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KURIA DIECEZJALNA                   Kielce, dnia 18 października 2012 r.  
WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO 

ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce 

tel. 41-34-45-425, wew. 230; fax: 41-34-15-656  
www.diecezja.kielce.pl  

duszpasterz@kielce.opoka.org.pl 

 

 

OD - 47/12 
 

 

KOMUNIKATY KURIALNE 

NA KONFERENCJE REJONOWE 

Październik – 2012 r. 

 

I. KANCELARIA KURII 

 

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

lub odnowić swój testament kapłański, co 5 lat. Jeden egzemplarz należy złożyć w kancelarii Kurii 

do dnia 31 grudnia roku kończącego ważność dokumentu. 

 

2. Przypominamy, że stypendium z Mszy św. binacyjnych należy przekazywać do Kurii 

Diecezjalnej, do Księdza Infułata Jana Szarka. 

 

3. W roku 2013 będą przeprowadzone wizytacje kanoniczne w następujących dekanatach:  

- Żarnowiec – Biskup Diecezjalny Kazimierz Ryczan; 

- Busko Zdrój – Biskup Pomocniczy Marian Florczyk; 

- Skalbmierz – Biskup Pomocniczy Marian Florczyk; 

- Koniecpol – Biskup Pomocniczy Kazimierz Gurda; 

- Miechów – Biskup Pomocniczy Kazimierz Gurda. 

W związku z tym przypominamy o sporządzeniu protokołu wizytacji kanonicznej w trzech 

egzemplarzach. Po napisaniu uwag przez wizytatorów należy protokoły przekazać do Księdza 

Biskupa, który przeprowadza wizytację w danej parafii.  

 

4. Przypominamy Księżom posiadającym czasowe upoważnienie do spowiadania wiernych 

 o konieczności jego przedłużenia do końca roku. 

 

                                                                                        Ks. dr Andrzej Kaszycki  

                                                                                      Kanclerz Kurii 

 

II. WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO 

 

1. Nowy rok kościelny będziemy przeżywali pod hasłem: „Być solą ziemi”. Zachęcamy do 

korzystania z materiałów zawartych w wydanym przez Komisję Duszpasterską Episkopatu Polski 

„Programie duszpasterskim”, dostarczonym do każdej parafii. 

 

2. W rozpoczętym Roku Wiary zachęcamy do podjęcia comiesięcznej formacji w ramach parafii. 

Składać się na nią będą:  

 kazania katechizmowe nawiązujące do 12 artykułów wiary; 

 niedzielne adoracje związane z prezentowanymi prawdami wiary; 

http://www.diecezja.kielce.pl/
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 spotkania formacyjno-dyskusyjne w małych grupach, prowadzonych przez duszpasterzy lub 

animatorów świeckich; 

 ulotka do indywidualnej refleksji, nawiązująca do prezentowanego artykułu wiary. 

 Należy również zadbać o organizowanie nabożeństw wynagradzających i pokutnych  

w powiązaniu z pierwszymi piątkami miesiąca oraz nabożeństw pokutnych w ramach rekolekcji 

adwentowych i wielkopostnych. 

 W nawiązaniu do dekretu Biskupa Ordynariusza należy przypomnieć wiernym o możliwości 

i warunkach uzyskania odpustu zupełnego z racji Roku Wiary oraz o miejscach w naszej diecezji, 

gdzie będzie można go uzyskać. Wyznaczonymi sanktuariami na Rok Wiary są: Kielce (Katedra), 

Jędrzejów (Bł. Wincentego Kadłubka), Miechów, Pacanów, Piekoszów, Wiślica, Włoszczowa 

(Wniebowzięcia NMP). 

 Dzieła apostolskie w Roku Wiary mają służyć przygotowaniu zespołów osób świeckich, 

które w kolejnych latach włączą się w dzieło rekolekcji ewangelizacyjnych przeprowadzanych  

w poszczególnych parafiach. 

 Wydawnictwo „Jedność” przygotowało serię poświęconą 12 artykułom wiary. 

 

3. Strona Diecezjalna (www.diecezja.kielce.pl) funkcjonuje od maja 2012 r. w nowej szacie 

graficznej. Prosimy Księży o przesyłanie do ks. Michała Haśnika, jej administratora 

(michsem@wp.pl), zaproszeń i relacji o dziełach apostolskich ważnych dla diecezji oraz zgłaszanie 

uwag odnośnie do funkcjonowania strony. 

 

4. W dniu 13 października 2012 r., na posiedzeniu Diecezjalnej Rady Ruchów Katolickich pod 

przewodnictwem bpa Mariana Florczyka, asystenta Rady, został powołany nowy Zespół 

Koordynujący DRRK w składzie:  

ks. Sławomir Sarek – przewodniczący, 

ks. Marek Blady – zastępca przewodniczącego,  

s. Samuela Klimas – sekretarz,  

s. Izabela Iwańska – skarbnik,  

p. Józef Snochowski i p. Jerzy Malisiewicz – członkowie zarządu. 

 

5. Wydział Duszpasterstwa Ogólnego przygotowuje na czas wizyty duszpasterskiej foldery oraz 

obrazki dla grup apostolskich z modlitwą o ewangelizację diecezji. Zamówienia i odbiór  

w Referacie Duszpasterstwa Ogólnego. 

 

6. Przypominamy o egzekwowaniu i sprawdzaniu aktualności akredytacji fotografów oraz 

kamerzystów. O przypadkach nagannego zachowania należy powiadomić Kurię. 
 

7. Zwracajmy uwagę w kancelarii i w zakrystii na godny strój narzeczonych podczas zawierania 

sakramentu małżeństwa, szczególnie w przypadku pani młodej. 

 

8. Uczulamy Księży Proboszczów na sumienne wykorzystywanie i przekazywanie wiernym 

informacji zawartych w materiałach duszpasterskich dostarczanych do parafii w formie 

komunikatów oraz plakatów. Przypominamy o tym, że wierni mają prawo do informacji  

o inicjatywach apostolskich podejmowanych w diecezji. Dlatego prosimy zadbać o odpowiednią, 

służącą temu gablotę. 

 

                                                                                                     Ks. Sławomir Sarek 

                                                                                   Z-ca Dyrektora Duszpasterstwa Ogólnego 
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III. REFERAT KATECHETYCZNY 

 

1. Zgodnie z Dekretem Biskupa Kieleckiego w naszej diecezji od 1 września 2012 r. rozpoczynamy 

sukcesywne wprowadzanie nowych podręczników do religii. Od tego dnia obowiązują nowe 

podręczniki w klasie I i IV szkoły podstawowej i w I klasach szkół ponadgimnazjalnych. 

 

2. W związku z tą zmianą Komunia Święta dla uczniów rozpoczynających naukę według nowego 

programu zostaje przeniesiona do III klasy szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2012/2013 

dzieci, które są w II klasie szkoły podstawowej idą do komunii według starego porządku. 

 

3. Katecheci świeccy i uczący księża są zobowiązani do permanentnej formacji, która obejmuje 

spotkania formacyjne na rozpoczęcie roku, jesienne spotkania formacyjne (17 lub 24 listopada br.), 

wiosenne spotkania oraz rekolekcje. Rekolekcje dla katechetów świeckich odbywają się w domu 

rekolekcyjnym w Skorzeszycach w następujących terminach: 8, 9, 10 listopada 2012 r.;  

10, 11, 12 stycznia 2013 r.; 20, 21, 22 czerwca 2013 r.  

 

4. Ks. Biskup Ordynariusz w sprawie opłat za rekolekcje katechetów świeckich podjął decyzję, 

która doprecyzowuje Rozporządzenia Posynodalne mówiące o tym, iż parafia zwraca koszty za 

pobyt na rekolekcjach. W związku z tym płatność za rekolekcje katechety świeckiego będzie 

pobierana w kasie kurialnej. 

 

5. Wydział Katechetyczny organizuje konkursy i olimpiady dla uczniów oraz szkolenia dla 

katechetów szczegóły na www.katecheza.kielce.opoka.org.pl 

 

6. XV Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę odbędzie się w dniach: 25, 26 i 27 lutego 2013 r. 

 

7. Odnośnie do katechezy, cały czas obowiązują dotychczasowe rozporządzenia mówiące między 

innymi, że: 

 na życzenie rodziców organizuje się lekcje religii w wymiarze dwóch godzin tygodniowo 

(czyli mogą być wymagane uprzedzające oświadczenia); 

 ocena z religii jest wliczana do średniej ocen na koniec roku szkolnego; 

 katecheci (księża, świeccy, siostry zakonne) mogą być zatrudniani w szkole i odwoływani 

wyłącznie na podstawie imiennego skierowania wydanego przez Biskupa Ordynariusza; 

 nie ma żadnych oficjalnych dokumentów nakazujących, że religia ma być na pierwszej lub 

ostatniej godzinie. 

 

                                                                                                  Ks. dr Karol Zegan 

                                                                                Dyrektor Wydziału Katechetycznego 

 

IV. DUSZPASTERSTWO KAPŁANÓW 

 

1. W bieżącym roku kalendarzowym odbędą się jeszcze w Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji 

Kieleckiej w Skorzeszycach trzy serie rekolekcji dla Księży w następujących terminach:                        

 5-8 listopada 2012 r. – prezbiterzy wyświęceni w latach: 1983-1992 – prowadzi Ks. Biskup 

Marek Solarczyk z Warszawy; 

 12-15 listopada 2012 r. – prezbiterzy wyświęceni w latach: 1993-2001 – prowadzi Ks. 

Biskup Józef Zawitkowski z Łowicza; 

 19-22 listopada 2012 r. – prezbiterzy wyświęceni w latach: 2002-2011 – prowadzi O. 

Wojciech Jędrzejewski OP z Łodzi . 

Początek rekolekcji pierwszego dnia o godz. 17.00, zakończenie – ostatniego o godz. 

13.00.  

http://www.katecheza.kielce.opoka.org.pl/
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Oprócz wymienionych Księży do udziału w rekolekcjach zapraszamy również tych wszystkich 

Księży naszej diecezji, którzy w tym roku jeszcze ich nie odprawili. W myśl przepisów KPK 

wszystkich prezbiterów obowiązuje coroczne odprawienie rekolekcji kapłańskich. Księża 

Proboszczowie proszeni są o takie ułożenie zajęć w parafiach, aby Księża Wikariusze, bez potrzeby 

powracania na popołudniowe zajęcia i nocleg do parafii oraz innych przeszkód, mogli uczestniczyć 

w rekolekcjach. 

 

2. W Domu rekolekcyjnym „Betania” w Rabce odbędą się dwie serie rekolekcji dla Księży: 

 14-17 listopada 2012 r. – dla prezbiterów zajmujących się duszpasterstwem młodzieży – 

prowadzi ks. Eugeniusz Ploch z Opola; 

 22-24 listopada 2012 r. – dla prezbiterów zajmujących się służbą liturgiczną.  

 

3. Tworzymy jedno prezbiterium Kościoła Kieleckiego. Staramy się być solidarni w modlitwie, 

pracy, szczególnie wówczas, gdy któryś z kapłanów odchodzi do Domu Ojca. Pamiętamy o udziale 

w pogrzebie zmarłego brata i o odprawieniu w jego intencji Mszy św.  

W bieżącym roku zmarło siedmiu naszych księży: ks. Jerzy Kantyka (12 I), ks. Mieczysław 

Stachurski (10 III), ks. Edward Skotnicki (20 IV), ks. Józef Zbroszczyk (11 VII), ks. Adam 

Ziółkowski (27 VII), ks. Antoni Czerwiński (30 IX), ks. Tadeusz Głodkowski (12 X). 

 Niech odpoczywają w pokoju.  

 

                                                                                 Ks. Jan Kaczmarek 

                                                                          Ojciec duchowny kapłanów 

 

4. W sobotę, 17 listopada 2012 r. odbędzie się doroczna Pielgrzymka Młodych Kapłanów pod 

przewodnictwem Księdza Biskupa Ordynariusza do Proszowic, miejsca urodzenia bł. Ks. 

Józefa Pawłowskiego. Dołączyć się także mogą inni kapłani. Rozpocznie się o godz. 10.00,  

a zakończy o 13.00. Przywozimy ze sobą Liturgię Godzin oraz szaty liturgiczne. 

 

5. Rzeczywistość, w której żyjemy wymaga od nas kapłanów tego, abyśmy byli kapłanami coraz 

bardziej pogłębionymi i kompetentnymi w sprawach związanych z naszym posługiwaniem. Pytania, 

jakie stawia dziś człowiek, a zwłaszcza trudności, na jakie napotyka i jakie przeżywa wymagają od 

nas coraz lepszego przygotowania. W związku z tym od 2013 r. zmienia się sposób formacji 

kapłanów od I do XV roku kapłaństwa. 

Na czym będzie polegać? Dwa razy w roku (w dwóch grupach wiosną i jesienią) księża będą 

uczestniczyć w dwudniowych spotkaniach w Domu Rekolekcyjnym w Skorzeszycach. 

Zaczynać się będą w piątek wieczorem, a kończyć w sobotę w południe. Wieczór piątkowy będzie 

poświęcony sprawom duchowym (Wieczór pustyni, czyli co gra w mojej duszy?: modlitwa, 

konferencja, adoracja, spowiedź), natomiast sobota do południa będzie poświęcona sprawom 

związanym z duszpasterstwem (Posługa i kompetencja: wykłady, warsztaty). Jeśli do stałego 

dokształcania zobowiązani są lekarze, prawnicy, nauczyciele to także nasz udział w tych 

spotkaniach jest obowiązkowy! 

 

Kalendarium Spotkań Formacyjnych młodych kapłanów w 2013 r. w Skorzeszycach: 

 

Wiosna 

12-13 kwietnia 

26-27 kwietnia 

 

Jesień 

22-23 listopada 

29-30 listopada 
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6. Inne Dni Formacyjne dla kapłanów: 

 16 maja 2013 r. – Dzień Kapłański w Bazylice Katedralnej 

 19 października 2013 r. – Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w Młodzawach  

 

7. W dniach 22-26 października br. odbywa się w Rzymie Międzynarodowe Zgromadzenie Unii 

Apostolskiej Kleru w czasie, którego zaplanowane są obchody 150-lecie jej istnienia. 

 

8. 12 i 13 listopada 2012 r. odbędą się na Jasnej Górze Ogólnopolskie obchody 150-lecia UAK  

z udziałem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski  

i innych biskupów polskich. Zaproszeni są wszyscy Księża unioniści i wszyscy pragnący bardziej 

poznać UAK. Rezerwujemy sobie miejsce w domu Pielgrzyma im. Jana Pawła II na Jasnej Górze 

[tel.: 34-377-75-64, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-20.00]. 

 

9. Z obchodem 150-lecia UAK na Jasnej Górze złączone są Rekolekcje w duchu UAK w dniach 

12-15 listopada 2012 r. dla księży nie tylko należących do UAK. Odbywać się będą w Domu 

Pielgrzyma im. Jana Pawła II, gdzie trzeba rezerwować sobie miejsce [tel.: 34-377-75-64, od 

poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-20.00]. 

 

                                                                                Ks. Tomasz Rusiecki 

                                                                          Ojciec duchowny kapłanów 

 

V. INDYWIDUALNE FORMY ŻYCIA KONSEKROWANEGO 

 

Dnia 4 listopada 2012 r. o godz. 11.30 w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie Ksiądz Biskup 

Ordynariusz dokona konsekracji kolejnych 3 wdów. Możemy zachęcić do udziału w tej 

uroczystości także wdowy z naszych parafii, o których wiemy, że takiej konsekracji pragną czując 

do niej powołanie. W naszej Diecezji mamy już 4 wdowy konsekrowane, 1 wdowca i 4 dziewice 

konsekrowane. Przygotowują się następne 3 dziewice.  

 

         Ks. Tomasz Rusiecki 

                                                                                                            Wikariusz Biskupi 

 

VI. DUSZPASTERSTWO MISYJNE 

 

1. Każda parafia otrzymała we wrześniu br. Kalendarze misyjne 2013 r. Ofiara, jaką z tej okazji 

składamy, jest wkładem naszego Kieleckiego Kościoła, wraz z innymi Kościołami partykularnymi 

w naszej Ojczyźnie, w misyjne dzieło Kościoła powszechnego.  

 

2. Tradycyjnie, przedostatnia niedziela października, w tym roku – 21 października 2012 r.  

Niedziela Misyjna, jest Światowym Dniem Misyjnym. Na ten dzień Ojciec Święty Benedykt XVI 

wystosował Orędzie: „Powołani, aby (…) ukazywali blask Słowa prawdy”, które wypada 

wykorzystać w animacji misyjnej parafian. 

 

3. Niedziela Misyjna rozpoczyna Tydzień Misyjny w parafiach. W homiliach i na nabożeństwach 

różańcowych zapoznajemy wiernych z problematyką misyjną. Na religii przeprowadzamy  

z dziećmi i młodzieżą katechezę na temat misyjnej działalności Kościoła. Tacę z Niedzieli Misyjnej 

przesyłamy przez Kurię na Papieskie Dzieła Misyjne. Ofiarę dla misjonarzy z naszej Diecezji z dnia 

zwykłego tego Tygodnia przesyłamy też przez Kurię do Dyrekcji Diecezjalnej Papieskich Dzieł 

Misyjnych. Pomoc w zorganizowaniu Tygodnia Misyjnego znajdziemy w specjalnych materiałach, 

jakie otrzymała każda parafia: „Tydzień Misyjny. Głosić wiarę z radością. 2012 r. Misyjne 

Materiały Liturgiczne”. 
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4. Każdego roku przybywa coraz więcej dzieci – kolędników misyjnych. Proszę serdecznie PT 

Księży o coraz gorliwsze popieranie tej akcji i skuteczną protekcję. Poprzez kolędowanie ze swoimi 

opiekunami tuż po świętach Bożego Narodzenia dzieci wspierają swoich rówieśników z krajów 

misyjnych. W ich intencji ofiarowują modlitwę, trud kolędowania oraz zebrany dar materialny.  

 

5. Na obecnej Konferencji Rejonowej można wpisać swoją ofiarę i złożyć ją w „Księdze 

Papieskiej Unii Misyjnej Diecezji Kieleckiej” 
 

                                                                                       Ks. Jan Kaczmarek 

                                              Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych 

 

VII. DUSZPASTERSTWO RODZIN 

 

1. Spotkania formacyjne dla Doradców Życia Rodzinnego: 

 9-11 listopada 2012 r. Rabka – wyjazd autokarem z Kielc 9 listopada w piątek godz. 14.00 

Al. IX Wieków Kielc 15a. 

 16 lutego 2013 r. Al. IX Wieków Kielc 15a godz. 10.00  

 8 czerwca 2013 r. Al. IX Wieków Kielc 15a godz. 10.00   
 

2. Dom Samotnej Matki w Wiernej przyjmuje w sytuacjach kryzysowych. Adres: 26-065 

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

3. 13-15 września 2013 r. w Skorzeszycach – Rekolekcje dla Doradców Życia Rodzinnego. 
 

4. 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. 41-344-55-92  

w godz. 16.00-18.00.  

 

5. Spotkanie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Kieleckiej w związku z wyborem 

nowych władz odbędzie się z końcem października 2012 r. Konkretna data zostanie podana przez 

sekretariat Stowarzyszenia. 

 

6. „Spotkania Małżeńskie” – 16-18 listopada 2012 r. w Centrum Spotkań i Dialogu  

w Skorzeszycach. Kontakt e-mail: januszbarwinek@gimail.com tel. 41-346-75-05; kom. 604-606-

334. 

 

7. Kontakty: 

I. Duszpasterstwo Rodzin – Kielce, Al. IX Wieków 15a - tel. (41) 344-55-92. 

- Godziny dyżurów Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego  

- Wtorek  15.00-17.30. 

- Środa             15.00-17.30. 

- Piątek  10.00-12.00. 

 

II. 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. 

 

III. Stowarzyszenie Praw Ojca – spotkania w środy od 16.00-18.00 – sala konferencyjna przy 

poradni rodzinnej Al. IX Wieków Kielc 15a. 
  

                                                                                                           Ks. dr Mariusz Rak 

                                                                                                Diecezjalny Duszpasterz Rodzin 
 

 

 

mailto:januszbarwinek@gimail.com
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VIII. CARITAS 

 

1. Składamy podziękowanie Czcigodnym Księżom za przeprowadzenie zbiórki ofiar na rzecz 

pomocy poszkodowanym przez huragan i nawałnice w sierpniu 2012 r. Dotychczas wpłynęło 

283.320 zł. Większość środków już rozdysponowano poszkodowanym z parafii Mnichów, 

Skroniów, Wola Murowana, Brzegi, Radkowice i Goleniowy. Pozostałe środki przekazywane są 

sukcesywnie w miarę zgłaszanych potrzeb. 

 

2. Uprzejmie przypominamy o wpłaceniu do Biura Caritas zaległych ofiar na cele charytatywne.  

 

3. W okresie Adwentu Caritas tradycyjnie prowadzi Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. 

Przygotowujemy podobną ilość świec na każdą parafię jak w roku ubiegłym. Ewentualne zmiany  

w przewidywanej ilości świec prosimy pilnie zgłosić do biura Caritas. Świece i materiały 

promocyjne zostaną dostarczone do dekanatów w drugiej połowie listopada. 

      

4. Dziękujemy Księżom, którzy umożliwili przeprowadzenie zbiórek pieniężnych na budowę 

Hospicjum w Kielcach. Do końca roku planujmy zamknąć stan surowy budynku, aby w zimie 

prowadzić dalsze prace. 

       

5. Caritas w przyszłym roku w dalszym ciągu rozprowadzać będzie żywność dla najbiedniejszej 

ludności z programu PEAD.  Zapraszamy do współpracy w celu utworzenia punktów wydawania 

żywności przy parafiach lub we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej w gminie. 

 

6. Zachęcamy do zakładania Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas, które dają 

szerokie możliwości prowadzenia dzieł charytatywnych i formacji w duchu chrześcijańskiego 

miłosierdzia.  Służymy wszelką pomocą merytoryczną w tym względzie. 

 

                                                               Ks. Stanisław Słowik 

        Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej 
 

 

IX. DUSZPASTERSTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

1. W Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie na rok 2013 planowanych jest 5 turnusów 

wczasorekolekcji dla osób niepełnosprawnych: 

 

I TURNUS:  23 VI-6 VII 

II TURNUS: 7-20 VII 

III TURNUS: 21 VII-3 VIII 

IV TURNUS: 4-17 VIII 

V TURNUS: 18-31 VIII 

 

2. Osoby niepełnosprawne i wolontariuszy zapraszam też w roku 2013 na następujące spotkania:  

 

13 I  godz. 13.30 Opłatek, kościół św. Jana Chrzciciela w Kielcach 

10 II  godz. 11.00 Światowy Dzień Chorego, Dom w Piekoszowie 

3 III  godz. 14.00 Spotkanie wielkopostne, kościół św. Franciszka w Kielcach 

13 IV  godz. 11.00 Jubileusz 20-lecia Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie 

12 V  godz. 14.30 „Majówka”, Dom w Piekoszowie 

3 VI  godz. 10.30 Spotkanie na cześć bł. Jana Pawła II, Masłów, lotnisko 

14 IX  godz. 14.00 Ognisko, Plac obok Domu w Piekoszowie 

17 XI  godz. 11.00 Odpust, Kaplica Domu w Piekoszowie 

31 XII  godz. 20.00 „Sylwester”, Sala w Domu w Piekoszowie 
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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 

 

X. REFERAT ORGANISTOWSKI 

 

1. Zachęcam do zainteresowania się Diecezjalnym Studium Organistowskim, zwłaszcza wszystkich 

Księży Proboszczów i proszę o kierowanie do niego młodych, muzycznie uzdolnionych osób (od III 

klasy szkoły gimnazjalnej wzwyż), które w przyszłości mogą stanowić wielką pomoc w pracy 

duszpasterskiej kapłanów. Studium jest okazją do podniesienia kultury muzycznej w parafiach 

naszej diecezji, a poprzez to do lepszego przeżywania liturgii. Jednocześnie przypominam, że 

funkcję organisty w naszej diecezji może pełnić jedynie osoba legitymująca się dyplomem 

ukończenia Studium Organistowskiego. Uprzejmie proszę Czcigodnych Księży Proboszczów  

o zmobilizowanie swoich podopiecznych, nieposiadających odpowiednich kwalifikacji, do podjęcia 

nauki w naszej szkole.  

 

2. Dzień skupienia dla Organistów Diecezji Kieleckiej odbędzie się w Centrum Spotkań  

i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach w dniach 29-30 listopada 2012 r. od godz. 17.30  

w czwartek i do godz. 13.30 w piątek. Koszt pobytu, wynoszący 60 zł, ponosi parafia własna 

organisty. Zgłoszenia należy kierować do 21 listopada. Dzień skupienia ma na celu pogłębienie 

życia duchowego oraz stanowi okazję do ciągłego doskonalenia warsztatu muzycznego. Do 

uczestnictwa są zobowiązani organiści i pełniący funkcję organisty w parafiach diecezji. Uprzejmie 

proszę Czcigodnych Księży Proboszczów o „zwolnienie” organistów z wieczornej i porannej Mszy 

św. 

 

3. Dla potrzeb Referatu ds. Organistowskich zwracam się z uprzejmą prośbą do Czcigodnych 

Księży Dziekanów poszczególnych dekanatów o sporządzenie dokładnego rejestru i wykazu 

organistów i pełniących funkcję organistów w poszczególnych parafiach diecezji. Wyżej 

wspomniany wykaz proszę nadesłać do Kurii Diecezjalnej (tabela w załączniku).  

 

4. Bliższych informacji udzielam pod nr tel. 692-188-039. 

 

              Ks. Michał Olejarczyk 

                                                                                  Przewodniczący Komisji ds. Muzyki Kościelnej 

                                                                             Dyrektor Diecezjalnego Studium Organistowskiego 

 

XI. DUSZPASTERSTWA ROLNIKÓW I SAMORZĄDOWCÓW 

 

22 grudnia 2012 r. – Spotkanie opłatkowe dla Absolwentów LUK oraz rolników z terenu diecezji – 

Busko Zdrój, parafia NPNMP 

 

7 stycznia 2013 r. – Spotkanie opłatkowe samorządowców z całej diecezji z Księżmi Biskupami – 

Kielce, WSD. 

http://www.ddn.org.pl/
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22-23 lutego 2013 r. – Rekolekcje dla przedstawicieli samorządów – Skorzeszyce, Centrum 

Dialogu. 

 

4-5 marca 2013 r. - XI Pielgrzymka Rolników diecezji kieleckiej z całonocnym czuwaniem - 

Częstochowa, Jasna Góra. 

 

                                                                                Ks. Tadeusz Szlachta 

                                                                   Diecezjalny Duszpasterz Rolników 

 

XII. ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH DIECEZJI KIELECKIEJ 

IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 

 

1. 609 uczniów Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej rozpoczęło nowy rok szkolny 

2012/2013. W skład zespołu wchodzi 27 oddziałów klasowych: 

 niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa (klasy „0” – VI) - 14 klas (258 uczniów); 

  publiczne Katolickie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki (klasy I – III) - 8 klas (214 

uczniów). 

 publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Stanisława Kostki - 5 klas (137 

uczniów). 

Szkoła zatrudnia 65 nauczycieli oraz 6 pracowników obsługi. 

W bieżącym roku szkolnym zainaugurowaliśmy obchody 90-lecia założenia szkoły (1923) i 15-

lecie wznowienia działalności (1997). 

Jubileusz 90-lecia powstania będzie obchodziło również Towarzystwo Szkoły Katolickiej, które 

obecnie jest organizacją pożytku publicznego wspierającą działalność szkoły.  
 

2. Nabór na rok szkolny 2013/2014 do szkoły podstawowej i gimnazjum rozpocznie się 1 lutego 

2013 r. Kandydaci składają w sekretariacie szkoły kwestionariusz wraz z opinią ks. Proboszcza, 

katechety i wychowawcy.  

Nabór do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego trwa od 29 kwietnia do 27 czerwca 2013 r. 

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-kielce.pl., e-mail: 

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

                                                                                                                                                                         Ks. Jacek Kopeć 

                                                                Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej 

 

XIII. DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY 

 

1. W formacji młodzieży zachęcamy do korzystania z materiałów przygotowanych na Rok Wiary 

przez Zespół Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży. Znajdują się one na stronie www.kdm.org.pl  

i zawierają codzienne zamyślenia, comiesięczne rozmowy, spotkania oraz celebracje. 

 

2. Odpowiadając na zaproszenie Benedykta XVI, organizujemy z racji Roku Wiary wyjazdy na 

spotkania w wymiarze Kościoła powszechnego: 

 35 Europejskie Spotkanie Młodych Taizé, które odbędzie się w Rzymie w dniach 28 

grudnia 2012 r. – 2 stycznia 2013 r. Wyjazd z Kielc 27 grudnia, a powrót 4 stycznia. Koszt 

wyniesie ok. 800 zł. Mogą w nim uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 rok życia. 

Zgłoszenia będą przyjmowane do końca października. Za punkty przygotowań  

i przyjmowanie zgłoszeń odpowiedzialnymi są: ks. Marcin Boryń – Kielce (662-310-808); 

http://www.kostka-kielce.pl/
mailto:sekretariat@zskdk.neostrada.pl
http://www.kdm.org.pl/
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ks. Józef Majchrzyk – Busko-Zdrój (606-971-945) i ks. Karol Słowak – Włoszczowa  (609-

764-127). Bliższe informacje znajdują się na www.taize.diecezja.kielce.pl.  

 XXVIII Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w dniach 16-28 lipca 2013 r. w dwóch 

etapach – diecezjalnym w Kurytybie i centralnym w Rio de Janeiro. Koszt wyniesie ok. 

9000 zł. Odpowiedzialnym za organizację wyjazdu jest ks. Sławomir Sarek (602-758-365). 

Bliższe informacje znajdą się na www.rio.diecezja.kielce.pl. 

 

3. Zapraszamy na „Noc Świętych”, czuwanie modlitewne ukazujące piękno powołania do 

świętości. Odbędzie się ono w dniu 31 października 2012 r., w Wigilię Uroczystości Wszystkich 

Świętych, o godz. 20.00 w kościele św. Wojciecha w Kielcach, a zakończy po przejściu przez 

Rynek na Pl. Jana Pawła II. Zachęcamy do organizowania podobnych spotkań w ramach parafii lub 

dekanatów. 

 

4. Spotkania dekanalne młodzieży odbędą się w Wigilię Uroczystości Chrystusa Króla w dniu  

24 listopada 2012 r. Proszę o zainteresowanie tym spotkaniem młodych należących do grup 

apostolskich i niezrzeszonych oraz pomoc duszpasterzowi dekanalnemu w ich zorganizowaniu. 

 

 5. Ks. Marcin Boryń został mianowany moderatorem Ruchu Czystych Serc. Wszystkich 

pragnących włączyć się w rozpowszechnianie tego dzieła prosimy o nawiązanie z nim kontaktu. 

 

                                                                                               Ks. Sławomir Sarek 

                                                                                 Diecezjalny duszpasterz młodzieży 

 

XIV. OŚRODEK DUSZPASTERSTWA AKADEMICKIEGO „EMMANUEL” 

W KIELCACH, UL. WESOŁA 54, 

www.da-kielce.com, e-mail: emmanuel.da.kielce@wp.pl, tel. 508-865-553 

 

1. W trosce o chrześcijańską formację młodzieży akademickiej prowadzi swoją działalność 

Diecezjalne Centrum Duszpasterstwa Akademickiego w Kielcach przy ul. Wesołej 54. 

 

W Roku Wiary pragniemy nasz wysiłek duszpasterski skierować na pogłębienie życia duchowego 

przygotowując się do Światowych Dni Młodych poprzez ogólnopolski program „Wiem, Komu 

uwierzyłem”, realizowany w Diecezjalnym Ośrodku DA. Ponadto spotkania z zaproszonymi 

gośćmi znanymi z życia Kościoła i świata kultury. Zwracamy się z serdeczną prośbą do 

Czcigodnych Księży Proboszczów o informowanie w czasie ogłoszeń parafialnych  

o zapowiadanych wydarzeniach i spotkaniach dla młodzieży akademickiej. Będzie to wyraźne 

włączenie się w misję docierania z propozycjami dla tego środowiska. Ważnym wydarzeniem w 

Roku Wiary będzie Pielgrzymka Rektorów, nauczycieli akademickich i pracowników 

kieleckich wyższych uczelni do Ziemi Świętej w terminie 5-12 września 2013 r. Szczegółowy 

program wkrótce. 

 

2. 24 października 2012 r. o godz. 19.30 (środa) w Kaplicy Akademickiej przy ul. Wesołej 54, na 

otwarcie Roku Wiary w Duszpasterstwie Akademickim, ks. dr Piotr Pawlukiewicz, duszpasterz 

akademicki z Warszawy wygłosi konferencję p.t.: Katolik – mierny, bierny, ale wierny? 

 

3. 15 listopada 2012 r. gościem miesiąca będzie dr Jacek Pulikowski, wykładowca na Politechnice 

Poznańskiej. Od ponad dwudziestu lat jest zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Rodzin. 

Prowadzi zajęcia na Studium Rodziny przy Wydziale Teologii UAM w Poznaniu oraz liczne kursy 

dla nauczycieli. Swoją wiedzą i doświadczeniem służy wielu małżeństwom w kryzysie, ale także 

przygotowuje młodych do odpowiedzialnego podjęcia powołania małżeńskiego i rodzicielskiego. 

Jest autorem wielu publikacji o tematyce rodzinnej oraz książek: „Warto żyć zgodnie z naturą”; 

http://www.taize.diecezja.kielce.pl/
http://www.rio.diecezja.kielce.pl/
http://www.da-kielce.com/
mailto:emmanuel.da.kielce@wp.pl
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„Warto być ojcem”; „Wartość współżycia małżeńskiego”; „Ewa czuje inaczej”; „Warto pokochać 

teściową”.  

 

4. REKOLEKCJE AKADEMICKIE w Adwencie odbędą się w dniach 9-12 grudnia 2012 r.  

i będą odprawiane w Bazylice Katedralnej. Będzie im przewodniczył o. Kamil Szustak, paulin, 

jasnogórski duszpasterz akademicki i kapelan wojskowy. Na zakończenie w środę, uroczystej 

Eucharystii o godz. 19.30 będzie przewodniczył Ks. Biskup Ordynariusz. Po nabożeństwie 

spotkanie opłatkowe. 

 

5. W Adwencie zapraszamy studentów i młodzież pracującą na RORATY o godz. 6.15. Po 

nabożeństwie wspólne śniadanie. 

 

6. Informacje stałe 

 Absolwenci wyższych uczelni i młodzież pracująca – spotkania w piątki, po adoracji 

Krzyża. Więcej szczegółów będzie podane w najbliższym czasie podczas ogłoszeń  

w CODA Emmanuel przy ul. Wesołej. 

 Sakrament pokuty i pojednania na pół godziny przed nabożeństwami. W innych terminach 

po wcześniejszym umówieniu. 

 Spotkania formacyjne (biblijno-dyskusyjne) w poniedziałki po Eucharystii.  

 Wtorki - adoracja Najświętszego Sakramentu.  

 Wszelkie bieżące informacje dostępne są na stronie internetowej www.da-kielce.com    

 Uprzejmie prosimy Czcigodnych Księży o przypomnienie młodzieży studiującej  

o działalności duszpasterstwa akademickiego i o możliwości uzyskania wszelkiej pomocy 

duszpasterskiej. 

 

7. Duszpasterze Akademiccy w Kielcach w roku Akademickim 2012/2013: 

Ks. dr Artur Skrzypek 

Diecezjalny Duszpasterz Akademicki 

ul. Wesoła 54 

tel. 508-865-553 

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

Ks. Marek Blady 

Parafia Miłosierdzia Bożego 

ul. Mieszka I 48 

tel. 600-604-258  

 

Ks. Maciej Pawłowski 

Parafia Św. Jadwigi Królowej 

Skwer Św. Jadwigi 1 

tel. 662-774-760 

Ks. Marcin Boryń 

Parafia Św. Wojciecha 

Plac Św. Wojciecha 9 

tel. 41 344-44-81 

e-mail: mboryn@kielce.opoka.org.pl   

Ks. Tomasz Szczepanik  

Parafia Św. Józefa Robotnika 

ul. Turystyczna 3 

tel.  502-171-048 

o. Adam Gęstwa 

Parafia  Św. Franciszka z Asyżu 

ul. Warszawska 33 

tel. 728-329-856  
 

                                                                                             Ks. Artur Skrzypek 

                                                                              Diecezjalny duszpasterz akademicki 

                                                                                                        

XV. DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY LITURGICZNEJ 

 

1. Zapraszam Dekanalnych Moderatorów służby liturgicznej i innych Księży prowadzących grupy 

ministranckie na pielgrzymkę do Ziemi Świętej w ferie zimowe od 19-26 stycznia 2013 r.  

 

2. Ferie zimowe dla ministrantów i scholii: I turnus 14-19 stycznia 2013 r. i II turnus 21-26 stycznia 

2013 r. Proszę o zgłaszanie tylko ministrantów i tylko osoby ze scholii parafialnych. Karty 

zgłoszenia będą do pobrania na furcie w Kurii. 

http://www.da-kielce.com/
mailto:emmanuel.da.kielce@wp.pl
mailto:mboryn@kielce.opoka.org.pl


 12 

 

3. Kurs animatorów rozpoczniemy w marcu 2013 r. 

                                                                                                  ks. Łukasz Zygmunt  

                                                                            Diecezjalny Moderator Służby Liturgicznej 

 

XVI. KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY 

 

1. W naszej diecezji wzrasta liczba oddziałów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Zarząd 

KSM-u poprzez spotkania szkoleniowe w parafiach służy pomocą w zakładaniu nowych oddziałów 

i w rozwinięciu działalności. 

2. W Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach w dniach 23-25 listopada 

2012 r., odbędą się rekolekcje połączone ze szkoleniem, dla młodzieży zainteresowanej 

Stowarzyszeniem. 

3. Bliższe informacje na stronie www.kielce.ksm.org.pl i u asystenta diecezjalnego ks. Marka 

Bladego pod tel. 600-604-258. 

                                                                                                ks. Marek Blady 

                                                                                       Asystent diecezjalny KSM 

 

XVII. RUCH „ŚWIATŁO – ŻYCIE” 

 

1. Ruch Światło-Życie zaprasza w ferie dzieci i młodzież na rekolekcje ewangelizacyjne. Odbędą 

się one w ośrodku oazowym w Dębnie k/Bodzentyna: 

12-14 stycznia 2013 r. – dzieci z klas IV – VI. Koszt 120 zł. 

14-20 stycznia 2013 r. – młodzież z gimnazjum. Koszt 220 zł. 

20-26 stycznia 2013 r. – młodzież z III gimnazjum i szkół średnich. Koszt 220 zł.  

Rekolekcje te oparte są na głoszeniu czterech praw życia duchowego z wykorzystaniem dynamik  

i zabawy. Dają one również możliwość zawiązania grupy oazowej w parafii, więc zachęcamy do 

wysłania kilku osób na dany turnus.  
 

2. Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie zaprasza na rekolekcje tematyczne dla małżeństw  

i narzeczonych na temat „Komunikacja w rodzinie”. Odbędą się one w Domu Rekolekcyjnym  

w Skorzeszycach od godz. 18.00 w dniu 30 listopada i do godz. 16.00 w dniu 2 grudnia. Koszt 120 

zł od osoby dorosłej i 60 zł od dzieci w wieku powyżej 5 lat. Zgłoszenia przyjmują Elżbieta  

i Włodzimierz Rybczyńscy, tel. 500-207-408. 

 

3. Ruch Światło-Życie służy również pomocą w zawiązywaniu grup oazowych dla dzieci, 

młodzieży oraz kręgów Domowego Kościoła, poprzez spotkania ewangelizacyjne w danej parafii. 

Bliższe informacje i zgłoszenia w Referacie Ruchu w Kurii (tel. 41-368-05-04) lub u moderatora 

diecezjalnego ks. Sławomira Sarka (tel. 602-758-365).  

 

                                                                                          Ks. Sławomir Sarek  

                                                                                     Moderator diecezjalny  

                                                                                       Ruchu Światło-Życie 

 

 

                                                                                          † Kazimierz Gurda  

                                                                                          Wikariusz Generalny 

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

