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KURIA DIECEZJALNA                          Kielce, dnia 11 marca 2011 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 - 11/11 
 

KOMUNIKATY KURIALNE 

NA KONFERENCJE REJONOWE 

Marzec – 2011 

 

I. KANCELARIA KURII 
 

W związku z pytaniami P.T. Księży dotyczącymi prawa do katolickiego pogrzebu  

w niektórych wyjątkowych okolicznościach, podajemy kilka podstawowych zasad: 
 

1. Wierny zmarły, należący przez chrzest do Ludu Bożego, powinien mieć, zgodnie z 

przepisami prawa, pogrzeb kościelny. Pogrzeb ten przysługuje wiernym zmarłym ochrzczonym w 

Kościele katolickim, ważnie ochrzczonym w Kościele niekatolickim, ale później przyjętym do 

Kościoła katolickiego, katechumenom, dzieciom zmarłym przed chrztem, o ile rodzice zamierzali 

je ochrzcić oraz ochrzczonym przynależącym do jakiegoś Kościoła lub wspólnoty kościelnej 

niekatolickiej w razie nieobecności ich własnego szafarza, jeśli za życia nie wyrażali sprzeciwu 

wobec tej ewentualnej formy ich pogrzebu. 
 

2. Prawodawca kodeksowy określa trzy przypadki, które są podstawą pozbawienia 

zmarłego prawa do pogrzebu kościelnego: 

a/ Notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy, jeśli przed śmiercią nie wyrazili żadnych oznak 

pokuty; 

b/ Wierni, którzy wybrali spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych  wierze 

chrześcijańskiej, a przed śmiercią nie zmienili swej decyzji; 

c/ Jawnogrzesznicy, którzy przed śmiercią nie okazywali oznak żalu /grzesznikowi można 

odmówić prawa do religijnej ceremonii wówczas, kiedy są spełnione łącznie trzy warunki: jawne 

grzeszne życie, które wyraża się m.in.  w trwaniu w karze kościelnej, przynależności do 

stowarzyszeń masońskich, głoszeniu publicznie poglądów sprzecznych z nauką Kościoła, 

działalności, która demoralizuje dzieci i młodzież; brak oznak skruchy przed śmiercią oraz 

niebezpieczeństwo publicznego zgorszenia przez ewentualne urządzenie niepojednanemu 

pogrzebu. To zgorszenie można wykluczyć przez poinformowanie wspólnoty parafialnej o znakach 

pokuty, czy głębokim żalu okazanym przed śmiercią. Również zastosowanie pewnych ograniczeń w 

celebracji zewnętrznej pogrzebu tych, którzy za życia nie utrzymywali więzi z Kościołem, może być 

przyjęte przez wiernych jako wyraz pewnej dezaprobaty wobec ich ziemskiego postępowania i tym 

samym łagodzić sprzeciw wobec ich katolickiego pogrzebu/.  
 

3. Niektóre sytuacje szczegółowe 
 

a/ Jeśli kobieta i mężczyzna żyją publicznie w konkubinacie, bez żadnej przeszkody do zawarcia 

sakramentalnego związku małżeńskiego i nie zamierzają tego związku zawrzeć, to należy przyjąć, 

że istnieje niewątpliwie jakieś większe czy mniejsze zgorszenie. W przypadku ich śmierci 

proboszcz lub inny kompetentny duszpasterz posiada prawo do odmówienia pogrzebu katolickiego 

lub odprawienia go w mniej uroczystej formie. Nie powinno się ich pozbawiać tego prawa w 

przypadku, gdy przed śmiercią okazali jakieś oznaki pokuty. Również nie powinno się odmawiać 
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pogrzebu tym, którzy zamierzali zawrzeć związek małżeński, a niespodziewanie odeszli z tego 

świata żyjąc w konkubinacie; 

b/ Zmarłemu żyjącemu w niesakramentalnym związku małżeńskim z przeszkodą, nie powinno się 

odmawiać prawa do pogrzebu katolickiego, jeśli praktykował wiarę chrześcijańską. W tej sytuacji 

sam fakt życia zmarłego w niesakramentalnym związku nie powinien stanowić motywu odmowy 

katolickiego pogrzebu; 

c/ Kościół nie odmawia pogrzebu katolickiego samobójcom, a także nie praktykuje dawnego 

zwyczaju ich grzebania poza obrębem cmentarza. Sam fakt targnięcia się na własne życie nie 

pozbawia wiernego prawa do pogrzebu katolickiego, jeśli przed popełnieniem okazywał 

przywiązanie do wiary i Kościoła. Nie jest także motywem dla duszpasterzy w czynieniu 

jakichkolwiek modyfikacji w jego liturgicznej celebracji. Nie ma żadnych podstaw prawnych, aby 

im tego prawa odmawiać szczególnie, gdy śmierć samobójcza była wynikiem choroby 

psychicznej, depresji lub nawet chwilowego stresu; 

d/ Proboszcz lub inny kompetentny duszpasterz nie powinien odmówić rodzicom pogrzebu ciała 

ich dziecka zmarłego przed chrztem, jeśli są wierzącymi i praktykującymi katolikami; 

e/ W Polsce obecny system prawny umożliwia rodzicom pochowanie ciała dziecka poczętego, ale 

nienarodzonego, bez względu na czas trwania ciąży, wagę, czy rozmiar dziecka. Władze 

cmentarza, w tym także proboszczowie jako administratorzy cmentarzy, nie mogą wyrazić zgody 

na pochówek dzieci, które uległy poronieniu lub urodziły się martwe, jeśli nie otrzymają aktu 

zgonu dziecka wydanego zgodnie z przepisami prawa państwowego.  
 

4. Na temat obrzędów pogrzebu w przypadku kremacji zostanie wydany osobny 

komunikat. 
 

                                                                                       Ks. dr Andrzej Kaszycki  

                                                                                      Kanclerz Kurii 

 

II. WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO 

 

1. Beatyfikacja Ojca Świętego Jana Pawła II, w dniu 1 maja br. jest wydarzeniem, które 

winno przynieść duchowe owoce w życiu wiernych naszej diecezji. Opracowany z tej racji 

program formacyjny związany z przygotowaniem do tej uroczystości, obejmuje: 

- nowennę - w formie sobotnich lub niedzielnych apeli - w dniach od 27 lutego do 30 kwietnia; 

- komentarze liturgiczne i modlitwy wiernych; 

- propozycje rozważań Drogi Krzyżowej. 

Prosimy o podjęcie i ubogacenie – w formie dostosowanej do danej parafii - tego modlitewnego 

przygotowania. 

  

2. Duszpasterstwo Ogólne organizuje Diecezjalną Pielgrzymkę na beatyfikację Sługi 

Bożego Jana Pawła II. W trakcie pielgrzymki, w dniach od 27 kwietnia do 5 maja, nawiedzimy 

Mariazell, Padwę, Weronę, Florencję, Siennę, Orvieto, Rzym, Monte Cassino, Mentorellę, Asyż i 

Wenecję. Koszt to 2000 zł oraz 40 euro. Szczegółowy plan został przesłany do parafii i  

zamieszczony na stronie diecezjalnej. Zapisy wraz zaliczką w kwocie 1000 zł są przyjmowane w 

Wydziale Duszpasterstwa Ogólnego lub na furcie w Kurii. Bliższe informacje można uzyskać pod 

numerem telefonu 41-3445425 lub 602758365. Prosimy o zachęcenie wiernych.  

Dziękujemy równocześnie wszystkim Księżom, którzy indywidualnie podjęli organizację 

wyjazdu grup na beatyfikację. 

 

3. W dniu 8 maja br. przeżywać będziemy diecezjalne dziękczynienie za beatyfikację 

Jana Pawła II.  Centralnym jej punktem będzie Eucharystia sprawowana  o godz. 12.30 na Placu 

Jana Pawła II oraz Marsz życia, który tego samego dnia przejdzie ulicami Kielc pod hasłem 

„Życie jest piękne”. Rozpocznie się on o godz. 14.00 pod pomnikiem Henryka Sienkiewicza, a 
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następnie przejdzie ulicami: H. Sienkiewicza i St. Staszica i dotrze do Muszli w Parku Miejskim, 

gdzie odbędzie się Festyn Rodzinny. Zachęćmy wiernych do jak najliczniejszego wzięcia udziału 

w tym spotkaniu, które nawiązuje do nauczania Jana Pawła II o wartości życia i rodziny oraz 

upamiętnia jego osobę. Nie to spotkanie będzie wyrazem naszej troski o poszanowanie ludzkiego 

życia. 
 

4. W dniach 3 – 4 czerwca br. przypada 20. rocznica pobytu Jana Pawła II w Kielcach 

oraz Masłowie i koronacji obrazu Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej. Pragniemy upamiętnić to 

wydarzenie, tak ważne dla naszego Kościoła diecezjalnego, w następujący sposób: 

   - 3 czerwca na lotnisku w Masłowie będzie miał miejsce Dzień Chorych i Niepełnosprawnych, 

któremu przewodniczyć będzie ks. Bp Marian Florczyk. Rozpocznie się on o g. 10.30 

zawiązaniem wspólnoty, o g. 11.00 będzie Eucharystia, a po niej występy i konkursy do g. 14.00. 

   - 4 czerwca zgromadzimy się w Kielcach na Placu Jana Pawła II. Od g. 9.30 uczestniczyć 

będziemy w czuwaniu modlitewnym połączonym ze słuchaniem fragmentów przemówień Ojca 

Świętego wygłoszonych w Kielcach i w Masłowie. Rocznicowe dziękczynienie zakończy o g. 

11.00 Eucharystia pod przewodnictwem Ks. Bpa Kazimierza Ryczana. 

   - 4 czerwca o g. 19.00 Pan Prezydent Wojciech Lubawski zaprasza na kielecki Rynek na koncert 

poświęcony pamięci Jana Pawła II w wykonaniu zespołu „Skaldowie”, przeplatany tekstami Ojca 

Świętego.  

   Zachęcamy również do pamięci o tej rocznicy we wspólnotach lokalnych. 
 

5. W dniach 05-13 sierpnia odbędzie się XXX Jubileuszowa Piesza Pielgrzymka 

Kielecka na Jasną Górę pod hasłem: „W komunii z Bogiem”. Wyruszy ona z Wiślicy w dniu 06 

sierpnia. W związku z przypadającym w tym roku jubileuszem naszego diecezjalnego 

pielgrzymowania prosimy o szczególne zachęcenie wiernych oraz księży do udziału w tym 

wydarzeniu i jak najlepsze przygotowanie się do niego. Tych spośród księży i wiernych, którzy nie 

mogą wziąć udziału w pielgrzymce zachęcamy do odwiedzania pielgrzymów – z dobrym słowem 

oraz czymś słodkim - i podjęcia w duchu pokuty trudu przejścia chociaż jednego etapu.  

Nowym Dyrektorem Pielgrzymki został ks. Jacek Iwan, mgr teol., ur. 1976 (Bieliny), 

wyśw. 2003, wikariusz par. Ducha Świętego w Kielcach, który zastąpił ks. kan. Józefa Kubiczę. 
 

6. Przypominamy o egzekwowaniu i sprawdzaniu aktualności akredytacji fotografów 

oraz kamerzystów. O przypadkach nagannego zachowania należy powiadomić Kurię. 
 

7. Zwracajmy uwagę w kancelarii i w zakrystii na godny strój narzeczonych podczas 

zawierania sakramentu małżeństwa, szczególnie w przypadku pani młodej. 

 

8. Przed nadejściem sezonu letniego przypomnijmy wiernym o wymogach związanych ze 

strojem podczas uczestniczenia w liturgii. Zwracając uwagę na jego estetykę i skromność. 

 

9. Należy przypomnieć rodzicom, że na mocy artykułu 13 Konkordatu, organizatorzy 

wypoczynku są zobowiązani do tego, aby „Dzieciom i młodzieży katolickiej przebywającym na 

koloniach i obozach oraz korzystającym z innych form zbiorowego wypoczynku zapewnia się 

możliwość wykonywania praktyk religijnych, a w szczególności uczestniczenia we Mszy św. w 

niedziele i święta.” 

 

10. Prosimy o bieżące regulowanie należności parafialnych i osobistych w Kurii, 

Seminarium, Domu Księży Emerytów oraz Caritasie. 

 

11. W związku z nasilającymi się atakami na Kościół oraz podważaniem i wyśmiewaniem 

wartości chrześcijańskich, należy uwrażliwiać świeckich na te negatywne zachowania. Trzeba też 

zachęcać ich do składania w obronie tych wartości interpelacji u odpowiednich władz oraz 

instytucji.  
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12. 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, kto podejmie zastępstwo na czas 

urlopu. Pozwolenie na wyjazd za granicę udziela każdorazowo Biskup Ordynariusz. Przy takim 

wyjeździe należy zadbać o uzyskanie celebretu. 
 

13. VII 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. 
 

14. W dniu 1 października br. (sobota) będzie miała miejsce III Diecezjalna Pielgrzymka 

Wspólnot Żywego Różańca. Przy tej okazji przypominamy Księżom proboszczom o przekazaniu 

do Kurii zaległych ankiet dotyczących Kół Różańcowych w parafiach. 
 

                                                                                                Ks. Sławomir Sarek 

                                                                  Zastępca Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego 
 

III. WYDZIAŁ WYCHOWANIA KATOLICKIEGO 
 

1. W ramach formacji duchowo-intelektualnej katechetów świeckich zapraszamy na 

ostatnią turę rekolekcji do Skorzeszyc 09-11 czerwca 2011 rok.  
 

2. Wszystkich uczących katechezy zapraszamy na wiosenne spotkania formacyjne, które 

rozpoczną się od 9 maja 2011 roku, o datach i formie tego spotkania powiadomią księża 

wizytatorzy rejonowi.  
 

3. Inauguracja roku katechetycznego 2011/2012 odbędzie się 29 i 30 sierpnia 2011 roku. 
 

4. Jesienne spotkania formacyjne dla katechetów 12 i 19 listopada 2011 roku. 
 

5. W związku z wątpliwościami odnośnie przyjmowania Komunii św. przez dzieci  - 

osoby chore na celiakię, przypominam, że 21 maja 2009 roku Sekretariat Episkopatu Polski 

wydał notę, z której wynika, że obecnie osoby chore na celiakię mogą ją przyjmować pod postacią 

hostii niskoglutenowych wypieczonych zgodnie ze wskazaniami Kongregacji Nauki Wiary. 
 

6. Sytuacja w oświacie powoduje coraz częściej, że szkoły są zamykane lub zmniejsza się 

drastycznie ilość godzin katechezy. Bardzo prosimy księży o budowanie dobrej atmosfery wobec 

pracy katechetycznej osób świeckich, sprzyjającej budzeniu się powołań katechetycznych. 

Zwłaszcza wtedy gdy dla katechetów świeckich praca w szkole jest jedynym utrzymaniem. 

 

         Ks. dr Karol Zegan 

                                                                                 Dyrektor Wydziału Wychowania Katolickiego 

 

IV. WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA KAPŁANÓW I POWOŁAŃ 
 
1. XXII Ogólnodiecezjalny Kapłański Dzień Skupienia dla wszystkich Prezbiterów 

naszej diecezji odbędzie się 19 V 2011 r. (czwartek) w bazylice katedralnej w Kielcach. Początek 

o godz. 10.00. Dokładny program tego Dnia zostanie przesłany Czcigodnym Księżom w 

późniejszym terminie. 
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2. Zgodnie z decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza rekolekcje dla prezbiterów naszej 

diecezji w roku 2011 odbędą się w Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w 

Skorzeszycach według następującego porządku: 

  I seria: 26 IV (wtorek) – 29 IV (piątek) 2011 r. – prezbiterzy wyświęceni w latach 1956 – 1982;  

   II seria: 7 XI (poniedziałek) – 10 XI (czwartek) 2011 r. – prezbiterzy wyświęceni w latach 

1983 – 1992; 

   III seria: 14 XI (poniedziałek) – 17 XI (czwartek) 2011 r. – prezbiterzy wyświęceni w latach 

1993 – 2001; 

   IV seria: 21 XI (poniedziałek) – 24 XI (czwartek) 2011 r. – prezbiterzy wyświęceni w latach 

2002 – 2010. 

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. 

 

3. 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 bieżącym roku zmarło już trzech naszych Księży: ks. Marian 

Paulewicz, ks. Jan Widera, ks. Ryszard Rylski. Niech odpoczywają w pokoju. 
 

                                                                                  Ks. Jan Kaczmarek 

                                                                          Ojciec duchowny kapłanów 

 

4. Spotkania formacyjne młodych księży rozpoczynają się o godz. 19.00 i trwają do ok. 

21.30. Proszę Księży Proboszczów o umożliwienie Księżom Wikariuszom uczestnictwa w tych 

spotkaniach. Czujmy się zobowiązani do uczestniczenia w nich. 

 

KSIĘŻA ŚWIĘCENI W LATACH 1996 – 2010 

CZERWIEC 

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

w CHĘCINACH - godz. 19.00 

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

Daleszyce, Masłów – w WSD Kielce - godz. 19.00 

16. – Czwartek – Koniecpol, Włoszczowa, Lelów, Szczekociny –  

w KONIECPOLU - CHRZĄSTOWIE - godz. 19.00 

17. – Piątek – Miechów, Słomniki, Wodzisław, Skała, Żarnowiec, Kazimierza W., 

Proszowice, Skalbmierz, - w MIECHOWIE - godz. 19.00 

20. – Poniedziałek – Neoprezbiterzy 2010 – w WSD Kielce 

21. – Wtorek – Busko, Wiślica, Chmielnik, Pińczów, Stopnica, Nowy Korczyn – w 

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

 

KSIĘŻA ŚWIĘCENI W LATACH 1997 – 2011 

WRZESIEŃ 

19. – Poniedziałek – Neoprezbiterzy 2011 – w WSD Kielce 

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

w CHĘCINACH - godz. 19.00 

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

Daleszyce, Masłów – w WSD Kielce - godz. 19.00 

22. – Czwartek – Koniecpol, Włoszczowa, Lelów, Szczekociny –  

w KONIECPOLU - CHRZĄSTOWIE - godz. 19.00 

23. – Piątek – Miechów, Słomniki, Wodzisław, Skała, Żarnowiec, Kazimierza W.,  
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Proszowice, Skalbmierz - w MIECHOWIE - godz. 19.00  

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

WIŚLICY - godz. 19.00 

 

5. Nowym Kuratorem Domu Księży Emerytów został mianowany przez Księdza Biskupa 

Kazimierza Ryczana, ks. Jacek Karliński, mgr lic. teol., ur. 1973 (Kielce, Katedra), wyśw. 1998. 
 

6. Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów związany jest z Uroczystością Najświętszego 

Serca Pana Jezusa i przypada w tym roku w dniu 1 lipca. Podejmijmy w parafiach oraz 

indywidualnie modlitwę w tej intencji. 

Ks. Tomasz Rusiecki 

      Ojciec duchowny kapłanów 
 

V. DUSZPASTERSTWO MISYJNE 
 

1. Z dniem 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość wspierania polskich misjonarzy poprzez 

wysłanie SMS-a o treści MISJE na numer 72032 (koszt 2,00 zł + VAT). Dotąd udało się zebrać 

144 972,01 PLN, co pozwoliło na zrealizowanie 19 projektów edukacyjnych i charytatywnych. 

Proszę Czcigodnych Księży o życzliwe przyjęcie tej formy pomocy dla naszych braci – 

misjonarzy. 
 

 2. II Niedziela Wielkiego Postu (w 2011 r. – 20 marca)- dzień poświęcony Jałmużnie 

Wielkopostnej na Misje w ramach Dzieła Pomocy „Ad Gentes”, które pomaga polskim 

misjonarzom na całym świecie. 
 

 3. W wielu miejscach świata chrześcijanie są prześladowani za wiarę. Warto przypominać 

o tym i modlić się o wolność w wyznawaniu wiary. Dzień Modlitwy i Postu za Misjonarzy 

Męczenników, który obchodzony jest 24 marca (czwartek), jest czasem modlitwy w tych 

intencjach. 
 

 4. 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 2010 r. wpłynęły ofiary od dzieci tylko z 75 parafii naszej diecezji. Proszę Księży 

Proboszczów o większe zainteresowanie się tą sprawą. 
 

5. W uroczystość Zesłania Ducha Świętego (w 2011 r. – 12 czerwca), kiedy to 

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

tajemnicy Chrystusowego krzyża (por. Enc. Jana Pawła II Redemptoris missio, 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”. 
 

6. Śladem minionych lat Dyrekcja Diecezjalna Papieskich Dzieł Misyjnych organizuje od 4 

lipca (poniedziałek, godz. 17.00) do 9 lipca (sobota, godz. 13.00) 2011 r. „XI Misyjne Lato z 

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

proszę Księży Proboszczów o zgłaszanie takich dzieci (do 18 czerwca 2011 r. pod nr telefonu 0-

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

7. 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 
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VI. WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE 
 

1. Zapraszamy do gmachu WSD na Dzień świadectwa, który odbędzie się w sobotę 21 maja 

2011 r., od godz. 10.00. 
 

2. Święcenia prezbiteratu będą miały miejsce w Bazylice Katedralnej, w dniu 28 maja 2011 r. 

o godz. 10.00. 

 

3. Wiosenne Dni Seminaryjne odbędą się według następującego porządku: 

08.05.2011 r. – dekanaty: Miechów, Sędziszów, Wiślica, Wodzisław; 

15.05.2011 r. – dekanaty: Małogoszcz, Kazimierza, Pińczów, Skalbmierz; 

22.05.2011 r. – dekanaty: Lelów, Łopuszno, Skała, Żarnowiec; 

12.06.2011 r. – dekanat: Piekoszów. 

                                                                                                               Ks. dr Adam Perz 

                                                                                                     Wicerektor WSD w Kielcach 

 

VII. ŚWIĘTOKRZYSKI INSTYTUT TEOLOGICZNY 

 

 1. Świętokrzyski Instytut Teologiczny informuje, że od czerwca br. istnieje możliwość 

logowania się na studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które odbywają się w Kielcach. 

Zwracam się do Czcigodnych Księży o ewentualne zachęcanie osób świeckich i sióstr 

zakonnych do studiowania teologii. Kształcenie przyszłych katechetów jest dobrem całej naszej 

diecezji, dlatego potrzeba wspólnego wysiłku. Ponadto istnieje możliwość podjęcia studiów 

licencjackich z muzykologii.  

2. Księży wyświęconych w latach 2009-2010 informuję, że zgodnie z postanowieniem Ks. 

bpa Kazimierza Ryczana są zobowiązani do studiowania w ramach stałej formacji kapłanów na 

podyplomowych studiach katechetyczno-pastoralnych. Księża mogą w ramach doskonalenia 

zawodowego starać się o dofinansowanie studiów z funduszów oświatowych. Podanie oraz 

kwestionariusz, które są potrzebne do studiowania, będą do odebrania w sekretariacie 

Świętokrzyskiego Instytutu Teologicznego. 

3. Wszelkich informacji można uzyskać w sekretariacie Instytutu, na stronie internetowej 

www.studia.kielcelive.pl lub pod numerami telefonów: 41 341 65 67 lub 609 919 696. 

 

                                                                                      Ks. Jarosław Czerkawski 

       Dyrektor Świętokrzyskiego Instytutu Teologicznego 

       

VIII. DUSZPASTERSTWO RODZIN 

 

  1. 12 marca 2011 r. - dzień skupienia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji     

Kieleckiej. Al. IX Wieków Kielc 15a. Kaplica Domu Księży Emerytów - 10.00. Droga Krzyżowa, 

a następnie Msza Św. i spotkanie na Sali konferencyjnej. Zapraszamy. 

2. 25 marca 2011 r. - Dzień Świętości Życia. Modlimy się w obronie zagrożonych 

poczętych dzieci jak również o poszanowanie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.  

Plakaty rozesłane na ten dzień do poszczególnych parafii podkreślają i informują  

o działaniach przez które propagujemy cywilizację życia. 

3. 8 Maja 2011 r. – Marsz Życia. 12.30 Msza Św. w Bazylice Katedralnej pod        

przewodnictwem Ks. Bp. Kazimierza Ryczana.  14.00 spod pomnika Henryka Sienkiewicza 

rozpoczynamy Marsz Życia. Serdecznie zapraszamy. 

4. 21. Maja 2011 r. – Zjazd rodzin adopcyjnych i zstępczych. 10. 00 Masza św. pod 

przewodnictwem Ks. Bp. Kazimierza Gurdy w kaplicy Domu Księży Emerytów Al. IX Wieków 

Kielc 15a, po Mszy św. spotkanie na sali konferencyjnej. Zapraszamy. 

http://www.studia.kielcelive.pl/
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5. 11 czerwca 2011 r. , sobota – dzień skupienia dla Doradców Życia Rodzinnego, godz. 

9.00 Al. IX Wieków Kielc 15a sala konferencyjna. Serdecznie zapraszamy. 

6. W dniach 2 – 4 września 2011 r. w Skorzeszycach odbędą się rekolekcje dla Doradców 

Życia Rodzinnego. Zjazd 2 września do godziny 17. 00. O godz. 18. 00 kolacja, a o 19.00 Msza 

św. Koszt pobytu 160 zł. od osoby. W rekolekcje mogą się włączyć małżeństwa z całej diecezji. W 

sobotę o godz. 12.00 Msza Dziękczynna za 25 lat posługi Doradców Życia Rodzinnego z naszej 

diecezji. Msza  Św. pod przewodnictwem Ks. Bp. Kazimierza Gurdy. Serdecznie zapraszamy.  

7. 17 września sobota – rozpoczynamy szkolenie na Doradców Życia Rodzinnego. 

Początek spotkania godz. 10.00 sala konferencyjna Al. IX Wieków Kielc 15a przy Domu Księży 

Emerytów. Terminy kolejnych spotkań zostaną ustalone po pierwszym spotkaniu i 

ukonstytuowaniu się grupy. Prosimy Ks. Proboszczów o przekazanie tej informacji osobom, które 

są zainteresowane posługą małżeństwom i rodzinom w naszej Diecezji, jak również o wydanie 

opinii osobie, która w przyszłości zamierza prowadzić poranię rodzinną w parafii.   

8. 24 – 25 września 2011 – Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. Bliższe 

informacje na plakatach rozsyłanych do parafii. Serdecznie zapraszamy. 

9. 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.  

10. Kontakty: 

I. Duszpasterstwo Rodzin – Kielce, Al. IX Wieków 15a - tel. 41-3445592. 

Godziny dyżurów Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego: 

     - Wtorek  15.00 – 17.30 

- Środa             15.00 – 17.30 

- Piątek  10.00 – 12.00 

II. Katolicki Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy – Kielce, Al. IX Wieków 15a –telefaks 41-3447042 

lub 41-3445592. 

                                                                                 Ks. dr Mariusz Rak 

                                                                                    Diecezjalny Duszpasterz Rodzin 

         

IX. CARITAS 

 
  1. U progu Wielkiego Postu prosimy Czcigodnych Księży o szczególne zaangażowanie 

w program „Jałmużna Postna”. Przekazano już do parafii skarbonki wraz z materiałami 

informacyjnymi. Ofiary ze skarbonek pozostają do dyspozycji w parafiach na cele charytatywne 

(cel wiodący: leczenie i rehabilitacja dzieci i starszych). Prosimy o przekazanie do Biura Caritas w 

terminie do 15 maja br. informacji o wysokości zebranych ofiar i ich przeznaczeniu. 

 

2. Tradycyjnie już Caritas zabiega o przekazanie  1% podatku w rozliczeniu rocznym za 

2010 r. Apelujemy usilnie, aby Czcigodni Księża zachęcali wiernych do tej formy wsparcia 

działań Caritas Kieleckiej. Tak jak w ub. roku środki z tego tytułu przeznaczamy na budowę 

Hospicjum w Kielcach. Do parafii trafiły już materiały promocyjne. Na naszej stronie internetowej 

www.kielce.caritas.pl można pobrać bezpłatny program do rozliczenia PIT 2010. 

 

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

do Księży Dziekanów baranki wielkanocne z cukru. Prosimy o życzliwe zachęcenie parafian do 

włączenia się w tę akcję wielkanocną. Ofiary z tego dzieła są przeznaczone na kolonie dla dzieci z  

rodzin biednych. 

 

4. Zachęcamy gorąco Księży Prefektów oraz katechetów do udziału w prowadzeniu 

turnusów koloni charytatywnych. W tym roku zaplanowano turnusy w Skale, Kaczynie, Karpaczu 

i w Pogorzelicy (nad M.Bałtyckim). Coraz bardziej odczuwalny jest brak księży i katechetów, 

http://www.kielce.caritas.pl/
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którzy wielkodusznie włączyliby się w to szczytne dzieło. Szczegółowe ustalenia prowadzi 

Ks. Krzysztof Banasik-  kom. 604-611-636. 

 

5. Rok 2011 przeżywany jest w Europie jako Międzynarodowy Rok Wolontariatu. 

Zachęcamy do zakładania Szkolnych Kół Caritas i Parafialnych Zespołów Caritas które skupiają 

wolontariuszy w dzieła charytatywne w szkole i w parafii. Jesteśmy gotowi udzielić w tym 

zakresie wsparcia poprzez materiały formacyjne, czy stosowne szkolenia. Więcej na 

www.dcw.caritas.pl. Koordynator Diecezjalnego Centrum Wolontariatu: Katarzyna Kossek -kom. 

664-031-039. 

 

6. Kolejny rok Caritas rozprowadzać będzie żywność unijną z programu PEAD 2011. 

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 – kom. 664-031-037. 

 

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

grupy parafialne i wycieczki szkolne  po atrakcyjnych cenach. Ośrodek w ostatnim czasie 

przeszedł  remont zyskując nowe pomieszczenia i wyższy standard. Do dyspozycji  jest też boisko 

sportowe ze sztuczną nawierzchnią i miejsce na ognisko. Kontakt: Ks. Bogusław Bochenek – kom. 

519189250. 

 

  8. W strukturach Caritas Kieleckiej funkcjonuje 7 świetlic środowiskowych i 2 ogniska 

wychowawcze. Jest to sprawdzona forma wsparcia dzieci przez pomoc w nauce, dożywianie i 

duszpasterską opiekę. Jeśli Księża dysponują wolnymi salami katechetycznymi to zachęcamy do 

rozważenia uruchomienia takiej świetlicy w porozumieniu z  Caritas i władzami samorządowymi. 

Kontakt: ks. Krzysztof Banasik. 

 

9. Składamy serdeczne podziękowanie za ofiary zbierane w parafiach na wspólne dzieła 

miłosierdzia. Wykaz ofiar przekazanych w ub. r. został doręczony do Księdza Dziekana i  

Wicedziekana. Prosimy o uregulowanie zaległości. Sprawozdanie merytoryczne z działalności 

Caritas Kieleckie za 2010 r. przekazaliśmy Księżom wraz z materiałami na Wielki Post. 

       

                                                                        Ks. Stanisław Słowik 

        Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej 

 

X. DUSZPASTERSTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

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

turnusów wczasorekolekcji dla osób niepełnosprawnych: 

 

I. TURNUS:  19 VI-2 VII 2011 

II. TURNUS: 3-16 VII 2011 

III. TURNUS: 17-30 VII 2011 

IV. TURNUS: 31 VII-13 VIII.2011 

V. TURNUS: 14-27 VIII 2011 

 

 2. Osoby niepełnosprawne i wolontariuszy zapraszam też na następujące spotkania:  

 

15 V 2011 godz. 15.00 Majówka, Dom w Piekoszowie 

3 VI 2011 godz.10.00 Na cześć Jana Pawła II, Masłów, lotnisko 

http://www.dcw.caritas.pl/
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10 IX 2011 godz. 11.30 Ognisko, Dom w Piekoszowie 

13 XI 2011 godz. 10.30 Odpust, Dom w Piekoszowie 

31 XII 2011 godz. 20.00 Sylwester, Dom w Piekoszowie 

 

  3. 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.ddn.org.pl  

 

                                                                                                         ks. Jan Jagiełka 

                                                                                  Duszpasterz Chorych i Niepełnosprawnych 

 

XI. DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY ZDROWIA 

 

 1. W dniach 21-22 maja b.r. odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia na 

Jasną Górę. Przed pielgrzymką, w dniu 20 maja o g. 10.00 na Jasnej Górze w Auli Jana Pawła II 

rozpoczną się rekolekcje dla pracowników Służby Zdrowia, które poprowadzi ks. Tadeusz Polak. 

 

 2. W dniu 10 października b.r.  Eucharystią w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w 

Krakowie – Łagiewnikach rozpocznie działalność Szkołą Kapelanów Szpitalnych. Będzie to 

ośrodek formacyjny oraz konsultacyjno – szkoleniowy przygotowujący do pełnienia posługi przy 

chorych. Szkoła Kapelanów powstaje z myślą nie tylko o księżach, ale również ma formować 

osoby świeckie, siostry i braci zakonnych. 

 

                                                                                        Ks. Włodzimierz Jastrząb 

                                                                                     Duszpasterz Służby Zdrowia 

 

XII. DUSZPASTERSTWO  MŁODZIEŻY 

 

1. Do rozpoczęcia XXVI Światowych Dni Młodzieży – Madryt 2011 zostało pięć 

miesięcy. Na dzień dzisiejszy zgłosiło się 278 osób z 68 parafii, znajdujących się na terenie 26 

dekanatów. Wśród nich jest 13 kapłanów, 2 siostry zakonne i 7 kleryków. Mamy jeszcze 22 wolne 

miejsca. Możemy jednak przy znaczącym zwiększeniu się liczby chętnych zatroszczyć się o 

dodatkowe. Dlatego jeszcze raz proszę Księży o pomoc w dotarciu do młodzieży zaangażowanej 

w duszpasterstwo i zachęcenie jej do wyjazdu na ŚDM w Madrycie. To ważne, aby młodzież z 

naszych grup parafialnych wzięła udział w tym święcie, na które została zaproszona przez papieża 

Benedykta XVI. Bez pomocy z naszej strony, przekonania jej, że może liczyć na wsparcie 

materialne, trudno oczekiwać pozytywnych decyzji. Liczymy, że tak jak prosił Ksiądz Biskup 

Ordynariusz w komunikacie z dnia 15 listopada 2010 roku, do Madrytu wyjadą przedstawiciele z 

każdego dekanatu naszej diecezji.  

Dziękując Księżom za złożone na ten cel ofiary z parafii i indywidualne, pragnę 

poinformować, że jesteśmy jedyną diecezją w Polsce, która zorganizowała zbiórkę na ŚDM.  

Ze względu na trudności finansowe młodzieży, od maja br. chcemy wraz z jadącymi na 

ŚDM dotrzeć do parafii, aby przez informację i zachętę do nabywania tanich książek religijnych 

pozyskać brakujące nam środki. 

Proszę też Księży o pomoc w znajdowaniu sponsorów i pozyskiwaniu środków od 

samorządów.  

http://www.ddn.org.pl/
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Dla młodzieży, która nie będzie mogła udać się do Hiszpanii, przygotowujemy w dniach 

20 – 21 sierpnia spotkanie diecezjalne w łączności z ŚDM p.t. „Światłowodem do Madrytu”. 
 

2. Zgodnie z zachętą Ojca Świętego Niedziela Palmowa jest Dniem Młodzieży. 

Zachęcamy, aby w tym dniu w parafiach zorganizować spotkania dla młodzieży według 

przesłanych materiałów lub podtrzymać tradycję procesji między parafiami. 
 

3. W ramach Dekanalnego Duszpasterstwa Młodzieży organizowane będą czuwania 

modlitewne związane z Uroczystością 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. 
 

4. W sobotę 18 czerwca 2011 roku odbędzie się IX Diecezjalne Spotkanie Młodzieży 

„Wiślica – u źródeł wiary”, pod hasłem: „W komunii z Bogiem”. 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 poprzednich latach (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 do końca czerwca, gdyż ułatwi nam to finansowanie spotkania. Bliższe 

informacje o Spotkaniu znajdą się na folderach oraz na www.wislica.kielcelive.pl . 
 

5. W dniu 15 października br. (sobota), odbędzie się w Kielcach VI 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 kościołach stacyjnych, a zakończy o g. 19.30. 
 

                                                                                            Ks. Sławomir Sarek 

                                                                                 Diecezjalny duszpasterz młodzieży 
 

XIII. 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. 

Ostatni cykl przedwakacyjny rozpocznie się w niedzielę 8 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., podjęliśmy w ramach Duszpasterstwa 

Akademickiego naszej diecezji działalność specjalnych Warsztatów poświęconych tematyce 

miłości, małżeństwa i rodziny. 

Przypominamy, że przy Diecezjalnym Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego w Kielcach od 

grudnia 2009 roku istnieje nowa formuła duszpasterskiej pomocy młodzieży akademickiej i 

pracującej, mająca na celu pomoc jej w chrześcijańskim przygotowaniu się do życia małżeńskiego 

mailto:duszpasterz@kielce.opoka.org.pl
http://www.wislica.kielcelive.pl/
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i rodzinnego. Są to regularne spotkania raz w miesiącu oprócz adwentu i Wielkiego Postu pod 

wspólnym tytułem: AKADEMICKA SZKOŁA UCZUĆ.  

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 18 kwietnia 2011 r., o godz. 19.30.  

 

4. 19 kwietnia br. – WIELKI WTOREK - o godz. 20.00 Duszpasterstwo Akademickie 

zaprasza na DROGĘ KRZYŻOWĄ ULICAMI KIELC.  

5. W dniach 6 – 8 maja br. odbędzie się 75 PIELGRZYMKA AKADEMICKA NA 

JASNĄ GÓRĘ, pod hasłem: „Zakorzenieni w Chrystusie”. Jak co roku będzie organizowany 

wyjazd autokarami z naszego Duszpasterstwa.  

 

6. Tydzień w Ośrodku DA: 
Niedziela - EUCHARYSTIA – godz. 18.00; 

Poniedziałek – EUCHARYSTIA – godz. 19.30; 

Wtorek – EUCHARYSTIA – godz. 19.30. 

- Akademickie spotkania z kulturą – co drugi czwartek o godz. 20.00. 

- 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. 
  

XIV. DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY LITURGICZNEJ 

 

1. Pielgrzymka  służby liturgicznej i ich rodzin do Włoch (Trasa: Monte Casino - 

Watykan –Rzym- Asyż -  Padwa – Wenecja – Wiedeń) odbędzie się w dniach 24.06-30.06.2011 r..             

Koszt 1150zł. Cena obejmuje: 

- transport autokarem klasy lux (WC, barek, klimatyzacja, video) 

- wyżywienie: 4 śniadania  i 4 obiadokolacje 

- 4 noclegi - hotele klasy 2* lub 3*  

- Ubezpieczenie – pełny pakiet NW, KL i bagaż (dokładne warunki ubezpieczenia)  

- opiekę pilota  

UWAGA! Dodatkowo płatne:  przewodnicy lokalni, opłaty turystyczne, parkingi, metro, bilety 

itp. 50 Euro. Kolejność realizacji programu może ulec zmianie. Zapisów należy dokonywać u  ks. 

Łukasza Zygmunta tel. 502 429 800. Zapraszamy wszystkich posługujących przy ołtarzu Pana: 

ministrantów, lektorów, animatorów, ministrantów seniorów, schole parafialne oraz rodziny 

ministrantów do wspólnego pielgrzymowania. 
 

2. Kurs ceremoniarza odbędzie się w kwietniu 2011 roku. 

 

3. O turnusach wakacyjnych będzie informacja w oddzielnym komunikacie. 

 

4. Dzień ministranta oraz błogosławieństwo nowych animatorów służby liturgicznej 

będzie w dniu 17.09.2011 r.. 
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5. Kurs lektorski – październik – listopad 2011 rok w rejonach całej diecezji. 

Błogosławieństwa lektorów udzieli ks. Bp Kazimierz Ryczan w dniu 03.12.2011 r. w Bazylice 

Katedralnej w Kielcach. 

 

6. Dzień skupienia lektorów i animatorów służby liturgicznej 6 - 7 maja 2011; 9 – 10 

września 2011 Skorzeszyce. 

 

7. Informacje o Lidze piłki nożnej ministrantów: www.liga.ministranci.info.pl 

 

8. Informacje o Turnieju tenisa stołowego ministrantów: www.tenis.ministranci.info.pl 

 

9. Rekolekcje dla dekanalnych moderatorów służby liturgicznej oraz księży 

odpowiedzialnych w parafii za służbę liturgiczną – listopad 2011 Rabka Zdrój. 

 

10. Zapraszamy na stronę naszego duszpasterstwa: www.ministranci.info.pl 

 

                                                                                                Ks. Łukasz Zygmunt 

                                                                            Diecezjalny Moderator Służby Liturgicznej 
 

XV. RYCERSTWO NIEPOKALANEJ  
  

1. Rycerstwo Niepokalanej diecezji Kieleckiej, w Roku Św. Maksymiliana Marii Kolbego, 

z racji 70. rocz. jego  męczeńskiej śmierci w Auschwitz, zaprasza na XIV Wielkopostną 

Pielgrzymkę Pokutną na Kalwarię Świętokrzyską w Morawicy w sobotę 02 kwietnia 2011 r..  

Pielgrzymka rozpocznie się o g. 8.45 a zakończy o 14.45. Poprowadzi ją o. Ryszard Żuber OFM 

conv., Prezes Narodowy Rycerstwa Niepokalanej. 
 

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

terminie od 12 – 25 sierpnia 2011 r. w Ośrodku Rekolekcyjnym w Lipinkach koło Gorlic. 

Odpłatność za turnus 650 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. 16.00 do 17.00; czwartek od godz. 14.00 do 17.00 ; sobota 

od godz. 10.00 do 12.00. 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. 
 

3. Comiesięczne Dni Skupienia Rycerstwa Niepokalanej w Kielcach odbędą się w roku 

2011 w następujących terminach:  

02 kwietnia Pielgrzymka do Morawicy; 14 maja; 11 czerwca ; 10 września; 08 października;  19 

listopada; 17 grudnia. Spotkania rozpoczynają się o godz. 9.30 w Kaplicy Domu Parafialnego  

przy ul. Urzędniczej 3 w Kielcach. W programie każdego spotkania przewidziane są:  

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. 

Zachęcamy, aby w tych spotkaniach modlitewno formacyjnych uczestniczyli wszyscy Animatorzy 

wspólnot parafialnych i przedstawiciele Rycerstwa ze wszystkich parafii naszej diecezji gdzie 

została propagowana idea Oddania Matce Bożej na wzór św. Maksymiliana M. Kolbego. 

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

http://www.liga.ministranci.info.pl/
http://www.tenis.ministranci.info.pl/
http://www.ministranci.info.pl/
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4. Coroczny Ogólnopolski Zjazd Rycerstwa Niepokalanej oraz Czuwanie Nocne w 

Niepokalanowie w dniach 30 – 31 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 
                                                                              

XVI. RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE 
 

1. 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 - 25 CZERWCA - 11 LIPCA 

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

SZLACHTOWA k/ SZCZAWNICY - KOSZT 450 ZŁ 
 

OAZA DZIECI BOŻYCH - PO IV I V KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ   

LUBOMIERZ k/ MSZANY DOLNEJ – KOSZT 400 ZŁ 
 

            TURNUS II - 13-29 LIPCA 
OAZA NOWEJ DROGI 1° - PO VI KLASIE PODSTAWÓWKI I I KLASIE GIMNAZJUM  

LUBOMIERZ k/ MSZANY DOLNEJ - KOSZT 400 ZŁ 
 

              TURNUS III - 30 LIPCA-15 SIERPNIA 

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

SZLACHTOWA k/ SZCZAWNICY - KOSZT 450 ZŁ 
 

            TURNUS POŁĄCZONY Z ŚDM w MADRYCIE - 30 LIPCA-22 SIERPNIA 
OAZA NOWEGO ŻYCIA I° - DLA LICEALISTÓW I STUDENTÓW 

DĘBNO i HISZPANIA - KOSZT 450 ZŁ 

 2. Dla małżeństw wraz z dziećmi oraz dorosłych indywidualnie zostaną zorganizowane 

Rekolekcje Ewangelizacyjne w Szlachtowej k/ Szczawnicy, w dniach 6–11.07.2011 r.. Koszt  

rekolekcji 200 zł dla dorosłych i 100-150 zł dla dzieci w zależności od wieku. 

3. Bliższych informacji na temat proponowanych rekolekcji można uzyskać w Referacie 

Ruchu Światło- Życie, tel. 41 3680504 oraz Ksiądz Moderator, tel. 602758365. 
 

               Ks. Sławomir Sarek 

                                                            Moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          † Kazimierz Gurda  

                                                                                          Wikariusz Generalny 


