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KURIA DIECEZJALNA           Kielce, dnia 04 października 2010 r.  
WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO 

ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce 

Tel. 41/34-45-425, wew. 230; fax: 41/34-15-656  
www.kielce.opoka.org.pl 

duszpasterz@kielce.opoka.org.pl 

 

OD - 36 /10 
 

KOMUNIKATY KURIALNE 

NA KONFERENCJE REJONOWE 

Październik – 2010 

I. KANCELARIA KURII 
 

1. W roku 2011 będą przeprowadzone wizytacje kanoniczne w następujących dekanatach: 

- Chęciny – wizytuje Ks. Bp Kazimierz Ryczan; 

- Jędrzejów, Łopuszno – wizytuje Ks. Bp Marian Florczyk; 

- Bodzentyn, Skała – wizytuje Ks. Bp Kazimierz Gurda. 
 

2. W związku z podnoszonymi przez niektórych  wątpliwościami, w sprawie rzekomego 

naruszania przez proboszczów przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w zakresie 

dotyczącym zapowiedzi przedślubnych, Kuria Diecezjalna w Kielcach, przypomina, że w 

zapowiedziach przedślubnych, dla celów duszpasterskich, można zamieścić imię, nazwisko i 

parafię, z jakiej pochodzą narzeczeni. Pozostałe informacje np. adres zamieszkania, numer 

telefonu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 1997 roku, nie powinny być 

umieszczane w treści zapowiedzi, chyba, że osoba zainteresowana (w tym przypadku 

narzeczeni) wyrażą na to zgodę. W dokumencie podpisanym w 2009 r. przez Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski 

dotyczącym ochrony danych osobowych w działalności Kościoła Katolickiego w Polsce, w 

części zawierającej listę pytań, w pkt. 6 znajdujemy następującą zasadę: „Zakres informacji 

koniecznych do udostępnienia w powyższym celu (w tym przypadku zapowiedzi 

przedślubnych) nie powinien być zbyt szeroki tak, aby nie naruszyć prawnie zagwarantowanej 

każdemu prywatności, chyba że osoby, których dane dotyczą, wyrażą zgodę na udostępnienie 

informacji w szerszym zakresie”. 

                                                                                         Ks. dr Andrzej Kaszycki  

                                                                                      Kanclerz Kurii 
 

II. WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO 
 

1. Nowy rok kościelny będziemy przeżywali pod hasłem: „W komunii z Bogiem”. Zachęcamy 

do korzystania w posłudze z materiałów zawartych w wydanym przez Komisję Duszpasterską 

Episkopatu Polski „Programie duszpasterskim”, dostarczonym do każdej parafii. 
 

2. Przypominamy, że w okresie Adwentu i Wielkiego Postu należy przeprowadzić rekolekcje 

parafialne, a nie tylko dzień skupienia połączony ze spowiedzią. Rekolekcje tych nie 

powinien prowadzić miejscowy duszpasterz. Wykaz terminów rekolekcji i prowadzących 

Księża Dziekani składają w Referacie Duszpasterstwa Ogólnego. 
 

3. W związku z 20 rocznicą pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Kielcach, 

przygotowujemy na czas wizyty duszpasterskiej ulotki, w formie podwójnej kartki pocztowej. 

Zamówienia i odbiór w Referacie Duszpasterstwa Ogólnego. 
 

4. Przypominamy o uczestnictwie w comiesięcznym diecezjalnym czuwaniu na Jasnej Górze 

w nocy z 4 na 5 każdego miesiąca, będzie się ono odbywać według porządku podanego w 

komunikatach z listopada 2009 r., a zamieszczonych w „Czytelni” na stronie diecezjalnej.  

http://www.kielce.opoka.org.pl/
mailto:duszpasterz@kielce.opoka.org.pl
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5.  Prosimy o bieżące regulowanie należności parafialnych i osobistych w Kurii, Seminarium, 

Domu Księży Emerytów oraz Caritasie. 
 

6. Prosimy o sumienne odbieranie i dołączanie do ogłoszeń parafialnych, komunikatów 

przesyłanych przez Kurię oraz umieszczanie informacji i plakatów w gablotach.  
 

                                                                                                Ks. Sławomir Sarek 

                                                                                   Z-ca Dyrektora Duszpasterstwa Ogólnego 
 

III. REFERAT KATECHETYCZNY 
 

1. Wszyscy katecheci są zobowiązani do permanentnej formacji aby poszerzać swój warsztat 

metodologiczny i katechetyczny.  

Terminy dni formacyjnych:  
-  Jesienne: 20 lub 27 listopada 2010 r. 

- Wiosenne w rejonach: Początek spotkań od 27 kwietnia 2011 roku. 
 

2. Terminy rekolekcji dla katechetów świeckich w Skorzeszycach: 

04 - 06 listopada 2010 r. 13 – 15 stycznia 2011 r.; 09 – 11 czerwca 2011 r. Proszę o 

umożliwienie katechetom wzięcia udziału w tych obowiązkowych rekolekcjach. 
 

3. W każdy pierwszy wtorek miesiąca zapraszamy chętnych katechetów na spotkania 

duchowo-metodyczne. Spotkania rozpoczynają się Mszą Św. w Kościółku Św. Trójcy o 

godz.18.00. Dalsza część ma miejsce w Sali Referatu po Mszy Św.  
 

4. Wydział Katechetyczny organizuje konkursy dla uczniów: 

-Olimpiadę Teologii Katolickiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (odpowiedzialny 

ks. mgr Waldemar Wiśniowski). Hasło "Mieć wyobraźnię miłosierdzia”; etap szkolny - 18 

listopada 2010 r.; etap diecezjalny - 13 stycznia 2011r.; etap ogólnopolski  -17 - 19 marca 

2011r. - szczegóły na www.katecheza.kielce.opoka.org.pl 

- Konkurs Biblijny odpowiedzialny ks. Jan Zwierzchowski szczegóły na stronie Wydziału 

Katechetycznego. 
 

 5. Trzydniowe rekolekcje dla maturzystów odbywają się w Skorzeszycach. Rekolekcje 

maturzystów rozpoczynają się od 20 września do 23 października. Pozostałe terminy do 

uzgodnienia z Ks. Dyrektorem Andrzejem Jankowski - tel. 41 302-30-86;  
 

6. XIII Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę –  21-23 marca 2011r. 
 

7. Regulamin przyznawania stypendiów i odpowiednie formularze Fundacji Dzieło Nowego 

Tysiąclecia dostępne są na stronach Wydziału zachęcam do wyszukiwania zdolnych i 

skromnie żyjących uczniów ze szkół gimnazjalnych i licealnych. 

W Dzień Papieski to jest 10 października 2010 roku zbieramy do odpowiednich puszek ofiary 

na potrzeby Fundacji. 
 

8. Przypominamy, że obowiązkiem katechety również księdza katechety jest zgłosić do 

Wydziału nieobecność przekraczającą 14 dni zajęć w szkole. 
 

9. Terminy i pozostała tematyka kursów metodycznych prowadzonych przez księży 

metodyków została opublikowana na stronie katechetycznej (zakładka metodycy). 
 

10. Decyzja Biskupa Kieleckiego została powołana Diecezjalna Rada Katechetyczna. 

Wśród wielu zadań jakie ma spełniać są między innymi wspieranie inicjatyw katechetycznych 

na terenie naszej diecezji; opracowywanie i doskonalenie programów i pomocy 

katechetycznych. 
 

                                                                                                  Ks. dr Karol Zegan 

                                                                                Dyrektor Wydziału Katechetycznego 

http://www.katecheza.kielce.opoka.org.pl/
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IV. KOMUNIKATY WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO 
 

1. Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach zaprasza na spotkanie opłatkowe Grona 

Przyjaciół,  które odbędzie się w dniu 8 stycznia 2011 roku.  

 

2. Nowy Rok Akademicki 2010/11 rozpoczęło w naszym Seminarium 88 alumnów, z tego 20 

na pierwszym roku. Ich formacją będzie się zajmować 40 Księży Profesorów i 

Wychowawców.  
 

                                                                                                               Ks. dr Adam Perz 

                                                                                                     Wicerektor WSD w Kielcach 
 

V. DUSZPASTERSTWO KAPŁANÓW 
 

1. W bieżącym roku kalendarzowym odbędą się jeszcze w Centrum Spotkań  i Dialogu 

Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach trzy serie rekolekcji dla Księży w następujących 

terminach:  
                                                                           

8 – 11 listopada 2010 r. – prezbiterzy wyświęceni w latach: 1983 - 1992 – prowadzi Ks. 

Biskup Marek Mendyk z Legnicy;  
 

15 – 18 listopada 2010 r. – prezbiterzy wyświęceni w latach: 1993 - 2001 – prowadzi Ks. 

Biskup Józef Wróbel z Lublina; 
 

22 – 25 listopada 2010 r. – prezbiterzy wyświęceni w latach: 2002 - 2009  – prowadzi ks. Jan 

Sikorski z Warszawy. 
 

Początek rekolekcji pierwszego dnia o godz. 17.00, zakończenie – ostatniego o godz. 13.00.  
 

Oprócz wymienionych Księży do udziału w rekolekcjach zapraszamy również tych 

wszystkich Księży naszej diecezji, którzy w tym roku jeszcze ich nie odprawili. W myśl 

przepisów KPK wszystkich prezbiterów obowiązuje coroczne odprawienie rekolekcji 

kapłańskich. Księża Proboszczowie proszeni są o takie ułożenie zajęć w parafiach, aby Księża 

Wikariusze, bez potrzeby powracania na popołudniowe zajęcia i nocleg do parafii oraz innych 

przeszkód,  mogli uczestniczyć w rekolekcjach. 
 

2. Tworzymy jedno prezbiterium Kościoła kieleckiego. Staramy się być solidarni w 

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

Pamiętamy o udziale w pogrzebie zmarłego brata i o odprawieniu w jego intencji Mszy św. 

Dotąd, w bieżącym roku zmarło pięciu naszych księży: ks. Edward Panek (13 II), ks. Marian 

Janiczko (21 II), ks. Krzysztof Liburski (30 IV), ks. Zdzisław Wójcik (17 VII), ks. Józef Miś 

(24 VIII). Niech odpoczywają w pokoju.  

                                                                                 Ks. Jan Kaczmarek 

                                                                          Ojciec duchowny kapłanów 
 

3. Spotkanie dekanalnych ojców duchownych w dniu 14 października 2010 r. w WSD w 

Kielcach o godz. 10.00  
 

10.00 - Modlitwa w kaplicy św. Kazimierza 

10.30 - Obrady w Sali rektorskiej 

12.30 - Zakończenie 
 

4. W imieniu Unii Apostolskej Kapłanów w Polsce zapraszam na doroczną Pielgrzymkę 

UAK na Jasną Górę, w dniach 15 - 16 listopada br. (Program w załączeniu) 

Odbywać się będzie pod hasłem: W komunii z Bogiem w Kościele. Udział w naszym 

spotkaniu weźmie Dyrektor Międzynarodowy UAK Mons. Julio Daniel Botia.  
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W tym roku, wznawiamy Jasnogórskie Rekolekcje UAK. Zaproszeni są na nie 

wszyscy księża unioniści, ale także inni księża z naszego prezbiterium. Jednym bowiem z 

celów UAK, jest pomoc kapłanom w ich życiu i posługiwaniu.  

Odbywać się one będą w Domu Pielgrzyma im. Jana Pawła II, na Jasnej Górze. 

Tegoroczne rekolekcje poprowadzi ks. Aleksander Radecki, Dyrektor UAK we Wrocławiu. 

Trwać będą od 15 do 18 listopada br., czyli od poniedziałku wieczorem do czwartku 

wieczorem. Rozpoczynają się wraz z naszą Pielgrzymką o godz. 20.00 w Kaplicy 

Różańcowej. Zgłoszenia na rekolekcje możemy składać jeszcze telefonicznie w recepcji 

Domu Pielgrzyma, tel: (34) 3777-564, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 20.00). 

Serdecznie zapraszam. 
 

5. Tegoroczna Pielgrzymka Młodych Kapłanów uda się do Sanktuarium Matki Bożej 

Różańcowej w Smardzowicach dnia 13 listopada. Zaproszeni są na nią wszyscy Księża 

Wikariusze. Początek o godz. 10.00. 
 

6. Dni skupienia młodych księży w roku 2011. 
 

Księża święceni w latach 1996 – 2010 
 

MAJ 

  9. - Poniedziałek - Neoprezbiterzy 2010 – WSD Kielce g. 19.00. 

10. - Wtorek - Jędrzejów, Chęciny, Morawica, Małogoszcz, Sędziszów - CHĘCINY - g.19.00. 

11. - Środa - Kielce (wszystkie dekanaty), Zagnańsk, Piekoszów, Łopuszno, Bodzentyn,  

        Daleszyce, Masłów - WSD Kielce - g. 19.00. 

12. - Czwartek - Koniecpol, Włoszczowa, Lelów, Szczekociny - CHRZĄSTÓW - g. 19.00. 

13. - Piątek - Miechów, Słomniki, Wodzisław, Skała, Żarnowiec, Kazimierza W., Proszowice,   

        Skalbmierz, - MIECHÓW - g. 19.00. 

17. – Wtorek - Busko, Wiślica, Chmielnik, Pińczów, Stopnica, Nowy Korczyn - BUSKO  

        ZDRÓJ (św. Brata Alberta) - g. 19.00. 
 

Księża święceni w latach 1997 – 2011 
 

WRZESIEŃ 

19. - Poniedziałek - Neoprezbiterzy 2011 – WSD Kielce g. 19.00. 

20. - Wtorek - Jędrzejów, Chęciny, Morawica, Małogoszcz, Sędziszów - CHĘCINY - g. 19.00. 

21. - Środa - Kielce (wszystkie dekanaty), Zagnańsk, Piekoszów, Łopuszno, Bodzentyn,  

Daleszyce, Masłów - WSD Kielce - g. 19.00. 

22. - Czwartek - Koniecpol, Włoszczowa, Lelów, Szczekociny - CHRZĄSTÓW - g. 19.00. 

23. - Piątek - Miechów, Słomniki, Wodzisław, Skała, Żarnowiec, Kazimierza W.,  

Proszowice, Skalbmierz - MIECHÓW - g. 19.00  

27. - Wtorek - Busko, Wiślica, Chmielnik, Pińczów, Stopnica, Nowy Korczyn - WIŚLICA - 

g. 19.00. 
 

Bardzo prosimy Księży Proboszczów, aby ułatwiali Księżom Wikariuszom udział w ich 

dniach skupienia, który jest obowiązkowy.  
 

                                                                                 Ks. Tomasz Rusiecki 

                                                                          Ojciec duchowny kapłanów 
 

VI. DUSZPASTERSTWO  MISYJNE 
 

1. Każda parafia otrzymała we wrześniu br. Kalendarze misyjne 2011 r. Ofiara, jaką z tej 

okazji składamy, jest wkładem naszego kieleckiego Kościoła, wraz z innymi Kościołami 

partykularnymi w naszej Ojczyźnie, w misyjne dzieło Kościoła powszechnego.  
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2. Tradycyjnie, przedostatnia niedziela października, w tym roku – 24 X, Niedziela Misyjna, 

jest Światowym Dniem Misyjnym. Na ten dzień Ojciec Święty Benedykt XVI wystosował 

Orędzie: „Budowanie wspólnoty kościelnej ma kluczowe znaczenie dla misji”, które 

wypada wykorzystać w animacji misyjnej parafian (por. KPD 3/2010, s. 276-279).  
 

3. Niedziela Misyjna rozpoczyna Tydzień Misyjny w parafiach. W homiliach i na 

nabożeństwach różańcowych zapoznajemy wiernych z problematyką misyjną. Na religii 

przeprowadzamy z dziećmi i młodzieżą katechezę na temat misyjnej działalności Kościoła. 

Tacę z Niedzieli Misyjnej przesyłamy przez Kurię na Papieskie Dzieła Misyjne. Ofiarę dla 

misjonarzy z naszej Diecezji z dnia zwykłego tego Tygodnia przesyłamy też przez Kurię do 

Dyrekcji Diecezjalnej Papieskich Dzieł Misyjnych. Pomoc w zorganizowaniu Tygodnia 

Misyjnego znajdziemy w specjalnych materiałach, jakie otrzymała każda parafia: „Tydzień 

Misyjny 2010. Misyjne Materiały Liturgiczne”. 
 

4. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2010/2011 ruszyła kolejna edycja 

ogólnopolskiego konkursu misyjnego „Mój szkolny kolega z misji”. Tegoroczne hasło 

brzmi: „Mieć jednego ducha i jedno serce”. Wszelkie informacje wraz z regulaminem 

konkursu znajdziemy na stronach www.adgentes.misje.pl., tel. 22-743-95-24;  
 

5. Każdego roku przybywa coraz więcej dzieci – kolędników misyjnych. Proszę serdecznie 

PT Księży o coraz gorliwsze popieranie tej akcji i skuteczną protekcję. Poprzez kolędowanie 

ze swoimi opiekunami tuż po świętach Bożego Narodzenia dzieci wspierają swoich 

rówieśników z krajów misyjnych. W ich intencji ofiarowują modlitwę, trud kolędowania oraz 

zebrany dar materialny. W 2009 r. kolędnicy z naszej diecezji zebrali 1.100 zł. Wkrótce będą 

przesłane do każdej parafii materiały liturgiczne pt. „Kolędnicy Misyjni”.  
 

6. Na obecnej Konferencji Rejonowej można wpisać swoją ofiarę i złożyć ją w „Księdze 

Papieskiej Unii Misyjnej Diecezji Kieleckiej”. W 2009 r. Księża z naszej diecezji 

ofiarowali na PUM łącznie 6.280 zł. Bóg zapłać!   
 

                                                                                       Ks. Jan Kaczmarek 

                                              Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych 
 

VII. ARCHIWUM DIECEZJALNE 

 

1. Zwracam się do Księży z prośbą o większą troskę o dokumenty i akta znajdujące się w 

kancelariach parafialnych. Chodzi np. o stare księgi metrykalne, akta wizytacji biskupich i 

dziekańskich i inne "papiery" trudne do bliższego określenia, "podejrzane" jednak o 

posiadanie wartości historycznej. 
 

2. W miarę moich możliwości chętnie będę służył pomocą Księżom w porządkowaniu 

archiwaliów znajdujących się na parafiach. W razie potrzeby proszę o zgłoszenie mi danej 

sprawy. 
 

3. W przyszłości będę prosił Księży Proboszczów o przesłanie danych na  temat zawartości 

archiwów (np. ilość, rodzaje akt). Będzie chodzić o rozwinięcie danych zamieszczonych w 

Katalogu duchowieństwa i parafii diecezji kieleckiej z 1999 roku. 
 

4. Księgi i luźne papiery szczególnie cenne historycznie, zgodnie z sugestią Księdza Biskupa, 

mogą być zdeponowane w naszym Archiwum Diecezjalnym za poświadczeniem pisemnym. 
 

 

                                                                                          Ks. dr Andrzej Kwaśniewski 

                                                                                  Dyrektor Archiwum Diecezjalnego 
 

http://www.adgentes.misje.pl/
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VIII. DUSZPASTERSTWO 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. Terminy spotkań Doradców Życia Rodzinnego Diecezji Kieleckiej, którzy pragną 

uzupełnić i usystematyzować swoją wiedzę o planowaniu rodziny: 6 listopada 2010, 12 luty 

2011, 11 czerwca 2011 – godz. 9.00 Al. IX Wieków Kielc 15a. Kontakt pod tel. 41 344 55 92.    
 

3. 15 – 19 listopada 2010 r. - Katechezy Przedmałżeńskie Al. IX Wieków Kielc 15a. - Sala 

Konferencyjna godz. 18.00 – 20.00. Zapisy i szczegółowe informacje na pierwszym 

spotkaniu 15 listopada. Informacje w gablocie Kielce, Al. IX Wieków 15a oraz pod nr tel. 41 

344 55 92. 
 

4. 8 stycznia 2011r. - opłatek Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Kieleckiej. Kompleks Domu 

Księży Emerytów Al. IX Wieków Kielc 15a godzina 10.00. 
 

5. 25 marca 2011r. Dzień Świętości Życia. Materiały, bliższe informacje i plakaty związane z 

obchodami tego dnia zostaną przesłane do każdej parafii. 
 

6. 21 maja 2011r. – Spotkanie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych. Kompleks Domu Księży 

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

7. 24 – 25 września 2011r. Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. Bliższe 

informacje na plakatach rozsyłanych do każdej parafii. 
 

8. Kontakty: 

- Duszpasterstwo Rodzin – Kielce, Al. IX Wieków 15a - tel. 41 344 55 92 

- Katolicki Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy – Kielce, Al. IX Wieków 15a – fax 41 344 70 42 

lub 41 344 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. 41 345 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. 41 368 21 56 od poniedziałku do piątku 16.00 – 18.00.   
 

11. 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 
 

IX. CARITAS 
 

1. Składamy podziękowanie Czcigodnym Księżom za zaangażowanie w przeprowadzeniu 

zbiórki pieniężnej i rzeczowej na rzecz powodzian, a Księżom z parafii dotkniętych tym 

kataklizmem za współpracę w niesieniu pomocy osobom poszkodowanym.  
 

2. W okresie Adwentu Caritas tradycyjnie prowadzi Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. 

Przygotowujemy podobną ilość świec na każdą parafię jak w roku ubiegłym. Ewentualne 

zmiany w przewidywanej ilości świec prosimy pilnie zgłosić do biura Caritas. Świece i 

materiały promocyjne zastaną dostarczone do dekanatów w drugiej połowie listopada. 
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3. Przypominamy o cierpliwym oczekiwaniu na wpłacenie do Biura Caritas  zaległych ofiar 

na cele miłosierdzia.  Przypominamy, że  należy przekazać do Biura Caritas ofiary zebrane z 

racji: 

- Niedziela Miłosierdzia (II Wielkanocna)- ½ ofiar do puszek lub ½ tacy 

- Niedziela w Tygodniu Miłosierdzia (I niedziela października)-  ½ ofiar do puszek lub ½ tacy 

- Boże Narodzenie (Pasterka) – taca na Fundusz Ochrony Życia 

- Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom i baranki wielkanocne- całość zebranych ofiar 
        

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

Caritas. Pełnią one ważną rolę w formacji miłosierdzia i prowadzeniu dzieł charytatywnych w 

Kościele. Na tle innych diecezji ilość takich zespołów w naszej diecezji nadal pozostaje 

bardzo mizerna. 
 

5. Caritas w przyszłym roku w dalszym ciągu będzie rozprowadzać żywność dla 

najbiedniejszej ludności z programu PEAD (mleko, masło, makaron, ser żółty itp.). 

Zachęcamy do współpracy w celu utworzenia punktów wydawania żywności przy parafiach. 

Zapewniamy w tym względzie pomoc merytoryczną i organizacyjną. 

Dysponujemy też zapasem odzieży używanej w dobrym stanie, którą możemy 

przekazać na potrzeby biednych w parafii. 
 

6. Zachęcamy do korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego Caritas w Kaczynie przez           

grupy parafialne, wycieczki szkolne i inne po atrakcyjnych cenach. Ośrodek dysponuje 45 

miejscami w murowanym, ogrzewanym budynku z pełnym węzłem sanitarnym i zapleczem 

kuchennym. Do dyspozycji jest boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią i miejsce na 

ognisko. W zimie możliwość zorganizowania kuligów. 

                                                               Ks. Stanisław Słowik 

        Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej 

 

X. DUSZPASTERSTWO  OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

W Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie na rok 2011 planowanych jest 5 turnusów 

wczasorekolekcji dla osób niepełnosprawnych: 

Turnus pierwszy 19 czerwca – 2 lipca 

Turnus drugi  3 - 16 lipca 

Turnus trzeci  17 - 30 lipca 

Turnus czwarty 31 lipca – 13 sierpnia 

Turnus piąty 1 4 - 27 sierpnia 

 Osoby niepełnosprawne i wolontariusze zapraszam też na następujące spotkania:  

9 stycznia, godz. 13.30 - opłatek, kościół św. Jana Chrzciciela, Kielce 

12 lutego, 10.00  - Światowy Dzień Chorego, Dom w Piekoszowie 

20 marca, 14.00  - spotkanie wielkopostne, kościół św. Franciszka, Kielce 

15 maja, 15.00  - „Święcone” i „Majówka”, Dom w Piekoszowie 

3 czerwca, 10.00  - Spotkanie na część Jana Pawła II, Masłów, lotnisko 

10 września, 11.30  - ognisko, plac obok Domu w Piekoszowie 

13 listopada, 10.30  - Odpust, kaplica Domu w Piekoszowie 

31 grudnia, 20.00  - „Sylwester”, Dom w Piekoszowie 

 

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

niepełnosprawne i starsze mogą korzystać z leczenia i rehabilitacji. Więcej informacji na 

stronie: www.piekoszow.idn.org.pl  

 

 

http://www.piekoszow.idn.org.pl/
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XI. DUSZPASTERSTWO OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 

 

W Kościele Miłosierdzia Bożego w Kielcach na Czarnowie w każdą niedzielę o godz. 

15.00 jest sprawowana Msza św., w języku migowym.  

Przed Mszą św., osoby niesłyszące mogą skorzystać z sakramentu Pokuty i Pojednania. 

Po Mszy jest spotkanie w salce parafialnej.  

Osoby chcące włączyć się w duszpasterstwo osób niesłyszących prosimy o kontakt z ks. 

Marcinem Kałużą  - tel. 603946575 
 

                                                                                            Ks. Marcin Kałuża  

                                                                                Duszpasterz osób niesłyszących 
 

XII. DUSZPASTERSTWO ROLNIKÓW 
 

1. 10 listopada 2010 r. Walne Zebranie Stowarzyszenia Ludowy Uniwersytet Katolicki  
 

2. Listopad 2010 r. – marzec 2011. Spotkania z rolnikami w rejonach, wcześniej ustalone 

miejsca i terminy z księżmi proboszczami. 
 

3. 18 grudnia 2010 r. – Spotkanie Opłatkowe – LUK – u i rolników. Kielce 
 

4. 29 - 31 stycznia 2011 r. Zajęcia szkoleniowe oraz dzień skupienia dla Absolwentów LUK. 

Mogą w nich uczestniczyć inni rolnicy / Krzelów – Zespół Szkół Rolniczych/  
 

5. 4/5 marca 2011 r. - X Pielgrzymka Rolników i Absolwentów LUK na Jasną Górę 

/czuwanie całonocne/ 

6. 11 czerwca 2011 r. Spotkanie Liderów Społeczności Wiejskich. Busko Zdrój. 
 

7. 3/4 września 2011 r. Udział w Ogólnopolskich Dożynkach na Jasnej Górze. 
 

                                                                             Ks. Tadeusz Szlachta 

                                                                 Diecezjalny Duszpasterzy Rolników 
 

XIII. ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH DIECEZJI KIELECKIEJ 

im. Św. Stanisława Kostki 

586 uczniów Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej rozpoczęło nowy rok 

szkolny 2010/2011 (14 rok działalności). W skład zespołu wchodzi 27 oddziałów klasowych: 

- niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa (klasy „0” – VI) - 13 klas; 

- publiczne Katolickie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki (klasy I – III) - 8 klas; 

- publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Stanisława Kostki - 6 klas o profilu 

uniwersyteckim. 

W ubiegłym roku dwóch absolwentów odpowiedziało na głos powołania: jeden podjął 

studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, drugi natomiast wstąpił do 

Dominikanów. W bieżącym roku absolwent naszego liceum rozpocznie formację w 

Misyjnym Seminarium Duchownym „Redemptoris Mater” w Brazylii. Również wychowanek 

Katolickiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum będzie studiował w „Redemptoris Mater” w 

Nikaragui. 
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Nabór na rok szkolny 2011/2012 do szkoły podstawowej i gimnazjum rozpocznie się 15 

lutego a zakończy się 31 marca 2011 r. Kandydaci składają w sekretariacie szkoły 

kwestionariusz wraz z opinią ks. Proboszcza, katechety i wychowawcy.  

Nabór do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego trwa od 29 kwietnia do 18 

czerwca 2011 r..  

Szczegóły dotyczące naboru znajdziemy na stronach internetowych www.kostka-

kielce.pl., e-mail: sekretariat@zskdk.neostrada.pl, tel: (041) 343-11-75, dyr.(041) 342-24-19 
 

                                                                                                                                                                                 Ks. Jacek Kopeć 

                                                           Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej 
 

XIV. DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY 
 

1. W dniu 9 października 2010 r. przeżywamy w Kielcach V Diecezjalny Dzień Młodzieży. 

Gromadzi on w sześciu kościołach stacyjnych młodzież z poszczególnych dekanatów wraz z 

duszpasterzami, która jest zaangażowana w duszpasterstwo parafialne i pragnie podjąć 

refleksję na nauczaniem papieży Jana Pawła II oraz Benedykta XVI. Jest to równocześnie 

okazja do wprowadzenia młodych w odpowiedzialność za duszpasterstwo diecezjalne i 

wspólnoty lokalne.  

Od tego roku tematyka tego spotkania będzie nawiązywała do Orędzi papieskich na Światowy 

Dzień Młodzieży. Zasugerowane przez młodzież, w trakcie spotkań nad tekstem, zagadnienia 

będą przedmiotem dalszej refleksji podczas spotkań dekanalnych oraz w Wiślicy. 
 

2. W ramach Dekanalnego Duszpasterstwa Młodzieży organizowane będą czuwania 

modlitewne w dniu 20 listopada br. w Wigilię Uroczystości Chrystusa Króla. 

Odpowiedzialnymi za to spotkanie są Dekanalni Duszpasterze Młodzieży – aktualny ich 

wykaz na stronie diecezjalnej - przy wsparciu ze strony Księży Dziekanów. Prosimy Księży o 

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

3. Rozpoczęły się przygotowania do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w 

Madrycie w dniach 16-21 sierpnia 2011 r.. 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.  

Wszyscy chętni na wyjazd na Światowe Dni Młodzieży do Madrytu mogą się zgłaszać 

do Diecezjalnego Centrum ŚDM, wpłacając zaliczkę w wysokości 50 € na konto: 

            Fundacja „Światło – Życie” 

            ul. Jana Pawła II 3 

            25-025 Kielce  

            Bank Millennium 

            Nr rachunku bankowego w EUR 

            82 1160 2202 0000 0001 6376 0839 
 

 Przy zapisie należy podać: 

a/ Imię i nazwisko 

b/ Adres 

http://www.kostka-kielce.pl/
http://www.kostka-kielce.pl/
mailto:sekretariat@zskdk.neostrada.pl
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c/ Pesel 

d/ Serię i numer dowodu osobistego lub paszportu 

e/ Dane kontaktowe: mail, telefon 

f/ Opinię z parafii 

g/ Osoby niepełnoletnie dołączają oświadczenie rodziców i osoby biorącej odpowiedzialność 

podczas wyjazdu 

h/ Zgoda na opublikowanie danych (imię, nazwisko, parafia) na stronie Diecezjalnego 

Centrum ŚDM 

Bliższe informacje można uzyskać w Diecezjalnym Centrum ŚDM, tel. 413680504,  

e-mail: madryt@kielcelive.pl, na stronie internetowej: www.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 propozycji 

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

Szkolnych Kół Caritas. Są one okazją do pogłębienia wiary i utworzenia takiej grupy w 

parafii. 
 

5. Już w grudniu kolejne Europejskie Spotkanie Młodych. Tym razem będzie ono w 

Rotterdamie w dniach 28.12.2010 – 01.01.2011 roku. Prosimy o zainteresowanie młodzieży 

tą propozycją. 
 

                                                                                               Ks. Sławomir Sarek 

                                                                                 Diecezjalny duszpasterz młodzieży 
 

XV. 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 
 

W trosce o chrześcijańską formację młodzieży akademickiej prowadzi swoją 

działalność Diecezjalne Centrum Duszpasterstwa Akademickiego w Kielcach przy ulicy 

Wesołej 54.  

W związku z rozpoczynającym się rokiem akademickim pragniemy prosić 

Czcigodnych Duszpasterzy o zwrócenie uwagi i zachętę młodzieży wstępującej na wyższe 

uczelnie, do nawiązania kontaktu z Duszpasterstwem Akademickim w Kielcach. Studenci 

mogą w jego ramach mogą znaleźć wspólnotę służącą pogłębieniu lub umocnieniu wiary, 

pomoc w pokonywaniu osobistych trudności, poznać nowych przyjaciół, a także włączyć się 

do wspólnoty DA w ramach działalności religijno-kulturalnej. Szczegółowe informacje 

można uzyskać w Diecezjalnym Centrum Duszpasterstwa Akademickiego przy ul. 

Wesołej 54 w Kielcach i u duszpasterzy swojej Parafii oraz na stronie internetowej 

www.da-kielce.com  
 

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 oraz na każdą 

prośbę po wcześniejszym skontaktowaniu się z duszpasterzem. 

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

Wtorki - adoracja Najświętszego Sakramentu.  

- Wtorki godz. 20.30 – DYŻUR DUSZPASTERZA AKADEMICKIEGO w Akademiku 

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

mailto:madryt@kielcelive.pl
http://www.madryt.kielcelive.pl/
mailto:emmanuel.da.kielce@wp.pl
http://www.da-kielce.com/
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- III CZWARTEK MIESIĄCA – Chrześcijańskie SPOTKANIA Z KULTURĄ (m.in. „kino 

moralnego niepokoju”) 

- Katechezy i spotkania przygotowujące do sakramentu małżeństwa odbywają się w 

niedziele po Eucharystii. 17 października b.r. w niedzielę o godz. 18.00  rozpoczęcie 

jesiennej sesji KATECHEZ PRZEDMAŁŻEŃSKICH. 

- Uroczysta INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO – 12. X. b.r. o godz. 18.00. 

Eucharystii w Bazylice Katedralnej będzie przewodniczył Ks. Biskup Ordynariusz Prof. 

Kazimierz Ryczan. 

- WARSZTATY O DOJRZAŁYM NARZECZEŃSTWIE, MAŁŻEŃSTWIE I 

RODZINIE – 18. X. godz. 19.00 Akademiki Uniwersyteckie przy ul. Śląskiej 11a 

  22. XI. Godz. 19.00 Kaplica Akademicka przy ul. Wesołej 54. 

- W Adwencie zapraszamy na RORATY o godz. 6.15. Po nabożeństwie wspólne śniadanie. 

- REKOLEKCJE AKADEMICKIE odbędą się w dniach 5-8 grudnia 2010 r. Na 

zakończenie, uroczystej Eucharystii będzie przewodniczył Ks. Biskup Ordynariusz. Po 

nabożeństwie spotkanie opłatkowe.  
 

 Uprzejmie prosimy Czcigodnych Księży o przypomnienie młodzieży studiującej o 

chrześcijańskiej powinności kontynuowania formacji religijnej zapoczątkowanej w ramach 

katechizacji szkolnej, troski o wiarę i pogłębianie życia duchowego, czemu służy 

Duszpasterstwo Akademickie. 
  

Duszpasterze Akademiccy w Kielcach w roku Akademickim 2010/2011: 

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 

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 
 

XVI. DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY LITURGICZNEJ 
 

1. Od 25-27 listopada 2010 roku w Rabce Zdroju odbędą się rekolekcje dla Dekanalnych 

Moderatorów S.L oraz kapłanów prowadzących grupy ministrantów w parafii. Każdy 

uczestnik otrzyma odpowiednie zaświadczenie o szkoleniu metodycznym, które poprowadzi 

ks. Jan Zwierzchowski umożliwiające zwolnienie ze szkoły na czas trwania rekolekcji. 

Bliższe  informacje: ks. Łukasz Zygmunt tel: 502 429 800. 
 

2. Jesienny Dzień Skupienia dla lektorów będzie miał miejsce 19- 20 listopada 2010 w 

Skorzeszycach. Proszę by wszyscy lektorzy, którzy w tym roku nie uczestniczyli w dniu 

skupienia skorzystali z ostatniego terminu ich corocznej formacji. 
 

3. Od listopada 2010 roku rozpocznie się kurs dla animatorów S.L (ministranci którzy 

ukończyli szkołę średnią) oraz kurs dla akolitów (ministranci Gimnazjum, którzy nie są 

lektorami). Bliższe informacje na stronie ministranckiej www.ministranci.info.pl 

http://www.ministranci.info.pl/
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4. Podczas tegorocznych ferii zimowych w lutym 2011 roku zapraszamy służbę liturgiczną do 

udziału w wypoczynku zimowym do Rabki Zdroju. 
 

5. Zapraszamy do udziału w Piłkarskiej Lidze Ministrantów 2010/2011 o puchar J.E Ks. Bp 

Kazimierza Ryczana zapisy i informacje na stronie www.liga.ministranci.info.pl oraz do 

udziału w II Turnieju Tenisa Stołowego o puchar J.E Ks. Bp Kazimierza Gurdy zapisy i 

informacje na stronie www.tenis.ministranci.info.pl. Bliższych informacji udziela ks. Paweł  

Kowalski. 
 

6. Prosimy o wcześniejsze poinformowanie służby liturgicznej o pielgrzymce do Rzymu. 7- 

dniowa pielgrzymka ministrantów, scholek i ich rodzin odbędzie się 24 - 30 czerwca 2011 

roku. Do udziału w pielgrzymce zapraszamy także kapłanów. Zwiedzimy wiele ciekawych 

miejsc związanych m.in. z patronami ministrantów. Bliższe informacje na stronie 

ministranckiej lub u ks. Łukasza Zygmunta tel: 502 429 800. 
 

                                                                                                  ks. Łukasz Zygmunt  

                                                                            Diecezjalny Moderator Służby Liturgicznej 
 

XVII. KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY 
 

1. Od października 2010 roku rozpocznie w budynku Kurii pracę Biuro Katolickiego 

Stowarzyszenia Młodzieży. Będzie ono czynne w każdy wtorek w godzinach od 15 do 17. 
 

2. Zarząd Diecezjalny KSM przeprowadza szkolenia dla istniejących już parafialnych 

oddziałów KSM oraz pomaga w ich utworzeniu. Chętni powinni zgłaszać się do ks. Sylwestra 

Iwana. 

                                                                                              Ks. Sylwester Iwan 

                                                                                       Diecezjalny asystent KSM 
 

XVIII. RUCH „ŚWIATŁO – ŻYCIE” 
 

1. Ruch Światło-Życie zaprasza w ferie młodzież z gimnazjów i szkół średnich na rekolekcje 

ewangelizacyjne. Odbędą się one w ośrodku oazowym w Dębnie k/Bodzentyna w dniach 

31.01 – 06.02 i 06 - 12.02.2011 r. Koszt 200 zł. Rekolekcje te oparte są na głoszeniu czterech 

praw życia duchowego z wykorzystaniem dynamik i zabawy. Rekolekcje te dają też 

możliwość zawiązania grupy oazowej w parafii, więc zachęcamy do wysłania kilku osób na 

dany turnus. Bliższe informacje zgłoszenia w Referacie Ruchu w Kurii (tel. 41-3680504) lub 

u moderatora diecezjalnego ks. Sławomira Sarka (tel. 602758365).  
 

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

młodzieży oraz kręgów Domowego Kościoła, poprzez spotkania ewangelizacyjne w danej 

parafii. 

                                                                                          Ks. Sławomir Sarek  

                                                                                        Moderator diecezjalny  

                                                                                         Ruchu Światło-Życie 

 

 

 

 

 
                                                                                          † Kazimierz Gurda  

                                                                                          Wikariusz Generalny 
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