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KURIA DIECEZJALNA W KIELCACH 
ul. Jana Pawła II nr 3, 25-025 Kielce, tel. +48 41-34-45-425, fax: +48 41-34-15-656  

 
Kielce, dnia 22 listopada 2021 r. 

Nr OD – 41/21 
 
 
 

KOMUNIKATY DUSZPASTERSKIE 
NA KONFERNCJE REJONOWE 2021 

 
 

KANCELARIA KURII  
 
1. Zgodnie z zarządzeniem III Synodu Diecezji Kieleckiej każdy kapłan powinien sporządzić 
nowy lub odnowić swój testament kapłański co 5 lat. Należy sporządzić go odręcznie. Jeden 

egzemplarz należy złożyć w kancelarii Kurii do dnia 31 grudnia roku kończącego ważność 
dokumentu. 

2. W związku z czasem urlopowym lub feryjnym przypomina się, że zgodę na urlop 
wypoczynkowy wyraża Kuria Diecezjalna. W przypadku wikariusza w podaniu o urlop 

wymagana jest uprzednia zgoda proboszcza. W przypadku proboszcza wymagane jest, aby w 
podaniu o urlop podać dane kapłana, który będzie administrował parafią w czasie urlopu. 

Pozwolenie na wyjazd za granicę udziela każdorazowo Ks. Bp Ordynariusz. 
3. Przypominamy, że stypendia z Mszy Świętych binacyjnych należy przekazywać na konto 

Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej lub do S. Augustyny w Kasie Kurii. Są one przekazywane 
księżom, którzy nie mając intencji, zwracają się z prośbą o nie do Księdza Biskupa. 

 
 Ks. Adam Perz  
 Kanclerz Kurii 
 
 

WYDZIAŁ FINANSOWO-GOSPODARCZY 

1. Dziękuję księżom za troskę o wymiar materialny diecezjalnych instytucji: Kurii, Wyższego 

Seminarium Duchownego, Domu Księży Emerytów oraz Domów Rekolekcyjnych. Bardzo 
proszę księży, którzy mają zaległości we wpłatach na rzecz Kurii, aby je uregulowali do końca 

listopada w kasie Kurii lub na konto PKO SA 59 1240 1372 1111 0000 1249 1269. 
 

2. Przypominam, że tace z Poniedziałku Wielkanocnego oraz z 26 grudnia są przeznaczone na 
uczelnie katolickie, oraz stanowią pomoc dla diecezji w opłatach za studia dla księży posłanych 

przez Biskupa Kieleckiego na studia doktoranckie. Ofiary te proszę przesyłać na konto: PKO SA 
54 1240 1372 1111 0010 2513 8864 lub wpłacać w kasie Kurii. Decyzją Księdza Biskupa zostały 

zniesione tzw. tace letnie KUL. 
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3. Na wszelkie dodatkowe zbiórki charytatywne w kościołach powinna być zgoda Kurii, która 

również sprawdza wiarygodność proszących o przeprowadzenie zbiórki. 
4. Proszę uaktualniać stan liczbowy parafii w Kurii. Honorowane są tylko zaświadczenia z 

Urzędu Skarbowego lub Urzędu Gminy, na których podana jest dokładna liczba mieszkańców. 
5. Przypominam o konieczności systematycznego prowadzenia ksiąg: finansowej i inwentarzowej 

oraz książek obiektu budowlanego kościoła i plebanii wraz z aktualnymi przeglądami: 
elektrycznym, gazowym, kominiarskim i stanu technicznego. 

6. Kwota ubezpieczenia parafii w 2022 roku nieznacznie wzrośnie. Do księży 
proboszczów zostaną przesłane numery polis i kwota ubezpieczenia. Należność za ubezpieczenie 

proszę wpłacać w kasie lub na konto Kurii do końca stycznia 2022 roku. Solary oraz panele 
fotowoltaiczne w ubezpieczeniu diecezjalnym są ubezpieczone od zdarzeń losowych do 50 tyś. 

na jedno zdarzenie. 
7. Każda parafia ma obowiązek posiadania swojego parafialnego konta bankowego. 

Upoważnionym do konta parafialnego ma być wyłącznie proboszcz/administrator parafii, w 
szczególnych okolicznościach wikariusz. Zabrania się umocowywania do kont parafialnych osób 

trzecich (np. członków rad parafialnych lub bliskich z rodziny proboszcza). 
 

Ks. Marcin Rokita  
Dyrektor Ekonomiczny Diecezji Kieleckiej 

 
 
WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE W KIELCACH 
 

W Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach do kapłaństwa przygotowuje się 24 
alumnów, na pierwszy rok zgłosiło się, zostało przyjętych i podjęło formacje 3 kandydatów, 15 

maja 2021 - 3 alumnów roku V przyjęło święcenia diakonatu, natomiast 29 maja 2021 w kościele 
św. Józefa Robotnika święcenia prezbiteratu otrzymało 16 diakonów przez posługę Księdza 

Biskupa Ordynariusza Jana Piotrowskiego. Alumni Seminarium Kieleckiego są studentami 
Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wykładowcy naszej 

uczelni są etatowymi pracownikami KUL lub zawarli z Uniwersytetem w umowy cywilno-
prawne. W ubiegłym roku akademickim 12 alumnów roku szóstego obroniło pracę magisterską i 

uzyskało tytuł magistra teologii. Stan liczebny alumnów przedstawia się następująco: na I roku 
jest 3; na roku II – 5; na roku III – 5; na roku IV – 2; na roku V – 6; na roku VI – 3; 1 alumn po 

roku piątym na praktyce.  
W minionym roku akademickim ks. prof. Paweł Borto uzyskał stopnień doktora 

habilitowanego w dziedzinie teologii oraz został mianowany prorektorem ds. studiów naszego 
Seminarium. Ks. prof. Miłosz Hołda uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w 

dziedzinie filozofii. Ks. prof. dr. hab. Marcin Kowalski został w ubiegłym roku akademickim 
członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej. Ks. Tomasz Szczepanik został mianowany nowym 

dyrektorem administracyjnym WSD w Kielcach. Ks. Wojciech Skorupa, po trzech latach 
pełnienia funkcji dyrektora administracyjnego, w sierpniu tego roku powrócił do pracy misyjnej 

w Kazachstanie. 
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Najważniejsze daty związane z tym rokiem formacji w WSD w Kielcach na rok 2021/2022:  

- W dniach 26-28 listopada 2021 Seminarium organizuje spotkanie dla młodzieży męskiej (od 16 
roku życia) pod hasłem „Zostań klerykiem… na weekend” (zgłoszeń można dokonywać pisząc 

na adres quovadis.kielce@gmail.com);  
- 8 grudnia 2021 obłóczyny alumnów III roku;  

- 8 stycznia 2022 spotkanie opłatkowe Grona Przyjaciół i Sympatyków WSD w Kielcach;  
- 26 lutego 2022 w Seminarium odbędzie się Forum Powołaniowe (spotkanie osób świeckich, 

duchownych i konsekrowanych poświęcone refleksji nad obecnym stanem powołań);  
- 14 maja 2022 święcenia diakonatu, 28 maja 2022 święcenia prezbiteratu. 

W każdy pierwszy czwartek miesiąca sprawowana jest Msza św. w kościele Trójcy 
Świętej o godzinie 18.00 w intencji powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego oraz za 

żyjących i zmarłych Przyjaciół i Dobroczyńców naszego Seminarium. W każdy drugi czwartek 
miesiąca całodobowa adoracja z modlitwą o powołania. 

Wyrażam wdzięczność za otwartość Czcigodnych Księży na obecność w parafiach 
alumnów, którzy dzielą się doświadczeniem powołania podczas Dni Seminaryjnych. Szczególnie 

serdecznie dziękuję za Mszę świętą w intencji powołań, która każdego dnia odprawiana jest w 
innej parafii Diecezji. Dziękuję za wszelkie wsparcie nie tylko modlitewne, ale także materialne, 

które jest podstawą naszego utrzymania i funkcjonowania. Wyrazy wdzięczności kieruję w 
sposób szczególny w stronę tych księży, którzy bezpośrednio uczestniczą w procesie formacji: 

Księżom Proboszczom i Wikariuszom parafii, z których 
pochodzą nasi alumni, opiekunom praktyk wakacyjnych oraz wszystkim innym.  

Zapraszam do odwiedzania strony naszego Seminarium, byśmy przynajmniej w taki 
sposób mogli dzielić się wydarzeniami naszego codziennego życia i formacji 

(www.wsd.kielce.pl). Wszystkich tych, którzy zechcą wesprzeć materialnie nasze seminarium 
przekazuję numer konta bankowego: ALIOR BANK O/KIELCE 

49 2490 0005 0000 4530 8225 3842. 
 

    Ks. Paweł Tambor 

Rektor WSD w Kielcach 
 

STAŁA FORMACJA KAPŁANÓW 
 

1. Zaświadczenia o rekolekcjach. Wszyscy dobrze wiemy, że rekolekcje nie są tylko wymogiem 
prawnym, ale są bardzo ważnym doświadczeniem duchowym, jeśli je przeżyjemy w sposób 
właściwy. Jeśli odprawiamy ćwiczenia rekolekcyjne poza diecezją, przywozimy zaświadczenie o 
ich odprawieniu. Od 1 stycznia 2022 r. będziemy je składać na ręce dekanalnego ojca 
duchownego, który przekaże je do Kurii Diecezjalnej, najpóźniej do adwentowego dnia skupienia 
w rejonach. 
2. Zatroszczmy się o nasze miesięczne kapłańskie dni skupienia w dekanatach. Nie są one 
dodatkiem do naszego życia, ale ważnym dopływem zasilającym nurt życia duchowego. Trzeba 
je zaplanować wcześniej. Bez duchowego zasilania możemy zgubić istotę naszego życia i 
posługiwania.  
3. Najbliższy dzień skupienia w rejonach zaplanowany jest na sobotę, 27 listopada br. (Busko 
Zdrój, Chęciny, Kazimierza Wielka, WSD Kielce, Miechów, Włoszczowa).  
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4. Kalendarium kapłańskich spotkań formacyjnych na rok 2022 podane jest w Kalendarzu 
Liturgicznym Diecezji Kieleckiej. 
 

       Ks. Tomasz Rusiecki 
     Ojciec Duchowny Kapłanów Diecezji Kieleckiej 

  
CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ 

 
1. Wyrażamy wdzięczność za wspieranie akcji „Pola Nadziei”. Dzięki wiosennym 
zbiórkom ofiar w parafiach możemy prowadzić Hospicja (stacjonarne i domowe) w Kielcach 
oraz w Miechowie. W razie potrzeby służymy naszą pomocą w objęciu opieką hospicyjną osób 
terminalnie chorych z naszej diecezji. Liczymy na dalszą życzliwą współpracę z PT Księżmi 
Proboszczami we wspieraniu dzieła hospicyjnego. 
2. Tradycyjnie w okresie Adwentu Caritas prowadzi Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Od 
wielu lat Świeca Caritas płonie na polskich stołach stając się nieodłącznym elementem 
przeżywania Świąt Bożego Narodzenia i konkretnym znakiem miłości do bliźniego. Wyrażamy 
wdzięczność za propagowanie tej pięknej akcji. W razie potrzeby dysponujemy dodatkową pulą 
świec, które możemy przekazać do danej parafii. 
3. Poprzez Parafialne Zespoły Caritas realizujemy różne dzieła miłosierdzia, np. karty na zakupy 
dla seniorów, pomoc żywnościowa. Zachęcamy do powołania PZC w parafii oraz do tworzenia 
miejsc, w których osoby ubogie, głównie starsze mogłyby otrzymać wsparcie materialne i 
duchowe. Deklarujemy pomoc merytoryczną w założeniu i prowadzeniu grup charytatywnych. 
4. Caritas zachęca do przekazania 1% podatku w rozliczeniu rocznym za 2021 r. 
Bardzo prosimy, aby Czcigodni Księża w pierwszym kwartale 2022 roku zachęcali wiernych do 
tej formy wsparcia dzieł miłosierdzia diecezjalnej Caritas. Do parafii zostaną przekazane 
materiały promocyjne dotyczące 1 % podatku dla Caritas. 
5. W okresie Wielkiego Postu prowadzony będzie  program „Jałmużna Wielkopostna 2022”. 
Stosownie do zgłoszonego zapotrzebowania do parafii zostaną dostarczone tekturowe skarbonki 
na jałmużnę. Ofiary z akcji pozostają do dyspozycji parafii na cele charytatywne. 
6. W połowie Wielkiego Postu dostarczymy Baranki Wielkanocne do koszyka ze 
święconką. Prosimy w parafiach o życzliwe zachęcenie wiernych do włączenia się w to 
Wielkanocne Dzieło Miłosierdzia. Ofiary zebrane przy tej akcji będą przeznaczone na pomoc dla 
dzieci z rodzin ubogich. 
7. Caritas w Polsce pragnie nadać Niedzieli Miłosierdzia wyjątkowy charakter jako DZIEŃ 
DOBRA. Możliwości jest bardzo wiele od dużych celebracji liturgicznych, koncertów po małe 
kiermasze, spotkania, biegi charytatywne i inne wydarzenia lokalne. Zachęcamy, by 
zarejestrować na stronie www.dziendobra.pl inicjatywę parafialną i uczestniczyć we wspólnym 
projekcie przygotowań, warsztatów i dzielenia się pomysłami. Zachęćmy do włączenia w ten 
projekt grupy parafialne, katechetów, młodzież, stowarzyszenia, itp. 
8. Uprzejmie prosimy o wpłacenie do Biura Caritas zaległych ofiar zbieranych na cele 
charytatywne. Przypominamy, że oprócz ofiar składanych podczas różnych akcji (świece, 
baranki, zbiórki okazjonalne), na dzieła Caritas zbieramy ofiary w Boże Narodzenie podczas 
Mszy św. „Pasterki” (taca na Fundusz Ochrony Życia) i zbiórka do puszek w Niedzielę 
Miłosierdzia Bożego. Zebrane ofiary można wpłacać na konto bankowe ING 21 1050 1416 1000 
0005 0011 5811 z odpowiednim tytułem wpłaty. 
9. Caritas Kielecka prowadzi kilka projektów mieszkań wspieranych (dla osób 
częściowo samodzielnych) oraz rodzinne domy pomocy jako alternatywę dla dużych placówek 
opiekuńczych. Poszukujemy osób (np. starsze małżeństwa, rodzeństwo lub matka z córką), które 
podjęłyby się prowadzenia takiej placówki. Zapewniamy mieszkanie służbowe i wynagrodzenie 
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za pracę w placówce. Zachęcamy również do kierowania tam osób potrzebujących opieki. 
Aktualne adresy i telefony na stronie www.kielce.caritas.pl 
10. Dziękujemy za wszelką życzliwość i współpracę w realizacji dzieł miłosierdzia w diecezji. 
Wyrażamy otwartość i gotowość pomocy w rozwiązywaniu różnych problemów społecznych w 
parafiach. 
 

 
Ks. Stanisław Słowik 

Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej 
 
 

WYDZIAŁ KATECHETYCZNY 
 

1. W związku z wizytacjami kanonicznymi przewidzianymi w dekanatach: masłowskim, 
proszowickim, nowokorczyńskim, Kielce – Zachód, wiślickim i daleszyckim, księża 
proboszczowie przekazują do Wydziału Katechetycznego wypełniony „Formularz wizytacji 
katechetycznej” i odpowiednio wcześniej plany lekcji wszystkich katechetów. Formularz 
wizytacji katechetycznej, znajduje się na stronie Wydziału Katechetycznego w zakładce „do 
pobrania”. 
2. W obecnym roku szkolnym 2021/2022 zaczynamy przechodzić stopniowo na Nowy Program 
Nauczania Religii z 2018 roku. Dlatego od tego roku obowiązują nowe podręczniki 
Wydawnictwa Jedność w przedszkolach, I i V klasach szkoły podstawowej, I i II klasach szkoły 
ponadpodstawowej. 
3. XXIII Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę planowana jest po II Niedzieli Wielkiego 
Postu 14 i 15 marca 2022 roku. 
4. Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski zobowiązuje każdą 
diecezję do przesyłania sprawozdania katechetycznego zawierającego aktualne dane dotyczące 
katechezy. Od tego roku szkolnego każda parafia będzie wypełniała sprawozdanie elektronicznie. 
Księża proboszczowie otrzymali loginy i hasła, dlatego bardzo proszę o zachowanie tych danych, 
bo będą one potrzebne każdego roku szkolnego. Termin wypełniania ankiet elektronicznych do 
końca września. 
5. W wielu szkołach ponadpodstawowych, młodzież wypisuje się z lekcji religii. Proszę pamiętać 
o zasadzie przyjętej przez Komisję Wychowania KEP, że jeśli ktoś nie bierze udziału w 
katechezie szkolnej, tym samym nie jest przygotowany do przyjęcia sakramentu Pierwszej 
Komunii Św. i sakramentu bierzmowania. Również w ramach diecezji zobowiązujemy księży 
proboszczów wydających zaświadczenia potwierdzające praktyki religijne w związku z chrztem 
lub byciem kandydatem do bierzmowania o dostarczenie zaświadczenia, że taka osoba uczęszcza 
na lekcje religii. Jeśli nie, zasadniczo taka osoba, nie powinna pełnić tych funkcji, bo nie jest do 
nich przygotowana. Te informacje o konsekwencjach wynikających z rezygnacji w szkolnej 
katechezie należy podawać do publicznej wiadomości, aby rodzice i pełnoletni uczniowie mieli 
świadomość konsekwencji wobec zaistniałej sytuacji. Tym samym osoby odpowiedzialne za 
przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania czy do sakramentu chrztu, powinny 
egzekwować te wytyczne. 
 
 

Ks. Karol Zegan 
Dyrektor Wydziału Katechetycznego 
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WYDZIAŁ DS. MAŁŻEŃSTW I RODZIN (DR) 
  

W sobotę 02 października 2021 r. w Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin przy Al. IX Wieków 
Kielc 15 w Kielcach, rozpoczęła się kolejna edycja STUDIUM PORADNICTWA 
RODZINNEGO. Udział w zajęciach Studium podjęło się 27 osób, a o szczegółach 
informowaliśmy w obszernej relacji na diecezjalnej stronie internetowej. Istnieje ogromna 
potrzeba nowych osób, które chętnie i kompetentnie będą wspierać przygotowanie kandydatów 
do sakramentalnego małżeństwa, jak i służyć poradą małżonkom w ramach Poradni Życia 
Rodzinnego. W związku z tym, zwracamy się nieustannie do Czcigodnych Księży o tworzenie 
przychylnej atmosfery dla posługi Poradnictwa Rodzinnego w naszej Diecezji. Zdarzają się 
niestety pojedyncze przypadki nadużyć związanych z wydawaniem zaświadczeń bez podstaw 
formalnych czy bez właściwego procesu przygotowania narzeczonych.  

DORADCA Życia Rodzinnego prowadzi posługę w parafii tylko na podstawie aktualnej 
misji kanonicznej udzielonej przez Biskupa Kieleckiego i wydaje zaświadczenie na diecezjalnym 
formularzu opatrzonym hologramem, zawierającym serię i nr ewidencyjny dokumentu. Druki 
zaświadczeń pobierają Doradcy w Kancelarii Wydziału w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 
15/2. W trakcie cyklu spotkań z kandydatami do małżeństwa, Doradcy przekazują wiedzę i 
materiały (PAKIETY DLA NARZECZONYCH) przyjęte w naszej diecezji, po czym wydają im 
odpowiedniego zaświadczenie, które należy dołączyć do protokołu przedślubnego. 

Świąteczne spotkanie opłatkowe Duszpasterstwa Rodzin z Ks. Biskupem Ordynariuszem 
odbędzie się w sobotę 15 stycznia 2022 r. o godz. 10.00 w auli Diecezjalnego Ośrodka DR. 

Zwracamy się z serdeczną prośbą do Czcigodnych Księży Proboszczów i  Rektorów 
Ośrodków Duszpasterskich o podanie na adres  
DR wdrkielce@onet.pl TERMINÓW KATECHEZ PRZEDMAŁŻEŃSKICH w roku 
duszpasterskim 2021 / 2022.  

Dzień skupienia dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich odbędzie się w drugą sobotę 
Wielkiego Postu 12 marca 2022 r. w kaplicy Domu Księży Emerytów i auli  Duszpasterstwa 
Rodzin przy Al. IX Wieków Kielc 15. Rozpoczęcie o godz. 10.00. 

REKOLEKCJE dla Doradców Życia Rodzinnego odbędą się w terminie 9 - 11 września 
2022 r. w Skorzeszycach.  
  XXXVIII Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę odbędzie się 17-
18 września 2022 r. 

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

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) 368 – 21 – 56 w godz. 16.00 – 18.00.  Możliwość uzyskania specjalistycznej konsultacji 
o charakterze psychologicznym, pedagogicznym, prawnym, duszpasterskim oraz medycznym w 
zakresie  życia rodzinnego. 
Kontakt: Duszpasterstwo Rodzin – Kielce, Aleja IX Wieków 15 A - tel. (041) 344 55 
92 wdrkielce@onet.pl 
Duszpasterz - tel. 508 865 553,  artis65a@gmail.com 
- Godziny dyżurów Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego     
- Wtorek  15.00 – 18.00. 
- Środa  15.00. – 17.00. 
- Piątek  10.00. – 12.00. 

Polski Związek Kobiet Katolickich - spotkania w każdy drugi poniedziałek miesiąca, Msza 
św. godz. 16.30 i spotkania w auli Diecezjalnego Centrum Duszpasterstwa Rodzin przy Al. IX 
Wieków Kielc 15. 
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Stowarzyszenie Praw Ojca – spotkania w środy od 16.00 do 18.00. –  Aula  Ośrodka DR,  
Al. IX Wieków Kielc 15. 
             

    Ks. Artur Skrzypek 
 Dyrektor Wydziału ds. Małżeństw i Rodzin 
 

 

WSPÓLNOTA TRUDNYCH MAŁŻEŃSTW SYCHAR 

 

W ramach Duszpasterstwa Rodzin działa Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR. 
Powstała ona, jako dzieło sakramentalnych małżonków, którzy w kryzysie ich małżeństwa chcą 
wytrwać w miłości, wierności i w zobowiązaniach wynikających z  przysięgi małżeńskiej. 
W Kościele katolickim, w którym zawierali swój sakrament małżeństwa, szukają wsparcia i  
pomocy. Mimo rozłąki, opuszczenia, czy zdrady jednego z małżonków chcą trwać w  swoich 
małżeństwach. Charyzmatem Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR jest dążenie do 
uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa tych małżonków, którzy przeżywają kryzys. 
Współpracując z Panem Bogiem wierzą, że jest możliwe odrodzenie ich małżeństwa. Prawda o 
mocy sakramentu oznacza, że nawet, jeśli małżonkowie nie potrafią ze sobą być i odchodzą w 
stan separacji, to ich sakramentalne małżeństwo trwa nadal. Członkowie Wspólnoty Trudnych 
Małżeństw SYCHAR w sposób namacalny bronią jedności i nierozerwalności małżeństwa. 

W imieniu członków Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR zapraszamy 
Czcigodnych Księży, aby zainteresowali tą inicjatywą wszystkich małżonków w swoich 
parafiach, którzy przeżywają trudności i kryzys w swoim małżeństwie lub może doświadczyli 
rozwodu, a w swoim sercu chcą naprawy swojego małżeństwa, aby zapoznali się z charyzmatem 
i działalnością Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR. Najpierw zapraszam do zapoznania 
się ze stroną internetową. 

www.sychar.org; www.kryzys.org; http://kielce-niepokalana.sychar.org/  
   

W Kielcach Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR działa od listopada 2013 r. 
Spotkania formacyjne odbywają się w każdy drugi piątek miesiąca w Kościele p. w. 
Niepokalanego Serca NMP w Kiecach, ul. Urzędnicza 3 o godz. 18.00. Każde spotkanie 
rozpoczyna się Mszą Św. a później jest spotkanie formacyjne. 

                                                                                  

                   Ks. Sebastian Wieczorek  
                                                                                           Duchowy opiekun  
                                                                          Kieleckiego Ogniska WMM SYCHAR  
                                                                                             Tel. 730 11 33 47 
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MISYJNE DZIEŁO DIECEZJI KIELECKIEJ 
ORAZ DUSZPASTERSTWO RÓŻ ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

 
1. III Synod Diecezji Kieleckiej podkreśla, że przed II wojną światową prawie 100% księży 
diecezjalnych, zakonników, kleryków naszej diecezji należało do Związku Misyjnego 
Duchowieństwa. Obecnie nie ma formalnego wykazu członków PUM. Przez wiele lat pasterze 
Kościoła kieleckiego a także dyrektorzy diecezjalni Papieskich Dzieł Misyjnych zachęcali 
duchowieństwo do udziału w PUM. W tradycji naszej diecezji dniem wstąpienia do PUM jest 
dzień święceń. Od wielu lat podczas zjazdów i zebrań kapłanów diecezji kieleckiej jest 
możliwość składania ofiar na PUM. Istniejąca od kilkudziesięciu lat Księga Papieskiej Unii 
Misyjnej Diecezji Kieleckiej jest żywym pomnikiem zaangażowania większości kapłanów 
diecezjalnych i zakonnych a także diakonów i alumnów WSD w Kielcach na rzecz misji. 
2. W grudniu 2021 roku diakoni WSD w Kielcach otrzymają legitymację członka PUM. 
3. 27-28 listopada 2021 roku na Jasnej Górze odbędzie się sesja misjologiczna i czuwanie 
członków PUM, Kleryckich Kół Misyjnych, Róż Żywego Różańca i Misyjnego Apostolatu 
Chorych. 
4. 03 grudnia 2021 roku – wspomnienie św. Franciszka Ksawerego patrona misji. 
5. 05 grudnia 2021 roku – II Niedziela Adwentu. Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie. W 
tym dniu naszą modlitwą i ofiarą materialną zebraną do puszek wspieramy katolików 
mieszkających na Wschodzie. Ofiary przesyłamy na konto Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej 
lub wpłacamy w kasie Kurii Diecezjalnej. 
6. Kolędnicy Misyjni - to ogólnopolska akcja PDMD, której celem jest ewangelizacja, 
współpraca misyjna, dzielenie się radością Bożego Narodzenia, kultywowanie tradycji i 
konkretna pomoc dzieciom na misjach. Zachęcamy wszystkie parafie do zaangażowania i 
stworzenia grup kolędników. Scenariusze jasełek misyjnych wysłane zostały do każdej wspólnoty 
parafialnej. Można je przedstawić także w kościele lub szkole. Prosimy o foto reportaż z tych 
wydarzeń. 
7. 06 stycznia 2022 roku Uroczystość Objawienia Pańskiego. W tym dniu pamiętamy w 
modlitwie o Dziele Misyjnym Kościoła. Zebrane ofiary na tacę przeznaczone są na Krajowy 
Fundusz Misyjny oraz wsparcie Centrum Formacji Misyjnej gdzie do wyjazdu na misje 
przygotowuję się kapłan naszej diecezji ks. Maciej Pawłowski. Ten dzień jest także Misyjnym 
Dniem Dzieci. Ofiary przesyłamy na konto Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej lub wpłacamy 
w Kurii Diecezjalnej. 
8. 16 stycznia 2022 roku liturgiczne wspomnienie bł. O. Pawła Manny – 
założyciela PUM. 
9. 13 marca 2022 roku - II Niedziela Wielkiego Postu. Tradycyjnie już II niedziela Wielkiego 
Postu jest obchodzona w Polsce jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. 
Ofiary zebrane do puszek przeznaczone są na Dzieło Pomocy „Ad Gentes”. Zebrane ofiary 
przesyłamy na konto Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej lub wpłacamy w Kurii Diecezjalnej. 
10. 01 maja 2022 w WSD Kielce spotkanie rodziców i rodzin misjonarzy. 
11. 22 maja 2022 beatyfikacja Pauliny Jaricot - założycielka Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania 
Wiary oraz Wspólnot Żywego Różańca. 
12. Czerwiec 2022 roku – Ogólnopolska Pielgrzymka Róż Żywego Różańca 
– Jasna Góra (organizujemy wyjazdy indywidualnie z parafii). 
13. 24 lipca 2022 Inauguracja Tygodnia św. Krzysztofa – pomoc materialna 
MIVA Polska. 
14. 01 października 2022 - XIV Diecezjalna Pielgrzymka Róż Żywego 
Różańca - sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach. 
15. 23 października 2022 roku - Niedziela Misyjna - Światowy Dzień Misyjny. W Polsce 
rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Każdego dnia można korzystać z przygotowanych 
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Liturgicznych Materiałów Misyjnych nadesłanych przez PDM. Ofiary zebrane na tacę 
przeznaczone są do dyspozycji Ojca Świętego na cele misyjne. Przesłać je należy na Misyjne 
Dzieło Diecezji Kieleckiej lub Kurii Diecezjalnej. 
16. Pierwsze piątki miesiąca. Według dekretu Biskupa Kieleckiego są dniem wsparcia 
duchowego i materialnego naszych misjonarek i misjonarzy pochodzących z Diecezji Kieleckiej. 
Ofiary zbierane w tym dniu są przeznaczone na realizacje projektów nadesłanych przez naszych 
misjonarzy. 
17. Sklepik misyjny. Wszystkie materiały do animacji misyjnej i inne rzeczy (krzyże misyjne, 
różańce, ornaty, książki, płyty misyjne, kalendarze z intencjami na 2022 rok…) można nabywać 
w Referacie Katechetycznym u Pani Beaty tel: 661 271 700. 
18. Czasopismo Misje Dzisiaj z wkładką kielecką i Świat Misyjny docierają do każdej wspólnoty 
parafialnej. Zachęcajmy do czytelnictwa. 
19. Msza św. w intencji Dzieła Misyjnego transmitowana jest przez Radio EM w każdy pierwszy 
piątek miesiąca o godz. 6.30 w Bazylice Katedralnej w Kielcach. 
20. Intencje banicyjne należy wpłacać na konto MDDK lub bezpośrednio w Kurii Diecezjalnej. 
21. Jubileusze 2022 roku: 
400 lecie – powołania do życia Kongregacji Ewangelizacji Narodów; 200 lecie powstania Dzieła 
Rozkrzewiania Wiary; 100 rocznica uznania za papieskie Dzieła Rozkrzewiania Wiary św. Piotra 
Apostoła i Dzieła Misyjnego Dzieci; 150 rocznica urodzin bł. Pawła Manny założyciela 
Papieskiej Unii Misyjnej. 
22. Każdy kapłan osobiście lub telefonicznie może dokonać sprawdzenia wpłat na Dzieło 
Misyjne oraz ilości dokonanych wpłat intencji binacyjnych. Wszystkie wpłaty misyjne proszę 
dokładnie opisać by można je było odpowiednio zaksięgować. Proszę także o uregulowanie 
wszystkich zaległych wpłat na numer konta: PKO 40 1240 1372 1111 0010 6117 7623 
Kuria Diecezjalna 
25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 3 
 
 

   Ks. Łukasz Zygmunt 
Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Kieleckiej 
 
 

 
DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY 

 
1. Od 2013 roku w Oktawie Uroczystości Bożego Ciała, gromadzimy się na Rynku w Kielcach, 
aby pokazać, że Jezusa w Najświętszym Sakramencie możemy uwielbiać w każdym miejscu. Od 
kilku też lat raz w miesiącu spotykamy się również w różnych parafiach naszej diecezji. Jest to 
bardzo owocny czas modlitwy i ewangelizacji. Zapraszamy na główne spotkanie, tym razem na 
pl. Jana Pawła II przy katedrze 11czerwca 2022r. Jesteśmy też gotowy spotkać się z wiernymi i 
młodymi w waszej parafii. Jeśli księża chcą zorganizować takie spotkanie proszę o kontakt z ks. 
Marcinem Boryniem. 
2. Każdego roku w ostatnią sobotę przed wakacjami Duszpasterstwo Młodzieży organizuje Dzień 
Młodych w Wiślicy. Zapraszamy duszpasterzy wraz z młodzieżą na kolejne spotkanie, które 
odbędzie się 18 czerwca 2022r. 
3. Od dwóch lat przy ul. Wesołej 54 tworzymy Centrum Przygotowań ŚDM. Młodzież 
zaangażowana w te przygotowania, podejmuje różne projekty, które mają ożywić 
zainteresowanie tym wydarzeniem. Jedną z form promocji są spotkania na parafiach z młodymi. 
W dniu 20 listopada, młodzież z Centrum ŚDM zorganizowała Spotkanie Młodych w ramach 
ŚDM przy Katedrze. Wcześniej gościliśmy w naszej diecezji Symbole ŚDM. Zwracamy się z 
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gorącą prośbą, aby wspomóc modlitwą oraz promocją wydarzenie, którym jest Światowy Dzień 
Młodzieży. Zapraszamy również chętną młodzież do współtworzenia Centrum ŚDM. Proszę też 
w imieniu młodzieży o pomoc materialną, Każda nawet 
najmniejsza ofiara będzie wielkim darem dla nich i podejmowanych inicjatyw. Dziękuję 
wszystkim którzy już nam pomogli. W naszych modlitwach dziękujemy za naszych darczyńców. 
Ofiary można wpłacać: 
„dar dla młodzieży diecezji kieleckiej ŚDM”. 
PKO 76 1240 1372 1111 0010 4814 5801 
Kuria Diecezjalna 
25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 3 
4. W dniu 20 listopada została powołana przez Księdza Biskupa – Rada Młodych, która jest 
organem doradczym Biskupa Kieleckiego a także służy pomocą, radą i wsparciem w pracy na 
rzecz młodzieży i Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Kieleckiej. Proszę o modlitwę za tych 
młodych i wszelkie podejmowane dzieła. 
5. W ramach Duszpasterstwa Młodych przy współpracy z Referatem Katechetycznym, planujemy 
wznowić rekolekcje dla maturzystów, które z racji pandemii zostały zawieszone. Prosimy o to, 
aby już dziś przesłać wstępną deklarację chęci udziału w takich rekolekcjach z proponowanym 
terminem. Wszelkie pytania w tej sprawie proszę kierować do ks. Marcina Borynia. 
6. Na początku grudnia będą rozprowadzane obrazki kolędowe z modlitwą i błogosławieństwem 
ks. bp. Jana Piotrowskiego. Prosimy o to, aby zadeklarować chęć nabycia, takich obrazków. 
Dochód ze sprzedaży tych obrazków zostanie przeznaczony na cele duszpasterstwa młodzieży w 
naszej diecezji.  
 

Ks. Marcin Boryń 
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży 
Koordynator Diecezjalny ŚDM 

 
 
 

KOMUNIKATY REFERATU ORGANISTOWSKIEGO 
 

1. Przypominam, że z dniem 22 listopada br. wchodzi w życie Zarządzenie Biskupa Kieleckiego 
dotyczące wykonywania wszelkich prac przy organach piszczałkowych w Diecezji Kieleckiej. 
Proboszcz lub rektor kościoła ma obowiązek zgłosić zamiar przeprowadzenia jakichkolwiek prac 
przy instrumencie bądź budowy nowego przewodniczącemu Komisji Muzyczno-Organistowskiej 
oraz skonsultować z nim wybór firmy organmistrzowskiej. Proszę, aby Czcigodni Księża 
zapoznali się z tym dokumentem. 
2. Przypominam o organizowanych dniach skupienia dla organistów i pełniących 
funkcję organisty w parafiach naszej diecezji. W ciągu roku odbywają się dwa zjazdy organistów. 
W przyszłym roku wiosenny dzień skupienia odbędzie się w Bazylice Katedralnej w Kielcach w 
piątek 20 V 2022 r. Bliższe informacje odnośnie do programu i zapisów będą przekazane w 
późniejszym terminie. 
3. Proszę Księży Proboszczów o zawieranie umów o pracę ze swoimi organistami, 
jeżeli są w tej kwestii jakieś braki. O zamiarze zawarcia umowy o pracę z organistą, proboszcz 
powinien zawiadomić Komisję Muzyczno-Organistowską. Z kandydatem na organistę proboszcz 
zawiera pisemną umowę o pracę na podstawie Regulaminu oraz Kodeksu Pracy, który określa 
obowiązki i prawa organisty. W tekście umowy należy zaznaczyć na jaki okres jest ona zawarta 
(czas próbny, czas określony lub nieokreślony). Należy także podać wymiar etatu. 
4. Zachęcam wszystkich Kapłanów do zainteresowania się Diecezjalnym Studium 
Organistowskim. Proszę o kierowanie do tej szkoły szczególnie młodych, muzycznie 
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uzdolnionych osób (od VIII klasy szkoły podstawowej wzwyż aż do 60-tego roku życia), które w 
przyszłości mogą stanowić wielką pomoc w pracy duszpasterskiej kapłanów. Jednocześnie 
przypominam, że funkcję organisty w naszej diecezji może pełnić jedynie osoba legitymująca się 
dyplomem ukończenia Studium Organistowskiego. Jeśli ktoś nie posiada takiego dyplomu, a 
posiada podstawowe umiejętności muzyczne, powinien zgłosić się do Studium w celu 
uzupełnienia swoich kwalifikacji. 
5. Muzyka w liturgii nie jest jej „oprawą”, ale integralnie wiąże się z celebracją 
świętych obrzędów. Nie wolno w liturgii wykonywać utworów o charakterze świeckim, w 
szczególności gdy chodzi o Msze Święte ze sprawowaniem sakramentu małżeństwa oraz podczas 
liturgii pogrzebowej. Muzyka filmowa, rozrywkowa, piosenki pozbawione właściwej treści i 
formy, nie mogą znaleźć miejsca podczas Eucharystii. Zadaniem Księży Proboszczów jest 
uświadamianie wiernych o istocie Eucharystii tak, aby oddzielić sferę najświętszą od życia 
codziennego. 

 
Ks. Michał Olejarczyk 

     Przewodniczący Komisji Muzyczno-Organistowskiej 
       Dyrektor Diecezjalnego Studium Organistowskiego 
 

 
 

 
DIECEZJALNE DUSZPASTERSTWO TURYSTÓW 

 
 
Zostało ono powołane w tym roku dla wspierania troski duszpasterskiej o osoby czasowo 

przebywające na terenie naszej diecezji zarówno w celach związanych z pracą, edukacją jak i 
spędzaniem wolnego czasu oraz dla promocji dziedzictwa kultury duchowej naszego regionu. Dla 
realizacji tych celów na dzień dzisiejszy podjęte zostały następujące kroki i zarysowane zostały 
następujące plany: 
1. Na stronie internetowej naszej diecezji do końca roku kalendarzowego zostanie 
uruchomiona przestrzeń z informacjami dla zainteresowanych osób. Jej tworzenie 
związane jest z prośbą do tych z księży, którzy władają językami obcymi i są w stanie np. 
wysłuchać w takim języku spowiedzi. Zamieszczenie takiej informacji nie ma w założeniu 
stwarzać żadnych dodatkowych obowiązków poza daniem sygnału, że w normalnych ramach 
sprawowanej posługi w tej czy innej parafii pomoc duchową otrzymać można także w innym niż 
polski języku. Informacja o tej zakładce na stronie ma także w zamierzeniu trafić do punktów 
informacji turystycznej oraz zaprzyjaźnionych pilotów i przewodników. W tygodniu po 
konferencjach rejonowych zwrócę się do księży z przypomnieniem w tej kwestii i bardzo proszę 
o zwrotną informację. 
2. W ośrodku duszpasterskim „Wesoła 54” w każdą sobotę o 18.30 sprawowana jest niedzielna 
Msza święta z formularza w języku angielskim. W niedzielę o godzinie 10.30 sprawowana jest 
także liturgia grekokatolicka. Bardzo proszę o przekazywanie tej informacji osobom 
zainteresowanym. 
3. W przygotowaniu jest plan mający na celu popularyzowanie zabytków sakralnych w naszej 
diecezji poprzez stworzenie szlaku turystycznego albo odznaki turystycznej w porozumieniu z 
Księżmi proboszczami. Bardzo proszę o otwartość na te projekty. Szczegóły będą ustalane z 
poszczególnymi duszpasterzami. 
4. Serdecznie zachęcam do zadbania o tablice informacyjne zawierające historie parafii, opis 
najciekawszych zabytków, sylwetek wybitnych postaci związanych z parafią. Dziś niewielkim 
kosztem można także dokonać ich tłumaczenia na 2-3 języki obce w tych parafiach o których 
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wiemy, że pojawiają się w nich obcokrajowcy. Księżom, którzy chcą wykonać bardzo łatwy 
odnośnik z tablicy informacyjnej do strony internetowej w formie kodu QR służę pomocą. 
 
 

       Ks. Stanisław Sadowski 
      Diecezjalny Duszpasterz Turystów 
 

 
DZIEŁO BIBLIJNE DIECEZJI KIELECKIEJ 

 
Dzieło Biblijne imienia Jana Pawła II jest ogólnopolską inicjatywą mającą na celu 

popularyzowanie Słowa Bożego. W wymiarze diecezjalnym angażuje wszystkich naszych 
biblistów, którzy pragną służyć wsparciem zarówno wspólnotom jak i poszczególnym 
duszpasterzom prowadzącym w parafiach kręgi biblijne i inne wspólnoty biblijne. W tym 
kontekście warto wspomnieć dwie nowe 
inicjatywy: 
1. Dla chętnych duszpasterzy oferujemy poniedziałkowe spotkanie w formie konferencji online 
mające na celu przybliżenie bogactwa czytań nadchodzącej niedzieli, które pomogą przygotować 
się księżom do prowadzenia spotkać w parafiach oraz mogą służyć pomocą w przygotowaniu 
homilii. Spotkanie będą prowadzone przez poszczególnych biblistów naszej diecezji z ks. 
profesorem Henrykiem Witczykiem na czele. 
2. Przygotowujemy także wspólne spotkanie wszystkich duszpasterzy i członków kręgów 
biblijnych z naszej diecezji tutaj w Kielcach w Tygodniu Biblinym. Szczegóły podane zostaną w 
późniejszym terminie, jednak już teraz zapraszamy. 
3. Zachęcamy do korzystania z materiałów pomocniczych do prowadzenia Kręgów Biblijnych 
takich jak tarnowski Krąg Biblijny. 

 
       Ks. Stanisław Sadowski 
Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II 

 
 
 
 

DIECEZJALNY OŚRODEK KATECHUMENALNY „ŚW. PAWŁA” W KIELCACH 
 

 
Diecezjalny Ośrodek Katechumenalny „Św. Pawła” w Kielcach (D.O.K) został erygowany 

przez Ks. Bpa Kazimierza Ryczana dekretem z dnia 19.10.2011 r. Prowadzenie Ośrodka zostało 
powierzone Katolickiemu Stowarzyszeniu w służbie Nowej Ewangelizacji „Koinonia św. Pawła” 
w Kielcach (ul. Wileńska 1a): 
 w ramach działającego Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „św. Pawła” w Kielcach, 
 oraz w oparciu o realizowany ewangelizacyjno – formacyjny Program Pastoralny 
„Redemptoris Missio”. 

Siedzibą Ośrodka jest Parafia św. Pawła w Kielcach (ul. Wileńska 1a; 25-41 Kielce, tel. 
606 124 328; 41/368 57 03). Dyrektorem Ośrodka jest ks. Sylwester Wójcik. Celem działalności 
Ośrodka jest przygotowanie osób nieochrzczonych do chrztu, bierzmowania i eucharystii oraz 
pomoc osobom poszukującym w odkryciu i pogłębieniu wiary. Uczestnikami formacji są osoby 
dorosłe z terenu całej Diecezji, które zgłaszają się osobiście i bezpośrednio do Ośrodka lub za 
pośrednictwem Księży Proboszczów, czyli po uprzednim zgłoszeniu swego pragnienia we 
własnej parafii. Przygotowanie dorosłych do przyjęcia Sakramentów Wtajemniczenia 
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Chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia) w DOK-u trwa minimum rok. 
Przygotowanie dorosłych do przyjęcia samego tylko sakramentu Bierzmowania w DOK-u trwa 
ok. 3 miesiące i ma miejsce trzy razy w roku. 
Dotychczas odnośne sakramenty przyjęły odpowiednio: 
 Bierzmowanie 511 osób 
 Sakramenty Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych 17 osób 
w tym, w 2021 r.: 
 Bierzmowanie 37 osób 
 Sakramenty Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych 3 osoby 
 
 

     Ks. Sylwester Wójcik 
Dyrektor Diecezjalnego Ośrodka Katechumenalnego 

 
 

ARCHIWUM DIECEZJALNE W KIELCACH 
Sprawozdanie o interwencjach władz cywilnych w Kościele podczas pandemii 

 
Na skutek obostrzeń nałożonych przez władze państwowe na Kościół w związku z 

pandemią koronawirusa pojawiły się nowe i niepokojące zjawiska we wzajemnych relacjach, na 
które zwrócił uwagę Przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w artykule 
opublikowanym w KAI: „Państwo jednostronnie zawiesiło wszelkiego rodzaju zgromadzenia, na 
skutek czego msze św. i nabożeństwa stały się w większej części niedostępne dla wiernych. (…) 
Kościół został potraktowany gorzej niż przedsiębiorstwa handlowe, jako dziedzina niekonieczna 
dla życia. (…) Nic podobnego nie wydarzyło się też w czasach wojen, bombardowań czy w 
czasach zarazy, często dotykającej ludności naszego kraju. (…) Rzecz wymaga poważnej analizy 
i wyciągnięcia właściwych wniosków na przyszłość”. 

W odpowiedzi na to wezwanie abp. Gądeckiego do poważnej analizy zaistniałych faktów 
zwracamy się z prośbą do duszpasterzy diecezji kieleckiej, którzy w okresie od 12 marca 2020 r. 
do 13 czerwca 2021 r. w swoich parafiach mieli do czynienia z jakąkolwiek ingerencją władz 
cywilnych podczas sprawowania kultu Bożego o dokładne opisanie tych sytuacji. Na adres Kurii 
Diecezjalnej w Kielcach prosimy nadsyłać pisemne sprawozdania z parafii, w których powinny 
się znaleźć następujące informacje: 
- okoliczności interwencji (kiedy, gdzie, z jakiej przyczyny, czy się powtarzały, z czyjej 
inicjatywy), 
- przebieg zdarzenia (kto interweniował, opisać wydarzenie, sposób potraktowania księdza i 
wiernych przez interweniujących), 
- konsekwencje dla duszpasterza i dla wiernych (np. wezwania do urzędów na rozmowy 
dyscyplinujące, upomnienia, mandaty, czynności podjęte przez Sanepid, ostateczne zakończenie 
sprawy, w jaki sposób te wydarzenia wpłynęły na frekwencję na nabożeństwach). 
Prosimy Czcigodnych Księży Proboszczów o przekazywanie sprawozdań do Kurii Diecezjalnej 
w Kielcach najpóźniej do świąt Bożego Narodzenia. 
 

Informacja o działalności Archiwum Diecezjalnego w Kielcach:  
01.09.20 –31. 10.2021 

W okresie minionych 13 miesięcy w Archiwum Diecezjalnym wykonano następujące prace: 
1. W dwóch transportach oddano do fumigacji akta metrykalne z 11 parafii, dokumenty 
dekanalne z 6 dawnych dekanatów i archiwalia parafialne z 8 parafii oraz 2 najstarsze jednostki z 
akt Seminarium Duchownego w Kielcach (XVI i XVII w.). 
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2. Dzięki pomocy pań wolontariuszek ze Świętokrzyskiego Uniwersytetu III Wieku zostały 
oczyszczone księgi metrykalne i częściowo akta dekanalne, które powróciły po fumigacji. 
3. Na podstawie nadal obowiązującego dekretu biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego księża 
proboszczowie z 11 parafii przekazali do Archiwum Diecezjalnego księgi metrykalne 
wytworzone przed rokiem 1920. 
4. Zinwentaryzowano i skatalogowano ogółem 150 nowych jednostek archiwalnych 
pochodzących zarówno z Kurii Diecezjalnej jak i z kilkunastu parafii. 
5. W związku z jubileuszem 850-lecia konsekracji kościoła katedralnego Archiwum Diecezjalne 
we współpracy z Proboszczem Bazyliki Katedralnej, Rektorem Wyższego Seminarium 
Duchownego i Instytutem Historii UJK zorganizowało konferencje naukową. 
6. Z uwagi na ograniczenia pandemiczne czytelnia archiwum była nieczynna w okresie od 13 
października 2020 r. do 27 stycznia 2021 r., od 23 marca do 5 maja 2021 r. oraz ze względu na 
poważne prace remontowe w całym budynku - od 1 czerwca do 22 sierpnia 2021 r. Pomimo tych 
przerw z czytelni skorzystało w międzyczasie 150 osób. 
7. W okresach zamknięcia czytelni pracownicy archiwum prowadzili w archiwum prace 
inwentaryzacyjne, magazynowe i załatwiali na bieżąco korespondencję pocztową i mailową, 
realizując kilkaset próśb i zapytań dot. zarówno genealogii, jak i spraw urzędowych. Udzielano 
także pomocy naukowcom w ich pracach badawczych. 

 
 Ks. Tomasz Gocel 
Dyrektor Archiwum Diecezjalnego 

 
 

REDAKCJA NIEDZIELI KIELECKIEJ 
 

 
Serdecznie dziękuję Księżom, którzy angażują się w promocję czytelnictwa prasy 

katolickiej. Cenię sobie ogromnie postawę Księży życzliwie nastawionych do Niedzieli 
Kieleckiej i jej dziennikarzy. W obecnych niełatwych czasach, kiedy zamiera kultura 
czytelnictwa wartościowej prasy, czego wyrazem są wyniki sprzedaży gazet, gdzie dominują 
tabloidy, taka współpraca jest na wagę złota. Ciągle jesteśmy świadkami medialnego ataku na 
Kościół, obejmującego zarówno osoby duchowne, jak świeckich, którzy pragną autentycznie żyć 
wyznawaną wiarą. Warto zatem promować prasę, w której nie ma tzw. mowy nienawiści, nie 
ma promowania zboczeń, a akcentowane jest to, co dobre w człowieku. Nie zapominajmy też, że 
zdecydowana większość obecnej na rynku prasy jest wydawana przez międzynarodowe koncerny 
(przede wszystkim niemieckie) i promocja patriotyzmu oraz chrześcijaństwa jest w nich na 
ostatnim miejscu. Jeśli w naszych środowiskach zabraknie prasy katolickiej, to nasi wierni 
kształtowani będą bez obcych propagandystów, którzy zwalczają wszystko, co polskie i 
wszystko, co katolickie. Smuci fakt, że pojawiają się sytuacje (na szczęście są to pojedyncze 
przypadki), gdzie Księża z jawnym lekceważeniem odnoszą się do prasy katolickiej odmawiając 
jej kolportażu. W ten sposób tworzy się luka, którą chętnie zapełnią tabloidy i niemieckie gazety 
dla Polaków. Gorzkie owoce tego zbieramy już teraz (vide: „strajk kobiet” i jego agresja 
względem Kościoła). PT Księży wysyłających do mnie pisma z prośbą o zaprzestanie kolportażu 
prasy katolickiej do parafii informuję, że jako redaktor Niedzieli Kieleckiej nie mam 
upoważnienia, aby taką decyzję podjąć. O kolportażu konkretnych tytułów prasy katolickiej na 
terenie diecezji decyduje Ksiądz Biskup Ordynariusz. 
Zachęcam P.T. Księży do nawiązania kontaktu z redaktorami Niedzieli Kieleckiej w celu 
relacjonowania wydarzeń rozgrywających się w parafiach. Istnieje także możliwość przesyłania 
materiałów tekstowych oraz zdjęć (muszą być one bardzo dobrej jakości!!!) na stronę 
www.niedziela.pl. Tutaj trzeba oczywiście uwzględnić konieczność przeredagowania tekstu, jeśli 
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ukazał się on gdzie indziej (gazetka parafialna, lokalna strona www). Jest to związane z prawem 
autorskim. Zainteresowanym umieszczeniem takich materiałów podaję mail: 
tsiemi@kielce.opoka.org.pl (proszę wysyłać bezpośrednio do mnie). Uprzejmie proszę o 
terminowe rozliczanie zwrotów niesprzedanych czasopism i o 
terminowe regulowanie należności za gazety sprzedane. Z redakcjami w Częstochowie i 
Katowicach musimy rozliczać się co miesiąc, więc dobrze byłoby, gdyby Księża przynajmniej 
raz w miesiącu rozliczyli z kolporterami zwroty. Jeżeli je „przetrzymamy” grozi nam 
konieczność zapłaty, ponieważ nie zostaną one przyjęte w redakcjach. Podobnie jest z 
płatnościami. Co miesiąc otrzymujemy z redakcji Niedzieli i redakcji Gościa Niedzielnego 
fakturę, którą musimy uregulować. Zwłoka grozi karnymi odsetkami. 
 
 

     Ks. Tomasz Siemieniec 
Redaktor Niedzieli Kieleckiej 
 

 
EUCHARYSTYCZNY RUCH MŁODYCH DIECEZJI KIELECKIEJ (ERM) 

 
ERM zaprasza w swoje szeregi dzieci ze Szkoły Podstawowej (kl. III – VIII), wśród 

których mile widziani są członkowie scholi i chórku parafialnego, ministranci, dzieci róż 
różańcowych …  Przez systematyczne spotkania formacyjno - integracyjne w oparciu o 
konspekty i materiały ERM w grupie klasowej (szkolnej) oraz parafialnej prowadzone przez 
katechetę / księdza lub animatora (np. rodzica jednego z uczestników spotkania wspólnoty), w 
JEZUSIE poznajemy PRZYJACIELA, który w EUCHARYSTII jest „cały” dla nas.  Eremita 
przez 6 lat formacji wg 6 stopni przyjmuje zasady ERM (1. Żyj Mszą Świętą; 2. Czytaj 
Ewangelię; 3. Kochaj Bliźnich; 4. Bądź trzynastym apostołem) i nimi żyje, gdyż wie, że 
„Eucharystia to brama do nieba, która otwiera się na ziemi” (EE 19).  

Dziękując za organizację i pracę formacyjną wspólnot ERM w kilkunastu parafiach naszej 
diecezji, zapraszam Czcigodnych Księży Proboszczów i Wikariuszy do współpracy oraz 
zapoznania się z folderem ERM (przesłane z dokumentami kurialnymi do parafii) i informacjami 
zamieszczonymi na internetowej stronie diecezji kieleckiej.  

Ks. Andrzej Kaleta 
Diecezjalny Moderator ERM 

tel. 796-388-236 / e-mail: erm.kielce@gmail.com 
 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY 
1. KSM naszej diecezji zaprasza na rekolekcje dla kandydatów do bierzmowania: 
"BIERZMOREKO  - Święte Góry Pana" odbywają się one w Skorzeszycach i prowadzą je księża 
wraz z młodzieżą, która odpowiada za animacje podczas rekolekcji. Zapraszamy w roku 2022 w 
następujących terminach: 1-3 kwietnia; 13-15 maja; 7-9 października oraz 2-4 grudnia. W tym 
roku turnus jest organizowany w dniach 10-12 grudnia. 
2. Zachęcamy do włączenia się w akcje podejmowane przez KSM, oraz do zakładania oddziałów 
w parafiach. Służę wszelką pomocą i materiałami promocyjnymi i formacyjnymi dla młodzieży 
 

       Ks. Stanisław Lodziński 
     Asystent Diecezjalny KSM DK 
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DUSZPASTERSTWO CHORYCH 
 

Duszpasterstwo chorych jest realizacją słów Chrystusa utożsamiającego się z chorymi i 
wzywającego uczniów do pełnienia dzieł miłosierdzia (por. Mt 25, 36). W czasie trwającej 
epidemii duchowo-religijna posługa wobec chorych pomaga im w trudnym położeniu, 
równocześnie stając się świadectwem wiary i miłości. 
1. Zachęcam do organizowania comiesięcznych odwiedzin osób chorych, starszych wiekiem i 
niepełnosprawnych w ich domach. Organizując parafialny obchód chorych, pamiętajmy o 
zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego, czego wyrazem może być rozłożenie odwiedzin 
na kilka dni, zakładanie maseczek oraz dezynfekcja dłoni przy wejściu do mieszkania chorego. 
2. W organizację odwiedzin chorych angażujmy osoby świeckie, które mogą pomóc nam w 
dotarciu do potrzebujących parafian. Przedłużająca się epidemia doprowadziła do zamknięcia 
wielu chorych i starszych w ich domach. Z pomocą członków grup parafialnych (m.in. 
parafialnych kół Caritas) spróbujmy dotrzeć do tych osób. 
3. W przepowiadaniu homiletycznym i katechetycznym przywołujmy teologię sakramentu 
namaszczenia chorych. 
4. Celem duszpasterstwa chorych, czyli towarzyszenia chorym na płaszczyźnie sakramentalnej i 
czysto ludzkiej, jest ich apostolstwo. Apostolstwo Chorych jest ofiarowaniem przez nich 
cierpienia w zjednoczeniu z Chrystusem za Kościół święty. Ukazujmy chorym tę duchowość 
pomagającą im odnaleźć sens cierpienia, stającą się równocześnie budulcem duchowym całej 
wspólnoty Kościoła oraz źródłem powołań i uświęcenia duchowieństwa. Jedną z form 
ukazywania i rozpowszechniania tej duchowości jest miesięcznik „Apostolstwo Chorych” 
przekazywany chorym przy różnych okazjach. 
 

SPOTKANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2021/2022 
31.12.2021 Sylwester w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie 
11.02.2022 Światowy Dzień Chorego 
24.04.2022 „Święcone” w Niedzielę Miłosierdzia 
05.05.2022 „Majówka” w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie 
03.06.2022 XV Integracyjne Spotkanie Chorych i Niepełnosprawnych z 
Województwa Świętokrzyskiego i Diecezji Kieleckiej 
06.07.2022 Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Chorych i Niepełnosprawnych na 
Jasną Górę 
 

       Ks. Jan Jagiełka 
            Diecezjalny Duszpasterz Chorych i Niepełnosprawnych 

 

 
Kalendarium wydarzeń Diecezji Kieleckiej w roku 2021/2022  

„Posłani w pokoju Chrystusa” 
 

     28.11 
Msza św. na rozpoczęcie Nowego Roku Liturgicznego i Duszpasterskiego 

Bazylika Katedralna 

     29.11 
7. rocznica Ingresu Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego 

Bazylika Katedralna 

   03-05.12 
Lectio divina ze św. Józefem 

Skorzeszyce 
     05.12 Świętokrzyska Gala Wolontariatu 
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Kielce 

     08.12 
Zakończenie Roku Świętego Józefa 

                                    Parafia św. Józefa Robotnika - Kielce 

     09.12 
4. rocznica święceń biskupich 
Ks. Biskupa Andrzeja Kalety 

     12.12 Poświęcenie kościoła pw. bł. Jerzego Matulewicza w Kielcach 

      24.12  
Wigilia dla Bezdomnych i Samotnych  

WDK Kielce 

26.12 
Święto  Świętej Rodziny 

Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich w parafiach 

30.12 
Finał Świętokrzyskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek 

Parafia św. Józefa Robotnika - Kielce 
06.01 Święto Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci – Bazylika Katedralna 
06.01 Orszak Trzech Króli 

07-09.01 Rekolekcje Katechetów - Skorzeszyce 

08.01 
Spotkanie opłatkowe Grona Przyjaciół Seminarium  

WSD Kielce 
08.01 Spotkanie opłatkowe Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin – DKE Kielce 

09.01 
Spotkanie opłatkowe Ruchu Światło-Życie 

Parafia św. Józefa Robotnika - Kielce 
09.01 Spotkanie świąteczne Parafialnych Zespołów Caritas 

18-25.01 Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 
25.01 8. rocznica święceń biskupich Ks. Biskupa Jana Piotrowskiego 

29.01  
                             Diecezjalny Dzień Życia Konsekrowanego 

Bazylika Katedralna  
   10-11.02 Dni Formacyjne młodych Kapłanów on- line (roczniki 2006-2021) 
   11.02 Diecezjalne obchody Światowego Dnia Chorego  

     04.03 
 Diecezjalna Droga Krzyżowa w intencji trzeźwości 

Nowa Słupia – Święty Krzyż 
   04-05.03   Czuwanie Rolników i absolwentów LUK na Jasnej Górze  

05.03 Rejonowe Dni Skupienia Księży 
09.03 Finał diecezjalnego etapu Olimpiady Teologii Katolickiej 

11-13.03 
                                     Lectio divina z Józefem Egipskim  

Skorzeszyce 
   14-15.03                      Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę 

18-19.03 
                                          Nocna Droga Krzyżowa 
                                     Kielce Dąbrowa – Święty Krzyż 

19.03  
Pielgrzymka Pokutna Rycerstwa Niepokalanej   

Morawica 

23.03 
Zakończenie Nowenny Młodych ze św. Józefem 

Parafia św. Józefa Robotnika - Kielce  

25.03  
                                               Dzień Świętości Życia 
                                                  Bazylika Katedralna 

 08.04 
Droga Krzyżowa 

ze św. Janem Pawłem II w Masłowie 
08.04  Droga Krzyżowa na Karczówkę w Kielcach 

     12.04 
Droga Krzyżowa ulicami Kielc  

parafia św. Wojciecha - Bazylika Katedralna 

     14.04 
Msza św. Krzyżma 
Bazylika Katedralna 
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   14-17.04 Triduum Paschalne 

16.04  
Świąteczne śniadanie dla Bezdomnych     

    WDK Kielce 
18.04 24. rocznica święceń biskupich Ks. Biskupa Mariana Florczyka 

Od 18.04 Rejonowe spotkania formacyjne Katechetów 
24.04 Niedziela Miłosierdzia – Święto Patronalne Caritas 
30.04         Diecezjalna Pielgrzymka do Sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie  

30.04 
          25. rocznica założenia Apostolatu Maryjnego w Diecezji Kieleckiej 
                                             Bazylika Katedralna 

30.04                      Spotkanie Rodziców i Rodzin    Misjonarzy - WSD Kielce 

07.05  
                 Uroczystość Matki Bożej Łaskawej - Patronki Miasta Kielce 
                                             Bazylika Katedralna  

12.05                                      Akademicka Droga Światła - Kielce 

14.05 
Święcenia diakonatu 
Bazylika Katedralna 

      21.05  
Rodzinna Majówka Rowerowa  

Kielce - Borków 

28.05 
Święcenia prezbiteratu 
Bazylika Katedralna 

31.05 Koronacja obrazu Matki Bożej w Stradowie 

03.06  
31. rocznica pobytu św. Jana Pawła II w Diecezji Kieleckiej 

Dzień Chorych i Niepełnosprawnych w Masłowie 
05.06 Poświęcenie kościoła pw. Ducha Świętego w Kielcach  

06-08.06 Targi Sacroexpo Kielce 

09.06 
Diecezjalny Dzień Kapłański 

Bazylika Katedralna 
11.06                             Modlitwa uwielbienia w Centrum Miasta Kielce 

12.06 
                                         Marsz dla Życia i Rodziny  
                                                          Kielce 

16.06 
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa  

Statio orbis Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego  
16-18.06 Rekolekcje Katechetów - Skorzeszyce 

     18.06  Diecezjalne Spotkanie Młodzieży w Wiślicy 
     18.06 Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę 

     27-30.06 
Rekolekcje dla Księży  

                                                     Imbramowice 
     30.06 Zakończenie roku akademickiego w WSD Kielce 
     06.07 Pielgrzymka Chorych i Niepełnosprawnych na Jasną Górę 

     09.07 
Pielgrzymka matek, babci, teściowych i synowych do Sanktuarium Jezusa 

Konającego w Pacanowie 
     23.07                  Diecezjalna Pielgrzymka do Nowego Korczyna – Dni św. Kingi 

   28-29.07 
Rekolekcje Margaretek 

Imbramowice 
29-30.07 Pielgrzymka Apostolatu Maryjnego na Jasną Górę 
05-13.08                           Piesza Pielgrzymka Kielecka na Jasną Górę 
17-20.08  Rowerowa Pielgrzymka Kielecka na Jasną Górę 

23-24.08 
     
                                 Spotkania formacyjne Katechetów 
                                                       Kielce 

27.08   Pielgrzymka Młodzieży Diecezji Kieleckiej  do Sanktuarium bł. Karoliny 
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Kózkówny w Zabawie 

27.08 
50 r. koronacji obrazu Matki Bożej w Smardzowicach 

Diecezjalne Dziękczynienie za beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego 

      04.09 
 Diecezjalne Spotkanie Trzeźwościowe 

Bęczków 

08.09   Diecezjalna Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w Wiślicy 
09-11.09  Rekolekcje Doradców Życia Rodzinnego - Skorzeszyce 

   10-11.09                                      Miechowskie Dni Jerozolimy 
    17.09                                    Diecezjalny Dzień Ministranta 
    17.09                            Pielgrzymka rowerowa na Święty Krzyż 
    19.09                           Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Święty Krzyż 
   24-25.09                           Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę 
     24.09                             Pielgrzymkowy Rajd Świętokrzyski  

27-30.09                            Rekolekcje dla Księży na „Wyspie” 

01.10  
Diecezjalna Pielgrzymka Róż Żywego Różańca Piotrkowice 
               

10.10 Inauguracja roku akademickiego w WSD Kielce 

15.10 
Diecezjalna Pielgrzymka Kapłanów do Sanktuarium Grobu Bożego w 

Miechowie 

22.10 
Inauguracja roku akademickiego  

kościół św. Jana Pawła II w Kielcach  
  23-29.10  Tydzień Misyjny 
24-27.10 Rekolekcje dla Księży w Skorzeszycach 

31.10  Noc Świętych 
   07-10.11                                 Rekolekcje dla Księży w Skorzeszycach 

12.11 
Sesja naukowa ku czci Sługi Bożego ks. Wojciecha Piwowarczyka - WSD 

Kielce 

19.11 
Diecezjalne obchody ŚDM  

Kielce 

20.11  
Uroczystość Chrystusa Króla 

Święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
21-23.11 Konferencje Rejonowe dla Księży 
21-24.11  Rekolekcje dla Księży w Skorzeszycach 

   25-27.11 Lectio divina ze św. Łukaszem Ewangelistą o modlitwie 
       26.11 Rejonowe dni skupienia Księży 
 
   
 
 
 

       Ks. dr Mirosław Cisowski 
WIKARIUSZ BISKUPI DS. DUCHOWIEŃSTWA 

 

 


