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Miniony rok 2014 był dla na-
szego kieleckiego Seminarium 
Duchownego szczególnym czasem, 
któremu patronowała Matka Boża 
Nieustającej Pomocy. W grudniu 
wszyscy razem przeżywaliśmy ra-
dosny jubileusz 90-lecia Kół Ma-
ryjnych w naszym seminarium. Do 
dziś nie wiemy, kto był pierwszym 
założycielem Koła Maryjnego, istnie-
jącego na naszej uczelni. Zdaniem 
wielu mógł to być tutejszy ks. pro-
fesor, późniejszy rektor seminarium,  
bł. Józef Pawłowski, jednak nie 
mamy na tę hipotezę wystarczają-
cych świadectw i dowodów. Wiemy 
jednak, że pierwsze koło, rozwijające 
cześć i kult dla Najświętszej Maryi 
Panny wśród kieleckich seminarzy-
stów, powstało w 1924 roku. Jego 
działalność przez wszystkie te lata 
była skupiona wokół modlitwy oraz 
pomocy charytatywnej, niesionej 
słabym, ubogim, ciężko chorym. 
Istniało kilka kół Maryjnych, a obec-
nym „następcą” ich modlitwy oraz 
tradycji jest Klerycki Ruch Maryjny 
(KRM), powołany do życia w 2008 
roku. KRM szczególnie ożywił kult 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 
przed której obrazem gromadzimy 
się w każdą środę o godzinie 19.45, 
na nowennie. Razem z klerykami 
modlą się mieszkańcy 7 województw, 

90 LAT Z MARYJĄ
Dkn Dominik Terczyński

„Maryja jest jak gwiazda, która rozświetla nasze ścieżki
i to Ona pokaże ci bezpieczną drogę do Ojca Niebieskiego.”

Św. Ojciec Pio

którzy nadsyłają na nasz adres swoje 
intencje modlitewne, odczytywane 
podczas nowenny do MB Nieusta-
jącej Pomocy. Najwięcej intencji 
nadsyłają do nas mieszkańcy Wro-
cławia, Katowic oraz naszej diecezji 
kieleckiej. Ruch Maryjny już trzeci rok 
z rzędu prowadzi dzieło Szlachetnej 
Paczki wśród społeczności kieleckie-
go WSD. Organizacja minionego 
jubileuszu była dla nas wszystkich ko-
lejnym wielkim wyzwaniem. Razem 
z Księdzem Rektorem oraz naszym 
opiekunem, ks. prof. Janem Nowa-
kiem, postanowiliśmy, że obchody 
jubileuszu będą koncentrować się wo-
kół modlitwy, która była sercem tego 
wydarzenia, ale także wokół kultu 
świętych i błogosławionych, muzyki, 
dziennikarstwa oraz sportu.

Dzień Maryjnego jubileuszu 
przypadł na 20 grudnia. Mimo iż 
był to czas przedświąteczny, przy-
było ponad 80 osób, w formie 
grup zorganizowanych z parafii 
(najliczniejsze grupy: par. Trójcy 
Świętej z Jędrzejowa, par. Drugnia,  
par. Nakło) oraz z kieleckich domów 
dziecka. Ksiądz Rektor prof. Paweł 
Tambor otworzył nasz jubileusz mo-
dlitwą. Na początku wysłuchaliśmy 
koncertu o tematyce powołaniowej, 
który zagrał dla nas klerycki zespół 
„Kerygmat” razem z przedstawicie-
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lami Koła Powołaniowego „Quo 
Vadis?”. Koncert szczególnie przy-
padł do gustu młodzieży i wszystkim 
zgromadzonym dzieciom, które były 
najbardziej rozśpiewaną oraz roztań-
czoną częścią naszej publiczności. 
Tuż po koncercie rozpoczęliśmy 
wspólne zwiedzanie Wyższego Se-
minarium Duchownego z alumnami 
roku V, III i II. Goście poznali historię 
naszej uczelni, zwiedzili m.in. kaplicę 
św. Stanisława Kostki, kaplicę św. 
Kazimierza Królewicza, „Marmury” 
oraz „Drewnianą Przejściówkę”. 
Oprowadzanie gości przebiegało 
w kluczu poznawania świętych  
i błogosławionych, którzy kiedyś wę-
drowali korytarzami kieleckiego se-
minarium, a więc św. Jana Pawła II,  
bł. Józefa Pawłowskiego, bł. Jerzego 
Matulewicza, wreszcie kandyda-
tów na ołtarze: ks. Piwowarczyka  
i ks. Łuczyka.

O godzinie 10.30 wszyscy prze-
szliśmy do seminaryjnego kościoła 
p.w. Trójcy Świętej na wspólną Eu-
charystię, która była najważniejszym 
punktem całego jubileuszu. Po jej 
zakończeniu wszyscy zgromadzeni 
mieli możliwość ucałowania reli-
kwii św. Jana Pawła II oraz bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki, którzy obok  
MB Nieustającej Pomocy byli pa-
tronami tego wyjątkowego dnia. 
Wszystkie późniejsze wydarzenia 
miały już miejsce na seminaryjnej 
auli bądź na refektarzu, a otworzył 
je koncert wspólnoty ZCB: „Zarażę 
Cię Bogiem”. Jest to wspólnota 
znana nie tylko nam, seminarzy-
stom, lecz także wielu mieszkańcom 
naszej diecezji. Młodzież z ZCB 

każdego roku zmierza przed tron 
Królowej Polski w ramach diece-
zjalnej pieszej pielgrzymki, poko-
nuje setki kilometrów po drogach 
całej Europy w ramach spotkania 
w duchu Taizè, pomaga chorym  
i niepełnosprawnym w Piekoszowie, 
a ostatnio razem ze swoim opie-
kunem, ks. Marcinem Boryniem, 
organizuje modlitwę różańcową 
na ulicach Kielc. Po ich koncercie, 
który miał charakter modlitwy ubo-
gaconej śpiewem i muzyką płynącą  
z instrumentów, rozpoczął się wy-
kład ks. prof. Władysława Antoniego 
Sowy, byłego rektora kieleckiego 
seminarium. Ksiądz profesor znał 
osobiście bł. Jerzego Popiełuszkę, 
razem z nim służył w tej samej jed-
nostce wojskowej, dzięki czemu był 
naocznym świadkiem wiary i drogi 
do męczeństwa oraz świętości ks. 
Jerzego, który w tamtych „wojsko-
wych czasach” nosił jeszcze imię 
Alfons. Wykład pt. „Mój kolega  
z wojska – bł. ks. Jerzy Popiełuszko 
i jego kult Maryjny” został bardzo 
ciepło przyjęty przez całą zgroma-
dzoną widownię, tym bardziej, że był 
ubogacony archiwalnymi zdjęciami 
i materiałami, przygotowanymi 
przez prelegenta. Dodatkowo każ-
dy uczestnik jubileuszu otrzymał 
od ks. profesora obrazek ze zdję-
ciem bł. Jerzego z czasów służby  
w wojsku. Wspomniany wykład był 
uwieńczeniem pierwszej części jubi-
leuszu, dotyczącej błogosławionych 
i świętych, a po jego zakończeniu 
wszyscy przeszliśmy do refektarza na 
smaczny obiad przygotowany przez 
Siostrę Romualdę.

Z ŻYCIA SEMINARIUM
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Po pożywnym obiedzie przy-
szedł czas na spotkanie ze światem 
sportu. Na nasze zaproszenie od-
powiedziała pani Dagmara Grad, 
zawodniczka KGHM Zagłębia Lubin, 
która mimo młodego wieku ma już 
na koncie mistrzostwo Polski, grę 
w niemieckim BV Cloppenburg 
i występy w reprezentacji Polski. 
Pojawiły się także siatkarki klubu 
sportowego KSZO Ostrowiec Świę-
tokrzyski: pani Barbara Bawoł, pani 
Kamila Ganszczyk, które na co dzień 

rywalizują na najwyższym szczeblu 
rozgrywek krajowych. Z kolei księ-
ża naszej diecezji: ks. Marek Łosak  
i ks. Grzegorz Pastorczyk, opowiedzie-
li nam o reprezentacji Polski księży, 
która już 5 razy zdobyła Mistrzostwo 
Europy w halowej piłce nożnej,  
a ostatnio przywiozła z tej imprezy 
srebrny medal. Spotkanie ze spor-
towcami obfitowało w wiele zdjęć  

i naturalnie w niekończącą się liczbę 
autografów. Wszyscy zaproszeni 
sportowcy opowiadali o początkach 
swojej kariery, potrzebie wytrwało-
ści i o pomocy Pana Boga w ich 
życiu. Wszystkich szczególnie miło 
zaskoczyły reprezentantki KSZO 
Ostrowiec Świętokrzyski, które dla 
każdego uczestnika jubileuszu przy-
wiozły plakaty z autografami swoich 
koleżanek z klubu siatkarskiego. 
Kiedy ostygły emocje sportowe, po 
raz kolejny na scenę wyszedł zespół 

„Kerygmat”, który z racji zbliża-
jących się Świąt Narodzenia Pań-
skiego wykonał dla nas kilkanaście 
kolęd. Ostatnim punktem jubileuszu 
było spotkanie z przedstawicielkami 
świata dziennikarstwa. Mieliśmy 
ogromny zaszczyt gościć panią 
Justynę Kuśtowską: redaktor na-
czelną „Oratora Świętokrzyskiego”, 
panią Anetę Gil: dziennikarkę Radia 

OBECNI



121

Z ŻYCIA SEMINARIUM

Fama oraz panią Paulę Niechciał, 
studentkę dziennikarstwa, którą już 
możemy oglądać na antenie telewizji 
TRWAM. Spotkanie to miało formę 
wywiadu, który przeprowadzała 
pani Niechciał. Na „ogień pytań”,  
z ogromną cierpliwością odpowia-
dały obie dziennikarki (p. Kuśtow-
ska i p. Gil), które mówiły o swojej 
pracy, mediach oraz występach  
w radiu, czy przed kamerą. Również 
i tutaj nie zabrakło autografów,  
a nawet dedykacji, za które wszyscy 
dziękujemy. 

Tak w ogromnym skrócie wyglą-
dały obchody jubileuszu 90-lecia Kół 
Maryjnych w naszym seminarium. 
Jego przygotowanie zajęło nam 
kilkanaście tygodni, jednak jeszcze 
większą radość przyniosło rozsławie-
nie kultu Matki Bożej, czy świąteczne 
prezenty, które jako społeczność 
seminaryjna przekazaliśmy gościom 
z kieleckich domów dziecka. Na tym 
miejscu serdecznie dziękujemy za 
pomoc, serdeczność i cierpliwość, 

jaką w przygotowaniach okazał nam 
Ksiądz Rektor, cały zarząd, nasz 
opiekun i wszyscy profesorowie. 
Słowa: „Bóg zapłać” kierujemy do 
wszystkich, którzy nie szczędzili dla 
nas swojego czasu i pomocy, a więc 
do Wydawnictwa „JEDNOŚĆ”, 
Grona Przyjaciół i Sympatyków 
WSD Kielce, Czasopisma „Obecni”, 
Zespołu „Kerygmat”, Radia Fama, 
kieleckiej firmy „BIUROGRAF” 
oraz jędrzejowskiej firmy „PUMA”. 
W sposób szczególny dziękujemy 
wszystkim anonimowych ofiarodaw-
com, którzy wspomagali Ruch Ma-
ryjny w czasie naszego podniosłego 
jubileuszu. Mamy nadzieję, że wszy-
scy będziemy świętować 100-lecie 
Kół Maryjnych w jeszcze większym 
gronie. Wszystkim, którzy potrzebu-
ją naszej modlitwy, przypominamy 
adres email: krmkielce@interia.pl. 
Na każdą wiadomość odpiszemy, 
podając jednocześnie terminy mo-
dlitw w Państwa intencjach.

DKN DOMINIK TERCZYŃSKI – alumn V roku WSD Kielce


