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KS. BP JAN PIOTROWSKI  
Z WIZYTĄ W SEMINARIUM 

W Wielką Środę w naszym 
domu mogliśmy cieszyć się z wizyty 
Księdza Biskupa Ordynariusza Jana 
Piotrowskiego. Podczas wspólnych 
uroczystych Nieszporów wypraszali-
śmy razem z naszym Pasterzem łaski 
potrzebne do dobrego przeżywania 
czasu Wielkiej Nocy. Podczas krót-
kiej homilii Ksiądz Biskup mocno za-
znaczył, że „mieszkańcy tego domu, 
jakim jest seminarium, w sposób 
szczególny powinni być naśladow-
cami Chrystusa”. Po modlitwie,  
w refektarzu seminaryjnym miała 
miejsce wspólna wieczerza, po któ-
rej Ks. Bp Jan zwiedził seminarium: 
sale wykładowe, kaplicę, siłownię, 
aulę. Spotkał się także z domownika-
mi seminarium w ich mieszkaniach: 
profesorami, siostrami boromeusz-
kami oraz alumnami. 

CZAS TRIDUUM PASCHALNEGO 

Jak co roku, cała nasza wspól-
nota seminaryjna uczestniczyła  
w pełni w przeżywaniu świętego 
czasu Wielkiego Postu, zaś w sposób 
szczególny miała swój udział w Tri-
duum Paschalnym. Wielki Czwartek, 
Wielki Piątek i Wielka Sobota oraz 
wreszcie Niedziela Zmartwychwsta-
nia to najważniejsze dni w roku, 
kiedy wspominamy największe 
tajemnice naszej wiary. Księża 
przełożeni, profesorowie oraz bracia 

KALENDARIUM  
WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W KIELCACH

diakoni i alumni przeżywali ten czas 
w skupieniu i modlitwie, zwłaszcza 
podczas liturgii w bazylice katedral-
nej w Kielcach.

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ  
W ARESZCIE ŚLEDCZYM W KIELCACH

3 kwietnia br. w Areszcie Śled-
czym w Kielcach klerycy tam posłu-
gujący wraz z osadzonymi wystawili 
Misterium Męki Pańskiej. Przygo-
towania do tego wydarzenia trwały 
przez cały Wielki Post. Początko-
wo próby odbywały się dwa razy  
w tygodniu, a w ostatnim tygo-
dniu spotykaliśmy się codziennie.  
W inicjatywę włączyli się alumni: dkn 
Piotr Wojtasiński, Mateusz Szostak, 
Adam Majewski, Paweł Latos, Jakub 
Malicki i Michał Woźniak, którzy 
pod okiem s. Nazareny Scopelliti 
oraz pracowników aresztu spotykali 
się z osadzonymi w kieleckim wię-
zieniu. W kwietniowym spotkaniu 
w zakładzie karnym wzięli udział 
przedstawiciele władz kościelnych 
oraz państwowych.
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KONFERENCJA NAUKOWA NA 1050. 
ROCZNICĘ CHRZTU

Dnia 16 kwietnia br. odbyło 
się kolejne spotkanie Koła Histo-
rycznego. Miało ono szczególny 
charakter, ponieważ pojawili się 
wyjątkowi goście, zaproszeni przez 
naszego opiekuna – ks. dra Andrzeja 
Kwaśniewskiego. Wśród nich był 
rektor naszego seminarium – ks. dr 
Paweł Tambor. Swoją obecnością 
zaszczycili nas także: pani prof. Be-
ata Wojciechowska, pani dr Sylwia 
Konarska-Zimnicka – wykładowcy 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach wraz z grupą dokto-
rantów Instytutu Historii. Ponadto 
Krzysztof Zemeła – prezes Polskiego 
Towarzystwa Historycznego Od-
dział w Skarżysku-Kamiennej oraz  
dr Piotr Kardyś. W czasie spotkania 
omawialiśmy planowaną na przyszły 
rok ogólnopolską konferencję hi-
storyczną, która zostanie włączona  
w uroczyste obchody 1050. rocznicy 
chrztu Polski. Wymieniliśmy swoje 
spostrzeżenia i pomysły. Spotkanie 
miało miejsce w Pracowni Naukowej 
Koła Historycznego im. Ks. Prof. 
Daniela Olszewskiego.

REFERAT ALUMNA PIOTRA MISZTALA 
NA KIELECKIM UNIWERSYTECIE

Dnia 27 kwietnia br. członek 
Koła Historycznego – alumn roku III  
Piotr Misztal przedstawił referat 
na Uniwersytecie Jana Kocha-
nowskiego w ramach sympozjum 
zorganizowanego przez Studenckie 
Koło Naukowe Regionaliści. Był to 
pierwszy referat wygłoszony przez 

członka Koła Historycznego na kon-
ferencji naukowej. Tematem badań 
naukowych referenta była Teologia 
Dogmatyczna do czasów Soboru 
Watykańskiego II w Seminarium 
Duchownym w Kielcach.

„PRZEZ ICH ZASŁUGI I MODLITWY”

2 maja 2015 r. rozpoczęliśmy 
cykl modlitw „Przez Ich zasługi  
i modlitwy…” – to prośba o po-
wołania zanoszona za pośrednic-
twem świętych i błogosławionych. 
Odwiedziliśmy kilka parafii naszej 
diecezji, a wśród nich: parafię św. 
Wojciecha w Kielcach i Książu Wiel-
kim, Podwyższenia Krzyża Świętego  
w Kazimierzy Wielkiej, Matki Bo-
żej Anielskiej w Polichnie oraz 
św. Jacka i św. Marii Magdaleny 
w Kroczycach. Każde spotkanie 
rozpoczynała Eucharystia pod prze-
wodnictwem członka zarządu WSD. 
Koncelebrowali ją także licznie 
przybyli kapłani. Cała oprawa litur-
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giczna i muzyczna przygotowana 
była przez alumnów WSD. Druga 
część spotkania, bezpośrednio po 
Eucharystii, odbywała się przy reli-
kwiach świętych i błogosławionych. 
Modlitwa zaplanowana jest w taki 
sposób, aby każdy uczestnik brał  
w niej aktywny udział. Na zakończe-
nie była także możliwość ucałowania 
relikwii m.in.: św. Jana Pawła II,  
św. s. Faustyny Kowalskiej czy reli-
kwii Drzewa Krzyża Świętego.

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI  
W SEMINARIUM

Sztuka teatralna, koncert ze-
społu „Good News”, spotkania ze 
sportowcami i aktorką Magdaleną 
Waligórską, majówka rodzinna  
i zwiedzanie Wyższego Seminarium 
Duchownego – tak wyglądał „Dzień 
otwartych drzwi”, zorganizowany  
z myślą o zainteresowanych życiem 
kościelnej uczelni. Spotkaniu towa-
rzyszyła także wspólna modlitwa, 
śpiew i taniec. Można było także 
skosztować przygotowaną na tę 
okazję kiełbaskę z grilla ustawio-
nego na seminaryjnym dziedzińcu.  
W murach nasze j 
uczelni gościły grupy 
m.in. z parafii kielec-
kich, z Drugni, Pieko-
szowa, Skorzeszyc czy 
ze Strawczyna; byli to 
ministranci, schole, 
grupy wspólnotowe, 
rodziny, a także rodzi-
ce alumnów. 

II DIECEZJALNA PIELGRZYMKA  
DO MIECHOWA

W dniu 9 maja 2015 r. grupa 
alumnów Wyższego Seminarium 
Duchownego w Kielcach wzięła 
udział w II Diecezjalnej Pielgrzymce 
do Sanktuarium Grobu Bożego  
w Miechowie. Jej hasłem były słowa 
„Pogłębij wiarę przy pustym gro-
bie”. Uczestniczyli w niej pielgrzy-
mi z całej diecezji w liczbie ponad 
sześciuset. Głównym jej punktem 
była uroczysta Msza święta pod 
przewodnictwem pasterzy Kościoła 
kieleckiego – Biskupa Ordynariusza 
Jana Piotrowskiego oraz Biskupa 
Pomocniczego Mariana Florczyka, 
który wygłosił homilię do wiernych. 
Alumni uczestniczący w pielgrzymce 
to członkowie i sympatycy Koła Hi-
storycznego Wyższego Seminarium 
Duchownego w Kielcach.

PRZESZEDŁ PRZEZ ZIEMIĘ,  
DOBRZE CZYNIĄC…

Zazwyczaj to alumni jako widzo-
wie uczestniczą w różnych przed-
stawieniach organizowanych przez 
młodzież i dzieci, służą im pomocą 
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w szkołach, szpitalach czy ośrodkach 
wychowawczych. 12 maja br. jednak 
to podopieczni Ogniska Wycho-
wawczego Sióstr Miłosierdzia przy  
ul. Kościuszki w Kielcach wystawili 
dla wspólnoty seminaryjnej Miste-
rium Paschalne zatytułowane: Prze-
szedł przez życie, dobrze czyniąc  
w reżyserii s. Agnieszki Cheł-
chowskiej. Spektakl syntetycznie 
przedstawiał historię Jezusa od na-
rodzin w Betlejem do chwalebnego 
Zmartwychwstania. Przedstawienie  
w wykonaniu dzieci z Ogniska Wy-
chowawczego było bardzo dobrą 
okazją do ponownego przeżycia 
najważniejszych tajemnic wiary.

Z WIZYTĄ W ARESZCIE

13 maja tego roku odbyła się 
cotygodniowa katecheza dla osa-
dzonych w Areszcie Śledczym  
w Kielcach. Była ona jednak wyjąt-
kowa, ponieważ więźniów odwie-
dziła młodzież z parafii Świętego 
Józefa Robotnika w Kielcach wraz 
ze swoim opiekunem – ks. Toma-
szem Szczepanikiem. Podczas tej 
wizyty odbyło się m.in. spotkanie  
z osadzonym, który opowiedział 
nam historię swojego życia. Mło-

dzież zwróciła uwagę na to, że moż-
na być bardzo dobrym człowiekiem 
i tak przeżywać swoje życie, ale 
wystarcza chwila, a ono odwraca 
swój bieg. Była także możliwość za-
dawania pytań zarówno więźniowi, 
jak i terapeucie, który opowiedział 
o swojej pracy i o planie dnia więź-
niów oraz o pracy psychologicznej  
z nimi. Następnie młodzi ludzie dzie-
lili się z osadzonymi informacjami  
o swoim zaangażowaniu w organi-
zację Światowych Dni Młodzieży, 
po czym miała miejsce Adoracja 
Pana Jezusa połączona ze śpiewem 
pieśni. Modlitwa przypomniała nam 
wszystkim o bliskości Boga, Jego ko-
chającym sercu. Był to wyraz miłości 
i radości, którą dostrzec można było 
na naszych twarzach.

KONFERENCJA O... NIEBIE

W dniach 18 - 20 maja br.  
w naszym seminarium miała miejsce 
ciekawa konferencja o... niebie. 
Podczas kilku zaplanowanych sesji 
podjęto się refleksji nad rzeczywi-
stością nieba w kilku odsłonach. 
Mówiono o nim w ujęciu jakie poda-
je humanistyka, przyrodoznawstwo 
oraz teologia. Konferencja odbywała 

się pod patronatem: 
JM Rektora UJK 
Prof. zw. dra hab. 
Jacka Semaniaka,  
JE  B i skupa  K ie -
leckiego dra Jana 
Piotrowskiego oraz  
JM Rektora UKSW 
Ks. Prof. zw. dra hab. 
Stanisława Dziekoń-
skiego.



104

OBECNI

SESJA NAUKOWA POD HASŁEM 
TEOLOGIA DZISIAJ

23 maja 2015 r. w auli WSD  
w Kielcach odbyła się sesja nauko-
wa Teologia dzisiaj zorganizowa-
na z okazji 15. rocznicy śmierci  
ks. prof. Andrzeja Zuberbiera. 
Rozpoczęła ją Msza święta w ko-
ściele seminaryjnym Trójcy Świę-
tej, po czym wszyscy uczestnicy 
sesji zgromadzili się na auli im. bpa 
Czesława Kaczmarka, aby tam wy-
słuchać referatów, które wygłosili:  
ks. dr Władysław Sowa, ks. prof. 
dr hab. Ignacy Bokwa, ks. prof. dr 
Janusz Ihnatowicz, ks. prof. dr hab. 
Henryk Witczyk, ks. prof. dr hab. 
Krzysztof Góźdź oraz ks. prof. dr 
hab. Marek Jagodziński.

„URODZINY U KAROLA”

24 maja br. odbył się festyn 
rodzinny – „Urodziny u Karola”, 
współorganizowany przez Centrum 
Duszpasterskie WESOŁA54. Wyda-
rzenie upamiętniało, przypadającą  
w ostatnich dniach, rocznicę urodzin 
Karola Wojtyły oraz 1. rocznicę 

poświęcenia Kościoła Akademic-
kiego pw. św. Jana Pawła II. Tam 
właśnie Mszą świętą o godz. 14:00 
rozpoczęło się spotkanie. Następnie 
uczestnicy przeszli na Plac Artystów, 
gdzie odbył się festyn. W wydarzenie 
zaangażowali się także klerycy z kie-
leckiego seminarium duchownego, 
którzy prezentowali wydawane przez 
siebie czasopismo Obecni. Wszyscy 
zainteresowani bezpłatnie otrzymali 
nasz półrocznik, w którym redakcja 
stara się odpowiadać na pytania z za-
kresu religii, społeczeństwa i kultury. 
Na zakończenie festynu organizato-
rzy przewidzieli słodką niespodziankę 
– tort, którego przecież nie może 
zabraknąć na żadnych urodzinach.

DZIEŃ KAPŁAŃSKI W KATEDRZE

Dzień Kapłański, obchodzony  
28 maja 2015 r., zgromadził  
w Bazylice Katedralnej ponad dwu-
stu księży z całej diecezji. Przeżywa-
liśmy go w Święto Jezusa Chrystusa 
Najwyższego i Wiecznego Kapłana. 
W diecezji kieleckiej Dzień Kapłań-
ski rozpoczął się o godz. 10:00 
konferencją ks. dra Pawła Borto na 

temat: Nawracajcie się  
i wierzcie w Ewangelię, 
odnoszącą się do życia  
i posługiwania kapłana. 
Po niej wszyscy zebrania 
wzięli udział w Adora-
cji Najświętszego Sa-
kramentu. Centralnym 
punktem była Eucharystia  
o godz. 12:00 pod prze-
wodnictwem Pasterza 
Kościoła Kieleckiego 
– Biskupa Jana Piotrow-
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skiego, Ks. Bpa Mariana Florczyka 
i Ks. Bpa Seniora Kazimierza Ry-
czana.

ŚWIĘCENIA PREZBITERATU 2015

30 maja 2015 r. o godz. 10:00 
w bazylice katedralnej Biskup Kie-
lecki Jan Piotrowski udzielił święceń 
prezbiteratu dziewięciu diakonom 
naszego seminarium. Po sześciu 
latach formacji w Wyższym Semi-
narium Duchownym w Kielcach, po 
zbadaniu opinii wiernych i zasięgnię-
ciu rady osób odpowiedzialnych za 
ich przygotowanie, Kościół 
uznał ich za godnych świę-
ceń. Zostali oni włączeni do 
posługiwania kapłańskie-
go i wezwani do służenia 
ludowi Bożemu poprzez 
sprawowanie sakramentów 
i głoszenie Słowa Bożego. 
Bezpośrednim przygoto-
waniem do tak ważnego 
momentu w ich życiu były 
rekolekcje, które kandyda-
ci do święceń rozpoczęli 
w niedzielę, 24 maja 2015 r.,  
w Domu Rekolekcyjnym „Betania” 
w Rabce-Zdroju. Prowadził je ks. dr 
Adam Wilczyński – ojciec duchowny 
kieleckiego seminarium.

Neoprezbiterzy A.D. 2015  
i parafie, z których pochodzą:
ks. Mateusz Durdek – parafia Grobu 
Bożego, Miechów
ks. Andrzej Józefowski – parafia  
św. Floriana, Czarnca
ks. Konrad Kaleta – parafia Podwyż-
szenia Krzyża Świętego, Łopuszno
ks. Łukasz Nastaga – parafia Miło-
sierdzia Bożego, Kielce

ks. Adam Nowak – parafia św. Jó-
zefa Robotnika, Kielce
ks. Piotr Orlikowski – parafia bł. 
ks. Józefa Pawłowskiego z grona  
108 męczenników, Włoszczowa
ks. Wojciech Piątkowski – parafia 
św. s. Faustyny Kowalskiej, Szczu-
kowice
ks. Hubert Równicki – parafia Trójcy 
Świętej, Jędrzejów
ks. Michał Żak – parafia Wniebo-
wzięcia NMP, Oleśnica

PRYMICJA W KAPLICY WSD

Nowo wyświęceni kapłani  
31 maja o godz. 7:00 w kaplicy 
seminaryjnej odprawili Mszę Świętą 
Prymicyjną dla wszystkich mieszkań-
ców i pracowników tego domu. Był 
to ważny moment dla neoprezbite-
rów, ale także dla wychowawców 
i księży profesorów, którzy mogli 
zobaczyć „owoc swojej długoletniej 
pracy”. Eucharystii przewodniczył 
ks. Mateusz Durdek, zaś homi-
lię wygłosił ks. Hubert Równicki.  
W imieniu wszystkich neoprezbi-
terów Zarządowi WSD, Księżom 
Profesorom, Siostrom Zakonnym  
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i alumnom podziękowania złożył  
ks. Adam Nowak. Końcowym 
akordem było specjalne prymicyjne 
błogosławieństwo.

DZIEŃ DZIECKA 

Dzień ten inspiruje dorosłych 
do organizowania dla najmłod-
szych specjalnych akcji, koncertów 
i zabaw w szkołach i instytucjach. 
Dla rodziców to okazja na spędze-
nie dodatkowego czasu z dziećmi 
oraz obdarowania swoich pociech 
prezentami. Jednak najlepszym 
prezentem dla każdego dziecka jest 
miłość, troska i zainteresowanie ze 
strony jego rodziców. W obchody 
Międzynarodowego Dnia Dziecka 
włączyli się także alumni naszego 
seminarium. Klerycy, działający  
w Ognisku Wychowawczym prowa-
dzonym przez Siostry Miłosierdzia 
przy ul. Kościuszki w Kielcach, jak 
podczas każdego spotkania, przy-
gotowali Adorację Najświętszego  
Sakramentu wraz z krótką kate-
chezą, po której rozdali dzieciom 
prezenty, zakupione z funduszy 
Koła Miłosierdzia działającego przy 
seminarium.

INTEGRACYJNE SPOTKANIE CHORYCH 
I NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MASŁOWIE

W rocznicę pobytu Papieża 
Polaka na ziemi świętokrzyskiej, już 
od dziewięciu lat – 3 czerwca w Ma-
słowie ma miejsce Diecezjalne Spo-
tkanie Niepełnosprawnych Dzieci  
i Młodzieży. Tegoroczne spotka-
nie rozpoczęło się o godz. 10:30  
Eucharystią pod przewodnictwem 
Ks. Bpa Mariana Florczyka, inicja-
tora tych spotkań. Po zakończonej 
Mszy świętej wszyscy odsłuchali 
Barki – ulubionego utworu Jana 
Pawła II. Asystę liturgiczną przygoto-
wali alumni Wyższego Seminarium 
Duchownego w Kielcach. Po zakoń-
czonej Eucharystii odbył się piknik 
integracyjny z występami artystycz-
nymi. W spotkaniu wzięli udział 
podopieczni placówek wychowaw-
czych, w których posługują alumni 
naszego seminarium, m.in. Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wy-
chowawczego przy ul. Chęcińskiej  
w Kielcach czy Specjalnego Ośrodka 
Wychowawczego prowadzonego 
przez siostry Dominikanki. Służba 
alumnów w tych ośrodkach to nauka 
pokory i wrażliwości wobec drugiego 

człowieka, a także naśladowa-
nie apostołów, którzy byli moc-
no zaangażowani w pierwszych 
wiekach chrześcijaństwa w po-
sługę wobec ludzi cierpiących, 
chorych i opuszczonych.

KONCERT „JEDNEGO SERCA, 
JEDNEGO DUCHA”

W Uroczystość Bożego 
Ciała ponad czterdzieści tysięcy  
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osób wzięło udział w koncercie 
muzyki chrześcijańskiej „Jednego 
Serca, Jednego Ducha” w Rzeszo-
wie. Wśród uczestników znaleźli się 
nasi diecezjanie m.in.: Duszpaster-
stwo Wesoła54, Wspólnota Zarażę 
Cię Bogiem, działająca przy parafii 
św. Wojciecha, siostry Nazaretanki 
czy alumni Wyższego Seminarium 
Duchownego w Kielcach. Kon-
cert rozpoczął się o godz. 19:00  
w rzeszowskim parku Sybiraków. Na 
scenie wystąpili artyści z całej Polski, 
a wśród nich: Jan Budziaszek, Mar-
cin Pospieszalski, Beata Bednarz, 
o. Andrzej Bujnowski OP, Agniesz-
ka Cudzich, muzycy Filharmonii 
Rzeszowskiej i szkoły muzycznej 
oraz połączone chóry młodzieżo-
we. Organizatorami koncertu byli: 
KSM diecezji tarnowskiej, Odnowa 
w Duchu Świętym, Duszpasterstwo 
Akademickie WSIiZ. Pomysłodawcą 
wydarzenia jest Jan Budziaszek,  
a kierownikiem muzycznym Marcin 
Pospieszalski. Patronat honorowy 
nad koncertem objęli m.in.: ks. bp 
rzeszowski Jan Wątroba i Władysław 
Ortyl – Marszałek Województwa 
Podkarpackiego.

NAWRÓCENIE – ŁASKA, 
TAJEMNICA, DOŚWIADCZENIE

W dniach 17 - 18 czerwca 
2015 r. w naszym seminarium 
miało miejsce sympozjum naukowe 
poświęcone tematyce nawrócenia. 
Organizatorami spotkania byli: To-
warzystwo Naukowe Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw-
ła II, Katedra Literatury Realizmu  

i Naturalizmu Katolickiego Uniwersy-
tetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz  
Wyższe Seminarium Duchowne  
w Kielcach.

LETNIA SESJA EGZAMINACYJNA  
W SEMINARIUM

W naszym seminarium 13 czerw-
ca br. rozpoczęła się letnia sesja 
egzaminacyjna. Ostatnie egzaminy 
alumni złożyli 26 czerwca. Po za-
kończonych wykładach nastał czas, 
aby podczas osobistego studium 
przygotować się do wcześniej zapla-
nowanych egzaminów, które składa-
ne są w formie ustnej lub pisemnej.  
W czasie sześcioletnich studiów 
w seminarium klerycy odbywają 
kształcenie na dwóch poziomach: fi-
lozoficznym i teologicznym. Podczas 
ostatniego roku formacji seminarzy-
ści są zobowiązani obronić pracę 
magisterską, bowiem uzyskanie 
stopnia zawodowego magistra teolo-
gii jest podstawą do złożenia prośby 
o udzielenie święceń kapłańskich. 
Seminarzyści po zakończonej sesji 
egzaminacyjnej udają się do swoich 
domów rodzinnych na odpoczynek. 
Każdy alumn ma obowiązek pod-
czas wakacji odbyć obowiązkową 
praktykę duszpasterską, która trwa 
minimum dwa tygodnie. Kleryków 
spotkamy w tym czasie na koloniach, 
gdzie będą pełnić rolę opiekunów, 
w szpitalach jako wolontariuszy czy 
akolitów. Studenci IV roku praktyki 
będą odbywać we wrześniu w szko-
łach podstawowych, ucząc religii  
i zdobywając bardzo cenne doświad-
czenie katechetyczne.
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