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KURIA DIECEZJALNA                          Kielce, dnia 20 lutego 2014 r.  
WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO 

ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce 

Tel. 0-41/34-45-425; fax: 0-41/34-15-656  
www.diecezja.kielce.pl 

duszpasterz@kielce.opoka.org.pl 

 

OD - 5/14 

 
 

KOMUNIKATY KURIALNE 

NA KONFERENCJE REJONOWE 

Luty – Marzec – 2014 

 

I. KANCELARIA KURII 

 

1. Z godnie 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 związku z czasem urlopowym przypomina się, że zgodę na urlop wypoczynkowy wyraża 

Kuria Diecezjalna. W przypadku wikariusza wymagana jest również uprzednia zgoda proboszcza. 

W przypadku proboszcza wymagane jest podanie oraz informacja, kto podejmie zastępstwo na czas 

urlopu. Pozwolenie na wyjazd za granicę udziela każdorazowo Biskup Ordynariusz. 

 

4. Zachęcamy wszystkich Księży do aktywnej współpracy w tworzeniu „ Katalogu duchowieństwa 

i parafii kieleckich”, dlatego prosimy o zgłaszanie wszelkich dostrzeżonych błędów na adres: 

notariatkielce@gmail.com do dnia 31 maja 2014 r. Prosimy o wiadomości według schematu: 

strona .......... ;  jest........; powinno być........... 

 

                                                                                          Ks. dr Andrzej Kaszycki  

                                                                                      Kanclerz Kurii 

 

II. WYDZIAŁ FINANSOWY KURII 

 

1. Bardzo proszę o regularne wpłacanie wszelkich należności na rzecz Kurii Diecezjalnej w kasie 

lub na aktualny nr konta  59 1240 1372 1111 0000 1249 1269. Nowy numer konta zamieszczony 

został również w Katalogu Duchowieństwa. 

 

2. Przypominam o konieczności założenia i systematycznego prowadzenia księgi  finansowej oraz 

księgi inwentarzowej. 

 

3. W związku z kradzieżami gotówki, obecny ubezpieczyciel domaga się właściwego jej 

zabezpieczenia.  Rozumie przez to konieczność przechowywania gotówki w zamykanej kasetce lub 

sejfie na trwałe przytwierdzonej do ściany lub ciężkiego mebla. Kradzież pieniędzy nie 

zabezpieczonych w ten sposób nie będzie rozpatrywana przez ubezpieczyciela. Przy tej okazji 

usilnie proszę, by w miarę możliwości wpłacać wszelkie zebrane pieniądze na konto parafialne.  

 

http://www.diecezja.kielce.pl/
mailto:duszpasterz@kielce.opoka.org.pl
mailto:notariatkielce@gmail.com
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4. Bardzo proszę o sprawdzenie kwestii własności gruntów i nieruchomości oraz zadbanie  

o odpowiednie zapisy w księgach wieczystych. 

                                                                                                    Ks. dr Andrzej Jankoski 

                                                                                                         Ekonom Diecezji 

 

III. WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO 

 

1. W ramach przygotowań do 1050. rocznicy Chrztu Polski i XXXI Światowych Dni Młodzieży 

podejmiemy w najbliższym czasie następujące inicjatywy: 

 

a) Za pośrednictwem Księży Proboszczów rozprowadzamy „paschał rodzinny”. Będzie on 

towarzyszył każdej rodzinie w przygotowaniach do Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski według 

sukcesywnie przekazywanych materiałów.  

 

b) Środki materialne pozyskane ze sprzedaży „paschałów rodzinnych” (18 cm wys. i 4,5 cm 

średnica) posłużą w organizacji etapu diecezjalnego ŚDM 2016. Koszt brutto 3,65 zł, a zalecana 

cena sprzedaży to 7-8 zł. 

 

c) W ramach obchodów jubileuszowych, w niedzielę „Laetare”, 30 marca 2014 r., na Mszach 

świętych, Księża Proboszczowie wręczą rodzinom „paschał rodzinny”, który zapłonie os paschału 

w Wigilię Paschalną.  

 

d) Również w dniu 30 marca, podczas uroczystej Eucharystii w Bazylice Bożego Miłosierdzia  

w Łagiewnikach, Stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” otrzymają z rąk kard. 

Stanisława Dziwisza „Kanonizacyjną Iskrę Miłosierdzia”, którą przywiozą do naszej Katedry. 

 

e) W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 r., w Bazylice Katedralenj, na Mszy św. o godz. 18.00, 

zgromadzą się przedstawiciele młodzieży z każdej parafii naszej diecezji. Przywożą oni ze sobą 

lampiony, które będą umieszczone w każdym kościele naszej diecezji. Na zakończenie Eucharystii, 

przez posługę Księdza Biskupa, młodzi zapalą swe lampiony od lampionu z „Kanonizacyjną Iskrą 

Miłosierdzia”. W ten sposób płomień powędruje do każdej parafii. Delegaci z parafii odbiorą 

również w tym dniu w ramach „duchowego przyjęcia symboli ŚDM”, miniatury Krzyża ŚDM 

 i ikony MB Salus Populi Romani (w skali 1/10), które zostałyby umieszczone w każdej parafii. 

 

f) W dniu kanonizacji, 27 kwietnia 2014 r., od „Kanonizacyjnej Iskry Miłosierdzia” zapalonej przy 

ołtarzu w każdej parafii, na każdej Mszy świętej, przedstawiciele rodzin będą mogli zapalić nabyte 

„paschały rodzinne”, by zanieść je do domów i rodzin i pomodlić się przy niej według 

zaproponowanych materiałów. 

 

g) W dniu diecezjalnego dziękczynienia za kanonizację Jana Pawła II, 18 maja 2014 r., w każdej 

parafii zorganizowane zostaną adoracje, a wieczorem odbędzie się nabożeństwo Drogi Światła, na 

które każda rodzina przynosi również „paschał rodzinny”. 

 

h) Prosimy równocześnie Księży Dziekanów o przeprowadzenie Konferencji dekanalnych,  

w ramach spowiedzi wielkopostnych, których tematem będą oddolne propozycje związane  

z Jubileuszem 1050. rocznicy Chrztu Polski i XXXI Światowymi Dniami Młodzieży. 

 

2. W niedzielę, 18 maja 2014 r. przeżywać będziemy w parafiach naszej diecezji dziękczynienie za 

kanonizację Jana Pawła II. Z tej okazji zostanie poświęcony odrestaurowany Kościół Akademicki 

przy ul. Wesołej 54 w Kielcach i nadane mu imię Patrona – św. Jana Pawła II. Dokona tego Ksiądz 

Biskup Ordynariusz podczas Eucharystii sprawowanej  o godz. 11.00. 
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3. W dniu 1 czerwca 2014 r. odbędzie się IV Marsz Życia, który przejdzie ulicami Kielc. 

Rozpocznie się on w Bazylice Katedralnej Eucharystią o godz. 12.30, a po uformowaniu na Placu 

Najświętszej Maryi Panny przejdzie do Muszli w Parku Miejskim, gdzie odbędzie się Festyn 

Rodzinny.  

W Busku-Zdroju II Marsz Życia odbędzie się w dniu 8 czerwca 2014 r. Rozpocznie się on  

o godz. 15.00 Eucharystią w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP.  

Zachęćmy wiernych do jak najliczniejszego wzięcia udziału w tych spotkaniach, które są wyrazem 

naszej troski o poszanowanie ludzkiego życia. Liczymy też na podjęcie tej inicjatywy w innych 

miejscach naszej diecezji. 

 

4. W dniach od 5-13 sierpnia 2014 r. odbędzie się XXXIII Piesza Pielgrzymka Kielecka na Jasną 

Górę pod hasłem: „Wierzę w Syna Bożego”. Wyruszy ona z Wiślicy w dniu 6 sierpnia. Tych 

spośród księży i wiernych, którzy nie mogą wziąć udziału w pielgrzymce zachęcamy do włączenia 

się do „Grupy Duchowej” w swojej parafii. Wszystkim księżom i świeckim wspierającym 

pielgrzymów przez posiłki, przyjęcie na nocleg i modlitwę składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

 

5. W dniach od 20-23 sierpnia 2014 r. odbędzie się II Rowerowa Pielgrzymka Diecezji 

 Kieleckiej na Jasną Górę. Jej dyrektor – ks. Tomasz Biskup – zaprasza do udziału: dzieci  

z rodzicami, młodzież, dorosłych, starszych, księży, katechetów, siostry zakonne  –  każdego, kto 

kocha Matkę Bożą i lubi jeździć na rowerze. Każdego dnia będzie do pokonania około 60 km, co 

oznacza, że jest to pielgrzymka również dla słabo zaprawionych rowerzystów. Prosimy księży  

o zachęcenie wiernych, w ramach ogłoszeń parafialnych i na katechezie, do udziału w tej 

pielgrzymce. 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie pielgrzymki: www.pielgrzymka-rowery.pl  

 

6. Zapraszamy na XV Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy. Odbędzie się on w dniu 27 września 

2014 r. pod hasłem „Jezus Chrystus naszym przewodnikiem”. Zakończy go tradycyjnie 

Eucharystia, sprawowana przez Księży Biskupów o godz. 15.00. 

 

7. W dniu 4 października 2014 r. (sobota) będzie miała miejsce VI Diecezjalna Pielgrzymka 

Wspólnot Żywego Różańca. Miejscem spotkania będzie sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej  

w Piotrkowicach /k. Chmielnika.  

 

8. Zalecane jest zorganizowanie w ramach parafii lub dekanatu Seminarium Odnowy Wiary oraz 

rekolekcji kerygmatycznych. 

                                                                                                     Ks. Sławomir Sarek 

                                                                                   Z-ca Dyrektora Duszpasterstwa Ogólnego 

 

IV. REFERAT KATECHETYCZNY 

 

1. Przypominam, że zgodnie  z Rozporządzeniem z 14 kwietnia 1992 r. również w przedszkolach 

organizuje się nauczanie religii na życzenie rodziców. Czas trwania zajęć prowadzonych 

dodatkowo, czyli między innymi czas nauki religii powinien być dostosowany do możliwości 

rozwojowych dzieci i wynosić:  z dziećmi w wieku 3-4 lat – ok. 15 minut,  z dziećmi w wieku  

5-6 lat – ok. 30 minut. Oznacza to, że nauczyciel religii prowadzi 60-minutową godzinę zajęć 

dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych z dziećmi, w której odpowiednio 30 (15) minut zajmuje 

nauka religii. Zalecamy aby zajęcia w przedszkolach prowadzili świeccy katecheci lub siostry 

zakonne.  

 

2. Bardzo ważne jest aby w ogłoszeniach parafialnych przypomnieć rodzicom o potrzebie składania 

oświadczeń do przedszkola lub szkoły, iż życzą sobie aby ich dziecko uczestniczyło w lekcjach 

religii. 

http://www.pielgrzymka-rowery.pl/
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3. Przypominamy, że obowiązkowymi pomocami dydaktycznymi na lekcjach religii są podręczniki, 

ćwiczeniówki i zeszyty. 

 

4. Zapraszamy księży i katechetów do uczestnictwa wraz z maturzystami w XVI Pielgrzymce 

Maturzystów na Jasną Górę. Odbędzie się ona w dniach –  17, 18, 19 marca 2014 r. Wcześniej 

zgłaszamy ilość uczestników w Wydziale Katechetycznym i zaopatrujemy się w foldery. 

 

5. Ostatni termin obowiązkowych rekolekcji dla katechetów świeckich w Skorzeszycach to  

20-22 czerwca 2014 r. Opłaty za rekolekcje katechetów świeckich są regulowane w kasie kurialnej. 

 

6. Wszyscy katecheci są zobowiązani do wzięcia udziału w wiosennych spotkaniach formacyjnych, 

które rozpoczną się w poszczególnych rejonach po 15 kwietnia 2014 r. 

 

7. Uczniom kończącym dany poziom katechezy wydajemy dodatkowe świadectwa ukończenia 

katechezy w ostatnich klasach. Jednocześnie prosimy ogłosić uczniom, że aby zostać świadkiem do 

bierzmowania albo chrzestnym uczniowie mają przedstawiać w kancelarii parafialnej 

zaświadczenie, że uczestniczą lub uczestniczyli w szkolnej katechezie.  

 

8. W związku ze zbliżającymi się rekolekcjami wielkopostnymi przypominamy, że uczniowie 

uczęszczający na katechezę mają prawnie mieć umożliwiony w nich udział. Natomiast zachęcamy 

aby nie były to dni wolne od zajęć dydaktycznych, ale po uzgodnieniu z dyrekcją szkoły wybrać 

albo lekcje skrócone albo w ramach lekcji przerwę na zajęcia rekolekcyjne. 

 

                                                                                                  Ks. dr Karol Zegan 

                                                                                Dyrektor Wydziału Katechetycznego 

 

V. ARCHIWUM DIECEZJALNE W KIELCACH 

 

1. W maju 2014 r. zakończy się pierwszy rok Kursu Przewodników Diecezji Kieleckiej. W kursie 

bierze udział 80 osób z różnych części diecezji. Kurs jest edukacyjną ofertą Archiwum i jest 

realizowany w ramach erygowanego przez Biskupa Ordynariusza Kazimierza Ryczana Studium 

Historii Diecezji Kieleckiej. Działanie polega na wykładach, ćwiczeniach i modlitwie; zmierza do 

przygotowania religijnych przewodników-wolontariuszy po sakralnych obiektach diecezji. Wykaz 

wykładów, sprawozdania z ćwiczeń oraz zdjęcia zamieszczane są na stronie internetowej 

www.archiwum.diecezja.kielce.pl W październiku 2014 r. rozpoczynamy drugi etap – rok studiów. 

Można zgłaszać kandydatów (nr kom. 664-413-498, andrzej220777@wp.pl ) 

 

2. Dnia 10 lutego 2014 r. działające przy archiwum Towarzystwo Przyjaciół Archiwum 

Diecezjalnego w Kielcach Imienia Błogosławionego Wincentego Kadłubka zostało wpisane do 

Krajowego Rejestru Stowarzyszeń. Celem nowej organizacji jest promocja działań archiwum oraz 

krzewienie kultury chrześcijańskiej. Stowarzyszenie działa w porządku kościelnym i państwowym. 

Zatwierdzenie stowarzyszenia przypada w 75 rocznicę założenia archiwum. Dnia 25 marca 1939 r. 

śp. bp Czesław Kaczmarek podpisał dekret erekcyjny Archiwum Diecezjalnego w Kielcach, które 

zostało erygowane jako czwarte w Polsce w związku z wymogami prawa (Kodeks z 1917 roku). 

 

3. Działanie to było związane z reformą dawnego konsystorza, który został podzielony na trzy 

instytucje: w 1918 roku wydzielono z dawnego konsystorza sprawy administracyjne i utworzono 

kurię, następnie dla spraw sądowniczych w roku 1919 utworzono sąd, a w roku 1939 oddzielono od 

spraw bieżących akta dawne i utworzono archiwum.  

 

http://www.archiwum.diecezja.kielce.pl/
mailto:andrzej220777@wp.pl
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4. W 75 rocznicę założenia archiwum organizowane są comiesięczne spotkania o tematyce 

historycznej zwykle w drugi wtorek miesiąca. Informacje na ten temat rozpowszechniane są na 

plakatach. Szczegóły o spotkaniach na stronie internetowej www.archiwum.diecezja.kielce.pl  

 

Do Czcigodnych Księży kierowana jest prośba o modlitwę w intencji dzieła archiwalnego. 

 

        Ks. dr Andrzej Kwaśniewski 

                        Dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Kielcach 

 

VI. DUSZPASTERSTWO KAPŁANÓW 

 

1. XXV Ogólnodiecezjalny Kapłański Dzień Skupienia dla wszystkich Prezbiterów naszej 

diecezji odbędzie się 12 czerwca 2014 r. (czwartek) w Bazylice Katedralnej w Kielcach. Początek 

spotkania o godz. 10.00. Dokładny program zostanie przesłany Czcigodnym Księżom  

w późniejszym terminie. 

 

2. Zgodnie z decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza rekolekcje dla prezbiterów naszej diecezji  

w roku 2014 odbędą się w Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach według 

następującego porządku: 

 I seria: 22 IV (wtorek) – 25 IV (piątek) 2014 r. – prezbiterzy wyświęceni do roku 1985; 

 II seria: 3 XI (poniedziałek) – 6 XI (czwartek)  2014 r. -  prezbiterzy wyświęceni w latach 

1986 – 1992; 

 III seria: 17 XI (poniedziałek) – 20 XI (czwartek) 2014 r. – prezbiterzy wyświęceni w latach 

1993 – 2001; 

 IV seria: 24 XI (poniedziałek) – 27 XI (czwartek) 2014 r. – prezbiterzy wyświęceni w latach 

2002 – 2013.  

Początek rekolekcji pierwszego dnia o godz. 17.00, zakończenie – ostatniego o godz. 13.00. 

Przypominamy wszystkim Prezbiterom naszego lokalnego Kościoła o obowiązku uczestnictwa  

w tych rekolekcjach. Księża Proboszczowie proszeni są, aby pomogli Księżom Wikariuszom, by ci, 

bez przeszkód, mogli uczestniczyć w rekolekcjach. 

 

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

pracy, a szczególnie wówczas, gdy któryś z kapłanów odchodzi do Domu Ojca. Pamiętajmy  

o modlitewnym udziale w pogrzebie zmarłego kapłana i o odprawieniu w jego intencji Mszy św.  

 

                                                                                 Ks. Jan Kaczmarek 

                                                                          Ojciec duchowny kapłanów 

 

4. Wiosenne  spotkania formacyjne dla młodych księży w Domu Rekolekcyjnym  

w Skorzeszycach zaplanowane są roku 2014 w następujących terminach:  

 28 lutego - 1 marca – Roczniki: 1999 – 2005 

 16-17 maja – Roczniki: 2006 – 2013 

Poprowadzić je Ks. inf. Jan Sikorski, z Warszawy, pod hasłem: „Odnaleźć się w świecie”.  

Spotkania jesienne będą w dniach 14-15 i 28-29 listopada br. 

 

Spotkania są obowiązkowe. Te dni w parafiach powinny być zaplanowane tak, aby kapłani mogli  

w nich uczestniczyć. Gdyby ktoś nie mógł z ważnych przyczyn w nich uczestniczyć w swoim 

terminie niech przyjedzie w terminie dogodniejszym. Należy o tym poinformować Ks. Jacka Iwana, 

Dyrektora Domu Rekolekcyjnego w Skorzeszycach SMS-em: 691-399-149 lub e-mailem: 

jaceks.iwan@gmail.com. Dni formacji rozpoczynają się w piątek kolacją o godz. 18.00, a kończą  

w sobotę Mszą św. o godz. 12.00. Opłata za pobyt w Skorzeszycach wynosi 120 zł. Przywozimy ze 

sobą Liturgię Godzin, alby i stuły. 

http://www.archiwum.diecezja.kielce.pl/
mailto:jaceks.iwan@gmail.com
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5. Pielgrzymka Młodych Kapłanów zaplanowana jest na sobotę, dnia 18 października 2014 r. do 

Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodziny w Kielcach.  

 

                                                                                Ks. Tomasz Rusiecki 

                                                                          Ojciec duchowny kapłanów 

 

VII. KOMUNIKATY WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO 

 

1. Pragnę poinformować, że Dni seminaryjne odbędą się w następujących terminach: 

 04 maja 2014 r. – dekanaty: Miechów, Sędziszów, Wiślica 

 11 maja 2014 r. – dekanaty: Pińczów, Skalbmierz, Wodzisław 

 18 maja 2014 r. – dekanaty: Kazimierza Wielka, Lelów, Małogoszcz 

 25 maja 2014 r. – dekanaty: Skała, Żarnowiec 

 22 czerwca 2014 r. – dekanaty: Piekoszów, Łopuszno 

 

                                                                                                    Ks. dr Paweł Tambor 

                                                                                                 Rektor WSD w Kielcach 

 

VIII. DUSZPASTERSTWO  MISYJNE 

 

1. Od dnia 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość wspierania polskich misjonarzy poprzez wysłanie 

SMS-a o treści MISJE pod numer 72032 (koszt 2,00 zł + VAT). Proszę Czcigodnych Księży  

o życzliwe przyjęcie tej formy pomocy dla naszych braci – misjonarzy. 

 

2. Zgodnie z ogólnopolską tradycją, we wszystkich parafiach naszej diecezji, dla dzieci, które w 

tym roku przystąpią do I Komunii św., organizujemy w jednym z dni „białego tygodnia” 

nabożeństwo o charakterze misyjnym. Zebrane wówczas od dzieci ofiary pieniężne przesyłamy do 

Kurii z dopiskiem: „Dzieci dzieciom misji”, które są przeznaczone dla dzieci z krajów misyjnych.  

W 2013 r. wpłynęły ofiary od dzieci tylko z 69 parafii naszej diecezji. Uprzejmie proszę 

Czcigodnych Księży Proboszczów o większe zainteresowanie się tą sprawą. 

 

3. W uroczystość Zesłania Ducha Świętego (8 czerwca 2014 r.), kiedy to świętujemy początek misji 

Kościoła, pamiętajmy o chorych, którzy mają szczególny udział w tajemnicy Chrystusowego 

krzyża (por. Enc. Jana Pawła II Redemptoris missio, 78). Uroczystość ta obchodzona jest jako 

Dzień Cierpienia w Intencji Misji. Cennym darem dla misji jest modlitwa i ofiara cierpienia ludzi 

chorych. Pomoce do przygotowania tego Dnia znajdują się w „Misyjnych materiałach 

liturgicznych”. 

 

4. Śladem minionych lat Dyrekcja Diecezjalna Papieskich Dzieł Misyjnych organizuje od  

30 czerwca (poniedziałek, godz. 17.00) do 5 lipca (sobota, godz. 13.00) 2014 r. „XIV Misyjne 

Lato z Bogiem” dla dzieci, które w różny sposób chcą wspierać misyjne dzieło Kościoła. 

Serdecznie proszę Księży Proboszczów o zgłaszanie takich dzieci (do 14 czerwca 2014 r. pod  

nr telefonu 41-302-34-26) i o wsparcie finansowe tego dzieła. 

 

5. Także na obecnej konferencji rejonowej Czcigodni Księża mogą wpisać dar swego serca na misje 

i złożyć ofiarę w „Księdze Papieskiej Unii Misyjnej Diecezji Kieleckiej”. Bóg zapłać. 

 

                                                                                           Ks. Jan Kaczmarek 

                                              Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych 
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IX. DUSZPASTERSTWO RODZIN 

 

1. 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 

poniedziałek – piątek w godz. 16.00-18.00. 

 

2. Poradnia Rodzinna 

Poniedziałek - Poradnia psychologiczna 

Wtorek -  Poradnia socjalna  

Środa  - Porania wychowawcza 

Czwartek - Dyżury prawników 

Piątek  -  Poradnia specjalistyczna – lekarska 

 

3. SPOTKANIA MAŁŻENSKIE - Kontakt e-mail: januszbarwinek@gimail.com tel. 41-346-75-05; 

kom. 604-606-334. 

 

4. Prosimy o zgłaszanie się kandydatów na Doradców Życia Rodzinnego. Data szkolenia 

podstawowego zostanie podana po wcześniejszym skompletowaniu grupy chętnych na szkolenie. 

Kontakt telefoniczny pod nr 41-344-55-92 w godzinach dyżurów Doradców Diecezjalnych. Księży 

Proboszczów wysyłających osobę na szkolenie proszę o napisanie opinii tejże osobie. 

 

5. Dnia 15 marca 2014 r. dobędzie się Dzień Skupienia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 

Diecezji Kieleckiej. O godz. 10.00 Msza święta w Kaplicy Księży Emerytów, następnie Droga 

Krzyżowa i spotkanie na sali konferencyjnej.  

 

6. Dnia 14 czerwca 2014 r. od godz. 10.00 odbędzie się Dzień Skupienia Doradców Życia 

Rodzinnego (Al. IX Wieków Kielc 15a). 

 

7. W dniach od 5-7 września 2014 r. będą miały miejsce Rekolekcje dla Doradców Życia 

Rodzinnego w Skorzeszycach. 

 

8. W dniach od 20-21 września 2014 r. Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin do Częstochowy. 

 

9. 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 do 18.00 – sala konferencyjna, Al. 

IX Wieków Kielc 15a. 

 

10. Dom Samotnej Matki w Wiernej przyjmuje w sytuacjach kryzysowych. 26-065 Piekoszów, 

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

                                                                                                           Ks. dr Mariusz Rak 

                                                                                                Diecezjalny Duszpasterz Rodzin 

 

 

mailto:januszbarwinek@gimail.com
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X. CARITAS 

 

1. U progu Wielkiego Postu prosimy Czcigodnych Księży o szczególne zaangażowanie w program 

„Jałmużna Wielkopostna 2014”. W tym celu zostały przygotowane skarbonki wraz z materiałami 

informacyjnymi. Księży Dziekanów prosimy o przekazanie ich do poszczególnych parafii. Ofiary 

ze skarbonek pozostają do dyspozycji w parafiach na cele charytatywne (cel wiodący: leczenie 

dzieci i starszych).  Prosimy o przekazanie w terminie do 16 maja 2014 r. do Biura Caritas 

informacji o wysokości zebranych ofiar i ich przeznaczeniu. 

 

2. Tradycyjnie już Caritas zachęca do przekazania 1% podatku w rozliczeniu rocznym za 

2013 r. Bardzo prosimy, aby Czcigodni Księża zachęcali wiernych do tej formy wsparcia działań 

Caritas Kieleckiej. Tak jak w ub. roku środki z tego tytułu przeznaczamy głównie na dokończenie 

budowy Hospicjum w Kielcach. Przygotowane zostały do parafii materiały promocyjne. Na naszej 

stronie internetowej www.kielce.caritas.pl można pobrać bezpłatny program do rozliczenia  

PIT 2013. Informujemy, że pierwsza część Hospicjum (na 17 łóżek) zostanie uruchomiona  

w II kwartale br. 

 

3. Podobnie jak w ubiegłych latach przed III Niedzielą Wielkiego Postu będą dostarczone do 

Księży Dziekanów baranki wielkanocne. Prosimy o życzliwe zachęcenie parafian do włączenia się 

w tę akcję wielkanocną. Ofiary z tego dzieła są przeznaczone na kolonie dla dzieci z rodzin 

biednych. 

 

4. Tegoroczny 70 Tydzień Miłosierdzia  przypada w dniach 27 kwietnia – 3 maja począwszy od     

II Niedzieli Wielkanocnej. W związku z kanonizacją obchodzony będzie pod hasłem: „Święty Jan 

Paweł II – Apostoł Miłosierdzia”. Przypominamy, że Niedziela Miłosierdzia jest Świętem 

Patronalnym Caritas. Dołóżmy starań, by przez liturgię, katechezę, spotkania okolicznościowe 

pogłębić formację wspólnoty parafialnej w duchu miłości Caritas.  

 

5. Zachęcamy do zakładania Szkolnych Kół Caritas i Parafialnych Zespołów Caritas, które angażują 

wolontariuszy w dzieła charytatywne w szkole i w parafii. Jesteśmy gotowi udzielić w tym zakresie 

wsparcia poprzez przekazanie materiałów formacyjnych oraz przeprowadzenie stosownych szkoleń. 

Więcej informacji na www.dcw.caritas.pl, tel. kom. 664-031-039 (Diecezjalne Centrum 

Wolontariatu).  

 

6. Zachęcamy gorąco Księży Wikariuszy do prowadzenia turnusów kolonii charytatywnych. W tym 

roku zaplanowano turnusy w  Kaczynie, Karpaczu i w Wisełce (nad Bałtykiem). Coraz bardziej 

odczuwalny jest brak księży i katechetów, którzy wielkodusznie włączyliby się w to szczytne 

dzieło. Szczegółowe ustalenia prowadzi ks. Krzysztof Banasik – kom. 604-611-636. 

 

7. Składamy serdeczne podziękowanie za ofiary zbierane w parafiach na wspólne dzieła 

miłosierdzia. Dla Księży Dziekanów i Wicedziekanów przygotowany został wykaz ofiar 

przekazanych w ub. r. Jeśli pozostały zaległości, prosimy o rychłe uregulowanie. Sprawozdanie 

merytoryczne z działalności Caritas Kieleckiej za 2013 r. przesłaliśmy pocztą elektroniczną. Na 

indywidualne życzenie możemy przekazać wersje papierową. 

                                                               Ks. dr Stanisław Słowik 

        Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej 

 

XI. DUSZPASTERSTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

1. W Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie na rok 2014 planowanych jest 5 turnusów 

wczasorekolekcji dla osób niepełnosprawnych: 

 

http://www.kielce.caritas.pl/
http://www.dcw.caritas.pl/
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I. TURNUS:  2014-06-21 – 2014-07-05 

II. TURNUS: 2014-07-06 – 2014-07-19 

III. TURNUS: 2014-07-20 – 2014-08-02 

IV. TURNUS: 2014-08-03 – 2014-08-16 

V. TURNUS: 2014-08-17 – 2014-08-30 

 

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

2014-03-16 godz.  14.00 Spotkanie wielkopostne, kościół św. Franciszka w Kielcach 

2014-04-26  godz.  11.00 „Święcone” w kościele w Brzezinach 

2014-05-11  godz.  10.00  Majówka w Domu w Piekoszowie 

2014-06-03 godz. 10.30  Spotkanie na cześć św. Jana Pawła II, Masłów, lotnisko 

2014-09-25  godz.  12.00  Rajd świętokrzyski 

2014-10-11 godz.  14.00  Ognisko, Plac obok Domu w Piekoszowie 

2014-11-16 godz.  10.00  Odpust, Kaplica Domu w Piekoszowie 

2014-12-31 godz.  20.00 „Sylwester”, Sala w Domu w Piekoszowie 

 

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. dr Jan Jagiełka 

                                                                                  Duszpasterz Chorych i Niepełnosprawnych 

 

XII. REFERAT ORGANISTOWSKI 

 

1. Diecezjalne Studium Organistowskie w Kielcach stanowi wielką okazję do podniesienia kultury 

muzycznej w parafiach naszej diecezji, a poprzez to lepiej możemy przeżywać liturgię. Zachęcamy 

do zainteresowania się Studium, zwłaszcza wszystkich Księży Proboszczów i prosimy 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. Jednocześnie 

przypominamy, że funkcję organisty w naszej diecezji może pełnić jedynie osoba legitymująca się 

dyplomem ukończenia Studium Organistowskiego. Jeśli ktoś nie posiada dyplomu ukończenia 

placówki, a posiada podstawowe umiejętności, powinien zgłosić się do nas w celu uzupełnienia 

swoich kwalifikacji. Warunkiem przyjęcia do Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Kielcach 

jest złożenie następujących dokumentów: 

 podanie, 

 życiorys, 

 opinia od Księdza Proboszcza, 

 kserokopia świadectwa ukończonej szkoły, 

 kserokopia świadectwa szkoły muzycznej (ogniska muzycznego), jeśli do takich kandydat 

uczęszczał, 

 dwa zdjęcia. 

Obowiązkowe zajęcia w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Kielcach odbywają się w każdą 

sobotę od godz. 9.00 do 15.00. Nauka trwa 5 lat (10 semestrów). 

 

2.  Bardzo proszę Czcigodnych Księży Proboszczów i wszystkich Duszpasterzy, aby wszelkie 

konserwacje organów, budowy nowych instrumentów, renowacje i remonty zabytkowych 

http://www.ddn.org.pl/
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instrumentów znajdujących się w posiadaniu parafii konsultować z Referatem ds. Muzyki 

Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Kielcach.  

 

3. Przypominając o obowiązku duchowej formacji osób odpowiedzialnych za liturgię i kulturę 

muzyczną w parafii, Komisja Muzyki Kościelnej i Duszpasterstwo Organistów zapraszają 

wszystkich organistów oraz pełniących funkcję organisty do wzięcia udziału w spotkaniu 

formacyjnym, które odbędzie się w Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej  

w Skorzeszycach w dniach 19-20 września 2014 r. Zgłoszenia należy kierować  do 12 września.  

Do uczestnictwa w tym dniu są zobowiązani organiści i pełniący funkcję organisty w parafiach 

naszej diecezji. Ten dzień ma na celu pogłębienie życia duchowego i stanowi okazję do ciągłego 

doskonalenia warsztatu muzycznego. Początek dnia skupienia w piątek o 12.00, zakończenie  

w sobotę o 14.00. Uprzejmie proszę Czcigodnych Księży Proboszczów o „zwolnienie” organistów 

z wieczornej i porannej Mszy św. Koszty związane z uczestnictwem w dniu skupienia to 130 PLN. 

Wszelkie informacje i zapytania należy kierować na maile mockop@op.pl lub molej@wp.pl albo 

pod numery telefonów 668-420-550 lub 692-188-039.   

 

              Ks. Michał Olejarczyk 

                                                              Przewodniczący Komisji ds. Muzyki Kościelnej 

                                                                             Dyrektor Diecezjalnego Studium Organistowskiego 

 

XIII. DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY 

 

1. Rozpoczęły się przygotowania do XXXI Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 ro. 

Wydarzenie to jest zadaniem, a zarazem szansą dla całego naszego duszpasterstwa. Ważne jednak, 

by to młodzi poczuli się odpowiedzialni za nie, doświadczając naszej pomocy.  

Całość prac z tym związana, obejmuje dwa etapy: 

a) przygotowanie i peregrynacja Krzyża ŚDM oraz ikony Matki Bożej Salus Populi Romani  

w naszej diecezji w dniach 1-14 marca 2015 r.; 

b) przygotowanie do przyjęcia około 5-6 tys. młodych z innych państw w naszych parafiach  

w drugiej połowie lipca 2016 r. i organizacja ich pobytu; 

 

Wymaga to następujących działań: 

a) otoczenia troską modlitewną tego dzieła; 

b) promocji tych wydarzeń; 

c) opracowania szczegółowych programów peregrynacji i etapu diecezjalnego ŚDM 

d) powołania przy parafiach, szkołach i uczelniach grup formacyjno-wolontarystycznych dla 

młodych, urodzonych w latach 1981–2000; 

e) organizacji comiesięcznych rejonowych spotkań modlitewnych; 

f) pozyskania wolontariuszy spoza młodzieży; 

g) szkolenia wolontariuszy; 

h) nawiązania współpracy ze świeckimi organizacjami młodzieżowymi i władzami lokalnymi; 

i) zdobycia środków finansowych na realizację spotkania. 

 

Szczegóły działań będą przekazywane w kolejnych komunikatach oraz zamieszczane na naszych 

stronach - www.facebook.com/kielcedm i www.diecezja.kielce.pl/sdm-kielce-2016. Tam też oraz 

na www.kdm.org.pl zamieszczone są materiały formacyjne dla młodych. 

 

W związku z powyższym proszę o informowanie mnie, jako Diecezjalnego Koordynatora 

Przygotowań do ŚDM Kraków 2016, o powstaniu grup formacyjnych (nazwa parafii, szkoły lub 

uczelni, gdzie będą spotkania oraz imię, nazwisko, kontakt telefoniczny i mailowy opiekuna grupy, 

a także ilość osób w grupie) i podejmowaniu lokalnych inicjatyw. 

 

mailto:mockop@op.pl
mailto:molej@wp.pl
http://www.facebook.com/kielcedm
http://www.diecezja.kielce.pl/sdm-kielce-2016
http://www.kdm.org.pl/
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2. Zgodnie z zachętą Ojca Świętego Jana Pawła II każda Niedziela Palmowa (w tym roku  

13 kwietnia) jest Światowym Dniem Młodzieży. W tym dniu przedstawiciele młodzieży z każdej 

parafii naszej diecezji wraz z duszpasterzami gromadzą się w Bazylice Katedralnej w Kielcach, na 

Mszy św. o godz. 18.00 przywożąc ze sobą lampiony. Na zakończenie Eucharystii, przez posługę 

Księdza Biskupa, zapalą je od lampionu z „Kanonizacyjną Iskrą Miłosierdzia”. W ten sposób 

płomień powędruje do każdej parafii, aby w dniu kanonizacji Jana Pawła II został przekazany na 

Mszach świętych każdej rodzinie.  

Delegaci z parafii odebraliby również w tym dniu, w trakcie „duchowego przyjęcia symboli ŚDM”, 

miniatury Krzyża ŚDM i ikony MB Salus Populi Romani (w skali 1/10), które zostałyby 

umieszczone w każdej parafii (Koszt takiego kompletu wyniesie maksimum 30 zł). 

Zachęcam równocześnie, aby w tym dniu w parafiach zorganizować spotkania dla młodzieży 

według przesłanych materiałów, a w większych miejscowościach podtrzymać tradycję procesji 

między parafiami. 

 

3. W ramach Dekanalnego Duszpasterstwa Młodzieży organizowane będą czuwania modlitewne 

związane z Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Odpowiedzialnymi za to spotkanie są Księża 

Dziekani przy wsparciu ze strony Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży. Proszę Księży  

o przekazanie informacji o tych czuwaniach młodzieży i pomoc w dotarciu na nie. 

 

4. W sobotę, 21 czerwca 2014 roku odbędzie się XII Diecezjalne Spotkanie Młodzieży „Wiślica 

– u źródeł wiary”, pod hasłem: „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie”. Rozpocznie się 

ono od pielgrzymki z czterech kościołów stacyjnych: Chotla Czerwonego, Jurkowa, Kociny  

i Strożysk. Zapisy w kościołach stacyjnych będą od godz. 10.00. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie 

liczebności grup do Referatu pod tel. 602-758-365, co ułatwi nam przygotowanie odpowiedniej 

ilości pakietów dla uczestników. Zasady finansowania spotkania pozostają te same jak  

w poprzednim roku (młodzież wpłaca na miejscu po 10 zł, a parafie do 1500 mieszkańców po 30 zł, 

a powyżej 1500 mieszkańców po 50 zł do Księży Dziekanów). 

 

5. W dniach 10-11 października 2014 r. (piątek - sobota), odbędzie się w Busku-Zdroju  

IX Diecezjalny Dzień Młodzieży. Zapraszam na to spotkanie młodzież zaangażowaną w grupy 

apostolskie, która pragnie włączyć się w refleksję nad nauczaniem papieży oraz podejmować 

odpowiedzialność za nasz kielecki Kościół. Księży Proboszczów i Wikariuszy prosimy  

o zachęcenie młodzieży oraz organizację jej przyjazdu do Buska-Zdroju we współpracy z Księżmi 

Dziekanami i Dekanalnymi Duszpasterzami Młodzieży. Rozpoczniemy w piątek o godz. 17.00,  

a zakończymy w sobotę również o godz. 17.00.  

 

                                                                                               Ks. Sławomir Sarek 

                                                                                 Diecezjalny duszpasterz młodzieży 

 

XIV. DUSZPASTERSTWO ŚRODOWISK AKADEMICKICH 

w Kielcach, ul. Wesoła 54, e-mail: da.wesola54@gmail.com, tel. 605-150-223 

 

1. Wśród propozycji przygotowanych przez Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego na 

drugi semestr roku akademickiego znajdują się m.in. posługa sakramentalna, spotkania 

wspólnotowe, kursy przedmałżeńskie, kręgi biblijne, spotkania dyskusyjne z udziałem 

zaproszonych gości, poradnictwo oraz wspólne pielgrzymki i wycieczki. Jednocześnie zwracamy 

się z prośbą do Czcigodnych Księży Proboszczów o informowanie w ramach ogłoszeń parafialnych 

o zapowiadanych wydarzeniach i spotkaniach dla młodzieży akademickiej. 

 

2. Diecezjalny Ośrodek Akademicki zyskał nową nazwę oraz stylistykę. W tej chwili jest to 

Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego WESOŁA54. Zapraszamy na stronę 

internetową: www.wesola54.pl 

mailto:da.wesola54@gmail.com
http://www.wesola54.pl/
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3. Zapraszamy Pracowników, Studentów i Absolwentów kieleckich uczelni wyższych na 

Akademickie Rekolekcje Wielkopostne w dniach 23-26 marca 2014 r. Temat rekolekcji: „Jak się 

zapalić, palić i nie spalić? Praktyczny kurs dla studentów, zwłaszcza zmęczonych”. Spotkania 

odbywać się będą codziennie o godz. 18.00 w Bazylice Katedralnej. Po Mszy i konferencji 

„dogrywka” w Ośrodku duszpasterstwa na temat sakramentu pokuty i pojednania: „Regeneruje, 

ożywia, łagodzi, wzmacnia, przywraca blask. Najwyższa skuteczność potwierdzona przez 

ekspertów. Sakrament pojednania”. Prowadzący: o. Rafał Huzarski SJ 

 

4. W dniach 24 kwietnia – 2 maja 2014 r. organizujemy Akademicką Pielgrzymkę do Rzymu 

połączoną z udziałem w kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II, Patrona kościoła akademickiego  

w Kielcach. 

 

5. W ramach przygotowań do pielgrzymki oraz pogłębienia wiedzy i duchowego doświadczenia, 

trwa w Ośrodku program formacyjny dedykowany Janowi Pawłowi II – „Poznaj Świętego!”. 

 

6. Z uwagi na trwający remont kaplicy, która już niebawem uzyska status Kościoła Akademickiego 

p.w. św. Jana Pawła II, niedzielna akademicka Msza św. sprawowana jest o godz. 18.00  

w Bazylice Katedralnej. W dni powszednie na godz. 18.30 zapraszamy na spotkania według 

następującego porządku: - Msza święta; nieszpory; spotkanie 

                             - wtorek „Rozmowy o wierze” 

                             - czwartek „Spotkanie z Biblią” 

7. 18 maja (niedziela) o godz. 11.00 sprawowana będzie uroczysta Msza święta, podczas której 

Ksiądz Biskup Ordynariusz poświęci odrestaurowany Kościół Akademicki nadając mu imię 

Patrona – św. Jana Pawła II. Uroczystość poprzedzona będzie okolicznościowymi spotkaniami, 

prelekcjami, imprezami kulturalnymi. 

 

8. Kursy przedmałżeńskie w Ośrodku DA Wesoła54 prowadzone są według metody warsztatowej. 

Na całość kursu składa się dziewięć spotkań. Odbywają się one co tydzień i trwają około dwóch 

godzin. Zajęcia aktywizujące uzupełnione są spotkaniami w Poradni Rodzinnej dotyczącymi metod 

rozpoznawania płodności. Najbliższe terminy: 

2 kwietnia – 28 maja 2014 

22 października – 17 grudnia 2014 

 

9. W ramach działalności wspierających studentów wyjeżdżających do Rzymu oraz pozyskiwanie 

środków na rzecz Ośrodka – Duszpasterstwo WESOŁA54 rozprowadza cegiełki w postaci 

oprawionych grafik przedstawiających Jana Pawła II oraz książki jemu poświęconej „Kod Jana 

Pawła II”. Zachęcamy do zainteresowania się. Cegiełki mogą służyć zarówno jako piękny 

podarunek, jak również pomoc duszpasterska w kontekście zbliżającej się kanonizacji. Więcej 

informacji na stronie: www.wesola54.pl  

 

10. Duszpasterze akademiccy na rok 2013/14 

Ks. Rafał Dudała – Diecezjalny Duszpasterz Środowisk Akademickich 

ul. Wesoła 54 

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

 

 

Ks. Marcin Boryń 

Parafia św. Wojciecha,  

Plac św. Wojciecha 9 

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

tel. 41-344-44-81 

O. Adam Gęstwa OFMCap. 

Parafia św. Franciszka,  

ul. Warszawska 33, 

e-mail: gestwa.adam@gmail.com; 

tel. 728-329-856 

http://www.wesola54.pl/
http://www.wesola54.pl/
mailto:mboryn@kielce.opoka.org.pl
mailto:gestwa.adam@gmail.com
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Ks. Maciej Pawłowski 

Parafia Św. Jadwigi Królowej 

Skwer Św. Jadwigi 1 

e-mail: maciejjp@yahoo.com; 

tel. 662-774-760 

Ks. Tomasz Szczepanik 

Parafia św. Józefa Robotnika 

ul. Turystyczna 3 

e-mail: tomeks221@poczta.onet.pl;  

tel. 502-171-048 

 

                                                                                                        Ks. Rafał Dudała 

                                                                           Diecezjalny Duszpasterz Środowisk Akademickich 

 

XV. DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY LITURGICZNEJ 

 

1. W dniach od 7–14 lipca 2014 r.  będzie miała miejsce Diecezjalna Pielgrzymka Służby 

Liturgicznej oraz ich rodzin do Włoch. Program pielgrzymki: ASYŻ - RZYM - WATYKAN - 

MONTE CASSINO - MONTE ST.ANGELO - SAN GIOVANNI ROTONDO - LANCIANO - 

MANOPELLO - LORETO - PADWA - WIEDEŃ. Cena 1500 zł. W Roku kanonizacji Jana Pawła 

II zapraszamy ministrantów i ich rodziny do wspólnego pielgrzymowania. Bliższe informacje na 

www.ministranci.info.pl lub bezpośrednio u Dekanalnego Moderatora Służby Liturgicznej. Prosimy 

P.T. Czcigodnych Księży o podanie tej informacji w ogłoszeniach parafialnych.  

 

2. Na początku wakacji (lipiec 2014r.) zapraszamy służbę liturgiczną do wyjazdu nad morze. 

Przygotowywany jest turnus 12-dniowy. Dzieci i młodzież spędzać będą wakacje w Pogorzelicy 

Gryfickiej. Zachęcamy do wspólnego wyjazdu. 

 

3. W sobotę, 13 września 2014 r. odbędzie się Diecezjalny Dzień Ministranta. Zapraszamy 

ministrantów z każdej wspólnoty parafialnej. Miejsce i program podane zostaną w najbliższym 

czasie. 

 

4. W Okresie Wielkiego Postu będą prowadzone w różnych częściach diecezji Dni skupienia dla 

pobłogosławionych lektorów i animatorów. Prosimy o podanie tej informacji lektorom  

i animatorom.  

 

5. W kwietniu 2014 r. rozpocznie się Kurs dla ceremoniarzy. Kurs prowadzony będzie w WSD. 

Błogosławieństwa ceremoniarzy udzieli Ks. Biskup w Kielcach. Bliższe informacje na 

www.ministranci.info.pl 

 

                                                                                                  ks. Mariusz Kałka 

                                                                            Diecezjalny Moderator Służby Liturgicznej 

 

XVI. RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE 

 

1. Ruch Światło-Życie tradycyjnie w okresie wakacji organizuje 15–dniowe rekolekcje dla dzieci  

i młodzieży. Mogą z nich skorzystać osoby, które wcześniej nie były na rekolekcjach oazowych i 

nie uczestniczyły w spotkaniach formacyjnych. Rekolekcje te dają też możliwość zawiązania grupy 

oazowej w parafii, zachęcamy więc do wysłania kilku osób na dany turnus. 

 

 Turnus I - w terminie 28.06-14.07.2014 r. 

Oaza Dzieci Bożych po klasie IV i V szkoły podstawowej – Podole Górowa 

 

 Turnus II -  w terminie 15.07-31.07.2014 r. 

Oaza Nowej Drogi 2º po klasie VI szkoły podst. i I klasie szkoły gimnazjalnej – Podole Górowa 

Oaza Nowej Drogi 3º po II klasie gimnazjum i wzwyż - Szlachtowa 

Oaza Nowego Życia Iº osoby ze szkół średnich i studenci  

mailto:maciejjp@yahoo.com
mailto:tomeks221@poczta.onet.pl
http://www.ministranci.info.pl/
http://www.ministranci.info.pl/
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 Turnus III - w terminie 01-17.08.2014 r. 

Oaza Nowej Drogi 3º  po II klasie gimnazjum i wzwyż - Szlachtowa 

 

Kartę uczestnika oazy wakacyjnej można pobrać z naszej strony www.kielce.oaza.pl z zakładki 

„REKOLEKCJE”. Na niej też można będzie znaleźć szczegółowe informacje związane z wyjazdem 

na rekolekcje. Zgłoszenia wraz z zaliczką w wysokości 150 zł, przyjmuje Referat Ruchu Światło - 

Życie w terminie do 14.06.2014 roku. Ostateczny koszt – około 500 zł – zostanie podany na naszej 

stronie po 15.03.2014 roku. 

 

2. Dla małżeństw wraz z dziećmi oraz dorosłych indywidualnie zostaną zorganizowane Rekolekcje 

Ewangelizacyjne w Szlachtowej k/ Szczawnicy, w dniach 19–24.08.2014 r. Koszt 250 zł dla 

dorosłych i 100-180 zł dla dzieci w zależności od wieku. 

 

3. Bliższych informacji na temat proponowanych rekolekcji można uzyskać w Referacie Ruchu 

Światło- Życie, tel. 41-368-05-04 oraz u Księdza Moderatora, tel. 602-758-365. 

 

 

               Ks. Sławomir Sarek 

                                                            Moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie 

 

 

 

 

 

                                                                                             † Kazimierz Gurda  

                                                                                                     Wikariusz Generalny 

 

http://www.kielce.oaza.pl/

