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KURIA DIECEZJALNA                Kielce, dnia 24 października 2011 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 - 45 /11 

 
 

KOMUNIKATY KURIALNE 

NA KONFERENCJE REJONOWE 

Październik – 2011 

 

 

I. KANCELARIA KURII 

 

1. Wizytacje w 2012 r. odbędą się w następujących dekanatach:  

- Lelów – Biskup Diecezjalny Kazimierz Ryczan 

- Pińczów – Biskup Pomocniczy Marian Florczyk 

- Wodzisław – Biskup Pomocniczy Marian Florczyk 

- Kazimierza Wielka -  Biskup Pomocniczy Kazimierz Gurda 

- Piekoszów - Biskup Pomocniczy Kazimierz Gurda 

 

2. Sprawa pilna. Prosimy Księży Dziekanów i Proboszczów Parafii Kieleckich o uregulowanie 

zaległości za materiały duszpasterskie na furcie kurialnej.  

Prosimy wszystkich Księży Proboszczów i Wikariuszy o uregulowanie zaległości parafialnych i 

osobistych w kasie Kurii Diecezjalnej.  

 

3. Przypominamy  Księżom o obowiązku dostarczania do Kurii intencji binacyjnych oraz  

o zachowywaniu prawa kanonicznego powszechnego i partykularnego, w odniesieniu do 

odprawiania intencji mszalnych / por. kan. 905 KPK, Zarządzenia Posynodalne Biskupa 

Kieleckiego, s. 17/.   

 

4. Przypominamy Księżom posiadającym czasowe upoważnienie do spowiadania wiernych 

 o konieczności jego przedłużenia do końca roku. 

 

                                                                                         Ks. dr Andrzej Kaszycki  

                                                                                      Kanclerz Kurii 

 

II. WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO 

 

1. Nowy rok kościelny będziemy przeżywali pod hasłem: „Kościół naszym domem”. Zachęcamy 

do korzystania z materiałów zawartych w wydanym przez Komisję Duszpasterską Episkopatu 

Polski „Programie duszpasterskim”, dostarczonym do każdej parafii. 

 

2. Wznowione zostaje wydawanie „Materiałów duszpastersko – liturgicznych”. Kolejne zeszyty, 

począwszy od Adwentu tego roku, będą dostarczane do parafii. 

 

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


 2 

3. Ks. Bp Ordynariusz Kazimierz Ryczan mianował ks. Bogusława Bodzionego Diecezjalnym 

Duszpasterzem Kół Różańcowych. Jego poprzednikowi ks. Wiesławowi Chęcinie dziękujemy za 

dotychczasową posługę.  Kontynuując koordynację tego modlitewnego dzieła w naszej diecezji, 

nowy duszpasterz pragnie rozpocząć organizowanie rekolekcji dla zelatorek i zelatorów kół 

rózańcowych. 

 

4. Zgodnie z zaleceniami III Synodu Diecezji Kieleckiej przypominamy o obowiązku 

organizowania dwa razy w roku konferencji dekanalnych, na których omawiane byłyby 

szczegółowo problemy duszpasterskie dekanatu oraz dyskutowane zagadnienia przygotowujące 

do konferencji rejonowych. 

 

5. Wydział przygotowuje na czas wizyty duszpasterskiej foldery, w formie podwójnej kartki 

pocztowej dotyczącej znaku krzyża. Zamówienia i odbiór w Referacie Duszpasterstwa Ogólnego. 

 

6. Organizowana jest przez naszą diecezję pielgrzymka do Ziemi Świętej w dniach 31.03 – 

09.04.2012 roku, umożliwiająca uczestnictwo w liturgii Wielkiego Tygodnia w Jerozolimie. 

Prosimy o przekazanie tej informacji w parafiach. Zainteresowani mogą się zgłaszać do końca 

listopada do ks. Sławomira Sarka (tel. 602758365). 

 

7. W trakcie wakacji w naszej diecezji, oprócz pielgrzymki na ŚDM w Madrycie, zostały 

zorganizowane następujące dzieła apostolskie:  

a/ XXX Piesza Pielgrzymka Diecezjalna na Jasną Górę 

- 2349 uczestników; 

b/ Caritas  

– turnusy kolonijne – 1000 dzieci i młodzieży z diecezji, 200 osób z Ukrainy i Białorusi oraz 120 

wolontariuszy; 

c/ Ruch Światło-Życie  

– rekolekcje – 250 dzieci, młodzieży i 50 animatorów, 

- rekolekcje dla rodzin – 59 małżeństw i 92 dzieci; 

d/ Służba liturgiczna  

- pielgrzymka służby liturgicznej i rodzin do Rzymu - 170 osób, 

- turnus wypoczynkowy – 50 osób; 

e/ Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci 

- misyjne lato z Bogiem – 142 uczestników 

f/ Rycerstwo Niepokalanej 

- kolonie - rekolekcje „Rycerskie lato z Bogiem”– 70 osób. 

 

                                                                                                     Ks. Sławomir Sarek 

                                                                                   Z-ca Dyrektora Duszpasterstwa Ogólnego 

 

III. REFERAT KATECHETYCZNY 

 

1. Kodeks Prawa Kanonicznego nakłada na proboszcza następujące zadania odnośnie katechezy:  

- troska o prowadzenie katechezy przygotowującej do uczestnictwa w sakramentach. 

- zorganizowanie nauczania katechetycznego we wszystkich rodzajach szkół. 

- zatroszczenie się, aby dzieci po pierwszej Komunii Świętej w dalszym ciągu pogłębiały 

formację katechetyczną przy parafii. 

- objęcie katechezą osoby upośledzone fizycznie i umysłowo. 

- wprowadzanie różnych form katechezy dla młodzieży i dorosłych. 

Prośba więc jest taka, aby zadbać o nauczanie religijne również w szkołach samorządowych czy 

w nauczaniu indywidualnym, gdzie nie zawsze nauczanie religii jest płatne.   
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2. Permanentna formacja katechetyczna wymaga od każdego katechety udziału w rekolekcjach, 

bardzo proszę księży o umożliwienie katechetom świeckim przeżycia rekolekcji w 

wyznaczonych terminach, bez względu na ich inne obowiązki parafialne.  Terminy rekolekcji 

dla katechetów świeckich w Skorzeszycach: 03-05 listopada 2011 rok; 12-14 stycznia 2012 rok; 

21-23 czerwca 2012 rok. 

 

3. Bardzo proszę o zachęcanie w ramach parafii do uczestnictwa w różnych formach 

duszpasterstwa katechetycznego np. rekolekcjach dla maturzystów i Pielgrzymce Maturzystów 

na Jasną Górę w dniach  05, 06, 07 marca 2012 r. 

 

4. Zgodnie z informacją podaną przez Koordynatora Biura Programowania Katechezy – ks. prof. 

Piotra Tomasika – z religii obowiązuje dotychczasowa Podstawa Programowa i dotychczasowe 

programy. Programy będą zmieniane sukcesywnie od 2012 roku.  

Jeśli sześciolatki pójdą o rok wcześniej do pierwszej klasy to wówczas w roku szkolnym 

2013/2014 będzie przerwa w Pierwszej Komunii Świętej, a następnie do tego sakramentu będą 

przystępowały dzieci z klas trzecich. 

 

5. Przygotowanie kandydatów do bierzmowania powinno się odbywać w II i III klasie 

gimnazjum według Zarządzeń Posynodalnych Biskupa Kieleckiego s. 28 w „Aneksie 8 b”. 

Z reguły uczniowie przystępują do sakramentu bierzmowania w swoich parafiach ale proszę o 

indywidualne podejście do każdego przypadku i jeśli są uzasadnione racje to można je 

uwzględnić i odstąpić od tej zasady.  

Wskazane byłoby, aby na terenie tej samej miejscowości, gdzie jest więcej parafii i szkół 

gimnazjalnych młodzież przystępowała do sakramentu bierzmowania  w jednym roku szkolnym 

to znaczy w III klasie gimnazjum. 

 

6. Uczniowie uczęszczający na lekcję religii uzyskują trzy kolejne dni  zwolnienia z zajęć 

szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. O terminie rekolekcji dyrektor szkoły 

powinien być zawiadomiony co najmniej miesiąc wcześniej. 

To rozporządzenie sprzed 20 lat nie precyzuje wielu kwestii i problemów, które ujawniają się 

dzisiaj - zwłaszcza bezpieczeństwa uczniów. Dlatego jeśli rekolekcje sprowadzają  się tylko do 

jednego spotkania w kościele, to należy dążyć do tego, aby uczniowie mieli część lekcji i po tym 

czasie przybyli do kościoła. 

 

7. W związku z wizytacjami kanonicznymi parafii z następujących dekanatów: kazimierskiego, 

lelowskiego, piekoszowskiego, pińczowskiego, wodzisławskiego bardzo proszę księży 

proboszczów o dostarczenie do Wydziału Katechetycznego planów lekcji religii wszystkich 

katechizujących w danej parafii.  

 

                                                                                                  Ks. dr Karol Zegan 

                                                                                Dyrektor Wydziału Katechetycznego 

 

IV. KOMUNIKATY WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO 

 

1. W roku akademickim 2011/2012 w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach 

przygotowuje się do kapłaństwa 72 alumnów. W tym na roku I – 8; na roku II – 16; na roku III – 

12; na roku IV – 10; na roku V – 12; na roku VI – 14.  
 

2. Serdecznie chcemy zaprosić młodzież męską szkół ponadgimnazjalnych (maturzystów, lecz 

nie tylko) na corocznie organizowane w Seminarium rekolekcje powołaniowe, które odbędą się 

w dniach od 28-30 grudnia 2011 r. Chętnych do udziału w rekolekcjach zgłaszamy do księży 

prefektów Seminarium.  
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3. Tradycyjne spotkanie opłatkowe Grona Przyjaciół Seminarium będzie miało miejsce dnia 

14.01.2012 r. Na spotkanie zapraszamy Przyjaciół, Sympatyków, wraz z Czcigodnymi Księżmi.    

 

4. Rektor WSD, Ks. dr Antoni Władysław Sowa ogłasza Konkurs Plastyczny poświęcony 

tematyce powołaniowej o nagrodę Rektora WSD. Adresatami konkursu są uczniowie wszystkich 

typów szkół. Przewidziane są dwa etapy konkursu. Pierwszy etap szkolny, a następnie etap 

finałowy, do którego zakwalifikowane zostaną najlepsze prace w poszczególnych kategoriach 

wiekowych. Finałowe rozstrzygnięcie Konkursu zaplanowane jest na dzień 19.05.2011 r. Będzie 

to dzień otwartych drzwi w Seminarium, coroczny Dzień Świadectwa. W najbliższym czasie 

ogłoszony zostanie Regulamin Konkursu, natomiast za pośrednictwem Wydziału Wychowania 

Kurii Diecezjalnej, WSD zwróci się do Czcigodnych Księży i Katechetów z prośbą o jego 

przeprowadzenie na etapie szkolnym.   

 

                                                                                                    Ks. mgr lic. Bartłomiej Pieron 

                                                                                        Prefekt ds. alumnów 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:  

 7 – 10 listopada 2011 r. – prezbiterzy wyświęceni w latach: 1983 - 1992 – prowadzi Ks. 

dr Jan Sikorski z Warszawy; 

 14 – 17 listopada 2011 r. – prezbiterzy wyświęceni w latach: 1993 - 2001 – prowadzi Ks. 

prof. Kazimierz Misiaszek (UKSW Warszawa); 

 21 – 24 listopada 2011 r. – prezbiterzy wyświęceni w latach: 2002 - 2010  – prowadzi ks. 

dr Andrzej Grefkowicz z Warszawy. 

 Początek w pierwszym dniu o godz. 17.00, a zakończenie w ostatnim 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. Marian Paulewicz (3 I), ks. Jan Widera (17 I), ks. Ryszard 

Rylski (4 II), ks. Zenon Kudła (8 IX), ks. Marian Kowalski (20 IX). Niech odpoczywają w 

pokoju.  

 

                                                                                 Ks. Jan Kaczmarek 

                                                                          Ojciec duchowny kapłanów 

 
3. Spotkanie formacyjne Dekanalnych Ojców Duchownych w czwartek, dnia 3 listopada br. o 

godz.10.30 w Seminarium Duchownym. 

 
4. Pielgrzymka Kapłanów Młodych wyświęconych w latach 1997 - 2011 do Świętej Katarzyny w 

sobotę, dnia 19 listopada br. Początek o godz. 10.00.  
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5. Formacyjne Spotkania Kapłanów Młodych (Dni skupienia) w roku 2012. Spotkania te są 

obowiązkowe i dołożymy starań (proboszczowie i wikariusze), aby ich pilnować. Przeszkoda 

utrudniająca uczestnictwo w wyznaczonym dniu i miejscu, nie zwalnia z obowiązku uczestnictwa 

i należy wybrać inne miejsce w innym dniu.  

Terminy te zaznaczone są w Kalendarzu Liturgicznym. Wielką pomocą będzie wpisanie ich do 

Księgi z intencjami. Spotkanie rozpoczyna się o godz. 19.00 i trwa do ok. 21.30.  

Poniżej zamieszczone są terminy spotkań formacyjnych 2012 roku. 

 

KSIĘŻA ŚWIĘCENI W LATACH 1997 – 2011 
 

KWIECIEŃ 

 

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

Daleszyce, Masłów – w WSD Kielce - godz. 19.00 

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

w CHRZĄSTOWIE - godz. 19.00 

20. – Piątek – Miechów, Słomniki, Wodzisław, Skała, Żarnowiec, Kazimierza Wlk., 

Proszowice, Skalbmierz, - w MIECHOWIE - godz. 19.00 

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

w CHĘCINACH - godz. 19.00 

25. – Środa – Neoprezbiterzy – w WSD Kielce 

26. – Czwartek – Busko, Wiślica, Chmielnik, Pińczów, Stopnica, Nowy Korczyn – w 

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

 

MAJ 

 

17. – Czwartek – Dzień Kapłański w Katedrze 

 

CZERWIEC 

 

15. – Piątek – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – Dzień Modlitwy o 

Uświęcenie Kapłanów (modlitwa w parafiach) 

 

KSIĘŻA ŚWIĘCENI W LATACH 1998 – 2012 
 

WRZESIEŃ 

 

17. – Poniedziałek – Neoprezbiterzy – w WSD Kielce 

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

w CHĘCINACH - godz. 19.00 

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

Daleszyce, Masłów – w WSD Kielce - godz. 19.00 

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

w CHRZĄSTOWIE - godz. 19.00 

21. – Piątek – Miechów, Słomniki, Wodzisław, Skała, Żarnowiec, Kazimierza Wlk.,   

Proszowice, Skalbmierz - w MIECHOWIE - godz. 19.00  

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

WIŚLICY - godz. 19.00 

 

LISTOPAD 

17. – Sobota – Pielgrzymka Młodych Księży, święconych w latach 1998 – 2012, do 

Proszowic (miejsce urodzenia bł. Józefa Pawłowskiego) - Godz. 10.00 
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6. Każdego roku biskupi i księża należący do Unii Apostolskiej Kleru udają się z pielgrzymką na 

Jasną Górę. W tym roku będzie ona miała miejsce w dniach 14 – 15 listopada. Pielgrzymka ta 

jest dobrą okazją do zapoznania się głębiej z ideą, duchowością i posłannictwem UAK w 

Kościele i w naszej Diecezji. UAK służy pogłębieniu duchowości księdza diecezjalnego i 

duchowości diecezjalnej. Zapraszam więc Was, Bracia Kapłani, do udziału w niej, jak również 

do stawania się jej członkami.  

 

PROGRAM PIELGRZYMKI KSIĘŻY UNIONISTÓW 

Jasna Góra - listopad 2011 

KAPŁAN UNIONISTA W KOŚCIELE, KTÓRY JEST NASZYM DOMEM 

 

Poniedziałek – 14 listopada (Jasna Góra – Kaplica Różańcowa) 

 

20.00 – Nieszpory  

          – Konferencja duchowa – Rozwój miłości pasterskiej, jako warunek uświęcenia 

kapłana i jego posługi – ks. dr Jan Sikorski, Warszawa. 

21.00 – Apel Jasnogórski, w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej – Ks. Bp Gerard 

Bernacki. 

 

Wtorek – 15 listopada 

 

 8.00 – Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu – Przewodniczy Ks. Bp Paweł Socha. 

9.30 – Wykład w Kaplicy Różańcowej: Miłość pasterska kapłana unionisty, jako istotny 

element jego współpracy z braćmi w prezbiterium – ks. dr Grzegorz Jaśkiewicz, Dyrektor 

Diecezjalny UAK Siedlce. 

Dyskusja. 

Wolne wnioski. 

11.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Różańcowej – Siedlce. 

12.00 – Zakończenie pielgrzymki przed Cudownym Obrazem Matki Bożej. 

12.30 – Obiad. 

Noclegi można zamawiać w Domu Pielgrzyma im. Jana Pawła II, na Jasnej Górze. 

Tel. (34) 3777-564 (od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 - 20.00) 

 

7. Kapłanów należących do UAK w naszej Diecezji oraz pragnących do niej wstąpić zapraszam 

na spotkanie w poniedziałek, dnia 21 listopada o godz. 19.30, do Seminarium Duchownego w 

Kielcach. Program i inne informacje zostaną podane w terminie późniejszym drogą e-mailową. 

 

                                                                                Ks. Tomasz Rusiecki 

                                                                          Ojciec duchowny kapłanów 

 

VI. INDYWIDUALNE FORMY ŻYCIA KONSEKROWANEGO 

 

1. Coraz żywiej rozwijają się w Kościele indywidualne formy życia konsekrowanego: 

konsekrowane dziewice, wdowy i pustelnicy. Wiele wiadomości na ten temat możemy 

zaczerpnąć ze strony internetowej tym formom poświeconej: www.konsekrowane.pl  

Z różnymi pytaniami można się zwracać również osobiście do mnie (Tel. 602 297 336). 

Postarajmy się także, aby o tych indywidualnych formach życia konsekrowanego informować 

naszych parafian. 

 

2. Obecnie w naszej Diecezji są: dwie dziewice konsekrowane, a cztery przygotowują się do 

konsekracji, cztery wdowy i jeden wdowiec, kolejne cztery przygotowują się do konsekracji. 

http://www.konsekrowane.pl/
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3. W niedzielę, dnia 30 października br. w Bazylice Katedralnej w Kielcach o godz. 11.00 

będzie miało miejsce błogosławieństwo wdowy, przez które zostanie włączona do stanu życia 

konsekrowanego. Obrzędu tego dokona Ksiądz Biskup Ordynariusz Kazimierz Ryczan. 

Byłoby wskazane, aby osoby zainteresowane tymi formami życia konsekrowanego mogły w tym 

obrzędzie uczestniczyć. 

 

4. Siostry zakonne posługujące w naszej Diecezji mają comiesięczne dni skupienia w soboty lub 

w niedziele. Bardzo proszę, aby w naszych planach duszpasterskich tę sprawę uwzględniać i 

umożliwiać im w tych dniach udział. 

 

5. Dzień 2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego, Matki Bożej Gromnicznej, jest także Dniem 

Życia Konsekrowanego w Kościele. W tym Dniu osoby konsekrowane naszej Diecezji: siostry 

zakonne, zakonnicy, członkowie Instytutów Świeckich i osoby należące do indywidualnych form 

życia konsekrowanego gromadzą się w Katedrze Kieleckiej na Mszy św. o godz. 11.00, 

sprawowanej przez Księdza Biskupa Ordynariusza Kazimierza Ryczana. Podczas tej Mszy św. 

Ksiądz Biskup dokona także konsekracji dziewic (2 lub 3). 

 

         Ks. Tomasz Rusiecki 

                                                                                                            Wikariusz Biskupi 

 

 

VII. DUSZPASTERSTWO  MISYJNE 

 

1. Każda parafia otrzymała we wrześniu br. Kalendarze misyjne 2012 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.  

 

2. Tradycyjnie, przedostatnia niedziela października, w tym roku – 23 X, Niedziela Misyjna, jest 

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

„Zglobalizowany świat pilnie potrzebuje ewangelizacji”, które wypada wykorzystać w 

animacji misyjnej parafian (por. KPD 3/2011, s. 297-300).  

 

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 2011. 

Idźcie i głoście. Misyjne Materiały Liturgiczne”. 

 

4. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2011/2012 ruszyła kolejna edycja 

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

„Niech zakwitnie milość”. Wszelkie informacje wraz z regulaminem konkursu znajdziemy na 

stronach www.adgentes.misje.pl., tel. 22-743-95-24; fax +48 22-743-95-27. 

 

5. Tegoroczny program formacyjny PDMD przebiega pod hasłem „Budujemy most misyjny z 

bł. Janem Pawłem II”. Pomocą w realizacji tego programu są materiały formacyjne dla dzieci 

pod tym samym tytułem. Program oparty jest na idei budowania MOST-u braterstwa misyjnego, 

która nie może być zapomniana. Radość po beatyfikacji Jana Pawła II to dobra okazja, by 

zachęcić dzieci do wsłuchania się w przesłanie Błogosławionego. 

http://www.adgentes.misje.pl/
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6. 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. Wkrótce będą przesłane do każdej parafii materiały liturgiczne pt. „Kolędnicy 

Misyjni”. 

 

7. IX Krajowy Kongres Misyjny Dzieci odbędzie się 2 czerwca 2012 r. na terenie Wyższego 

Seminarium Duchownego diecezji Warszawsko-Praskiej przy ul. Mehoffera 2 w Warszawie. 

Szczegółowe informacje będą systematycznie zamieszczane na stronie internetowej PDMD, w 

czasopiśmie Świat Misyjny oraz materiałach liturgicznych.  

 

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

Papieskiej Unii Misyjnej Diecezji Kieleckiej”. 

 

                                                                                       Ks. Jan Kaczmarek 

                                              Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych 

 

 

VIII. DUSZPASTERSTWO RODZIN 

 

1. 14 stycznia 2012 Opłatek Duszpasterstwa Rodzin. Godzina 10.00 Msza św. pod 

przewodnictwem ks. bp Kazimierza Gurdy w Kaplicy Domu Księży Emerytów Al. IX Wieków 

Kielc 15a i spotkanie w sali konferencyjnej. 

 

2. 3 marca 2012 - 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 w sali konferencyjnej. 

 

3. 25 marca 2012 - 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. 

 

4. 19 maja 2012 – Zjazd rodzin adopcyjnych i zstępczych. 10. 00 Msza św. pod przewodnictwem 

ks. bp Kazimierza Gurdy w Kaplicy Domu Księży Emerytów Al. IX Wieków Kielc 15a, po Mszy 

św. spotkanie w sali konferencyjnej. 

 

5. 2 czerwca 2012, sobota – dzień skupienia dla Doradców Życia Rodzinnego, godz. 10.00 Al. IX 

Wieków Kielc 15a - sala konferencyjna. 

 

6. W dniach 31 sierpnia – 2 września 2012 r. w Skorzeszycach odbędą się rekolekcje dla 

Doradców Życia Rodzinnego. Zjazd 31 sierpnia 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.  

 

7. Trwa szkolenie na Doradców Życia Rodzinnego. Terminy w 2011 roku: 17 września, 8 

października, 5 listopada i 10 grudnia. Terminy 2012 roku: 7 stycznia, 11 lutego, 10 marca, 14 

kwietnia, 12 maja, 16 czerwca. Początek spotkania godz. 9.30 sala konferencyjna Al. IX Wieków 

Kielc 15a przy Domu Księży Emerytów.  
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8. 22 – 23 września 2012 – Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. Bliższe informacje 

na plakatach rozsyłanych do parafii. 

 

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

od 16.00–18.00. Bliższe informacje w gablocie przy poradni oraz pod numerem tel. (41) 3682156 

w godz. 16.00 – 18.00.  

  

10. Kontakty: 

 

I. Duszpasterstwo Rodzin – Kielce, Al. IX Wieków 15a - tel. (041) 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 – fax (041) 3447042, 

lub tel. (041) 3445592. 

 

                                                                                                           Ks. dr Mariusz Rak 

                                                                                                Diecezjalny Duszpasterz Rodzin 
 

 

IX. CARITAS 

 

1. Składamy podziękowanie Czcigodnym Księżom za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki 

ofiar na rzecz budowy Hospicjum w Kielcach w ramach akcji „Pola nadziei” i za wszelkie 

zaangażowanie w dzieła miłosierdzia. 

 

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. 

      

3. Przypominamy o wpłaceniu do Biura Caritas  zaległych ofiar na cele charytatywne. Umożliwi 

to właściwe realizowanie podjętych zadań. 

       

4. Caritas w przyszłym roku w dalszym ciągu będzie rozprowadzać żywność dla najbiedniejszej 

ludności z programu PEAD.  Zachęcamy do współpracy w celu utworzenia punktów wydawania 

żywności przy parafiach tak, aby były one w każdym dekanacie. Zapewniamy w tym względzie 

pomoc merytoryczną i organizacyjną. Obecnie na terenie naszej diecezji funkcjonuje 25 takich 

punktów wydawania żywności.  

 

5. Zachęcamy do korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego Caritas w Kaczynie przez grupy 

parafialne, wycieczki szkolne i inne po atrakcyjnych cenach. Ośrodek został ostatnio 

przebudowany i dysponuje 50 miejscami 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 
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X. DUSZPASTERSTWO  OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

1. W Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie na rok 2012 planowanych jest 5 turnusów 

wczasorekolekcji dla osób niepełnosprawnych: 

 

I. TURNUS:  24 VI -7 VII 2012 

II. TURNUS: 8-21VII 2012 

III. TURNUS: 22 VII-4 VIII 2012 

IV. TURNUS: 5-18 VIII 2012 

V. TURNUS: 19 VIII-1I X 2012 

 

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

8 I 2012 godz. 13.30 Opłatek, kościół św. Jana Chrzciciela w Kielcach 

11 II 2012 godz. 11.00 Światowy Dzień Chorego, Dom w Piekoszowie 

11 III 2012 godz. 15.30 Spotkanie wielkopostne, kościół św. Franciszka w Kielcach 

15 IV 2012 godz. 14.00 „Święcone”, kościół w Małogoszczu 

13 V 2012 godz. 14.30 „Majówka”, Dom w Piekoszowie 

4 VI 2012 godz. 10.30 Spotkanie na cześć bł. Jana Pawła II, Masłów, lotnisko 

15 IX 2012 godz. 14.00 Ognisko, Plac obok Domu w Piekoszowie 

18 XI 2012 godz. 11.00 Odpust, Kaplica Domu w Piekoszowie 

31 XII 2012 godz. 20.00 Sala w Domu 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. REFERAT ORGANISTOWSKI 

 

1. Referat Organistowski zaprasza wszystkich organistów i pełniących funkcje organistowskie na 

Spotkanie Cecyliańskie w dniu 21.11.2011 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 do Studium 

Organistowskiego – ul. Wesoła 54. Udział w spotkaniu jest obowiązkowy, a Księża 

Proboszczowie i Dziekani są proszeni o przekazanie tej informacji – zaproszenia swoim 

współpracownikom. 

 

2. Przypominam, iż według wymogów prawa diecezjalnego, organistę przyjmuje i zwalnia 

Proboszcz za wiedzą i zgodą Referatu Organistowskiego Kurii Diecezjalnej. Do posługi 

organistowskiej nie można dopuszczać ludzi, którzy nie legitymują się świadectwem ukończenia 

Diecezjalnego Studium Organistowskiego. Dotyczy to również absolwentów różnego typu szkół i 

uczelni muzycznych. 

 

         Ks. Zbigniew Rogala 

 

http://www.ddn.org.pl/
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XII. DUSZPASTERSTWO ROLNIKÓW I SAMORZĄDOWCÓW 

 

1. W dniach  4-5 marca  2012 r.  XI Diecezjalna Pielgrzymka i Czuwanie Rolników diecezji 

kieleckiej oraz absolwentów Ludowego Uniwersytetu Katolickiego na Jasnej Górze.  

 

2. W dniach 24-25 lutego 2012 r. w Skorzeszycach odbędą się rekolekcje dla Samorządowców 

diecezji kieleckiej 

 

                                                                                Ks. Tadeusz Szlachta 

                                                                   Diecezjalny Duszpasterz Rolników 

 

XIII. ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH DIECEZJI KIELECKIEJ 

im. Św. Stanisława Kostki 

 

1. 593 uczniów Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej rozpoczęło nowy rok szkolny 

2011/2012 (14 rok działalności). W skład zespołu wchodzi 27 oddziałów klasowych: 

 niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa (klasy „0” – VI) - 14 klas; 

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

 publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Stanisława Kostki - 5 klas. 

Szkoła zatrudnia 55 nauczycieli oraz 6 pracowników obsługi. 

 

2. Nabór na rok szkolny 2012/2013 do szkoły podstawowej i gimnazjum rozpocznie się 01 lutego 

a zakończy się 23 marca 2012 r. Kandydaci składają w sekretariacie szkoły kwestionariusz wraz 

z opinią ks. Proboszcza, katechety i wychowawcy. Nabór do Katolickiego Liceum 

Ogólnokształcącego trwa od 28 kwietnia do 28 czerwca 2012 r.  

 

3. Proszę Księży Proboszczów oraz Księży Katechetów o skierowanie zachęty do uczniów klas 

trzecich gimnazjum, aby zainteresowali się kontynuacją nauki w Katolickim Liceum. Istnieje 

możliwość zakwaterowania młodzieży spoza Kielc w internatach. 

 

4. Szczegóły dotyczące naboru znajdziemy na stronach internetowych www.kostka-kielce.pl.,    

e-mail: sekretariat@zskdk.neostrada.pl, tel: (41) 3431175, dyr. (41) 3422419 

 

                                                                                                                                                                         Ks. Jacek Kopeć 

                                                           Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej 

 

XIV. DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY 

 

1. Młodzież z naszej diecezji, która uczestniczyła w XXVI Światowych Dniach Młodzieży w 

Madrycie w sierpniu tego roku, wyraża wdzięczność wszystkim Księżom, parafiom, osobom 

indywidualnym, firmom i samorządom, których wsparcie finansowe umożliwiło pokrycie 

kosztów wyjazdu. Ze składek zbieranych w parafiach uzyskaliśmy 68000 zł, a blisko drugie tyle 

było darem Duszpasterstwa Młodzieży, osób indywidualnych, firm i samorządów. Tą sumę 

wykorzystaliśmy na dofinansowanie 140 osób. Jesteśmy jedyną diecezją w Polsce, która 

przeprowadziła taką zbiórkę. 

W spotkaniu z papieżem Benedyktem XVI w Madrycie uczestniczyło 400 młodych z naszej 

diecezji – 300 osób w grupie diecezjalnej i 100 w grupie zorganizowanej przez Drogę 

Neokatechumenalną. Ta liczba stawia nas na szóstym miejscu w Polsce. Pochodzili oni z 82 

parafii z terenu 27 dekanatów, a towarzyszyło im 15 księży ma czele z Bpem Kazimierzem 

Gurdą. Ważne, aby przełożyć to doświadczenie na pracę w parafiach. 

 

http://www.kostka-kielce.pl/
mailto:sekretariat@zskdk.neostrada.pl
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2. 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. 

Do rozwijania tych grup nawoływał Ojciec Święty Benedykt XVI w homilii w Madrycie.  

 

3. Zapraszamy na "Noc Świętych", czuwanie modlitewne ukazujące piękno powołania do 

świętości. Odbędzie się ono w dniu 31 października 2011 r., w Wigilię Uroczystości Wszystkich 

Świętych, o godz. 20.00, w Kielcach w Kaplicy akademickiej, a następnie na Pl. Jana Pawła 

II. Zachęcamy do organizowania podobnych spotkań w ramach parafii lub dekanatów. 

 

4. Spotkania dekanalne młodzieży odbędą się w Wigilię Uroczystości Chrystusa Króla w dniu 

19.11.2011 roku. Proszę o zainteresowanie tym spotkaniem młodych należących do grup 

apostolskich oraz niezrzeszonych i pomoc duszpasterzowi dekanalnemu w ich zorganizowaniu. 

 

5. Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez Wspólnotę Taize odbędzie się w Berlinie 

w dniach 28.12.2011 – 01.01.2012 roku. Prosimy o poinformowanie o nim młodzieży oraz 

kierowanie chętnych do ks. Roberta Zapały – tel. 603548203 - z par. p.w. Trójcy Świętej w 

Jędrzejowie, który jest odpowiedzialnym za ten wyjazd.  

 

 

                                                                                               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 

 

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 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. 

    Najbliższa konferencja i WARSZTATY odbędą się w poniedziałek 24 października 2011 r., o 

godz. 19.30. 

W ADWENCIE zapraszamy studentów i młodzież pracującą na RORATY 

 o godz. 6.15.  Po nabożeństwie wspólne śniadanie. 

mailto:emmanuel.da.kielce@wp.pl
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4. REKOLEKCJE AKADEMICKIE odbędą się w dniach 4-7 grudnia 2011 r. Będzie im 

przewodniczył ks. dr Bogusław Jaworowski, egzorcysta, misjonarz Świętej Rodziny. Na 

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

nabożeństwie spotkanie opłatkowe. 

 

5. 11 stycznia 2012 r. o godz. 19.00 będzie u nas gościł ks. dr Piotr PAWLUKIEWICZ. Podczas 

Eucharystii wygłosi homilię i poprowadzi konferencję. Prosimy P.T. Duszpasterzy o 

umożliwienie młodzieży wzięcia udziału w tym spotkaniu. 

 

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. 

- Adoracja KRZYŻA – to nowa propozycja na piątkowe wieczory od godz. 19.00. 

- Absolwenci wyższych uczelni i młodzież pracująca – spotkania w piątki, po adoracji 

Krzyża. Więcej szczegółów będzie podane w najbliższym czasie podczas ogłoszeń w CODA 

Emmanuel przy ul. Wesołej. 

- 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.  

- 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 2011/2012: 

 

 

Ks. dr Artur Skrzypek 

Diecezjalny Koordynator DA 

ul. Wesoła 54 

Tel. 508865553 

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

 

 

Duszpasterz wkrótce zostanie mianowany 

Parafia Miłosierdzia Bożego 

ul. Mieszka I 48 

Tel. 41 3455552; 41 3660667  

 

Ks. Marceli Frączek 

Parafia Św. Jadwigi Królowej 

Skwer Św. Jadwigi 1 

Tel. 41 3318888 

e-mail: xmf@op.pl 

 

 

Ks. Marcin Boryń 

Parafia Św. Wojciecha 

Plac Św. Wojciecha 9 

Tel. 41 3444481 

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

 

Ks. Marcin Żuchowicz 

Parafia Św. Józefa Robotnika 

ul. Turystyczna 3 

Tel. 41 3624628 

 

 

o. Adam Gęstwa 

Parafia  Św. Franciszka z Asyżu 

ul. Warszawska 33 

Tel. 41 3311617 

 

mailto:emmanuel.da.kielce@wp.pl
mailto:xmf@op.pl
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XVI. DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY LITURGICZNEJ 

 

Podczas tegorocznych ferii zimowych w dniach 13 - 25.02.2012 roku zapraszamy służbę 

liturgiczną do udziału w turnusach wypoczynkowych w Rabce Zdroju. Karty zgłoszenia będą do 

pobrania na furcie w Kurii. 

 

                                                                                                  ks. Łukasz Zygmunt  

                                                                            Diecezjalny Moderator Służby Liturgicznej 

 

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 13 – 

19.02 i 19 - 25.02.2012 r. Koszt 220 zł. Rekolekcje te oparte są na głoszeniu czterech praw życia 

duchowego z wykorzystaniem dynamik i zabawy. Dają one również możliwość zawiązania grupy 

oazowej w parafii, więc zachęcamy do wysłania kilku osób na dany turnus.  
 

2. Małżeństwa i osoby indywidualne zapraszamy na rekolekcje ewangelizacyjne dla dorosłych. 

Odbędą się one w Szlachtowej k/ Szczawnicy w dniach 10 – 15.02.2012 r.. Koszt 250 zł. Istnieje 

możliwość zabrania ze sobą dzieci, dla których będą zorganizowane zajęcia. 

 

3. Księży pragnących zapoznać się z chryzmatem i metodą Ruchu Światło-Życie zapraszamy na 

dni skupienia do Szlachtowej k/ Szczawnicy w dniach 12 – 15.02.2012 r.. 

 

4. W dniu 20.11.2011 r. Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie zaprasza na „Samochodową 

randkę małżeńską”. Ta ogólnopolska inicjatywa ma na celu umocnienie lub odbudowanie więzi 

małżeńskich. Spotkania w naszej diecezji rozpoczną się o godz. 17.00 w kinach w Kielcach i 

Włoszczowe, a następnie uczestnicy o godz. 19.15 wysłuchają audycji w radio i zostaną 

zaproszeni do skorzystania z sześciotygodniowego kursu interaktywnego. Bliższe informacje 

można znaleźć na www.randkamalzenska.pl i u księży Józefa Majchrzyka (606971945) oraz 

Marcina Gałczyńskiego (607177710). 

 

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

młodzieży oraz kręgów Domowego Kościoła, poprzez spotkania ewangelizacyjne w danej 

parafii. 

 

6. Bliższe informacje i zgłoszenia w Referacie Ruchu w Kurii (tel. 41-3680504) lub u moderatora 

diecezjalnego ks. Sławomira Sarka (tel. 602758365).  
 

                                                                                       Ks. Sławomir Sarek  

                                                                                    Moderator diecezjalny  

                                                                                      Ruchu Światło-Życie 

 

 

 

 

 
                                                                                          † Kazimierz Gurda  

                                                                                          Wikariusz Generalny 

 

http://www.randkamalzenska.pl/

