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naszego seminarium, gdzie wspólnie z diakonami i alumnami oraz
przełożonymi i księżmi profesorami
modlił się, zawierzając swoją posługę w diecezji w naszej seminaryjnej
kaplicy.
Nowemu Księdzu Biskupowi
życzymy Bożego błogosławieństwa
i wstawiennictwa Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej w jego posłudze.

NOWYM

ORDYNARIUSZEM DIECEZJI KIELECKIEJ

14 października 2014 r. Papież Franciszek mianował nowym
Biskupem Ordynariuszem diecezji
kieleckiej ks. bpa Jana Piotrowskiego, dotychczasowego biskupa
pomocniczego diecezji tarnowskiej.
We wtorek 14 października 2014 r.
Biskup Ordynariusz nominat złożył
wizytę w Kielcach. Spotkał się m.in.
z ks. bpem seniorem Kazimierzem
Ryczanem oraz ks. bpem Marianem Florczykiem. Zawitał także do

INAUGURACJA
AKADEMICKIEGO

NOWEGO ROKU

2014/2015

Uroczysta inauguracja nowego
roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym
w Kielcach to wydarzenie wprowadzające diakonów i alumnów
w kolejny rok wytężonej modlitwy, nauki i pracy. Odbyła się
ona 21 października 2014 r.
Myślą przewodnią tegorocznej inauguracji były słowa z Ewangelii
św. Jana: „Nie wyście Mnie
wybrali, ale Ja was wybrałem
i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by
owoc wasz trwał – aby wszystko
dał wam Ojciec, o cokolwiek Go
poprosicie w imię moje.” Wykład inauguracyjny pt. „Umysł
Boga – poszukiwania w teologii
i (innych) naukach” wygłosili
wspólnie ks. dr Paweł Tambor
i ks. dr Miłosz Hołda. Swoją
obecnością zaszczycili nas także
licznie przybyli goście, a wśród
nich m.in. samorządowcy oraz
przedstawiciele władz uczelni
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Najświętszej, spotkaliśmy się na
wspólnej modlitwie różańcowej
w Domu Księży Emerytów przy
al. IX Wieków Kielc. Przygotowane
rozważania wprowadziły nas jeszcze
głębiej w tajemnice życia Jezusa
i Maryi, Jego i naszej Matki. Polecaliśmy w naszej modlitwie wszystkich
obecnych księży emerytów, zarząd
domu oraz siostry albertynki, spieszące z iście samarytańską posługą
do każdego z mieszkańców domu.
Miłosierdziu Boga i wstawiennictwu
Matki polecaliśmy także wszystkich
zmarłych księży pracujących w naszej diecezji.

świeckich i seminariów duchownych
z sąsiednich diecezji.
„DUCHOWY

FITNESS”, CZYLI

REKOLEKCJE W SEMINARIUM

W dniu inauguracji nowego
roku akademickiego, wieczorem,
w seminaryjnej kaplicy po raz kolejny wybrzmiał Hymn do Ducha
Świętego, rozpoczynający doroczne
rekolekcje na rozpoczęcie kolejnego roku formacji. Tym razem
poprowadził je dla nas ks. Adam
Wodarczyk, ogólnopolski moderator
Ruchu Światło–Życie. Dzieląc się
z nami osobistym doświadczeniem
żywego Boga, wskazał jednocześnie
w swoim nauczaniu na potrzebę głębokiej i nieustannej więzi z Bogiem,
pasji ewangelizacji, życia z wizją,
podejmowania ewangelizacji we
współczesnym świecie, świadomości, że jesteśmy zobowiązani
do pomnażania uczniów, mówił
o priorytecie wspólnoty, a także
wiernym zarządzaniu oraz integralności życia. W kilka tygodni po tychże rekolekcjach
ks. Adam został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka biskupem
pomocniczym diecezji
katowic kiej. Życzymy
mu obfitości łask Bożych
w wypełnianiu posługi
biskupiej.
MODLITWA

DZIEŃ

REKTORSKI

30 października 2014 r. cała
wspólnota seminaryjna cieszyła się
dniem rektorskim. Jest to jeden
z niewielu dni w ciągu formacji
wolnych od zajęć dydaktycznych
i poświęconych w całości wspólnej
integracji. W tym roku przeżywaliśmy ten dzień w Centrum Spotkań

RÓŻAŃCOWA

W DOMU KSIĘŻY EMERYTÓW

Jak co roku, w październiku, miesiącu szczególnie poświęconym Matce
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Świętej m.in. wiernym w czasie
Mszy św. czy też chorym. Niech
Boże błogosławieństwo towarzyszy
naszym barciom w wypełnianiu powierzonej im posługi.

i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach. Wśród licznych atrakcji,
jakie czekały na nas w tym czasie,
była m.in. możliwość zwiedzania
parku miniatur w Krajnie oraz gra
w paintball, która okazała się dla wielu świetną formą rozrywki. Spotkanie
zakończyło się Eucharystią o godz.
17.00 i wspólnym nabożeństwem
różańcowym z udziałem wiernych parafii św. Rozalii w Skorzeszycach.
POSŁUGA

INGRES KS. BPA JANA
PIOTROWSKIEGO DO KATEDRY
KIELECKIEJ

Dzień 29 listopada 2014 r. na
stałe zapisał się zarówno w pamięci
naszej diecezji, jak i w kronikach seminarium duchownego. To dzień,
w którym miało
miejsce uroczyste wprowadzenie
nowego Biskupa
Ordynariusza Jana
Piotrowskiego do
katedry w Kielcach.
Podczas Eucharystii w bazylice katedralnej Nuncjusz
Apostolski w Polsce abp Celestino
Migliore odczytał
bullę nominacyjną
Papieża Franciszka
oraz wręczył w imieniu Ojca Świętego
pastorał – symbol
posługi i władzy pasterskiej sprawowanej przez biskupa. W uroczystym
ingresie uczestniczyli: Nuncjusz
Apostolski Arcybiskup Celestino
Migliore, Prymas Polski Wojciech
Polak, 35 biskupów z całej Polski,
ok. 500 księży z diecezji tarnowskiej
i kieleckiej, przedstawiciele władz
państwowych i samorządowych oraz
liczna rzesza wiernych.

AKOLITATU

Akolita to inaczej „towarzyszący, idący za kimś”. 22 listopada
2014 r. J. E. Ksiądz Biskup Marian
Florczyk udzielił 6 alumnom IV roku
posługi akolitatu. Ma ona swoje
znaczenie w posłudze, jaką pełnią
alumni na co dzień. Od tej chwili
stają się oni nadzwyczajnymi szafarzami Eucharystii, co znaczy, że
mogą nieść Chrystusa w Komunii
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„Q-

HISTORIA

JONASZA”,

8 grudnia 2014 r., alumni III roku po
raz pierwszy założyli strój duchowny. O godz. 9.00 w seminaryjnej
kaplicy św. Kazimierza rozpoczęła
się uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa Jana
Piotrowskiego, który pobłogosławił
sutanny, a w czasie homilii przypomniał, jakie znaczenie ma strój
duchowny dla alumna (kapłana), ale
także na tych, których spotyka on
na swojej drodze. Braciom z roku
III w tym tak ważnym dla nich dniu
towarzyszyli księża proboszczowie
i prefekci z ich rodzinnych parafii,
a także cała wspólnota seminaryjna,
dla której dzień ten jest świętem
patronalnym.

CZYLI

KOLEJNY SPEKTAKL TEATRU
SEMINARYJNEGO

13 grudnia 2014 r. o godz.
19:00 w auli im. ks. bpa Czesława
Kaczmarka w naszym seminarium
miała miejsce premiera nowego
spektaklu teatru seminaryjnego
pt. „Q, historia Jonasza”. Jest to
opowieść o Jonaszu AD 2014,
uwikłanym w skomplikowany świat
intryg i zbrodni. Alfabetyczny morderca, główny bohater tego kryminału politycznego, przeżywa dramat
współczesnego człowieka, ukazując
jego lęk i zagubienie, ale także tęsknotę za spotkaniem z Bogiem. To
opowieść o każdym z nas, o tchórzliwych uciekinierach, których Bóg
ściga niezłomnie ze swoją miłością,
których pragnie dotknąć mocą swej
łaski i oświecić światłem prawdy.
OBŁÓCZYNY

ALUMNÓW ROKU

„CZYTAJ I GŁOŚ SŁOWO BOŻE”
– POSŁUGA LEKTORATU
22 grudnia podczas Eucharystii
o godz. 6.30 w kaplicy seminaryjnej
św. Stanisława alumni roku trzeciego z rąk Księdza Biskupa Mariana
Florczyka przyjęli posługę lektoratu.

III

W Uroczystość Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny,
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ziemi. Swoją refleksją na ten temat
podzielił się z nami ks. Paweł Turek – kapłan diecezji tarnowskiej,
który w czerwcu rozpocznie misje
w Republice Konga. Zachęcał on do
żywego zaangażowania się w sprawę
misji, aby każdy mógł usłyszeć Dobrą
Nowinę. Zwracał uwagę, aby używać
w tym celu wszelkich możliwych
środków.

W obecnej chwili do ich zadań, jako
lektorów, należy przede wszystkim:
pomaganie biskupowi, prezbiterom
i diakonom w głoszeniu słowa Bożego przez czytanie w czasie liturgii
Mszy św. i nabożeństw fragmentów
z Pisma św., z wyjątkiem Ewangelii.
Natomiast o wiele ważniejszym elementem jest dawanie świadectwa
życia Słowem Bożym, które przyczynia się do wzrostu wiary ludu
Bożego. Każdy z nowo ustanowionych lektorów otrzymał także z rąk
Księdza Biskupa Pismo Święte.

OPŁATEK

GRONA PRZYJACIÓŁ

I SYMPATYKÓW

WSD KIELCE

Bogu należą się dzięki za to, że
stawia na naszej drodze tak wielu
ludzi, którzy swoją modlitwą, a często i darami materialnymi, wspierają
nas, alumnów, na drodze do Chrystusowego kapłaństwa. Jak co roku,
w naszym domu 10 stycznia 2015 r.
odbyło się spotkanie opłatkowe Grona Przyjaciół i Sympatyków Wyższego Seminarium Duchownego
w Kielcach. Członkowie Grona wraz
z alumnami zebrali się w bazylice katedralnej o godz. 11.00 na wspólnym
kolędowaniu poprowadzonym przez
seminaryjny zespół „Kerygmat”.
Następnie wszyscy uczestniczyliśmy
w Eucharystii pod
przewodnictwem
Księdza Biskupa
Jana Piotrowskiego. Po Mszy świętej
w refektarzu seminaryjnym uczestnicy
spotkania połamali się opłatkiem,
składając sobie nawzajem serdeczne
życzenia.

NA KRAŃCACH ŚWIATA GŁOSIĆ
CHRYSTUSA – MISYJNY DZIEŃ
SKUPIENIA

Tradycją w seminarium stało
się, że pierwszy dzień skupienia
w nowym roku kalendarzowym poświęcony jest misjom. Tak też było
i tym razem, bowiem w uroczystość
Objawienia Pańskiego, tzw. Trzech
Króli, alumni naszego seminarium
przeżywali ów dzień skupienia,
który jest czasem refleksji nad powołaniem każdego do głoszenia
Chrystusa na wszystkich krańcach
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ŚWIĘCENIA

Aby mogli niepodzielonym sercem
służyć Bogu i Kościołowi, złożyli
publiczne zobowiązanie do życia
w bezżeństwie i czystości. Swoją
więź z Bogiem będą podtrzymywać
przez Liturgię Godzin, czyli codzienną modlitwę, zanoszoną o różnych
porach dnia w jedności z Chrystusem i Kościołem.
Mamy więc czternastu nowych
diakonów; są wśród nich:
Konrad Fatyga – parafia Trójcy
Świętej, Jędrzejów
Maciej Guździoł – parafia bł. ks.
Józefa Pawłowskiego z grona 108
męczenników, Włoszczowa
Mateusz Jędrocha – parafia
Chrystusa Odkupiciela, Nowiny
Andrzej Józefowski – parafia
św. Floriana, Czarnca
Łukasz Kudełka – parafia Miłosierdzia Bożego, Kielce
Bartosz Michta – parafia św.
Jadwigi Królowej, Kielce
Tomasz Równicki – parafia
Chrystusa Odkupiciela, Nowiny
Konrad Staniek – parafia św.
Mikołaja, Oksa
Adrian Stępień- parafia św.
Wawrzyńca, Drugnia
Marcin Tatar – parafia Nawiedzenia NMP, Konieczno
Dominik Terczyński – parafia
Trójcy Świętej, Jędrzejów
Piotr Wojtasiński – parafia Wniebowzięcia NMP, Włoszczowa
Józef Woziwoda – parafia św.
Bartłomieja Apostoła, Samocice
(diecezja tarnowska)
Tomasz Zieleń – parafia św.
Katarzyny Aleksandryjskiej, Grybów
(diecezja tarnowska)

DIAKONATU

W sobotę, 17 stycznia 2015 r.,
w bazylice katedralnej w Kielcach
Biskup Kielecki Jan Piotrowski
udzielił święceń diakonatu 14 alumnom Wyższego Seminarium Duchownego. Diakon znaczy: sługa.
Przyjmując pierwszy stopień sakramentu święceń, nasi bracia zostali
uświęceni mocą Ducha Świętego
oraz posłani, aby w Kościele byli sługami słowa, sakramentów i miłości
bliźniego. Będą mogli od tej chwili
publicznie głosić i wyjaśniać Słowo
Boże w homilii, udzielać sakramentu chrztu, błogosławić związki
małżeńskie, posługiwać biskupowi
i prezbiterom przy sprawowaniu
Mszy świętej oraz rozdzielać wiernym Ciało i Krew Pańską. Będą
się opiekować chorymi i ubogimi.
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KS. PROF.

POGRZEB
DANIELA OLSZEWSKIEGO

sione przez kleryków do kościoła
Trójcy Świętej. Wspólna modlitwa,
śpiew, a także koronka do Bożego
Miłosierdzia towarzyszyły czuwaniu
podjętemu przez wspólnotę seminaryjną.

W 81 roku życia i 57 roku
kapłaństwa zmarł ks. prof. dr hab.
DANIEL OLSZEWSKI, profesor
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Wyższego Seminarium
Duchownego w Kielcach. Msza
Święta w intencji ks. prof. Daniela
była sprawowana w bazylice katedralnej 9 lutego o godz. 10.00 pod
przewodnictwem Biskupa Seniora
Kazimierza Ryczana wraz Biskupem
Marianem Florczykiem i licznie
przybyłymi kapłanami. Homilię
wygłosił ks. dr Andrzej Kwaśniewski – wykładowca historii Kościoła
w naszym seminarium, a zarazem
uczeń zmarłego ks. prof. Daniela.
Zmarły ks. prof. Olszewski został
pochowany na cmentarzu w swojej
rodzinnej parafii w Jasionnej koło
Jędrzejowa.

REKOLEKCJE

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszym seminarium, które
rozpoczęliśmy w Środę Popielcową,
poprowadził dla nas ks. Marian
Królikowski, założyciel i duszpasterz wspólnoty życia „Koinonia
św. Pawła”. Myślą przewodnią tego
świętego czasu były słowa Listu do
Hebrajczyków: „Ponieważ zaś dzieci
uczestniczą we krwi i ciele, dlatego
i On także bez żadnej różnicy stał się
ich uczestnikiem, aby przez śmierć
pokonać tego, który dzierżył władzę
nad śmiercią, to jest diabła, i aby
uwolnić tych wszystkich, którzy całe
życie przez bojaźń śmierci podlegli
byli niewoli”. (Hbr 2,14-15). Dzięki
nim mogliśmy zrozumieć na nowo
sens chrześcijańskiej i ludzkiej śmierci zwracając się ku krzyżowi Jezusa
Chrystusa.

MODLITWA PRZY KRZYŻU ŚDM
SALUS POPULI ROMANI

I IKONIE

11 lutego 2015 r. o godz. 21.00
do kościoła seminaryjnego p.w.
Trójcy Świętej w Kielcach przybyły
symbole Światowych Dni Młodzieży, tzn. krzyż podarowany młodym
przez św. Jana Pawła II, który zainicjował doroczne spotkania młodych
w różnych częściach świata, oraz
ikona Matki Bożej zwanej Salus
Populi Romani. Symbole ŚDM
zostały uroczyście przywitane przez
Rektora WSD w Kielcach, ks. dra
Pawła Tambora, a następnie wnieDKN

WIELKOPOSTNE

W

DROGA KRZYŻOWA
DOMU KSIĘŻY EMERYTÓW

6 marca 2015 r. cała wspólnota seminaryjna uczestniczyła
w Drodze Krzyżowej w Domu Księży
Emerytów przy ul. IX Wieków Kielc.
Rozważania przygotowane były
w tym roku przez nowo wyświęconych diakonów roku V.

BARTOSZ MICHTA – alumn V roku WSD Kielce
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