
UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE  

ŚP. KSIĘDZA BISKUPA KAZIMIERZA RYCZANA 

 

INFORMACJE SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ   

 

Od niedzieli (17 września) od godz. 21.30, do wtorku (19 września) do 

godz. 23.00 zamknięte w Kielcach dla ruchu kołowego zostaną ulice: Jana 

Pawła II, Plac NMP, Kapitulna, Duża i Mała (od ul. Sienkiewicza do Placu 

NMP), Czerwonego Krzyża i Zamkowa od ul. Solnej.  

 

Dla księży i wiernych świeckich chcących uczestniczyć w ceremoniach 

pogrzebowych przygotowane będą następujące parkingi na terenie miasta: 

poniedziałek (18 września) 

dla samochodów osobowych – plac świętego Wojciecha, wzdłuż ul. 

Czerwonego Krzyża, plac Wolności, u zbiegu ulic Wesołej i Seminaryjskiej 

(przy budynku „Nidy”), przy Stadionie od ul. Ściegiennego, przy pomniku 

Homo Homini;   

dla autokarów i busów -  parking przy Stadionie (wjazd od ul. Legionów lub od 

ul. Ściegiennego) i wzdłuż ulicy Legionów; 

 

wtorek (19 września) 

dla samochodów osobowych – plac świętego Wojciecha, plac Wolności, 

parking u zbiegu ulic Wesołej i Seminaryjskiej (przy budynku „Nidy”), przy 

Stadionie od ul. Ściegiennego, przy pomniku Homo Homini;   

dla autokarów i busów -  parking przy Stadionie (wjazd od ul. Legionów lub od 

ul. Ściegiennego) i wzdłuż ulicy Legionów. 

 

Dla ułatwienia pracy służb mundurowych proszę, by każdy samochód 

osobowy czy autokar udający się na uroczystości pogrzebowe miał za szybą 

białą kartkę. Ułatwi to kierowanie ruchem i szybsze wyznaczenie wolnego 

miejsca na parkingu. Na wyżej wyznaczonych parkingach będzie możliwość 

skorzystania z toalet. 

  We wtorek nie będzie możliwości wejścia osób świeckich do bazyliki 

katedralnej, za wyjątkiem oficjalnych delegacji, które zostały zgłoszone do 

Kurii Diecezjalnej. Dla wszystkich wiernych świeckich, będzie przygotowany 

telebim na placu Jana Pawła II. Tam też zgromadzona zostanie pewna ilość 

miejsc siedzących.  

Wszystkie poczty sztandarowe ustawiają się wokół bazyliki,  

w miejscach wskazanych przez straż pożarną, najpóźniej do godz. 14.00.  

Po godzinie 14.00, nie zostaną wpuszczone na plac wokół katedry.  Nie będzie 

możliwości wniesienia do bazyliki wieńców, jeśli takowe będą, proszę 

pozostawić je wokół katedry, bądź przy pomniku św. Jana Pawła II.  

Bardzo proszę wszystkich uczestników ceremonii pogrzebowych  

o bezwzględne stosowanie się do komunikatów i wskazówek wszystkich 

służb mundurowych.  

 

Ks. Marcin Rokita  

Dyrektor Ekonomiczny Diecezji Kieleckiej 
 


