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KURIA DIECEZJALNA                       Kielce, dnia 13 kwietnia 2012 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 - 26/12 
 

KOMUNIKATY KURIALNE 

NA KONFERENCJE REJONOWE 

Kwiecień – 2012 

 

I. KANCELARIA KURII 

 

1.Przypominamy Księżom o konieczności zgłaszania do Kurii wszelkich wyjazdów na urlopy, 

pielgrzymki oraz inne formy wypoczynku. W przypadku wyjazdów zagranicznych konieczne jest 

uzyskanie zgody Biskupa Diecezjalnego. 

 

2. Prosimy, aby Księża w pracy kancelaryjnej stosowali się do „Instrukcji o prowadzeniu kancelarii 

parafialnej”, zawartej w  Zarządzeniach Posynodalnych Biskupa Kieleckiego, s. 59-61. 

 

                                                                                        Ks. dr Andrzej Kaszycki  

                                                                                      Kanclerz Kurii 

 

II. WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO 

  

1. W trzy majowe weekendy odbędą się w Centrum Dialogu i Spotkań w Skorzeszycach dni 

skupienia dla zelatorek i zelatorów. Celem tych spotkań jest podjęcie formacji odpowiedzialnych za 

Koła Różańcowe w parafiach i tworzenie diecezjalnych struktur Wspólnoty Żywego Różańca.  

Zwracamy się z serdeczną prośbą do Księży Proboszczów o przekazanie tej informacji 

odpowiedzialnym za Koła Różańcowe w parafii, zachęcenie ich oraz pomoc w zgłoszeniu, w 

terminie do końca kwietnia, u ks. dr Andrzeja Jankoskiego – dyrektora Centrum (kom. 608577284) 

lub ks. Bogusława Bodzionego – asystenta diecezjalnego Kół Różańcowych (12/3892050, kom. 

604092680). Zapisów prosimy dokonywać według następującego porządku, choć w 

poszczególnych przypadkach będzie możliwość zapisu w innym terminie. 

03 – 05 maja 2012 r. Dekanaty: Kielce Śródmieście, Kielce Południe, Kielce Północ, Kielce 

Zachód, bodzentyński, masłowski, daleszycki, piekoszowski. 

11 – 13 maja 2012 r. Dekanaty: buski, stopnicki, chmielnicki, kazimierski, miechowski, morawicki, 

pińczowski, proszowicki, skalbmierski, skalski, słomnicki, wiślicki, wodzisławski. 

25 – 27 maja 2012 r. Dekanaty: chęciński, jędrzejowski, koniecpolski, lelowski, łopuszański, 

małogoski, nowokorczyński, sędziszowski, szczekociński, włoszczowski, zagnański, żarnowiecki. 

 

2. W związku z zaniedbaniami, przypominam o zobowiązaniu naszej diecezji do włączania się w 

comiesięczne czuwanie na Jasnej Górze w nocy z 4 na 5 każdego miesiąca. Głównym 

koordynatorem czuwania, w danym miesiącu, jest Ksiądz Dziekan lub wyznaczony przez niego 

Ksiądz Proboszcz jednej z parafii ze wskazanych dekanatów. Do zadań księdza koordynatora/ów 

czuwania należy zachęcenie księży i wiernych parafii dekanatów do udziału we wspomnianym 

czuwaniu na Jasnej Górze oraz ustalenie porządku czuwania, tzn. wyznaczenie kaznodziei i 

przewodniczącego liturgii, a także służby liturgicznej i osób odpowiedzialnych za oprawę 

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

przedstawicieli z jak największej liczby parafii uczestniczących w czuwaniu. 

http://www.kielce.opoka.org.pl/
mailto:duszpasterz@kielce.opoka.org.pl
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Czuwania powinny się odbywać według podanego poniżej porządku. 
MIESIĄC DEKANATY KOORDYNUJE 

Styczeń Kielce Śródmieście, Kielce Zachód Ks. Dziekan dek. Kielce Śródmieście 

Luty Kielce Północ, Masłów Ks. Dziekan dek. Kielce Północ 

Marzec Małogoszcz, Jędrzejów, Chmielnik Ks. Dziekan dek. Chmielnik 

Kwiecień Proszowice, Skała Ks. Dziekan dek. Proszowice 

Maj Skalbmierz, Kazimierza Wielka, Sędziszów Ks. Dziekan dek. Sędziszów 

Czerwiec Pińczów, Stopnica, Wodzisław Ks. Dziekan dek. Wodzisław 

Lipiec Bodzentyn, Chęciny, Daleszyce Ks. Dziekan dek. Chęciny 

Sierpień Miechów, Słomniki Ks. Dziekan dek. Miechów 

Wrzesień Nowy Korczyn, Piekoszów, Zagnańsk Ks. Dziekan dek. Piekoszów 

Październik Kielce Południe, Busko Zdrój, Morawica, 

Wiślica 

Ks. Dziekan dek. Kielce Południe 

Listopad Żarnowiec, Szczekociny, Łopuszno Ks. Dziekan dek. Szczekociny 

Grudzień Koniecpol, Lelów, Włoszczowa Ks. Dziekan dek. Koniecpol 

 

3. W dniu 13 maja br., w rocznicę zamachu na bł. Jana Pawła II, odbędzie się II Marsz Życia, 

który przejdzie ulicami Kielc pod hasłem „Praca i święto dla rodziny”. Rozpocznie się on w 

Bazylice Katedralnej Eucharystią o godz. 12.30, a następnie po uformowaniu grupy przy pomniku 

„Jodła”, na skwerze obok Kurii, przejdzie ulicami: A. Mickiewicza, Hipoteczną, H. Sienkiewicza i 

St. Staszica 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. Niech to spotkanie będzie wyrazem naszej 

troski o poszanowanie ludzkiego życia. 

 

4. Zauważając pogłębiający się proces niewrażliwości na grzech i potrzebę wynagradzania za niego, 

wyrażający się m.in. w słabnącej praktyce przeżywania Pierwszych piątków miesiąca, proponujemy 

od czerwca br. korzystanie z materiałów przygotowanych na nabożeństwa pierwszopiątkowe. Będą 

one obejmować Komentarz wprowadzający do Eucharystii, kazanie tematyczne, modlitwę 

wiernych oraz wprowadzenie do Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wprowadzeniem do 

tej propozycji duszpasterskiej będzie list pasterski Ks. Bpa Kazimierza Ryczana. 

 

5. W związku z przeżywanym rokiem duszpasterskim „Kościół naszym domem” zachęcamy do 

organizowania pielgrzymek parafialnych, które przybliżałyby wiernym sanktuaria naszej diecezji. 

 

6. W dniu 11 października br. papież Benedykt XVI uroczyście rozpocznie w Watykanie Rok 

Wiary. Korzystając z Noty Kongregacji Nauki Wiary zawierającej wskazania duszpasterskie na 

Rok Wiary przygotowany został w naszej diecezji następujący program jego rozpoczęcia. 

a/ Uroczyste rozpoczęcie Roku Wiary w diecezji nastąpi w dniu 13 października 2012 r.  

Eucharystią w Bazylice Katedralnej o g. 11.00. Zaproszeni są na nie wszyscy Księża 

Proboszczowie wraz z dwoma świeckimi z parafii. W trakcie Mszy św. Księża Biskupi wręczą 

Księdzu Proboszczowi Katechizm Kościoła Katolickiego a świeckim kompendium. 

b/ W parafiach należy przygotować dekorację na Rok Wiary, gdzie zostanie umieszczona Biblia, 

KKK i dokumenty Soboru Watykańskiego II. Chętni mogą nabyć drukowane przez „Jedność” 

ozdobne wydanie Pisma Świętego. 

c/ W niedzielę 14 października 2012 r., w każdej parafii, w czasie sprawowania głównej Eucharystii 

powinno się odbyć uroczyste rozpoczęcie Roku Wiary według przygotowanych materiałów. 

d/ Wprowadzeniem w Rok Wiary będzie list pasterski Biskupa Ordynariusza. 

e/ Podstawową formą przeżywania Roku Wiary będą comiesięczne nabożeństwa i kazania 

katechizmowe w ramach parafii nawiązujące do 12 artykułów wiary oraz powiązane z nimi 

spotkania dyskusyjne. 

f/ Wszystkie propozycje duszpasterskie do wykorzystania w parafiach będą przekazywane w formie 

zeszytów. 

g/ O inicjatywach ponadparafialnych informować będziemy za pośrednictwem komunikatów. 
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7. 20 października br. odbędzie się diecezjalna pielgrzymka do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, 

której przewodniczyć będzie Biskup Ordynariusz Kazimierz Ryczan. Jej celem jest pogłębienie 

treści związanych z przeżywanym „Kościół naszym domem” rokiem duszpasterskim i 

rozpoczynającym się Rokiem Wiary. Szczegółowy program podany zostanie w osobnym 

komunikacie. 

 

8. Z racji 20 rocznicy pobytu Jana Pawła II w Kielcach, powstała w ubiegłym roku wystawa 

prezentująca to wydarzenie. Składa się ona z 31 plansz o wymiarach 150x100 cm i zawiera zdjęcia 

z wizyty papieskiej wraz z fragmentami wypowiedzi Ojca Świętego z Kielc i Masłowa. Chcąc 

wypożyczyć tę wystawę w celu prezentacji w parafiach proszę o kontakt ze mną, tel. 602758365. 

 

                                                                                                Ks. Sławomir Sarek 

                                                            Zastępca Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego 

 

III. REFERAT KATECHETYCZNY 

 

1. W roku szkolnym 2012/2013 zostaną wprowadzone do szkoły nowe podręczniki do I i IV klasy. 

Pierwsza Komunia Święta pozostanie w tym roku w klasie II. W roku szkolnym 2013/2014 zostaną 

wprowadzone nowe podręczniki w klasie II i V – i w tym roku szkolnym nie będzie Pierwszej 

Komunii Świętej. W roku szkolnym 2014/2015 Pierwsza Komunia Święta zostaje przeniesiona do 

klasy III.  

 

2. Chciałbym przypomnieć, że uczestnictwo w radach pedagogicznych jest obowiązkowe dla księży 

uczących religii. 

 

3. Wiosenne dni formacyjne rozpoczną się w parafiach wyznaczonych przez księży wizytatorów 

dekanalnych po17 kwietnia 2012 roku. 

 

4. Ostatnia tura rekolekcji dla katechetów świeckich 21-23 czerwca 2012 roku. 

Decyzją księdza Biskupa Ordynariusza od roku szkolnego 2012/2013, opłaty za rekolekcje 

katechetów świeckich będą doliczane do rachunków parafialnych i pobierane przez kasę kurialną. 

 

5. Inauguracja roku katechetycznego 2012/2013 30 i 31 sierpnia 2012 roku. 

   

         Ks. dr Karol Zegan 

                                                                                 Dyrektor Wydziału Wychowania Katolickiego 

 

IV. DUSZPASTERSTWO KAPŁANÓW 

 

1. XXIII Dzień Kapłański dla wszystkich Prezbiterów naszej diecezji odbędzie się 17 V 2012 r. 

(czwartek) w bazylice katedralnej w Kielcach. Początek o godz. 10.00. Dokładny program tego 

Dnia zostanie przesłany Czcigodnym Księżom w późniejszym terminie. 

 

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

roku 2012 odbędą się w Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach według 

następującego porządku: 

II seria: 5 XI (poniedziałek) – 8 XI (czwartek) 2012 r. – prezbiterzy wyświęceni w latach 1983 – 

1992; 

III seria: 13 XI (wtorek) – 16 XI (piątek) 2012 r. – prezbiterzy wyświęceni w latach 1993 – 2001; 

IV seria: 19 XI (poniedziałek) – 22 XI (czwartek) 2012 r. – prezbiterzy wyświęceni w latach 

2002– 2011. 
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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. W dniach od 25 do 28 kwietnia 2012 roku odbędą się, w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjno - 

Wypoczynkowym "Betania" w Rabce, rekolekcje dla księży zajmujących się duszpasterstwem 

młodzieży - tak Duszpasterzy Dekanalnych jak również uczących w szkołach ponadpodstawowych. 

Poprowadzi je o. Paweł Chmura OFMConv, z Ośrodka Leczenia Uzależnień od Środków 

Psychoaktywnych "San Damiano" w Chęcinach. Rekolekcje mają na celu przybliżenie tematyki 

zagrożeń związanych z sięganiem przez młodzież po środki uzależniające oraz metodami 

przeciwstawiania się jej. Zgłoszenia u ks. Sławomira Sarka – tel. 602758365. 

 

4. Tworzymy jedno prezbiterium Kościoła Kieleckiego. Starajmy się być solidarni w modlitwie, 

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

modlitewnym udziale w pogrzebie zmarłego brata kapłana i o odprawieniu w jego intencji Mszy 

św. W 2012 roku zmarło dwóch naszych Księży: ks. Jerzy Kantyka i ks. Mieczysław Stachurski. 

Niech odpoczywają w pokoju. 

                                                                                    Ks. Jan Kaczmarek 

                                                                               Ojciec duchowny kapłanów 

 

5. Spotkania formacyjne młodych kapłanów. 

 

KWIECIEŃ  

 

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

w CHRZĄSTOWIE - godz. 19.00 

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

Proszowice, Skalbmierz, - w MIECHOWIE - godz. 19.00 

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

w CHĘCINACH - godz. 19.00 

25. – Środa – Neoprezbiterzy i Księża następujących dekanatów: Kielce (wszystkie 

dekanaty), Zagnańsk, Piekoszów, Łopuszno, Bodzentyn, Daleszyce, Masłów – w WSD 

Kielce 

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

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

 

WRZESIEŃ  

 

17. – Poniedziałek – Neoprezbiterzy – w WSD Kielce 

19. – 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 – Spotkanie z tego dnia jest przeniesione na dzień 26.09.br.  

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

WIŚLICY - godz. 19.00 

26. – Środa – Miechów, Słomniki, Wodzisław, Skała, Żarnowiec, Kazimierza W., 

Proszowice, Skalbmierz - w MIECHOWIE - godz. 19.00 

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

w CHĘCINACH - godz. 19.00 
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6. 15.06.2012 r. – Piątek – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – Dzień Modlitwy o 

Uświęcenie Kapłanów (modlitwa w parafiach) Materiały zostaną dostarczone w terminie 

późniejszym. 

 

Ks. Tomasz Rusiecki 

      Ojciec duchowny kapłanów 

 

7. Pragniemy poinformować, że w dniach 10-12 września 2012 r. w Krakowie odbedą się XII 

Mistrzostwa Polski Księży w Tenisie Ziemnym. Zaiteresowanych odsyłamy na stronę internetową 

www.tenisksiezy.pl. 

 

 V. UNIA APOSTOLSKA KAPŁANÓW NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA 

 

1. W tym roku Unia Apostolska Kleru obchodzi Jubileusz 150 lat istnienia. Centralne obchody 

odbywać się będą w Rzymie w październiku, a obchody europejskie UAK w Paryżu w sierpniu tego 

roku. W Polsce obchody te będą miały miejsce na Jasnej Górze w listopadzie br. Informacje bliższe 

zostaną podane w październiku. 

    Obchód Jubileuszu UAK w naszej Diecezji związany będzie z Dniem Kapłańskim, 17 maja br.. 

W związku z tym zapraszam na spotkanie kapłanów należących do UAK, jak i pragnących do niej 

należeć, do kaplicy św. Kazimierza w naszym Seminarium, dnia 25 kwietnia br. na godz. 19.30. 

 

2. Unia Apostolska Kleru organizuje REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE W DUCHU UAK w 

dniach 12-15 listopada w Domu Pielgrzyma im. Jana Pawła II na Jasnej Górze. Rozpoczną się 

uroczystą Eucharystią Jubileuszową w Kaplicy NMP Królowej Polski na Jasnej Górze sprawowaną 

pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, 

z homilią Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu 

Polski. Zakończenie rekolekcji w czwartek, dnia 15 listopada w południe.  

Na rekolekcje te zapraszamy księży unionistów oraz innych księży, ponieważ UAK pragnie służyć 

pomocą każdemu kapłanowi. Rezerwujemy sobie miejsca w Domu Pielgrzyma im. Jana Pawła II na 

Jasnej Górze [Tel.: (34) 3777564, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 - 20.00].  

Bardzo proszę, aby Księża pragnący uczestniczyć w tych rekolekcjach przesłali na mój adres taką 

informację. 

 

                                                                                                             Ks. Tomasz Rusiecki 

                                                                                               Dyrektor Krajowy UAK w Polsce 

                                                                                                   trusiecki@kielce.opoka.org.pl 

                                                                                                               tel. 602 297 336 

 

VI. INDYWIDUALNE FORMY ŻYCIA KONSEKROWANEGO 

 

1. W październiku 2011 r. została konsekrowana kolejna czwarta wdowa w naszej diecezji, a w 

lutym 2012 r. kolejne dwie dziewice przyjęły konsekrację. Obrzędom przewodniczył Ksiądz Biskup 

Ordynariusz Kazimierz Ryczan. 

 

2. Obecnie przygotowują się do konsekracji 4 dziewice i 4 wdowy. O tej formie życia 

konsekrowanego postarajmy się także mówić. Informacje na temat indywidualnych form życia 

konsekrowanego znajdziemy na stronie internetowej: www.konsekrowane.org 

 

                                                                                                         Ks. Tomasz Rusiecki 

                                                                                                           Wikariusz Biskupi  

                                                                                 ds. Życia Konsekrowanego Diecezji Kieleckiej 

 

http://www.tenisksiezy.pl/
mailto:trusiecki@kielce.opoka.org.pl
http://www.konsekrowane.org/
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VII. KOMUNIKATY WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO 

 

1. 12 maja (sobota) – Dzień Świadectwa WSD – (otwartych drzwi).  Wyższe Seminarium 

Duchowne w Kielcach zaprasza wszystkich swoich Przyjaciół, Sympatyków, a także tych 

wszystkich, którzy chcą zobaczyć jakim rytmem żyje na co dzień „serce diecezji”, jakim jest 

Seminarium. Tegoroczny Dzień Świadectwa, połączony z dniem otwartych drzwi będzie miał 

miejsce 12 maja 2012 r. Rozpocznie się o godz. 10.00 uroczystą Mszą Świętą sprawowaną w 

intencji powołań do kapłaństwa i życia zakonnego, oraz za wszystkich Przyjaciół i Dobroczyńców 

naszego Seminarium. Następnie wszystkich Gości zapraszamy do wspólnego świętowania w 

gmachu Seminarium. Tego dnia zostanie rozstrzygnięty ogłoszony przez WSD konkurs plastyczny - 

„Pójdź za Mną – powołanie darem i tajemnicą”.   

 

2. 26 maja (sobota) o godz. 10.00 w Bazylice Katedralnej, Ks. Bp Kazimierz Ryczan udzieli 

Święceń prezbiteratu diakonom VI roku naszego Seminarium. 

 

3. Wiosenne dni seminaryjne odbędą się w kolejnych dekanatach według następującego porządku:  

 

22.04 

niedziela 
Miechów, Sędziszów, Wiślica 

06.05 

niedziela 
Pińczów, Skalbmierz, Wodzisław 

13.05 

niedziela 
Kazimierza Wielka, Lelów, Małogoszcz,  

20.05 

niedziela 
Łopuszno, Skała, Żarnowiec 

10.06 

niedziela 
Piekoszów 

 

4. Informacje dotyczące przyjęcia kandydatów do Seminarium. WSD z wielką nadzieją 

oczekuje na nowych kandydatów do kapłaństwa, którzy odpowiedzą na głos powołania i w naszym 

Seminarium rozpoczną formację. Kandydaci do Seminarium mogą zgłaszać się do Seminarium z 

początkiem czerwca. Nie znamy jeszcze szczegółowych zasad ani też terminów  naboru na 

Kierunek Teologia jakie będą obowiązywać w tym roku. Z chwilą ogłoszenia przez KUL Czcigodni 

Księża zostaną dokładnie poinformowani o kalendarium rekrutacji oraz wymaganych dokumentach 

poprzez pocztę elektroniczną i stronę internetową Seminarium. Z pewnością wzorem lat ubiegłych 

będą co najmniej dwa terminy rekrutacji (I – początek lipca; II – początek września). 

 

                                                                                                        Zarząd  

                                                                      Wyższego Seminarium Duchownego w  Kielcach 

 

VIII. REFERAT POWOŁAŃ 

 

1. Pod hasłem „Przez Ich zasługi i modlitwy…” odbędą się w dniach 7, 9, 18, 23, 28 maja 2012 r. 

modlitwy powołaniowe dla całej diecezji. Poszczególne dekanaty  przydzielone zostaną do 

Sanktuariów i Bazylik  naszej diecezji  (Pacanów, Piekoszów, Włoszczowa, Bazylika Katedralna i 

Miechów), gdzie odbędzie się spotkanie połączone z Eucharystią i czuwaniem modlitewne o 

powołania za przyczyną Świętych i Błogosławionych Polskich (relikwie Św. Stanisława Kostki, 

Św. Siostry Faustyny Kowalskiej, Bł. Jana Pawła II, Bł. Jerzego Popiełuszki). 

 

2. Rozpoczynamy realizację projektu modlitwy o powołania w ciągu całego Roku Liturgicznego. W 

każdej parafii diecezji, zgodnie z postanowieniem Biskupa Ordynariusza sprawowana będzie w 

wyznaczonym dniu Msza św. o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.  

 

3. Opracowane zostały materiały powołaniowe na nabożeństwa związane z Rokiem Liturgicznym.  

 

         Ks. Mirosław Kowalski 

            Referent ds. powołań 
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IX. ŚWIĘTOKRZYSKI INSTYTUT TEOLOGICZNY 
 

Zwracam się do Czcigodnych Księży z prośbą o przekazywanie osobom po maturze informacji o 

możliwości studiowania teologii z przygotowaniem pedagogicznym w Kielcach. Studia są w trybie 

dziennym, jednolite magisterskie, bezpłatne. Istnieje możliwość uzyskania stypendium naukowego i 

socjalnego. Bliższych informacji można uzyskać w sekretariacie Świętokrzyskiego Instytutu 

Teologicznego w Kurii Diecezjalnej lub pod numerem tel. 609919696. 
 

                                                                                      Ks. Jarosław Czerkawski 

       Dyrektor Świętokrzyskiego Instytutu Teologicznego 
 

X. DUSZPASTERSTWO MISYJNE 
 

1. Od dnia 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość wspierania polskich misjonarzy poprzez wysłanie 

SMS-a o treści MISJE pod numer 72032 (koszt 2,00 zł + VAT). Proszę Czcigodnych Księży o 

życzliwe przyjęcie tej formy pomocy dla naszych braci – misjonarzy. 
 

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

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

nabożeństwo o charakterze misyjnym. Zebrane wówczas od dzieci ofiary pieniężne przesyłamy 

do Kurii z dopiskiem: „Dzieci dzieciom misji”, które są przeznaczone dla dzieci z krajów 

misyjnych.  W 2011 r. wpłynęły ofiary od dzieci tylko z 86 parafii naszej diecezji. Proszę Księży 

Proboszczów o większe zainteresowanie się tą sprawą. 
 

3. W uroczystość Zesłania Ducha Świętego (w 2012 r. – 27 maja), kiedy to świętujemy początek 

misji Kościoła, pamiętajmy o chorych, którzy mają szczególny udział w tajemnicy Chrystusowego 

krzyża (por. Enc. Jana Pawła II Redemptoris missio, 78). Uroczystość ta obchodzona jest jako 

Dzień Cierpienia w intencji Misji. Cennym darem dla misji jest modlitwa i ofiara cierpienia ludzi 

chorych. Pomoce do przygotowania tego Dnia znajdują się w „Misyjnych materiałach 

liturgicznych”. 
 

4. Śladem minionych lat Dyrekcja Diecezjalna Papieskich Dzieł Misyjnych organizuje od 2 lipca 

(poniedziałek, godz. 17.00) do 7 lipca (sobota, godz. 13.00) 2012 r. „XII Misyjne Lato z Bogiem” 

dla dzieci, które w różny sposób chcą wspierać misyjne dzieło Kościoła. Serdecznie proszę Księży 

Proboszczów o zgłaszanie takich dzieci (do 16 czerwca 2012 r. pod nr telefonu 0-41 302-34-26) i o 

wsparcie finansowe tego dzieła. 
 

5. 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 
 

XI. DUSZPASTERSTWO RODZIN 
 

1. 19 maja 2012 – 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. 
 

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

Wieków Kielc 15a - sala konferencyjna. Serdecznie zapraszamy. 
 

3. W dniach 7 – 9 września 2012 r. w Skorzeszycach odbędą się rekolekcje dla Doradców Życia 

Rodzinnego. Zjazd 7 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. Proszę 

Księży o przekazanie terminu tegorocznych rekolekcji (7 - 9 WRZEŚNIA 2012) Doradcom Życia 

Rodzinnego, gdyż poprzednio ustalony uległ zmianie!!!  
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4. 22 – 23 września 2012 – Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. Bliższe informacje na 

plakatach, które zostaną rozsyłane do parafii. Serdecznie zapraszamy. 

 

5. Dom Samotnej Matki w Wiernej przyjmuje w sytuacjach kryzysowych. 26-065 Piekoszów, Ruda 

Zajączkowska nr 4 tel. 41 306-47-59. 

 

6. 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.  

 

7. Kontakty: 

 

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

Godziny dyżurów Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego: - Wtorek  15.00 – 17.30. 

                                                                                                       - Środa  15.00. – 17.30. 

                                                                                                       - Piątek              10.00. – 12.00. 

B/ Polski Związek Kobiet Katolickich - spotkania w każdy drugi poniedziałek miesiąca, Msza św. 

godz. 16.30 i spotkania na sali konferencyjnej Al. IX Wieków Kielc 15a. 

C/ Stowarzyszenie Praw Ojca – spotkania we wtorki i środy od 16.00 do 18.00 - sala konferencyjna 

przy poradni rodzinnej Al. IX Wieków Kielc 15a. 

 

                                                                                 Ks. dr Mariusz Rak 

                                                                                    Diecezjalny Duszpasterz Rodzin 

 

XII. ARCHIWUM DIECEZJALNE 

 

1. Pojawiła się inicjatywa starań o beatyfikację zmarłego w opinii świętości księdza Mariana 

Łuczyka. Inicjatywa została poparta przez Księdza Biskupa Kazimierza Ryczana. Do 

przeprowadzenia badań zostało wyznaczone przez Biskupa Ordynariusza Archiwum Diecezjalne. 

W związku z przewidywanym procesem beatyfikacyjnym kieruję prośbę do Czcigodnych Księży o 

przekazywanie informacji na ten temat. Chodzi o relacje na temat osoby śp. księdza Łuczyka, jak 

również o informacje o ludziach, którzy posiadają wiedzę na ten temat i do których należy dotrzeć. 

Wszystkich proszę o wsparcie sprawy modlitwą. 

 

2. Przy Archiwum Diecezjalnym zostały rozpoczęte prace nad stworzeniem Bibliografii diecezji 

kieleckiej. Bibliografia będzie polegać na spisaniu wszystkich książek, artykułów, folderów i 

innych druków. Następnie spis będzie wydany, jako książka. Chodzi o spisanie wszelkich 

publikacji na temat każdej parafii w naszej diecezji. Prace prowadzone są pod moim kierunkiem 

przez alumnów naszego seminarium. Zwracam się z prośbą do Czcigodnych Księży o 

przekazywanie do Archiwum wszelkich druków związanych z naszą diecezją i jej 

duchowieństwem. Proszę o: książki na temat parafii; książki na temat gminy i regionu, jeśli 

zawierają informacje o parafii lub obiektach sakralnych; broszurki; artykuły z gazet np. Słowo 

Ludu; folderki okolicznościowe; widokówki; obrazki związane z jubileuszami księży; inne. Druki 

można przekazywać bezpośrednio do Archiwum, lub pozostawić w Kurii na portierni. 

Przekazywane książki opatrywać notatką na stronie tytułowej: „Przekazuję do Archiwum 

Diecezjalnego w Kielcach.” Miejsce, data, czytelny podpis księdza. Jeśli nie możliwe jest 

przekazanie druku, proszę o informację na kartce papieru o tytule i autorze, miejscu i roku wydania. 

Celem akcji jest zgromadzenie w jednym miejscu druków dotyczących wszystkich parafii diecezji. 

 

        Ks. Andrzej Kwaśniewski 

          Dyrektor Archiwum Diecezjalnego 
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XIII. DIECEZJALNE DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY 

 

1. 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. 

 

2. Zapraszamy młodzież na XXX Ekumeniczne Spotkanie Młodych, które odbędzie się w dniach 25 

– 27 maja 2012 r. w Kodniu nad Bugiem. Obejmuje ono modlitwy prowadzone przez katolików, 

prawosławnych, unitów i protestantów oraz konferencje i spotkania w grupach dotyczące zagadnień 

ekumenicznych. Koszt, ok. 100 zł. Zapisy w każdy wtorek w kościele OO. Kapucynów po 

modlitwie o jedność, która rozpoczyna się o godz. 19.15. 

 

3. W sobotę 16 czerwca 2012 roku odbędzie się X Diecezjalne Spotkanie Młodzieży „Wiślica – u 

źródeł wiary”, pod hasłem: „Kościół naszym domem”. Rozpocznie się ono od pielgrzymki z 

czterech kościołów stacyjnych: Chotla Czerwonego, Jurkowa, Kociny i Strożysk. W ramach 

spotkania przedstawiciele poszczególnych parafii otrzymają krzyże do sal parafialnych. Zapisy w 

kościołach stacyjnych będą od godz. 10.00. 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 są 

następujące: młodzież w Wiślicy wpłaca po 10 zł, parafie do 1500 mieszkańców po 30 zł, a 

powyżej 1500 mieszkańców po 50 zł. Bliższe informacje o Spotkaniu znajdą się na plakatach oraz 

na www.wislica.kielcelive.pl. 

 

4. W dniach 12 - 13 października br. (piątek - sobota), odbędzie się w Kielcach VII 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 w piątek o g. 17.00, a zakończy w sobotę 

również o g. 17.00. Plan szczegółowy będzie podany w późniejszym terminie. W ramach tego 

spotkania młodzież będzie uczestniczyć w Bazylice katedralnej we Mszy św. uroczyście 

rozpoczynającej Rok Wiary w naszej diecezji.  

 

5. Tegoroczne Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez braci ze Wspólnoty z Taizé 

odbędzie się w Rzymie w dniach od 28 grudnia 2012 do 2 stycznia 2013. Związane jest ono z 

zaproszeniem ze strony papieża Benedykta XVI, który pragnął, aby młodzi włączyli się w ten 

sposób w obchody Roku Wiary. Organizowany jest wyjazd młodych z naszej diecezji na to 

spotkanie. Zapisy będą przyjmowane w Diecezjalnym Duszpasterstwie Młodzieży do 21 września 

2012 roku tak, aby chętni włączyli się w spotkania przygotowujące do tego wydarzenia. 

Koordynatorem wyjazdu jest ks. Marcin Boryń (tel. 662310808). 

 

6. XXVIII Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Rio de Janeiro w dniach 23 - 28 lipca 2013 r.. 

Składają się z dwóch etapów:  

a) pobytu w diecezji Kurytyba, gdzie pracuje pochodzący z Kielc ks. Kazimierz Długosz SChr; 

b) pobytu w Rio de Janeiro. 

Uczestnikami może być młodzież w wieku 18-35 lat, wyjątkowo od 16 roku życia, która będzie 

uczestniczyć w całorocznych przygotowaniach oraz duszpasterze. Pragnąc, aby mimo wysokich 

kosztów, wynoszących ok. 7000 zł, jak największa grupa z naszej diecezji uczestniczyła w tym 

spotkaniu, musimy już we wrześniu br. znać liczbę chętnych i rozpocząć wraz z nimi gromadzenie 

finansów umożliwiających realizację tego przedsięwzięcia. Liczę na pomoc w zachęceniu młodych, 

szczególnie tych zaangażowanych w grupy apostolskie oraz wsparcie materialne równie hojne jak 

mailto:duszpasterz@kielce.opoka.org.pl
http://www.wislica.kielcelive.pl/
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przy wyjeździe na ŚDM w Madrycie. Wyjazd licznej grupy z naszej diecezji, zwłaszcza 

maturzystów, studentów i młodzieży pracującej, jest istotny również ze względu na kolejne 

światowe spotkanie młodych, które z dużym prawdopodobieństwem odbędzie się w roku 2015 w 

Krakowie i będzie wymagało przyjęcia młodych także w naszej diecezji. Zdobyte doświadczenia 

zaprocentują w organizacji tego spotkania. Zgłoszenia będą przyjmowane przeze mnie osobiście z 

zaliczką w kwocie 700 zł. 
 

                                                                                            Ks. Sławomir Sarek 

                                                                                 Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży 

 

XIV. 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. 21 kwietnia br. odbędzie się 76 Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę, pod hasłem: 

„Kościół naszym domem”. Zbiórka i wyjazd autokarami z naszego Duszpasterstwa o godz. 6.45. 

Koszt wyjzadu to 15 zł. Zapisy prowadzone są w Ośrodku DA przy ul. Wesołej 54 i u parafialnych 

Duszpasterzy Akademickich. 

 

2. W dniach 25-27 maja br. wyjazd integracyjno-formacyjny do Dębna k/ Bodzentyna. Możliwość 

wyjazdu dla wszystkich chętnych, którzy szukają wspólnoty. Zapisy chętnych w Ośrodku DA przy 

ul. Wesołej 54. Informacje pod numerem telefonu Duszpasterstwa Akademickiego.  

 

3. KATECHEZY PRZEDMAŁŻEŃSKIE odbywają się w niedziele po Eucharystii. Ostatni cykl 

przedwakacyjny rozpocznie się w niedzielę 13 maja br. o godz. 18.00. 

 

4. 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 spotkania i warsztaty 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 7 maja 2012 r., 

o godz. 19.30, a kolejne 4  czerwca br. o godz. 19.30.  

 

5. Tydzień w Ośrodku DA: 

 

Niedziela - EUCHARYSTIA – godz. 18.00; 

Poniedziałek – EUCHARYSTIA – godz. 19.30; 

Wtorek – EUCHARYSTIA – godz. 19.30. 

 

- Poniedziałki spotkania formacyjne (biblijno-dyskusyjne):  

  - DLA STUDENTÓW po Eucharystii;  

  - DLA ABSOLWENTÓW po Eucharystii.  

- Wtorki - adoracja Najświętszego Sakramentu godz. 19.00. 

- 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. 

- 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. 
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6. Duszpasterze Akademiccy w Kielcach w roku Akademickim 2011/2012 
Ks. dr Artur Skrzypek 
Diecezjalny Koordynator DA 

ul. Wesoła 54 

Tel. 508 865 553 

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

Ks. Józef Majchrzyk 
Parafia Miłosierdzia Bożego 

ul. Mieszka I 48 

Tel. 41 345 55 52; 41 366 06 67  

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. Adam Gęstwa 
Parafia  Św. Franciszka z Asyżu 

ul. Warszawska 33 

Tel. 41 331 16 17 

 

XV. DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY LITURGICZNEJ 

 

1. W dniach 07 - 09 czerwca 2012 odbędą się rekolekcje formacyjne dla scholi parafialnych. 

Zapraszam w czwartek na godz. 18.00 wszystkich zaangażowanych w schole parafialne do 

uczestnictwa w dniach formacyjnych. Zakończymy w sobotę w godzinach wieczornych. 

Bliższe informacje i program w komunikacie Kurii Diecezjalnej. 

2. 01 - 12 lipca wyjazd wakacyjny Służby Liturgicznej do Pogorzelicy Gryfickiej nad morze. 

 

3. 01 - 08 lipca Diecezjalna Pielgrzymka Służby Liturgicznej i ich rodzin do Włoch. Na trasie 

nawiedziny Monte Casino - Watykan - Rzym- Asyż - San Marino - Padwę - Wenecję - Wiedeń. Jej 

szczegółowy program można zobaczyć na stronie www.ministranci.info.pl. Koszt od uczestnika to 

1250 zł + 50 euro. Zapraszamy do udziału w pielgrzymowaniu chłopców i dziewczęta związanych z 

służbą przy ołtarzu oraz ich rodziny. Prosimy Księży Proboszczów o podanie krótkiej informacji w 

ogłoszeniach parafialnych.  

 

4. 15 września 2012 roku odbędzie się XII Diecezjalny Dzień Ministranta. 

 

                                                                                                Ks. Łukasz Zygmunt 

                                                                            Diecezjalny Moderator Służby Liturgicznej 

 

XVI. KOMUNIKATY CARITAS 

 

1. W związku z zakończoną akcją „Jałmużna postna” przypominamy, że ofiary  

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

rehabilitacja dzieci i starszych osób). Prosimy o przekazanie do Biura Caritas  

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

 

2. Zachęcamy gorąco Księży Prefektów oraz katechetów do udziału w prowadzeniu turnusów 

kolonii charytatywnych. W tym roku zaplanowano turnusy w Kaczynie, Karpaczu  

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

i katechetów, którzy wielkodusznie włączyliby się w to szczytne dzieło. Szczegółowe ustalenia 

prowadzi Ks. Krzysztof Banasik – kom. 604 611 636. 

 

3. Kolejny rok Caritas rozprowadza żywność unijną z programu PEAD 2012. Zachęcamy do 

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

Zespoły Caritas). Zapewniamy pomoc merytoryczną. Dysponujemy też dodatkowo zapasem 

odzieży używanej w dobrym stanie, którą możemy przekazań  

na potrzeby parafii. Kontakt: s. Agata Jakieła – kom. 664 031 037. 

http://www.ministranci.info.pl/


 12 

 

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

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

i Wicedziekana. Prosimy o uregulowanie zaległości. Sprawozdanie merytoryczne  

z działalności Caritas Kieleckiej za 2011 r. jest dostępne na stronie www.kielce.caritas.pl . 
 

  Ks. Stanisław Słowik 

Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej 

 

XVII. PIELGRZYMKA  

 

1. W dniach od 5 do 13 sierpnia 2012 roku, wzorem lat ubiegłych, w ramach duszpasterstwa 

ogólnego organizowana jest XXXI Piesza Pielgrzymka Diecezjalna z Wiślicy na Jasną Górę pod 

hasłem „Kościół naszym domem”. 

 

2. Od tego roku, w ramach XXXI Pielgrzymki na Jasną Górę, pragniemy stworzyć Grupę 

Pielgrzymów Duchowych. Zapraszamy do niej w szczególny sposób tych, którzy ze względu na 

słaby stan zdrowia, brak urlopu, czy finansów, nie będą mogli wędrować z nami do tronu Królowej 

Polski. Patronem grupy będzie bł. Jan Paweł II. Szczególną intencją Grupy Pielgrzymów 

Duchowych będzie modlitwa o Jego kanonizację. 

Pielgrzym Duchowy: 

- deklaruje swój udział w parafii, zapisując się do Grupy Pielgrzymów Duchowych.  

- w dniach od 5 do 13 sierpnia, łączy się duchowo z Pielgrzymami Pieszej Pielgrzymki 

Kieleckiej na Apelu Jasnogórskim o godz. 21.00, trwając na wspólnym rozważaniu dziesiątka 

różańca w intencji pątników zdążających do tronu Pani Jasnogórskiej oraz modlitwie  

o kanonizację Papieża Jana Pawła II. Modlitwę tę można podjąć także w swoich rodzinach, 

domach, na wakacjach i w czasie pracy, 

- może podjąć dodatkowe umartwienia, czy modlitwy. 

- kolor grupy: żólto-biały. 

Na trasie pielgrzymkowej: 

- będzie nam towarzyszył znak Grupy Pielgrzymów Duchowych, 

- a jeden z pielgrzymujących kapłanów, będzie codziennie odprawiał Mszę św.  

w intencji pielgrzymów duchowych. 

Ponadto, za dobrowolną ofiarę, Pielgrzym Duchowy otrzyma: 

- Kartę Pielgrzyma z trasą pielgrzymki, tak, by mógł śledzić nasze wędrowanie. 

Prosimy Czcigodnych Księży o umożliwienie swoim parafianom stworzenia takich grup oraz 

odprawienie wraz z nimi Apeli Jasnogórskich w dniach 5-13.08.  
 

        Ks. Jacek Iwan 

                                                                                         Dyrektor Pielgrzymki 
 

XVIII. KOINONIA ŚW. PAWŁA 
 

W dniach 5 – 6 maja 2012 r. odbędzie się Międzynarodowa Konferencja poświęcona tematowi 

„Słowo Boże – Ewangelizacja – Kościół”. Spotkanie będzie miało miejsce w Centrum Modlitwy i 

Ewangelizacji „św. Pawła”  przy ul. Bęczkowskiej 53a w Kielcach. Głównymi prelegentami będą: 

José. H. Prado Flores, ks. bp Grzegorz Ryś i o. prof. Zdzisław Kijas. Celem tej konferencji jest 

przygotowanie osób odpowiedzialnych za podjęcie dzieła ewangelizacji m.in. w naszej diecezji. 

Dlatego prosimy o przekazanie tego zaproszenia liderom ruchów, stowarzyszeń i wspólnot.  

Szczegółowy plan można znaleźć na www.rmissio.pl. Udział w kosztach organizacyjnych wynosi 

30 zł. Chęć udziału prosimy zgłaszać do 30 kwietnia 2012 r. pod numerem tel. 41/368 57 03 
 

        Ks. Marian Królikowski 

 

http://www.kielce.caritas.pl/
http://www.rmissio.pl/
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XIX. DUSZPASTERSTWO 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 wolontariuszy zapraszam też na następujące spotkania:  

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 

 

XX. ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH DIECEZJI KIELECKIEJ 

im. Św. Stanisława Kostki 

 

1. Nabór na rok szkolny 2012/2013 do Katolickiej Szkoły Podstawowej został zakończony. 

Do dwóch klas pierwszych przyjęto 40 uczniów, do oddziału przedszkolnego, czyli „zerówek” 36 

uczniów. Zakończył się również pierwszy etap rekrutacji do Katolickiego Gimnazjum. Zgłosiło 

się 160 kandydatów do trzech 26-osobowych klas (78 miejsc).   

Nabór do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego trwa od 28 kwietnia do 28 czerwca 2012 r. 

Kandydaci składają w sekretariacie szkoły kwestionariusz wraz z opinią ks. Proboszcza, katechety 

i wychowawcy.  

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. 

Szczegóły dotyczące naboru znajdziemy na stronach internetowych www.kostka-lo.ehost.pl, e-mail: 

sekretariat@zskdk.neostrada.pl, tel: (41) 343-11-75, dyr.(41) 342-24-19 

 

2. Szkoła uzyskała zezwolenie na budowę hali sportowej przy Zespole. Obok hali zaprojektowany 

został  łącznik wraz z salami lekcyjnymi, dzięki którym powiększy się baza dydaktyczna. Środki na 

inwestycję pragniemy pozyskać m.in. we współpracy z Towarzystwem Szkoły Katolickiej, która 

jest organizacją pożytku publicznego. Można dokonać odpisu 1% podatku (KRS 0000020686) lub 

wpłacać darowizny na konto szkoły 73 1240 1372 1111 0000 1250 4015 z dopiskiem „Hala 

sportowa”. 
 

                                                                                                                                                                                 Ks. Jacek Kopeć 

                                                           Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej 

 

http://www.ddn.org.pl/
mailto:sekretariat@zskdk.neostrada.pl
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XXI. 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 - w terminie 30.06-16.07.2012 r. 

ODB 3 po klasie IV i V szkoły podstawowej  

Podole Górowa k/ Gródka nad Dunajcem, koszt 420 zł 

OND 3  po II klasie gimnazjum i wzwyż 

Szlachtowa k/ Szczawnicy, koszt 470 zł 

 

 Turnus II -  w terminie 18.07-03.08.2012 r. 

OND 3 po II klasie gimnazjum i wzwyż  

Szlachtowa k/ Szczawnicy, koszt 470 zł 

OND 2 po klasie VI szkoły podst. i I klasie szkoły gimnazjalnej 

Podole Górowa k/ Gródka nad Dunajcem, koszt 420 zł 

 

 Turnus III - w terminie 04-20.08.2012 r. 

ONŻ I  osoby ze szkół średnich i studenci  

Szlachtowa k/ Szczawnicy, koszt 470 zł 

 

Kartę uczestnika oazy wakacyjnej można pobrać z naszej strony www.kielce.oaza.org.pl (Pliki do 

pobrania). Zgłoszenia przyjmuje Referat Ruchu Światło - Życie z zaliczką w wysokości 150 zł w 

terminie do 14.06.2012 roku. 

 

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

Ewangelizacyjne w Szlachtowej k/ Szczawnicy, w dniach 21–26.08.2012 r.. Koszt 250 zł dla 

dorosłych i 100-180 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 

 

 

http://www.kielce.oaza.org.pl/

