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KOMUNIKATY KURII DIECEZJALNEJ W KIELCACH
NA KONFERENCJE REJONOWE

Listopad - 2015

I. KANCELARIA KURII

l. Zgodnie z zarz4dzeniem III Synodu Diecezji Kieleckiej kuzdy kaplan powinien sporzqdzil nowy
lub odnowid sw6j testament kaplanski co 5 lat. Jeden egzemplarz nale|y zNo2yt w kancelarii Kurii
do dnia 31 grudnia roku koriczqcego wa2no56 dokumentu. Niestety, wielu ksigzy na dzien
dzisiej szy ma nieaktualne testamenty.

2. W zwrqzku z azasem urlopowym lub feryjnym przypomina sig, 2e zgodg na urlop
wypoczynkowy wyraZa Kuria Diecezjalna. W przypadku wikariusza w podaniu o urlop wymagana
jest uprzednra zgoda proboszcza. W przypadku proboszcza vqimagane jest, aby w podaniu o urlop
poda6 dane kaplana, kt6ry bgdzie administrowalparafiqw czasie urlopu. Pozwolenienawyjazdza
granicg udziela kahdorczowo Ks. Bp Ordynariusz.

3. Przypominamy, 2e stypendia z Mszy Swigtych binacyjnych nalely przekazywal na konto
Misyjnego DzielaDiecezji Kieleckiej lub do S. Augustyny w Kasie Kurii.

Ks. dr Adam Perz
Kanclerz Kurii

II. WYDZIAI, FINANSOWY KURII

l. Zgodnie z Zarzqdzeniami Posynodalnymi Biskupa Kieleckiego, kt6re weszly w Zycie od
I Niedzieli Adwentu 2002 r. obowi4zek utrzymania Kurii Diecezjalnej spoczywa na wiemych
Swieckich oraz duchownych. Osoby te zobowi4zane sE do finansowania zadah Kurii Diecezjalnej
poprzez regulowanie naleZnych podatk6w parafialnych oraz osobistych . W zwi2zkl z pov,ryhszym
bardzo proszg o regularne wplacanie wszelkich nale2noSci na rzecz Kurii Diecezjalnej w kasie lub
na aktualny nr konta 59 1240 1312 11 1 I 0000 1249 1269.

2. Przypominam o koniecznoSci zaNohenia i regulamego prowadzenia ksiggi finansowej oraz ksiggi
inwentarzowej.

3. Kahda parafra powinna posiadad wlasne konto bankowe. Jego numer Ksi4dz Proboszcz
zoboviqzanyjest przekaza| do notariatu Kurii do siostry Anny Marii.

Ks. dr Andrzej Jankoski
Ekonom Diecezii



III. WYDZIAI, DUSZPASTERSKI

1. W niedzielg MilosierdziaBohego - 11. 04. 2015 r., bull4 ,,Misericordiae Vultus" papiel
Franciszek oglosil Nadzwyczajny Jubileuszowy Rok Milosierdzia, kt6ry zostanie rozpoczgty
w uroczystoSi Niepokalanego Poczgcia NajSwigtszej Maryi Panny - 08. 12. 2015 r,, a zakofrczy siE
w uroczystoSd Jezusa Chrystusa Kr6la WszechSwiata - 20.II.2016 r. W naszej diecezji rozpocznie
sig otwarciem Drzwi Jubileuszowych,tzw. Bramy Mitosierdzia,wBazylice Katedralnej w Kielcach
w III Niedzielg Adwentu - 13,12.2015 r., a zakonczy sig 19.IL2016 r. UroczystoSci inauguruj4ce
Rok Jubileuszowy rozpoczniemy o godz. 16.00 w koSciele Tr6jcy Swigtej, sk4d w procesji udamy
sig do Katedry.

Mottem Roku Jubileuszowego s? slowa zBwangelii wedlug 5w. Lukasza (6,36),,Misericordes
sicut Pater". Logo przedstawia Chrystusa,kt6ryjako dobry Pasterz d?wiga zagubionego czlowieka.
Zachgcamy do umieszczenia logo Jubilevszv z haslem w widocznym miejscu przed koSciolem lub
w samym koSciele.

Z okazji Jubileuszu papie? Franciszek vlozyt modlitwg, kt6r4 bgdziemy mogli wykorzysta1 przy
r6Znych okazjach. Modlitwa ta wraz z logo i haslem Jubileuszu znajdzie sig na folderze,
proponowanym do rozdawania wiernym podczas wizyty duszpasterskiej.

Wszelkie informacje dotyczEce Jubileuszowego Roku Milosierdziamoaemy uzyskaf na stronie
internetowej www.im.va. Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji przygotowala
publikacjg serii ksi4Zek ,,Milosiemi jak Ojciec", zawierajqc4 w 8 tomikach wskaz6wki do prze|ycia
Jubileuszu. Jest to pomoc w przygotowaniu inicjatyw duszpasterskich w ci4gu catrego Roku
Swigtego (Wydawnictwo 5w. Stanislawa BM). Wydarzenia zwrqzane z obchodami Roku
Jubileuszowego w naszej diecezji mozemy znale26 w kalendarium, umieszczonym na stronie
internetowej i w kalendaruach diecezj alnych.

Ksi4dz Biskup Ordynariuszwyznaczyl koScioty jubileuszowe, w kt6rych bEdzie moanauzyskad
Laski zwi1zane z Rokiem Swigtym, szczeg6lnie odpusty. S4 to: Bazylika Katedralna w Kielcach,
Bazyliki w Miechowie, WiSlicy i Pacanowie, Sanktuaria MilosierdziaBoaego w Kielcach i Mgki
Pariskiej w Imbramowicach, koScioly p.w. Milosierdzia BoZego w Piriczowie i Kazimierzy
Wielkiej, koSci6tr p.w. Sw. Marcina w Lelowie, koSci6l p.w. bl. Wincentego Kadlubka w
Jgdrzejowie i koSci6l p.w. Sw. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku-Zdroju. Zaleca sig
organizowanie pielgrzymek do vqtznaczonych koSciol6w jubileuszowych. KsigZa Proboszczowie i
Rektorzy tych koSciol6w proszeni sQ o zorganizowanie stalych naboZeristw, zwiqzanych z
moZliwoSci4 uzyskania odpustu oraz zapewnienie opieki duszpasterskiej pielgrzymom, szczeg6lnie
spowiedzi.

W zwiqzku z Rokiem Jubileuszowym w paldzierniku przewidziana jest og6lnopolska
pielgrzymka do Rzymu. Nasza diecezja organizuje 12. IL 2016 r. pielgrzymkg do Sanktuarium
Mitrosierdzia Bohego w Krakowie tr agiewnikach.

W Jubileuszowym Roku Milosierdzia zaleca sig zorganizowanie misji parafialnych. W
przepowiadaniu Slowa Bozego, zwNaszcza podczas rekolekcji nale?y uwzglgdnia6 tematykg
zwiqzanq z Rokiem Milosierdzia.

Szczeg6lnq uwagg nale?y zwr6ci6 na sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania. Papie?
Franciszek przypomina, 2e spowiednicy majqbyt znakiemmilosierdzia Ojca. W okresie Wielkiego
Postu, przy okazji rekolekcji, misji, I pi4tk6w miesi4ca, spowiedzi przed I Komuniq i
bierzmowaniem zaleca sig prowadzenie naboZefstw pokutnych. W bulli papie? wspomina o
wielkopostnej inicjatywie ,,24 godziny dla Pana" jako czasrL na modlitwg i sakramentalne
pojednanie z Bogiem. Niech owocem Roku Milosierdzia bEdzie oZyr,vienie juZ istniej4cych oraz
powstanie nowych Parafialnych i Szkolnych Zespol6w Caritas.

2. I Nieszporami I Niedzieli Adwentu w Bazylice Katedralnej w Kielcach (28.11, godz. 17.00)
rozpocznie sig kolejny Jubileusz, zwiqzany z 7050. rocznicq cbrztu Polski. Podczas tej uroczystoSci
przedstawiciele poszczeg6lnych parafii - Ksi4dz Proboszcz i dwoje Swieckich - otrzymajq z rqk
KsigZy Biskup6w Swiecg jubileuszow4, kt6ra umieszczona w koSciele parafialnym, bgdzie
przypominai o roli chrztu. NajbliZszy Rok Duszpasterski bgdziemy prze?ywac pod hastrem ,,Nowe



Zycie w Chrystusie". Jest on skoncentrowany na tajemnicy chrztl Swigtego. Jego symbolami s4
woda ibialaszata.

W zwrqzku z prze?ywaniem Jubileuszu 1050. Rocznicy chrztu Polski naIe?y zwr6ci6 uwagg na
przygotowanie i spos6b sprawowania sakramentu chrztu Swigtego w naszych parufrach. Chrzest
dziecka powinna poprzedzil katecheza rodzic6w i chrzestnych zwiqzana z gloszeniem kerygmatu i
budzeniem odpowiedzialnoSci za wychowanie dziecka w wierze. Nalezy unikad tzw. prywatyzacji
chrztu. Sprawowanie chrztu powinno mie6 miejsce w okreslone niedziele podczas Mszy Sw. z
udzialem wsp6lnoty parafialnej. Podczas chrzttpozaMszq Sw. nie mohna pomija6 liturgii strowa.
NaleZy teZ wyglosi6 kr6tk4 homilig. Jeleli chrzcielnica jest w widocznym miejscu w poblizu
prezbiterium, tam powinien miei miejsce obrzgd chrztu. NaleZy te|przygotowa6 pami4tkg cI'rztu
Swigtego i wrEczytj4 rodzicom.

W najbliZszym roku postarajmy sig, aby czgsciej stosowad obrzEd aspersji na pocz4tku Mszy
Sw. niedzielnej (nie tylko podczas sumy). Zadbajmy o estetyczny wygl4d i udekorowanie
chrzcielnicy oraz naczyn z wodq Swigcon4 przy wejSciu do koSciola. Przypominajmy wiernym o
znakuwody Swigconej, obecnej r6wnie2 w kropielnicach domolvych. Tematyka chrztuniech bgdzie
obecna w naszym przepowiadaniu w homiliach, podczas rekolekcji i misji parafialnych. W
przypadku chrztu doroslych i uzupelnienia innych sakrament6w wtajemniczenia chrzescijariskiego
pomoc4 sluZy Diecezjalny OSrodek Katechumenalny ,,Sw. Pawla" w Kielcach.

W wymiarze og6lnopolskim uroczystoSci zwi1zane z obchodami 1050. rocznicy chrztu Polski
odbgd4 sig w GnieZnie w dniach 14-16.04.2016 r. W uroczysto$d NMP Kr6lowej Polski - 3 majana
Jasnej G6rzebEdzie mial miejsce Akt oddania Polski Matce BoZej.

Najwa2niejszauroczystoS6 jubileuszowa w naszej diecezji bgdzie miala miejsce 10 wrzesnia w
WiSlicy. W wymiarze parafralnym nale?y zwrocil uwagg na wlaSciwe przygotowanie i przeaycie
Wigilii Paschalnej, podczas kt6rej nast4pi uroczyste odnowienie przyneczeri chrzcielnych.

3. Przypominamy, 2e jednE z form przygotowania do SDM Krak6w 2016 s4 comiesigczne
adoracje na temat uczynk6w milosierdzia. Przygoto!\.ujQ nas one r6wnie2 do wlaSciwego przeiycia
Jubileuszowego Roku Milosierdzia.

4. Uroczysto(ci zwiqzane z 25. Rocznic4 pobytu Sw. Jana Pawla II w Kielcach odbgd4 sig w
dniach 3-4.06.2016 r.

3 czerwca na lotnisku w Maslowie tradycyjnie bgdzie miat miejsce Dzien Chorych i
Niepelnosprawnych. To wydarzenie wpisuje sig r6wnie2 w obchody Jubileuszowego Roku
Milosierdzia.

4 czerwca na Placu Jana PawNa II przy Bazylice Katedralnej w Kielcach odbgdzie sig, pod
przewodnictwem Ksigdza Kardynala Stanislawa Dziwisza, centralna uroczystoSd jubileuszowa.
Propozycjq przygotowania do tych wydaruen jest refleksja nad blogostrawieristwami
ewangelicznymi, przygotowana przez ,,Koinonig Sw. Pawla" i przeznaczona do wykorzystania
duszpasterskiego w II niedzielg miesi4ca.

5. Zapraszamy do udziatru XXXV Jubileuszowej Kieleckiej Pieszej Pielgrzymce na Jasn4 G6rg
w dniach 5 - 13 sierpnia 2076 r. oraz lY Rowerowej Pielgrzymce Kieleckiej na Jasn4 G6rg w
dniach Il - 20 sierpnia 2016 r.

Ks. dr Miroslaw Cisowski
Dyrektor W y dzialu Duszpasterskie go

IV. REFERAT KATECHETYCZNY

l. Zgodnie z postanowieniami Biskupa Kieleckiego kuzdy katecheta, w tym ksi4dz katecheta, ma
ob o wi 4zek udzialu w p ermanentnej formacj i kate che ty cznej .

W diecezji kieleckiej w roku szkolnym 201512016 nale2qdo niej:
- j esienne spotkania formacyjne: 7 lub 2 1 listopada 20 1 5 roku.
- wiosenne spotkania katechetyczne: od 7 kwietnia 2016 roku.
- spotkania katechetyczne narczpoczEcie roku szkolnego: 29 sierpnia (ksigza); 30, 31 sierpnia 2016
roku.



Dla katechet6w Swieckich obowiqzkowe s4 r6wnie2 rekolekcje w Skorzeszycach w nastgpuj4cych
terminach (do wyboru): l2,I3,I4listopada 2015 roku; 7,8,9,stycznia2016 roku i 17,18,19 czerwca
2016 roku.
Katecheci sami optracaj4 poby w recepcji domu rekolekcyjnego i otrzymujq za|wiadczenie o
odbytych rekolekcj ach, kt6re przedstawiaj 4 ksigzom proboszczom.

2. Religig w przedszkolach organizuje sig na Zyczenie rodzic6w. Czas trwania zajg6 z dziecmiw
wieku 3-4 lat - ok. 15 minut, z dziecmi w wieku 5-6 Iat - ok. 30 minut. Proszg aby ksigza
prob o szczowi e dopi lnowal i kate chizacji w przedszko lach.

3. Do Pierwszej Komunii SwiEtej przystgpuj4 odpowiednio przygotowani uczniowie w klasie
trzeciej szkoly po dstawowej .

4. Zasady przystgpowania do sakramentu bierzmowania zawarte sq w:
- Dekret Biskupa Kieleckiego,
- Rozporzqdzenie Kurii Diec ezjalnej.

5. Zakotrczony etap katechezy szkolnej na poziomie gimnazjum i szkoly ponadgimnazjalnej ma by6
potwierdzony o dpowiednim zaSwiadczeniem wydanym przez kate chetg.

6. MlodzieL objgta obowi4zkiem szkolnym przy ubieganiu sig o status chrzestnego lub Swiadka do
bierzmowaniamaprzedstawil zalwiadczenie uczestnictwa w katechezie szkolnej.

7 . W y dzial Kalechetyc zny or ganizuje :

- Konkurs na Swigtokrzyskq Szopkg Bo2onarodzeniowq;
- Konkurs Biblijny dla uczni6w szk6l podstawowych i gimnazjalnych;
- Olimpiadg Teologii Katolickiej dla uczni6w szk6l ponadgimnazjalnych;
Regulaminy i szczegoNy organizacyjne tych i innych konkurs6w na stronie Wydzialu
Katechetyc znego www.katecheza.kielce. opoka. org.pl

8. Zakonczyly sig rekolekcje maturzyst6w w Skorzeszycach w roku 2015 wziglo w nich udzial
tylko 638 os6b. Pielgrzymka Maturzyst6w na Jasn4 G6r9 odbgdzie sig w dniach 22 i23lutego 2016
roku.

9. Przypominamy, 2e obowiqzkiem kaZdego katechety jest zgloszenie do Wydzialu
Katechetycznego swojej nieobecnoScinazajEciach w szkole przekraczaj4cej 14 dni.
Zwracamy r6wnieZ uwagg, aby ksigZa katecheci nie organizowali dluaszych pielgrzymek
parafralnychkosztemopuszczonychzajgtzreligii.

Ks. dr Karol Zegan
Dyrektor Wydzialu Katechetyc znego

V. REFERAT STAI,EJ FORMACJI KAPI,ANOW

1. Rekolekcje kaplariskie - 2016

I seria 29 marca-l la,ryietnia Skorzeszyce
II seria 27-30 czerwco Dom Pielgrzymaprzy klasztorze Si6str Norbertanek w Imbramowicach
III seria 7- I 0 listopada Skorzeszyce
IV seria 2 I -24 listopada Skorzeszyce
Od 2016 r. kaplani nie b9d4 Wznaczani do udzialu w rekolekcjach kaplariskich wedlug rocznik6w
dwigceri. Do uczestnictwa w nich (w Skorzeszycach lub w Imbramowicach) bgdziemy zglaszat sig i
zapisy w af indywi dualni e.



Zapisy na rekolekcje w Skorzeszycach w czasie konferencji rejonowych albo na adres Ks. Jacka
Iwana, Dyrektora Centrum Spotkari i Dialogu w Skorzeszycach sms-em: 691 399149, lub e-
mailem : Jaceks.iwan@gmail. com
Zapisy na rekolekcje w Imbramowicach w czasie konferencji rejonowych albo na adres ojca
duchownego ks. Tomasza Rusieckiego, sms-em 602297 336, lub e-mailem na
trusiecki@kielce. opoka. org.pl

2.Dm skupienia kaplan6w w rejonach

Adwentowy - 3 grudnia2}I5 r. (czwartek) w godz. 14.00 - 16.00;
Wielkopostny - 13 lutego 2016 r. (sobota) w godz. 10.00 - 12.00 (w Miechowie - w godz. 14.00 -
16.00).
Program rejonowego dnia skupienia zawiera: Godzing popoludniow4, konferencjg gloszon1 przez
ksigzy biskup6w i diecezjalnych ojc6w duchownych, adoracjg NajSwigtszego Sakramentu i
mo2liwoS6 spowiedzi.
Odpowiedzialny za przygotowanie tego dnia i miejsca jest ojciec duchowny dekanatu, w kt6rym
odbywa sig rejonowy dzien skupienia.

BUSKO ZDROJ
(5w. Brata Alberta)

Busko Zdr6j
Chmielnik
Nowy Korczyn
Piricz6w
Stopnica

CHECINY

Chgciny
Piekosz6w
Jgdrzej6w
MaLogoszcz
Morawica

KIBLCE . WSD

Kielce Potrudnie
Kielce P6trnoc
Kielce Sr6dmiescie
Kielce Zach6d
Bodzentyn
Daleszyce
Masl6w
Zagnahsk

WLOSZCZOWA
(bl. J6zefa Pawlowskieeo)

Koniecpol
Woszczowa
Lel6w
tr opuszno
Szczekociny

KAZIMIERZA WIELKA
(Podwv2szeniaKrzvLa
Swieteeo)

Kazimierza Wielka
Proszowice
Skalbmierz
WiSlica

MIECHOW

Miech6w
Sgdzisz6w
Slomniki
Skala
Wodzislaw
Zarnowiec

3. Rok milosierdzia kaplan6w diecezji kieleckiej - Kaplariski dzienmilosierdzia

Wyznaczony dzief w Roku Milosierdzia (znajdziemy go na stronie internetowej naszej Diecezji)
kaplan prze?ywa, jako:

D zief' uwielbienia BoZego Milosierdzia.
Dzien modlitwy o milosierd zie nad Swiatem.
DzienprzebNagania i ekspiacji za grzechy strug KoSciotra.

Dzieft wdzigcznolci za kaplaristwo poslugi jako daru i znaku Bozego Milosierdzia dla
KoSciola i Swiata.

Dzienmodlitwy o SwigtoS6 Zyciakaplan6w i gorliwoS6 w kaplariskim poslugiwaniu.
D ziefi mo dlitwy o nowe powolania do kaplaris tw a i 2y cia konsekrowane go.

Propozycje prze2ywania tego dnia:



Ofiarowanie iprze?ywanie dnia w tych intencjach
Modlitwa i medytacja (poSwigcimy na nie wigcej czasu)
Post w duchu pokuty i wynagrodzenia za grzechy
JakiS czyn milosierny
Msza Sw. w powyzszych intencjach (w miarg mo2liwoSci odprawiamy osobiScie lub
powierzamy intencjE mszalnq innemu kaptranowi w duchu braterskiego wsparcia - jako
jeden z czyn6w milosierdzia)

4. Spotkania formacyjne w Skorzeszycach 2015-2016

Stala formacja kaplan6w, jak wiemy, jest obowiqzkowa. Pilnujemy wigc wyznaczonych termin6w.
Tegoroczne jesienne spotkania formacyjne odbywa6 sig bgd4 w dw6ch grupach po 10 rocznik6w
kuhda.
Od wiosny 2016 r. spotkania te odbywa6 sig bgd4 w grupach po 5 rocznik6w. Zawsze jednak
zglaszamy sw6j udzial na adres Ks. Jacka Iwana, Dyrektora Centrum Spotkari i Dialogu w
Skorzeszycach sms-em : 69 1 399 | 49, lub e-mailem: j aceks.iwan@ gmail.com

Fonvr.qcy.rNE sporKANrA KApr-ANow w SronznszycAcH 2015

Roczniki Swieceri Jesienne spotkanie
I-X 2006-201s 20-21listopada Ks. Krzvsztof Dukielski
XI-XX 1996-2005 27-2S listopada
Co to znilczy byd duszpasterzem mlodzie}v?

WIOSENNE SPOTKANIA FORMACYJNE w Skorzes zy ca,ch 2016
8-9 la,uietnia - roczniki I-V (2015 -2011)
15-16 kwietnia - roczniki VI-X (2010-2006)
22-23 la,rtietnia - roczniki XI-XV (2005-2001)
29-30lewietnia - roczniki XVI-XX (2000-1996)

JESIENNE SPOTKANIA F ORMACYJNE w Skorzes zy cach 2016
16-17 wrzeinia - roczniki I-V (2016-2012)
30 wrzeinia -I paidziernika - roczniki VI-X (2011-2007)
28-29 paidziernika - roczniki XI-XV (2006-2002)
25 -26 listopada roczniki XVI-XX (2001 -1997)

S.DziefrKaptariski 2016 r. - 19 maja- czwartek- Swigto Chrystusa NajwyZszego Kaplana.

6. Pielgrzymka Kaplan6w Diecezji Kieleckiej do Sanktuarium Milosierdzia Bozego w Kielcach -
15 pu2dziemika20l6 r. - sobota

Ks. dr Andrzei Kaleta, Ks. Tomasz Rusiecki
Diecezj alni Oj cowie Duchowni

VI. INDYWIDUALNE FORMY ZVCIN,KONSEKROWANEGO

1. Trwa Rok Zycia Konsekrowanego, a w nim trwa adoracja NajSwigtszego Sakramentu w
parafiach oraz we wsp6lnotach zakonnych. Wykaz dni adoracji w poszczeg6lnych parafiach
znajdziemy na internetowej stronie naszej Diecezji pod zal<LadkE Rok Zycia Konselcrowanego.



2. Zakofrczenie Roku Zycia Konsekrowanego w naszej Diecezji nast4pi w niedzielg 31 stycznia
2016 r. w Bazylice Katedralnej pod przewodnictwem Ksigdza Biskupa Ordynariusza Jana
Piotrowskie go. Umo2liwimy o sobom konsekrowanym tdziaN w tej uro czysto Sci.

3. W Dzierfl Zycia Konsekrowanego - 2 lutego 2016 r., w Swigto Ofiarowania Pariskiego, nast4pi
zakoficzente tego Roku w calym KoSciele. W parafiach zaznaczymy to w homilii i w modlitwie
wiernych. Odpowiednie materialy zostanq przeslane drog4 e-mailow4 i umieszczone na stronie
Diecezji Kieleckiej.

4. Zwrocimy uwagg na modlitwg o powolania do Lycia konsekrowanego, kt6re w swych formach
jest r62norodne: zakony, instytuty Swieckie i indywidualne formy zycia konsekrowanego takie jak:
dziewice konsekrowane, wdowy kons ekrow ane takle wdowcy i pustelnicy.

Ks. Tomasz Rusiecki
Wikariusz Biskupi d. s. ZyciaKonsekrowanego

VII. STOWARZYSZENIE ,,GRONO PRZYJACIoL WSD W KIELCACH''

9 sfycznia 2016 r. (sobota) o god2.10.00 w gmachu WyZszego Seminarium Duchownego
w Kielcach odbgdzie sig Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegat6w Przyjaci6l
naleiEcych do ,,Grona Przyjaciol WSD w Kielcach". KsigZa Proboszczowie otrzymaj4 odpowiedniq
hczbg kart dla delegat6w. Przypominamy, 2e na Walne zebranie o godz. 10.00 zapraszamy t)'lko
delegat6w, a na spotkanie oplatkowe o godz. I1.00 zapraszamy nie tvlko delegat6w!

Od godziny 11.00 bgdziemy uczestniczyd w spotkaniu oplatkowym w Barylice
Katedralnej, Spiewaj4c kolgdy. Nastgpnie o godz. 11.30 bgdzie sprawowa+a Eucharystia pod
przewodnictwem Ksigdza Biskupa OrdynariuszaJanaPiotrowskiego. Po Mszy Swigtej przejdziemy
do gmachu Seminarium, aby zloLyi sobie Zyczenia. Spotkanie zakonczy czgsc artystyczna.

Ks. dr Adam Perz
Prezes Stowarzyszenia

VIII. MISYJNE DZIEN,O DIECEZJI KIELECKIEJ

1. Nowy rok duszpasterski 201512016 prowadzi nas do jubileuszu 100 - lecia Papieskiej Unii
Misyjnej (1916 -2016). ZaloLycielem Papieskiej Unii Misyjnej byl blogoslawiony o. Pawel Manna
(1872 - 1952).III Synod Diecezji Kieleckiej podkreSla, 2e przed II wojn4 Swiatow4 prawie 100%
ksigzy diecezjalnych, zakonnik6w, kleryk6w naszej diecezji, naleaalo do Zwi4zku Misyjnego
Duchowieristwa. Obecnie nie ma formalnego wykazu czlonk6w PUM. Przez wiele lat pasterze
KoSciola kieleckiego a takle dyrektorzy diecezjalni Papieskich Dziel Misyjnych zachgcali
duchowieristwo do udziaNu w PUM. W tradycji naszej diecezji dniem wst4pienia do PUM, jest
dziefi Swigceri. Od wielu lat podczas zjazd6w i zebran kaplan6w diecezji kieleckiej jest moZliwoSi
skladania ofiar na PUM. Przyjgto, 2e zobowiEzaniem ku2dego kaplana bgdzie stypendium jednej
Mszy Sw. zNohone na PUM w ci4gu roku. Ksigga Papieskiej Unii Misyjnej Diecezji Kieleckiej od
wielu lat jest Zywym pomnikiem zaangu\owania wiEkszoSci kaptran6w diecezjalnych i zakonnych
atak2e diakon6w i alumn6w WSD w Kielcach rtarzecz misji. W grudniu 2015 roku diakoni WSD
w Kielcach olrzymajq legitymacjg czlonka PUM. W tym roku w dniach 05 - 06 grudnia na Jasnej
G6rze odbgdzie sig sesja misjologiczna oraz czuwanie czlonk6w PUM. W 2014 roku podczas
konferencji rejonowych i innych spotkari kaplani diecezji kieleckiej zebrali 8210 zN. Ofiary te
zostaly przeslane na konto PUM w Warszawie. Za wszystkie zlohone ofiary z glEbi serca
dzigkujemy. W ramach prze|ywanego jubileuszu Sekretariat Krajowy PUM przygotowuje
materialy z kt6rymi bgdzie mohnazapoznac wiernych w swoich parafiach.



2. 03 grudnia2}l5 roku - wspomnienie Sw. Franciszka Ksawerego -whqczenie diakon6w do PUM.

3. 06 grudnia2015 roku - II niedziela adwentu. Dzieft modlitw w intencji KoSciola na Wschodzie,
zbteramy ofiary do puszek.

4. Kolgdnicy misyjni to Og6lnopolska akcja PDMD, kt6rej celem jest ewangelizacja, wsp6lpraca
misyjna, dzielenie sig rado6ci4 BoZego Narodzenia, kultywowanie tradycji i konkretna pomoc
dzieciom na misjach. W tym roku pomagamy dzieciom na Madagaskarue. Zachgcam wszystkie
parafie do zaangahowania i stworzenia grup kolgdnik6w.

5. 06 stycznia 2016 roku UroczystoS6 Objawienia Pariskiego. Modlitwa w intencji polskich
misjonarzy. Misyjny DziehDzieci. ofiary natace skladane sqnapotrzeby misji.

6.16 stycznia20l6 roku liturgiczne wspomnienie bl. O Pawla Manny - zaNo?yciela PUM.
Dzigkuje wszystkim za wsp6trprac7 i zaangalowanie

Ks. tr ukasz Zygmunt
Dyrektor Misyj ne go D zieNa Diecezj i Kieleckiej

IX. WYDZIAL DUSZPASTERSTWA RODZIN

1. Swi4teczne spotkanie oplatkowe Duszpasterstwa Rodzin z Ks. Biskupem Ordynariuszem
odbgdzie sig w sobotg 9 stycznia2016 r. o godz. 10.00 w auli Diecezjalnego Osrodka DR.

2. Zwracamy sig z serdeczn4 proSb4 do Czcigodnych Ksig2y Proboszcz6w i Rektor6w
OSrodk6w Duszpasterskich g podanie na adres DR wdrkielce@onet.pl TERMINOW
KATECHEZPRZEDMALZENSKICH w roku duszpasterskim 2015 /1016. Fosiadanie takich
informacji w Diecezjalnym Centrum Duszp. Rodzin bgdzie wartoSciow4 pomocQ dla os6b
przygotowuj 4cych sig do sakramentu malZeristwa.

3. Diecezjalna PIELGRZYMKA Mal2eristw i Rodzin do ZIEMI SWryfel pod patronatem Ks,
Biskupa Ordynariusza odbgdzie sig w paldziemiku2016 r.. Szczeg6lowe informacje i zapisy
pod numerem Duszpasterstwa Rodzin tel. 508 865 553.

4. KONWERSATOzuUM MySli o Zyciu w KoSciele i Rodzinie -.wkrtdE Srodg o god2.19.00 -
Aula OSrodka DR. Spotkania na kanwie tekst6w Pisma Sw. i Nauczania KoSciota z
odniesieniem do wsp6lczesnoSci. Propozycja dla ,,poszukuj4cych" mieszkaric6w Kielc
i okolic.

5. REKOLEKCJE dla Doradc6w ZyciaRodzinnego odbgd4 sig w zmienionym terminie, czyliw
drugi weekend wrzeSnia9 - 11 wrzeSnia 2016 r.

6. Dom Samotnej Matki w Wiernej przyjmuje w sytuacjach kryzysowych, 26-065 Piekosz6w,
Ruda Zajqczkowska nr 4 tel. 41 306-47 -59.

7. PORADNIA RODZINNA funkcjonuje od wrzeSnia do czerwca, od poniedzialku do pi4tku
w godzinach od 16.00 do 18.00. BliZsze informacje w gablocie przy poradni oraz pod
numerem tel. (41) 368 - 2I - 56 w godz. 16.00 - 18.00. MoZliwoS6 uzyskania specjalistycznej
konsultacji o charakterze psychologicznym, pedagogicznym, prawnym, duszpasterskim oraz
medycznym w zakresie 2y cia rodzimego.

8. Kontakty:

I. Duszpasterstwo Rodzin - Kielce, Aleja IX Wiek6w 15 A -tel. (041) 344 55 92
wdrkielce@onet.pl

il. Duszpasterz-tel. 508 865 553, artis61a@gmail.com
- Go dziny dy Zur ow D iec ezj alnych D oradc 6 w Zy cia Ro dzinne go :

- Wtorek 15.00 - 18.00.



- Sroda
- Pi4tek

15.00. - 17.00.
10.00. - 12.00.

III. Polski Zwiqzek Kobiet Katolickich - spotkania w kaZdy drugi poniedzia\ek miesi4ca,
Msza Sw. godz. 16.30 i spotkania w auli Diecezjalnego Centrum Duszpasterstwa Rodzin
przy AI.IX Wiek6w Kielc 15 a.

IV. Stowarzyszenie Praw Ojca - spotkania w Srody od 16.00 do 18.00. - Aula Osrodka DR,
Al. IX Wiek6w Kielc 15 A.

V. Duszpasterstwo Zwrqzkow Niesakramentalnych zaprasza na spotkania w Drugie i
Czwarte poniedzialki miesi4ca o god2,19.00 w Auli DR.

Ks. dr Artur Slczypek
Dyrektor ds. Duszpasterstwa Rodzin

X. DELEGAT BISKUPA KIELECKIEGO DS. OCHRONY DZIF,CII}^I{tr.ODZIEZY

16 maja 20ll r. Kongregacja Nauki Wiary zobowiqzala Episkopaty calego Swiata do
przygotowania wytycznych w sprawie nadu?yl seksualnych duchowieristwa wobec
maloletnich. 14 marca 2012 r. zostaly przyjEte przez Konferencjg Episkopatu Polski
,,Wytyczne dotyczqce wstgpnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarZeri
duchownych o czyny przeciwko sz6stemu przykazaniu Dekalogu z osob4 niepelnoletni4
poniZej osiemnastego roku Lycia". Po zaakceptowaniu tego dokumentu wraz z aneksami
przez Kongregacjg Nauki Wiary, od paLdziernika 2014 roku obowi4zujq na gruncie
KoSciola w Polsce.

W poszczeg6lnych diecezjach zostali mianowani Delegaci ds. Ochrony Dzieci i
Wodzie|y. W zwiqzku z tym Ks. Biskup Ordynariusz Jan Piotrowski 25 czerwca 2015 r.
powotratr swojego Delegata do wypelnienia tego zadania.

DELEGAT Biskupa jest ,,osob4 uprawnionq do przyjgcia zgloszenia od ofiary, jej
rodzic6w, od Swiadka zdarzenia oraz od osoby, kt6ra dowiedziala sig z wiarygodnego
2r6dLa". Tym samym jest zobowi1zany do sporzqdzenia odpowiedniego materiatu ze
spotkania iprzekazania go Biskupowi. Na tej podstawie Biskup podejmuje dalsze czynnoSci
i dziataniaprzewidziane Kodeksem Prawa Kanonicznego i ,,Wytycznymi" KEP.

ks. dr Artur Skrzypek
Delegat Biskupa Kieleckiego ds. Ochrony Dzieci iMLodzie|y

Kontakt: Aleja IX Wiek6w Kielc l5 A
25 - 516 Kielce
tel. 508 865 553
mail : delegat.kielce@gmai1. com

XI. WSPoLNOTA TRUDNY CH D'{AN.ZENSTW SYCHAR
W ramach Duszpasterstwa Rodzin dziala Wsp6lnota Trudnych Malzeristw SYCHAR.

Powstala ona, jako dzieLo sakramentalnych malzonk6w, ktorzy w kryzysie ich malzenstwa chc4
wytrwa6 w miloSci, wiernoSci i w zobowiryaniach wynikaj4cych z przysiggi malzefskiej.
W KoSciele katolickim, w kt6rym zawierali sw6j sakrament malzeristwa, szukaj4 wsparcia i
pomocy. Mimo rozNqki, opuszczenia, czy zdrady jednego z maN2onk6w chc4 trwai w swoich



malzefstwach. Charyzmatem Wsp6lnoty Trudnych MalZeristw SYCHAR jest dqhenie do
uzdrowienia sakramentalnego maNzenstwa tych mal2onk6w, kt6rzy przelywajq kryzys.
Wsp6trpracuj4c z Panem Bogiem wieruq,2e jest mozliwe odrodzenie ich malzefrstwa. Prawda o
mocy sakramentu ozflacza,2e nawet,jesli malZonkowie nie potrafiq ze sob4 by6 i odchodz4 w stan
separacji, to ich sakramentalne malZeristwo trwa nadal. Czlonkowie Wsp6lnoty Trudnych
MalZeristw SYCHAR w spos6b namacalny broni4 jednoSci i nierozerwalnoSci malzefrstwa.

W imieniu czlonk6w Wsp6lnoty Trudnych Malzeristw SYCHAR zapraszanry Czcigodnych
Ksigzy, aby zainteresowali tq inicjatyw4 wszystkich maL2onk6w w swoich par:afrach, ktorzy
przeLywajT trudnoSci i kryzys w swoim malzeristwie lub moZe doSwiadczyli rozwodu, a w swoim
sercu chc4 naprawy swojego malZeristwa, aby zapoznali sig z charyzmatem i dziaLalno6ci4
Wsp6lnoty Trudnych Malzeristw SYCHAR. Najpierw zapraszam do zapoznania sig ze stron4
internetow4.
www.sychar.orgi www.kryzys.org; www.rws.sychar.org; www.rws.kryzys.org;
www.rekolekcje.sychar.org; www.modlitwa.info; www.l2krokow.sychar.org;
www. 1 2krokow.kryzys. org ; www. separ acj a. or g

W Kielcach Wsp6lnota Trudnych MaNhenstw SYCHAR dziala od listopada 2073 r.
Spotkania formacyjne odbywajq sig w kaZdy drugi pi4tek miesi4ca w KoSciele p. w.
Niepokalanego Serca NMP w Kiecach, ul. Urzgdnicza 3 o godz. 18.00. Ku2de spotkanie
rozpoczynasig Msz4 Sw. A p62niejjest spotkanie formacyjne.

Ks. dr Sebastian Wieczorek
Duchowy opiekun

Kieleckie go O gniska Wiernej Milo Sci Malzeriskiej
Tel. 730 II 33 47

XII. CARITAS

1. Skladamy podzigkowanie Czcigodnym Ksig2om za przeprowadzenie zbi6rek na
dokor{czenie budowy Hospicjum im. bl. M. Teresy z Kalkuty w Kielcach. Zostalo ono
poSwigcone przez Ks. Bp. Jana Piotrowskiego 23 wrzesnia br. SluZymy informacj4 o procedurze
kierowania chorych do tej plac6wki. Prosimy o dalsze wspieranie dziela hospicyjnego w ramach
kampanii ,,Pola Nadziei", kt6ra jest prowadzonaw calej Polsce narzeczhospicj6w.

2. Dzigkujemy KsigZom, ktorzy wl1czyli sig w zbi6rkg zuLytych telefon6w kom6rkowych pn.

,,Telefon dla przyjaciela". Srodki uzyskane z recyclingv przeznaczone zostanq na zakup
samochodu medycznego dla Hospicj um.

O efektach zbi6rki poinformujemy po jej podsumowaniu.

3. Uprzejmie przypominamy o wplaceniu do Biura Caritas zalegtych ofiar na cele
charytatywne. ZalegNoSci utrudniaj4 stabilne prowadzenie dziel milosierdzia przez diecezjaln1
Caritas.

4. W okresie Adwentu Caritas tradycyjnie prowadzi Wigilijne Dzielo Pomocy Dzieciom.
Przygotowujemy podobn4 iloS6 Swiec na kahd1 parafiE jak w roku ubiegNym, uwzglgdniaj4c
proponowane zmLany. Bardzo prosimy o propagowanie idei lej akcji, tak by przynajmniej utrzymad
iloS6 rozprowadzartych Swiec na poziomie lat poprzednich. Swiece i materialy promocyjne zastanE
dostarczone do dekanat6w w polowie listopada.

5. Program pomocy ZywnoSciowej dla najbiedniejszej ludnoSci (FEAD) prowadzi Kielecki Bank
ZywnoSci, kt6rego czlonkiem- zalo|ycielem jest diecezjalna Caritas. Parafre zainteresowane
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wydawaniem ZywnoSci na swoim terenie prosimy o kontakt z p. Marcinem Kozakiem z Banku
ZywnoSci (kom. 665-080-969) lub z ks. KrzysztofemBanasikiem.

6. ZachEcamy do zal<Ladania Parafialnych Zespol6w Caritas i Szkolnych K6l Caritas. W
zbli?aj1cym sig Roku Milosierdziabgdzie to szczeg6lna szansa do ozywienia poslugi charytatywnej
i poglgbienia formacji chrzescijairskiego milosierdzia w parafii. Wszelk4 pomocq merytoryczn4 w
tym zakresie sluZy ks. Krzysztof Banasik.

7 . Caritas zachgca do przekazania lo/" podatku w rozliczeniu rocznym za20l5 r. Bardzo prosimy,
aby Czcigodni KsigZa w pierwszym kwartale 2016 roku zachgcali wiemych do tej formy wsparcia
dziel mrNosierdzia diecezjalnej Caritas. Do parafii zostanq przekazane materialy promocyjne
dotyczEce 1 % podatku dla Caritas.

8. W okresie Wielkiego Postu prowadzony bgdzie program ,rJa\maLna Wielkopostna20l6,,.Do
parufri zostanq dostarczone skarbonki wraz z mateialami informacyjnymi. Stosownie do potrzeb
prosimy o zgNoszenia korekt iloSci skarbonek w stosunku do lat ubieglych. Ofiary z akcji pozostaj4
do dyspozycji w parafiach na cele charytatywne.

9. Baranki Wielkanocne bgd4 dostarczone do KsigZy Dziekan6w przed III Niedziel4 Wielkiego
Postu. Prosimy o Zyczliwe zachgcenie paraftan do wlqczenia sig w to dzieLo milosierdzia. Ofiary s4
przeznaczone na kolonie dla dzieci z rodzin biednych.

XIII. DUSZPASTERSTWO OSOB NIEPEtr,NOSPRAWNYCH

1. W Domu dla Niepelnosprawnych w Piekoszowie na rok 2076 planowanych jest 5 turnus6w
wczasorekolekcji dla os6b niepelnosprawnych:

I TURNUS: 19.06.2016 - 02.07 .2016
II TURNUS: 03.07.2016 - 16.07.2016
III TURNUS: 17 .07 .2016 - 30.07 .2016
IV TURNUS: 31.07.2016 - 13.08.2016
V TURNUS: 14.08.2016 -27.08.2016

2. Osoby niepelnosprawne i wolontarivszy zapraszamy te?nanastgpuj4ce spotkania:

10. ZachEcarny Ksigzy Wikariuszy do poslugi
Caritas. W przyszlym roku zaplanowaliSmy
Zapraszamy teL do wsp6lpracy w organizacji
prowadzi ks. Krzysztof Banasik.

duszpasterskiej podczas kolonii charytatywnych
turnusy w Kaczynie, Zakopanem i Darl6wku.
v,yjazdu na kolonie dzieci z paleifii. Ustalenia

Ks. dr Stanislaw Slowik
Dyrektor Caritas Diecezj i Kieleckiej

,,Oplatek", koSci6l Sw. Jana Chrzciciela w Kielcach
Swiatowy Dzien Chorego, koSci6l Sw. Stanislawa w Kielcach
Spotkanie wielkopostne, koSci6l Sw. Francis zka w Kielcach
,,Swigcone", koSci6l w parafii Rykoszyn
Maj6wka, w Domu w Piekoszowie
Spotkanie na czeS1 Sw. Jana Pawla II, Masl6w, lotnisko
Ognisko, Plac obok Domu w Piekoszowie
Odpust, Kaplica Domu w Piekoszowie

10.01.2016
rr.02.201s
06.03.20t6
03.04.2016
22.05.2016
03.06.2016
t7.09.2016
20.11.2016

godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.

13.30

14.00
12.00
I 1.30
10.30
14.00
11.30
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31.12.2016 godz. 20.00 ,,Sylwester", Sala w Domu w Piekoszowie

3. W Domu dla Niepetrnosprawnych w Piekoszowie przez caly rok osoby chore, niepelnosprawne i
starsze mog? korzysta6 z leczenia. rehabilitacji i opieki w szpitalnym Oddziale Rehabilitacji
Og6lnoustrojowej, w Poradni Rehabilitacyjnej, w Osrodku Rehabilitacji Dziennej, w ZakJadzie
Opiekuriczo-Leczniczym, w Domu Pomocy Spotrecznej. Dom oferuje r6wnie2 rehabilitacjg
ambulatoryjn4, oraz zaprasza do korzystania z nowoczesnej sali gimnastycznej i basenu
rehabilitacyjnego. Dysponujemy takie odpowiednim zapleczem do zorganizowania dni skupienia i
rekolekcj i dla r 62ny ch wsp6lnot reli gij nych (nie tylko dla o s6b niepelno sprawnych).
Wigcej informacji na stronie: www.ddn.org.pl

lrs. dr Jan Jagielka
Duszpasterz Chorych i Niepelnosprawnych

XIV. REFERAT ORGANISTOWSKI

1. Proszg KsigZy Proboszcz6w o zawieranie um6w o pracq ze swoimi organistami, jeaeli s4 w tej
kwestii jakieS braki. O zamiarze zawarcia umowy o pracA z organist4, proboszcz powinien
zawiadomi6 Komisjg ds. Muzyki KoScielnej. Umowa o pracg podpisana przez proboszcza i
organistg, do swej waZnoSci wymaga zatwierdzeniaprzez przewodniczqcego Komisji ds. Muzyki
KoScielnej. Z kandydatem na organistg proboszcz zawiera pisemn4 umowg o pracA na podstawie
Regulaminu oraz Kodeksu Pracy, kt6ry okreSla obowi4zki i prawa organisty. W tekScie umowy
nale?y zaznaczy1, na jaki okres jest ona zawarta (czas pr6bny, czas okreslony lub nieokreslony).
Nale2y takhepodat wymiar etatu.
2. Przypominam wszystkim Duszpasterzom o zwracaniu uwagi swoim organistom i muzykom
koScielnym ,2e muzyka w czasie Slubnej Mszy Swigtej to nie jest ozdoba w stylu kolejnej perelki do
sukni Slubnej Panny Mlodej, lecz jest integraln4 czEsciq liturgii odprawianej w intencji Mlodej
Pary. Mlodzi muszq bezwzglqdnie dostosowa6 sig do pewnych ograniczef w doborze repertuaru
mvzycznego wynikajqcych z sacrum miejsca, jakim jest koSci6l. Proszg przypomina6 organistom,
2etowlalnie do nich naIe?y ci1gle i ustawiczneLyczliwe uSwiadamianienarzeczonych,2emuzyka
musi byi pozbawiona jakichkolwiek przejaw6w SwieckoSci. W koSciele nie mohna po prostu
wykonywa6 sobie Swieckiej piosenki (czgsto nawet tematycznie nie zwrqzanej z sakramentem
malzeristwa czy Msz1 Swigtq), ulubionego ,,kawalkt' zmuzyki filmowej, czy innej piosenki, kt6r4
Zyczyliby sobie narzeczeni. Nie jest i nigdy nie bgdzie moZliwe ,,zrobienie" sobie z liturgii Slubnej
tzw. ,,koncertu 2yczeh". Nie tylko samo sacrum koSciola, jako miejsca jest ograniczeniem, ale juZ
takhe sama SwiadomoSl, 2e muzyka filmowa czy rczrywkowa, albo piosenki pozbawione czgsto
jakiejkolwiek sensownej treSci i formy nie mog4 znaIe26 miejsca podczas tych uroczystoSci.
3. Informujg Szanownych Ksig2y Proboszcz6w o organizowanych dniach skupienia dla organist6w
Diecezji Kieleckiej w przyszLym roku. Odbgd4 sig dwa zjazdy organist6w; 20 Y 2016 r. w
Opactwie Ojc6w Cysters6w w Jgdrzejowie i 18 XI w Centrum Spotkari i Dialogu Diecezji
Kieleckiej w Skorzeszycach. Pocz4tek dnia skupienia o godz. 11.00, zakoriczenie w godzinach
wieczornych. Proszg przypominad o tych dniach swoim pracownikom, gdyL s4 zobowi4zani do
uczestnictwa wszyscy organiSci i pelni4cy funkcjg organisty w parafiach naszej diecezji. Prosimy
KsigZy Proboszcz6w o ,,zwalnianie" organist6w w tym dniu z wieczomej Mszy Swigtej. Koszty w
wysokoSci 100 zl ponosi parafra wlasna organisty. Proszg wczeSniej zglaszad uczestnictwo pod nr
tel.692-188-039 lub mail molej@wp.pl lub mockop@wp.pl
4. Ponawiam proSbg i apel do Czcigodnych KsigZy Proboszcz6w, aby jakiekolwiek prace przy
organach, remonty, renowacje, konserwacje i r6wnie2 prace przy wszelkich innych instrumentach
zabykowych znajdujqcych sig w posiadaniu parafii, konsultowa6 z Komisj4 ds. Muzyki KoScielnej
Kurii Diecezjalnej w Kielcach. Wszelkie prace dotyczqce budowy nowych organ6w, przebudowy,
przeniesienia i remont6w instrument6w w diecezjalnych i zakonnych koSciolach oraz kaplicach
naszej diecezji mog4 byd podejmowane i przeprowadzane wyLqcznie za zgodq i po zatwierdzeniu
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projektu przez Komisjg. Zakonczenie zal wszelkich prac zwiqzanych z budow4, przebudow4,
przeniesieniem lub remontem organ6w jest przez proboszcza. rektora bqd? administratora koSciola
czy kaplicy zglaszane Komisji w celu dokonania odbioru technicznego instrumentu.

Ks. Michal Olejarczyk
Przewodniczqcy Komisji ds. Muzyki KoScielnej

Dyrektor Diecezj alnego Studium Organistowskiego

xv. DUSZPASTERSTWO PRZEDSI4BTORCOW I PRACODAWCOW
w Kielcach, ul. Wesola 54, www.wesola54.pl; e-mail: da.kielce@gmail.com, tel. 605 150 223

1. We wsp6lpracy z og6lnopolskim Duszpasterstwem Przedsigbiorc6w i Pracodawc6w TALENT
odbywaj4 sig comiesigczne spotkania, na kt6re zaproszone s4 osoby odpowiedzialne zaksztalt2ycia
gospodarczego w naszym regionie.

2. WSr6d naiwazniejszych cel6w Duszpasterstwa wymientd naleay: promocja modelu ,,moralnego
menadherd', pomoc w poglgbiartiu Zycia duchowego, poszukiwania odpowiedzi na pytania
dotycz4ce etyki w biznesie, poglgbienie znajomoSci spolecznej nauki KoSciotra, wymiana
doSwiadczeri, integracj a Srodowisk chrzeScij ariskich przedsigbiorc6w.

3. Obecnie, w ramach projektu Jan Pawel II dla biznesu realizowany jest program osobistego
rozwoj u inspiro wany nauczaniem S wi gte go p apie?a.

4. Spotkania odbywaj4 sig w kuzdq ostatni4 Srodg miesi4ca o godz. 18.00 w KoSciele
Akademickim: adoracj aiMsza Swigta, nastgpnie wyktrad i dyskusja.

Ks. dr Ra/itl Dudqla
Diecezjalny Duszpasterz Przedsigbiorc6w i Pracodawc6w

XVI. DUSZPAS TERSTWO NI{.N,ODZIEZ'Y

1. Centralnym wydarzeniem dla duszpasterstwa rr1rodziely w 2016 roku bgd4 Swiatowe Dni
MNodzie?y w Krakowie. Obejmuj? one Dni w diecezji 19-25.07 oraz spotkanie centralne 25-31.07.
Nasza diecezja zobowiqzala sig do przyjEcia na etapie drecezjalnyffi, w parafiach do 50 km od
Kielc, 5000 mlodych oraz do pomocy na etapie centralnym, przez ugoszczenie mlodych w
dekanatach kazimierskim, miechowskim, proszowickim, skalbmierskim, skalskim i slomnickim.

R6wnoczeSnie z dziaNaniami zmierzaj4cymi do rcalizacjr tych zadah. pragniemy przygotowa6
naszych mlodych do udzialu w spotkaniu w Krakowie. Mimo sporych koszt6w, najdrohszy pakiet,
natydzien pobytu jest, po rabacie, w cenie okolo 600 zL, warto podj46 ten wysilek zorganizowatiu
gnrp z dekanat6w lub parafii. Kolejne bowiem spotkania migdzynarodowe w ramach SDM bEd4 o
wiele droLsze i moZliwe tylko dla nielicznych. Trzeba nam akcentowad wyj4tkowoSi tego
spotkania, a nie negowa6 ze wzglgdu na ceng. Jest ona r6wnoczesnie wsparciem calego
przedsigwziEcia, a nie jedynie pokryciem koszt6w, kt6re ,,skonsumuje" dana osoba. Szczeg5ly
dziaNanztymzwiqzanychprzekazywanesQwodrgbnychkomunikatach.

2. Przygotowanie ao SlVt Krakow 2016 niejest celem samym w sobie, ale okazj1 do oZywienia
grup apostolskich w6r6d rrfiodzie?y. Proszg zatem o dalsze organizowanie Parafialnych Centr6w
SDM, skupiaj4cych przede wszystkim mlodych i pracg z ju2 zaangtzowanymi wedlug material6w
zarnieszczonych na www.kdm.org.pl i propozycjami naszej diecezji.

3. Spotkania dekanalne rrilodzie?y, potqczone z ,,Wieczorem z Emanuelem", odbgd4 sig w Wigilig
UroczystoSci Chrystusa Kr6la w dniu 21.11.2016 r. lub w innym ustalonym w dekanacie terminie.
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Proszg o zainteresowanie tym spotkaniem mlodych nalehqcych do grup apostolskich i
niezr ze szony ch or az p omo c dus zp asterzowi dekanalnemu w ich zor ganizow aniu.

4. 38 Europejskie Spotkanie Mlodych Taize odbgdzie sig w Walencji w dniach 26.12.2015 -
03.01.2016 roku. Koszt wyjazdu wyniesie ok. 890 zl plus 50 euro wpisowego. Mog? w nim
uczestniczy6 osoby, kt6re ukoriczyly 16 rok Zycia.Zgloszeniabgd1przyjmowane do 30.17.2016r.
Chgtnych zapraszamy na obowi4zkowe spotkania formacyjne poNqczone z modlitw4, kt6re
odbywaj4 sig w kahdy wtorek o godz. 19.15 u Ojc6w Kapucyn6w przy l. Warszawskiej 33. Za
punkty przygotowah i przyjmowanie zgloszef odpowiedzialny jest ks. Marcin Boryri - Kielce (tel.
662310808). Wigcej informacji mohna uzyskad na spotkaniu oraz na stronie internetowei
www.esm.woj ciech.naj lepsza.pl.

5 . W sobotg 1 8 czerw ca 2016 roku odbgdzie sig XIV Diece zjalne Spotkanie Mlodzie2y ,,WiSlica - u
2r6del wiary", pod haslem: ,,Milosiemi, jak Ojciec". Tym razem zostanie ono zorganizowane tylko
w WiSlicy, bez pielgrzymowania-z koSciol6w stacyjnych. Podczas spotkania bgdzie mialo miejsce
diecezjalne poslanie mlodych na SnM Krak6w 2016.

6. Organtzowana przez Duszpasterstwo Mlodzie2y,II Pielgrzymka Rowerowa DookoNa Diecezji
Kieleckiej, odbgdzie sig w dniach 4 - 8 lipca2}l r.

o re..,3 ufi ',i:J;K,:::#" dzie'y

XVII. DUSZPASTERSTWO SNONOWISK A DEMICKICH
w Kielcach, ul. Wesola 54, www.wesola54.pl; e-mail: da.kielce@gmail.com, tel. 605 150 223

L Porz4dek Mszy Swigtych w KoSciele Akademickim Sw. Jana Pawla II w Kielcach: dni
powszednie: 18.30 Msza z homili1; sobota: 18.30 Msza z formularzem niedzielnym w j.
angielskim ; niedziela: 1 0. 3 0 Msza rodzinna; 1 8. 3 ( Msza akademicka.

2. Cykliczne propozycje: w listopadzie gloszone sq kazania o zyciu i Smierci (przedstawiciele
rolnych szk6l duchowoSci); w Wielkim PoScie: ,,inne" Drogi Krzyhowe; I roga Krzyhowa ulicami
Kielc; comiesigczne Msze o powolania do malzeristwa i Zycia rodzinnego za wstawiennictwem Sw.
Jana Pawla II, Patrona Rodziny.

3. Organizowane s4 - jak co roku - rekolekcje adwentowe (29. 11. - 1. 12. 20L5) oraz rekolekcje
wielkopostne.
4. W paldziemiku 201 6 r. zostanie zorganizowany Festiwal Kultury Chrzescij ariskiej .

5. W ramach prowadzonej przez Centralny Osrodek Duszpasterstwa Akademickiego dzialalnoSci
przy Centum Duszpasterskim WESOLA54 organizowane sQ spotkania dla student6w na temat
relacji damsko-mgskich, filozofii, nauczaniaJana Pawla Il oraz formacja biblijna.
6. Regularnie prowadzony jest Kurs narzeczeriski przy u2yciu metod aktywizujqcych: edycja
jesienna: 7. 10. - 26. ll. 2015; edycja zimowa: 14. 01. - 10. 03. 2016; edycja wiosenna: 14. 04, -
09. 06. 2016.

7. Orgamzowane s4 cyklicznie imprezy kulturalne oraz propozycje stale: spotkania dyskusyjne w
ramach cyklu ,,Korepetycje z cltrzeficijanstwa", klub filmowy ,,Kino z dtJszq", inicjowany jest
ChrzeScijariski Teatr Tanca, koncerty wokalno-instrumentalne, wyjazdy turystyczne i pielgrzymki
(22-24 kwietnia 2016 organizowanajest 80. Og6lnopolska Pielgrzymka Swiata Akademickiego na
Jasn4 G6rg; maj 2016 r.: wyjazd do Lwowa).

8. Wsp6lnota 30+: spotkania dla Absolwent6w (dwarazy w miesi4cu).
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9. Przy Centrum prowadzona jest formacja intelektualno-duchowa dla student6w z Fundacji Dzielo
Nowego Tysi4clecia.

10. Przy Centrum dziaLa OSrodek Inspiracji Psychologicznej SKRZYDLA. WSr6d propozycji s4
m.in. bezplatne konsultacje psychologiczne (problemy mhodzie?y z niepelnych rcdzin,
psychoonkologia, trauma zwiqzana z 2alob1, poradnictwo rodzinne). W planach s4 warsztaty
zwiqzane z ksztaltowaniem wlasnej osobowoSci we wsp6lpracy ze Swigtokrzyskim Centrum
Profilaktyki i Edukacj i.

11. Rocznica poSwiqcenia KoSciola Akademickiego obchodzona jest pod nazwqUrodziny u Karola:
festyn rodzinny organizowany w wsp6lnie zprzedszkolami katolickimi Kielc.

12. Przy Duszpasterstwie Przedsigbiorc6w i Pracodawc6w TALENT dziaNa, w ramach wsp6lpracy
ze Studenckim Biurem Karier Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Akademia PrzedsigbiorczoSci,
maiqca na celu udzielanie wsparcia mlodym ludziom w odnajdywaniu sig na rynku pracy.

13. Przy OSrodku dzialajuZ Szkola Pisania Ikon Sw. Jana Cltrzciciela (cykl dwuletni). Wyklady,
spotkania modlitewne otaz warsztatowe odbywaj4 sig we wsp6lpracy zMuzeumDiecezjalnym.

14. Duszpasterze akademiccy na rok 2015116:

Ks. Rafal Dudala Diecezjalny Duszpasterz Srodowisk Akademickich ul. Wesola 54
www. weso la5 4.pl; e-mail : da. we sola5 4 @gmail.com; tel. 60 5 - | 5 0 -223

Ks. Marcin Boryri
?araftaSw. Wojciecha,
Plac Sw. Wojciecha 9
:-mail : borynmarc in@,inteia.pl ; tel. 662 3 1 0 8 08

). Andrzej Wtrodarczyk OFMCap.
?arufta Sw. Franciszka,
rl. Warszawska 33,
r-mail: andreosw(@wp.pl; tel. 604-08 9 -97'l

Ks. Tomasz Szczepanik
Parafra Sw. J6zefa Robotnika
rl. Trnystyczna 3

:-mail : tomeks22 1 @,poczta.onet.pl ; teI. 5 02-17 | -048

Ks. dr Ra/al Dudala
Diecezjalny Duszpasterz Srodowisk Akademickich

XVIII. DUSZPASTERSTWO SLUZBY LITURGICZNEJ

1. W dniu 5 grudnia 2075r. o godz. 10.00 w Bazylice Katedralnej Ks. Bp Jan Piotrowski udzieli
blogoslawieristwa ministrantom do pelnienia funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym.
Zapraszamy wszystkich ministrant6w wraz z opiekunami na to spotkanie.

2. Rozpoczgla siE juZ kolejna edycja pilkarskiej ligi ministrant6w o Puchar Ks. Biskupa Jana
Piotrowskiego.

3. W czasie ferii zimowych Duszpasterstwo organizuje dwa turnusy zimowe w Rabce
Turnus 18-24 styczen20l6r. orazll Turnus 25-30 styczeri 2016r.
Wiosn4 2016r. rozpocznie sig Kurs Animator6w. Wszystkie informacjg zostan4
p62niejszym terminie.

- Zdr6j: I

podane w
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4. Jak co roku Duszpasterstwo LSO organizuje Pielgrzymkg Zagraniczn1. W dniach od 4 do 13
lipca 2016r. odwiedzimy WATYKAN- MONTE ST. ANGELO- SAN GIOVANI ROTONDO -
BARI - EPIDAUROS - NAFPLIO - MYKENY - ATENY -METEORY - SALONIKI. Koszt:
2000 zl + 80 €. Zapraszamy.

5. XVI DziefMinistranta odbgdzie sig 17 wrzesnia 2016r.

6. Wszystkie informacje Duszpasterstwa Liturgicznej SluZby Oltarza odnajdziemy na stronie:
www.ministranci.diecezja.kielce.pl. Prosimy o podanie tej strony ministrantom.

Ks. Mariusz Kalka
Diecezj alny Moderator SluZby Liturgicznej

XIX. RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

l. Zachgcamy do zaI<tadania w paraf,rach grup Rycerstwa Niepokalanej, kt6rych celem jest starad
sig o nawr6cenie grzesznik6w i tych, ktorzy jeszcze nie poznali Chrystusa, zwNaszczao nawr6cenie
nieprzyjaci6l KoSciola, o zjednoczeme cltzeScijaristwa otaz o uSwigcenie wszystkich pod opiek4 i
za poSrednictwem Niepokalanej. W wielu parafiach, szczeg6lnie na poludniu diecezji, s4 ,,uSpieni"
cztonkowie Rycerstwa Niepokalanej, dlatego zachEcamy do odnowienia i stalej formacji tych
wsp6lnot poprzezwNqczenie sig w diecezjalne inicjatywy.

2. 27 lutego 2016 roku zapraszamy na PielgrzymkE Pokutn4 Rycerstwa Niepokalanej Diecezji
Kieleckiej do Morawicy. W programie Droga Krzyhowa, Konferencj a i Msza Sw., kt6rej bgdzie
przewodniczyl Ks. Bp Jan Piotrowski.

3. W dniach 4-6 marca2016 roku odbgd4 sig rekolekcje wielkopostne dla animator6w parafialnych
i czlonk6w Rycerstwa Niepokalanej z diecezji kieleckiej w Skorzeszycach. Koszt rekolekcji 130 zN.

Zgloszenia u ks. Marcina Rokity (tel. 665190051).

4. 7 maia 2016 roku, na zakortczenie Tygodnia Rycerstwa Niepokalanej i w dniu uroczystoSci
Matki Bozej tr askawej Kieleckiej zapraszamy na modlitwg r62ahcow4 ulicami Kielc w intencji
miasta Kielce i calej diecezji.

5. W wakacje organizujemy Rycerskie Lato z Bogiem - wczasorekolekcje dla dzieci i rrilodziezy,
oraz rekolekcje ewangelizacyjne dIa maNhenstw i os6b doroslych. Szczeg6ly bEd4 podane w
p62niejszym terminie.

Ks. dr Marcin Rokita
Asystent Diecezj alny Rycerstwa Niepokalanej

XX. KATOLICKIE STOWARZYSZENIE I4I,ODZTEZY

1. Zarzqd Katolickiego Stowarzyszenia Mlodzie?y Diecezji Kieleckiej poprzez spotkania
szkoleniowe w parafiach sluZy pomoc4 w zal<Nadaniu nowych oddzial6w i w rozwinigciu
dzialalnofici. KSM posiada gotowy program formacyjny, aIe teL jest otwarty na aktualnoSci. Sw4
dzialalnoll opiera na tym, co jest bliskie rrftodzie?y i sluly KoSciolowi i Ojczy1nie. Dla
przypomnienia KSM posiada osobowoSi prawrrQ, co jest du?ym ulatwieniem w kontaktach z
lokalnymi w\adzami.
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2. Zapraszamy do udziaNu w organizowanych spotkaniach skierowanych przede wszystkim do
mlodych hdzi: Konferencja Walentynkowa w Bielinach (06 lutego 2016),Nocna Droga Krzyaowa
zKielc na Swigty KrzyL (26-27 lutego 2016), zjazdweteran6w KSM w Chgcinach (29-30 kwietnia
2016), warsztaty teatralne w Skorzeszycach (6-8 maja 2016), Pielgrzymka Mlodych Diecezji
Kieleckiej do bl. Karoliny K6zk6wny (27 sierpnia 2016), rekolekcje dla mlodziely w
Skorzeszycach (listopad 20 | 6).

3. Bli1sze informacje na www.kielce.ksm.org.pl lub www.facebook.com/ksmdk oraz v asystenta
diecezjalnego (e-mail: xmb@wp.pl; kom. 600604258).

xxl. RUCH ,,SWIATLO - iLYCln"

1. Ruch SwiatNo-Zycie zaprasza w ferie dzieci i rr1rodziel na rekolekcje ewangelizacyjne. Odbgd4
sig one w oSrodku oazorymw Dgbnie k/Bodzentyna:
15- 18.01.2016 r. - dzieci z klas IV - VI. Koszt 130 zt.
18 -25.01.2016 r. -rrftodzie?zlilI gimnazjum. Koszt 230 zN.

25 - 3r.0r.2016 r. - mNodzie? zrrr gimnazjum i szk6t srednich. Koszt 230 zL.

Rekolekcje oparte sq na gloszeniu cztercch praw Zycia duchowego z v,rykorzystaniem dynamik i
zabawy. Daj4 one r6wnieZ mo2liwoS6 zawiqzania grupy oazowej w parafii, dlatego zachgcamy do
wyslania zparafri kilku os6b na dany tumus.

2. Ruch Swiatto-Zycie sluzy pomocQ w zawiqzywaniu grup oazowych dla dzieci, rrrtodziehy oraz
krgg6w Domowego KoSciola, poprzez spotkania ewangelizacyjne w danej parafii. Zachgcamy do
tworzenia Zywych wsp6lnot opartych na tym charyzmacie. BliZsze informacje i zgloszenia w
Referacie Ruchu w Kurii (tel. 4l-3680504 i 608758365) lub u moderatora diecezjalnego ks.
Slawomira Sarka (tel 602758365).

3. W wakacje organrzowane bgd4 oazy rekolekcyjne dla dzieci, mlodzie?y i rodzin w dw6ch
terminach l-I7.07.2016 r. i 5-21.08.2016 r. Szczeg6trowy plan, koszt i miejsca tumus6w podane
zostan1 w p62niejszym terminie.

4. Rekolekcje ewangelizacyjne dla doroslych, tak malzefstw z dziedmijak i os6b indywidualnych,
odbgdq sig w Szlachtowej W Szczawnicy w terminie 23-28.08.2016 r.

5. Zachgcam do korzystania, przy okazji organizowania vrryjazd6w formacyjnych dla dzieci lub
mtodzie?y, z OSrodka rekolekcyjnego w Dgbnie. Informacje u Slawomira Cedro, tel.608478596.

Ks. Slawomir Sarek
Moderator diecezj alny Ruchu Swiatlo-Zycie

XKI. SPRAWOZDANIE ZDZIAN,ALNOSCI WYZSZEGO SEMINA IUM DUCHowNEGo

W KIELCACH ZA ROK AKADEMICKI2OI4I2OI5

W seminarium studiuje 75 alumn6w, na pierwszy rok zglosilo sig i zostaLo przyjgtych 15
kandydat6w, narokull- 16; narokuIII- 9; naroku lY -12;naroku Y -7;narokuVI- 16; 1 -
urlop dziekariski KUL; 17 stycznia2}l1 13 alumn6w roku V przyjELo Swigcenia diakonatu z r4k
Ksigdza Biskupa OrdynariuszaJana Piotrowskiego; natomiast 30 maja w Bazylice Katedralnej
Swigcenia prezbiteratu otrzymalo 9 diakon6w.
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Alumni Seminarium Kieleckiego sA studentami Wydzialu Teologii Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawla II. Wykladowcy naszej uczelni s4 etatowymi pracownikami
KUL lub zawarli z Uniwersytetem umowy cywilno-prawne. W ubieglym roku akademickim 9
diakon6w obronilo praca magistersk 4 i uzy skalo tytul magi stra teolo gii.

W koricu ubieglego roku akademickiego kadra wychowawc6w i wykladowc6w skladala sig
z 43 osob.Liczba alumn6w wynosila 73.

Obecnie kadranaukowo-dydaktyczna sktrada sig z 42 os6b. 6 wykladowc6w to samodzielni
pracownicy naukowi, 27 - doktorzy,g - magistrzy.

WaZne formy dziaNalnolci alumn6w poza formacj4 i studiami seminaryjnymi:
zaangahowanrew dzieNa milosierdzia, w kola naukowe, poslugg w Srodowisku ludzi chorych,
niepelnosprawnych, dzieci i ludzi w podeszlym wieku, akcje powolaniowe, audycje radiowe z
udziaNemkleryk6w lub wykladowc6w, akcje sportowe, redagowanie czasopisma Obecni, spektakle
teatru seminaryjnego lub lvystgpy zespolu muzycznego Kerygmat. Odtrzechlat istnieje i cieszy
sig calkiem sporym zainteresowaniem propozycja dla mlodzieZy mgskiej pod nazw4: ,,Kleryk to...
Zostannim na weekend i zobacz sam". W bieZ4cym roku akademickim planowane s4 dwie edycje
tej inicj atyw oraz rekolekcj e powolaniowe.

W Seminarium powstaly te?inicjatylvy o charakterze intelektualnym i otwartym dla
wszystkich chgtnych, kt6rzy chc4 poglgbiad swoj4 wiarg przy pomocy kadry dydaktycznej WSD w
Kielcach, s4 nimi Kieleckie Forum MySli ChrzeScijarflskiej ,,STUDNIA" (dyrektor ks. dr Milosz
Holda) oraz Szkola Biblijna im. ks. prof. J6zefa Kudasiewicza (dyrektor ks. prof. Henryk
Witczyk).

Ze szczeg6lnych wydarzenzwi4zanychzptacqbadawczqlub dydaktycznqpracownik6w
naukowych naszego Seminarium:

1. Na mocy uchwaly Rady Wydzialu Teologicznego Uniwersytetu SlEskiego w
Katowicach z czerwca2}I5 roku nasz wykladowca ks. Stefan Radziszewski
uzyskal stopiefr doktora habilitowanego nauk teologicznych.

2. W ubieglym roku odbyty sig w naszej Uczelni lub przy jej wsp6ludziale sympozja i
konferencje naukowe:

a) W dniach 18-20 maja WSD zorganizowaNo razem z Instytutami historii UJK i Nauk
Historycznych UKSW interdyscyplinam4 konferencj4 naukow4 pt. Niebo w humanistyce,
w przyrodoznawstwie, w teologii.

b) 23 majawauliseminaryjnej odbylasigsesjanaukowa zokazji l5.rocznicySmierciks.prof.
Andrzeja Zuberbierc. pt. Teolo gia dzisiaj.

c) W dniach 2l-28 maja w Miechowie miala miejsce Og6lnopolska konferencja naukowa w
210 rccznicg utworzenia Diecezji Kieleckiej pt. Bo2ogrobcy w slu2bie sanktuarium
Swigtego grobu jerozolimskiego naszego pana Jezusa Chrystusa w Miechowie.

d) 17-18 czerwca 2015 w auli WSD odbyla sig Og6lnopolska Konferencja Naukowa pt.
Nawr6cenieo laska-tajemnica-doSwiadczenie zorganizowana we wsp6lpracy z
Towarzystwem Naukowym KUL i Katedr4 Literatury Realizmu i Naturalizmu KUL.

e) W dniach 6-8 wrzeSnia 2015 Seminarium goScilo uczestnik6w Zjazda Stowarzyszenia
Misjolog6w Polskich.

0 ,,Dnia 27 kwietnia [2015 r.l czlonek Kola Historycznego, alumn roku III Piotr Misztal
przedstawiL referat w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w ramach sympozjum
zorganizowanego przez Studenckie Kolo Naukowe Regionali6ci. Byt to pierwszy referat
wygloszony przez czlonka Kola Historycznego na konferencji naukowej. Tematem badarl
naukowych referenta byla,,Teologia Dogmatyczna do czas6w Soboru Watykariskiego II
w Seminarium Duchownym w Kielcach".

Kieleckie Studia Teologiczne sqrocznikiem wydawanym przezWyasze Seminarium
Duchowne w Kielcach od2002 roku. W bielqcymroku Redakcja czasopismaprzygotowuje numer,
w kt6rym podjgte zostanie tematyka II Soboru Watykanskrcgo orazprzypomnianabgdzie posta6 Sp.

ks. prof. Andrzeja Zttberbiera.
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Osobom, kt6re zakoriczyNy praca dydaktyczn4 w Seminarium Kieleckim skladamy
serdeczne podzigkowanie:

o Ks. prof. dr hab. Janowi Sledzianowskiemu - wyktradowca spowiednictwa oraz teologii
malZefrstwa ircdziny,przedlaty takle ojciec duchowny alumn6w WSD w Kielcach;

o Ks. prof. dr Janowi Pi4tkowi - wykladowcaprzedmiot6w filozoficznych,wczeSniej
prefekt i wicerektor w kieleckim seminarium.

9 lutego 2015 z b61em izarazem z wielkim szacunkiem pozegnaliSmy ks. prof. Daniela
Olszewskiego, kt6ry zmarltrzy dni wczeSniej po dlugiej i cigzkiej chorobie. Ks. Profesor wykladal
Historig KoSciota w WSD Kielce od 1972 do 2010. W pracy naukowej jego podstawowym nurtem
badawczym byla Polska kultura i Zycie religijne.

Wyktady w WSD zaczynajqw tym roku akademickim ks. biskup dr Jan Piotrowski -
wykladowca misjologii, ks. dr Mariusz Rak (teologiamaNaehstwai rodziny) i ks. dr Karol
Starczewski (psychologia pastoralna). Pracg formacyjn4 jako ojciec duchowny zaczynaks. Marceli
Frqczek.

Z w aZniej szy ch v,ry dar zeh w kal endarium na rok formacj i 20 | 5 I 20 | 6 :

. Swigceniadiakonatuplanowane sq na14maja20l6,natomiast prezbiterafina2Smaja
2016 roku.

o Praktyka diakoriska,nakt6rqzamierzamy skierowai 16 diakon6w planowana jest na
okres: 13 luty -28 marca 2016 roku.

o zakoficzenie roku akademickiego odbqdzie siq 30 czerwca 2016 roku.

Ks. dr Pawel Tambor

Rektor WSD w Kielcach&'fj*i
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