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SŁOWO POWITANIA WYPOWIEDZIANE PRZEZ  

BISKUPA KIELECKIEGO JANA PIOTROWSKIEGO 

- Święcenia biskupie ks. prałata dr. Andrzeja Kalety 

Kielecka katedra, 9 grudnia 2017 r. 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

1. Bracia i Siostry! Diecezja kielecka swoimi początkami sięga roku 1805 

i niesie w sobie dziedzictwo wiary diecezji krakowskiej, a w części także 

archidiecezji gnieźnieńskiej. Od tamtego czasu katedra kielecka, a wcześniej od 

1171 roku kolegiata, wielokrotnie była świadkiem wielu wydarzeń pięknych  

i radosnych, jak wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w czerwcu 1991 roku, ale 

także bolesnych i smutnych, jak pogrzeb śp. ks. bp. Kazimierza Ryczana we 

wrześniu br. 

Tym razem jej gościnne mury gromadzą nas na święceniach biskupich  

ks. prał. Andrzeja Kalety, który decyzją Ojca Świętego Franciszka w dniu  

8 listopada 2017 r. został podniesiony do godności biskupa i mianowany 

biskupem pomocniczym kieleckim z  tytularną stolicą Maxita.  

2. Z tej racji dziś jestem szczególnie zaszczycony, że w imieniu Kościoła 

Kieleckiego mogę z radością i należytym szacunkiem powitać dostojnych gości, 

a wśród nich kard. Stanisława Dziwisza, przewodniczącego dzisiejszej 

Eucharystii i kaznodzieję, abp. Salvatore Pennacchio, nuncjusza apostolskiego 

w Polsce, oraz abp. Marka Jędraszewskiego, metropolitę krakowskiego, 

współkonsekratorów nowego biskupa.  

Witam serdecznie drogich księży arcybiskupów, biskupów diecezjalnych  

i pomocniczych z metropolii krakowskiej oraz pozostałych diecezji. 

Serdecznie pozdrawiam Szanowną Panią Marię Kaletę, mamę  

bp. Andrzeja, a także jego brata Ryszarda z rodziną. Z wdzięcznością 

wspominam zmarłego tatę śp. Wawrzyńca Kaletę.  
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Grono znamienitych gości stanowią przedstawiciele parlamentu RP, 

władz wojewódzkich, władz miasta i powiatu kieleckiego, uczelni kieleckich, 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła 

II, przedstawicieli służb mundurowych, Kawalerów i Dam Grobu Bożego, 

Rycerzy Kolumba, których ciepło witam i z szacunkiem pozdrawiam.  

Słowa powitania kieruję do kapłanów naszej diecezji oraz księży gości 

różnych zaszczytów i stanowisk, do przedstawicieli kapituł: kieleckiej, 

wiślickiej i miechowskiej, a także do czcigodnych osób życia konsekrowanego, 

wspólnoty WSD w Kielcach oraz wiernych z rodzinnej parafii bp. Andrzeja 

NMP Niepokalanej w Busku Zdroju, parafii Chmielnik, św. Wojciecha  

w Kielcach oraz Kościelcu, gdzie pełnił posługę wikariusza i proboszcza.  

Witam i pozdrawiam was wszystkich, Bracia i Siostry, uczestników tej 

uroczystości, a pośród was poczty sztandarowe, chórzystów, przedstawicieli 

LSO, mediów publicznych i kościelnych oraz naszych drogich radiosłuchaczy 

diecezjalnego Radia eM. 

3. Od święceń pierwszego biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej 

Franciszka Sonika minęło 81 lat, a bp Andrzej jest jedenastym biskupem 

pomocniczym naszej diecezji.  

Życzę gorąco Biskupowi Andrzejowi, aby w jego nowej posłudze ‒ jak  

w zwierciadle ‒ odbijały się słowa św. Bernarda z Clervaux: „Istotnie: czystość, 

miłość, pokora nie mają żadnego koloru, ale nie brak im wielkiego blasku, 

potrafią bowiem zachwycić oczy samego Boga” (św. Bernard z Clairvaux,  

O obyczajach i obowiązku biskupów). 

A wszystkim zacnym uczestnikom dzisiejszej uroczystości życzę, abyśmy 

przeżyli ją pod przemożną opieką Maryi, Pani Łaskawej Kieleckiej i św. 

Stanisława BM, w duchu ewangelicznej miłości, która właściwa jest każdej 

dojrzałej wspólnocie Kościoła.   


