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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 

 

 

   DZIAŁ GOSPODARCZO-FINANSOWY 

 

1. W tym trudnym finansowo czasie pandemii z całego serca dziękuję Księżom za 

zrozumienie i troskę materialną o diecezjalne instytucje: Kurię, Wyższe Seminarium 

Duchowne, Dom Księży Emerytów oraz Domy Rekolekcyjne. 

2. Dziękuję Księżom Proboszczom i Wikariuszom, którzy odpowiedzieli na apel Księdza 
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Biskupa Ordynariusza i na bieżąco wpłacają zobowiązania osobiste i parafialne na rzecz 

Kurii, WSD i DKE. Proszę Księży Proboszczów, którzy mają zaległe wpłaty parafialne na 

Fundusz Budżetowy Kurii, czy nie wpłacili jeszcze tac celowych – 2 luty, świętopietrze (z 

13 września) oraz Ziemię Świętą (z 4 października) – bo to uczynili do 10 grudnia w Kasie 

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

3. Tace z Mszy św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania przez Księży Biskupów, czy 

księży delegowanych przez Biskupa, są pomocą w utrzymaniu domów rekolekcyjnych w 

naszej diecezji. 

4. Po konsultacji z Radą Ekonomiczną Ksiądz Biskup Ordynariusz Jan Piotrowski podjął 

decyzję, aby w tym roku taca z 26 grudnia i od przyszłego roku dwie tace (Poniedziałek 

Wielkanocny oraz 26 grudnia) były przeznaczone na Uczelnie Katolickie. Ofiary z tych tac 

będą stanowić również pomoc dla diecezji w opłatach za studia dla księży posłanych przez 

Biskupa na studia doktoranckie. Zostaje od przyszłego roku zniesiona tzw. taca letnia na 

KUL. Ofiary te proszę przekazywać na konto: PKO SA 54 1240 1372 1111 0010 2513 

8864, biura KUL lub kasy Kurii. 

5. Ofiary zbierane na misje w parafiach przez misjonarzy bądź przekazywane poza 

zbiórkami obowiązkowymi powinny być zgłaszane do Księdza Dyrektora Dzieła Misyjnego 

Diecezji Kieleckiej. 

6. Na wszelkie dodatkowe zbiórki charytatywne w kościołach powinna być zgoda Kurii, 

która również sprawdza wiarygodność proszących o przeprowadzenie zbiórki. 

7. Bardzo proszę uaktualniać stan liczbowy parafii w Kurii. Honorowane są tylko 

zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub Urzędu Gminy, na których podana jest dokładna 

liczba mieszkańców. 

8. 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. 

9. Kompleksowe ubezpieczenie parafii w 2021 roku pozostaje na tych samych warunkach 

finansowych, co w poprzednim roku. Do Księży Proboszczów zostaną przesłane numery 

polis i kwota ubezpieczenia. Należność za ubezpieczenie proszę wpłacać w kasie lub na 

konto Kurii do końca stycznia 2021 roku. Dodatkowo od tego roku zostają doubezpieczone 

we wszystkich parafiach solary oraz panele fotowoltaiczne od zdarzeń losowych do 50 tyś 

zł na jedno zdarzenie. Jeśli uważają Księża, że to za mała kwota, proszę by parafie 

ubezpieczyły je indywidualnie. 

10. Proszę, aby administratorzy internetowych stron parafialnych pamiętali o zasadach 
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wykorzystywania zdjęć znalezionych w sieci i zamieszczanych na własnych stronach 

internetowych: 

 zdjęcie zamieszczone w sieci jest utworem w rozumieniu przepisów prawa; 

 samo opublikowanie zdjęcia na określonej stronie internetowej nie oznacza, że można je 

wykorzystywać w sposób dowolny ponieważ opublikowanie zdjęcia nie jest równoznaczne 

z wyrażeniem przez autora zgody na publikację zdjęcia w dowolnym innym miejscu w 

Internecie; 

 aby móc skorzystać ze zdjęcia znalezionego w sieci np. w celu zamieszczenia go na 

stronie internetowej koniecznym jest nabycie: majątkowych praw autorskich (w 

niezbędnym zakresie) do takiego utworu lub stosownej licencji, czyli zawsze na podstawie 

stosownej umowy zawartej z ich autorem lub podmiotem któremu prawa autorskie 

przysługują; 

 z niektórych utworów można korzystać na podstawie tzw. licencji otwartych. 

Najpopularniejszą licencją otwartą jest obecnie Creative Commons. Posiada ona 

określone warunki, jak to, że przy publikacji należy wymienić imię i nazwisko 

autora. 

 

Ks. Marcin Rokita 

          Ekonom Diecezjalny 

 

 

 

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ 

 

 

1. W tym roku COVID – 19 jest dla wszystkich ogromnym zagrożeniem i wyzwaniem. 

Pragniemy podkreślić, że od początku epidemii Caritas Diecezjalna podejmuje wiele 

działań wspierających osoby szczególnie narażone na skutki zakażenia. Wiosną br. 

prowadziliśmy akcję „Pomoc dla seniora”, w ramach którego przygotowaliśmy ponad 700 

paczek żywnościowych, z których blisko 400 dostarczyliśmy do domów seniorów. Obecnie 

nasi wolontariusze pomagają osobom starszym w zakupach, wydajemy też codziennie 

żywność dla potrzebujących (ubogich i bezdomnych) – obsługujemy blisko 500 osób w 

tygodniu. Wspólnie z Caritas Polska wspieramy placówki medyczne w sprzęt ochrony 

osobistej, a niebawem przekażemy 2 respiratory dla służby zdrowia w 
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naszym regionie. 

2. Wyrażamy wdzięczność za wspieranie akcji „Pola Nadziei”. Latem, mimo pandemii, 

udało się przeprowadzić część zbiórek w parafiach. Dzięki temu możemy prowadzić 

Hospicja (stacjonarne i domowe) w Kielcach oraz w Miechowie. 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. 

3. Papież Franciszek zachęca do solidarności z osobami potrzebującymi poprzez 

obchody IV Światowego Dnia Ubogich (niedziela 15 listopada br.). Caritas przygotowała z 

tej okazji specjalne Torby Miłosierdzia (Tytki), które można zamawiać w Biurze Caritas. 

Następnie torby należy rozdać w parafii i zachęcić, by zostały wypełnione żywnością (przez 

rodziny, grupy parafialne). W czasie Adwentu dary powinny być przyniesione do kościoła i 

rozprowadzone wśród najuboższych. 

4. Tradycyjnie w okresie Adwentu Caritas prowadzi Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. 

Zdajemy sobie sprawę z ograniczeń liczebności wiernych w naszych kościołach. Bardzo 

więc jesteśmy wdzięczni za propagowanie tej pięknej akcji mimo epidemii. Od wielu lat 

Świeca Caritas płonie na polskich stołach stając się nieodłącznym elementem przeżywania 

Świąt Bożego Narodzenia i konkretnym znakiem miłości do bliźniego. Warto pomyśleć o 

możliwych ułatwieniach w udostępnieniu świec dla seniorów. 

5. Caritas uruchomiła kolejne działania opiekuńcze dla osób niesamodzielnych i starszych. 

Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńcze w Stopnicy świadczy opiekę dzienną dla osób 

starszych, zajęcia usprawniające oraz mieszkania chronione. W Wiśniówce k. Kielc 

otwarliśmy podobne mieszkania. Mogą w nich otrzymać wsparcie osoby starsze i 

niepełnosprawne, dotknięte problemem mieszkaniowym. 

6. Poprzez Parafialne Zespoły Caritas realizujemy różne dzieła miłosierdzia, np. karty na 

zakupy dla seniorów, pomoc żywnościowa. Zachęcamy do zakładania PZC w parafii oraz 

do tworzenia miejsc, w których osoby ubogie, głównie starsze mogłyby otrzymać wsparcie 

materialne i duchowe np. Kluby Senior Caritas. 

7. Caritas zachęca do przekazania 1% podatku w rozliczeniu rocznym za 2020 r. Bardzo 

prosimy, aby Czcigodni Księża w pierwszym kwartale 2021 roku zachęcali wiernych do tej 

formy wsparcia dzieł miłosierdzia diecezjalnej Caritas. Do parafii zostaną przekazane 

materiały promocyjne dotyczące 1 % podatku dla Caritas. 

8. W okresie Wielkiego Postu prowadzony będzie  program „Jałmużna Wielkopostna 2021”. 

Stosownie do zgłoszonego zapotrzebowania do parafii zostaną dostarczone tekturowe 

skarbonki na jałmużnę. Ofiary z akcji pozostają do dyspozycji parafii na cele charytatywne. 
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9. 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. 

10. Od kilku lat prowadzimy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Punkty 

wsparcia znajdują się przy placówkach Caritas w Miechowie i Proszowicach. Z pomocy 

prawnej, psychologicznej i materialnej mogą korzystać osoby, które stały się ofiarami 

przestępstwa w wyniku przemocy domowej, zdarzeń drogowych, oszustwa i innych 

(niezależnie od miejsca zamieszkania). Osoby zgłaszające się do parafii jako pokrzywdzone 

można też kierować do Biura Caritas w Kielcach. 

11. Prowadzimy projekt ekologiczny w oparciu o encyklikę Laudato Si. W ramach działań 

parafie mogą uzyskać granty na pomysły proekologiczne w wysokości 12500 zł. Odbył się 

jesienny nabór wniosków, kolejny planujemy na początku przyszłego roku. 

12. Uprzejmie prosimy o wpłacenie do Biura Caritas zaległych ofiar na cele charytatywne. 

Przypominamy, że oprócz ofiar składanych podczas różnych akcji (świece, baranki), 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 (w tym roku 

się nie odbyła z powodu epidemii). Zebrane ofiary można wpłacać na konto bankowe ING 

21 1050 1416 1000 0005 0011 5811 z odpowiednim tytułem wpłaty. 

13. 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: stopnickim, 

żarnowieckim, chmielnickim, małogoskim, Kielce Północ, włoszczowskim, na ten moment 

nie istnieje możliwość obserwacji lekcji religii w szkołach. Proszę jednak Księzy 

Proboszczów o wypełnienie formularza 
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wizytacji katechetycznej, który znajduje się na stronie Wydziału Katechetycznego w 

zakładce „pliki” i dostarczenie go do Wydziału. 

2. W następnym roku szkolnym 2021/2022 przechodzimy na Nowy Program Nauczania 

Religii z 2018 roku i tym samym będą obowiązywały nowe podręczniki Wydawnictwa 

Jedność w przedszkolach, I i V klasach szkoły podstawowej, I i II klasach szkoły 

ponadpodstawowej. 

3. Bardzo proszę aby księża proboszczowie ustalili, którzy katecheci w najbliższym roku 

szkolnym osiągając wiek emerytalny, chcą dalej pracować i te kwestie skonsultowali z 

Wydziałem Katechetycznym. 

 

Ks. Karol Zegan 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego 

 

 

 

 

WYDZIAŁ DS. MAŁŻEŃSTW I RODZIN (DR) 

 

 

1. W sobotę 12 września 2020 r. w Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin przy Al. IX 

Wieków Kielc 15 w Kielcach, rozpoczęła się kolejna edycja STUDIUM PORADNICTWA 

RODZINNEGO. Niestety eskalacja zagrożenia epidemiologicznego i nałożone obostrzenia 

w naszej Ojczyźnie zmusiły nas do zawieszenia zajęć aż do czasu, kiedy ponownie będą 

warunki do kontynuowania zajęć. Zgłosiło się 31 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. 

2. DORADCA Życia Rodzinnego prowadzi posługę w parafii tylko na podstawie aktualnej 

misji kanonicznej udzielonej przez Biskupa Kieleckiego. Otrzymują ją osoby uczestniczące 
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w systemie formacji i szkolenia realizowanego przez Wydział ds. Małżeństw i Rodzin. W 

najbliższym czasie mamy zamiar podjąć weryfikację osób uprawnionych kanonicznie do 

takiej posługi. W trakcie cyklu spotkań z kandydatami do małżeństwa, Doradcy przekazują 

wiedzę i materiały przyjęte w naszej diecezji, po czym wydają im odpowiedniego 

zaświadczenie, które należy dołączyć do protokołu przedślubnego. 

3. Świąteczne spotkanie opłatkowe Duszpasterstwa Rodzin z Ks. Biskupem Ordynariuszem 

odbędzie się w sobotę 16 stycznia 2021 r. o godz. 10.00 w auli Diecezjalnego Ośrodka DR. 

4. 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 2020 / 2021. 

5. Dzień skupienia dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich odbędzie się w drugą 

sobotę Wielkiego Postu 27 lutego 2021 r. w kaplicy Domu Księży Emerytów i auli 

Duszpasterstwa Rodzin przy Al. IX Wieków Kielc 15. Rozpoczęcie o godz. 10.00. 

6. REKOLEKCJE dla Doradców Życia Rodzinnego odbędą się w terminie 3 - 5 

września 2021 r. w Skorzeszycach. 

7. XXXVII Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę odbędzie się 18-

19 września 2021 r. 

8. Dom Samotnej Matki w Wiernej przyjmuje w sytuacjach kryzysowych. 26-065 

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

9. 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. 

10. Kontakt: 

I. Duszpasterstwo Rodzin – Kielce, Aleja IX Wieków 15 A - tel. (041) 344 55 92 

wdrkielce@onet.pl 

II. 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. 

III. Polski Związek Kobiet Katolickich - spotkania w każdy drugi poniedziałek miesiąca, 

Msza św. godz. 16.30 i spotkania w auli Diecezjalnego Centrum Duszpasterstwa Rodzin 
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przy Al. IX Wieków Kielc 15. 

IV. 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. 
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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 

 

 

KSM DIECEZJI KIELECKIEJ 

 

 

1. Od 26 lat w naszej diecezji funkcjonuje Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Obecnie 

składa się 13 oddziałów, w których młodzi ludzie pogłębiają swoją wiarę poprzez formację 

duchową i intelektualną. Ponadto kształtują w sobie postawy patriotyczne ucząc się 

poszanowania tradycji przodków. Czcigodnych księży zachęcam do włączenia się w dzieło 

KSM tworząc nowe oddziały dla młodzieży szkół ponadpodstawowych i przygotowujących 

się do bierzmowania. Jako stowarzyszenie deklarujemy wszelką pomoc w założeniu 

oddziału oraz przekazujemy gotowe materiały formacyjne w formie podręcznika i 

prezentacji do prowadzenia spotkań. 

2. Zainteresowanych rekolekcjami dla młodzieży bierzmowanej prowadzonej przez KSM 

(zarówno kapłanów jak i świeckich) proszę o kontakt. Okres pandemii mocno uniemożliwia 

nam prowadzenie takich działań, ale ufamy, że w niedalekiej przyszłości nasze działania 

powrócą na normalne tory. Rekolekcje odbywają się w Skorzeszycach (piątek-niedziela) w 

terminach jakie podane zostaną w późniejszym czasie, warunki pandemii wymuszają na nas 

także inne rozwiązania, jak choćby prowadzenie nieco uboższej wersji w parafii (dla 

przynajmniej 30 osobowej grupy) i taką możliwość przewidujemy w razie potrzeby po 

wcześniejszym ustaleniu szczegółów. 

3. Po raz trzeci KSM Polska organizuje akcję „Polak z sercem!” to działanie, którego 

adresatami są Polacy mieszkający na Białorusi, Ukrainie i Litwie, której celem jest pomoc 

Rodakom w potrzebie. Ponadto chcemy, aby spotkanie z nimi było okazją do wzajemnej 

wymiany przeżyć związanych z kulturą, tradycją i historią Polski. Od 11 listopada 2020 do 

30 czerwca 2021 pragniemy uruchomić tzw. „sms charytatywny” oraz prowadzić zbiórkę 
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funduszy. Natomiast wiosną 2021 chcemy przeprowadzić zbiórkę żywności z długim 

terminem ważności oraz środków czystości. Chcących włączyć się w akcję – niezależnie od 

zaangażowanie w KSM proszę o kontakt ze mną lub koordynującym akcję w diecezji 

(Grzegorz Kołodziejski grzekolodz997@gmail.com lub telefonicznie: 690640308) 

 

ks. Stanisław Lodziński 

Asystent Diecezjalny KSM Diecezji Kieleckiej 

tel.: 603620559 

 

 

 

 

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 

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: 
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 Bierzmowanie 474 osób 

 Sakramenty Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych 14 osób, 

w tym w 2020 r.: 

 Bierzmowanie 38 osób 

 Sakramenty Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych 3 osób.  

 

ks. Sylwester Wójcik 

 

 

 

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE W KIELCACH 

 

 

W Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach do kapłaństwa przygotowuje się 

39 alumnów (prócz nich 4 diakonów jest na praktykach duszpasterskich), na pierwszy rok 

zgłosiło się i zostało przyjętych 6 kandydatów, 16 maja 2020 - 11 alumnów roku V przyjęło 

święcenia diakonatu z rąk wszystkich trzech biskupów naszej diecezji (5 w bazylice 

katedralnej w Kielcach z rąk Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego, 3 w Jędrzejowie 

przez posługę bpa Mariana Florczyka, 3 w Tczycy przez posługę bpa Andrzeja Kalety); 

natomiast 30 maja 2020 w kościele św. Józefa Robotnika święcenia prezbiteratu otrzymało 

12 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 16 

alumnów roku szóstego obroniło pracę magisterską i uzyskało tytuł magistra teologii. 

Obecnie kadra naukowo-dydaktyczna składa się z 40 osób (36 osób duchownych, 4 osoby 

świeckie), 13 wykładowców to samodzielni pracownicy naukowi (4 prof. zwycz; 9 

doktorów habilitowanych), 25 - doktorzy, 6 - magistrzy. Stan liczebny alumnów przedstawia 

się następująco: na I roku jest 6; na roku II – 7; na roku III – 3; na roku IV – 7; na roku V – 

4; na roku VI – 12; 4 diakonów na praktyce. W tym roku podpisaliśmy nową umowę 

afiliacyjną z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, która oferuje zdecydowanie lepsze 

warunki zatrudnienia wielu naszym profesorom na zasadzie umów o pracę. 10 października 

pożegnaliśmy śp. Ks. infułata prof. dr hab. Stanisława Czerwika, który zmarł 4 października 

- wieloletniego rektora naszego seminarium, wybitnego profesora i wykładowcę liturgiki, 
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wychowawcę wielu pokoleń alumnów i kapłanów. Pracę dydaktyczną w naszym 

seminarium zakończył ks. prałat dr Andrzej Kaszycki, w latach 90-tych ubiegłego wieku 

prefekt alumnów, później kanclerz Kurii Diecezjalnej, wykładowca katechetyki. Ks. prof. 

dr. hab. Przemysław Kantyka został wybrany Dziekanem Wydziału Teologii Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. A ks. prof. dr hab. Jarosław Jagiełło wybrany na 

kolejną kadencję dziekanem Wydziału Filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w 

Krakowie. 22 października 2019 Seminarium wspólnie z Uniwersytetem Jana 

Kochanowskiego w Kielcach zorganizowało konferencję naukową pt. Paradygmaty, style 

myślenia, programy badawcze. Jak zmieniają się nauki? 25 października 2019 odbyła się w 

naszym Seminarium sesja misjologiczna. W ubiegłym roku akademickim nasze Seminarium 

było gospodarzem Mistrzostw Polski Wyższych Seminariów Duchownych i Zakonnych w 

Piłce Nożnej Halowej, które odbyły się 22 lutego 2020. Nasi alumni wywalczyli na tym 

turnieju tytuł wice-mistrzów Polski Wyższych Seminariów Duchownych i Zakonnych w 

Piłce Nożnej Halowej. Klerycy WSD w Kielcach są także drużynowo mistrzami i 

indywidualnie wicemistrzami Polski w tenisie stołowym. Z pewnością wydarzeniem bez 

precedensu w ostatnich kilkudziesięciu latach był wyjazd alumnów w pierwszych 

miesiącach pandemii korona wirusa w czasie wiosennym 2020 roku. Najważniejsze daty 

związane z tym rokiem formacji w WSD w Kielcach: 8 grudnia 2020 obłóczyny alumnów 

III roku; 9 stycznia 2021 spotkanie opłatkowe Grona Przyjaciół i Sympatyków WSD w 

Kielcach, 15 maja 2021 święcenia diakonatu; 29 maja 2020 święcenia prezbiteratu. Poza 

tym 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 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. Z racji zagrożenia epidemicznego zdecydowaliśmy się odwołać 

przyjazdy alumnów naszego Seminarium na dni seminaryjne odbywające się jesienią roku 

2020. W związku z tym skierowałem do parafii list z prośbą o odczytanie w wybraną przez 
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księży proboszczów niedzielę. 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. 

Bóg zapłać za wszystko.  

    Ks. Paweł Tambor  

Rektor WSD w Kielcach 

 

 

 

RUCH CZYSTYCH SERC DIECEZJI KIELECKIEJ 

 

 

1. Ruch Czystych Serc to wspólnota, która proponuje formację ukazaną jako drogę do 

zdobywania daru czystego serca i dojrzewania do miłości. Członkowie ruchu, wbrew 

współczesnej mentalności świata, podejmują trud życia wiarą zgodnie z Ewangelią oraz 

nauczaniem Kościoła Katolickiego, ze szczególnym uwzględnieniem teologii ciała św. Jana 

Pawła II. Jest to formacja, która prowadzi do pełnego zjednoczenia z Jezusem poprzez 

sakramenty. Zwracam się z uprzejmą prośbą o promowanie idei RCS wśród ludzi młodych i 

zapraszam do współpracy . Na ruch w kierunku czystego serca każdy czas jest dobry. Idea 

RCS-u jest szersza niż wspólnota. 

2. Od 2 listopada rozpoczęło działalność Studio Ruchu Czystych Serc, prowadzone przez 

redakcję czasopisma formacyjnego „Miłujcie się!”;. Ze względu na pandemię nie są 

możliwe stacjonarne spotkania RCS w poszczególnych diecezjach, dlatego księża 

moderatorzy zaproponowali formę zdalną spotkań, podczas których wszyscy chętni będą 

mogli wysłuchać m.in. konferencji Jacka Pulikowskiego i świadectw członków wspólnoty 

RCS. Przewidziana jest również transmisja modlitwy różańcowej oraz Adoracji 

Najświętszego Sakramentu. Spotkanie on-line odbywa się w poniedziałki o godz. 20.00 na 

kanale Youtube „Miłucje się!”. 

3. Pod patronatem redakcji „Miłujcie się!” powstał też pierwszy program formacyjny pt. 

„Droga Czystej Miłości” autorstwa s. Marii Kwiek i Iwony Nowak (program oparty na 

treściach zawartych w cenionej publikacji ks. Henryka Łuczaka pt. „Dorastanie do Miłości”, 

która zdobyła II miejsce w konkursie MEN). Jest to propozycja formacji jako drogi, na 
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której nauczycielem i wychowawcą jest sam Jezus Chrystus, który uczy kochać  i obdarza 

czystym sercem. Program to gotowe konspekty spotkań. 

4. Wśród różnych materiałów promujących czystość redakcja „Miłujcie się!” przygotowała 

numer specjalny „Nie przegraj Miłości!”. Jesteśmy w stanie dostarczyć konieczną ilość 

egzemplarzy w celu ewangelizowania młodzieży w temacie czystości. 

 5. Pod adresem: https://rcs.org.pl/kielce/  

oraz na profilu https://www.facebook.com/rcskielce  

promujemy idee RCS wśród Młodzieży naszej diecezji. Ponadto w ramach działalności 

RCS organizowanych jest szereg inicjatyw. 

a) Spotkania Ruchu Czystych Serc odbywają się w Kościele Akademickim p.w. Św. Jana 

Pawła II - przy Centrum Duszpasterskim WESOŁA54. W każdy pierwszy poniedziałek 

miesiąca o godz. 18.30 gromadzimy się na Mszy Świętej w intencji RCS DK i młodzieży 

naszej diecezji, a po niej  o godz. 19.15 na Adoracji Najświętszego Sakramentu. 

b) Spotkania formacyjne w każdy trzeci poniedziałek miesiąca o godz 19.15 (w salkach 

Centrum Duszpasterskiego WESOŁA54). Na ten moment spotkania formacyjne w naszej 

diecezji również odbywają się on-line. 

c) Z uwagi na podjęte starania w celu zawiązania międzyparafialnej wspólnoty RCS-u, 

w Busku – Zdroju w każdą trzecią niedzielę miesiąca członkowie Ruchu Czystych Serc 

w parafii pw. św. brata Alberta oraz w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP spotykają 

się na Eucharystii i wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu, prosząc o dar wspólnoty. 

Modlitwa jest transmitowana na kanale fb. 

d) W celu zawiązania wspólnoty RCS-u zachęcam do podejmowania starań w kierunku 

tworzenia spotkań modlitewnych z intencją o dar czystego serca i o zachowanie w cnocie 

czystości oraz o dar czystości odzyskanej (ze szczególnym zaproszeniem skierowanym do 

dorastającej, ale też dorosłej młodzieży). 

6. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem pt. „Ruch Czystych Serc – podążać za 

Błogosławieństwem Bożym”, który został opublikowany w ostatnim numerze 

czasopisma „Obecni”, wydawanego przez WSD.  

7. Dane kontaktowe: tel. 603 159 889, e-mail: kielce.rcs@gmail.com 

 

Ks. Dariusz Węgrzyn 

             Moderator Diecezjalny Ruchu Czystych Serc 
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DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE WESOŁA 54 

 

 

ROK 2020 

1-15 grudnia: Polska złota młodzież i adhortacja CHRISTUS VIVIT Franciszka (cykl 

spotkań) 

Comiesięczne (wtorek) Msze święte z modlitwą o dobrą żonę i dobrego męża 

ROK 2021 

5 lutego – 26 marca: randki małżeńskie 

12-14 lutego: warsztaty muzyczne 

14 stycznia – 18 marca: kurs przedmałżeński prowadzony przy użyciu metod 

aktywizujących 

28 lutego – 2 marca: akademickie rekolekcje wielkopostne 

15 kwietnia: Droga Światła ulicami Kielc 

15 kwietnia – 17 czerwca: kurs przedmałżeński prowadzony przy użyciu metod 

aktywizujących 

15 czerwca: konferencja „Dialogi o religii” (Targi Sacroexpo) 

24 czerwca: zakończenie roku Szkoły Pisania Ikon wraz z poświęceniem 

11-18 lipca: rekolekcje Wspólnoty Dobrego Słowa i Eucharystii w Piwnicznej Zdrój 

4-10 września: kielecka pielgrzymka akademicka do Rzymu 

22 października: inauguracja roku akademickiego i odpust „na Wesołej” 

4 listopada: zaduszki jazzowe „Modlitwa dźwiękiem” 

Comiesięczne (wtorek): Msze święte z modlitwą o dobrą żonę i dobrego męża 

        

Ks. Rafał Dudała 

 

 

KALENDARIUM KAPŁAŃSKICH SPOTKAŃ FORMACYJNYCH 2021 

 

 

Rekolekcje dla kapłanów 

I seria 21 – 24 czerwca 2021 r. – Dom Pielgrzyma przy klasztorze Sióstr Norbertanek - 

IMBRAMOWICE.   

Prowadzi: o. Jan Paweł STRUMIŁOWSKI SOCist. 



16 

Zapisy na rekolekcje w Imbramowicach na adres ojca duchownego ks. Tomasza 

RUSIECKIEGO, sms-em 602-297-336, lub e-mailem na  trusiecki@kielce.opoka.org.pl 

 

II seria 28 – 30 września 2021 r. – WYSPA 

Prowadzi: ks. Tomasz RUSIECKI. 

Udział w nich zgłaszamy telefonicznie u ks. Witolda ŚWIĄDRA. Tel: 661-236-781 

 

III seria 25 – 28 października 2021 r. – SKORZESZYCE 

Prowadzi: o. Jan Paweł STRUMIŁOWSKI SOCist. 

IV seria 8 – 11 listopada 2021 r. – SKORZESZYCE. 

Prowadzi: o. Jan Paweł STRUMIŁOWSKI SOCist. 

V seria 22 – 25 listopada 2021 r. – SKORZESZYCE. 

Prowadzi: o. Jan Paweł STRUMIŁOWSKI SOCist. 

Zapisy na rekolekcje w Skorzeszycach na adres Ks. Tomasza BROŻKA, Dyrektora 

Centrum 

Spotkań i Dialogu w Skorzeszycach sms-em: 533924368, lub e-mailem: tomaszb22@op.pl 

 

Dni Formacyjne dla młodych kapłanów 

w Skorzeszycach 2021 r. 

 

4 – 6 lutego 2021 r. – Kapłani wyświęceni w latach: 2006-2010. 

11 – 13 lutego 2021 r. – Kapłani wyświęceni w latach: 2011-2015. 

15 – 17 kwietnia 2021 r. – Kapłani wyświęceni w latach: 2016-2020. 

Przywozimy ze sobą Liturgię Godzin, alby i stuły. Gdyby ktoś nie mógł z ważnych 

przyczyn uczestniczyć w spotkaniu formacyjnym w wyznaczonym dla siebie terminie, 

niech przyjedzie w terminie dogodniejszym. 

Zawsze zgłaszamy swój udział na adres Ks. Tomasza Brożka, Dyrektora Centrum Spotkań i 

Dialogu w Skorzeszycach sms-em: 533924368, lub e-mailem: tomaszb22@op.pl 

 

Inne Dni Formacyjne dla kapłanów 

 

DIECEZJALNY DZIEŃ KAPŁAŃSKI W BAZYLICE KATEDRALNEJ W KIELCACH 

27 maja 2021 r. – Święto Chrystusa Najwyższego Kapłana 

DIECEZJALNA PIELGRZYMKA KAPŁANÓW 
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Daleszyce – Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej 

16 października 2021 r. – sobota 

 

DNI SKUPIENIA KAPŁANÓW W REJONACH 

Przed Wielkim Postem – 20 lutego 2021 r. (sobota) 

w godz. 10.00 – 12.00 

Przed Adwentem – 27 listopada 2021 r. (sobota) 

w godzinach 10.00 – 12.00 

Program rejonowego dnia skupienia zawiera: Godzinę popołudniową, konferencję głoszoną 

przez księży biskupów i diecezjalnych ojców duchownych, adorację Najświętszego 

sakramentu i możliwość spowiedzi. Odpowiedzialnym za przygotowanie tego dnia i miejsca 

jest ojciec duchowny dekanatu, w którym odbywa się rejonowy dzień skupienia 

 

Spotkanie Dekanalnych Ojców Duchownych 

23 października 2021 r. (sobota) w Kieleckiej Kurii Diecezjalnej 

 

Spotkanie Przełożonych Zakonów i Zgromadzeń Męskich w Diecezji Kieleckiej 

Kielce, Kuria Diecezjalna, dnia 18 kwietnia 2020 r. 

 

† Andrzej Kaleta 

 WIKARIUSZ GENERALNY 

            Ks. Tomasz Rusiecki 

OJCIEC DUCHOWNY KAPŁANÓW 

 

 

 

 

          Ks. Mirosław Cisowski 

                                                             WIKARIUSZ BISKUPI DS. DUSZPASTERSTWA  

 

 


