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KURIA DIECEZJALNA                    Kielce, 30 kwietnia 2009 r.  
WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO 

ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce 

Tel. 0-41/34-45-425; fax: 0-41/34-43-426  
www.kielce.opoka.org.pl 

duszpasterz@kielce.opoka.org.pl 

 

 

OD - 21 /09 

 

 

KOMUNIKATY KURIALNE 

NA KONFERENCJE REJONOWE 

Maj – 2009 

 

I. KANCELARIA KURII 
 

 1.      W związku z czasem urlopowym przypomina się, że zgodę na urlop 

wypoczynkowy wyraża Kuria Diecezjalna. W przypadku wikariusza wymagana jest również 

uprzednia zgoda proboszcza. W przypadku proboszcza wymagane jest podanie oraz 

informacja, kto podejmie zastępstwo na czas urlopu. 

Pozwolenie na wyjazd za granicę udziela każdorazowo Biskup Ordynariusz. 
 

2. Należy pamiętać, że stypendium z Mszy św. binacyjnych należy przekazywać 

do Kurii Diecezjalnej, do Księdza Infułata Jana Szarka. 
 

                                                                                         Ks. dr Andrzej Kaszycki  

                                                                                      Kanclerz Kurii 
 

II. WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO 
 

1. Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił najbliższy rok (od 19 czerwca 2009 r. – 

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa - do 19 czerwca 2010 r.) Rokiem 

Kapłańskim. Będzie on związany ze 150 rocznicą śmierci św. Jana Marii Vianneya, 

„prawdziwego wzoru pasterza na służbie owczarni Chrystusowej”. Hasłem przewodnim tego 

czasu będzie: „Wierność Chrystusa, wierność kapłana”.  

Szczegółowe sugestie do godnego i owocnego przeżywania tego Roku otrzymywać 

będą  Czcigodni Księża na bieżąco. 
 

2. 6 czerwca 2009 r., z racji 30. rocznicy I pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny 

i jego wołania na Placu Zwycięstwa o Ducha Świętego dla naszego narodu, członkowie wielu 

wspólnot, ruchów i wszyscy ludzie dobrej woli spotkają się na wspólnej Pielgrzymce do 

Warszawy. Miejscem spotkania będzie obecny Plac Piłsudskiego w Warszawie. Będzie to 

okazja do modlitewnego wołania o nowe wylanie Ducha Świętego na Polskę, Europę i świat, 

a zarazem kontynuacja dzieła duchowej odnowy zapoczątkowanego przez Jana Pawła II. 

Z naszej diecezji organizowana jest z tej okazji wspólna pielgrzymka pociągiem. 
Wyjazd ze stacji PKP w Kielcach 6 czerwca 2009 r. o godz. 4.30, powrót o godz. 1.00,       

7 czerwca 2009 r.. Koszt pielgrzymki 45 zł od osoby. Możliwe jest też dodatkowo nabycie 

pakietu pielgrzyma. Zapisy i wydawanie biletów na pociąg odbywać się będzie w Kurii w 

Referacie Duszpasterstwa Ogólnego. Bliższe informacje udzielane są pod tel. 602758365.  

http://www.kielce.opoka.org.pl/
mailto:duszpasterz@kielce.opoka.org.pl
http://www.oaza.pl/dokument.php?id=2160
http://www.oaza.pl/dokument.php?id=2160
http://www.oaza.pl/dokument.php?id=2160
http://www.oaza.pl/dokument.php?id=2160
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Zachęcamy też inne rejony naszej diecezji do zorganizowania pielgrzymek do 

Warszawy i wzięcia udziału w tym spotkaniu modlitewno – ewangelizacyjnym. 

Plan czuwania i inne związane z tym informacje dostępne są na stronach 

internetowych www.pielgrzymka.oaza.pl. 
 

3. Comiesięczne diecezjalne czuwanie na Jasnej Górze w nocy z 4 na 5 każdego 

miesiąca, będzie się odbywać według podanego poniżej porządku. 

 

MIESIĄC DEKANATY KOORDYNUJE 

Styczeń Kielce Śródmieście, Kielce 

Zachód 

Ks. Dziekan 

dek. Kielce Śródmieście 

Luty Kielce Północ, Masłów Ks. Dziekan 

dek. Kielce Północ 

Marzec Małogoszcz, Jędrzejów, 

Chmielnik 

Ks. Dziekan 

dek. Chmielnik 

Kwiecień Proszowice, Skała Ks. Dziekan 

dek. Proszowice 

Maj Skalbmierz, Kazimierza Wielka, 

Sędziszów 

Ks. Dziekan 

dek. Sędziszów 

Czerwiec Pińczów, Stopnica, Wodzisław Ks. Dziekan 

dek. Wodzisław 

Lipiec Bodzentyn, Chęciny, Daleszyce Ks. Dziekan 

dek. Chęciny 

Sierpień Miechów, Słomniki Ks. Dziekan 

dek. Miechów 

Wrzesień Nowy Korczyn, Piekoszów, 

Zagnańsk 

Ks. Dziekan 

dek. Piekoszów 

Październik Kielce Południe, Busko Zdrój, 

Morawica, Wiślica 

Ks. Dziekan 

dek. Kielce Południe 

Listopad Żarnowiec, Szczekociny Ks. Dziekan 

dek. Szczekociny 

Grudzień Koniecpol, Lelów, Włoszczowa Ks. Dziekan 

dek. Koniecpol 
 

Głównym koordynatorem czuwania, w danym miesiącu, jest Ksiądz Dziekan lub wyznaczony 

przez niego Ksiądz Proboszcz parafii wskazanych dekanatów. Do zadań księdza 

koordynatora/ów czuwania należy: 

- zachęcenie księży i wiernych parafii dekanatu/ów do udziału we wspomnianym czuwaniu 

na Jasnej Górze 

- ustalenie porządku i udziału w czuwaniu, tzn. wyznaczenie kaznodziei i przewodniczącego 

liturgii, a także służby liturgicznej i osób odpowiedzialnych za oprawę muzyczną w 

godzinach od 21.30 do 4.30. W przygotowanie liturgii i czuwania należy włączyć 

przedstawicieli z jak największej liczby parafii uczestniczących w czuwaniu. 
 

4. W dniu 16 maja 2009 r. odbędzie się kolejna Majówka rowerowa z Kielc do Kaczyna. 

Przewodzić jej będzie ks. Bp Marian Florczyk. Początek Majówki o godz. 10.00 na Pl. Jana 

Pawła II. 
 

http://www.pielgrzymka.oaza.pl/
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5. W dniach 3 – 4 czerwca br. przypada 18 rocznica pobytu Jana Pawła II w Kielcach. Z  tej 

okazji zapraszamy 3 czerwca: 

- do Bazyliki Katedralnej na Mszę św. o godz. 18.00; 

- na lotnisko w Masłowie, gdzie od g. 10.00 do g. 14.30 będzie miał miejsce Dzień Chorych 

i Niepełnosprawnych, któremu przewodniczyć będzie ks. Bp Marian Florczyk. 

Zachęcamy również do pamięci o tej rocznicy we wspólnotach lokalnych. 
 

6. Uruchomiony został – w wersji roboczej - portal społecznościowy KielceLive.pl będący 

nowym sposobem ewangelizacji, realizowanym w diecezji kieleckiej. Portal ten tworzą 

młodzi i kreatywni ludzie, chcący przyczyniać się do promowania wartości chrześcijańskich 

w swoich środowiskach. Ma on stanowić przyczynę do podejmowania dyskusji nad 

radościami i problemami codziennej rzeczywistości. Strona jest źródłem informacji z życia 

regionu i diecezji oraz bazą wiedzy o życiu Kościoła, która ma powstawać we współpracy z 

innymi mediami. Integralną częścią portalu kielcelive.pl jest serwis diecezji kieleckiej. Na 

mapie diecezjalnej można odszukać wszystkie dekanaty i parafie z danymi teleadresowymi, 

personalnymi oraz informacjami o Mszach świętych w poszczególnych kościołach. Dla 

poszukujących odpowiedzi na nurtujące zagadnienia związane z wiarą i Kościołem portal 

proponuje ekspercki ,,Klub pod koloratką", gdzie na zadane przez internautów pytania 

odpowiedzą kapłani. Każdy użytkownik może zalogować się, korzystać z bezpłatnej poczty 

elektronicznej, tworzyć własny blog (tak jak ks. Biskup Kazimierz Gurda), być redaktorem 

tekstów, zamieszczać zdjęcia i filmy. Prosimy Księży Proboszczów o skorygowanie 

informacji o parafiach znajdujących się na portalu oraz nadesłanie aktualnych fotografii 

kościołów na adres: redakcja@kielcelive.pl Wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób 

chcieliby realizować na naszych stronach swoje dziennikarskie pasje, zapraszamy do 

współpracy. Liczymy na odzew z parafii – informacje o uroczystościach, działających 

grupach, życiu codziennym. 

Zapraszamy więc na www.kielcelive.pl i www.diecezja.kielce.pl 
 

7. Prosimy Księży o podawanie do katalogu diecezjalnego adresów e-mailowych (nie tylko z 

"opoki"), gdyż ułatwi to przekaz informacji.  

 Równocześnie informujemy, że podając adres e-mailowy (nie tylko z "opoki"), można 

po zaznaczeniu tego w Wydziale dołączyć do listy "prezbiterzy" i otrzymywać drogą 

elektroniczną aktualne informacje oraz wysyłać własne, tą drogą, do wszystkich adresatów 

listy "prezbiterzy". 
 

8. Decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza w każdą trzecią niedzielę miesiąca w parafiach 

powinna być przeprowadzona „katecheza katechizmowa”. Jej celem jest zapoznanie wiernych 

z nauką Katechizmu Kościoła Katolickiego. Pomocą w przygotowaniu katechez będą 

materiały duszpasterskie przygotowywane przez Wydział, wydawane w Materiałach 

duszpastersko-liturgicznych.  
 

9. Przypominamy, że w dniach 05-13 sierpnia odbędzie się XXVIII Piesza Pielgrzymka 

Kielecka na Jasną Górę pod hasłem: „Jezus źródłem życia”. Wyruszy ona z Wiślicy w dniu 

06 sierpnia. Prosimy o zachęcenie wiernych oraz księży i jak najlepsze przygotowanie się do 

pielgrzymki.  
 

10. V Jubileuszowy Koncert Szkół im. Jana Pawła II z naszej diecezji i województwa 

świętokrzyskiego, pt.: „Dzieci w hołdzie Janowi Pawłowi II”, odbędzie się na Pl. Jana Pawła 

II przy Bazylice Katedralnej w Kielcach w dniu 18 maja o godz. 11.00. Zachęcamy wszystkie 

szkoły noszące imię Wielkiego Rodaka do udziału w koncercie.  
 

11. Przypominamy również o obowiązku uczestnictwa wszystkich księży w konferencjach 

rejonowych, a nieobecność z ważnej przyczyny powinna być usprawiedliwiona w Kurii.  
 

mailto:redakcja@kielcelive.pl
http://www.kielcelive.pl/
http://www.diecezja.kielce.pl/
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III. KOMUNIKATY WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO 
 

 Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach zaprasza na kolejny „Dzień 

świadectwa”, który będzie miał miejsce 23 maja 2009 r. (sobota). Początek o godz. 10.00. 
 

                                                                                                              Ks. Dr Adam Perz 

                                                                                                     Wicerektor WSD w Kielcach 
 

IV. DUSZPASTERSTWO KAPŁANÓW I POWOŁAŃ 
 

1. Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa 19 czerwca br. jest Światowym Dniem 

Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów. W tym dniu Ojciec Święty Benedykt XVI dokona 

inauguracji Roku Kapłańskiego. Dzień takiej modlitwy zorganizujmy w naszych parafiach. 

Materiały do wykorzystania zostaną dostarczone.  
 

2. XX Ogólnodiecezjalny Kapłański Dzień Skupienia dla wszystkich Prezbiterów 

naszej diecezji odbędzie się 21 V 2009 r. (czwartek) w bazylice katedralnej w Kielcach. 

Początek o godz. 10.00. Dokładny program tego Dnia zostanie przesłany Czcigodnym 

Księżom w późniejszym terminie. 
 

3. Spotkania formacyjne młodych księży wyświęconych w latach 1995 - 2008. 

zostały zaplanowane w maju. Terminy zostały zapisane w Kalendarzu Liturgicznym. Bardzo 

proszę, aby Księża Proboszczowie umożliwili udział Księżom Wikariuszom udział w ich 

dniach skupienia. Księża Wikariusze niech wzajemnie o spotkaniach sobie przypominają i 

zachęcają. 
 

4. Zgodnie z decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza rekolekcje dla prezbiterów 

naszej diecezji w roku 2009 odbędą się w Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w 

Skorzeszycach według następującego porządku: 

II seria: 11 XI (środa) – 14 XI (sobota) 2009 r. – prezbiterzy wyświęceni w latach 

1981 – 1991; 

III seria: 16 XI (poniedziałek) – 19 XI (czwartek) 2009 r. – prezbiterzy wyświęceni 

w latach 1992 – 2000; 

IV seria: 23 XI (poniedziałek) – 26 XI (czwartek) 2009 r. – prezbiterzy wyświęceni 

w latach 2001 – 2008. 

Początek rekolekcji pierwszego dnia o godz. 17.00, zakończenie – ostatniego o godz. 

13.00. Przypominamy 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. 
 

5. Tworzymy jedno prezbiterium Kościoła kieleckiego. Starajmy się być solidarni w 

modlitwie, pracy, a szczególnie wówczas, gdy któryś z kapłanów odchodzi do Domu Ojca. 

Pamiętajmy o modlitewnym udziale w pogrzebie zmarłego brata kapłana i o odprawieniu w 

jego intencji Mszy św. W 2008 roku zmarło ośmiu naszych Księży: ks. Józef Zdradzisz, ks. 

Kazimierz Blicharski, ks. Stanisław Strasz, ks. Witold Michalski. ks. Stanisław Chynek, ks. 

Jan Snoch, ks. Józef Piwowarczyk, ks. Mieczysław Bialik. Niech odpoczywają w pokoju 
 

6. Ogłoszony przez Benedykta XVI Rok Kapłański niech nas inspiruje do odkrywania 

i pogłębiania naszej tożsamości i wierności kapłańskiej, jakiej wzór mamy w Chrystusie. Jako 

jeden z istotnych punktów przeżywania tego Roku, planowana jest w Pielgrzymka 

kapłanów naszej Diecezji do św. Jana Vianney’a w Ars, Patrona księży, połączona z 

trzydniowymi rekolekcjami. Miałaby ona miejsce po Świętach Wielkanocnych przyszłego 

roku. Planowane jest także zwiedzanie kilku, godnych zobaczenia, miejsc we Francji.. 

Bliższe dane zostaną podane w czasie późniejszym.  
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7. Kongregacja ds. Duchowieństwa, z okazji Roku Kapłańskiego i 150 rocznicy 

śmierci św. Jana Vianney’a, organizuje w Ars, w dniach od 27 września do 3 października 

br., rekolekcje dla kapłanów z całego świata. Prowadzić je będzie Arcybiskup Wiednia 

Christoph Schönborn. Więcej informacji na stronie internetowej: 

http://retraitears2009.org/site%20italien/index.htm 

                                                                Ks. Jan Kaczmarek i Ks. Tomasz Rusiecki 

                                                                          Ojcowie duchowni kapłanów 

V. REFERAT DS. ŻYCIA KONSEKROWANEGO 
 

Instytut Świecki Chrystusa Króla organizuje w Kielcach, w sobotę, dnia 23.V.2009 r., 

w godzinach 10.00 – 14.00, w kościele p.w. św. Franciszka z Asyżu (Ojcowie Kapucyni), ul. 

Warszawska 33, spotkanie informacyjne dotyczące życia konsekrowanego w świecie, w 

Instytutach Świeckich.  

Spotkanie prowadzą kapłan oraz członkinie Instytutu Świeckiego Chrystusa Króla.  

Prosimy o ogłoszenie tej wiadomości, wywieszenie załączonego plakatu i zachęcenie 

do udziału w tym spotkaniu tych, którzy poszukują innej formy życia konsekrowanej niż w 

zakonie.  

Wiemy, że życie konsekrowane w Kościele posiada wiele form. Oprócz form 

zakonnych, ma także formę życia konsekrowanego w świecie, tzw. Instytuty Świeckie oraz 

formy indywidualne. O tym nauczał Jan Paweł II w Adhortacji Vita consecrata. 
 

Ks. Tomasz Rusiecki 

Wikariusz Biskupi  

ds. Życia Konsekrowanego w Diecezji 
 

VI. DUSZPASTERSTWO MISYJNE 
 

 1. Po licznych negocjacjach z wszystkimi operatorami sieci komórkowych, Komisja 

Episkopatu Polski ds. Misji uzyskała numer pomocowy 72032. Wysłanie na ten numer sms-a 

o treści Misje (koszt 2,44 z VAT) jest nową formą pomocy dla naszych misjonarzy. 

Inicjatywa funkcjonuje od 1 stycznia b.r. Bardzo proszę Czcigodnych Księży o życzliwe 

przyjęcie tej formy pomocy dla naszych braci – misjonarzy.  
 

 2. Zgodnie z ogólnopolską tradycją, we wszystkich parafiach naszej diecezji, dla 

dzieci, które w tym roku przystąpią do I Komunii św., organizujemy w jednym z dni „białego 

tygodnia” nabożeństwo o charakterze misyjnym. Zebrane wówczas od dzieci ofiary 

pieniężne przesyłamy do Kurii z dopiskiem: „Dzieci dzieciom misji”, które są przeznaczone 

dla dzieci z krajów misyjnych.  W 2008 r. wpłynęły ofiary od dzieci tylko z 75 parafii naszej 

diecezji. Proszę wszystkich Księży Proboszczów o większe zainteresowanie się tą sprawą. 
 

 3. W „Liście do katolików w Chinach” z 27 maja 2007 r. Ojciec Święty Benedykt 

XVI zaprosił katolików całego świata do modlitwy w dniu 24 maja za Kościół w Chinach. 

W „Misyjnych materiałach liturgicznych” znajdziemy teksty liturgiczne wraz z homilią, 

przygotowane na tę okazję. 
 

 4. W uroczystość Zesłania Ducha Świętego (w 2009 r. – 31 maja), kiedy to 

świętujemy początek misji Kościoła, pamiętajmy o chorych, którzy mają szczególny udział w 

tajemnicy Chrystusowego krzyża (por. Enc. Jana Pawła II Redemptoris missio, n. 78). 

Uroczystość ta obchodzona jest jako Dzień Cierpienia w intencji Misji. Cennym darem dla 

misji jest modlitwa i ofiara cierpienia ludzi chorych. Pomoce do przygotowania tego Dnia 

znajdują się w „Misyjnych materiałach liturgicznych”.  
 

 5. Śladem minionych lat Dyrekcja Diecezjalna Papieskich Dzieł Misyjnych organizuje 

od 6 lipca (poniedziałek, godz. 17.00) do 11 lipca (sobota, godz. 13.00) 2009 r. „IX Misyjne 

http://retraitears2009.org/site%20italien/index.htm
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Lato z Bogiem” dla dzieci, które w różny sposób chcą wspierać misyjne dzieło Kościoła. 

Serdecznie proszę Księży Proboszczów o zgłaszanie takich dzieci (do 20 czerwca 2009 r. pod 

nr telefonu 0-41 302-34-26) i o wsparcie finansowe tego dzieła. 
 

 6. Także na obecnej konferencji rejonowej Czcigodni Księża mogą wpisać dar swego 

serca na misje i złożyć ofiarę w „Księdze Papieskiej Unii Misyjnej Diecezji Kieleckiej”. 

Bóg zapłać. 

                                                                                           Ks. Jan Kaczmarek 

VII. KOMUNIKATY DUSZPASTERSTWA RODZIN 
 

1. 30 maja 2009 – Majówka rodzin adopcyjnych i zastępczych, Kielce Al. IX Wieków 

15a godz. 10.00. 

2. 06 czerwca 2009 - Dzień skupienia Doradców Życia Rodzinnego Diecezji Kieleckiej. 

Al. IX Wieków 15a godz. 10.00. 

3. Kursy Przedmałżeńskie – Kielce Al. IX Wieków - przełom października i listopada 

oraz wiosną po świętach Wielkiej Nocy – informacje w gablocie Kielce, Al. IX 

Wieków 15a oraz pod tel. (041) 344 – 55 – 92. 

4. 4 – 6 września 2009 – Rekolekcje Doradców Życia Rodzinnego  

w Skorzeszycach. W rekolekcje mogą włączyć się również małżeństwa z naszej 

Diecezji. 

5. 18 września 2009 – Szkolenie na Doradców Życia Rodzinnego. Kielce, Al. IX 

Wieków 15a, godz. 10.00. Termin kolejnych spotkań szkoleniowych podany zostanie 

na pierwszym spotkaniu. 

6. 26 – 27 września 2009 – Pielgrzymka Rodzin na Jasną Górę 

7. 27 września 2009 – Spotkanie rodzin adopcyjnych i zastępczych na Jasnej Górze. 

Kaplica św. Józefa godz. 11.00. 

8. Kontakty: 

- Duszpasterstwo Rodzin – Kielce, Al. IX Wieków 15a - tel. (041) 344 – 55 – 92 

- Katolicki Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy – Kielce, Al. IX Wieków 15a – telefaks 

(041) 344 – 70 – 42, lub (041) 344 – 55 – 92.  

9. Drugi poniedziałek każdego miesiąca od września do czerwca spotkania Polskiego 

Związku Kobiet Katolickich Oddział w Kielcach, Aleja IX Wieków Kielc 15a. 

Kontakt; P. Jadwiga Boniecka, tel. (041) 345-61-93. 

10. Stowarzyszenie Praw Ojca oddział w Kielcach oraz Świętokrzyskie Stowarzyszenie 

Praw Ojca, Dziecka - Rodziny – spotkania od września do czerwca we wtorki i środy 

16.00 – 18.00. Bliższe informacje pod numerem tel. (041) 368-21-56 od poniedziałku 

do piątku 16.00 – 18.00.   

      Godziny dyżurów Duszpasterstwa Rodzin: 

- Wtorek 15.00. – 17.30. 

- Środa 15.00. – 17.30. 

- Piątek 10.00. – 12.00.    

                                                                                   Ks. Dr Mariusz Rak 

                  Diecezjalny Duszpasterz Rodzin 
 

VIII. DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY 
 

1. W ramach Dekanalnego Duszpasterstwa Młodzieży organizowane będą czuwania 

modlitewne w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Odpowiedzialnymi za to spotkanie są 

Dekanalni Duszpasterze Młodzieży przy wsparciu ze strony Księży Dziekanów. Prosimy 

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

2. W sobotę 13 czerwca 2009 roku odbędzie się VII Diecezjalne Spotkanie Młodzieży 

„Wiślica – u źródeł wiary”, pod hasłem: „Krzyż mocą i mądrością Bożą”. W trakcie 
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tegorocznego Spotkania w Wiślicy towarzyszyć nam będą dwa znaki Krzyż Swiatowych Dni 

Młodzieży oraz Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani, które pielgrzymują po 

diecezjach naszej Ojczyzny. Ich przyjęcie rozpocznie przygotowania do Światowych Dni 

Młodzieży, które będą miały miejsce w Madrycie w roku 2011.  

 Nowym elementem Spotkania będzie element pielgrzymki z czterech kościołów 

stacyjnych: Chotla Czerwonego, Jurkowa, Kociny i Strożysk. Prosimy o wcześniejsze 

zgłaszanie liczebności grup do Referatu pod tel. 602758365 lub na 

duszpasterz@kielce.opoka.org.pl, co ułatwi nam przygotowanie odpowiedniej ilości pakietów 

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

(młodzież wpłaca po 5 zł, parafie do 1500 mieszkańców po 30 zł, a powyżej 1500 

mieszkańców po 50 zł). Wpłaty z dekanatów dokonujemy przez Księży Dziekanów. Bliższe 

informacje o Spotkaniu znajdują się na folderach oraz na www.spotkanie.wislica.org. 
 

3. W dniu 10 października br. (sobota), odbędzie się w Kielcach IV Diecezjalny Dzień 

Młodzieży. Zapraszam na to spotkanie młodzież pragnącą włączyć się w refleksję nad 

nauczaniem papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI oraz podejmować odpowiedzialność za 

nasz kielecki Kościół.  

Proszę Księży Proboszczów i Wikariuszy o zachęcenie młodzieży oraz organizację jej 

przyjazdu do Kielc we współpracy z Księżmi Dziekanami i Dekanalnymi Duszpasterzami 

Młodzieży. Spotkanie rozpocznie się o g. 9.00 w sześciu kościołach stacyjnych, a zakończy     

o g. 20.30. 

                                                                                                  Ks. Sławomir Sarek 

                                                                                       Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży 
 

IX. DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY LITURGICZNEJ 
 

1) 06 czerwca 2009 roku o godz. 10.00 w WSD Kielce Ksiądz Biskup Ordynariusz 

Kazimierz Ryczan mianuje animatorów Służby Liturgicznej.  

2)Wyjazdy wakacyjne: 

22 czerwca – 03 lipca 2009 roku Pogorzelica Gryficka (nad morzem) –wyjazd mieszany 

11 – 17 lipca 2009 roku Rabka Zdrój – schole parafialne 

18 – 24 lipca 2009 roku Rabka Zdrój – schole parafialne 

3) 19 września 2009 roku Dzień Ministranta – Klasztor Ojców Cystersów w Jędrzejowie. 

4) Prosimy księży o zapoznanie służb liturgicznych ze stroną internetową na której znajdują 

się wszystkie informacje dotyczące Duszpasterstwa Służby Liturgicznej: 

www.ministranci.info.pl 

5) Jesienią rusza Diecezjalny Kurs Lektora w poszczególnych częściach diecezji. 
 

                                                                                          Ks. Łukasz Zygmunt 

                                                                           Moderator Diecezjalny Służby Liturgicznej 

X. DIECEZJALNY OŚRODEK DUSZPASTERSTWA AKADEMICKIEGO 

EMMANUEL w Kielcach, ul. Wesoła 54, 

www. da-kielce.com, adres e-mail: emmanuel.da.kielce@wp.pl 

tel. 0. 508 865 553 

1. Duszpasterze Akademiccy w Kielcach w roku Akad. 2008/2009: 
Ks. dr Artur Skrzypek 

Diecezjalny Koordynator DA 

ul. Wesoła 54 

Tel. 508 865 553 

e-mail: emmanuel.da.kielce@wp.pl 

Ks. Wojciech Skorupa 

Parafia Miłosierdzia Bożego 

ul. Mieszka I 48 

Tel. 41 345 55 52; 41 366 06 67  

e-mail: wskorupa@kielce.opoka.org.pl 

 

mailto:duszpasterz@kielce.opoka.org.pl
http://www.spotkanie.wislica.org/
http://www.ministranci.info.pl/
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Ks. Marceli Frączek 

Parafia Św. Jadwigi Królowej 

Skwer Św. Jadwigi 1 

Tel. 41 331 88 88 

e-mail: xmf@op.pl 

Ks. Marcin Boryń 

Parafia Św. Wojciecha 

Plac Św. Wojciecha 9 

Tel. 41 344 44 81 

e-mail: mboryn@ kielce.opoka.org.pl 

Ks. Paweł Dyląg 

Parafia Św. Józefa Robotnika 

Ul. Turystyczna 3 

Tel. 41 310 70 45, 608 679 556 

e-mail: paweldylag1980@gmail.com 

o. Szymon Mrowiec 

Parafia  Św. Franciszka z Asyżu 

Ul. Warszawska 

Tel. 41 331 16 17 

e-mail: szymon.mrowiec@gmail.com 
 

2. W trosce o chrześcijańską formację młodzieży akademickiej prowadzi swoją 

działalność Diecezjalne Centrum Duszpasterstwa Akademickiego w Kielcach przy ulicy 

Wesołej 54. Tydzień w Ośrodku DA: 

Niedziela - Msza Św. – godz. 18.00; 

Poniedziałek – Msza Św. – godz. 18.30; 

Wtorek – Msza Św. – godz. 18.30. 
 

3. DYŻUR DUSZPASTERSKI w akademikach Uniwersytetu przy ul. Śląskiej we 

wtorki od godz. 20.15. Możliwość indywidualnego spotkania z duszpasterzem. 
 

4. Sakrament pokuty i pojednania na pół godziny przed nabożeństwami. W innych 

terminach po wcześniejszym umówieniu. 
 

5. Spotkania formacyjne (biblijno-dyskusyjne) w poniedziałki.  

Wtorki   -   adoracja Najświętszego Sakramentu.  

W ciągu roku akademickiego w kaplicy odprawiane są nabożeństwa okresowe. 
 

Wszelkie bieżące informacje dostępne są na stronie internetowej da-kielce.com  
 

  Uprzejmie prosimy Czcigodnych Księży o przypomnienie młodzieży studiującej o 

istnieniu duszpasterstwa akademickiego i o możliwości uzyskania wszelkiej pomocy 

duszpasterskiej. 
 

6. 1 czerwca br. o godz. 19.00 w Kaplicy DA przy ul. Wesołej gościem specjalnym, 

który wygłosi konferencję, będzie DR JACEK PULIKOWSKI, mąż, ojciec trojga dzieci, 

wykładowca na Politechnice Poznańskiej. Od ponad dwudziestu lat jest zaangażowany w działalność 

Duszpasterstwa Rodzin. Prowadzi zajęcia na Studium Rodziny przy Wydziale Teologii UAM w 

Poznaniu oraz liczne kursy dla nauczycieli. Swoją wiedzą i doświadczeniem służy wielu 

małżeństwom w kryzysie, ale także przygotowuje młodych do odpowiedzialnego podjęcia powołania 

małżeńskiego i rodzicielskiego. Jest autorem wielu publikacji o tematyce rodzinnej oraz książek: 

„Młodzi i miłość” (współautorami są: Grażyna i Andrzej Urbaniakowie), „Warto żyć zgodnie z 

naturą”; „Warto być ojcem”; „Wartość współżycia małżeńskiego”. „Krokodyl dla ukochanej”; „Ewa 

czuje inaczej”; „Warto pokochać teściową”.  
 

        Ks. dr Artur Skrzypek 

                                      Diecezjalny Koordynator Duszpasterstwa Akademickiego 
 

XI. KOMUNIKATY CARITAS 
 

1. Składamy podziękowanie Czcigodnym Księżom za : 

           - Zaangażowanie w program „Jałmużna Wielkopostna”. Ofiary ze skarbonek pozostają 

do dyspozycji w parafiach na cele charytatywne (cel wiodący: leczenie i 

rehabilitacja dzieci i starszych). Prosimy o przekazanie informacji o zebranych 

kwotach i ich przeznaczeniu oraz sugestie co do ilości skarbonek na przyszły rok, 
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          - Rozprowadzenie baranków wielkanocnych. Prosimy również o sugestie dotyczące 

ewentualnych zmian ilości baranków na daną parafię. Ofiary z tego dzieła 

przekazujemy  do Biura Caritas, 

          - Propagowanie przekazania 1% podatku na Caritas Kielecką. Kwoty  przekazane w ten 

sposób przez wiernych są znacznym wsparciem działań diecezjalnej Caritas. 

 

2. Przypominamy o cierpliwym oczekiwaniu na wpłacenie do Biura Caritas  zaległych ofiar 

na cele miłosierdzia. Księża otrzymują wykaz wpłaconych ofiar. Puste pola w tych 

zestawieniach domagają się uregulowania.  
 

3. Kolejny raz zachęcamy do tworzenia Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół 

Caritas. Pełnią one wielką rolę w formacji miłosierdzia i prowadzeniu dzieł 

charytatywnych w Kościele. Udzielimy wszelkiego wsparcia w tworzeniu i prowadzeniu 

takich zespołów. W całej Polsce funkcjonuje ok. 5 tys. Parafialnych Zespołów i ponad 2 

tys. Szkolnych Kół Caritas. Wykaz tych grup z naszej diecezji  w załączeniu. 
 

4. Zachęcamy gorąco Księży, Siostry Zakonne oraz katechetów do udziału w prowadzeniu 

turnusów kolonijnych. Istnieje też możliwość  wysłania na kolonie grupy dzieci z parafii 

(sugerujemy porozumieć się z właściwym Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej). W 

tym roku zaplanowano turnusy w Skale, Solcu-Zdroju, Kaczynie, Karpaczu i w 

Pogorzelicy (nad Bałtykiem). Szczegółowe ustalenia prowadzi Ks. Krzysztof Banasik, tel. 

344 52 82 lub kom. 604611636. 
 

5. W porozumieniu Diecezji Kieleckiej z Wojewodą Świętokrzyskim powstały Powiatowe 

Zespoły Interdyscyplinarne. W skład zespołów wchodzą pracownicy socjalni, kuratorzy 

sądowi, policjanci, pedagodzy i księża mianowani przez Ks. Biskupa Ordynariusza. 

Zespoły mają usprawnić pomoc rodzinom dotkniętym trudnościami, zwłaszcza przemocą. 

Zachęcamy do współpracy z zespołami w rozwiązywaniu problemów rodzin naszych 

parafii (należy kierować się do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie). 
 

6. Caritas rozprowadza żywność unijną (mleko, masło, mąka, cukier, ser żółty itp.). W tym 

roku mamy ok. 1 tys. ton. Wiele osób zgłasza się po tę pomoc z odległych stron diecezji. 

Powoduje to trudności związane z kosztami dojazdu i uciążliwości w obsłużeniu znacznej 

grupy beneficjentów przez Punkt Pomocy Doraźnej w Kielcach. Dlatego zachęcamy do 

współpracy w celu utworzenia punktów wydawania żywności przy parafiach (np. przez 

Parafialne Zespoły Caritas). Zapewniamy pomoc merytoryczną. Dysponujemy też 

zapasem odzieży używanej w dobrym stanie, którą możemy przekazać na potrzeby 

parafii. Kontakt: s. Agata Jakieła - kierownik Punktu Pomocy Doraźnej. 
 

7. Poszukujemy do współpracy rodzin w średnim wieku, które byłyby gotowe  zająć się 

prowadzeniem rodzinnego domu dziecka lub rodzinnego domu opieki dla starszych. 

Rodzina taka otrzymuje wynagrodzenie za podjętą posługę. Uprzejmie prosimy o 

zachęcanie uczciwych małżeństw i zgłaszanie ich do Biura Caritas w Kielcach. 
 

                                                                        Ks. Stanisław Słowik 

        Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej 
 

XII. HOSPICJA W DIECEZJI KIELECKIEJ 
 

1. Hospicjum otacza specjalistyczną, wszechstronną opieką osoby chorujące na 

nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia. Hospicjum nie jest szpitalem, 

Zakładem Opiekuńczo –Leczniczym, nie jest też Domem Pomocy Społecznej. 

Termin hospicjum z łac. „hospos” oznacza „gość” „gościna”. Hospicjum jest 

miejscem, gdzie schorowany człowiek znajduje schronienie i pomoc, staje się podmiotem 
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naszej troski. Celem opieki hospicyjnej jest poprawianie jakości życia chorych, zwalczanie 

bólu, leczenie objawowe a nie przyczynowe, łagodzenie cierpienia fizycznego, psychicznego 

i duchowego. Hospicjum  wspiera również  rodziny chorych, w czasie trwania choroby jak i 

osierocenia. W hospicjum nie stosuje się nadzwyczajnych badań czy środków 

przedłużających życie, nie stosuje się uporczywej terapii, pozwala się człowiekowi w spokoju 

odejść w sposób naturalny, gdy już nadejdzie jego czas i Pan Bóg powoła go do wieczności.   

Hospicjum stacjonarne, jest to dom, do którego przyjmowani są chorzy. Hospicjum 

domowe, jest to zespół ludzi, składający się z: lekarza, pielęgniarki, kapłana, psychologa, 

pracownika socjalnego i wolontariuszy, który sprawuje opiekę nad chorym i jego rodziną w 

domu chorego. Na terenie naszej diecezji działają trzy hospicja: 

I. Hospicjum im. S. Bernardyny Jabłońskiej w Miechowie działa od 1998 roku. Od 

początku swojej działalności Hospicjum Stacjonarne przyjęło i otoczyło opieką 980 

pacjentów a Hospicjum Domowym, które istnieje od 2007 roku, 83 chorych. 

Kontakt: Tel. 041 383 10 38, e-mail: hosp_miechow@caritas.pl 

II. Katolickie Hospicjum Domowe dla Dzieci i Dorosłych im. św. Franciszka z Asyżu 

w Kielcach. Hospicjum prowadzi swoją działalność od 2004 roku. 

Kontakt:  Mariusz Pająk Tel. 500 291 225 

 III. Hospicjum bł. Matki Teresy w Busku Zdroju. Hospicjum stacjonarne w budowie. 

Hospicjum Domowe jest na etapie rejestracji Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. 

Kontakt: Tel. 606 914 796, e-mail: hospicjum@busko.xip.pl, www.hospicjum.busko.xip.pl 
 

2. W grudniu 2008 roku Stowarzyszenie Dom Nadziei, które zostało powołane do 

wspierania budowy i rozwoju Hospicjum bł. Matki Teresy, otworzyło w Busku Zdroju 

bezdotykową myjnie samochodową. Cały dochód z tej działalności przeznaczony jest dla 

Hospicjum. Prezesem Stowarzyszenia Dom Nadziei jest Pan Andrzej Skubera, Tel. 

604 974 627. 
  

3. Diecezjalny Duszpasterz hospicjów: ks. Mariusz Koza, Tel. 604 294 325 
 

      Ks. Mariusz Koza 
 

XIII. RYCERSTWO NIEPOKALANEJ 
 

1.       Kolonie – Rekolekcje „Rycerskie Lato z Bogiem” organizowane będą w tym roku w 

terminie od 22 czerwca do 04 lipca 2009 r. w Domu Rekolekcyjnym Rycerstwa Niepokalanej 

w  Niepokalanowie – Lasku. Odpłatność za turnus 600 zł. Zapisy dzieci i młodzieży w wieku 

9 – 15 lat. 

Zapisy : Ośrodek Rycerstwa Niepokalanej w Domu Parafialnym par. Niepokalanego 

Serca NMP w Kielcach ,  ul. Urzędnicza 3; poniedziałek  od godz. 1600 do 1700; czwartek 

od godz. 1400 do 1700 ; sobota od godz. 1000 do 1200. Informacja telefoniczna: tel. 0601 

534 182; 0691 346 672 oraz  0695 053 227 

Kolonie – rekolekcje „Rycerskie Lato z Bogiem” organizowane są od 1992 r. i są 

formą pogłębienia życia religijnego dzieci i młodzieży w duchu św. Maksymiliana Marii 

Kolbego, połączoną ze zorganizowanym wypoczynkiem kolonijnym: zajęcia rekreacyjne, 

wycieczki, zajęcia sportowe i plastyczne. Wszystkich więc, którzy decydują się na udział w 

koloniach  prosimy o wzięcie pod uwagę charakteru rekolekcyjnego, jaki będą miały te dni: 

wspólna modlitwa, Msza Św., spotkania biblijne. 

2.    Rycerstwo Niepokalanej zaprasza na Pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej 

Miłosierdzia w Piekoszowie w sobotę 13 czerwca 2009 r.. Pielgrzymka pod hasłem  

„Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu” będzie dniem dziękczynienia za dar osób 

powołanych do służby Bogu i Kościołowi i błaganiem  o nowe, święte powołania do 

kapłaństwa i życia zakonnego. Rozpoczęcie pielgrzymki o godz. 10.00 zakończenie ok. godz. 

15.00. 

mailto:hosp_miechow@caritas.pl
mailto:hospicjum@busko.xip.pl
http://www.hospicjum.busko.xip.pl/
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                                                                                                 Ks. Paweł Kolanowski 

                                                                            Asystent Diecezjalny Rycerstwa Niepokalanej 
 

XIV. DUSZPASTERSTWO WSPÓLNOTY ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
 

1. Do wszystkich Parafii w diecezji za pośrednictwem Ks. Dziekanów  zostanie 

przekazana ankieta, która będzie dotyczyła organizacji, struktur, ilości i form pracy z kołami 

różańcowymi w ramach WŻR. Proszę Ks. Proboszczów o rzetelne przedstawienie w ankiecie 

istnienia i rozwoju WŻR w parafii, co umożliwi zorganizowanie duszpasterstwa tej 

Wspólnoty w ramach całej Diecezji. 
 

2. W sobotę – 3 października 2009 r. w Bazylice Katedralnej w Kielcach odbędzie się 

Diecezjalna Pielgrzymka Kół Różańcowych. W godz. od  10.oo do 14,oo członkowie WŻR 

przez modlitwę różańcową będą rozważać tajemnice z życia Jezusa i Maryi, będą słuchać 

Słowa Bożego i uczestniczyć o godz. 11.oo we Mszy św. pod przewodnictwem Pasterza 

Diecezji Ks. Bpa Kazimierza Ryczana. 
 

                                                                                                             Ks. Wieslaw Chęcina 

Diecezjalny Duszpasterz WR.   
 

XV. ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH DIECEZJI KIELECKIEJ 

im. Św. Stanisława Kostki 

Katolicka Szkoła Podstawowa zakończyła nabór na rok szkolny 2009/2010. Do klasy „0” 

zostało przyjętych 16 uczniów oraz 40 uczniów do dwóch oddziałów I klasy. 

Do Katolickiego Gimnazjum zgłosiło się 145 kandydatów na 48 miejsc w dwóch oddziałach 

I klasy. Planujemy utworzenie jeszcze jednej klasy.  

Nabór do publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego trwa od 27 kwietnia do 15 

czerwca br. Liceum może przyjąć 60 uczniów do dwóch pierwszych klas o profilu 

uniwersyteckim. Prosimy Ks. Proboszczów i Prefektów oraz katechetów o zainteresowanie 

młodzieży możliwością edukacji i formacji w diecezjalnym liceum.  

Przy rekrutacji wymagamy min. następujących dokumentów: 

◊  kwestionariusz - podanie o przyjęcie do klasy pierwszej (kwestionariusz należy pobrać w 

sekretariacie szkoły lub - ze strony internetowej)  

◊ opinie: ks. Proboszcza, katechety i wychowawcy. 

Szczegóły dotyczące naboru znajdziemy na stronach internetowych www.kostka.kielce.glt.pl.  

                                                                                                                                                                                 Ks. Jacek Kopeć 

                                                           Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej 
 

XVI. POMOC KOŚCIOŁOWI W POTRZEBIE 

 

Począwszy od stycznia 2009 rozpoczęła działalność w naszej diecezji 

międzynarodowa organizacja katolicka „Pomoc Kościołowi w potrzebie”, która organizuje 

pomoc dla wspólnot w tych częściach  świata, gdzie katolicy nadal cierpią biedę i 

prześladowania.  

Dotychczas zbiórki na ten cel, połączone z głoszeniem homilii, przybliżające wiernym 

sytuację prześladowanych i cierpiących chrześcijan, zostały przeprowadzone w trzech 

kieleckich parafiach.  

Uprzejmie prosimy kolejnych Księży Proboszczów o umożliwienie zorganizowania 

takiej zbiórki. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie świeckich współpracowników (tj. 

ministrantów czy młodzieży), która mogłaby pomóc w zbieraniu ofiar i rozprowadzaniu 

materiałów. 

http://www.kostka.kielce.glt.pl/
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Księża podejmujący tę posługę otrzymują wynagrodzenie od organizacji „Pomoc 

Kościołowi w potrzebie”, dzięki czemu budżet parafii organizującej zbiórkę nie będzie 

dodatkowo obciążony.  

W najbliższym czasie skontaktujemy się z Księżmi Proboszczami w celu ustalenia 

terminu takiej zbiórki.  

     Ks. Tomasz Siemieniec; Ks. Paweł Tkaczyk 
 

XVII. AKCJA KATOLICKA I KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY 
 

1. W dniu 27 czerwca odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej i 

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży na Jasną Górę. Serdecznie zapraszamy wszystkich 

członków tych organizacji.  

XVIII. RUCH „ŚWIATŁO – ŻYCIE” 

 1. Tradycyjnie w okresie wakacji organizowane są 15–dniowe rekolekcje dla dzieci 

(po kl. IV) i dla młodzieży gimnazjalnej, licealnej i studenckiej, na które serdecznie 

zapraszamy. Rekolekcje te dają też możliwość zawiązania grupy oazowej w parafii, więc 

zachęcamy do wysłania kilku osób na dany turnus. 
 

TURNUS 1 - 27 CZERWCA - 13 LIPCA 

OAZA NOWEJ DROGI 3° - PO II KLASIE GIMNAZIUM ORAZ WYŻEJ  

SZLACHTOWA - KOSZT 450 ZŁ 
 

            TURNUS 2 - 15-31 LIPCA 

OAZA NOWEJ DROGI 1° - PO VI KLASIE PODSTAWÓWKI I I KLASIE GIMNAZJUM 

KROCZYCE - KOSZT 400 ZŁ 
 

            TURNUS 3 - 1-17 SIERPNIA 

OAZA DZIECI BOŻYCH - PO IV I V KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ   

KROCZYCE – KOSZT 400 ZŁ 
 

OAZA NOWEJ DROGI 3° - PO II KLASIE GIMNAZIUM ORAZ WYŻEJ  

SZLACHTOWA - KOSZT 450 ZŁ 
 

                       TURNUS 4 - 17 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 

OAZA NOWEGO ŻYCIA I° - DLA MATURZYSTÓW I STUDENTÓW 

SZLACHTOWA - KOSZT 450 ZŁ 

2. Ruch Światło-Życie służy również pomocą w zawiązywaniu grup oazowych dla 

dzieci, młodzieży i rodzin, poprzez spotkania ewangelizacyjne w danej parafii. 
 

3. Organizowane są też przez Domowy Kościół turnusy rekolekcyjne dla 

małżonków i rodzin. 
  

Bliższych informacji udziela Referat Ruchu Światło Życie - tel.: 041 344 67 28 oraz 

ksiądz moderator – tel.: 0 602 758 365. 
 

               Ks. Sławomir Sarek  

                                                                                Moderator diecezjalny 

 

 

 

 

                                                                                          † Kazimierz Gurda  

                                                                                  Wikariusz Generalny 


