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KURIA DIECEZJALNA                           Kielce, dnia 10 maja 2010 r.  
WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO 

ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce 

Tel. 0-41/34-45-425; fax: 0-41/34-15-656  
www.kielce.opoka.org.pl 

duszpasterz@kielce.opoka.org.pl 

 

OD - 30/10 
 

KOMUNIKATY KURIALNE 

NA KONFERENCJE REJONOWE 

Maj – 2010 

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 roku kończącego ważność dokumentu. 
 

2. Przypominamy, że stypendium z Mszy św. binacyjnych należy przekazywać do Kurii 

Diecezjalnej, do Księdza Infułata Jana Szarka. 
 

3. 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. 

     Pozwolenia na wyjazd za granicę udziela każdorazowo Biskup Ordynariusz. 
 

                                                                                         Ks. dr Andrzej Kaszycki  

                                                                                      Kanclerz Kurii 
 

II. OGŁOSZENIA WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO 
 

1. Zamawiane przez Księży Dziekanów karty wstępu i parkingowe na beatyfikację ks. Jerzego 

Popiełuszki będą do odebrania w Kurii po 25.05.2010 r.. 
 

2. Istnieje możliwość nabycia w sklepiku w Kurii stuł diecezjalnych. Ich używanie podczas 

wspólnych liturgii w diecezji i poza nią jest podkreśleniem jedności naszego prezbiterium. 
 

3. 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". 
 

4. VI Koncert Szkół im. Jana Pawła II z naszej diecezji i województwa świętokrzyskiego, pt.: 

„Dzieci w hołdzie Janowi Pawłowi II”, odbędzie się tradycyjnie w dniu 18 maja br.. Po Mszy św. 

w Bazylice Katedralnej o godz. 10.00, dzieci i młodzież wraz z opiekunami przejdą do Hali przy 

ul. Żytniej, gdzie o godz. 12.00 rozpocznie się część artystyczna.  Zachęcamy wszystkie szkoły 

noszące imię Wielkiego Rodaka do udziału w koncercie. 

    Również 18 maja, dla uczczenia 90-tej rocznicy urodzin Jana Pawła II, odbędzie się o godz. 

19.00, na Pl. Jana Pawła II w Kielcach, koncert w wykonaniu Antoniny Krzysztoń. 
 

5. W dniach 05-13 sierpnia odbędzie się XXIX Piesza Pielgrzymka Kielecka na Jasną Górę pod 

hasłem: „Bądźmy świadkami miłości”. Wyruszy ona z Wiślicy w dniu 06 sierpnia. Prosimy o 

zachęcenie wiernych oraz księży i jak najlepsze przygotowanie się do pielgrzymki.  
 

6. Kurs dla fotografów i kamerzystów odbędzie się w Kurii w dniu 01.10.2010 r. o godz. 17.00. 

                                                                                                   Ks. Sławomir Sarek 

                                                                  Zastępca Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego 

http://www.kielce.opoka.org.pl/
mailto:duszpasterz@kielce.opoka.org.pl
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III. REFERAT KATECHETYCZNY 

1. Dnia 9 kwietnia 2010 roku Biskup Kielecki ks. Kazimierz Ryczan zatwierdził Statut 

Diecezjalnej Rady Katechetycznej (skrót DRK). Diecezjalna Rada Katechetyczna stanowi ciało 

doradcze Biskupa Diecezjalnego w odniesieniu do posługi katechetycznej w diecezji. 

Do podstawowych zadań DRK należą:  

1. Analiza diecezjalnej sytuacji i potrzeb w odniesieniu do wychowania wiary; 

2. Wskazywanie bliższych i dalszych kierunków rozwoju działalności katechetycznej w 

diecezji; 

3. Wspieranie cennych diecezjalnych inicjatyw katechetycznych; 

4. Opracowywanie lub przynajmniej wskazywanie programów i pomocy katechetycznych; 

5. Opiniowanie współczesnych katechetycznych koncepcji i projektów; 

6. Realizacja innych zadań nałożonych przez ustawy diecezjalne lub zleconych przez 

Biskupa Diecezjalnego w odniesieniu do katechezy. 

W skład DRK wchodzili katecheci (księża, siostry zakonne, świeccy) z urzędu, z nominacji i z 

wyboru. Wybory do DRK miały miejsce w rejonach podczas tegorocznych spotkań 

formacyjnych.  
 

2. Na stronie referatu www.katecheza.kielce.opoka.org.pl w aktualnościach znajdują się 

informacje dotyczące kursów i szkoleń.  
 

3. Nikt nie rodzi się liderem......może się nim stawać......gdzie pomocą służy...... 

..........Akademia Liderów Nowoczesnej Ewangelizacji – dynamiczny i inspirujący program 

szkoleniowo warsztatowy kierowany do osób, którym zależy na wzbogaceniu własnego 

warsztatu pracy, by ubogacać innych.  

Zajęcia Akademii mogą odbywać się w naszej diecezji. Informację kierujemy do PT Katechetów, 

duchownych i świeckich, którym leży na sercu kształt i rozwój katechezy w naszej – kieleckiej – 

diecezji.  

Więcej odnośnie do programu Akademii można dowiedzieć się na stronie 

www.akademialiderow.org 

Zajęcia odbywały by się w cyklu 1x na dwa miesiące pt-ndz; przewidzianych jest w pierwszym 

roku 5 modułów.  

Zainteresowanych proszę o przesłanie swojej opinii lub chęci uczestnictwa do 22 maja na mail 

jzkielce@wp.pl  Prosimy o zapoznanie z tą ofertą katechetów świeckich. 

Wdzięczni jesteśmy za dotychczasowe zaangażowanie PT Katechetów, duchownych i świeckich 

w dzieło katechizacji (chociażby udział uczniów w Konkursie Biblijnym). 
 

4. Rekolekcje dla katechetów świeckich w Skorzeszycach w dwóch turach: w dniach 11-13 i 25-

27 czerwca br. 
 

5. Rozpoczęcie roku katechetycznego 30 i 31 sierpnia br. Początek Mszą św. o 10.00 w Bazylice 

Katedralnej w Kielcach. 
 

IV. KOMUNIKATY WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO 
 

Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach zaprasza na kolejny „Dzień świadectwa”, który 

będzie miał miejsce 22 maja 2010 r. (sobota). Początek o godz. 10.00. 
 

                                                                                                               Ks. dr Adam Perz 

                                                                                                     Wicerektor WSD w Kielcach 
 

V. DUSZPASTERSTWO KAPŁANÓW 

1. Trwa aktualnie w Kościele, zgodnie z decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI, Rok 

Kapłański. Oficjalne zakończenie tego wydarzenia przewidziane jest na 19 czerwca 2010 r. W 

naszej diecezji będzie to dwa dni później (patrz p. 2).  

http://www.katecheza.kielce.opoka.org.pl/
mailto:jzkielce@wp.pl
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2.  XXI Ogólnodiecezjalny Kapłański Dzień Skupienia dla wszystkich Prezbiterów naszej 

diecezji odbędzie się 21 VI 2010 r. (poniedziałek) w bazylice katedralnej w Kielcach. Początek o 

godz. 10.00. W naszym Kościele kieleckim będzie to równocześnie uroczyste zakończenie Roku 

Kapłańskiego.  Dokładny program tego Dnia zostanie przesłany Czcigodnym Księżom w 

późniejszym terminie. 

3.  Zgodnie z decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza rekolekcje dla prezbiterów naszej diecezji 

w roku 2010 odbędą się w Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach 

według następującego porządku: 

II seria: 8 XI (poniedziałek) – 11 XI (czwartek) 2010 r. – prezbiterzy wyświęceni w 

latach 1983 – 1992; 

III seria: 15 XI (poniedziałek) – 18 XI (czwartek) 2010 r. – prezbiterzy wyświęceni w 

latach 1993 – 2001; 

IV seria: 22 XI (poniedziałek) – 25 XI (czwartek) 2010 r. – prezbiterzy wyświęceni w 

latach 2002 – 2009. 

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. 

4. 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 2010 roku zmarło już trzech naszych Księży: ks. Edward Panek, ks. Marian Janiczko, ks. 

Krzysztof Liburski. Niech odpoczywają w pokoju. 
 

                                                                                 Ks. Jan Kaczmarek 

                                                                          Ojciec duchowny kapłanów 
 

5. Spotkania formacyjne dla Księży święconych w latach 1995 – 2009, w maju 
Neoprezbiterzy 2009 r., zamiast w poniedziałek, dnia 24 maja, gromadzą się w WSD w 

Kielcach, dnia 26 maja (środa) wraz z kapłanami dekanatów wyznaczonych w tym dniu.  

25. – Wtorek – Jędrzejów, Chęciny, Morawica, Małogoszcz, Sędziszów –  w CHĘCINACH - 

godz. 19.00 

26. – Środa – Kielce (wszystkie dekanaty), Zagnańsk, Piekoszów, Łopuszno, Bodzentyn, 

Daleszyce, Masłów oraz Neoprezbiterzy 2009 – w WSD Kielce - godz. 19.00 

27. – Czwartek – Koniecpol, Włoszczowa, Lelów, Szczekociny – w CHRZĄSTOWIE - godz. 

19.00 

28. – Piątek – Miechów, Słomniki, Wodzisław, Skała, Żarnowiec, Kazimierza W., Proszowice, 

Skalbmierz, - w MIECHOWIE - godz. 19.00 

31. – Poniedziałek – Busko, Wiślica, Chmielnik, Pińczów, Stopnica, Nowy Korczyn – w 

BUSKU ZDROJU (św. Brata Alberta) - godz. 19.00 
 

Spotkania Młodych Kapłanów, święconych w latach 1996 - 2010, we wrześniu 
 

20. – Poniedziałek – Neoprezbiterzy 2010 – w WSD Kielce 

21. – Wtorek – Jędrzejów, Chęciny, Morawica, Małogoszcz, Sędziszów –  

w CHĘCINACH - godz. 19.00 

22. – Środa – Kielce (wszystkie dekanaty), Zagnańsk, Piekoszów, Łopuszno, Bodzentyn, 

Daleszyce, Masłów – w WSD Kielce - godz. 19.00 

23. – Czwartek – Koniecpol, Włoszczowa, Lelów, Szczekociny – w CHRZĄSTOWIE - godz. 

19.00 

24. – Piątek – Miechów, Słomniki, Wodzisław, Skała, Żarnowiec, Kazimierza  W., Proszowice, 

Skalbmierz - w MIECHOWIE - godz. 19.00  

27. – Poniedziałek – Busko, Wiślica, Chmielnik, Pińczów, Stopnica, Nowy Korczyn – w 

WIŚLICY - godz. 19.00 
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Program dni skupienia  
19.00 – Nieszpory 

  Konferencja 

  Adoracja Najświętszego Sakramentu 

  Możliwość spowiedzi oraz rozmowy z o. duchownym 

  Wymiana myśli 

21.30. – Zakończenie  

Spotkanie rozpoczyna się o godz. 19.00. Przywozimy ze sobą Liturgię Godzin. Odmówimy 

Nieszpory 
 

6. Zakończenie Roku Kapłańskiego w Kościele Katolickim nastąpi w dniach 9 - 11 czerwca 

br. w Rzymie. Ojciec Święty Benedykt XVI zaprasza na to spotkanie księży całego świata.  

7. W dniu 11czerwca – Piątek – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – Dzień 

Modlitwy o Świętość Kapłanów (modlitwa w parafiach) 
 

                                                                                 Ks. Tomasz Rusiecki 

                                                                          Ojciec duchowny kapłanów 
  

VI. UNIA APOSTOLSKA KAPŁANÓW NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA 
 

1. Dnia 8 czerwca br. z okazji zakończenia Roku Kapłańskiego w Rzymie, gromadzi się Unia 

Apostolska Kapłanów.  
 

2. Krajowa Unia Apostolska Kapłanów wychodzi do kapłanów z propozycją rekolekcji w 

duchu UAK. Podaję komunikat Rady Krajowej UAK w tej sprawie. 

I. Na Jasnej Górze w Częstochowie odbędą się Rekolekcje Kapłańskie w dniach 15 -18 

listopada 2010 roku, prowadzone przez Rekolekcjonistę Unii Apostolskiej Kapłanów 

Najświętszego Serca Jezusowego. Konferencje i medytacje przewidziane są zasadniczo w 

Kaplicy Różańcowej lub w Domu Pielgrzyma, a Msze św. i Apel o 21.00 w Kaplicy Cudownego 

Obrazu. Zamieszkanie i posiłki w Domu Pielgrzyma można zgłosić wcześniej pod telefonem: 

(34) 377 75 64, lub bezpośrednio po przyjeździe, gdyż o tej porze roku nie ma wielu 

pielgrzymów. Można również zgłosić się na noclegi do jasnogórskiego Hospicjum dla Księży, 

lub można zamieszkać gdzie indziej. Prosimy o możliwie szybkie zgłoszenie (najpóźniej przed 

30 czerwca) uczestnictwa w tych rekolekcjach na adres Ks. Dyrektora Diecezjalnego UAK, albo 

bezpośrednio do Ks. Dyrektora Krajowego: (Dyrektor Krajowy UAK ks. Tomasz Rusiecki, ul. 

Jana Pawła II 7, 25-025 Kielce; tel. (41) 344 96 07, tel. kom. 602 297 336; e-mail: 

trusiecki@kielce.opoka.org.pl) 

 II. Dodatkowa propozycja to możliwy udział w Rekolekcjach (nie tylko dla Unionistów), 

które dość zwięźle prowadzimy w Nałęczowie (24 km od Lublina) w dniach 12 - 14 kwietnia 

2010 r. tzn. od poniedziałku po Niedzieli Miłosierdzia (rozpoczęcie godz. 12.00) do obiadu w 

środę. Kontakt z Ks. Dyrektorem domu rekolekcyjnego w Nałęczowie: (Archidiecezjalny Dom 

Rekolekcyjny w Nałęczowie, ul. B. Prusa 28, 24-150 Nałęczów; tel. (81) 501 47 79, kom. 691 

763 377; e -mail: dom.rek@wp.pl) 
 

 

VII. INDYWIDUALNE FORMY ŻYCIA KONSEKROWANEGO 
 

 

1. W niedzielę, dnia 30 maja br., o godz. 18.00, w Bazylice Katedralnej w Kielcach, będzie miała 

miejsce konsekracja dwóch wdów i jednego wdowca, której dokona Pasterz Kościoła 

Kieleckiego, Ksiądz Biskup Kazimierz Ryczan. Bardzo proszę o przekazanie tej wiadomości 

wiernym. Pragnę zaznaczyć, że coraz powszechniejsza staje się w Kościele praktyka konsekracji 

indywidualnych osób, a więc dziewic, wdów, wdowców i pustelników. W naszej Diecezji są już 

konsekrowane dwie dziewice, jedna wdowa, a przygotowują się do konsekracji dwie dziewice i 

trzy wdowy. Służę wszelkimi informacjami na ten temat: ks. Tomasz Rusiecki, 25-025 Kielce, ul. 

Jana Pawła II, 7; e-mail: trusiecki@kielce.opoka.org.pl; tel. 602297336. 
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2. W naszej Diecezji są cztery zakony klauzurowe, które wspierają ją modlitwą. Mogą istnieć i 

spełniać swoje posłannictwo dzięki wsparciu materialnemu w postaci różnych ofiar. Postaramy 

się o takie wsparcie również z naszej strony.  
 

                                                                                              Ks. Tomasz Rusiecki 
 

VIII. DUSZPASTERSTWO MISYJNE 
 

1. Z dniem 1 stycznia br. ruszyła II edycja akcji sms-owej (numer pomocowy 72032). Wysłanie 

na ten numer sms-a o treści Misje (koszt 2,44 z VAT) jest nową formą pomocy dla naszych 

misjonarzy. 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 2009 r. wpłynęły ofiary od dzieci tylko z 86 parafii naszej diecezji. Proszę 

Księży Proboszczów o większe zainteresowanie się tą sprawą. 
 

3. W uroczystość Zesłania Ducha Świętego (w 2010 r. – 23 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”. 
 

4. W dniach 28 – 29 maja 2010 r. odbędzie się na Jasnej Górze VIII Krajowy Kongres 

Misyjny Dzieci pod hasłem: Głośmy światu – Bóg jest Miłością. Diecezja kielecka jest w grupie 

białej. Do udziału zapraszamy dzieci zrzeszone w PDMD oraz te, które chcą poszerzyć szeregi 

Dzieła, a także animatorów, rodziców, wychowawców, katechetów i duszpasterzy. 
 

5. Śladem minionych lat Dyrekcja Diecezjalna Papieskich Dzieł Misyjnych organizuje od 5 lipca 

(poniedziałek, godz. 17.00) do 10 lipca (sobota, godz. 13.00) 2010 r. „X Misyjne Lato z 

Bogiem” dla dzieci, które w różny sposób chcą wspierać misyjne dzieło Kościoła. Serdecznie 

proszę Księży Proboszczów o zgłaszanie takich dzieci (do 19 czerwca 2010 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 

                                                                       Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych 
 

IX. KOMUNIKATY DUSZPASTERSTWA RODZIN 

1. Poradnia Rodzinna funkcjonuje od września do czerwca, od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 16.00. – 18.00. Bliższe informacje w gablocie przy poradni oraz pod numerem tel. 

(41) 368 – 21 – 56 w godz. 16.00 – 18.00.  
 

2. 29 maja 2010 – Majówka rodzin adopcyjnych i zastępczych, Kielce Al. IX Wieków Kielc15a 

godz. 10.00. 
 

3. 12 czerwca 2010 - Dzień skupienia Doradców Życia Rodzinnego Diecezji Kieleckiej. Al. IX 

Wieków 15a godz. 10.00.  

- Trwa szkolenie na Doradców Życia Rodzinnego. W szkoleniu mogą brać udział doradcy, którzy 

pragną uzupełnić i usystematyzować swoją wiedzę. Kontakt pod nr tel. (041) 344 – 55 – 92.    
 

4. Katechezy Przedmałżeńskie Al. IX Wieków Kielc 15a  
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Sala Konferencyjna godz. 18.00 – 20.00 - 17 – 21 maja 2010. Zapisy i szczegółowe informacje 

na pierwszym spotkaniu 17 maja. Informacje w gablocie Kielce, Al. IX Wieków Kielc 15a oraz 

pod nr tel. (041) 344 – 55 – 92. 
 

5. 3 – 5 września 2010 – Rekolekcje Doradców Życia Rodzinnego  

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

6. 25 – 26 września 2010 – Pielgrzymka Rodzin na Jasną Górę 
 

7. Kontakty: 

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

- Katolicki Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy – Kielce, Al. IX Wieków Kielc 15a – telefaks (041) 

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

8. 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. 
 

9. 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 Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego 

- Wtorek 15.00. – 17.30. 

- Środa             15.00. – 17.30. 

- Piątek 10.00. – 12.00.  

         Ks. dr Mariusz Rak 

                                                                                                Diecezjalny Duszpasterz Rodzin 
    

X. 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 ofiarach i ich   przeznaczeniu oraz sugestie co do ilości skarbonek na przyszły rok. 

Dziękujemy również za rozprowadzenie baranków wielkanocnych oraz propagowanie 

przekazania 1% podatku na Caritas Kielecką. Kwoty  przekazane w  ten sposób przez wiernych 

są znacznym wsparciem działań diecezjalnej Caritas, szczególnie w kontekście planowanej 

budowy Hospicjum stacjonarnego w Kielcach. 
 

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

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

zestawieniach domagają się uregulowania.  
 

3. W Dniu Dziecka 01.06 Caritas Kielecka organizuje Festyn Rodzinny „Bądźmy razem”. Od 

godz. 11.30 do 18.00 na Placu Artystów w Kielcach będą miały miejsce liczne atrakcje dla dzieci 

(konkursy, zabawy, występy artystyczne) oraz koncert zespołu „Dzieci z Brodą”. Dla grup, które 

zgłoszą wcześniej swój udział w imprezie do odebrania w Biurze Caritas będą kupony na paczki 

ze słodyczami. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa grupy szkolne i parafialne. Kuratorium 

Oświaty w Kielcach wyraziło zgodę na zwolnienie z lekcji, które należy uzgodnić z dyrekcją 

szkoły. 
 

4. Oferujemy podręczniki do prowadzenia Parafialnych Zespołów Caritas (PZC)  

i Szkolnych Kół Caritas (SKC). Stanowią one merytoryczne wsparcie w tworzeniu i prowadzeniu 

takich zespołów. Materiały te bezpłatnie do odebrania w Biurze Caritas dla zarejestrowanych 

zespołów. Dla Księży zainteresowanych powołaniem PZC lub SKC materiały do zamówienia. W 

naszej diecezji funkcjonują 33 Parafialne Zespoły i 45 Szkolnych Kół Caritas.  
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5. 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, Kaczynie, Karpaczu i Pogorzelicy (nad Bałtykiem). 

Szczegółowe ustalenia prowadzi Ks. Krzysztof Banasik, tel. 344 52 82 lub kom. 604611636. 
 

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. 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. 
 

                                                               Ks. Stanisław Słowik 

        Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej 
 

XI. DUSZPASTERSTWO NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

W Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie na rok 2010 planowanych jest 5 turnusów 

wczasorekolekcji dla osób niepełnosprawnych: 

 

I. TURNUS:  20VI-3VII2010 

II. TURNUS: 4-17VII2010 (aktywna rehabilitacja) 

III. TURNUS: 18-31VII2010 

IV. TURNUS: 1-14VIII2010 

V. TURNUS: 15-28VIII2010 

 

 Osoby niepełnosprawne i wolontariuszy zapraszam też na następujące spotkania:  

23V2010 godz. 15.00 Majówka, Dom w Piekoszowie 

1VI2010 godz.10.30 Na cześć Jana Pawła II, Masłów, lotnisko 

18IX2010 godz. 11.30 Ognisko, Dom w Piekoszowie 

14XI2010 godz. 10.30 Odpust, Dom w Piekoszowie 

31XII2010 godz. 20.00 Sylwester, Dom w Piekoszowie 
 

  W Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie przez cały rok osoby chore, 

niepełnosprawne i starsze mogą korzystać z leczenia, rehabilitacji i opieki w szpitalnym Oddziale 

Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, w Poradni Rehabilitacyjnej, w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej, 

w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, w Domu Pomocy Społecznej. Dom oferuje również 

rehabilitację ambulatoryjną, oraz zaprasza do korzystania z nowoczesnej sali gimnastycznej i 

basenu rehabilitacyjnego. Dysponujemy także odpowiednim zapleczem do zorganizowania dni 

skupienia i rekolekcji dla różnych wspólnot religijnych (nie tylko dla osób niepełnosprawnych). 

 Więcej informacji na stronie: www.piekoszow.idn.org.pl  

         ks. Jan Jagiełka 

                                                                                  Duszpasterz Chorych i Niepełnosprawnych 
 

XII. ŚWIĘTOKRZYSKI INSTYTUT TEOLOGICZNY 
 

 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w ramach Świętokrzyskiego Instytutu 

Teologicznego otwiera w roku akademickim 2010/2011 nowe kierunki studiów stacjonarnych, 

bezpłatnych, w trybie dziennym: 

1. Teologia dla świeckich z możliwością przygotowania pedagogicznego – studia jednolite 

magisterskie, pięcioletnie. 

2. Nauki o rodzinie – trzyletnie studia zakończone licencjatem zawodowym w 

specjalnościach: pracownik socjalny, wychowanie do życia w rodzinie oraz wiedza o 

społeczeństwie. 

http://www.piekoszow.idn.org.pl/
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3. Muzykologia – studia trzyletnie zakończone licencjatem zawodowym, z możliwością 

przygotowania pedagogicznego oraz wykonywania zawodu krytyka muzycznego, 

animatora kulturalnego i innych. 

 Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem telefonu 41-341-56-57 lub na stronach 

internetowych: www.kul.pl  w zakładce dla kandydatów;  www.studia.kielcelive.pl lub prosimy o 

pisanie na adres emailowy: studium@kielce.opoka.org.pl. Informacje można uzyskać także 

bezpośrednio w sekretariacie Świętokrzyskiego Instytutu Teologicznego mieszczącego się Kurii 

Diecezjalnej. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej: www.studia.kielcelive.pl  

Gorąco zachęcamy Czcigodnych Księży do podawania w/w informacji osobom zainteresowanym 

studiowaniem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Kielcach. 
 

                                                                                          Ks. dr Jarosław Czerkawski 

      Dyrektor Świętokrzyskiego Instytutu Teologicznego 
 

XIII. ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH DIECEZJI KIELECKIEJ 

im. Św. Stanisława Kostki 

Nabór do publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego o profilu uniwersyteckim trwa 

28 czerwca br.. 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 

 
 

XIV. DUSZPASTERSTWO ROLNIKÓW 
 

1. W dniu 05.06.2010 r. (sobota) odbędzie się w Busku-Zdroju III Zjad Sołtysów Diecezji 

Kieleckiej. Rozpoczęcie o godz. 10.00 w Hali sportowej przy ul. Kusocińskiego. Plakaty są do 

odebrania u Księży Dziekanów. Zaproszenia dla Sołtysów będą wysłane osobiście. Prosimy 

Księży Proboszczów o zachęcenie do udziału w Zjeździe. 
 

2. Tegoroczne Ogólnopolskie Dożynki odbędą się na Jasnej Górze w niedzielę 5 września. 

Tegorocznymi Starostami Dożynek będą przedstawiciele Diecezji Kieleckiej Państwo Barbara i 

Jacek Żądeccy z parafii Łukowa. Zachęcamy do udziału jak największej liczby delegacji z 

naszych parafii w Jasnogórskich Dożynkach. 
 

                                                                             Ks. Tadeusz Szlachta 

                                                                 Diecezjalny Duszpasterzy Rolników 

 
 

XV. DUSZPASTERSTWO WSPÓLNOTY ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
 

1. W sobotę – 2 października 2010 r. w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie odbędzie 

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

Wspólnoty Żywego Różańca przez modlitwę różańcową będą rozważać tajemnice z życia Jezusa 

i Maryi, słuchać Słowa Bożego, konferencji i uczestniczyć we Mszy św.. Na spotkanie 

zapraszamy członków Kół Żywego Różańca wraz z duszpasterzami. 
 

                                                                                                             Ks. Wieslaw Chęcina 

                                                                                                  Diecezjalny Duszpasterz WR. 
 

http://www.kul.pl/
http://www.studia.kielcelive.pl/
mailto:studium@kielce.opoka.org.pl
http://www.studia.kielcelive.pl/
http://www.kostka.kielce.glt.pl/
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XVI. DIECEZJALNE DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY 

 

1. W ramach Dekanalnego Duszpasterstwa Młodzieży organizowane będą czuwania modlitewne 

w dniu 22 maja br. 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 12 czerwca 2010 roku odbędzie się VIII Diecezjalne Spotkanie Młodzieży 

„Wiślica – u źródeł wiary”, pod hasłem: „Nadzieja jest w Was”. Rozpocznie się ono od 

pielgrzymki z czterech kościołów stacyjnych: Chotla Czerwonego, Jurkowa, Kociny i Strożysk. 

Zapisy w kościołach stacyjnych będą od godz. 12.00. 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. Rozpoczęły się przygotowania do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Madrycie 

w dniach 16-21 sierpnia 2011 r.. Z tego względu Ksiądz Biskup Ordynariusz powołał Diecezjalne 

Centrum Światowych Dni Młodzieży, rezydujące w Kurii diecezjalnej, z ks. Sławomirem 

Sarkiem jako koordynatorem. Do jego zadań należy organizacja przygotowań diecezjalnych oraz 

wyjazdu do Madrytu. Światowe Dni Młodzieży składają się z dwóch etapów:  

a) pobytu w jednej z wybranych diecezji hiszpańskich (nasza diecezja będzie przebywać w 

diecezji Saragossa) w dniach 11-15 sierpnia 2011 roku; 

b) pobytu w Madrycie w dniach 16-21 sierpnia 2011 r.. 

    Uczestnikami może być młodzież w wieku 18-35 lat, wyjątkowo, pod opieką osoby 

pełnoletniej, od 16 roku życia, która będzie uczestniczyć w całorocznych przygotowaniach 

zorganizowanych w ramach dekanatów lub parafii oraz duszpasterze. Koszt wstępny to, w 

zależności od środka transportu, kosztów paliwa i inflacji, 2000-2500 zł. Suma ta może 

zniechęcać młodzież. Dlatego prosimy o pomoc Czcigodnych Księży w zachęcaniu młodych do 

wyjazdu, organizowaniu grup przygotowawczych i pozyskiwaniu środków finansowych, które 

pozwolą obniżyć koszty wyjazdu.  

    Formą przygotowania do Światowych Dni Młodzieży będzie błogosławieństwo zespołów 

przygotowawczych na Spotkaniu w Wiślicy w dniu 12 czerwca 2010 roku oraz pielgrzymka 

Małopolskim Szlakiem św. Jakuba z Sandomierza do Krakowa w dniach od 3 do 11 lipca 2010 

roku. 

    Bliższe informacje można uzyskać w Diecezjalnym Centrum ŚDM, tel. 413680504, e-mail: 

madryt@kielcelive.pl, na stronie internetowej: madryt.kielcelive.pl lub u ks. Sławomira Sarka, 

tel. 602758365.  

4. Wobec słabnącej religijności młodzieży oraz propozycji konkurujących z postawami 

chrześcijańskimi, zachęcamy duszpasterzy i katechetów do skorzystania z wakacyjnych 

propozycji formacyjnych KSM-u, Ruchu Światło-Życie, Rycerstwa Niepokalanej, Służby 

liturgicznej, Caritas. Są one okazją do pogłębienia wiary i utworzenia danej grupy w parafii. 
 

5. W dniu 9 października br. (sobota), odbędzie się w Kielcach V 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. 19.30. 

mailto:duszpasterz@kielce.opoka.org.pl
http://www.spotkanie.wislica.org/
mailto:madryt@kielcelive.pl
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XVII. 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. W trosce o chrześcijańską formację młodzieży akademickiej prowadzi swoją działalność 

Diecezjalne Centrum Duszpasterstwa Akademickiego w Kielcach przy ulicy Wesołej 54.  
 

2. KATECHEZY PRZEDMAŁŻEŃSKIE odbywają się w niedziele po Eucharystii. Najbliższy 

i ostatni cykl przedwakacyjny rozpocznie się w niedzielę 16 maja br. o godz. 18.00. 
 

3. (…)Dzisiaj, gdy otwarcie atakuje się i celowo niszczy wartości rodzinne, potrzeba wsparcia 

zwłaszcza młodzieży, w jej dojrzewaniu do życia w małżeństwie i rodzinie. W duchu tej troski i 

niejako w odpowiedzi na zachętę Pasterzy Kościoła Katolickiego w Polsce, zawartej w Liście 

Pasterskim na Święto Rodziny 2009 r., pragniemy rozwijać w ramach Duszpasterstwa 

Akademickiego naszej diecezji działalność specjalnych Warsztatów poświęconych tematyce 

miłości, małżeństwa i rodziny. 

Przypominamy i informujemy, że w tym roku akademickim powstała taka nowa formuła pomocy 

młodzieży akademickiej. Są to regularne spotkania raz w miesiącu oprócz adwentu i Wielkiego 

Postu pod wspólnym tytułem: Akademickie Warsztaty o Dojrzałym Narzeczeństwie, 

Małżeństwie i Rodzinie. Zależy nam, by ta propozycja docierała do jak najszerszego kręgu 

młodzieży studenckiej, stąd serdeczna prośba do P.T. Księży o przekazywanie informacji, które 

są dostarczane do parafii w formie ogłoszeń i plakatów. 

Najbliższe WARSZTATY odbędą się w poniedziałek 24 maja 2010 r., o godz. 19.00 pod 

tytułem „SERCE WOJOWNIKA”, w szczególny sposób adresowane do mężczyzn i 

chłopaków. 
 

4. W ostatnie poniedziałki miesiąca sprawowana jest Msza Św. w intencji o dobrego męża/żonę.  
 

5. W dniach 21-23 maja 2010 r. w Brennej (Beskid Żywiecki) wyjazd studentów do NASZEJ 

CHATY, na wypoczynek połączony z Warsztatami Duchowości Chrześcijańskiej. Podobne 

wyjazdy odbędą się we wrześniu, a szczegółowe informacje będzie można znaleźć na stronie 

internetowej Duszpasterstwa Akademickiego. 
 

6. Tydzień w Ośrodku DA: 

Niedziela - EUCHARYSTIA – godz. 18.00; 

Poniedziałek – EUCHARYSTIA – godz. 19.30; 

Wtorek – EUCHARYSTIA – godz. 19.30. 

- Sakrament pokuty i pojednania na pół godziny przed nabożeństwami. W innych terminach po 

wcześniejszym umówieniu. 

- Spotkania formacyjne (biblijno-dyskusyjne) w poniedziałki po Eucharystii.  

Wtorki - adoracja Najświętszego Sakramentu.  

- Wtorki godz. 20.45 – DYŻUR DUSZPASTERZA AKADEMICKIEGO w Akademiku 

Uniwersyteckim przy ul. Śląskiej, pokój nr 03. Możliwość indywidualnej rozmowy, konsultacji 

duszpasterskiej itp.. 

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

- Uprzejmie prosimy Czcigodnych Księży o przypomnienie młodzieży studiującej o działalności 

duszpasterstwa akademickiego i o możliwości uzyskania wszelkiej pomocy duszpasterskiej. 
 

7. Duszpasterze Akademiccy w Kielcach w roku Akademickim 2009/2010: 

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:emmanuel.da.kielce@wp.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. Marcin Żuchowicz 

Parafia Św. Józefa Robotnika 

Ul. Turystyczna 3 

Tel. 41 362 46 28 

 

o. Szymon Mrowiec 

Parafia Św. Franciszka z Asyżu 

ul. Warszawska 

Tel. 41 331 16 17 

e-mail: szymon.mrowiec@gmail.com 
     

 

XVIII. DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY LITURGICZNEJ 
 

Zbliżają się wakacje. Zwyczajem lat ubiegłych organizowany jest letni wypoczynek dla służby 

liturgicznej naszej diecezji. W tym roku zapraszamy do udziału w wakacyjnych wyjazdach do 

Rabki Zdroju, Pogorzelicy Gryfickiej ( nad morzem) oraz Kaczyna. 
 

1. Rabka Zdrój – Dom Rekolekcyjno – wypoczynkowy (tylko schole)  

13 – 18 lipca  (wyjazd godz. 8.00 – KCK ul. Plac Moniuszki 2) Koszt wypoczynku wynosi 390 

zł i obejmuje zakwaterowanie, przejazd autokarem, pełne wyżywienie (3 posiłki), ubezpieczenie, 

wycieczki oraz uczestnictwo w kursie muzycznym prowadzonym przez kadrę nauczycieli 

muzyki. Proszę zabrać ze sobą instrumenty muzyczne i śpiewniki. Strona internetowa domu: 

www.betania.kielce.opoka.org.pl 
 

2. Pogorzelica Gryficka – Ośrodek wczasowy (ministranci, lektorzy i schole)  
27 czerwca – wyjazd godz. 19.00  - KCK ul. Moniuszki 2  do 07 lipca powrót do Kielc w 

godzinach porannych. Koszt wypoczynku wynosi 690 zł od uczestnika i obejmuje 

zakwaterowanie, pełne wyżywienie  

( 4 posiłki + podwieczorek ), zwiedzanie okolicznych miejscowości, wycieczki krajoznawcze,  

ubezpieczenie oraz przejazd autokarami do Pogorzelicy i z powrotem. Turnusy prowadzi 

wyspecjalizowana kadra opiekunów oraz instruktor sportu i ratownik wodny.  
 

3. Kaczyn – Ośrodek wczasowy Caritas Kielce (ministranci, lektorzy i schole)  

Przyjazd i zakwaterowanie 28 czerwca od godz. 16.00 Koniec turnusu 03 lipca godz. 13.00. 

Koszt 290 zł. 

Karty kwalifikacyjne uczestników wypoczynku będą do pobrania w Kurii Diecezjalnej u 

Siostry Szczepany. Przy pobraniu karty należy wpłacić zaliczkę 100 złotych. Ostateczny termin 

składania wypełnionych kart mija 10 czerwca 2010 roku!!! Ilość miejsc jest ograniczona. 

Prosimy księży proboszczów, księży opiekunów służby liturgicznej, katechetów o 

zainteresowanie służby liturgicznej tą propozycją. Jeśli to możliwe prosimy poinformować 

rodziców w ogłoszeniach parafialnych. Szczegółowe informacje można uzyskać w Kurii 

Diecezjalnej bądź u Diecezjalnego Moderatora Duszpasterstwa Służby Liturgicznej. Kontakt: 

lzygmunt79@poczta.fm, tel: 502 429 800 www.ministranci.info.pl 
 

                                                                                   Ks. Łukasz Zygmunt                                                                 

                                                              Diecezjalny Moderator Służby Liturgicznej                                         
 

   

XX. RYCERSTWO NIEPOKALANEJ 
 

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

od 16 – 27 sierpnia 2010 r. w Domu Pielgrzyma w Kalwarii Pacławskiej z wycieczką do Lwowa 

(konieczne posiadanie paszportu). Odpłatność za turnus 750zł. Zapisy dzieci i młodzieży w 

wieku 9 – 15 lat. 

mailto:lzygmunt79@poczta.fm
http://www.ministranci.info.pl/
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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. 601 534 182; 691 346 672 

oraz  793 950 155. 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. Comiesięczne Dni Skupienia Rycerstwa Niepokalanej w Kielcach - 2010 rok 

Daty:  22 maja; 12 czerwca ; 11 września ; 09 października;  13 listopada; 12 grudnia   

o godz. 9.30 - Kaplica Domu Parafialnego  ul. Urzędnicza 3  Kielce. Program spotkań obejmuje: 

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP   lub Jutrznia;  Modlitwa różańcowa; Konferencja 

mariologiczna lub podejmująca tematy teologiczne  i roku duszpasterskiego;  Nabożeństwa 

okolicznościowe; Msza święta; Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

Zapraszamy wszystkich Rycerzy Niepokalanej z całej diecezji i wszystkich czcicieli Matki Bożej. 

3. Ogólnopolski Zjazd Rycerstwa Niepokalanej i Czuwanie Nocne w Niepokalanowie 24 – 25 

lipca. Rozpoczęcie w sobotę o godz. 18
00

 zakończenie  uroczystą sumą w niedzielę w południe. 

Zachęcamy do wyjazdu parafialne wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej 

                                                                                          Ks. Paweł Kolanowski 

                                                                     Asystent Diecezjalny Rycerstwa Niepokalanej 
 

XIX. RUCH „ŚWIATŁO – ŻYCIE” 

Ruch Światło-Życie tradycyjnie w okresie wakacji organizuje 15–dniowe rekolekcje dla dzieci i 

młodzieży. Mogą z nich skorzystać osoby, które wcześniej nie były na rekolekcjach oazowych i 

nie uczestniczyły w spotkaniach formacyjnych. Rekolekcje te dają też możliwość zawiązania 

grupy oazowej w parafii, zachęcamy więc do wysłania kilku osób na dany turnus. 
TURNUS I - 26 CZERWCA - 12 LIPCA 

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

SZLACHTOWA k/ SZCZAWNICY - KOSZT 450 ZŁ 

            TURNUS II - 14-30 LIPCA 
OAZA NOWEJ DROGI 1° - PO VI KLASIE PODSTAWÓWKI I I KLASIE 

GIMNAZJUM  

LUBOMIERZ k/ MSZANY DOLNEJ - KOSZT 400 ZŁ 

            TURNUS III - 31 LIPCA-16 SIERPNIA 

OAZA DZIECI BOŻYCH - PO IV I V KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ   

LUBOMIERZ k/ MSZANY DOLNEJ – KOSZT 400 ZŁ 
   

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

SZLACHTOWA k/ SZCZAWNICY - KOSZT 450 ZŁ 

            TURNUS IV - 16 SIERPNIA - 01 WRZEŚNIA 
OAZA NOWEGO ŻYCIA I° - DLA MATURZYSTÓW I STUDENTÓW 

SZLACHTOWA k/ SZCZAWNICY - KOSZT 450 ZŁ 

Bliższych informacji udziela Referat Ruchu Światło Życie - tel.: 041 368 05 04 oraz Ksiądz 

Moderator – tel.: 0 602 758 365. 
 

               Ks. Sławomir Sarek 

                                                            Moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie 

 

 

 

 

                                                                                          † Kazimierz Gurda  

                                                                                          Wikariusz Generalny 


