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KURIA DIECEZJALNA                       Kielce, dnia 31 stycznia 2013 r.  
WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO 

ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce 

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

duszpasterz@kielce.opoka.org.pl 

 

OD - 6/13 

 
 

KOMUNIKATY KURIALNE 

NA KONFERENCJE REJONOWE 

Luty – 2013 

 
I. KANCELARIA KURII 

 

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

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

do dnia 31 grudnia roku kończącego ważność dokumentu. 

 

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

Diecezjalnej, do Księdza Infułata Jana Szarka. 

 

                                                                                           Ks. dr Andrzej Kaszycki  

                                                                                      Kanclerz Kurii 

 

II. WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO 

 

1. Uroczystości pogrzebowe księży lub ich rodziców, gromadząc liczniej wiernych, stwarzają 

problem z posługą w sakramencie pokuty i pojednania. Prosimy, aby Ksiądz Dziekan, na terenie 

którego odbywa się pogrzeb, zatroszczył się o odpowiednią liczbę księży, którzy będą spowiadali 

przed Mszą świętą. 

 

2. Istnieje możliwość nabycia w sklepiku w Kurii stuł diecezjalnych. Ich używanie podczas 

wspólnych liturgii w diecezji i poza nią jest podkreśleniem jedności naszego prezbiterium. 

 

3. Przypominam Księżom, że podając adres e-mailowy (nie tylko z "Opoki") można, po 

zaznaczeniu tego w Wydziale, dołączyć do listy "Prezbiterzy" i otrzymywać drogą elektroniczną 

aktualne informacje oraz wysyłać własne, do wszystkich adresatów listy "Prezbiterzy". 

 

4. W dniu 26 czerwca 2013 r. odbędzie się III Marsz Życia, który przejdzie ulicami Kielc. 

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

grupy przy pomniku „Jodła”, na skwerze obok Kurii, przejdzie przez Plac Wolności i Rynek do 

Muszli w Parku Miejskim, gdzie odbędzie się Festyn Rodzinny. W tym samym dniu Marsz Życia 

połączony z festynem odbędzie się w Busku-Zdroju. Zachęćmy wiernych do jak najliczniejszego 

wzięcia udziału w tych spotkaniach, które są wyrazem naszej troski o poszanowanie ludzkiego 

życia. 

 

5. W tym roku Biskup Ordynariusz Kazimierz Ryczan przeżywa Jubileusz 50-lecia święceń 

prezbiteratu i 20-lecia sakry biskupiej. Główne uroczystości z tym związane będą miały miejsce 

w Bazylice Katedralnej w dniu 15 czerwca 2013 r. Zatroszczmy się o przyjazd delegacji z każdej 

parafii. 

http://www.diecezja.kielce.pl/
mailto:duszpasterz@kielce.opoka.org.pl
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6. W dniu 21 września 2013 r. zapraszamy na Pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej  

w Kalwarii Pacławskiej, której przewodniczyć będzie Biskup Ordynariusz Kazimierz Ryczan. 

Chcemy w ten sposób, w miejscu bliskim jego sercu, podziękować za jego posługę kapłańską  

i biskupią. 

 

7. W dniu 1 października 2013 r. (sobota) będzie miała miejsce V Diecezjalna Pielgrzymka 

Wspólnot Żywego Różańca do Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Piekoszowie. Przy tej 

okazji przypominamy Księżom Proboszczom o przekazaniu do Kurii zaległych ankiet dotyczących 

Kół Różańcowych w parafiach. 

 

8. Funkcjonująca od blisko roku, nowa strona diecezjalna, jest coraz lepszym środkiem  

w przekazywaniu informacji o dziełach podejmowanych w naszej diecezji. Wiele jednak inicjatyw 

o zakresie lokalnym nie jest właściwie nagłaśniana. Prosimy Księży o przesyłanie zaproszeń, czy 

relacji o takich wydarzeniach do ks. Michała Haśnika - michsem@wp.pl – któremu równocześnie 

składamy podziękowania za administrowanie tej strony. 

 

                                                                                                Ks. Sławomir Sarek 

                                                               Zastępca Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego 

 

III. DUSZPASTERSTWO KAPŁANÓW 

 

1. XXIV Ogólnodiecezjalny Kapłański Dzień Skupienia dla wszystkich Prezbiterów naszej 

diecezji odbędzie się 16 maja 2013 r. (czwartek) w Bazylice Katedralnej w Kielcach. Początek  

o godz. 10.00. Dokładny program zostanie przesłany Czcigodnym Księżom w późniejszym 

terminie. 

 

2. Zgodnie z decyzją Biskupa Ordynariusza rekolekcje dla prezbiterów naszej diecezji w roku 2013 

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

następującego porządku: 

 I seria: 2 kwietnia (wtorek) – 5 kwietnia (piątek) 2013 r. – prezbiterzy wyświęceni do roku 

1985;  

 II seria: 4 listopada (poniedziałek) – 7 listopada (czwartek) 2013 r. – prezbiterzy 

wyświęceni w latach 1986-1992; 

 III seria: 12 listopada (wtorek) – 15 XI listopada 2013 r. – prezbiterzy wyświęceni w latach 

1993-2001; 

 IV seria: 18 listopada (poniedziałek) – 21 listopada (czwartek) 2013 r. – prezbiterzy 

wyświęceni w latach 2002-2012. 

 

Tegoroczne rekolekcje będą miały charakter ewangelizacyjny, przygotowujący prezbiterów do 

dzieła nowej ewangelizacji w naszej diecezji. Początek rekolekcji pierwszego dnia o godz. 17.00, 

zakończenie – ostatniego o godz. 13.00. Przypominamy wszystkim Prezbiterom diecezji  

o obowiązku uczestnictwa w tych rekolekcjach. Księża Proboszczowie proszeni są, aby pomogli 

Księżom Wikariuszom, by ci, bez przeszkód mogli uczestniczyć w rekolekcjach. 

 

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

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

o modlitewnym udziale w pogrzebie zmarłego brata kapłana i o odprawieniu w jego intencji  

Mszy św.  

W 2012 roku zmarło 9 naszych Księży: ks. Jerzy Kantyka (12 I), ks. Mieczysław Stachurski (10 

III), ks. Edward Skotnicki (20 IV), ks. Józef Zbroszczyk (11 VII), ks. Adam Ziółkowski (27 VII), 

ks. Antoni Czerwiński (30 IX), ks. Tadeusz Głodkowski (12 X), ks. Józef Kudasiewicz (16 XI),  

ks. Stanisław Bielecki (28 XII). Niech odpoczywają w pokoju. 

mailto:michsem@wp.pl
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                                                                                    Ks. Jan Kaczmarek 

                                                                               Ojciec duchowny kapłanów 

 

4. Ojciec Święty Benedykt XVI ustanowił nowe święto kościelne: Święto Jezusa Chrystusa 

Najwyższego Kapłana, które obchodzone będzie w czwartek po Uroczystości Zesłania Ducha 

Świętego. W tym roku wypada ono dnia 23 maja. Formularz Mszalny, czytania i teksty Liturgii 

Godzin zostaną przetłumaczone na język polski i w niedługim czasie będzie je można nabyć. 

 

5. Dzień kapłański, 16 maja 2013 r., przeżywać będziemy pod hasłem: „Z łaski Boga, z wiary 

waszej”. Będzie to dzień z udziałem naszych rodziców (rodziców kapłanów), którzy przekazali nam 

wiarę, w której wzrastaliśmy i odkryli powołanie do kapłaństwa. Będzie to dzień wdzięczności nas 

kapłanów dla naszych rodziców żyjących i zmarłych, za przekazaną wiarę. Zaprośmy na to 

spotkanie naszych Rodziców, pomagając im dotrzeć na nie. Wyrazem naszej wdzięczności będzie 

Msza św. w ich intencji, za żyjących i za zmarłych, modlitwa, oraz różaniec i medalik, które 

wcześniej dla nich zakupimy. Pod koniec Mszy św. Ksiądz Biskup je poświęci, po czym osobiście 

wręczymy je naszym rodzicom. 

 

6. Sztafeta Modlitwy Kapłanów Diecezji Kieleckiej w Roku Wiary 

Rok Wiary w życiu i posługiwaniu kapłańskim jest szczególnie ważnym czasem. Jesteśmy sługami 

wiary Kościoła, jej ubogacania i krzewienia. Sami więc musimy zadbać o jakość naszej wiary. 

Każda słabość w życiu kapłana ma za przyczynę osłabienie w wierze. Jesteśmy jednak za siebie 

wzajemnie odpowiedzialni i naszą troską jest to, aby nikt nie zginął z naszych braci w kapłaństwie  

i z ludzi nam powierzonych. W Roku Wiary chcemy wzajemnie wspierać się przez modlitwę  

i prosić Boga o ożywienie, pogłębienie i ubogacenie naszej wiary.  

Po przeżytym Roku Kapłańskim (2009-2010), Rok Wiary jest ważnym etapem w procesie 

odnowienia kapłaństwa i życia kapłanów w Kościele. Kryzys tożsamości kapłańskiej to zawsze 

kryzys wiary. Dlatego w Roku Wiary podejmujemy w naszej Diecezji szczególną sztafetę 

modlitwy. Będzie ona wyrazem wzajemnej troski nas kapłanów o siebie i pomocy tym, którzy  

w różny sposób są zagrożeni.  

Wyrażać się będzie w tym, że każdego dnia dwóch księży odprawi Mszę św., i zachowa post 

ścisły w intencji podanej niżej. Gdyby ktoś nie mógł w tym dniu zachować postu ścisłego, np. ze 

względu na stan zdrowia, niech zachowa taki post, jaki będzie możliwy. Niech dzień ten będzie 

nacechowany bardziej niż inne dni naszą modlitwą osobistą, medytacją, adoracją. Będzie to swego 

wzajemny braterski dar. 

Kalendarium Mszy św. i postu znajduje się w Kurii, w Wyższym Seminarium Duchownym, na 

stronie internetowej, u Księży Dziekanów. 

 

Intencja Mszy św. i postu: 

O odnowienie, ożywienie i ubogacenie wiary kapłanów,  

o odnowę Mocą Chrystusa kapłanów naszej diecezji,  

o ich wytrwałość i miłość do kapłaństwa. 

 

7. Dni formacji permanentnej księży święconych w latach 1998-2013 w Domu Rekolekcyjnym  

w Skorzeszycach. Od 2013 roku zmienia się sposób formacji kapłanów od I do XV roku 

kapłaństwa. 

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

uczestniczyć w dwudniowych spotkaniach w Domu Rekolekcyjnym w Skorzeszycach. 

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

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

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

związanym z duszpasterstwem (Posługa i kompetencja: wykłady, warsztaty, pytania, problemy).  
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Jeśli do stałego dokształcania zobowiązani są lekarze, prawnicy, nauczyciele to także nasz 

udział w tych spotkaniach jest obowiązkowy. Tym bardziej, że stajemy wobec nowych wyzwań, 

pytań i zadań w świecie, który domaga się od nas kompetencji i świętości. 

 

Wiosna 

12-13 kwietnia – roczniki: 1998-2004 

26-27 kwietnia – roczniki: 2005-2012 

 

Jesień  

22-23 listopada – roczniki: 1999-2005  

29-30 listopada – roczniki: 2006-2013 

 

Początek w piątek o godz. 18.00. 

Zakończenie w sobotę o godz. 13.00. 

 

8. W sobotę dnia 19 października 2013 r. zaplanowana jest Pielgrzymka Młodych Kapłanów, 

święconych w latach 1998-2013 do Sanktuarium Matki Bożej w Młodzawach. 

 

Ks. Tomasz Rusiecki 

      Ojciec duchowny kapłanów 

 

IV. REFERAT DUSZPATERSTWA POWOŁAŃ 

 

1. W dniach 5-7 kwietnia 2013 r. odbędzie się kolejny weekend powołaniowy z cyklu Zostań 

klerykiem na weekend. Spotkanie rozpocznie się w piątek (godz. 15.30) i trwać będzie do 

niedzieli (obiad, godz. 13.30). Spotkanie jest nieodpłatne. Zgłoszenia kandydatów składać można 

do 15 marca 2013 r. (tel. 693-939-796; mail: kowalm@vp.pl).  

 

2. Kontynuując rozpoczęte w ubiegłym roku modlitewne czuwania „Przez Ich zasługi 

modlitwy”, zapraszamy do udziału w tej formie modlitwy. Nie są to spotkania zarezerwowanie dla 

młodzieży. Zapraszamy do udziału zarówno osoby dorosłe, młodzież jak i dzieci.  

 

Harmonogram spotkań: 

 10 maja 2013 r. w Pińczowie dla dekanatów: Jędrzejów, Wodzisław, Wiślica, Nowy 

Korczyn, Stopnica, Busko;  

 15 maja 2013 r. w Daleszycach dla dekanatów: Daleszyce, Bodzentyn, Masłów, Zagnańsk, 

Morawica, Chmielnik;  

 16 maja 2013 r. w Łopusznie dla dekanatów: Łopuszno, Piekoszów, Kielce, Chęciny, 

Małogoszcz;  

 29 maja 2013 r. w Skalbmierzu dla dekanatów: Skalbmierz, Kazimierza Wielka, 

Proszowice, Słomniki, Skała, Miechów;  

 3 czerwca 2013 r. w Szczekocinach dla dekanatów: Szczekociny, Włoszczowa, Koniecpol, 

Lelów, Sędziszów, Żarnowiec;  

Czuwanie składać się będzie z dwóch części: Msza Św. w intencji powołań (godz. 19.00) oraz  

czuwanie modlitewne przy relikwiach polskich Świętych i Błogosławionych, zakończone Apelem 

Jasnogórskim ok. godz. 21.00.  
 

              Ks. Mirosław Kowalski 

            Referent ds. powołań 

 

 

 

 

mailto:kowalm@vp.pl
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V. ŚWIĘTOKRZYSKI INSTYTUT TEOLOGICZNY 

 

1. Świętokrzyski Instytut Teologiczny w ramach studiów seminaryjnych prowadzi studia z zakresu 

teologii dla osób świeckich i konsekrowanych. W ramach studiów student otrzymuje wszelka 

pomoc stypendialną przewidzianą przez uczelnie. Studia odbywają się w Kielcach. W tej chwili 

mamy świeckich studentów na I i III roku. Program studiów przewiduje przygotowanie 

pedagogiczne, upoważniające do nauczania religii w szkole. Kształcenie w tym kierunku osób 

świeckich, jest potrzebą naszej diecezji, ponieważ coraz więcej katechetów świeckich odchodzi  

i będzie odchodziło na emeryturę. Sami księża nie zdołają zapewnić kadry nauczycielskiej w 

szkole.  

Zwracam się do Czcigodnych Księży z prośbą, aby Księża w swoich parafiach propagowali studia  

z teologii dla osób świeckich i konsekrowanych. Proszę także o to, aby w ramach ogłoszeń 

parafialnych o Świętokrzyskim Instytucie Teologicznym mówić. Jeśli Ksiądz wie o osobie, która 

wyraża zainteresowanie studiami, to proszę o kontakt z sekretariatem Instytutu. Niżej podaję 

godziny otwarcia i telefon: 

 poniedziałek: 8.00-14.00; 

 środa: 8.00-14.00; 

 czwartek: 9.00-12.00. 

Tel. 41-341-56-57 lub 41-344-54-25 w. 201. 

 

2. Informuję także, że Instytut prowadzi studia podyplomowe z zakresu duszpasterstwa rodzin  

i katechetyki dla księży i osób świeckich. Studia odbywają się w cyklu dwuletnim. W tym roku 

prowadzimy nabór na nową edycje. 

 

3. Wszystkim Księżą dziękuję za wpłaty na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

w Lublinie. Pragnę poinformować, że w ramach dotacji państwowych uniwersytet ma zwrot 

kosztów zatrudnienia pracowników naukowych i administracji. Nie ma dotacji na infrastrukturę i jej 

utrzymanie. Dlatego potrzebna jest zbiórka w celu utrzymania uniwersytetu. 

 

Przypominam, że w naszej diecezji obowiązują następujące zbiórki: 

1. taca z drugiego dnia Wielkanocy, 

2. zbiórka czerwcowa do puszki, 

3. taca letnia, 

4. zbiórka jesienna do puszki, 

5. taca ze św. Szczepana. 

Wszystkie terminy oraz numer konta są zmieszczone w Kalendarzu Liturgicznym naszej diecezji. 

Informację o zaległościach lub dotyczących bieżących wpłat można uzyskać w sekretariacie, jak 

również otrzymać blankiet wpłat. Każdego roku przed świętami Wielkanocnymi rozsyłam 

informację o zaległościach za poprzedni rok. Jest ona do odebrania u księży dziekanów. 

 

            Ks. dr Jarosław Czerkawski 

      Dyrektor Świętokrzyskiego Instytutu Teologicznego 

 

VI. DUSZPASTERSTWO MISYJNE 
 

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

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

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

 

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

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

nabożeństwo o charakterze misyjnym. Zebrane wówczas od dzieci ofiary pieniężne przesyłamy 
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do Kurii z dopiskiem: „Dzieci dzieciom misji”, które są przeznaczone dla dzieci z krajów 

misyjnych. W 2012 r. wpłynęły ofiary od dzieci tylko z 72 parafii naszej diecezji. Proszę Księży 

Proboszczów o większe zainteresowanie się tą sprawą. 

 

3. W uroczystość Zesłania Ducha Świętego (w 2013 r. – 19 maja), kiedy to świętujemy początek 

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

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

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

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

liturgicznych”. 

 

4. Śladem minionych lat Dyrekcja Diecezjalna Papieskich Dzieł Misyjnych organizuje od 1 lipca 

(poniedziałek, godz. 17.00) do 6 lipca (sobota, godz. 13.00) 2013 r. „XIII Misyjne Lato  

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

proszę Księży Proboszczów o zgłaszanie takich dzieci (do 15 czerwca 2013 r. pod nr telefonu  

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

 

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

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

                                                                                        Ks. Jan Kaczmarek 

                                                                         Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych 
 

VII. DUSZPASTERSTWO RODZIN 
 

1. Spotkania formacyjne dla Doradców Życia Rodzinnego: 

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

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

 

2. 8 kwietnia 2013 r. przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. 

Bliższe informacje na plakatach, które zostaną przesłane do parafii. 

 

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

Zajączkowska nr 4 tel. 41-306-47-59. 

 

4. 13-15 września 2013 r. w Skorzeszycach odbędą się Rekolekcje dla Doradców Życia 

Rodzinnego. Istnieje również możliwość uczestnictwa w tych rekolekcjach małżeństw z naszej 

Diecezji.  

 

5. 21-22 września 2013 r. odbędzie się XIX Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. 

Bliższe informacje na plakatach, które zostaną rozesłane do parafii. 

 

6. Poradnia Rodzinna funkcjonuje od września do czerwca – od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 16.00-18.00. Bliższe informacje w gablocie przy poradni oraz pod numerem tel. 

41-344-55-92 poniedziałek-piątek w godz. 16.00-18.00.  

 

7. Dzień skupienia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Kieleckiej oraz wybór nowego 

zarządu odbędzie się 2 marca (sobota) 2013 r. godz. 10.00 Msza św. i spotkanie na Sali 

konferencyjnej Al. IX Wieków Kielc 15a.  

 

8. „Spotkania małżeńskie” - Kontakt e-mail: januszbarwinek@gimail.com tel. 41-346-75-05; 

kom. 604-606-334. 

 

mailto:januszbarwinek@gimail.com


 7 

9. Wobec dużego zainteresowania, planowane jest uruchomienie przy Diecezjalnym Ośrodku 

Duszpasterstwa Rodzin punktu konsultacyjnego umożliwiającego skorzystanie z pomocy  

w zakresie naprotechnologii. 

 

10. Kontakty: 

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

 

II. Godziny dyżurów Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego  

- Wtorek  15.00-17.30 

- Środa  15.00-17.30 

- Piątek  10.00-12.00 

 

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

św. godz. 16.30 i spotkania na sali konferencyjnej Al. IX Wieków Kielc 15a. 

 

IV. Stowarzyszenie Praw Ojca – spotkania w środy od 16.00 -18.00 – sala konferencyjna, Al. IX 

Wieków Kielc 15a. 

 

                                                                                 Ks. dr Mariusz Rak 

                                                                                    Diecezjalny Duszpasterz Rodzin 

 

VIII. CARITAS 

 

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

„Jałmużna Wielkopostna”. Zostały przygotowane skarbonki wraz z materiałami informacyjnymi. 

Prosimy Księży Dziekanów o przekazanie do poszczególnych parafii. Ofiary ze skarbonek 

pozostają do dyspozycji w parafiach na cele charytatywne (cel wiodący: leczenie i rehabilitacja 

dzieci i starszych).  Prosimy o przekazanie w terminie do 30 kwietnia br. do Biura Caritas 

informacji o wysokości zebranych ofiar i ich przeznaczeniu. 

 

2. Tradycyjnie już Caritas zabiega o przekazanie 1% podatku w rozliczeniu rocznym za 2012 r. 

Apelujemy usilnie, aby Czcigodni Księża zachęcali wiernych do tej formy wsparcia działań Caritas 

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

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

internetowej www.kielce.caritas.pl można pobrać bezpłatny program do rozliczenia PIT 2012. 

 

3. Od lutego 2013 r. Caritas uruchamia stały kiermasz rzeczy używanych w pomieszczeniach przy 

ul. Wesołej 52a w Kielcach. Będzie można tam przekazać zbędne rzeczy codziennego użytku 

(książki, zastawy stołowe, obrazy, lampy itp.) lub wybrać dla siebie coś z tych rzeczy w zamian za 

ofiarę na Hospicjum w Kielcach. 

 

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

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

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

 

5. Informujemy, że od tego roku Tydzień Miłosierdzia będzie obchodzony od Niedzieli 

Miłosierdzia, a nie jak dotychczas od pierwszej niedzieli października. W tym roku Tydzień 

Miłosierdzia przypada w dniach 7-13 kwietnia. Dołóżmy starań, by przez liturgię, katechezę, 

spotkania okolicznościowe należycie podjąć formację wspólnoty parafialnej do czynnej miłości 

bliźniego. 

 

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

angażują wolontariuszy w dzieła charytatywne w szkole i w parafii. Jesteśmy gotowi udzielić  

http://www.kielce.caritas.pl/
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w tym zakresie wsparcia poprzez przekazanie materiałów formacyjnych oraz przeprowadzenie 

stosownych szkoleń. Więcej informacji na www.dcw.caritas.pl, tel. kom. 664-031-039. Dzieła 

wolontariatu nadzoruje ks. Krzysztof Banasik. 

 

7. Program PEAD 2013, czyli pomoc żywnościowa z Unii Europejskiej rusza od marca br. 

Zachęcamy do współpracy w celu tworzenia punktów wydawania żywności przy parafiach (np. 

przez Parafialne Zespoły Caritas). Zapewniamy pomoc merytoryczną. Dysponujemy też zapasem 

odzieży używanej w dobrym stanie, którą możemy przekazać na potrzeby parafii.  

 

8. Zachęcamy gorąco Księży Wikariuszy do prowadzenia turnusów kolonii charytatywnych.  

W tym roku zaplanowano turnusy w Kaczynie, Karpaczu i w Pogorzelicy. Coraz bardziej 

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

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

 

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

miłosierdzia. Dla Księży Dziekanów i Wicedziekanów został przygotowany wykaz ofiar 

przekazanych w ub. roku. Jeśli pozostały zaległości, prosimy o ich uregulowanie. Sprawozdanie 

merytoryczne z działalności Caritas Kieleckiej za 2012 r. przekażemy Księżom wraz z materiałami 

na Wielki Post. 
  

  Ks. Stanisław Słowik 

Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej 

 

IX. DUSZPASTERSTWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

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

wczasorekolekcji dla osób niepełnosprawnych: 

 

I. TURNUS:  2013-06-23 – 2013-07-06 

II. TURNUS: 2013-07-07 – 2013-07-20 

III. TURNUS: 2013-07-21 – 2013-08-03 

IV. TURNUS: 2013-08-04 – 2013-08-17 

V. TURNUS: 2013-08-18 – 2013-08-31 

 

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

 

2013-02-10 godz. 11.00 Światowy Dzień Chorego, Dom w Piekoszowie 

2013-03-03 godz. 14.00 Spotkanie wielkopostne, kościół św. Franciszka w Kielcach 

2013-04-13 godz. 11.00 Jubileusz 20-lecia Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie 

2013-05-12 godz. 14.30 „Majówka”, Dom w Piekoszowie 

2013-06-03 godz.10.30 Spotkanie na cześć bł. Jana Pawła II, Masłów, lotnisko 

2013-09-14 godz. 14.00 Ognisko, Plac obok Domu w Piekoszowie 

2013-11-17 godz. 11.00 Odpust, Kaplica Domu w Piekoszowie 

2013-12-31 godz. 20.00 „Sylwester”, Sala w Domu w Piekoszowie 

 

3. W Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie przez cały rok osoby chore, niepełnosprawne  

i starsze mogą korzystać z leczenia, rehabilitacji i opieki w szpitalnym Oddziale Rehabilitacji 

Ogólnoustrojowej, w Poradni Rehabilitacyjnej, w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej, w Zakładzie 

Opiekuńczo-Leczniczym, w Domu Pomocy Społecznej. Dom oferuje również rehabilitację 

ambulatoryjną, oraz zaprasza do korzystania z nowoczesnej sali gimnastycznej i basenu 

rehabilitacyjnego. Dysponujemy także odpowiednim zapleczem do zorganizowania dni skupienia  

i rekolekcji dla różnych wspólnot religijnych (nie tylko dla osób niepełnosprawnych). 

 Więcej informacji na stronie: www.ddn.org.pl  

http://www.dcw.caritas.pl/
http://www.ddn.org.pl/
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                                                                                                         ks. Jan Jagiełka 

                                                                                  Duszpasterz Chorych i Niepełnosprawnych 

 

X. REFERAT ORGANISTOWSKI 

 

1. Diecezjalne Studium Organistowskie jest wielką okazją do podniesienia kultury muzycznej  

w parafiach naszej diecezji, a poprzez to lepszego przeżywania liturgii. Zachęcam do 

zainteresowania się studium, zwłaszcza wszystkich Księży Proboszczów i proszę o kierowanie do 

niego młodych, muzycznie uzdolnionych osób (od III klasy szkoły gimnazjalnej wzwyż), które  

w przyszłości mogą stanowić wielką pomoc w pracy duszpasterskiej kapłanów. Jednocześnie 

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

dyplomem ukończenia Studium Organistowskiego. Jeśli ktoś nie posiada dyplomu ukończenia 

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

swoich kwalifikacji. Rozpoczynamy weryfikację takich osób. Dotyczy to także osób z ogólnym 

przygotowaniem muzycznym, które mają możliwość uzupełnienia kwalifikacji organistowskich  

w ramach kursu przyspieszonego. Nam wszystkim powinna zaś leżeć na sercu sprawa kształcenia 

muzyków kościelnych, gdyż jedynie poprawna gra i śpiew podczas nabożeństw przyczyniają się do 

„pomnażania chwały Bożej i uświęcenia wiernych”. Uprzejmie proszę Czcigodnych Księży 

Proboszczów o zmobilizowanie swoich podopiecznych, nieposiadających odpowiednich 

kwalifikacji, do podjęcia nauki w naszej szkole. Wszelkie informacje i zapytania proszę kierować 

na mail molej@wp.pl, lub pod nr tel. 692-188-039. 

 

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

Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach w dniach 20-21 września 2013 r. 

Zgłoszenia należy kierować do 10 września. Dzień skupienia ma na celu pogłębienie życia 

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

są zobowiązani organiści i pełniący funkcję organisty w parafiach diecezji. Początek dnia skupienia 

w piątek o 11.00, zakończenie w sobotę o 13.00. Uprzejmie proszę Czcigodnych Księży 

Proboszczów o „zwolnienie” organistów z wieczornej i porannej Mszy św. Koszty związane  

z uczestnictwem w skupieniu ponosi parafia własna organisty. Opłata wynosi 120 PLN. Wszelkie 

informacje i zapytania należy kierować na mail molej@wp.pl, lub pod numer telefonu 692-188-039. 

3. Zwracam się z prośbą i apelem do Czcigodnych Księży Proboszczów, aby jakikolwiek remont, 

renowację, konserwację organów i wszelkich innych instrumentów zabytkowych znajdujących się 

w posiadaniu parafii konsultować z Referatem ds. Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej  

w Kielcach.  

4. Przypominam Czcigodnym Księżom Dziekanom o nadsyłaniu do Kurii Diecezjalnej brakujących 

dokładnych rejestrów i wykazów organistów i pełniących funkcję organistów w poszczególnych 

parafiach diecezji.    

              Ks. Michał Olejarczyk 

                                                              Przewodniczący Komisji ds. Muzyki Kościelnej 

                                                                             Dyrektor Diecezjalnego Studium Organistowskiego 

 
XI. DIECEZJALNE DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY 

 

1. Wobec postępującej laicyzacji i demoralizacji społeczeństwa potrzeba jest szczególnej troski  

o młodych przez tworzenie i opiekę nad parafialnymi grupami apostolskimi. Zachęcam do 

korzystania przy tym z pomocy duszpasterzy odpowiedzialnych za poszczególne grupy, takie jak: 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Kręgi biblijne, Grupy pielgrzymkowe, Ruch Czystych Serc, 

mailto:molej@wp.pl
mailto:molej@wp.pl
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Ruch Światło-Życie, Rycerstwo Niepokalanej, Służba liturgiczna, Szkolne Koła Caritas. Niech 

młodzi, którzy poszukują grup wzrostu oraz pomocy duszpasterzy nie pozostaną bez naszej opieki. 

 

2. Zgodnie z zachętą Ojca Świętego Jana Pawła II Niedziela Palmowa jest Dniem Młodzieży. 

Zachęcamy, aby w tym dniu w parafiach zorganizować spotkania dla młodzieży według 

przesłanych materiałów lub w większych miejscowościach podtrzymać tradycję procesji między 

parafiami. 

 

3. W ramach Dekanalnego Duszpasterstwa Młodzieży organizowane będą czuwania modlitewne 

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

Dekanalni Duszpasterze Młodzieży przy wsparciu ze strony Księży Dziekanów. Proszę Księży  

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

 

4. W sobotę 8 czerwca 2013 roku odbędzie się XI Diecezjalne Spotkanie Młodzieży „Wiślica –  

u źródeł wiary”, pod hasłem „Być solą ziemi”. Rozpocznie się ono od pielgrzymki z czterech 

kościołów stacyjnych: Chotla Czerwonego, Jurkowa, Kociny i Strożysk. Zapisy w kościołach 

stacyjnych będą od godz. 10.00. 

 

5. Na XXVIII Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro udaje się z naszej diecezji 40-osobowa 

grupa młodych. Wobec wysokich kosztów tej pielgrzymki zwracamy się do Księży i parafii  

o pomoc w pozyskaniu wsparcia finansowego dla młodzieży. W tym celu, za zgodą Biskupa 

Ordynariusza, będzie przeprowadzona zbiórka ofiar. 

 

6. W dniach 11-12 października 2013 r. (piątek - sobota), odbędzie się w Kielcach  

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

apostolskie, która pragnie włączyć się w refleksję nad nauczaniem papieży Jana Pawła II  

i Benedykta XVI oraz podejmować odpowiedzialność za nasz kielecki Kościół. Księży 

Proboszczów i Wikariuszy prosimy o zachęcenie młodzieży oraz organizację jej przyjazdu do Kielc 

we współpracy z Księżmi Dziekanami i Dekanalnymi Duszpasterzami Młodzieży. Spotkanie 

rozpocznie się w piątek o g. 17.00, a zakończy w sobotę również o g. 17.00.  
 

                                                                                            Ks. Sławomir Sarek 

                                                                                 Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży 

 

XII. OŚRODEK DUSZPASTERSTWA AKADEMICKIEGO „EMMANUEL” 

W KIELCACH, UL. WESOŁA 54 

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

 

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

Diecezjalne Centrum Duszpasterstwa Akademickiego w Kielcach przy ulicy Wesołej 54. 

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

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

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

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

Czcigodnych Księży Proboszczów o informowanie w czasie ogłoszeń parafialnych  

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

włączenie się w misję docierania z propozycjami dla tego środowiska.  

 

2. Trwa aktualnie remont kaplicy akademickiej, która decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza 

będzie kościołem akademickim pw. bł. Jana Pawła II, a staraniem organizacyjnym ks. Prałata 

Stanisława Kowalskiego zyska nową estetykę.  Jest to historyczne wydarzenie w życiu środowiska 

akademickiego naszej diecezji i miasta. Żyjemy wdzięcznością za fakt, że akademicy kieleccy będą 

mieli piękną świątynię. Skala prac zmusiła nas do reorganizacji pracy Ośrodka Diecezjalnego. 

mailto:emmanuel.da.kielce@wp.pl
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Niedzielna Eucharystia Akademicka jest sprawowana w Bazylice katedralnej o godz. 18.00,  

a w dni powszednie w kaplicy przygotowanej w ramach pomieszczeń DA przy ul. Wesołej 54. 

(poniedziałek i wtorek – g. 19.30.) 

 

3. Diecezjalne Centrum Duszpasterstwa Akademickiego w Kielcach organizuje wiosenną edycję 

KATECHEZ PRZEDMAŁŻEŃSKICH prowadzonych METODĄ WARSZTATOWĄ 
Spotkania rozpoczną się w środę 20 lutego 2013 r. o godz. 18.00 w Sali Duszpasterstwa 

Akademickiego przy ul. Wesołej 54. Szczegóły na stronie www.da-kielce.com  

 

4. Rekolekcje Akademickie w Wielkim Poście odbędą się w dniach 10-13 marca 2013 r. i będą 

odprawiane w Bazylice Katedralnej. Będzie im przewodniczył o. Krzysztof Pałys, dominikanin.  

Na zakończenie w środę, uroczystej Eucharystii o godz. 20.00 będzie przewodniczył Biskup 

Ordynariusz Kazimierz Ryczan. 
 

5. W Roku Wiary, pod patronatem i z błogosławieństwem Biskupa Ordynariusza Kazimierza 

Ryczana, organizujemy Diecezjalną Pielgrzymkę Rektorów, nauczycieli akademickich  

i pracowników kieleckich wyższych uczelni do Ziemi Świętej w dniach od 5-12 września 2013 r. 

Szczegółowy program i warunki organizacyjne na stronie www.da-kielce.com – zakładka 

pielgrzymka. Zwracamy się z serdeczną prośbą do P.T Czcigodnych Księży o informowanie  

i zachętę w swojej parafii skierowaną do pracowników uczelni wyższych oraz UWAGA! -  

W pielgrzymce mogą wziąć także nauczyciele. 
 

6. 20 kwietnia 2013 r. odbędzie się 77 Pielgrzymka Akademicka Na Jasną Górę pod hasłem: 

„Jesteście solą ziemi”. Zbiórka i wyjazd autokarami z naszego Duszpasterstwa o godz. 6.45. Koszt 

wyjazdu to 15 zł. Zapisy prowadzone są w Ośrodku DA przy ul. Wesołej 54 i u parafialnych 

Duszpasterzy Akademickich. Szczegółowy program będzie wkrótce opublikowany na oficjalnej 

stronie duszpasterstwa. 

 

7. Informacje stałe: 

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

wcześniejszym umówieniu. 

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

 Adoracja Najświętszego Sakramentu – we wtorki 

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

 

Uprzejmie prosimy Czcigodnych Księży o przypomnienie młodzieży studiującej o działalności 

duszpasterstwa akademickiego i o możliwości uzyskania wszelkiej pomocy duszpasterskiej. 

 

Duszpasterze Akademiccy w Kielcach w roku Akademickim 2012/2013: 

 

Ks. dr Artur Skrzypek  

Diecezjalny Duszpasterz Akademicki  

ul. Wesoła 54  

tel. 508-865-553  

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

Ks. Marek Blady  

Parafia Miłosierdzia Bożego  

ul. Mieszka I 48  

tel. 600-604-258  

Ks. Maciej Pawłowski  

Parafia Św. Jadwigi Królowej  

Skwer Św. Jadwigi 1  

tel. 662-774-760  

Ks. Marcin Boryń  

Parafia Św. Wojciecha  

Plac Św. Wojciecha 9  

tel. 41 344-44-81  

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

http://www.da-kielce.com/
http://www.da-kielce.com/
http://www.da-kielce.com/
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Ks. Tomasz Szczepanik  

Parafia Św. Józefa Robotnika  

ul. Turystyczna 3  

tel. 502-171-048  

o. Adam Gęstwa  

Parafia Św. Franciszka z Asyżu  

ul. Warszawska 33  

tel. 728-329-856  
 

                                                                                             Ks. Artur Skrzypek 

                                                                              Diecezjalny duszpasterz akademicki 

                                                                                                        

XIII. DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY LITURGICZNEJ 
 

1. W dniach 08 – 15 lipca 2013 r. będzie miała miejsce Diecezjalna Pielgrzymka Służby 

Liturgicznej i ich rodzin do Włoch. Program pielgrzymki przedstawia się w następujący sposób: 

FLORENCJA - RZYM - WATYKAN – MONTE CASINO – NEAPOL -  MONTE ST.ANGELO – 

SAN GIOVANNI ROTONDO –  LANCIANO – MANOPELLO – LORETO – WIEDEŃ.  Cena 

1450 zł. W Roku Wiary zapraszamy ministrantów i ich rodziny do wspólnego pielgrzymowania. 

Bliższe informacje na www.ministranci.info.pl lub bezpośrednio u Dekanalnego Moderatora Służby 

Liturgicznej. Prosimy P.T. Czcigodnych Księzy o podanie tej informacji w ogłoszeniach 

parafialnych. 

 

2. Dnia 2 marca 2013 r. rozpocznie się Kurs dla animatorów Służby Liturgicznej. Przez dalszą 

formację starszych ministrantów pragniemy pogłębiać ducha wrażliwości na piękno liturgii oraz 

odpowiedzialności za formowanie młodszych ministrantów. Animator po ukończeniu kursu na 

pewno będzie pomocny w parafii, w pracy z ministrantami bądź innymi grupami dziecięcymi.  

W ostatnich latach kurs animatora służby liturgicznej ukończyło kilkudziesięciu ministrantów  

i bardzo dobrze sprawdzili się na wyjazdach letnich i zimowych organizowanych przez 

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej. Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu opiekuna – 

wychowawcy. Zgodnie z prawem wymagane jest, by w przypadku wyjazdów zorganizowanych  

z grupą osób niepełnoletnich, osoba opiekująca się miała odpowiednie kwalifikacje. Kurs dla 

animatorów służby liturgicznej prowadzony będzie w dwóch etapach: 

I. formacja pedagogiczna z ukończeniem kursu wychowawcy dzieci i młodzieży podczas 

wyjazdów zorganizowanych (spotkania 2, 9, 16, 23 marca 2013 r. o godz. 8.30 w LO im. 

Juliusza Słowackiego w Kielcach)  

II. formacja liturgiczno-duchowa (cztery spotkania – odbywać się będą w WSD w Kielcach  

w maju i czerwcu 2013 r. – terminy do ustalenia z animatorami). 

Ukończenie kursu uwieńczy promocja i błogosławieństwo Księdza Biskupa podczas Dnia 

Ministranta 14 września 2013 r. 

 

Kandydat na animatora służby liturgicznej powinien spełniać następujące wymagania: 

o Musi mieć ukończoną szkołę średnią ( świadectwo maturalne). 

o Powinien być lektorem i posiadać zauważalne cechy potrzebne w posłudze animatorskiej 

(pobożność, sumienność, odpowiedni poziom intelektualny, dobry kontakt z młodszymi 

ministrantami).  

o Animatorem nie może być osoba sprawiająca trudności wychowawcze i będąca 

negatywnym przykładem dla młodszych ministrantów.  

o Kandydat w dniu zgłoszenia musi przedstawić: opinię od Księdza Proboszcza. 

o Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Diecezji Kieleckiej będzie corocznie organizowało 

szkolenia dla starszych ministrantów – lektorów i animatorów.  

 Animator w czasie kursu animatora po uzyskaniu odpowiedniego zaświadczenia może 

pełnić obowiązki opiekuna wychowawcy na obozach i koloniach organizowanych przez 

parafię i diecezję. 

 

http://www.ministranci.info.pl/
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3. 8 czerwca 2013 r. będzie miała miejsce Ogólnopolska Pielgrzymka Ministrantów i Lektorów 

do Gniezna. W każdym dekanacie będzie organizowany wspólny wyjazd. Więcej informacji 

podamy w najbliższym czasie. 

 

4. Na początku wakacji (czerwiec-lipiec 2013 r.) zapraszamy służbę liturgiczną do wyjazdu nad 

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

w Pogorzelicy Gryfickiej. Zachęcamy do wspólnego wyjazdu.  

 

5. 14 września 2013 r. odbędzie się Diecezjalny Dzień Ministranta. Zapraszamy ministrantów  

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

 

6. W październiku 2013 r. rozpocznie się Kurs dla lektorów. Kurs prowadzony będzie w różnych 

rejonach naszej diecezji. Błogosławieństwa lektorom udzieli Biskup Ordynariusz Kazimierz Ryczan 

w Bazylice Katedralnej w Kielcach. 
 

                                                                                                  ks. Łukasz Zygmunt  

                                                                            Diecezjalny Moderator Służby Liturgicznej 

 

XIV. KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY 

 

1. Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży służy pomocą przy zakładaniu i prowadzeniu 

oddziałów parafialnych KSM. Obecnie funkcjonuje 9 oddziałów. Zachęcamy do zainteresowania 

się tą formą duszpasterstwa młodzieży. 

 

2. W dniach 8-10 marca 2013 r. w Skorzeszycach odbędzie się Ogólnopolska Sesja Zarządów 

Diecezjalnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. 

 

3. W sobotę, 16 lutego 2013 r. o godz. 19.00 w Gimnazjum w Bielinach odbędzie się konferencja 

walentynkowa pt. „Jak kochać, żeby zwariować”. Poprowadzi ją o. Adam Szustak –

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

KSM, ks. Marka Bladego tel.: 600-604-258 

                                                                                                ks. Marek Blady  

                                                                                       Asystent diecezjalny KSM 

 

XV. RYCERSTWO NIEPOKALANEJ 

 

1. Dni Skupienia Rycerstwa Niepokalanej w 2013 r. będą się odbywały w Kaplicy Domu 

Parafialnego przy par. Niepokalanego Serca NMP w Kielcach, ul. Urzędnicza 3.  W programie Dni 

Skupienia (rozpoczęcie godz. 9.30 zakończenie ok. godz. 13.30): Godzinki o Niepokalanym 

Poczęciu NMP, modlitwa różańcowa, nabożeństwo okresowe, konferencja formacyjna, Msza św.  

i Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

Terminy: 9 lutego; 13 kwietnia; 8 czerwca; 14 września; 12 października; 9 listopada; 14 grudnia. 

 

Zapraszamy wszystkich Animatorów Grup Parafialnych MI z całej diecezji oraz Rycerzy 

Niepokalanej pragnących pogłębić duchowość maryjną. 

 

2. Diecezjalny Ośrodek Rycerstwa Niepokalanej mieści się w Domu Parafialnym przy  

par. Niepokalanego Serca NMP w Kielcach ul. Urzędnicza 3 (w suterenach) i czynny jest  

w czwartki od godz. 13.30 do 16.00 oraz podczas Dni Skupienia MI tel. kontaktowy 691-346-672 

 

3. Zapraszamy wszystkich czcicieli Męki Pańskiej i Matki Bożej Bolesnej na XVI Wielkopostną 

Pielgrzymkę Pokutną na Kalwarię Świętokrzyską w Morawicy, która odbędzie się 2 marca 

2013 r. Rozpoczęcie o godz. 8.45 zakończenie o godz. 15.00 

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

  8
45

  Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP  

  9
15  

Modlitwa różańcowa - Tajemnice Bolesne  

  9
50   

Powitanie Pielgrzymów  

10
00      

Eucharystia  

Droga Krzyżowa na Wzgórzu Kalwarii  

12
30        

przerwa na herbatę  

13
00        

Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy (z podziękowaniami i prośbami 

pielgrzymów)  

14
00

      Wystawienie Najświętszego  Sakramentu, prywatna Adoracja  

        Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego  

15
00        

Błogosławieństwo Eucharystyczne kończące Pielgrzymkę 

 

                                                                            Ks. Paweł Kolanowski 

                                                                   Asystent Diecezjalny Rycerstwa Niepokalanej 
                                                                              

XVI. RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE 
 

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

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

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

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

 

 Turnus I - w terminie 30.06-16.07.2013 r. 

Oaza Dzieci Bożych po klasie IV i V szkoły podstawowej  

Oaza Nowej Drogi 3º  po II klasie gimnazjum i wzwyż 

 

 Turnus II -  w terminie 17.07-02.08.2013 r. 

Oaza Nowej Drogi 3º  po II klasie gimnazjum i wzwyż 

Oaza Nowej Drogi 1º  po klasie VI szkoły podst. i I klasie szkoły gimnazjalnej 

 

 Turnus III - w terminie 03-19.08.2013 r. 

Oaza Nowego Życia Iº osoby ze szkół średnich i studenci  

 

Kartę uczestnika oazy wakacyjnej można pobrać z naszej strony www.kielce.oaza.org.pl (Pliki do 

pobrania). Zgłoszenia przyjmuje Referat Ruchu Światło-Życie z zaliczką w wysokości 150 zł.  

w terminie do 14 czerwca 2013 r. 

 

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

Ewangelizacyjne w Szlachtowej k/ Szczawnicy, w dniach 20-25 sierpnia 2013 r. Koszt 250 zł. dla 

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

 

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

Światło- Życie, tel. 41-368-05-04 oraz Ksiądz Moderator, tel. 602-758-365. 
 

 

               Ks. Sławomir Sarek 

                                                            Moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie 

 

 

 

                                                                                          † Kazimierz Gurda  

                                                                                          Wikariusz Generalny 

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

