczynie w dniach 21 IV – 23 IV. Prosimy zachęcić w szczególności tych 

małżonków, którzy przeżywają kryzys w życiu małżeńskim. Zapisy w 

Duszpasterstwie Ogólnym.  

14. Prosimy Księży o przesyłanie informacji o ważniejszych inicjatywach 

duszpasterskich drogą elektroniczną na adres: 

duszpasterz@kielce.opoka.org.pl, będą one przekazywane drogą elektroniczną 

w cotygodniowym bloku aktualności duszpasterskich.  

 

   Ks. Stanisław Langner 

                                                     Zastępca Dyr. Duszpasterstwa Ogólnego  

 

B/ REFERAT KATECHETYCZNY 
 

1. Wiosenne spotkania katechetyczne w rejonach:  
 

- 19 kwietnia: Proszowice, Sędziszów i Żarnowiec, Nowy Korczyn i Stopnica;  

- 20 kwietnia: Słomniki, Szczekociny i Lelów, Busko Zdrój i Wiślica;  

- 21 kwietnia: Miechów i Wodzisław, Koniecpol i Włoszczowa, Chmielnik;  

- 24 kwietnia: Skała, Łopuszno, Małogoszcz;  

- 25 kwietnia: Kazimierza i Skalbmierz, Zagnańsk, Kielce Zachód;  

- 26 kwietnia: Pińczów, Bodzentyn i Masłów, Kielce Południe;  

- 27 kwietnia: Jędrzejów, Kielce Północ, Daleszyce;  

- 28 kwietnia: Kielce Śródmieście, Chęciny i Morawica, Piekoszów. 

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

Wizytatorzy Rejonowi lub Księża Proboszczowie, odpowiedzialni za 

przygotowanie dnia formacyjnego. 

mailto:duszpasterz@kielce.opoka.org.pl
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2. Przypominamy, że katecheci świeccy mają obowiązek uczestnictwa 

w rekolekcjach organizowanych przez Referat Katechetyczny. Prosimy na 

ten czas o zwolnienie ich z obowiązków parafialnych. Katecheci biorący udział 

w spotkaniach otrzymują zaświadczenie, które dostarczają księżom, jeśli chcą 

otrzymać zwrot kosztów. W dokumentacji parafialnej przechowujemy 

potwierdzenia uczestnictwa w rekolekcjach.  
 

Terminy rekolekcji dla katechetów świeckich w Skorzeszycach:  

09.06. – 11.06; 23.06 - 25.06.2006 r.  

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojego uczestnictwa w Referacie 

Katechetycznym. 

3. VIII Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę  
Terminy: 

- 13 marzec - dla maturzystów szkół z Kielc 

- 14 i 15 marzec  - dla maturzystów szkół spoza Kielc. 

4. Referat Katechetyczny czynny jest w godz.:  

    pn., wt., czw. i pt. – 8.30 – 14.00; śr. – 11.30 – 17.30.  

 

       Ks. dr Karol Zegan 

                                                       Dyrektor Referatu Katechetycznego  

 

III. KOMUNIKATY WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO 

 

1. Święcenia diakonatu odbędą się w sobotę 25 lutego o godz. 10.00 w 

kieleckiej Bazylice Katedralnej. Szafarzem święceń będzie Ksiądz Biskup 

Ordynariusz Kazimierz Ryczan. Diakonat przyjmie siedemnastu kandydatów: 

15 dla Kościoła diecezji kieleckiej, 2 - dla Zgromadzenia Płomienia Bożej 

Miłości z Grabia k/ Krakowa.   

2. Święcenia kapłańskie będą w sobotę 3 czerwca o godz. 9.30 w 

kieleckiej Bazylice Katedralnej. Święceń kapłańskich udzieli diakonom Ksiądz 

Biskup Kielecki Kazimierz Ryczan. Do udziału w powyższych uroczystościach 

serdecznie zapraszam Kapłanów, Siostry Zakonne, Katechetów razem z grupami 

ministranckimi i młodzieżowymi.  

3. W niedzielę 12 marca Mszy św. o godzinie 7.00 transmitowanej 

przez TVP - 1 z Sanktuarium Bożego  Miłosierdzia w Łagiewnikach, 

przewodniczyć będzie Seminarium Duchowne. Zachęcam do wspólnej 

modlitwy razem z Księżmi Profesorami i alumnami naszego Seminarium.  

4. Od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu (5 marca) do czwartej Niedzieli 

Wielkanocy (7 maja), będą trwały praktyki duszpasterskie diakonów szóstego 

rocznika Seminarium. Ponadto, w kieleckich i w podkieleckich parafiach swoją 

„Duszpasterską Niedzielę Kleryka” będą przeżywali nowo wyświęceni 

diakoni wraz z akolitami z czwartego roku studiów. Praktyki te będą odbywać 

się tylko w niedziele Wielkiego Postu i Wielkanocy.  

Książom Proboszczom oraz ich Współpracownikom w imieniu wspólnoty 

Seminarium przekazuję wyrazy wdzięczności za braterskie przyjęcie naszych 

diakonów, akolitów oraz alumnów, tak podczas wspomnianych praktyk 
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duszpasterskich jak i też w dni seminaryjne. Dziękuję za życzliwość, służenie 

radą, a przede wszystkim za serce i dom kapłański na plebani.  

5. W sobotę 22 kwietnia, Wyższe Seminarium Duchowne organizuje 

„Dzień Świadectwa”. Adresatami tego dnia będzie młodzież męska ze szkół 

średnich oraz grup ministranckich.  
 

Program:  

   godz. 10.00    - prezentacja sztuki teatralnej Karola Wojtyły: 

                           "Brat naszego Boga" (aula seminaryjna) 

   godz. 12.00    - modlitwa Anioł Pański (kaplica seminaryjna)  

   godz. 12.20    - zwiedzanie budynku i spotkania z alumnami  

        oraz z ich wychowawcami  

   godz. 13.30    - wspólny posiłek  

   godz. 14.45    - mecz piłki nożnej  - alumni - drużyna gości  

        (boisko Zespołu Szkół Katolickich im. św. Stanisława Kostki).  
 

Zapraszam Księży Proboszczów, Wikariuszy, Siostry Zakonne oraz 

Katechetów świeckich ze swoimi grupami wspomnianej młodzieży. 

Koordynatorem spotkania ze strony Seminarium jest ks. prefekt mgr lic. Leszek 

Sztandera (tel.: 041-368-02-96).  

6. Wyrażając wdzięczność za troskę o powołania do kapłaństwa i życia 

zakonnego, proszę o modlitwę o powołania kapłańskie do naszej Alma Mater. 

Seminarium z radością oczekuje na nowe święte i liczne powołania. Przyjęcia 

na nowy rok akademicki 2006/2007 rozpoczną się  już od 28 maja i będą 

trwały do 20 sierpnia br. Informacyjny egzamin  wstępny ze znajomości Pisma 

Świętego i katechizmu odbędzie się w Seminarium w dwóch terminach: we 

czwartek 6 lipca i w środę 30 sierpnia o godzinie 11.00.  
 

7. SYMPOZJA  NAUKOWE  
 

A. 13 maja - sobota: „Media w służbie ewangelizacji”. Organizatorem jest 

Seminarium we współpracy ze znanym publicystą, dziennikarzem oraz 

redaktorem Jerzym Klechtą z Warszawy.  

B. 9 czerwca - piątek: „Przesłanie Jana Pawła II dla Kościoła diecezji 

kieleckiej” w 15 rocznicę pielgrzymki na Ziemię Świętego Krzyża. Sympozjum 

zostanie zorganizowane przez Wyższe Seminarium Duchowne i Wydział 

Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej. 

 

     Ks. dr Jerzy Ostrowski, Rektor 

 

IV. STAŁA FORMACJA DUCHOWA KSIĘŻY 

 

A.1. Diecezjalny Dzień Modlitwy o Świętość Kapłanów – XI Niedziela 

zwykła – 18 czerwca br. (jak zaznaczono w Kalendarzu Liturgicznym).  

Pomoce do przeprowadzenia tego dnia w parafii zostaną przesłane we 

właściwym czasie. 
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2. Dni skupienia młodych księży – wszystkie wpisane w Kalendarz 

Liturgiczny. 

3. Uczestnictwo w dniach skupienia jest obowiązkowe. Obowiązek ten 

wynika:  

z miłości do kapłaństwa, 

z obowiązku stałej formacji, 

z poczucia odpowiedzialności za osobisty rozwój duchowy, 

z troski o owocną służbę ludziom, 

z szacunku dla ludzi, do których zostaliśmy posłani. 

4. Spotkanie dekanalnych ojców duchownych – 24 lutego (piątek) 

godz. 10.00 w Skorzeszycach:  

Prośba do dekanalnych ojców duchownych, aby przygotowali plan dni 

skupienia w swoich dekanatach i rejonach. Wszystko chcemy omówić na 

zaplanowanym spotkaniu. 

Plan spotkania: 

10.00 – Godzina przedpołudniowa 

Referat – Zadania dekanalnych ojców duchownych w stałej 

formacji prezbiterów  

Dyskusja i ustalenie programu formacji 

12.30 – Obiad  

5. Propozycja rejonów na dni skupienia dla wszystkich księży (do 

omówienia): 

        Kielce WSD 

 odp. Ks. Józef Doniec 

1. Bodzentyn 

2. Chęciny 

3. Daleszyce 

4. Jędrzejów 

5. Kielce – Południe 

6. Kielce – Północ 

7. Kielce – Śródmieście  

8. Kielce – Zachód 

9. Masłów 

10. Morawica 

11. Piekoszów 

12. Zagnańsk 

 

        Miechów  

odp. ks. Witold Zapart 

1. Kazimierza Wielka 

2. Miechów  

3. Proszowice 

4. Sędziszów 

5. Skalbmierz 

6. Słomniki 

7. Skała 

8. Wodzisław 

9. Żarnowiec 

 

         Busko Zdrój 

 odp. ks. Witold Świąder  

1. Busko Zdrój 

2. Chmielnik 

3. Nowy Korczyn 

4. Pińczów 

5. Stopnica 

6. Wiślica 

 

       Włoszczowa  

odp. ks. Marian Kowalski 

1. Koniecpol 

2. Lelów 

3. Łopuszno 

4. Małogoszcz 

5. Szczekociny 

6. Włoszczowa 

 

      Ks. Tomasz Rusiecki  

        Ojciec duchowny 
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 B. 1. Zgodnie z decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza, rekolekcje dla 

prezbiterów naszej diecezji w roku 2006 odbędą się w Centrum Spotkań i Dialogu 

Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach według następującego porządku: 

 I seria: 18 – 21 IV 2006 r. – prezbiterzy wyświęceni do 1970 roku włącznie 

oraz w latach 1982, 1983, 2003, 2004, 2005 - prowadzi Ks. Biskup Ignacy Dec ze 

Świdnicy; 

 II seria: 6 – 9 XI 2006 r. – prezbiterzy wyświęceni w latach: 1971, 1972, 

1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1984, 1985, 1991, 1996, 2001, 2002 – 

prowadzi Ks. Biskup Stanisław Budzik z Tarnowa; 

 III seria: 13 – 16 XI 2006 r. – prezbiterzy wyświęceni w latach: 1979, 1980, 

1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1995, 1999, 2000 – prowadzi Ks. Biskup Stefan 

Regmunt z Legnicy; 

 IV seria: 20 – 23 XI 2006 r. – prezbiterzy wyświęceni w latach: 1988, 1989, 

1990, 1994, 1997, 1998 – prowadzi Ks. Biskup Stefan Regmunt z Legnicy. 

 Początek rekolekcji pierwszego dnia o godz. 17.00, zakończenie – 

ostatniego o godz. 13.00. Przypomina się wszystkim Prezbiterom diecezji o 

obowiązku uczestnictwa w tych rekolekcjach. Księża Proboszczowie proszeni są, 

aby pomogli Księżom Wikariuszom, by ci, bez przeszkód, mogli uczestniczyć w 

rekolekcjach. 

 2. XVII - Ogólnodiecezjalny Kapłański Dzień Skupienia dla wszystkich 

Prezbiterów naszej diecezji odbędzie się 17 V 2006 r. (środa) w Bazylice 

Katedralnej w Kielcach. Początek o godz. 10.00. Dokładny program tego dnia 

zostanie przesłany wszystkim Księżom w późniejszym terminie. 

 3. Tworzymy jedno prezbiterium Kościoła kieleckiego. Wszyscy czujemy 

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

odchodzi do domu Ojca. Pamiętajmy o modlitewnym udziale w pogrzebie 

zmarłego brata kapłana, jak też o odprawieniu w intencji zmarłego Mszy św. W 

2005 r. zmarło dziewięciu naszych Księży: ks. Mieczysław Kowal, ks. Stanisław 

Kołacz, ks. Józef Wieczorek, ks. Edward Nowak (sen.), ks. Bogusław Krupa, ks. 

Bolesław Przybyś, ks. Stefan Nowaczek, ks. Czesław Pałka, ks. Adam Kwiatek. 

Niech odpoczywają w pokoju.  

 

   o. Jan Kaczmarek  

  

V. DUSZPASTERSTWO MISYJNE 

 

1. W dniach od 31 marca (piątek, godz. 17.00) do 2 kwietnia (niedziela, 

godz. 13.00) 2006 r., w Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji kieleckiej w 

Skorzeszycach odbędzie się spotkanie parafialnych współpracowników 

misyjnych, szczególnie katechetów zaangażowanych w misyjną pracę z dziećmi, 

ale także i nowych osób, które chcą się włączyć w tę formę pracy. Spotkania 

prowadzić będzie ekipa z centrali Papieskich Dzieł Misyjnych z Warszawy. Proszę 

serdecznie Księży Proboszczów o zainteresowanie odpowiednich wiernych 

udziałem w tych spotkaniach i o ich wsparcie. 
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2. Zgodnie z ogólnopolską tradycją, we wszystkich parafiach naszej diecezji, 

dla dzieci, które w tym roku przystąpią do I Komunii św., organizujemy w 

„białym tygodniu” nabożeństwo o charakterze misyjnym. Zebrane wówczas od 

dzieci ofiary pieniężne przesyłamy do Kurii z dopiskiem: „Dzieci dzieciom misji”. 

3. W dniu 1 VI 2006 r. odbędzie się na Jasnej Górze VI Krajowy Kongres 

Misyjny Dzieci. Szczegóły o Kongresie znajdziemy w materiałach formacyjnych 

dla dzieci i w „Świecie Misyjnym”. Dzieci wybierają się na Kongres wraz ze 

swoimi opiekunami. 

4. Śladem minionych lat Dyrekcja Diecezjalna Papieskich Dzieł Misyjnych 

organizuje od 3 lipca (godz. 17.00) do 8 lipca (godz. 13.00) 2006 r. „VI Misyjne 

Lato z Bogiem” dla dzieci, które w różny sposób chcą wspierać misyjne dzieło 

Kościoła. Serdecznie proszę Księży Proboszczów o zgłaszanie takich dzieci (do 10 

czerwca 2006 r.) i o wsparcie finansowe tego dzieła. 

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

„Księdze Papieskiej Unii Misyjnej Diecezji Kieleckiej”.  

 

  o. Jan Kaczmarek  

 

VIII. KOMUNIKATY DUSZPASTERSTWA RODZIN 
 

PLAN PRACY PORADNI RODZINNEJ 

OD 9 STYCZNIA DO 27 MARCA 2006 ROKU. 

Poradnia czynna w godzinach od 16.00 do 18.00 

25-516 Kielce Al. IX. Wieków Kielc 15 a, tel. 041 - 368 - 21 - 56 
 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA - PONIEDZIAŁEK Styczeń Luty Marzec 

I Tydzień - mgr Bożena Nuckowska –Pardyka - psycholog 9 6 6 

II Tydzień - dr Krzysztof Gąsior – psycholog 16 13 13 

III Tydzień - mgr Maria Niemkiewicz – psycholog 23 20 20 

IV Tydzień - mgr Lidia Zasacka – pedagog 30 27 27 

PORADNIA SOCJALNA – WTOREK    

I Tydzień - Tomasz Bogucki - Prezes SRK DK Przerwa 31styczeń 28luty 

II Tydzień – dr Mariusz Rak – ksiądz 10 7 7 

III Tydzień - mgr Anna Śleźnik - dyrektor DPS w Kielcach 17 14 14 

IV Tydzień-mgr inż. Bogdan Klikowicz -Wiceprezes SRK DK 24 21 21 

PORADNIA WYCHOWAWCZA – ŚRODA    

I Tydzień - Jerzy Polański - terapeuta uzależnień alkohol. Przerwa 1 1 

II Tydzień - dr Tadeusz Sakowicz - socjolog wychowawca 11 8 8 
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III Tydzień - mgr Kazimierz Stępień - dyrektor ZSME, Kielce 18 15 15 

IV Tydzień - mgr Magdalena Zych – logopeda 25 22 22 

PORADNIA PRAWNA – CZWARTEK    

I Tydzień - mgr Jerzy Sękowski – radca prawny Przerwa 2 2 

II Tydzień - mgr Marian Lachowski - radca prawny 12 9 9 

III Tydzień - mgr Zofia Buchowicz - inspektor Państwowej 

Inspekcji Pracy 
19 16 16 

IV Tydzień - mgr Agnieszka i Jacek Figurscy - adwokaci 26 23 23 

PORADNIA SPECJALISTYCZNA – LEKARSKA-PIĄTEK    

I Tydzień - dr Halina Zgadzaj - lekarz fizjoterapeuta Przerwa 3 3 

II Tydzień - dr Leszek Wołowiec - lekarz ginekolog-położnik 13 10 10 

III Tydzień dr Teresa Kroczak-lekarz pediatra-endokrynolog 20 17 17 

IV Tydzień - dr Halina Olendzka - lekarz rodzinny, pediatra, 

specjalista d/s uzależnień 
27 24 24 

 

 

I - Szkolenie Doradców Życia rodzinnego, godz. 9.00 - 15.30 

1. 21.01.2006 sobota   

2. 11.02.2006 sobota  

3. 18.03.2006 sobota  

4. 22.04.2006 sobota  

5. 20.05.2006 sobota  

6. 10.06.2006 sobota  
 

II - Konferencja Rejonowa krajowa - Bielsko - Biała 07.02. 2006 - 08.02.2006 

    - Wiosenna sesja D. R. - Sulejówek 16.05.2006 - 17.05.2006 
 

III - Narodowy Dzień Życia  - 24.03.2006 

 - Dzień Świętości Życia   - 25.03.2006 
 

IV - Konferencje rejonowe diecezjalne, godz. 10.00 - 14.00: 

1. Miechów         - 18.02.2006 sobota 

2. Jędrzejów        - 25.02.2006 sobota 

3. Proszowice      - 11.03.2006 sobota 

4. Szczekociny    - 29.04.2006 sobota 

5. Busko - Zdrój  - 13.05.2006 sobota 

6. Kielce              - 10.06.2006 sobota  
 

V - Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy 

1. 28.02.2006 - opłatek 

2. 06.02.2006 - Komisja kwalifikacyjna Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego 
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VI - Kurs przedmałżeński - Al. IX Wieków 15a, godz. 18.00:  

1. 26.04.2006 - środa 

2. 10.05.2006 - środa 

3. 17.05.2006 - środa 

4. 24.05.2006 - środa 

5. 31.05.2006 – środa 
 

       Ks. dr Mariusz Rak 

  Duszpasterstwo Rodzin 

 

IX. DIECEZJALNE DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY 

 

1. W dniu 17 czerwca br. odbędzie się IV Spotkanie Młodzieży w Wiślicy, 

pod hasłem „Chrzest i miłość”. Serdecznie zapraszamy Księży, Katechetów         

i Młodzież do wspólnego przeżywania prawdy, że przez chrzest święty jesteśmy 

wszczepieni w miłującego Boga. W ramach przygotowania do spotkania, Referat 

Katechetyczny przygotowuje katechezy dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. 

Zostaną one rozprowadzone w późniejszym czasie.  

W tym roku na Błoniach Polskich Świętych w Wiślicy staną nowe figury: bł. 

Wincentego Kadłubka, św. Kingi oraz Jana Pawła II.  

 Dziękujemy wszystkim Księżom i Katechetom za współpracę i duchowe 

przygotowanie młodzieży. Dla lepszego przeżycia spotkania już teraz prosimy 

Czcigodnych Księży i Katechetów, aby podczas spotkania i liturgii Mszy św. 

pozostali w swoich grupach.  

 Zasady finansowania spotkania pozostają takie same jak w poprzednim roku 

(młodzież wpłaca po 5 zł, parafie do 1500 wiernych – 30 zł, natomiast o liczbie 

powyżej 1500 wiernych – 50 zł). Już teraz bardzo serdecznie prosimy o 

dokonywanie wpłat z parafii, za pośrednictwem Księży Dziekanów w Kurii 

(portiernia). Planujemy w tym roku postawić nowy Krzyż i rozdać wszystkim 

uczestnikom spotkania małe pamiątkowe krzyże, które zostaną poświęcone przez 

Księdza Biskupa Ordynariusza podczas spotkania.  

2. Przypominamy o organizowaniu podczas Niedzieli Palmowej rejonowych 

spotkań młodzieży w ramach Światowych Dni Młodzieży, które w tym roku będą 

przeżywane w diecezjach. Dla młodzieży z terenu Kielc takie spotkania odbędą się 

w Katedrze i w kościele św. Józefa Robotnika na Szydłówku. Na terenie diecezji 

natomiast spotkania takie odbędą się w Jędrzejowie i w Busku Zdroju. Prosimy 

Księży Proboszczów i Księży Prefektów o zorganizowanie parafialnych grup, 

które wezmą udział we wspomnianych spotkaniach.  

3. Zachęcamy również, aby w okresie Wielkiego Postu były organizowane, 

tam gdzie jest to możliwe, Młodzieżowe Drogi Krzyżowe lub przygotowywane 

przez młodzież.  

 

  Ks. Stanisław Langner  

                                                       Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży 
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X. DIECEZJALNY OŚRODEK DUSZPASTERSTWA AKADEMICKIEGO 

„EMMANUEL” 

 

1. Diecezjalne Centrum Duszpasterstwa Akademickiego w trosce o 

chrześcijańską formację młodzieży akademickiej prowadzi swoją działalność w 

Kielcach przy ulicy Wesołej 54.  

W każdą niedzielę roku akademickiego o godz. 17.30 sprawowana jest 

Eucharystia. Ponadto studenci mają możliwość: korzystania z duchowego 

poradnictwa, uczestniczenia w życiu wspólnotowym, w wieczorach modlitwy, 

spotkaniach formacyjnych, rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych specjalnie 

adresowanych do młodzieży akademickiej, w katechezach przedmałżeńskich. 

Uprzejmie prosimy Czcigodnych Księży o podanie tych informacji dla młodzieży 

w swoich parafiach. 

2. Od kilku miesięcy jest kontynuowany w Kaplicy Akademickiej w 

Kielcach przy ul. Wesołej 54, cykl spotkań p.t.: Wiara i rozum. W kręgu 

poszukiwania życiowej mądrości. Raz w miesiącu, w podanym wcześniej terminie 

konferencję wygłasza gość specjalny. Najbliższe spotkanie, 23 lutego o godz. 

18.00, poprowadzi franciszkanin o. dr Rafał Szymkowiak z Krakowa, duszpasterz 

młodzieży akademickiej i alternatywnej. Tytuł konferencji: Prawda o szalonej 

miłości Boga do człowieka. 

3. Rekolekcje wielkopostne dla studentów odbędą się w dniach 26-29 

marca (IV Niedziela Wielkiego Postu). Początek w niedzielę o godz. 17.30, 

kolejne dni: godz. 18.00. Eucharystię na zakończenie w środę 29 III o godz. 18.00 

będzie sprawował Ksiądz Biskup Ordynariusz Kazimierz Ryczan. 

4. Droga Krzyżowa ulicami Kielc przygotowana przez młodzież 

akademicką będzie miała miejsce w Wielki Wtorek - 11 kwietnia o godz. 19.00.  

5. Ogólnopolska Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę odbędzie się w 

dniach 5-7 maja 2006 r.  
 

           Ks. dr Artur Skrzypek 

  Diecezjalny Duszpasterz Akademicki 

 

XI. NIEDZIELA KIELECKA 

 

 W imieniu całego Zespołu redakcyjnego „Niedzieli Kieleckiej” dziękuję 

serdecznie wszystkim Księżom za wszelką współpracę i pomoc w redagowaniu 

kieleckich stron „Niedzieli”, a w szczególności za otwartość na propozycje 

związane z prezentacją parafii, sugestie i wskazówki napływające z terenu oraz 

nadsyłane materiały. 

 Tę wdzięczność pragnę wyrazić nawiązując do słów papieża Benedykta 

XVI, który podczas wizyty ad limina biskupów polskich mówił o prasie katolickiej 

i o jej ważnej misji w szerzeniu kultury prawdy, dobra i piękna. Papież wspominał 

wówczas, że środki społecznego przekazu są jednym z ważnych narzędzi w 

promowaniu wartości ewangelicznych. 



 

 

13 

Proszę Księży Proboszczów, aby w poczuciu odpowiedzialności za 

powierzoną im misję ewangelizacyjną dokładali też wszelkich starań w 

promowaniu czytelnictwa i kolportażu prasy katolickiej. Wiem, że trudna sytuacja 

materialna parafian, często przekładająca się na sytuację materialną parafii, może 

być pokusą, by rezygnować z „inwestycji” w promowanie wartości 

ewangelicznych. Chciałbym, aby w tym najbliższym roku – także spoglądając na 

rezultaty czytelnictwa parafialnego – można powiedzieć, iż w naszej diecezji 

większą wartość ma to, co nie przelicza się tylko na rachunek ekonomiczny.  

 

  Ks. dr Paweł Borto  

  Redaktor Niedzieli Kieleckiej  

 

XII. REFERAT ORGANISTOWSKI 

 

1. Dnia 2 marca (czwartek) o godz. 10.00, odbędzie się Wielkopostny Dzień 

Skupienia połączony z ćwiczeniami i elementami formacji w Diec. Studium 

Organistowskim w Kielcach. W spotkaniu tym zobowiązani są wziąć udział 

wszyscy organiści i osoby pełniące funkcję organisty w diecezji. O przekazanie 

powyższej informacji swoim współpracownikom prosimy Księży Proboszczów. 

Księża Dziekani otrzymają wykaz parafii, z których nie pojawili się organiści na 

ostatnich spotkaniach.  

2. Przypomina się, że wg prawa diecezjalnego Księża Proboszczowie 

zatrudniają organistów za wiedzą i zgodą Referatu Organistowskiego Kurii 

Diecezjalnej. Fundamentalnym warunkiem zatrudnienia jest odpowiednie 

przygotowanie i kwalifikacje zawodowe. Osoby, które takich kwalifikacji nie 

posiadają, a funkcjonują w parafiach jako tzw. „grający”, są zobowiązane do 

podjęcia nauki w Studium Organistowskim. Jeżeli nie zechcą się uczyć należy 

takie osoby zwolnić. W Studium Organistowskim czekamy na uzdolnionych 

muzycznie i chętnych do podjęcia nauki kandydatów na organistów.  

 

  Ks. prof. Zbigniew Rogala 

 

XIII. KOMUNIKATY CARITAS  
 

A. Komunikaty  
 

1. W bieżącym roku prosimy o szczególne zaangażowanie się Czcigodnych 

Księży w program „Jałmużna Postna”. Caritas Polska stara się uczynić to dzieło 

ogólnopolskim projektem o szerokim zasięgu. Ofiary ze skarbonek pozostają do 

dyspozycji w parafiach.  

2. Podobnie jak w ubiegłych latach na III Niedzielę Wielkiego Postu będą 

dostarczone do Księży Dziekanów baranki z cukru. Ofiary z tego dzieła są 

przeznaczone na kolonie dla dzieci z rodzin biednych. 

3. Zachęcamy usilnie Księży Prefektów oraz Katechetów do udziału  

w prowadzeniu turnusów kolonijnych. Szczegółowe ustalenia prowadzi 

Ks. Andrzej Drapała, tel. 344 52 82 lub 0608/676610. 
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4. Usilnie prosimy Czcigodnych Księży o wpłacenie zaległych ofiar na cele 

miłosierdzia. Kolejny wykaz wpłaconych ofiar przekazano do księży dziekanów 

i wicedziekanów. Puste pola w tych zestawieniach (czasem z wielu lat) domagają 

się uregulowania.  

5. Przypominamy, że od trzech lat Caritas Kielecka posiada status 

organizacji pożytku publicznego. Daje to możliwość każdemu z podatników (w 

tym również księżom, którzy pracują w szkołach), aby 1% podatku należnego dla 

Urzędu Skarbowego przekazali na rzecz Caritas. Będziemy bardzo wdzięczni 

Czcigodnym Księżom Proboszczom za przekazanie tej informacji oraz zachętę 

swoich parafian, aby bez żadnego uszczerbku wsparli dzieła Caritas. Na tę 

okoliczność przygotowaliśmy specjalne przekazy, na których wystarczy wpisać 

tylko nazwisko i adres oraz kwotę wpłaty. Wpłacanie tych przekazów na poczcie 

województwa świętokrzyskiego jest zwolnione od opłaty pocztowej. 

6. Wiele instytucji z terenu diecezji, w tym liczne gminy proponują nam 

przejęcie dawnych szkół wiejskich lub domów parafialnych na cele miłosierdzia. 

Można tam urządzić rodzinny dom dziecka lub rodzinny dom pomocy dla 

starszych. Koniecznie jednak potrzebujemy do współpracy w tym celu kilku rodzin 

w średnim wieku, które byłyby gotowe przeprowadzić się do innej miejscowości i 

zająć się prowadzeniem dzieła Caritas.  

 Uprzejmie prosimy o zgłaszanie nam do biura Caritas uczciwych osób, 

na których można by budować nowe inicjatywy. 

 

B. Ogólnopolski Program Caritas  

 „Jałmużna postna” – skarbonki tekturowe 

1. Cel programu: 
 

a) utrwalenie postawy jałmużny i wyrzeczenia zwłaszcza w odniesieniu  

do chrześcijańskiego przeżywania postu: rezygnacja z rzeczy niekoniecznych dla 

większego dobra – aby pomóc bliźniemu! 

b) kształtowanie wrażliwości młodego pokolenia na potrzeby bliźniego.  
 

2. Adresaci programu: 
 

Program przeznaczony jest głównie dla dzieci i młodzieży, na poziomie 

szkoły podstawowej i gimnazjum oraz w szkołach średnich i zawodowych. 

Katecheci proszeni są o zachęcenie młodzieży do dzieła jałmużny oraz 

przeprowadzenie specjalnej katechezy. Skarbonka powinna trafić przez dzieci  

również do domu rodzinnego i tam inspirować wszystkich członków rodziny do 

wielkopostnego wyrzeczenia.  

W rodzinach, gdzie wiele dzieci uczęszcza do szkoły należy rozdać 

skarbonki dla każdego – sugerując, aby niektóre przekazali znajomym lub 

sąsiadom do gromadzenia jałmużny postnej. Również kilkoro dzieci w rodzinie 

może posiadać odrębne skarbonki. Zaleca się również, aby w I Niedzielę 

Wielkiego Postu część skarbonek rozdawać po Mszy św. dla chętnych, którzy nie 

otrzymali skarbonki w szkole. 
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3. Przeznaczenie ofiar z jałmużny postnej:  
 

Ofiary te jako owoc działalności duszpasterskiej parafii pozostają w parafii 

na potrzeby pomocy lokalnej społeczności. Wypada z tego źródła zapłacić za 

skarbonki po 5 gr./sztuka (cena sponsorowana). Przeznaczenie ofiar winno być 

uzgodnione z Ks. Proboszczem, np. na pomoc rodzinom biednym, na wyjazd 

wakacyjny dzieci, leczenie jakiegoś dziecka lub dofinansowanie obiadów dla 

dzieci. 

Proponuję, aby ofiary ze skarbonek były przyniesione do ołtarza w II 

Niedzielę Wielkanocy. Wskazane jest przygotowanie w tym celu dużej skarbony 

przed ołtarzem (Caritas może pomóc w tym zakresie) tak, aby dzieci i dorośli 

mogli przesypać zawartość małej skarbonki w czasie procesji z darami. 

Potem wypada uaktywnić Parafialny Zespół Caritas lub członków 

Szkolnego Koła Caritas, aby pomogli przeliczyć te ofiary oraz włączyli się w ich 

wykorzystanie np. wyszukując w parafii najbardziej pilne potrzeby i organizując 

pomoc w tym zakresie.  

4. Uzasadnienie i dalsze perspektywy: 

Ostatnie wypowiedzi Ojca św. kierowane do Polaków w czasie wizyty 

księży biskupów „ad limina” oraz zachęta zawarta w encyklice „Deus Caritas est” 

– są wystarczającym uzasadnieniem konieczności takiego programu. 

Program z pewnością będzie kontynuowany w kolejnych latach. 

Doświadczenie bieżącego roku może wpłynąć na jego dalszą modyfikację.  

 Caritas diecezjalna jest otwarta i gotowa wspomagać lokalne inicjatywy 

parafii poprzez przygotowanie dalszych programów i formację osób 

zaangażowanych w to dzieło oraz na miarę możliwości wsparcie finansowe. 

 

  Ks. Stanisław Słowik  

                                                             Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej 

 

XIV. DUSZPASTERSTWA ROLNIKÓW 

 

1. Proszę Czcigodnych Księży Proboszczów o zachęcenie wiernych do 

zapisów na Ludowy Uniwersytet Katolicki. Powinno zależeć nam wszystkim na 

formacji i edukacji ludzi wsi. Zapisy i informacje: ks. Tadeusz Szlachta, Busko 

Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 8, tel.: 041 378 20 40, e-mail: 

szlachta@kielce.opoka.org.pl. Początek zajęć na ULK we wrześniu.  

2. Zapraszam wszystkich Księży do udziału w Ogólnopolskich Dożynkach, 

które tradycyjnie odbywają się w pierwszą niedzielę września na Jasnej Górze, w 

tym roku będzie to 3 – września. Dlatego prosimy Księży o nieplanowanie w tym 

czasie dożynek w swoim rejonie, ale zachęcenie wiernych do uczestnictwa w 

Dożynkach Ogólnopolskich.  

 

  Referent Ks. Tadeusz Szlachta  

 

 

mailto:szlachta@kielce.opoka.org.pl
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XV. OGŁOSZENIE PIESZEJ PIELGRZYMKI KIELECKIEJ 

 

W dniach 25-27 czerwca 2006 r. odbędzie się I Piknik Pielgrzymkowy 

organizowany przez zarząd Pieszej Pielgrzymki Kieleckiej. Będzie to trzydniowa 

impreza o wymiarze duchowym i artystycznym. W programie pikniku między 

innymi koncerty znanych osobistości sceny chrześcijańskiej.  

Celem pikniku jest uczczenie jubileuszu 25-lecia istnienia naszej 

Pielgrzymki, jak również promocja idei pielgrzymowania pieszego wśród 

młodzieży. 

I Piknik Pielgrzymkowy odbędzie się w Morawicy. Noclegi dla uczestników 

przewidziane są na polu namiotowym, które będzie zorganizowane na tamtejszym 

stadionie sportowym.  

Zarząd pielgrzymki prosi serdecznie wszystkich Księży o promowanie tego 

przedsięwzięcia szczególnie wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej. 

Na piknik zaproszeni są przede wszystkim pielgrzymi i ci, którzy pragną 

wyruszyć na pielgrzymkę, jak również każdy, kto tylko wyrazi chęć uczestnictwa. 

Bliższe szczegóły programu pikniku, jak i warunków uczestnictwa zostaną 

dostarczone do parafii w najbliższym czasie. Po feriach planowane jest 

uruchomienie witryny internetowej pikniku, gdzie będą dostępne wszelkie 

informacje. 

 

  Ks. Józef Kubicza  

  Kierownik Pieszej Pielgrzymki Kieleckiej 

 

XVI. DUSZPASTERSTWO SPORTOWCÓW  

 

W Kielcach planowane są II Mistrzostwa Polski Księży Diecezjalnych w 

Piłce Nożnej Halowej w terminie 21-22 kwietnia 2006 r. Poprzednie Mistrzostwa, 

które odbyły się w Biłgoraju wygrali księża z naszej diecezji.  

Impreza odbędzie się w Hali Sportowej K.S. Vive przy ul. Krakowskiej,     

21 kwietnia w godz.: 14.00 – 19.00 i 22 kwietnia w godz.: 10.00 – 14.00. 

Serdecznie zapraszamy Drogich Księży wraz z grupami dzieci i młodzieży na 

Mistrzostwa oraz prosimy o gorący doping.   

 

         Ks. Krzysztof Banasik  

  Diecezjalny Duszpasterz Sportowców 

 

XVII. 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 10 marca do końca kwietnia 2006 r. w 

piątki i soboty.  

2. Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów: 13.05.2006 r. 

 



 

 

17 

3. Pielgrzymki do Włoch:  

- 28.03 - 4.04.2006: Padwa, Asyż, Rzym, Monte Cassino, Loreto i Rawenna;  

- 29.04 - 7.05.2006: Padwa, Asyż, Rzym, Monte Cassino, San Giovanni 

Rotondo, Loreto, Rawenna.  

4. W czasie wakacji organizujemy kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży. 

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

dysponujemy 23 miejscami noclegowymi (przez cały rok) dla 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  

 

XVIII. RUCH „ŚWIATŁO – ŻYCIE” 

 

 Tradycyjnie w okresie wakacji organizowane są 15–dniowe rekolekcje dla 

dzieci (od kl. IV) i dla młodzieży, na które serdecznie zapraszamy.  

 Informacji udziela biuro Ruchu Światło Życie - tel.: 041 344 67 28 oraz 

ksiądz moderator – tel.: 0 602 758 365.  

 

                                            Moderator Ks. Sławomir Sarek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   † Kazimierz Gurda 

  Wikariusz Generalny 
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KALENDARIUM NA ROK 2006 

 
17.01             - Ogólnopolski Dzień Judaizmu  

14,16,18.02  - Wiosenne Konferencje Rejonowe w Kielcach 

25.02             - Święcenia diakonatu w Bazylice Katedralnej, godz.10.00  

30.03-5.04   - Diecezjalna pielgrzymka do Rzymu  

09.04            - Światowy Dzień Młodzieży w diecezji – Niedziela Palmowa  

11.04            - Droga Krzyżowa Miasta Kielc - Wielki Wtorek, godz. 19.00  

13.05            - Sympozjum naukowe: „Media w służbie ewangelizacji”, WSD  

17.05            - Dzień Kapłański – w Bazylice Katedralnej, godz. 10.00  

18.05            - Koncert Szkół im. Jana Pawła II „Dzieci Janowi Pawłowi II”  

                       Kielce – Bazylika Katedralna   

20.05            - Rowerowa Majówka Rodzin z Kielc  

28.05            - Spotkanie wiernych diecezji kieleckiej  

                       z Ojcem św. Benedyktem XVI w Krakowie  

28.05            - VI Festiwal Piosenki Religijnej – Kielce 2006, Finał KCK 

 03.06           - Święcenia kapłańskie w Bazylice Katedralnej, godz. 9.30 

 04.06           - Niedziela Modlitwy Ruchów i Stowarzyszeń, Zesłanie Ducha  

                       Świętego – Kościół św. Józefa w Kielcach  

 09.06            - Sympozjum naukowe: „Przesłanie Jana Pawła II dla Kościoła 

                        diecezji kieleckiej”  w 15 rocz. pielgrzymki do Kielc, WSD  

17.06             - Diecezjalne Spotkanie Młodzieży – „Wiślica – u źródeł wiary”  

05-13.08       - XXV Piesza Pielgrzymka Kielecka na Jasną Górę  

16.09             - VII Dzień Ministranta  

23.09             - VII Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy na Święty Krzyż  

17, 20, 21.10   - Jesienne Konferencje Rejonowe  

 

 

 

   


