
 Dyrektorium KDSZ 2012 
 

Spotkania Zespołu KEP i duszpasterzy diecezjalnych SZ (5-6 marca br.) pozwoliły na ustalenie 

następujący dyrektyw: 

 

1. Coroczne spotkania organizacyjne i szkoleniowo-formacyjne dla duszpasterzy diecezjalnych 

będzie odbywać się po pierwszej niedzieli Wielkiego Postu.  

 

2. Tegoroczne spotkanie duszpasterzy diecezjalnych miało na celu przedstawienie trzech 

zagadnień programowych dla DSZ: a/ organizacja i funkcjonowanie systemu SZ w Polsce; b/ 

formacja kapelanów posługujących w szpitalach i DPS; c/ pogłębienie idei nowej 

ewangelizacji i jej realizacja w DSZ. Te trzy obszary zagadnień powinny wyznaczać formację 

kapelanów i kierunki pracy duszpasterskiej w SZ.   

 

3. Postanowiono, że w każdej diecezji powinno odbywać się przynajmniej raz w roku 

szkolenie formacyjne kapelanów szpitali i DPS (absolutnie wszystkich kapelanów). Takie 

szkolenie powinno obejmować cykl 3-4 godzin wykładów, warsztatów, dyskusji. Najlepiej na 

terenie kurii, w obecności biskupa lub jego delegata. Tematy tegorocznych spotkań 

formacyjnych kapelanów dotyczą: a/ doskonalenie interakcji osobowych z pacjentami – 

pożądane spotkanie z psychologiem klinicznym; b/ komunikacja religijna z chorymi ; c/ 

realizacja nowej ewangelizacji na terenie szpitala i DPS, a także w środowisku SZ. Dyrektor 

Krajowy DSZ chętnie udzieli pomocy w organizowaniu programu formacji kapelanów lub 

jego realizacji. Z myślą o profesjonalnym przygotowaniu kapelanów działa szkoła w 

Krakowie, realizująca program studiów podyplomowych w ramach Uniwersytetu Papieskiego 

Jana Pawła II. Poleca się kapelanom udział w programie tejże szkoły.  

 

4. Zobowiązano duszpasterzy diecezjalnych SZ oraz kapelanów do zorganizowania grup 

pielgrzymkowych na Jasną Górę. Plakaty oraz informacje udzielane lokalnie powinny 

zachęcać środowiska SZ do udziału w rekolekcjach (25-26 maja) i pielgrzymki (27 maja). 

Wyjazd pielgrzymkowy jest dla kapelana wyjątkową okazją do poznania środowiska, jego 

integracji i duchowego pogłębienia. W tym roku rekolekcje prowadzi ks. dr Jan Konarski, 

profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie. Mszy św. na szczycie 

przewodniczy i homilię wygłosi abp Wacław Depo, Metropolita Częstochowski. Szczegółowy 

program pielgrzymki do pobrania na stronie www.kdsz.pl. Ogromna prośba do duszpasterzy 

diecezjalnych o mobilizację kapelanów i świeckich do organizacji grup pielgrzymkowych. 

Tematem pielgrzymki: „Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił 

światło przez Ewangelię” (2Tm 1, 10b).  

 

5. Podjęto postulat zorganizowania i przeprowadzenia Triduum św. Łukasza (16-17-18 

października). Tak jak w ubiegłym roku obchodzone było przez pielgrzymów SZ w Rzymie, 

tak też w tym roku postuluje się jego realizację w poszczególnych diecezjach. Chodzi o 

zorganizowanie spotkań ze środowiskiem lekarzy i pielęgniarek, proponując spotkania i 

konferencje 3-4 godzin (z przerwą na kawę/herbatę) na tematy dotyczące etyki w medycynie, 

humanizacji medycyny, znaczenia religii dla SZ, religijnych i etycznych problemów choroby i 

cierpienia. Ważne, aby konferencje odbywały się na terenie ośrodków pracy SZ i angażowały 

w ich realizację lokalne środowisko. W ostatnim dniu - patronalnym SZ proponowana jest 

Msza św. za SZ w wybranym kościele z udziałem reprezentatywnej grupy środowiska. Do 

udziału można zaprosić nie tylko lekarzy i pielęgniarki, lecz także aptekarzy i farmaceutów. 

Ze wszech miar pożądane jest, aby kapelani szpitalni i DPS uczestniczyli w spotkaniach 

konferencyjnych i liturgicznych.  

 

6. Rekolekcje dla kapelanów połączone ze spotkaniami formacyjno-szkoleniowym przewidziane 

są na Jasnej Górze w dniach 5-8 listopada.  

 



7. Polecana jest strona internetowa KDSZ.PL z bieżącymi informacjami. Zachęca się do 

współpracy i przysyłania materiałów do niej. 

 

W imieniu Księdza Biskupa Stefana Regmunt i własnym bardzo gorąco zachęcam do współpracy i 

wszelkich inicjatyw na rzecz ożywienia duszpasterstwa SZ i formacji kapelanów w Polsce.  

Ks. Stanisław Warzeszak 


