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SŁOWO BISKUPA KIELECKIEGO JANA PIOTROWSKIEGO 

- Wprowadzenie do Mszy św. pogrzebowej za śp. Ks. Bp. Kazimierza Ryczana 

Kielecka katedra, 19 września 2017 r. 

 

Godzina miłosierdzia, jak pełne miłości ramiona Boga, obejmuje nas 

zgromadzonych w katedrze na Mszy świętej pogrzebowej za spokój duszy  

śp. Księdza Biskupa Seniora Kazimierza Ryczana, pasterza diecezji kieleckiej  

w latach 1993-2014.  

Miłosierdzie jest sercem Ewangelii i taką Ewangelię niestrudzenie, w porę 

i nie w porę, głosił zmarły Ksiądz Biskup. Jego droga biskupiej posługi  

w Kościele, który autentycznie kochał, karmiła się tajemnicą Krzyża  

i Odkupienia, służebną postawą Maryi, Matki Jezusa, oraz umiłowaniem 

wspólnoty Kościoła. Takiego pasterza, wiernego i roztropnego, mądrego  

i odważnego, dzisiaj żegnamy podczas najpiękniejszej modlitwy Kościoła, jaką 

jest Eucharystia. 

Wraz z całym Kościołem kieleckim ‒ wiernymi i kapłanami, szanowną 

rodziną oraz bliskimi Zmarłego, Siostrami Boromeuszkami i Księdzem 

Kapelanem ‒ cieszę się z Waszej obecności i jednocześnie serdecznie dziękuję 

za modlitwę Ks. Kard.  Kazimierzowi Nyczowi, metropolicie warszawskiemu, 

Ks. Abp. Markowi Jędraszewskiemu, metropolicie krakowskiemu, 

przewodniczącemu pogrzebowej Mszy świętej oraz Ks. Abp. seniorowi 

Józefowi Michalikowi, dzisiejszemu kaznodziei. Wyrażam szczerą wdzięczność 

Czcigodnym Księżom Arcybiskupom, Biskupom, kapłanom, osobom życia 

konsekrowanego i seminarzystom,  modlącym się z nami.  

W chwilach ostatniego pożegnania zmarłego Księdza Biskupa swoją 

obecnością, tak drogą mojemu sercu, zaszczycili nas przedstawiciele prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, w osobie pana ministra Andrzeja Dery, kancelarii 

Pani Premier, w osobie pani minister Beaty Kempy, parlamentu, władz 
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województwa, powiatu, miasta Kielce i Żurawicy. Dziękuję za obecność pana 

generała Jarosława Szymczyka, głównego komendanta policji. 

Moją wdzięczność za obecność i modlitwę kieruję pod adresem 

przedstawicieli senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Papieskiego 

Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 

Politechniki Świętokrzyskiej oraz innych uczelni miasta i regionu. Modlitewna 

obecność Kawalerów i Dam Zakonu Bożego Grobu, Rycerzy Kolumba, 

przedstawicieli bratnich Kościołów obecnych na terenie naszej diecezji, warty 

honorowej, pocztów sztandarowych różnych organizacji, a zwłaszcza 

„Solidarności”, są szczerym dowodem szacunku dla osoby zmarłego Księdza 

Biskupa. Już teraz dziękuję chórom, szafarzom nadzwyczajnym Komunii 

świętej, asyście liturgicznej oraz księżom współpracownikom z Kurii 

Diecezjalnej i Wyższego Seminarium Duchownego. Na ręce pana prezydenta 

miasta Wojciecha Lubawskiego dziękuję wszystkim osobom i służbom 

mundurowym: policji, straży pożarnej i miejskiej.  

Darem obecności i modlitwy wspierają nas przedstawiciele szkół, 

instytucji wychowawczych, służb mundurowych, wojska, policji i straży 

pożarnej, pracownicy mediów publicznych, TV TRWAM, diecezjalnego Radia 

eM, TV Info oraz Radia Kielce. Szczerym pozdrowieniem obejmuję wszystkich 

drogich uczestników pogrzebu.  

Z troską polecam Waszej modlitwie osobę Księdza Biskupa Seniora, 

który w czasie choroby ‒ przeżywanej bardzo świadomie ‒ wiedział, że 

odchodzi do domu Ojca, a zaufanie do Bożego miłosierdzia, jakie zrodziła  

w nim głęboka wiara, pozwoliło mu spokojnie umierać.  

Niezwykle serdecznie pragnę podziękować kieleckiej służbie zdrowia, 

zarówno dyrekcji, jak i personelowi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  

w  Kielcach, a nade wszystko Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii: panu 

profesorowi Stanisławowi Góździowi i jego wspaniałemu zespołowi.  
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Odejście Księdza Biskupa i związane z tym uroczystości pogrzebowe 

sprawiały, że wiele zacnych osób duchownych i świeckich nadesłało telegramy 

kondolencyjne, które nadeszły m. in. od Ks. Abp. Stanisława Gądeckiego, 

przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, od Księży Prymasów 

Seniorów, Abp. Henryka Muszyńskiego i Abp. Józefa Kowalczyka, Księży 

Arcybiskupów i Biskupów, wyższych przełożonych zakonów i zgromadzeń 

męskich i żeńskich. Jestem wdzięczny i z wielkim szacunkiem wraz z Wami 

przyjmuję telegram Stolicy Apostolskiej, przesłany za pośrednictwem 

Nuncjatury w Polsce, który odczyta ks. prałat Mykhaylo Tkhorovskyy.  

Szanowni i Drodzy Uczestnicy żałobnej Eucharystii! Dziękuję Wam 

gorąco, że jesteście. Niech nasza ufna modlitwa, zanurzona w tajemnicy 

Odkupienia i miłosierdzia, będzie serdecznym darem dla naszego Księdza 

Biskupa Kazimierza na jego drodze do wieczności. Niech odpoczywa w pokoju. 


