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„Miłosierdzie: jest podstawowym 
prawem, które mieszka w sercu 
każdego człowieka, gdy patrzy on 
szczerymi oczami na swojego brata, 
którego spotyka na drodze życia.” 
– tak napisał papież Franciszek  
w bulli Misericordiae vultus, która 
zainaugurowała w Kościele Kato-
lickim Jubileuszowy Rok Miłosier-
dzia. Rozpocznie się on 8 grudnia,  
w Uroczystość Niepokalanego Po-
częcia Najświętszej Maryi Panny,  
a zakończy Niedzielą Chrystusa 
Króla Wszechświata 20 listopada 
2016 r.Wydarzenie to jest wspaniałą 
okazją, aby słów kilka poświęcić 
działalności Kleryckiego Koła Miło-
sierdzia, działającego przy Wyższym 
Seminarium Duchownym w Kiel-
cach. Jest to bowiem największe  
z kół zainteresowań, jakie prowadzą 
bracia diakoni i alumni. W jego funk-
cjonowaniu mają swój udział wszy-
scy seminarzyści. Koło Miłosierdzia 
zrzesza studentów najstarszej uczelni 
w mieście, którzy prowadzą działal-
ność charytatywną i wolontaryjną. 
Ma swoją wyjątkową specyfikę, 
gdyż zajmuje się szerzeniem dzieła 
miłosierdzia, którego tak bardzo 
potrzebuje dzisiejszy świat. Diakoni 
i alumni uczęszczają do placówek,  
w których spotykają różnych ludzi. 
Są to dzieci, młodzież, dorośli i star-
si, samotni, chorzy, niepełnospraw-
ni, więźniowie. Każde ze spotkań 
to niezapomniane chwile. To nade 
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wszystko pojedynczy człowiek z jego 
własnym krzyżem. Staramy się ich 
wspierać przez modlitwę, rozmowę 
i różne inicjatywy.

Do placówek, które odwiedzamy 
należą:
 Dom dla niepełnosprawnych 
w Piekoszowie, gdzie bracia peł-
nią rolę wolontariuszy i wyjątkową 
opieką otaczają wielu chorych  
i niepełnosprawnych.
 Dom Dziecka „Dobra Cha-
ta”, w którym alumni spotykają 
się z dziećmi dwa razy w tygodniu 
i skupiają się na pomocy związanej 
z codziennymi obowiązkami szkol-
nymi podopiecznych oraz starają 
się zorganizować dzieciom aktywny 
odpoczynek poprzez gry i zabawy 
integracyjne na sali gimnastycznej, 
świetlicy lub na boisku.
 Dom Księży Emerytów, gdzie 
odwiedzamy starszych i schorowa-
nych braci kapłanów, pomagając 
im w codziennych czynnościach, 
niekiedy z trudem wykonywanych 
oraz towarzyszymy im rozmową  
i modlitwą.
 Ognisko Wychowawcze 
przy ul. Kościuszki, gdzie zwy-
kle nasza służba koncentruje się 
na przygotowaniu cotygodniowej 
adoracji Najświętszego Sakramentu 
dla dzieci i pracowników. Posługa  
w tym miejscu obejmuje także 
pomoc w odrabianiu lekcji czy po 
prostu zwykłą rozmowę. W okresie 



93

VARIA

wakacyjnym placówka organizuje 
dla wychowanków kolonie, rajdy 
piesze i rowerowe, a także wyciecz-
ki krajoznawcze, w których alumni 
biorą udział jako opiekunowie grup 
na danym turnusie.

 Onkologiczny Oddział Dzie-
cięcy, gdzie przebywają dzieci, do-
tknięte chorobami nowotworowymi 
i schorzeniami krwi oraz układu 
krwiotwórczego. Tak poważne 
problemy wymagają stałej opieki 
lekarskiej. Klerycy, chcąc okazać 
swoją pomoc, w każdą sobotę wy-
ruszają do szpitala, aby spotkać się 
z dziećmi. Odwiedziny są okazją 
do wspólnej modlitwy, zabawy czy 
po prostu rozmowy. Jesteśmy tam 
przede wszystkim po to, aby dać 
pacjentom do zrozumienia, że nie są 
sami w swoim cierpieniu. Chcemy 
im przekazać prawdę o Bożej mi-
łości i pomóc zrozumieć to, czego 
doświadczają.
 Ośrodek Rehabilitacyjno-
-Edukacyjno-Wychowawczy 
przy ul. Chęcińskiej jest ośrod-
kiem pomocy dziennej dla dzieci  
i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat, 

dotkniętych upośledzeniem umy-
słowym. W każdy wtorek klerycy 
odwiedzają ośrodek, aby spotkać 
się tam z dziećmi i wspólnie z nimi 
muzyką i pieśnią uwielbiać Boga.
Tradycją stało się nasze uczestnictwo 

w mikołajkach organi-
zowanych w placówce 
czy „Dniu godności 
osoby z niepełnospraw-
nością intelektualną”. 
Koniec roku szkolnego 
jest natomiast okazją 
do wspólnego przeży-
wania Mszy świętej.
 Specjalny Ośro-
dek Wychowawczy 
prowadzony przez 
siostry Dominikanki, 

w którym rola kleryka – wolon-
tariusza, posługującego w tym 
domu w każdy wtorek, skupia 
się przede wszystkim na pomo-
cy dzieciom, wzbudzeniu w nich 
zaufania i przekazania im pod-
stawowych prawd naszej wiary. 
Naszą posługę budujemy na trzech 
płaszczyznach: modlitwa, nauka  
i zabawa.
 Ośrodek Wsparcia Dziennego 
dla osób chorych na Alzheime-
ra, gdzie uczęszczamy od 2008 r.,  
a spotkania przebiegają tam w opar-
ciu o trzy punkty: modlitwa, poga-
wędka i śpiew. W ciągu roku klerycy 
współorganizują również spotkanie 
opłatkowe i wielkanocne, mikołajki, 
nabożeństwa majowe.
 Areszt Śledczy w Kielcach, 
w którym działalność seminarzy-
stów jest odpowiedzią na wyma-
ganie stawiane przez Kościół, jakie  
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zawarte jest w uczynkach miłosier-
dzia co do ciała: „więźniów pocie-
szać”. Cotygodniowe spotkania 
z osadzonymi na katechezie oraz 
wspólnej modlitwie pomagają im 
zrozumieć popełnione w życiu błędy, 
a także uwierzyć w miłość Boga do 
nich.
 Zakład Opiekuńczo-Leczni-
czy przy ul. Wesołej, także jest 
miejscem, które w każdy piątek 
odwiedza grupa kleryków. Nasza 
obecność w tym ośrodku polega na 
prowadzeniu nabożeństw, najczę-
ściej tych związanych z rokiem litur-
gicznym – różaniec, nabożeństwa za 
zmarłych, majowe, czerwcowe. Każ-
dorazowo staramy się odwiedzać  
w miarę naszych możliwości wszyst-
kie pensjonariuszki, starając się wy-
słuchać, wspomóc dobrym słowem, 
a nierzadko uczyć się od nich cierpli-
wości, pokory i dostrzegania Boga 
w każdych, wydawałoby się nawet 
mało znaczących chwilach życia.
 Schronisko dla bezdomnych, 
gdzie pełnimy posługę przy oko-
licznościowych Mszach świętych.  
W okresie adwentu wspólnie spoży-
wamy wieczerzę i śpiewamy kolędy. 
W okresie wielkiego postu co piątek 
prowadzimy drogę krzyżową, a tak-

że razem adorujemy krzyż. W maju 
modlimy się litanią loretańską. Na-
tomiast w październiku prowadzimy 
nabożeństwa różańcowe, a także 
organizujemy wieczory filmowe.

Wiele jest miejsc, w które po-
trzeba zanieść Jezusa Chrystusa, 
będącego obliczem miłosierdzia 
Ojca (por. Misericordiae vultus). 
To także podstawowa misja, jaką 
mają ci, którzy w przyszłości będą 
kapłanami na wzór Serca Jezuso-
wego, pełnego wrażliwości i mi-
łości dla bliźniego. W każdą środę  
o godz. 21:15 w seminaryjnej kaplicy  
św. Kazimierza Królewicza, spo-
tykamy się na wspólnej modlitwie 
za podopiecznych naszego koła. 
Polecamy ich w Koronce do Bożego 
Miłosierdzia przed wystawionym 
Najświętszym Sakramentem. Po-
wierzamy ich także wstawiennictwu 
patrona koła – bł. Piotra Jerzego 
Frassatiego. Bóg, który okazał nam 
prawdziwe miłosierdzie, posyłając 
na świat swojego Syna, każdego 
dnia otwiera drzwi swego serca  
i wciąż pragnie przypominać nam 
o wielkiej miłości, jaką ma wobec 
każdego człowieka. Przyjmijmy ją  
i zechciejmy nieść całemu światu.
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