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KOMUNIKATY KURII DIECEZJALNEJ W KIELCACH 

KONFERENCJE REJONOWE - LISTOPAD 2018 

 

Nr OD – 33/18                      Kielce, dnia 12 listopada 2018 r. 

 

     Kancelaria Kurii 
  

1. Zgodnie z zarządzeniem III Synodu Diecezji Kieleckiej każdy kapłan powinien 

sporządzić nowy lub odnowić swój testament kapłański co 5 lat. Należy sporządzić 

go odręcznie. Jeden egzemplarz należy złożyć w kancelarii Kurii do dnia 31 

grudnia roku kończącego ważność dokumentu. 

  

2. W związku z czasem urlopowym lub feryjnym przypomina się, że zgodę na 

urlop wypoczynkowy wyraża Kuria Diecezjalna. W przypadku wikariusza w 

podaniu  

o urlop wymagana jest uprzednia zgoda proboszcza. W przypadku proboszcza 

wymagane jest, aby w podaniu o urlop podać dane kapłana, który będzie 

administrował parafią w czasie urlopu. Pozwolenie na wyjazd za granicę udziela 

każdorazowo Ks. Bp Ordynariusz. 

  

3. Przypominamy, że stypendia z Mszy Świętych binacyjnych należy przekazywać 

na konto Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej lub do S. Augustyny w Kasie Kurii. 

Są one przekazywane księżom, którzy nie mając intencji, zwracają się z prośbą o 

nie do Księdza Biskupa. 

  

                                                                                              Ks. dr Adam Perz 

                                                                                               Kanclerz Kurii 

 

 

Wydział gospodarczo-finansowy 

1. Dziękuję Księżom Proboszczom za przekazywanie do kasy Kurii zbieranych 

ofiar z puszek i tac celowych. Przypominam, że wyżej wymienione ofiary 

należy uczciwie przekazywać do kasy Kurii nie później niż 3 miesiące po 

zbiórce w parafii.  

2. Przypominam, że taca z bierzmowania jest pomocą w utrzymaniu Domów 

Rekolekcyjnych w Skorzeszycach i Rabce. Proszę, by Proboszczowie tak jak to 

było dawniej, oddawali te ofiary do kasy Kurii za pośrednictwem Księży 

Kapelanów lub Kierowców Biskupów w dniu bierzmowania.  

3. Przypominam również, że nadal aktualny jest obowiązek przekazywania ofiar z 

tac na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Z parafii oddajemy trzy tace w roku: 

drugi dzień Wielkanocy, taca letnia z dowolnej niedzieli, drugi dzień Bożego 
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Narodzenia. Ofiary z tego tytułu przekazujemy do Kurii lub na konto: PKO BP 

54 1240 1372 1111 0010 2513 8864. 
4. Proszę Księży Proboszczów, szczególnie tych z dużych parafii, by regularnie 

wpłacali do kasy Kurii lub na konta diecezji należności z tytułu tributum 

parafialnego. Należności za dany rok wpłacamy na początku roku 

kalendarzowego z góry lub kwartałami.  

5. W naszej diecezji obowiązuje „Instrukcja w sprawie zarządzania cmentarzami 

parafialnymi (wyznaniowymi) na terenie diecezji kieleckiej”. Do końca 

czerwca b.r. Księża Proboszczowie i Administratorzy mieli obowiązek 

zredagować Regulamin Cmentarza w swoich parafiach. Proszę tych Księży, 

którzy jeszcze tego nie uczynili o jak najszybsze wywiązanie się z tego 

obowiązku. W Kurii jest dostępny wzór takiego Regulaminu, w razie jakiś 

wątpliwości służę pomocą.  

6. W roku 2019 tak jak w minionych latach parafie będą ubezpieczone 

kompleksowym ubezpieczeniem w firmie Interrisk. Składka za 2019 rok z 

parafii będzie taka sama jak w minionym roku. Przypominam, że w skład 

ubezpieczenia wchodzą trzy polisy. I Polisa od nieszczęśliwych następstw jak 

silne wiatry, powódź czy pożar, II Polisa od odpowiedzialności cywilnej 

księży, pracowników parafii i wolontariuszy parafii, III Polisa od kradzieży 

przedmiotów i gotówki. Dodatkowo w tym roku będzie, IV Polisa od następstw 

nieszczęśliwych wypadków osób, które świadczą usługi wolontariatu w parafii.  

Nie ma możliwości ubezpieczenia indywidualnego przez Proboszczów 

swoich Parafii. Jeśli któryś z Proboszczów z jakiś ważnych powodów chce 

ubezpieczyć parafię indywidualnie, to i tak ma obowiązek opłacenia składki 

diecezjalnej.  

7. Po kontrolach wybranych kościołów naszej diecezji przez Państwową 

Straż Pożarną dostrzeżono wiele nieprawidłowości związanych z 

przestrzeganiem obowiązujących przepisów ppoż. i prawa budowlanego. 

Najbardziej rażącym zaniedbaniem w naszych parafiach jest brak okresowych 

przeglądów budowlanych.  W przypadku pożaru plebanii czy kościoła, jeśli nie 

ma  bieżących przeglądów instalacji elektrycznej, piorunochronnej czy gazowej 

ubezpieczyciel według prawa państwowego nie ma prawa wypłacić 

odszkodowania. A jeśli w wyniku pożaru ktoś straci życie lub odniesie trwały 

uszczerbek na zdrowiu, a Proboszcz czy Administrator parafii nie wywiązał się 

ze swoich obowiązków jako zarządca obiektu, żaden adwokat nie wybroni go 

przed odpowiedzialnością karną i finansową.  

W związku z powyższym proszę, by dokonując wpłaty w kasie Kurii za 

ubezpieczenie za rok 2019, do końca stycznia dostarczyć do Kurii z każdej 

parafii ksero protokołów z wykonanych przeglądów kominiarskich, gazowych i 

elektrycznych kościołów i budynków parafialnych. Otrzymałem ofertę dla 

diecezji od dwóch firm, które takowe przeglądy wykonują. Koszt przeglądu 

kominiarskiego to ok. 200 zł od budynku (co roku). Koszt przeglądu 

elektrycznego to ok. 400-500 zł (raz na 5 lata). Proszę również zakładać 

Książki Obiektu Budowlanego dla budynków parafialnych i pilnować 
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corocznych przeglądów budowlanych.  W tych sprawach nie może być 

zaniedbań! 

 

        Ks. dr Marcin Rokita  

      Dyrektor Ekonomiczny Diecezji Kieleckiej 

 

KALENDARIUM KAPŁAŃSKICH SPOTKAŃ FORMACYJNYCH  

Rekolekcje dla kapłanów 

 

I seria 23 - 26 kwietnia 2019 – Skorzeszyce  

 Prowadzi: O. Szczepan PRAŚKIEWICZ OCD 

II seria 1 – 4 lipca 2019 r. - Dom Pielgrzyma przy klasztorze Sióstr Norbertanek w 

Imbramowicach.  

Prowadzi O. Szczepan PRAŚKIEWICZ OCD 

III seria 4 - 7 listopada 2019 r. – Skorzeszyce.  

 Prowadzi O. Szczepan PRAŚKIEWICZ OCD 

IV seria 18 - 21 listopada 2019 r. – Skorzeszyce.   

 Prowadzi O. Szczepan PRAŚKIEWICZ OCD 

V seria 02-05 września 2019 r. – Koinonia św. Pawła  

Kielce, ul. Bęczkowska 53a, tel. 606 124 328; 

 mail: r.missio@complex.com.pl  

VI seria  25 - 27 września 2019 r.  – Wyspa  

Udział zgłaszamy telefonicznie u ks. Witolda Świądra. Tel: 661-236-781. 

Zapisy na rekolekcje w Skorzeszycach w czasie konferencji rejonowych 

albo na adres Ks. Jacka Iwana, Dyrektora Centrum Spotkań i Dialogu w 

Skorzeszycach sms-em: 691-399-149, lub e-mailem: 

jaceks.iwan@gmail.com 

 

Zapisy na rekolekcje w Imbramowicach w czasie konferencji rejonowych 

albo na adres ojca duchownego ks. Tomasza Rusieckiego, sms-em 602-297-

336, lub e-mailem na trusiecki@kielce.opoka.org.pl 

 

Dni Formacyjne dla młodych kapłanów w Skorzeszycach 2019 r. 

21 – 23 lutego 2019 r. – Kapłani wyświęceni w latach: 2004-2008. 

7 – 9 marca 2019 r. – Kapłani wyświęceni w latach: 2009-2013. 

25 – 27 kwietnia 2019 r. – Kapłani wyświęceni w latach: 2014-2018. 

Przywozimy ze sobą Liturgię Godzin, alby i stuły. Opłata za pobyt  

w Skorzeszycach - 240 zł. Gdyby ktoś nie mógł z ważnych przyczyn uczestniczyć 

w spotkaniu formacyjnym w wyznaczonym dla siebie terminie, niech przyjedzie  

w terminie dogodniejszym.  

mailto:jaceks.iwan@gmail.com
mailto:trusiecki@kielce.opoka.org.pl
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 Zawsze zgłaszamy swój udział na adres Ks. Jacka Iwana, Dyrektora 

Centrum Spotkań i Dialogu w Skorzeszycach sms-em: 691-399-149,  

lub e-mailem: jaceks.iwan@gmail.com 

 

 

 

Inne Dni Formacyjne dla kapłanów 

Diecezjalny Dzień Kapłański w Bazylice Katedralnej w Kielcach  

13 czerwca 2019 r. – Święto Chrystusa Najwyższego Kapłana. 

Diecezjalna Pielgrzymka Kapłanów Diecezji Kieleckiej  

 Sanktuarium Matki Bożej Mirowskiej w Pińczowie  

19 października 2019 r. – sobota 

Dni skupienia kapłanów w rejonach 

Przed Wielkim Postem – 2 marca 2019 r. (sobota)  

                                w godz. 10.00 – 12.00  

Przed Adwentem – 30 listopada 2019 r. (sobota) 

                                w godzinach 10.00 – 12.00   

Program rejonowego dnia skupienia zawiera: Godzinę popołudniową, konferencję 

głoszoną przez księży biskupów i diecezjalnych ojców duchownych, adorację 

Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi. 

Odpowiedzialnym za przygotowanie tego dnia i miejsca jest ojciec duchowny 

dekanatu, w którym odbywa się rejonowy dzień skupienia 

 

Spotkanie Dekanalnych Ojców Duchownych  

26 października 2019 r. (sobota) w Kieleckiej Kurii Diecezjalnej 

 

 

        + Andrzej Kaleta 

WIKARIUSZ GENERALNY 

Ks. prałat Tomasz Rusiecki 

OJCIEC DUCHOWNY KAPŁANÓW 

 

mailto:jaceks.iwan@gmail.com
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Sprawozdanie z życia Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach  

 

W Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach do kapłaństwa 

przygotowuje się 54 alumnów (2 jest na urlopach lub praktykach duszpasterskich), 

na pierwszy rok zgłosiło się i zostało przyjętych 4 kandydatów, 12 maja 2018 - 4 

alumnów roku V przyjęło święcenia diakonatu z rąk Księdza Biskupa 

Ordynariusza Jana Piotrowskiego; natomiast 26 maja 2018 w Bazylice Katedralnej 

święcenia prezbiteratu otrzymało 10 diakonów.  

Alumni Seminarium Kieleckiego są studentami Wydziału Teologii 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wykładowcy naszej uczelni 

są etatowymi pracownikami KUL lub zawarli z Uniwersytetem w umowy cywilno-

prawne. W ubiegłym roku akademickim 6 alumnów roku szóstego obroniło pracę 

magisterską i uzyskało tytuł magistra teologii. Obecnie kadra naukowo-

dydaktyczna składa się z 40 osób (36 osób duchownych, 4 osoby świeckie), 9 

wykładowców to samodzielni pracownicy naukowi (2 prof. zwycz; 7 doktorów 

habilitowanych), 25 - doktorzy, 6 - magistrzy. Stan liczebny alumnów przedstawia 

się następująco: na I roku jest 4; na roku II – 8; na roku III – 7; na roku IV – 12; na 

roku V – 16; na roku VI – 6; 1 diakon na praktyce.  

W tym roku pracę dydaktyczną rozpoczyna w naszym seminarium ks. prof. 

dr hab. Stanisław Dyk, który będzie wykładowcą homiletyki. Pracuje w Katedrze 

Homiletyki na Wydziale Teologii KUL, jest redaktorem naczelnym „Przeglądu 

Homiletycznego”. Wyrazy szczególnej wdzięczności chciałbym złożyć ks. 

Piotrowi Florczykowi, który zakończył 12-letni czas pracy w seminarium jako jego 

dyrektor administracyjny. Do zarządu WSD dołączył ks. Wojciech Skorupa, który, 

zakończywszy pracę misyjną w Kazachstanie, obejmuje obowiązki dyrektora 

administracyjnego naszego Seminarium. 

Ze szczególnych wydarzeń związanych z pracą badawczą lub dydaktyczną 

pracowników naukowych naszego Seminarium trzeba wymienić kilka. Dnia 25 

listopada 2017 w auli seminaryjnej odbyła się sesja naukowa z okazji rocznicy 
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290-lecia Seminarium Duchownego w Kielcach. Referaty wygłosili: Ks. dr Tomasz 

Gocel, „Pamiętajcie o uwięzionych” (Hbr 13,3) - profesorowie Wyższego 

Seminarium Duchownego w Kielcach prześladowani przez władze komunistyczne 

(1949-1963). Ks. dr Jan Nowak, Wkład kieleckich biblistów i homiletów w rozwój 

kultury teologicznej i piśmiennictwa religijnego w latach 2002-2017 w Polsce. Ks. 

prof. dr hab. Stanisław Czerwik, Reforma liturgii – Przejście Ducha Świętego 

przez Kościół – Spełnienie wieloletniego oczekiwania – Nieoczekiwany zwrot ku 

przeszłości. Ks. prof. dr hab. Roman Kuligowski, Znaczenie posoborowej odnowy 

teologii moralnej dla życia chrześcijańskiego. Ks. dr Paweł Tkaczyk, Ks. dr Józef 

Zdanowski – opiekun sztuki sakralnej.   

Dwóch naszych wykładowców uzyskało w ostatnim czasie tytuł naukowy 

dr. habilitowanego teologii: ks. dr hab. Tomasz Siemieniec w specjalności teologia 

biblijna i ks. dr hab. Jarosław Czerkawski w specjalności katechetyka.  

Dwóch alumnów WSD w Kielcach odbyło w czasie wakacji praktyki 

misyjno-duszpasterskie w Peru. 18 kwietnia 2018 alumni wzięli udział w 

Ogólnopolskim zjeździe kleryków seminariów diecezjalnych i zakonnych w 

Częstochowie.  

Nasi alumni obronili w ostatnim roku tytuł mistrza Polski Wyższych 

Seminariów Duchownych i Zakonnych w Piłce Nożnej Halowej. Nasi alumni są 

także drużynowo mistrzami i indywidualnie wicemistrzami Polski w tenisie 

stołowym.  

W listopadzie 2017 roku świętowaliśmy także Jubileusz 25-lecia pobytu i 

posługi sióstr Boromeuszek w Kielcach, w tym w naszym Seminarium.  

Kieleckie Studia Teologiczne - rocznik wydawany przez Wyższe 

Seminarium Duchowne - utrzymały one dotychczasową punktację (6 punktów), 

funkcjonują na platformie osj (open journal system), są indeksowane przez Index 

Copernicus, bazę CEEOL (Central and Easten European Online Library) oraz bazę 

czasopism humanistycznych BazHum. Redaktorem naczelnym czasopisma został 

ks. dr hab. Tomasz Siemieniec.  

Formy zaangażowania alumnów o charakterze pozaakademickim: posługa w 

środowisku ludzi chorych, niepełnosprawnych, dzieci i ludzi w podeszłym wieku, 

akcje powołaniowe, audycje radiowe z udziałem kleryków lub wykładowców, 

akcje sportowe, redagowanie czasopisma „Obecni” (opiekun ks. Rafał Dudała) lub 

płyty zespołu muzycznego „Kerygmat” (opiekun zespołu ks. Michał Olejarczyk). 

Od kilku lat istnieje propozycja dla młodzieży męskiej (uczniowie liceów, 

techników lub studenci) pod nazwą: „Kleryk to… Zostań nim na weekend i zobacz 

sam” (koordynator akcji powołaniowych ks. Mirosław Kowalski).  
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Najważniejsze daty związane z tym rokiem formacji w WSD w Kielcach: 8 

grudnia 2018 obłóczyny alumnów III roku; 12 stycznia 2019 spotkanie opłatkowe 

Grona Przyjaciół i Sympatyków WSD w Kielcach, 11 maja 2019 święcenia 

diakonatu; 25 maja 2019 święcenia prezbiteratu. Obie uroczystości w Katedrze 

Kieleckiej o godzinie 10. Poza tym w każdy pierwszy czwartek miesiąca Msza św. 

w kościele Trójcy Świętej o godzinie 18 w intencji powołań do kapłaństwa i życia 

konsekrowanego. W każdy drugi czwartek miesiąca całodobowa adoracja  

z modlitwą o powołania.  

Wyrażam wdzięczność za otwartość Czcigodnych Księży na obecność w 

parafiach alumnów, którzy dzielą się doświadczeniem powołania podczas Dni 

Seminaryjnych. Cieszę się, że coraz większą popularnością cieszy się praktyka 

celebracji Mszy świętej w intencji powołań, która każdego dnia odprawiana jest w 

innej parafii Diecezji. Dziękuję za wszelkie wsparcie nie tylko modlitewne, ale 

także materialne, które jest podstawą naszego utrzymania i funkcjonowania. 

Wyrazy wdzięczności kieruję w sposób szczególny w stronę tych księży, którzy 

bezpośrednio uczestniczą w procesie formacji: Księżom Proboszczom i 

Wikariuszom parafii, z których pochodzą nasi alumni, opiekunom praktyk 

wakacyjnych oraz wszystkim innym.   

Wszystkich tych, którzy zechcą wesprzeć materialnie nasze seminarium 

informuję o nowym (istniejącym od pół roku) numerze konta bankowego: ALIOR 

BANK O/KIELCE 49 2490 0005 0000 4530 8225 3842.  

 

Ks. dr Paweł Tambor 

  Rektor WSD Kielce 

 

 

Wydział Katechetyczny 

1. Z dniem 1 października 2018 roku obowiązuje w diecezji kieleckiej Instrukcja 

odnośnie przygotowania do sakramentu bierzmowania. Proszę o zapoznaje się z jej 

szczegółami – przypominam, że ogólną zasadą jest przyjęcie sakramentu 

bierzmowania najwcześniej w VIII klasie szkoły podstawowej. 

2. Również zgodnie z Dekretem dotyczącym Pierwszej Komunii Świętej do tego 

sakramentu przystępują dzieci, które uczęszczają do trzeciej klasy szkoły 

podstawowej. Indywidualne skrócenie tego trzyletniego przygotowania jest 

możliwe w szczególnych i uzasadnionych przypadkach i winno być zgodnie 

wypracowane przez rodziców, duszpasterzy i katechetów oraz zaakceptowane 

przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Kielcach. 
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3. W związku z wizytacją kanoniczną księża proboszczowie przygotowują 

formularz wizytacji katechetycznej i przesyłają plany lekcji katechetów do 

Wydziału Katechetycznego. 

4. Bardzo proszę aby księża, którzy kończą naukę religii w szkołach zgłaszali ten 

fakt w Wydziale Katechetycznym i rozwiązywali umowę ze szkołą przedstawiając 

odwołanie skierowania.  

5. Obowiązkowa formacja katechetyczna księży uczących w szkołach to spotkania 

na rozpoczęcie roku szkolnego i wiosenne spotkania katechetyczne w rejonach.  

W roku 2019 zjazd katechetyczny będzie miał miejsce 27 i 28 sierpnia. 

 

Ks. dr Karol Zegan 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego 

 

 

Duszpasterstwo Nauczycieli 

 

1. Kalendarium Duszpasterstwa Nauczycieli Diecezji Kieleckiej na rok szkolny 

2018/2019 można pobrać ze strony Wydziału Katechetycznego. Bieżące 

informacje zamieszczane są na stronie www.facebook.com/Duszpasterstwo-

Nauczycieli-Diecezji-Kieleckiej... 

2. Serdecznie dziękuję Czcigodnym Księżom za każdą formę duchowego wsparcia 

nauczycieli w ciągu roku a szczególnie z okazji Dnia Nauczyciela. Proszę o 

wszelkie informacje na temat parafialnych spotkań dla nauczycieli, wyjazdów 

integracyjnych, pielgrzymek itp. Jeśli w parafii jest kapłan oddelegowany do 

opieki duchowej nad nauczycielami, proszę o bezpośredni kontakt telefoniczny lub 

e-mailowy. W sytuacji jakiejkolwiek potrzeby duszpasterskiej w tym obszarze 

jestem do dyspozycji. 

3. Odpust ku czci św. Jana de La Salle patrona nauczycieli i wychowawców 

katolickich odbędzie się 15 maja 2019 r. o godz. 18.30 w Kościele Akademickim 

Św. Jana Pawła II     przy ul. Wesołej 54 w Kielcach. 

4. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę 

odbędzie się w dniach 1 i 2 lipca 2019 r. Bliższe informacje będą na plakatach.  

Ks. Waldemar Wiśniowski 

Diecezjalny duszpasterz nauczycieli 

tel. 607122475 E-mail: waldewski@wp.pl 

 

 

 

Wydział ds. Małżeństw i Rodzin (DR) 

  

mailto:waldewski@wp.pl
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1. Doradca Życia Rodzinnego prowadzi posługę w parafii tylko na podstawie 

aktualnej misji kanonicznej udzielonej przez Biskupa Kieleckiego. 

Otrzymują ją osoby uczestniczące w systemie formacji i szkolenia 

realizowanego przez Wydział ds. Małżeństw i Rodzin. W trakcie cyklu 

spotkań z kandydatami do małżeństwa przekazują wiedzę i materiały 

przyjęte w naszej diecezji, po czym wydają im odpowiednie zaświadczenie, 

które należy dołączyć do protokołu przedślubnego. 

2. Świąteczne spotkanie opłatkowe Duszpasterstwa Rodzin z Ks. Biskupem 

Ordynariuszem odbędzie się w sobotę 05 stycznia 2019 r. o godz. 10.00  

w auli Diecezjalnego Ośrodka DR. 

3. Zwracamy się z serdeczną prośbą do Czcigodnych Księży Proboszczów i  

Rektorów Ośrodków Duszpasterskich o podanie na adres 

DR wdrkielce@onet.pl TERMINÓW KATECHEZ 

PRZEDMAŁŻEŃSKICH w roku duszpasterskim 2018 / 2019.  

4. Dzień skupienia dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich odbędzie się w 

drugą sobotę Wielkiego Postu 2019 r. Rozpoczęcie o godz. 10.00. 

5. REKOLEKCJE dla Doradców Życia Rodzinnego odbędą się w terminie  

6 - 8 września 2019 r. w Skorzeszycach. 

6. XXXV Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę 

odbędzie się 21-22 września 2019 r. 

7. Dom Samotnej Matki w Wiernej przyjmuje w sytuacjach kryzysowych.  

26-065 Piekoszów, Ruda Zajączkowska nr 4 tel. 41 306-47-59. 

8. 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.  Możliwość uzyskania specjalistycznej konsultacji  

o charakterze psychologicznym, pedagogicznym, prawnym, duszpasterskim 

oraz medycznym w zakresie  życia rodzinnego. 

9. Kontakt: 

I. Duszpasterstwo Rodzin – Kielce, Aleja IX Wieków 15 A - tel. (041) 344 

55 92 wdrkielce@onet.pl 

II. Duszpasterz - tel. 508 865 553,  artis65a@gmail.com  

10. Godziny dyżurów Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego  

- Wtorek  15.00 – 18.00. 

- Środa   15.00. – 17.00. 

- Piątek  10.00. – 12.00. 

11. Polski Związek Kobiet Katolickich - spotkania w każdy drugi poniedziałek 

miesiąca, Msza św. godz. 16.30 i spotkania w auli Diecezjalnego Centrum 

Duszpasterstwa Rodzin przy Al. IX Wieków Kielc 15 a. 

12. Stowarzyszenie Praw Ojca – spotkania w środy od 16.00 do 18.00. –  Aula  

Ośrodka DR,  Al. IX Wieków Kielc 15 A. 

13. Duszpasterstwo Związków Niesakramentalnych zaprasza na spotkania  

w czwarte czwartki miesiąca o godz. 18.00 w Klasztorze na Karczówce. 

REKOLEKCJE dla niesakramentalnych odbędą się od poniedziałku do środy 

drugiego tygodnia Wielkiego Postu. 

mailto:wdrkielce@onet.pl
mailto:wdrkielce@onet.pl
mailto:artis65a@gmail.com
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  Ks. dr Artur Skrzypek 

       Dyrektor Wydziału ds. Małżeństw i Rodzin 

           

 

     

 

    Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR 

 

W ramach Duszpasterstwa Rodzin działa Wspólnota Trudnych Małżeństw 

SYCHAR. Powstała ona, jako dzieło sakramentalnych małżonków, którzy  

w kryzysie ich małżeństwa chcą wytrwać w miłości, wierności i w zobowiązaniach 

wynikających z przysięgi małżeńskiej. W Kościele katolickim, w którym zawierali 

swój sakrament małżeństwa, szukają wsparcia i  pomocy. Mimo rozłąki, 

opuszczenia, czy zdrady jednego z małżonków chcą trwać w  swoich 

małżeństwach. Charyzmatem Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR jest 

dążenie  

do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa tych małżonków, którzy przeżywają 

kryzys. Współpracując z Panem Bogiem wierzą, że jest możliwe odrodzenie ich 

małżeństwa. Prawda o mocy sakramentu oznacza, że nawet, jeśli małżonkowie nie 

potrafią ze sobą być i odchodzą w stan separacji, to ich sakramentalne małżeństwo 

trwa nadal. Członkowie Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w sposób 

namacalny bronią jedności i nierozerwalności małżeństwa. 

W imieniu członków Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR 

zapraszamy Czcigodnych Księży, aby zainteresowali tą inicjatywą wszystkich 

małżonków w swoich parafiach, którzy przeżywają trudności i kryzys w swoim 

małżeństwie lub może doświadczyli rozwodu, a w swoim sercu chcą naprawy 

swojego małżeństwa, aby zapoznali się z charyzmatem i działalnością Wspólnoty 

Trudnych Małżeństw SYCHAR. Najpierw zapraszam do zapoznania się ze stroną 

internetową. 

www.sychar.org; www.kryzys.org; www.rws.sychar.org; www.rws.kryzys.org; 

www.rekolekcje.sychar.org; www.modlitwa.info; www.12krokow.sychar.org; 

www.12krokow.kryzys.org; www.separacja.org   

W Kielcach Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR działa od listopada 

2013 r. Spotkania formacyjne odbywają się w każdy drugi piątek miesiąca w 

kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Kiecach, ul. Urzędnicza 3 o godz. 

18.00. Każde spotkanie rozpoczyna się Mszą Św., a później jest spotkanie 

formacyjne. 

 

        Ks. dr Sebastian Wieczorek     

    Duchowy opiekun Kieleckiego Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej  

                                                                      Tel. 730-113-347 

 

 

 

http://www.sychar.org/
http://www.kryzys.org/
http://www.rws.sychar.org/
http://www.rws.kryzys.org/
http://www.rekolekcje.sychar.org/
http://www.modlitwa.info/
http://www.12krokow.sychar.org/
http://www.12krokow.kryzys.org/
http://www.separacja.org/
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Misyjne Dzieło Diecezji Kieleckiej 

1. III Synod Diecezji Kieleckiej podkreśla, że przed II wojną światową prawie 

100% księży diecezjalnych, zakonników, kleryków naszej diecezji należało 

do Związku Misyjnego Duchowieństwa. Obecnie nie ma formalnego 

wykazu członków PUM. Przez wiele lat pasterze Kościoła kieleckiego a 

także dyrektorzy diecezjalni Papieskich Dzieł Misyjnych zachęcali 

duchowieństwo do udziału w PUM. W tradycji naszej diecezji dniem 

wstąpienia do PUM jest dzień święceń. Od wielu lat podczas zjazdów i 

zebrań kapłanów diecezji kieleckiej jest możliwość składania ofiar na PUM. 

Istniejąca od kilkudziesięciu lat Księga Papieskiej Unii Misyjnej Diecezji 

Kieleckiej jest żywym pomnikiem zaangażowania większości kapłanów 

diecezjalnych  

i zakonnych a także diakonów i alumnów WSD w Kielcach na rzecz misji.  

2. W grudniu 2018 roku diakoni WSD w Kielcach otrzymają legitymację 

członka PUM.  

3. 01-02 grudnia 2018 roku na Jasnej Górze odbędzie się sesja misjologiczna  

i czuwanie członków PUM, Kleryckich Kół Misyjnych, Róż Żywego 

Różańca i Misyjnego Apostolatu Chorych. 

4. W 2017/2018 roku podczas konferencji rejonowych i innych spotkań kapłani 

diecezji kieleckiej zebrali 10 200  zł. Ofiary te zostały przesłane na konto 

PUM w Warszawie. Za wszystkie złożone ofiary z głębi serca dziękujemy.  

5. 03 grudnia 2018 roku – wspomnienie św. Franciszka Ksawerego patrona 

misji. 

6. 09 grudnia 2018 roku – II Niedziela Adwentu. Dzień Modlitw za Kościół na 

Wschodzie. W tym dniu naszą modlitwą i ofiarą materialną zebraną do 

puszek wspieramy katolików mieszkających na Wschodzie. Ofiary 

przesyłamy na konto Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej lub wpłacamy w 

kasie Kurii Diecezjalnej. 

7. Kolędnicy Misyjni - to ogólnopolska akcja PDMD, której celem jest 

ewangelizacja, współpraca misyjna, dzielenie się radością Bożego 

Narodzenia, kultywowanie tradycji i konkretna pomoc dzieciom na misjach. 

W tym roku pomagamy dzieciom z Rwandy i Burundi. Zachęcamy 

wszystkie parafie do zaangażowania i stworzenia grup kolędników. 

Scenariusze jasełek misyjnych wysłane zostały do każdej wspólnoty 

parafialnej. Można je przedstawić także w kościele lub szkole. Prosimy o 

fotoreportaż z tych wydarzeń.  

8. 06 stycznia 2019 roku Uroczystość Objawienia Pańskiego. W tym dniu 

pamiętamy w modlitwie o Dziele Misyjnym Kościoła. Zebrane ofiary na 

tacę przeznaczone są na Krajowy Fundusz Misyjny oraz wsparcie Centrum 

Formacji Misyjnej gdzie do wyjazdu na misje przygotowuje  się kapłan 

naszej diecezji ks. Maciej Pawłowski. Ten dzień jest także Misyjnym Dniem 

Dzieci. Ofiary przesyłamy na konto Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej 

lub wpłacamy w Kurii Diecezjalnej. 

9. 16 stycznia 2019 roku liturgiczne wspomnienie bł. O. Pawła Manny – 

założyciela PUM. 
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10. 17 marca 2019 roku - II Niedziela Wielkiego Postu. Tradycyjnie już II 

niedziela Wielkiego Postu jest obchodzona w Polsce jako Dzień Modlitwy, 

Postu i Solidarności z Misjonarzami. Ofiary zebrane do puszek 

przeznaczone są na Dzieło Pomocy „Ad Gentes”. Zebrane ofiary przesyłamy 

na konto Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej lub wpłacamy w Kurii 

Diecezjalnej. 

11. 24 marca 2019 roku –  Dzień Misjonarzy Męczenników. 

12. 09 czerwca 2019 roku – Dzień Cierpienia w Intencji Misji. 

13. 21 lipca 2019 Inauguracja Tygodnia św. Krzysztofa – pomoc materialna 

MIVA Polska. 

14. Październik 2019 Papież Franciszek ogłosił Nadzwyczajnym Miesiącem 

Misyjnym. Ojciec Święty  wyraził pragnienie, by obchody stulecia misyjnej 

encykliki Benedykta XV stały się sprzyjającym czasem modlitwy, 

świadectwa, katechezy i misyjnego miłosierdzia. Pomogą one tym samym w 

ewangelizacji samego Kościoła.  

15. 05 października 2019 -  XI Diecezjalna Pielgrzymka Róż Żywego Różańca 

par. bł Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie. 

16. 20 października 2019 roku - Niedziela Misyjna - Światowy Dzień Misyjny. 

W Polsce rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Każdego dnia można korzystać 

z przygotowanych Liturgicznych Materiałów Misyjnych nadesłanych przez 

PDM. Ofiary zebrane na tacę przeznaczone są do dyspozycji Ojca Świętego 

na cele misyjne. Przesłać je należy na Misyjne Dzieło Diecezji Kieleckiej 

lub Kurii Diecezjalnej. 

17. Od 2017 roku rozpoczęto staże misyjne dla alumnów WSD w Kielcach.  

W 2019 roku będzie miał on miejsce na placówce misyjnej w Brazylii. 

18. Pierwsze piątki miesiąca. Według dekretu Biskupa Kieleckiego są dniem 

wsparcia duchowego i materialnego naszych misjonarek i misjonarzy 

pochodzących z Diecezji Kieleckiej. Ofiary zbierane w tym dniu są 

przeznaczone na realizacje projektów nadesłanych przez naszych 

misjonarzy.  

19. Sklepik misyjny. Wszystkie materiały do animacji misyjnej i inne rzeczy 

(krzyże misyjne, różańce, ornaty, książki, płyty misyjne, kalendarze  

z intencjami na 2019 rok…) można nabywać w Referacie Katechetycznym u 

Pani Beaty tel: 661 271 700. 

20. Czasopismo Misje Dzisiaj z wkładką kielecką i Świat Misyjny docierają do 

każdej wspólnoty parafialnej. Zachęcajmy do czytelnictwa. 

21. Msza św. w intencji Dzieła Misyjnego transmitowana jest przez Radio EM  

w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 6.30 w Bazylice Katedralnej  

w Kielcach. 

22. Każdy kapłan osobiście lub telefonicznie może dokonać sprawdzenia wpłat 

na Dzieło Misyjne oraz ilości dokonanych wpłat intencji binacyjnych. 

Wszystkie wpłaty misyjne proszę dokładnie opisać by można je było 

odpowiednio zaksięgować. Proszę także o uregulowanie wszystkich 

zaległych wpłat od stycznia 2015 roku. 

PKO 40 1240 1372 1111 0010 6117 7623 
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Kuria Diecezjalna 

25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 3 

 

      Ks. Łukasz Zygmunt 

 Dyrektor PDM Diecezji Kieleckiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duszpasterstwo Młodzieży 

1. W ramach Europejskich Spotkań Młodzieży w tym roku zapraszamy na wyjazd 

do Madrytu, które odbędzie w dniach 25 grudnia – 3 stycznia. Koszt 700 zł i 55 

Euro. Bracia z Taizé zapraszają młodzież w wieku od 17 do 35 roku życia. Do 

wyjazdy zachęcamy również duszpasterzy młodzieży.  

2. Z racji Światowych Dni Młodzieży w Panamie, w naszej diecezji zostanie 

zorganizowane spotkanie na Targach Kielce w dniu 26 stycznia 2019 r. Spotkanie 

odbędzie się pod hasłem: W MOCY BOŻEGO DUCHA – Młodzi Kościołowi. W 

tym dniu prosimy księży proboszczów o to, aby nie ogłaszać wizyty kolędowej, a 

zarazem dołożyć szczególnych starań, aby z żadnej parafii nie zabrakło 

przedstawicieli młodzieży i wspólnot. To spotkanie również będzie okazją do 

rozpoczęcia Kursów dla LIDERÓW, które w kolejnych etapach będą związane z 

rekolekcjami ewangelizacyjnymi w regionach oraz odpowiednimi warsztatami dla 

młodzieży. Chcemy, aby owocem Światowych Dni Młodzieży w naszej diecezji 

była młodzież odpowiednio przygotowana do pomocy ewangelizacyjnej.  

3. Na początku grudnia będą rozprowadzane obrazki kolędowe z modlitwą i 

błogosławieństwem ks. bp. Jana Piotrowskiego. Prosimy o to, aby zadeklarować 

chęć nabycia, takich obrazków. Na przedniej stronie obrazka będzie umieszczony 

Obraz - Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie (kwatera w ołtarzu głównym), 

1491 r., Warsztat Wita Stwosza (Michał z Działdowa?), kościół Wniebowzięcia 

Matki Bożej w Książnicach Wielkich. Jest to przepiękny obraz, który będzie 

również okazją do promocji naszego regionu. Dochód ze sprzedaży tych obrazków 

zostanie przeznaczony na cele duszpasterstwa młodzieży w naszej diecezji.  

4. W niedzielę 13 stycznia 2019 r. w Kielcach już kolejny raz będzie miało miejsce 

„Betlejem w Polsce”. Jest to profesjonalne wydarzenie o charakterze 

ewangelizacyjnym, dobroczynnym i kulturotwórczym. Wydarzy się w 14. 

największych miastach w Polsce. Akcja ta posiada patronat Przewodniczącego 
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Episkopatu Polski, Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego oraz 

Ordynariusza naszej Diecezji ks. Bp. Jana Piotrowskiego. Cały dochód z tego 

wydarzenia wspiera akcję charytatywną. Każdy kto kupi bilet na koncert, zakupi 

płytę lub złoży darowiznę poprzez cegiełkę zostanie „Ambasadorem Miłosierdzia”. 

Fundusze pozyskane dzięki tej akcji pomogą realizować lokalnie dzieła 

ewangelizacyjne oraz wsparcie dla osób potrzebujących. Normalnie bilety na 

koncert oraz płyty i ewentualne cegiełki będzie można nabyć u współorganizatora. 

Współorganizatorem wydarzenia w naszej diecezji jest Diecezjalne 

Duszpasterstwo Młodzieży w Kielcach i Stowarzyszenie Zarażę Cię Bogiem. 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 662 310 808, e-

mail: borynmarcin@interia.pl  

 

 

Światowe Dni Młodzieży Panama 2019 

Już za dwa miesiące Światowe Dni Młodzieży w Panamie. To wielka radość, że z 

naszej diecezji pojedzie 48 osób (w tym Biskup Kielecki, 4 kapłanów i 2 

seminarzystów). Jest to wielkie wyzwanie a zarazem szereg licznych przygotowań 

i kosztów. Mamy już za sobą wszystkie formalności których było bardzo wiele. 

Młodzież duchowo przygotowuje się każdego miesiąca do wyjazdu. Nie ukrywam, 

że koszty wyjazdu są ogromne - ok. 8500 zł od osoby. Do Krakowa młodzi ludzie 

przybyli z całego świata. Dawali świadectwo, że to dzięki pomocy lokalnych 

Kościołów i ofiarności kapłanów mogli przybyć na ŚDM. Z wielką pokorą proszę 

o dar modlitwy za nas udających się na ŚDM do Panamy. Proszę w imieniu 

młodzieży o pomoc materialną, o zorganizowanie kwest na rzecz ŚDM w 

parafiach czy też indywidualne ofiary, które Czcigodni Księża zechcą złożyć jako 

cegiełkę na wyjazd młodych, którzy będą reprezentować naszą diecezję kielecką. 

Każda nawet najmniejsza ofiara będzie wielkim darem dla młodzieży. Dziękuję 

wszystkim którzy już nam pomogli. Każdego dnia w modlitwie dziękujemy za 

naszych darczyńców a 22 dnia miesiąca sprawujemy w ich intencji Mszę św. 

Ofiary można wpłacać: „dar dla młodzieży diecezji kieleckiej ŚDM”. 

 PKO 76 1240 1372 1111 0010 4814 5801 

 Kuria Diecezjalna 

 25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 3 

                                                                    

 

                                                                                     ks. Łukasz Zygmunt 

                                                                              Koordynator Diecezjalny ŚDM 

 

mailto:borynmarcin@interia.pl
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DUSZPASTERSTWO PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACODAWCÓW 

TALENT w Kielcach, ul. Wesoła 54, www.wesola54.pl;  

e-mail: cd.kielce@gmail.com, tel. 605 150 223 

1. We współpracy z ogólnopolskim Duszpasterstwem Przedsiębiorców i 

Pracodawców TALENT odbywają się comiesięczne spotkania, na które 

zaproszone są osoby prowadzące działalność gospodarczą, odpowiedzialne za 

kierowanie zespołami pracowników oraz zainteresowane społecznym 

nauczaniem Kościoła. 

2. Wśród najważniejszych celów Duszpasterstwa wymienić należy: 

 promocja modelu „moralnego menadżera”; 

 pomoc w pogłębieniu życia duchowego; 

 odpowiedzi na pytania dotyczące etyki w biznesie; 

 pogłębienie znajomości nauki społecznej Kościoła; 

 integracja środowisk chrześcijańskich przedsiębiorców. 

3. Obecnie, w ramach projektu „Dekalog (dla) przedsiębiorcy”, realizowany jest 

program osobistego rozwoju. 

4. Spotkania odbywają się w każdą ostatnią środę miesiąca o godz. 18.00 w 

Kościele Akademickim: adoracja i Msza święta, następnie wykład i dyskusja. 

5. Duszpasterstwo organizuje także konferencje poświęcone zagadnieniom 

związanym z etyką w biznesie. 

6. Spotkania odbywają się także przy parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 

Maryi Panny w Busku-Zdroju w każdy ostatni wtorek miesiąca. 

 

       Ks. dr Rafał Dudała 

    Diecezjalny Duszpasterz Przedsiębiorców i Pracodawców 
 

 

DUSZPASTERSTWO ŚRODOWISK AKADEMICKICH przy CENTRUM 

DUSZPASTERSKIM WESOŁA54 w Kielcach, ul. Wesoła 54, 

www.wesola54.pl; e-mail: cd.wesola@gmail.com, tel. 605 150 223 

1. Porządek Mszy świętych w Rektoralnym Kościele Akademickim św. Jana 

Pawła II w Kielcach: dni powszednie - 18.30 z homilią; sobota - 18.30 z 

formularzem niedzielnym w j. angielskim; niedziela - 10.30 rodzinna; 18.30 

akademicka. 

2. Spotkania Duszpasterstwa Akademickiego: 

a. Wtorek, 19:30 – Czytamy dzieło św. Jana 

b. Środa, 19:30 – 21:30 – siatkówka 

http://www.wesola54.pl/
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c. Niedziela, 20:00 – Klub Filmowy. 

3. Spotkanie biblijne poświęcone Ewangelii św. Łukasza dla wszystkich 

zainteresowanych poznawaniem i modlitwą Pismem Świętym (bez ograniczeń 

wiekowych). Spotkanie trwa 60 minut. Czwartek. 

4. Schola muzyczna. Repertuar to pieśni tradycyjne, dominikańskie śpiewy 

czterogłosowe, kanony z Taizé i chorał gregoriański. Poniedziałek - 19:30; 

Niedziela - 18:30. 

5. Kurs narzeczeński prowadzony przy użyciu metod aktywizujących. Jest to 

propozycja dla tych, którzy pragną dobrze przemyśleć wspólny projekt życia i 

gotowi są na to poświęcić trochę więcej czasu. Sesje: jesienna – zimowa – 

wiosenna. 

6. Kurs języka włoskiego: poniedziałek, 17:30 – 19:00. 

7. Chrześcijański Teatr Tańca, wtorek, 18:30 – 19:30. 

8. Ośrodek Inspiracji SKRZYDŁA: bezpłatne konsultacje psychologiczne w 

zakresie problemów życia małżeńskiego i rodzinnego, wsparcia 

psychoonkologicznego, osiągnięcia równowagi psychicznej, wsparcia w 

sytuacjach kryzysowych, mediacji oraz poradnictwa dla młodzieży szkolnej i 

akademickiej. Wtorek w godz. 17:00 – 20:00.  

9. Duszpasterstwo TALENT, ostatnia środa miesiąca, 19:30. 

10. Kurs Finansowy Crowna (10 spotkań). W ramach kursu poruszane są tematy 

dotyczące odpowiedzialności w kwestii pieniędzy i pracy, biblijnych zasad na 

temat wydawania pieniędzy, sposobów wyjścia z zadłużenia, planowania 

domowego budżetu, oszczędzania, inwestowania oraz błogosławieństwa 

ofiarności. 

 Szkoła Pisania Ikon św. Jana Chrzciciela (cykl trzyletni). Wykłady, spotkania 

modlitewne oraz warsztatowe - sobota. 

11.  Wspólnota Dobrego Słowa i Eucharystii: 

 Adoracja w Pierwszy piątek miesiąca 

 Spotkanie formacyjne raz w miesiącu (sobota). 

12.  Kurs Małżeński. Jest to seria ośmiu sesji, których celem jest odnowienie / 

wzmocnienie relacji pomiędzy małżonkami. Każde spotkanie przebiega w 

wyjątkowej atmosferze randki małżeńskiej i poświęcone jest oddzielnej 

tematyce, w którą wprowadzają animatorzy - piątek. 

13.  Duszpasterze akademiccy na rok 2018/19: 

 

Ks. Rafał Dudała – Diecezjalny Duszpasterz Środowisk Akademickich ul. 

Wesoła54 

www.wesola54.pl; e-mail: da.wesola54@gmail.com; tel. 605-150-223  
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Ks. Sebastian Seweryn  

Parafia św. Wojciecha, 

Plac św. Wojciecha 9 

e-mail: sebaios83@gmail.com 

O. Grzegorz Dudek OFMCap.  

Parafia św. Franciszka, 

ul. Warszawska 33, 

e-mail: grzedudek82@gmail.com 

 

 

        Ks. dr Rafał Dudała 

            Diecezjalny Duszpasterz Środowisk Akademickich 

 

 

 

 

 

 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży  

 

1. Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Kieleckiej służy 

pomocą w zakładaniu nowych oddziałów parafialnych i w rozwinięciu 

działalności. KSM posiada gotowy program formacyjny, ale też jest otwarty na 

bieżące wydarzenia. Swą działalność opiera na tym, co jest bliskie młodzieży i 

służy Kościołowi i Ojczyźnie. Dla przypomnienia KSM posiada osobowość 

cywilno-prawną co jest dużym ułatwieniem w kontaktach z lokalnymi 

władzami. Zachęcam do zainteresowania się tą formą duszpasterstwa młodzieży. 

2. W dniach 31 listopada - 1 grudnia br. w Skorzeszycach będą rekolekcje KSM 

połączone ze szkoleniem. Będzie tu można poznać Stowarzyszenie od 

podstaw. Przez aktywizujące metody młodzi ludzie będą mogli zaczerpnąć  

z duchowości KSM i w przyszłości mogliby pomóc w funkcjonowaniu oddziału  

w parafii. 

3. Informacje o działalności KSM (plan roczny) można znaleźć na 

stronie www.kielce.ksm.org.pl  oraz www.facebook.com/ksmdk 

  

ks. Marek Blady 

Asystent KSM Diecezji Kieleckiej 

tel. 600 604 258 

 

 

 

Liturgiczna Służba Ołtarza 

 

1. W dniach od 21 do 24 listopada 2018r. w Rabce – Zdrój odbędą się 

rekolekcje kapłańskie dla księży organizowane przez Duszpasterstwo LSO.   

Zapraszamy. Zapisy i informacje u ks. Mariusza Kałki nr tel. 793-770-020. 

Wysyłamy informację do szkół.  

http://www.kielce.ksm.org.pl/
http://www.facebook.com/ksmdk
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2. Dnia 3 listopada 2018r. Duszpasterstwo LSO diecezji kieleckiej 

organizuje kurs dla ministrantów do pełnienie funkcji akolity w 

zgromadzeniu liturgicznym. Jest on alternatywą dla osób które nie czują się 

na siłach do tego, aby służyć jako lektor. Mogą w nim uczestniczyć 

ministranci, którzy są uczniami: Szkoły Podstawowej - kl. VII, VIII, 

Gimnazjum i Szkoły Średniej. Aby ułatwić uczestnictwo w spotkaniach 

formacyjnych, wykłady i ćwiczenia odbywać się będą w różnych rejonach 

naszej diecezji. Na zakończenie uroczystej promocji i błogosławieństwa 

oraz nałożenia krzyża akolity dokona Ks. Bp Jan Piotrowski w Kościele 

Akademickim w Kielcach dnia 15 grudnia 2018r. o godz.10.00. 

Zachęcamy ministrantów do udziału w formacji.  

Miejsca spotkań formacyjnych: 

1) Kielce – Kościół Akademicki „Wesoła 54”, ul. Wesoła 54 – 

odpowiedzialny  ks. Mariusz Kałka, tel. 793770020. 

2) Słomniki - Parafia Bożego Ciała w Słomnikach – odpowiedzialny  

ks. Kordian Duda, tel. 515138516.  

3) Busko Zdrój – Parafia Bożego Ciała – odpowiedzialny ks. Andrzej 

Kaleta, tel. 796388236. 

4) Jędrzejów – Klasztor o. Cystersów, odpowiedzialny ojciec Rafał, tel. 

796011584. 

5) Koniecpol – Parafia Trójcy Świętej – odpowiedzialny ks. Grzegorz 

Pastorczyk, tel.  782525003. 

Więcej informacji na stronie: www.ministranci.diecezja.kielce.pl. 

3. W czasie ferii 2019 r. zapraszamy ministrantów na wczasorekolekcje w 

Rabce–Zdrój. I Turnus od 14 do 19 stycznia 2019 r., 

 II Turnus od 21 do 26 stycznia 2019 r. Program wyjazdów będzie 

umieszczony na stronie: www.ministranci.diecezja.kielce.pl. 

4. W Wielkim Poście dla służby liturgicznej odbędą się rekolekcje w 

dekanatach. Zachęcamy do kontaktu z moderatorami i zapoznania 

ministrantów z tą formą formacji i spotkań.  

5. W maju 2019 r. rozpocznie się Kurs dla ceremoniarzy. Kurs prowadzony 

będzie w WSD oraz w Miechowie. Błogosławieństwa ceremoniarzy udzieli 

Ks. Biskup w Kielcach. Bliższe informacje na 

www.ministranci.diecezja.kielce.pl. 

6. Kurs kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży dla księży odbędzie się 

w czerwcu 2019 r. Bliższe informację zostaną podane.   

7.  Na terenie diecezji kieleckiej zostały wprowadzone nowe legitymacje dla 

ministrantów. Więcej informacji oraz sposób zamawiania na stronie: 

www.ministranci.diecezja.kielce.pl. 

8. Wydawnictwo Jedność wydaje kolejną edycje kalendarza dla ministrantów: 

„Ministrant przez cały rok 2019”. To publikacja niezbędna dla każdego 

ministranta. Łączy elementarz posługi przy ołtarzu z bardzo praktycznym, 

specjalnie dla ministranta opracowanym kalendarzem. W ramy kalendarza 

na rok 2019 wpisano elementy liturgiczne: sigla czytań biblijnych, 

uroczystości, święta i wspomnienia obowiązkowe oraz kolor dnia. 

http://www.ministranci.diecezja.kielce.pl/
http://www.ministranci.diecezja.kielce.pl/
http://www.ministranci.diecezja.kielce.pl/
http://www.ministranci.diecezja.kielce.pl/
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Najważniejsze informacje dotyczące posługi ministranta oraz słownik 

ważnych dla niego pojęć ubogacone są barwnymi ilustracjami. Na 

przejrzystych schematach zaprezentowano poszczególne okresy roku 

liturgicznego, wydzielono comiesięczne rubryki do zaznaczania 

uczestnictwa w Eucharystii i ministranckich zbiórkach. Każdy uczeń 

znajdzie też w publikacji ważne informacje dotyczące roku szkolnego oraz 

plan lekcji. Publikacja ma kieszonkowy format, ale jest w niej sporo miejsca 

na osobiste notatki. Zachęcamy do zamawiania.  

9. Podaruj nam 1% podatku, KRS: 0000 332 814, cel szczegółowy: 

MINISTRANCI.  
         

        Ks. Mariusz Kałka  

  Diecezjalny Duszpasterz LSO 

 

 

Caritas Diecezji Kieleckiej  

 

1. Wyrażamy wdzięczność za wspieranie akcji „Pola Nadziei”. Dzięki zbiórkom 

w parafiach możemy prowadzić Hospicja domowe i stacjonarne w Kielcach i 

w Miechowie. Służymy naszą pomocą w objęciu opieką hospicyjną osób 

terminalnie chorych z naszej diecezji. Liczymy na dalszą życzliwą współpracę 

z PT Księżmi Proboszczami w realizacji dzieła pomocy na rzecz Hospicjum i 

ustalenie terminów wiosennych zbiórek do puszek na ten cel. 

2. Papież Franciszek zachęca nas do zaangażowania się w obchody II 

Światowego Dnia Ubogich (18 listopada br.) poprzez konkretne działa na 

rzecz potrzebujących. Caritas przygotowała specjalne Torby Miłosierdzia. 

Zachęcamy do rozprowadzenia ich wśród parafian. Wypełnione żywnością 

torby powinny być przyniesione do kościoła w czasie Adwentu i 

rozprowadzone wśród najuboższych. 

3. Od grudnia br. Caritas uruchamia punkt dożywiania dla bezdomnych i 

ubogich w Kielcach. Znajdować się będzie w przyziemiu Domu Parafialnego 

przy ul. Wesołej 54. Od osób korzystających nie będą wymagane żadne 

zaświadczenia czy skierowania. 

4. W okresie Adwentu Caritas tradycyjnie prowadzi Wigilijne Dzieło Pomocy 

Dzieciom. Bardzo prosimy o propagowanie idei tej akcji. Świece i materiały 

promocyjne zostaną dostarczone do parafii do połowy listopada. 

5. Caritas prowadzi program pomocy żywnościowej dla najbiedniejszej ludności 

(ze środków unijnych) w którym uczestniczy obecnie kilkanaście parafii. 

Zainteresowanych wydawaniem żywności na swoim terenie prosimy o kontakt. 

Zachęcamy do włączenia się w udzielanie pomocy osobom ubogim. 

6. Zachęcamy do zakładania Parafialnych Zespołów Caritas. Przypominamy, że 

zgodnie z nauczaniem Kościoła w każdej parafii powinna być realizowana 

posługa miłosierdzia. To we wspólnocie parafialnej winno być w pierwszej 

kolejności udzielane bieżące wsparcie dla osób potrzebujących. Służymy 
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pomocą merytoryczną w zakresie zakładania i prowadzenia PZC. Możemy 

przyjechać do parafii na spotkanie inicjujące. 

7. Caritas zachęca do przekazania 1% podatku w rozliczeniu rocznym za 2018 

r. Bardzo prosimy, aby Czcigodni Księża w pierwszym kwartale 2019 roku 

zachęcali wiernych do tej formy wsparcia dzieł miłosierdzia diecezjalnej 

Caritas. Do parafii zostaną przekazane materiały promocyjne dotyczące 1 % 

podatku dla Caritas. 

8. W okresie Wielkiego Postu  prowadzony będzie  program „Jałmużna 

Wielkopostna 2019”. Do parafii zostaną dostarczone skarbonki wraz z 

materiałami informacyjnymi. Stosownie do potrzeb prosimy o zgłoszenia 

korekt ilości skarbonek w stosunku do lat ubiegłych. Ofiary z akcji pozostają do 

dyspozycji w parafiach na cele charytatywne.   

9. Baranki Wielkanocne będą dostarczone do Księży Dziekanów w  okresie 

Wielkiego Postu. Podobnie jak w ub. roku będą one wykonane z białej 

czekolady. Prosimy o życzliwe zachęcenie parafian do włączenia się w 

Wielkanocne Dzieło Miłosierdzia. Ofiary są przeznaczone na kolonie dla 

dzieci z  rodzin ubogich. 

10. Zapraszamy do współpracy w organizacji wyjazdu na kolonie Caritas dzieci z 

parafii. Księży Wikariuszy zapraszamy do posługi duszpasterskiej podczas 

kolonii. W przyszłym roku zaplanowaliśmy turnusy w  Kaczynie, Zakopanem i 

Władysławowie-Chłapowie. Będziemy wdzięczni za podjęcie rozmów z 

miejscową Gminą i zachęcenie samorządu do współpracy i współfinansowania 

wyjazdu dzieci na kolonie.  

11.  Uprzejmie przypominamy o wpłaceniu zaległych ofiar do Biura Caritas na 

cele charytatywne. Zaległości utrudniają stabilne prowadzenie dzieł 

miłosierdzia przez diecezjalną Caritas. Dziękujemy Księżom Dziekanom za 

przypomnienie w swoim dekanacie o potrzebie uregulowania zaległości. 

 

                    Ks. dr Stanisław Słowik 

        Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej 

 

 

Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie  

 

W Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie na rok 2019 planowane są 4 

turnusy wczasorekolekcji dla osób niepełnosprawnych: 

I. TURNUS: 07.07.2019 – 20.07.2019 

II. TURNUS: 21.07.2019 – 03.08.2019 

III. TURNUS: 04.08.2019 – 17.08.2019 

IV. TURNUS: 18.08.2019 – 31.08.2019 

 Osoby niepełnosprawne i wolontariuszy zapraszamy też na następujące 

spotkania:  

10.02.2019 godz.  11.30  Światowy Dzień Chorego, w Domu w Piekoszowie 
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17.03.2019  godz. 14.00  Spotkanie wielkopostne, kościół św. Franciszka  

w Kielcach 

28.04.2019  godz. 12.00   „Święcone”, kościół w Wiśniówce 

26.05.2019 godz.  11.00  Majówka, w Domu w Piekoszowie  

03.06.2019 godz. 10.30  Spotkanie na cześć św. Jana Pawła II, Masłów, 

lotnisko 

14.09.2019 godz.  15.00  Ognisko, przy Domu w Piekoszowie 

12.10.2019  godz.  09.30  Dzień Wspólnoty Stowarzyszeń Katolickich 

17.11.2019 godz.  11.30  Odpust, Kaplica Domu w Piekoszowie 

31.12.2019 godz.  20.00  „Sylwester”, Sala w Domu w Piekoszowie 

 

        ks. dr Jan Jagiełka 

     Dyrektor Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie 

 

 

    Komisja Muzyczno-Organistowska 

1. Bardzo proszę Czcigodnych Księży Proboszczów i wszystkich 

Duszpasterzy, aby wszelkie konserwacje organów, budowy nowych instrumentów, 

renowacje i remonty zabytkowych instrumentów znajdujących się w posiadaniu 

parafii konsultować z Komisją Muzyczno-Organistowską przy Kurii Diecezjalnej 

w Kielcach. Przypominam również, że po przeprowadzeniu odbioru technicznego 

instrumentu sporządza się „Protokół komisyjnego odbioru organów”, który 

podpisują wszyscy członkowie komisji odbiorczej oraz obecny przedstawiciel 

zakładu organmistrzowskiego. 

2. Przypominając o obowiązku duchowej formacji osób odpowiedzialnych za 

liturgię i kulturę muzyczną w parafii, Komisja Muzyczno-Organistowska 

przypomina o obowiązkowych spotkaniach formacyjnych i dniach skupienia, które 

mają na celu pogłębienie życia duchowego i są okazją do ciągłego doskonalenia 

warsztatu muzycznego. Do udziału w tych spotkaniach zobowiązani są wszyscy 

organiści oraz pełniących funkcję organisty w naszej diecezji. Dni skupienia dla 

organistów są organizowane dwukrotnie w ciągu roku: jesienny w Skorzeszycach 

w Centrum Spotkań Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach, natomiast 

wiosenny w innym miejscu naszej diecezji.   

3. Przypominamy, że w ciągu ostatnich lat obserwujemy niepokojące zwyczaje 

wykonywania świeckiej muzyki na uroczystościach ślubnych i podczas mszy za 

zmarłych. Mieszamy w tym momencie sacrum z profanum. Młodzi muszą 

bezwzględnie dostosować się do pewnych ograniczeń w doborze repertuaru 

muzycznego wynikających z sacrum miejsca jakim jest kościół. To właśnie do 

organistów należy ciągłe i ustawiczne życzliwe uświadamianie narzeczonych, że 

muzyka musi być odpowiednio dostosowana do ich uroczystości ślubnej i tak, jak 

podczas każdej innej liturgii, musi być ona pozbawiona jakichkolwiek przejawów 

świeckości. Nie można z liturgii ślubnej rozbić sobie koncertu życzeń. Muzyka 
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filmowa czy rozrywkowa, albo piosenki pozbawione często jakiejkolwiek 

sensownej treści i formy nie mogą znaleźć miejsca podczas tych doniosłych 

uroczystości. Należy pamiętać, aby zachować odpowiednią równowagę pomiędzy 

śpiewem ludu a muzyką instrumentalną, śpiewem solowym lub chóralnym, tak aby 

wierni nie byli wyłączeni z czynnego uczestnictwa w śpiewie. W tej sprawie w 

naszej diecezji wejdzie w życie nowa instrukcja, która będzie obowiązywać 

wszystkich organistów i muzyków kościelnych. Zostanie podpisana we 

wspomnienie św. Cecylii dziewicy i męczennicy 22.11.  

4. Przypominamy, że Śpiewnik kościelny ks. Jana Siedleckiego został w 

ubiegłym roku przyjęty przez Konferencję Episkopatu Polski jako ogólnopolski 

śpiewnik liturgiczny. Nowe edycje śpiewników liturgicznych (ogólnopolskie, 

diecezjalne, zakonne, parafialne, inne) powinny zawierać wyłącznie śpiewy 

zatwierdzone przez kompetentną władzę kościelną. Wszelkie nowe melodie pisane 

do tekstów pieśni w naszej diecezji powinny zostać zatwierdzone przez Komisję 

Muzyczno-Organistowską.  

5. Przypominamy zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski, że 

muzyka w liturgii ma być wykonywana wyłącznie „na żywo”. Niedopuszczalne 

jest stosowanie tzw. automatycznych organistów. Muzyka odtwarzana 

elektronicznie nie może zastępować gry na instrumentach lub śpiewu 

zgromadzonych.    

 

Ks. Michał Olejarczyk 

    Przewodniczący Komisji Muzyczno-Organistowskiej 

Diecezjalny duszpasterz organistów 

 

Niedziela Kielecka 

Serdecznie dziękuję Księżom, którzy angażują się w promocję czytelnictwa 

prasy katolickiej. Cenię sobie ogromnie postawę Księży życzliwie nastawionych 

do Niedzieli Kieleckiej i jej dziennikarzy. W obecnych niełatwych czasach, kiedy 

zamiera kultura czytelnictwa wartościowej prasy, czego wyrazem są wyniki 

sprzedaży gazet, gdzie dominują tabloidy, taka współpraca jest na wagę złota. 

Ostatnio jesteśmy też świadkami medialnego ataku na Kościół, obejmującego 

zarówno osoby duchowne, jak świeckich, którzy pragną autentycznie żyć 

wyznawaną wiarą. Warto zatem promować prasę, w której nie ma tzw. mowy 

nienawiści, nie ma promowania zboczeń, a akcentowane jest to, co dobre w 

człowieku. Nie zapominajmy też, że zdecydowana większość obecnej na rynku 

prasy jest wydawana przez międzynarodowe koncerny (przede wszystkim 

niemieckie) i promocja patriotyzmu jest w nich na ostatnim miejscu. Jeśli w 

naszych środowiskach zabraknie prasy katolickiej, to nasi wierni kształtowani będą 

bez obcych propagandystów, którzy zwalczają wszystko, co polskie i wszystko, co 

katolickie. Smuci fakt, że pojawiają się sytuacje (na szczęście są to pojedyncze 

przypadki), gdzie Księża z jawnym lekceważeniem odnoszą się do prasy 

katolickiej odmawiając jej kolportażu. W ten sposób tworzy się luka, którą chętnie 
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zapełnią tabloidy i niemieckie gazety dla Polaków. Gorzkie owoce tego zbierzemy 

wszyscy i to szybciej niż nam się wydaje.  

Chciałem także nadmienić, że środki z kolportażu gazet, które pozostają Redakcji 

Kieleckiej są wykorzystywane dla wsparcia wielu dzieł ewangelizacyjnych w 

naszej diecezji (np. wypoczynek ministrantów). Promując zatem czytelnictwo 

prasy pośrednio przyczyniamy się do rozwoju tych dzieł.   

Zachęcam P.T. Księży do nawiązania kontaktu z redaktorami Niedzieli Kieleckiej 

w celu relacjonowania wydarzeń rozgrywających się  w parafiach. Obecnie 

zakończyliśmy cykl prezentowania parafii pod kątem kultu świętych i tzw. 

rozkładówkę poświęciliśmy na cykl „Diecezja z bliska”, który pozwala nam na 

szersze (dwustronicowe z kilkoma zdjęciami) zaprezentowanie różnych stron życia 

parafialnego (np. ciekawe inicjatywy duszpasterskie, jubileusze parafialne itp.). 

Będę wdzięczny za informowanie o nich z pewnym wyprzedzeniem, co pozwoli 

odpowiednio zaplanować takie publikacje.  

       Ks. dr hab. Tomasz Siemieniec 

       Redaktor Niedzieli Kieleckiej 

 

Weekendy z Lectio Divina w Skorzeszycach 

Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach 

rozpoczyna od 2019 r. organizowanie weekendowych sesji z Lectio Divina. Jest to 

praktykowana już od dawna w Kościele forma modlitwy Pismem Świętym, 

odbywająca się w atmosferze milczenia.  

Spotkania zaadresowane są zarówno do osób duchownych, jak i świeckich. 

Zachęcam Księży do przedstawienia tej propozycji wiernym w swoich parafiach. 

Chodzi zwłaszcza o członków różnych ruchów i wspólnot kościelnych, o starszą 

młodzież, ludzi poszukujących itd.  

Każda sesja będzie zaczynała się w piątek o 16.00 i będzie się kończyć w niedzielę 

ok. 13.00. Poświęcona będzie np. jakiejś postaci biblijnej, czy jakiejś księdze (bądź 

jej fragmentowi). W czasie weekendu będzie możliwość rozmowy z kierownikiem 

duchowym.  

W roku 2019 planujemy 2 sesje. W dniach 1-3 marca 2019 będzie weekend 

poświęcony „wielkim nawróconym” z Ewangelii Łukaszowej. Będziemy rozważać 

m.in. teksty o Zachariaszu, Synu Marnotrawnym, Piotrze, Dobrym Łotrze. Z kolei 

w dniach 29 listopada 1 grudnia 2019 będzie sesja poświęcona postaci Samsona z 

Księgi Sędziów.  

Bliższe informacje na stronach internetowych: 

http://www.rekolekcjeskorzeszyce.pl (w zakładce „rekolekcje”) oraz 

https://rekolekcje.info, jak również u ks. Tomasza Siemieńca i ks. Jacka Iwana.    

 

http://www.rekolekcjeskorzeszyce.pl/
https://rekolekcje.info/
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       Ks. dr hab. Tomasz Siemieniec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program formacyjny Stowarzyszenia Życia Apostolskiego „Koinonia  

św. Pawła” w Kielcach 

16.10-4.12.2018r Wieczory Wiary dla odnowy życia z Bogiem (8 wieczorów - 

wtorek) 

   Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” 

 w Kielcach.     Zobacz: www.rmissio.pl 

07-09.12.2018r Kurs formacji biblijnej:  Uczniowie z Emaus 

   Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła”  

w Kielcach  

   Zobacz: www.rmissio.pl 

02-03.02.2019r Kurs ewangelizacyjny SNE: Nowe życie z Bogiem  

   Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” 

 w Kielcach  

   Zobacz: www.rmissio.pl 

01-03.2019r  Rekolekcje: Byłem chory, a odwiedziliście Mnie (Mt 25,36.43) 

   Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła”  

w Kielcach  

   Zobacz: www.rmissio.pl 

26-28.04.2019r Kurs ewangelizacyjny SNE: Nowe życie z Bogiem   

     Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia 

św. Pawła” w Kielcach  
   Zobacz: www.rmissio.pl 

01-05.05.2019r Kurs formacji liturgicznej: Melchizedek 

   Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła”  

w Kielcach  

   Zobacz: www.rmissio.pl 

10-16.06.2019r Rekolekcje dla osób konsekrowanych 

http://www.rmissio.pl/
http://www.rmissio.pl/
http://www.rmissio.pl/
http://www.rmissio.pl/
http://www.rmissio.pl/
http://www.rmissio.pl/
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   Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” 

 w Kielcach  

   Zobacz: www.rmissio.pl 

29.07-04.08,2019r Rekolekcje dla osób konsekrowanych 

   Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła”  

w Kielcach  

   Zobacz: www.rmissio.pl 

02-05.09.2019r Rekolekcje kapłańskie 

       Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” w Kielcach  

 

 

 

 

 

Kalendarz pracy rocznej Ruchu „Światło – Życie” diecezji kieleckiej 2018/2019 

Lp. Co? Gdzie? Kiedy? 

1.  Dzień wspólnoty ruchów 

diecezji Kieleckiej 

Św. Józef Robotnik 13.10.2018 

2.  Jesienna Oaza Modlitwy Dębno 26-27.10.2018 

3.  Film ewangelizacyjny Kino „Moskwa” 27.10.2018 

 

4.  Dzień Wspólnoty 

Diakonii Diecezjalnych 

Karczówka 23-24.11.2018 

5.  Rekolekcje 

ewangelizacyjne 

dorosłych 

Kaczyn 30.11 – 2.12.2018 

6.  Diecezjalna Diakonia 

Jedności 

Dębno 8.12.2018 

7.  Niepokalane Poczęcie 

NMP 

Odpust w kaplicy w 

Dębnie 

Dębno 12.00 Eucharystia 

 

8.  Opłatkowy Dzień 

Wspólnoty 

Kielce – św. Józef 

14.oo 

16.oo msza – 

przewodniczy Bp 

Ordynariusz 

12.01 2019 

9.  Rekolekcje 

ewangelizacyjne 

Dębno 11. – 14. 01. 2019 (IV – V 

SP) 

 

14. – 20.01.2019 (VI – VIII 

SP) 

 

http://www.rmissio.pl/
http://www.rmissio.pl/
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20. – 26.01.2019 (III Gim 

wzwyż) (przed ONŻ I) 

 

10.  Dzień Wspólnoty 

wiosenny 

Św. Jadwiga 16.03.2019 

11.  Wiosenna Oaza 

Modlitwy 

Dębno 10-12.05.2019 

12.  Centralna Oaza Matka Krościenko 7-10.06.2019 

13.  Przedwakacyjny Dzień 

Wspólnoty 

św. Antoni 22.06.2019 

14.  Rekolekcje wakacyjne  I 28.06 – 14.07 

II 16.07 – 1.08 

III 3 – 19.08 

 

        Ks. Dariusz Gącik 

WIKARIUSZ GENERALNY 


