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Data: 24 – 25 grudnia 2016r.
Wydarzenie: Msza Święta z okazji Narodzenia Pańskiego

O  północy  z  24  na  25  grudnia  odbyła  się  uroczysta  Msza  Święta  Narodzenia

Pańskiego  zwana  w  tradycji  Pasterką,  podczas  której  zgodnie  ze  zwyczajem  została

wniesiona  figurka  Dzieciątka  Jezus  i  złożona  w  szopce.  Dzięki  staraniom

ks. ppłk Grzegorza  Kamińskiego  powstała  oryginalna  oraz  niespotykana  szopka,  bo

większa  niż  inne.  Tegoroczna  szopka  obejmowała  całe  prezbiterium  i  miała  charakter

ludowy, pokazując, jak kiedyś żyli ludzie na wsi. W środku znalazły się narzędzia rolnicze

oraz przedmioty użytkowe charakterystyczne dla dawnej wsi kieleckiej, np. cepy, grabie,

konewki, hebel. Zamieszkały w niej żywe baranki, stając się atrakcją nie tylko dla dzieci.

Przy  budowie  szopki  pomagało  Muzeum  Wsi  Kieleckiej.  W  jej  przygotowanie

zaangażowali  się  mieszkańcy  naszej  parafii.  W  świętowaniu  towarzyszyło  wiele

przygotowanych  koncertów.  Pierwszy  odbył  się  w tygodniu  poprzedzającym  Święta.

Kolejne kolędowanie odbyło w dniu 26-12-2016 (Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia).

[źródło zdjęć: archiwum własne]

















Data: kwiecień 2017r
Wydarzenie: Triduum Paschalne

Triduum  Paschalne  to  najważniejsze  wydarzenie  w  roku  liturgicznym  katolików

oraz starokatolików, którego istotą jest celebracja „Misterium Paschalnego'” Męki, Śmierci

i Zmartwychwstania Chrystusa. Tegoroczne Triduum Paschalne rozpoczęliśmy wieczorną

Mszą w Wielki  Czwartek  (Mszą Wieczerzy Pańskiej).  W Wielki  Piątek na znak smutku

i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Liturgia Męki Pańskiej w naszym kościele odbyła się

o godz. 1800, poprzedzona została drogą krzyżową o godz. 1700. Na zakończenie liturgii

Najświętszy  Sakrament  został  przeniesiony  do  Grobu  Pańskiego,  przy  którym  wierni

naszej parafii czuwali przez całą noc z piątku na sobotę wg zaproponowanego wcześniej

planu.  Grób  Pański  obejmował  całe  prezbiterium.  W  Wielką  Sobotę,  która  jest

upamiętnieniem  zstąpienia  Chrystusa  do  otchłani,  zostały  tradycyjnie  poświęcone

pokarmy.  W sobotni  wieczór  rozpoczęliśmy  wigilię  Zmartwychwstania  Pańskiego.

Uroczysta  i najbogatsza  w  ciągu  roku  liturgia  oznajmiła  Zmartwychwstanie  Chrystusa.

Po mszy  świętej  wierni  wzięli  udział  w  Procesję  Rezurekcyjnej  z  udziałem  orkiestry,

na zakończenie  której  odbył  się  pokaz  sztucznych  ogni  podkreślający  wyjątkowość  tej

nocy.  W Niedzielę  Zmartwychwstania  Pańskiego  uroczystą  Mszą  Świętą  Rezurekcyjną

rozpoczęliśmy Święta Zmartwychwstania Pańskiego. [źródło zdjęć: archiwum własne]





















Data: 14 maja 2017 r.
Wydarzenie  : Sakrament I Komunii Świętej 

„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto pożywa ten chleb, będzie żył
na wieki… Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne… trwa we Mnie,
a ja w nim” (J 6, 51.54.56). 

Dnia 14 maja 2017r. sakrament I Komunii Świętej przyjęło 71 dzieci.  Niezwykłość
tego  wydarzenia  oraz  duchową  zadumę  pogłębiła  sceneria  Grobu  Pańskiemu
towarzysząca Eucharystii. [źródło zdjęć: archiwum własne]









Data: maj 2017r.
Wydarzenie: Koncert Wiedeńskiego Chóru Chłopięcego. 

W  maju  2017  r.  w  Kościele  Garnizonowym  odbył  się  koncert  XXVIII

Międzynarodowego  Festiwalu  Muzyki  Organowej  i  Sakralnej  „Anima  Mundi”,  podczas

którego  festiwalowa  publiczność  wysłuchała  Requiem  d-moll  Wolfganga  Amadeusza

Mozarta.  Dzieło  Mozarta  w  wykonaniu  Wiedeńskiego  Chóru  Chłopięcego  -  MOZART

KNABENCHOR wzbudziło wśród słuchaczy niezwykły entuzjazm i podziw.

Długie,  gorące  owacje  zachwyconej  publiczności,  skłoniły  Wiedeński  Chór

Chłopięcy do bisów. Młodzi artyści zaskoczyli śpiewaną w języku polskim pieśnią „Czarna

Madonna”,  której  wykonanie  przerodziło  się  we  wspólne  śpiewanie  z publicznością.

Najsłynniejszy chłopięcy chór Wiednia, zaprezentował też wspaniałe stroje, stylizowane na

epokę Mozarta. [źródło zdjęć: archiwum własne]









Data: 25 lipca 2017r
Wydarzenie: Święto Policji

Policjanci  wraz  z  pracownikami  cywilnymi  kieleckiej  komendy  obchodzili  swoje

święto. Z tej okazji Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak

wraz z Komendantem Miejskim Policji  w Kielcach nadkom. Piotrem Zalewskim wręczyli

odznaczenia  „Zasłużony  Policjant”  oraz akty  mianowania  na wyższe  policyjne  stopnie.

W uroczystościach wzięli  udział starosta kielecki Michał Godowski oraz przewodniczący

Rady Powiatu w Kielcach Jan Cedro.

Tegoroczne  obchody  Święta  Policji  rozpoczęła  Msza  Święta  w  parafii  pw.  Św.  Jana

Chrzciciela  w Kielcach,  która  sprawowana  była  w intencji  policjantów oraz  ich  rodzin.

Następnie  zaproszeni  goście,  policjanci  i  pracownicy  cywilni  Komendy  Miejskiej  Policji

w Kielcach wzięli udział w uroczystej zbiórce, w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Rozpoczęła  się  ona  od  złożenia  meldunku  Komendantowi  Wojewódzkiemu  Policji

w Kielcach  insp.  Dariuszowi  Augustyniakowi  przez  dowódcę  uroczystości  podinsp.

Zbigniewa Pedrycza. Następnie zebranych powitał Komendant Miejski Policji w Kielcach

nadkom.  Piotr  Zalewski,  który  w  swoich  słowach  dziękował  funkcjonariuszom  za  ich

codzienną i pełną oddania służbę. [źródło zdjęć: https://ckinfo.pl/swieto-policji-kielcach/]











Data: 1 sierpnia 2017r
Wydarzenie:  73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 2017 w 73. rocznicę wybuch  Powstania Warszawskiego została
odprawiona Msza św. w Naszym Kościele Garnizonowym pod przewodnictwem ks. Jacka
Kopcia  dyrektora  Zespołu  Szkół  Katolickich  Diecezji  Kieleckiej  i  kapelana  środowiska
kombatantów,  a  homilię  wygłosił  ks.  proboszcz  ppłk  Grzegorz  Kamiński  .  W  homilii
przypomniał  genezę  wybuchu  powstania,  mówił  o  etosie  pokolenia  powstańczego
i wzorcowej  miłości  do  ojczyzny,  podkreślił,  że  powinniśmy  być  głęboko  wdzięczni
pokoleniu  Kolumbów.  We  Mszy  wzięli  udział  m.in.  delegaci  kieleckiego  samorządu
z wiceprezydentem  Andrzejem  Sygutem,  przewodniczącym  Rady  Miasta  –  Dariuszem
Kozakiem  i  wiceprzewodniczącym  Władysławem  Burzawą,  wicewojewoda  –  Andrzej
Bętkowski oraz kombatanci różnych formacji, policja, harcerze.

Po  Eucharystii  uczestnicy  ul.  Chęcińską  przeszli  pod  pomnik  przy  Skwerze  Szarych
Szeregów,  gdzie odbył  się apel  poległych,  odegrano hymn państwowy,  złożono kwiaty,
zapalono znicze.

Podczas oficjalnej części uroczystości senator PiS Krzysztof Słoń podkreślił, że „krew na
ulicach Warszawy nie poszła na marne”, stwierdził także, „Powstanie Warszawskie było
potrzebne Polsce i  światu”. – „Ofiara cierpienia i krwi, męczarni i wyniszczenia nie jest
daremną.  Pozostańmy  z  tym  silnym  przekonaniem.  Dawajmy  codziennie  wyraz
przywiązania do ideałów. Chwała niezwyciężonej Warszawie, niezwyciężonym bohaterom
Powstania  Warszawskiego”  –  powiedział  senator  Słoń.  Z  kolei  wicewojewoda
świętokrzyski  Andrzej  Bętkowski  podziękował  Warszawie  za  63  dni  bohaterskiej  walki,
za niezłomność, odwagę i poświęcenie.

–  Powstanie  wcale  nie musiało być przegrane,  zawiedli  nas sojusznicy.  Powstania nie
rodzą się z głupoty, powstania rodzą się z tragicznego położenia – podkreśliła naczelnik
kieleckiej  Delegatury IPN. Zauważyła  także,  że Powstanie Warszawskie jest  „pytaniem
o naszą polską tożsamość, o miejsce tradycji powstańczej w naszym systemie wartości”.

Organizatorami  obchodów  byli:  Urząd  Miasta  Kielce,  Świętokrzyski  Związek  Żołnierzy
Armii  Krajowej,  Stowarzyszenie  Szarych Szeregów oraz Komenda Chorągwi  Kieleckiej
ZHP.

Grupa ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Jodła” nawiązała w widowisku do
mniej  znanej  historii  –  z  Kampinosu.  Walki  z  tamtego  rejonu  to  też  część  Powstania
Warszawskiego.  Walczył  tam 27.  Pułk  Ułanów Armii  Krajowej,  w którego  barwach  na
co dzień „Jodła” występuje.

Przebieg uroczystości uświetniła Miejska Orkiestra Dęta oraz formacje harcerskie.

O godz. 17.00 na 1 minutę zostały włączone syreny alarmowe.

Powstanie  warszawskie  wybuchło  1  sierpnia  1944  o  godz.  17.00,  aby  podjąć  walkę
zbrojną  przeciwko  okupantowi  niemieckiemu.  Działania  zbrojne  w  Warszawie
zorganizowały i prowadziły oddziały Armii  Krajowej w ramach planu „Burza”. Powstanie
walczyło 63 dni.

Straty  po  stronie  polskiej  wyniosły  około  10  tysięcy  zabitych  i  7  tysięcy  zaginionych,
25 tysięcy rannych żołnierzy oraz od 120 do 200 tysięcy ofiar spośród ludności cywilnej.
Wśród zabitych przeważała młodzież, w tym ogromna większość warszawskiej inteligencji.

Po stronie niemieckiej straty wyniosły 10 tysięcy zabitych, 6 tysięcy zaginionych, 9 tysięcy



rannych żołnierzy, 300 zniszczonych czołgów i samochodów pancernych.

Na  odsiecz  walczącej  Warszawie  wyruszyły  z  ziemi  świętokrzyskiej  pułki  piechoty
legionów Armii Krajowej: II, IV, XXVII. [źródło zdjęć: archiwum własne]







Data: 15 sierpnia 2017r

Wydarzenie: 15 sierpnia 2017 o godzinie 10 została odprawiona msza w intencji 

Ojczyzny i Żołnierzy Wojska Polskiego.

Po mszy pododdziały i  uczestnicy uroczystości  przeszli  na plac  Wolności,  gdzie

o godzinie 11.30 rozpoczął się uroczysty apel. Wypełniały go między innymi: podniesienie

flagi państwowej na masz i odegranie hymnu Polski, przemówienie dowódcy Garnizonu

Kielce, pułkownika Wiesława Mitkowskiego, wręczenie aktów mianowania i medali, Apel

Pamięci  i  salwa  honorowa  oraz  defilada  pododdziałów.  Zapraszamy  do  galerii  gdzie

można obejrzeć zdjęcia z obchodów. [źródło zdjęć: archiwum własne]







Data:  28 – 30 sierpnia 2017r.
Wydarzenie: Obóz Wokalno-Taneczno-Teatralny Scholi

W dniach 28-30 sierpnia 2017r. dzieci ze Scholi były na obozie wokalno- taneczno-

teatralnym.  Trzy  dni  upłynęły  na  niezapomnianej  zabawie,  ale  również  na  zajęciach

rozwijających ich umiejętności wokalne. Zajęcia była prowadzone przez księdza Macieja,

panią Edytę Bobryk, pana Radka - organistę. Wyjazd rekreacyjny był znakomitą okazją do

zintegrowania  dziecięcego  zespołu  OYEY.  Dzieci  odwiedziły  również  Gród  Pędzików.

[źródło zdjęć: archiwum własne]







Data:  7 września 2017r.
Wydarzenie: Festiwal Pieśni Maryjnych Totus Tuus

I  Bolmiński  Festiwal  Pieśni  Maryjnych odbył  się  7 września 2017 roku w parafii

Narodzenia  Najświętszej  Maryi  Panny  w  Bolminie  (gmina  Chęciny).  Wydarzenie

rozpoczęło  się  uroczystą  Mszą  Święta.  W  konkursie  wziął  udział  Chór  Parafii

Garnizonowej oraz Schola dziecięca OYEY pod przewodnictwem Pani Edyty Bobryk. Chór

został nagrodzony jako najlepszy wykonawca zdobywając GRAND PRIX festiwalu. 

[źródło zdjęć: archiwum własne]





Data: 10 września 2017r.
Wydarzenie: Festyn Rodzinny 

Festyn Rodzinny,  w którym uczestniczyły całe rodziny z naszej parafii,  odbył się

w niedzielę  10  września  2017r.  Spotkanie  rozpoczęło  się  uroczystą  Mszą  Świętą.

Po zakończeniu  Eucharystii  ks.  proboszcz  Grzegorz  Kamiński  dokonał  uroczystego

otwarcia festynu. Wspólna zabawa rozpoczęła się koncertem Ani Wileńskiej i zespołu Małe

Skrzypeczki.  Wśród  atrakcji  znalazły  się  animacje  dla  dzieci,  konkursy  z nagrodami

oraz turnieje  sprawnościowe.  Zabawom  w  gigantycznych  bańkach  mydlanych,

dmuchańcach,  symulatorach  Formuły  I,  autochodziku,  skakance  czy  gigantycznym

piłkarzykach towarzyszył  śmiech najmłodszych.  Dzieci  częstowały  się   lodami,  goframi

oraz  watą  cukrową.  Festyn  Rodzinny  stał  się  okazją  do  wspólnego  spędzenia  czasu

oraz czerpania z tego niezwykłej radości. [źródło zdjęć: archiwum własne]

















Data:  wrzesień 2017 r.
Wydarzenie: 28 rocznica powstania Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych

We  wrześniu  przypada  28  rocznica  powstania  Centrum  Przygotowań  do  Misji

Zagranicznych.  W  tym  roku  zbiegła  się  ona  z  dwudziestoleciem  nadania  sztandaru

Centrum na kieleckiej Bukówce. Ze względu na trwające w czasie rocznicy targi MSPO,

żołnierze i  sympatycy Centrum świętowali  to wydarzenia w dniu  15 września br.,  choć

przypada  ono  na  6  września.  W  uroczystościach,  które  miały  miejsce  w  kompleksie

na kieleckiej Bukówce, udział wzięli licznie zaproszeni goście, wśród których znaleźli się

między  innymi  parlamentarzyści  ziemi  świętokrzyskiej,  przedstawiciel  Dowódcy

Generalnego Rodzaju Sił  Zbrojnych – Szef  Zarządu Działań Niekinetycznych DG RSZ

kmdr  Bogdan  Tomaszycki,  przedstawiciele  władz  wojewódzkich  i  samorządowych,

duchowieństwo, w tym superior Klasztoru na Świętym Krzyżu Ojciec mgr Zygfryd Wiecha,

prezesi organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, dyrektorzy szkół i kierownicy instytucji

mundurowych garnizonu Kielce.

Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku komendantowi CPdMZ Przygotowań

do  Misji  Zagranicznych  panu  płk  Wiesławowi  Mitkowskiemu.  Po  podniesieniu  flagi

państwowej i odegraniu hymnu państwowego głos zabrał Komendant CPdMZ. Pułkownik

Mitkowski  w  swym  przemówieniu  przypomniał,  że:  Centrum  od  lat  współpracuje

z jednostkami  wojskowymi  państw członkowskich  Sojuszu  Północnoatlantyckiego  i  Unii

Europejskiej. Dlatego żołnierze z kieleckiej Bukówki biorą aktywny udział w podnoszeniu

kwalifikacji żołnierzy nie tylko polskich, ale także z krajów zrzeszonych w ONZ czy NATO,

poprzez realizację unikatowych na skalę wojska kursów współpracy cywilno-wojskowej czy

kursów ze świadomości kulturowej. Żołnierze z kieleckiej Bukówki biorą także udział we

wszystkich  ważnych  ćwiczeniach  międzynarodowych  a  także  tych,  których  areną  jest

Polska.

Przemawiający  senatorowie:  przewodniczący  senackiej  komisji  obrony  narodowej  pan

Jarosław Rusiecki oraz pan senator Krzysztof Słoń doceniali wagę tego, iż na terenie Kielc

istnieje  jednostka  wojskowa,  która  przynosi  chlubę  regionowi  i  kontynuuje  najlepsze

tradycje  oręża  polskiego.  Uroczystość  była  także  okazją  do  wręczenia  awansów,

odznaczeń, medali i wyróżnień

Uroczystość  zakończyła Pieśń  Reprezentacyjna  Wojska  Polskiego  oraz  defilada

wojskowa. [źródło zdjęć: archiwum własne]

















Data:  29 września 2017 r.

Wydarzenie: Przysięga Elewów

W  dniu  29.09.2017r.  pod  pomnikiem  Józefa  Piłsudskiego  odbyła  się  Przysięga
Wojskowa Elewów. Przyszli żołnierze przyjechali do Kielc z najdalszych zakątków Polski,
między  innymi  ze  Szczecina.  Elewi  ślubowali  nie  szczędzić  krwi,  kiedy  będzie  trzeba
walczyć  za  ojczyznę.  Po  przysiędze  żołnierze  spędzą  trzy  miesiące  w Centrum
Przygotowania do Misji zagranicznych na kieleckiej „Bukowce”.

Wśród kadetów byli  zarówno mężczyźni,  jak i  kobiety.  Olbrzymie wrażenie robiły
małe dzieciaki, które rzucały się w ramiona swoim mamom. Właśnie na to poświęcenie
zwrócił  uwagę dowódca Garnizonu Kielce,  pułkownik  Wiesław Mitkowski  przemawiając
do rodzin elewów. ” Wasze siostry i bracia, mężowie, żony i córki ciężko pracowali, aby
dzisiaj, po prostu po ludzku się pochwalić, czego dokonali w ciągu ostatniego miesiąca.
Elewi zostawili rodziny, żeby zmierzyć się rzeczywistością wojskową ” - mówił pułkownik.

Elewi,  którzy  przysięgali  w  piątek,  to  uczestnicy  trzeciego  turnusu  służby
przygotowawczej.  Takich  turnusów  na  kieleckiej  Bukowce  odbywa  się  w  roku  trzy.
Po każdym  turnusie  Narodowe  Siły  Rezerwowe  podpisują  kontrakty  z  najlepszymi
żołnierzami, reszta trafia do rezerwy. Narodowe Siły Rezerwowe to ochotnicza formacja
wojskowa.  Tworzą je  żołnierze,  którzy  pozostają  do dyspozycji  w  przypadku zagrożeń
bezpieczeństwa państwa.

[źródło zdjęć: internet]



[źródło zdjęć: internet]

[źródło zdjęć: internet]



[źródło zdjęć: internet]

[źródło zdjęć: internet]
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[źródło zdjecia: https://www.radio.kielce.pl/pl/post-61747]



Data: 7 października 2017 r.

Wydarzenie: Różaniec do granic

Różaniec jest potężną bronią w walce ze złem, tak silną, że nie raz potrafił zmienić

bieg historii,  a tysiące świadectw i  udokumentowanych cudów dowodzi jego niezwykłej

skuteczności.  Maryja  jest  Królową  Polski,  przez  całe  pokolenia  opiekuje  się  nami,  w

krytycznych momentach historii zawsze była przy nas, a my przy Niej. Jako ratunek dla

świata  Matka  Boża  wskazuje  na  modlitwę  różańcową.  Dlatego  wierzyliśmy,  że  jeśli

różaniec zostanie odmówiony przez blisko milion Polaków na granicach kraju, to może nie

tylko zmienić bieg zdarzeń, ale otworzyć serca naszych rodaków na działanie Łaski Bożej.

Świat, Polska bardzo potrzebuje modlitwy, dlatego dnia 7 października 2017r. wierni

z naszej parafii oraz goście odpowiedzieli na wezwanie do wspólnej modlitwy różańcowej i

stawili się, aby w 100. Rocznicę Objawień w Fatimie, w Święto Matki Bożej Różańcowej,

modlić się za naszą Ojczyznę i świat. [źródło zdjęć: archiwum własne]





Data: 12 listopada   2017 r.

Wydarzenie: Odsłonięcie  tablicy  poświęconej  pamięci  policjantów oraz 30-lecie  parafii
wojskowo-cywilnej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kielcach

Nasza  parafia  upamiętniła  policjantów  poległych  na  służbie  w  obronie
Rzeczpospolitej, podczas II wojny światowej. Poświęcona im tablica została umieszczona
przy  wejściu  do  kościoła.  Podczas  uroczystego  nabożeństwa,  biskup  kielecki  Jan
Piotrowski poświęcił monument.  Odsłonięcie tablicy było okazją do uczczenia jubileuszu
30-lecia utworzenia parafii wojskowo-cywilnej pw. Matki Bożej Królowej Polski.

[źródło zdjęć: https://www.radio.kielce.pl/pl/post-63560]











Data: 8 marca 2018r.

Wydarzenie: Dzień Kobiet służb mundurowych

W Kieleckim Centrum Kultury  odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet.
Uczestniczyło w nim ponad 600 funkcjonariuszek oraz pracownic cywilnych ze wszystkich
służb mundurowych.

Szefowie  służb  mundurowych  złożyli  paniom  najlepsze  życzenia  z  okazji  ich  święta.
Następnie każda z kobiet została obdarowana różą. 

W  uroczystości  wzięła  udział Agata  Wojtyszek  –  Wojewoda  Świętokrzyski
oraz przedstawicielki służby zdrowia, sądownictwa i prokuratury.

Podczas  tej  wspaniałej uroczystości  wystąpił  nasz  Chór  Garnizonowy, soliści
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego  oraz tancerze Kieleckiego
Teatru  Tańca..  Prelekcję  dotyczącą roli  kobiet  w  historii  Polski  zaprezentował
przedstawiciel Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach.

[źródło  zdjęć:  https://karpacki.strazgraniczna.pl/ko/aktualnosci/26807,Dzien-Kobiet-sluzb-
mundurowych-w-wojewodztwie-swietokrzyskim.html oraz
https://swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/galeria-zdjec/30042,Dzien-Kobiet-sluzb-
mundurowych.html]

















Data: 21 marca 2018r.

Wydarzenie: Pierwsza  oficjalna  uroczystość  w  10.  Świętokrzyskiej  Brygadzie  Obrony
Terytorialnej

W  dniu  21  marca  2018  r.  odbyła  się  pierwsza  oficjalna  uroczystość

w 10. Świętokrzyskiej  Brygadzie  Obrony  Terytorialnej,  która  decyzją  Ministra  Obrony

Narodowej  oraz Rozkazem Z-13  Dowódcy Wojsk  Obrony Terytorialnej  z  dnia  2 marca

2018 r., z dniem 15 stycznia 2018 r. rozpoczęła formowanie.

W  trakcie  tej  uroczystości  ksiądz  podpułkownik  Grzegorz  Kamiński  został

kapelanem  10.  Świętokrzyskiej  Brygady  Obrony  Terytorialnej.  Duchowny  sprawuje  już

opiekę  duszpasterską  nad  żołnierzami  Garnizonu  Kielce,  jest  też proboszczem Parafii

Garnizonowej, pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. 

Pułkownik  Artur  Barański,  dowódca  10.  Świętokrzyskiej  Brygady  OT  uważa,

że opieka kapelana jest  bardzo ważna dla  świętokrzyskich wojskowych. Jego zdaniem,

ksiądz Grzegorz Kamiński doskonale sprawdzi się na nowym stanowisku.

„To  właściwy  człowiek  na  właściwym  miejscu  oraz  osoba  niezwykle

charyzmatyczna. Bardzo dobrze zna środowisko wojskowe i ma odpowiednie podejście

do żołnierza” - mówi płk Artur Barański.

Atrybut żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej, czyli oliwkowy beret wręczyła księdzu

ppłk.  Grzegorzowi  Kamińskiemu  Wojewoda  Świętokrzyski  pani  Agata  Wojtyszek,

która była obecna na uroczystości.

W trakcie uroczystości płk Artur Barański wręczył także pierwszy w 10 ŚBOT akt

mianowania  na  wyższy  stopień  wojskowy  kpt.  Marcinowi  Gębali.  W szeregi  10 ŚBOT

wstąpiło także czterech kolejnych zawodowych żołnierzy. W tym momencie obsadzonych

jest  18  stanowisk.  Do  końca  tego  roku  w  brygadzie  ma  służyć  już  100 żołnierzy

zawodowych. [źródło zdjęć: archiwum własne]





Data: 31 maja 2018r.

Wydarzenie: Boże Ciało

Uroczystość Bożego Ciała ma charakter dziękczynny i radosny. Bóg chodzi ulicami
naszej Parafii, gdzie codzienne chodzimy na zakupy, do pracy, szkoły, na spacer między
naszymi blokami, domami błogosławiąc nam i naszym rodzinom. Na trasie procesji wiele
okien udekorowano emblematami religijnymi. Dzięki Bogu dopisała pogada dlatego licznie
w procesji uczestniczyli Parafianie. Procesja przeszła ulicami naszej Parafii do czterech
ołtarzy. [źródło zdjęć: archiwum własne]





















Data: 28 lipca 2018r.

Wydarzenie: Wojewódzkie Święto Policji Świętokrzyskiej – msza św. w Iwaniskach

Oto treść homilii wygłoszonej przez ks. ppłk Grzegorza Kamińskiego podczas uroczystej mszy św.:

„Z tej historii wielkiej, dumnej,
z władzy mocnej i rozumnej
czerpiesz dzisiaj wiarę, w kraju dobry los”.

Marek Grechuta, Ojczyzna

„Zebraliśmy się w tej świątyni, aby oddać cześć i honor Polskim Policjantom. To świętowanie
wpisuje  się  w  podniosłą  atmosferę  obchodów stulecia  odzyskania  niepodległości  przez  naszą
Ojczyznę, a jednocześnie jest to 99. rocznica powstania Policji w Polsce. Tę uroczystą atmosferę
podkreśla także obecność tak wielu dostojnych gości: 

 w  osobie  Jego  Ekscelencji  Księdza  Biskupa  doktora  KRZYSZTOFA NITKIEWICZA –
Biskupa  Diecezji  Sandomierskiej  witam  przybyłych  kapelanów  Policji  i  inne  osoby
duchowne, 

 na ręce Pani AGATY WOJTYSZEK Wojewody Świętokrzyskiego składam słowa powitania
wobec wszystkich pracowników administracji państwowej,

 witam  serdecznie  wszystkich  samorządowców,  środowiska  prawnicze,  pracowników
oświaty i kręgi akademickie, przedstawicieli związków zawodowych i stowarzyszeń,

 w  osobach  nadbrygadiera  ADAMA  CZAJKI  –  Świętokrzyskiego  Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz pułkownika PAWŁA CHABIELSKIEGO –
Dowódcy Garnizonu Kielce witam wszystkie służby mundurowe,

 witam przedsiębiorców oraz przedstawicieli mediów,

 a szczególnie  w osobie  Generalnego  Inspektora  doktora JAROSŁAWA SZYMCZYKA –
Komendanta  Głównego  Policji  witam  serdecznie  Gospodarzy  dzisiejszej  uroczystości
Funkcjonariuszki, Funkcjonariuszy i Pracowników Cywilnych Polskiej Policji.

Jestem głęboko przekonany, że ta podniosła atmosfera jest czymś najbardziej właściwym,
gdy pragniemy podziękować Panu  Bogu za  dar  ludzi  gotowych dniem i  nocą  strzec  naszego
bezpieczeństwa, dbać o ład i  porządek społeczny a także o naszą własność.  Funkcjonariuszki
i Funkcjonariusze oraz Pracownicy Cywilni Polskiej Policji są największą formacją w strukturach
bezpieczeństwa  naszego  państwa,  a  służba  w  Policji  to  nie  tylko  ogromne  wyzwanie
i zobowiązanie,  ale  także  poświęcenie  i  oddanie  drugiemu człowiekowi.  I właśnie  wszystkie  te
sprawy Policji, wszystkie radości i nadzieje, smutki i niepokoje pragniemy złożyć na Ołtarzu Pana
Jezusa w czasie tej Mszy świętej przez ręce Księdza Biskupa.

Wierzę mocno, że tylko Jezus, który „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać
swoje życie na okup za wielu” (Mk 10, 45) potrafi dostrzec i właściwie docenić trud codziennej
pracy Polskich Policjantów. 



Zachęcam wszystkich tu zgromadzonych do szczerej modlitwy w intencji Funkcjonariuszek 
i Funkcjonariuszy oraz Pracowników Cywilnych Polskiej Policji Garnizonu Świętokrzyskiego. 
Niechaj dobry Bóg Wam i Waszym dziełom błogosławi a orędownictwo świętego Michała 
Archanioła, Patrona Policji niechaj Was strzeże na wszystkich drogach życia. Zaczerpnijmy dzisiaj 
z tej wspólnej modlitwy „wiarę, w kraju dobry los”. Szczęść Boże.” 
[źródło zdjeć https://swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/galeria-zdjec]











Data: II połowa sierpnia 2018r.

Wydarzenie: Wakacyjne Warsztaty Muzyczne Scholi

W  II  połowie  sierpnia  2018r.  Organista  naszej  parafii,  Radosław  Suliga

oraz ks. Mariusz Rozin opiekunowie scholi wyjechali na kilkudniowe warsztaty muzyczne

z zespołem  dziecięcym  OYEY do  Bolmina.  Oprócz  zajęć  doskonalących  umiejętności

muzyczne dzieci miały czas na wspólną zabawę, co było idealną okazją do zintegrowania

zespołu. Eucharystia, w której każdego dnia uczestniczyły dzieci, umożliwiła im spędzić

wakacyjny czas z Bogiem. [źródło zdjęć: archiwum własne]





Data:   7 września 2018r.

Wydarzenie: Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej – msza św.
w Kościele Garnizonowym

W dniu 7 września 2018 r. w Kielcach odbyły się wyjątkowe bo międzypokoleniowe,

obchody  Dnia  Weterana  Walk  o  Niepodległość  Rzeczypospolitej.  Bohaterowie,  którym

oddawano w tym dniu hołd, w walce o wolność Ojczyzny ponosili najwyższą cenę - tracili

życie, zdrowie i swoich bliskich.

10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej na czele z dowódcą płk. Arturem

Barańskim  wzięła  czynny  udział  w  obchodach,  wystawiając  kompanię  honorową  oraz

poczet sztandarowy. Żołnierze 10 ŚBOT z honorem wystąpili z historycznym sztandarem

4 kompanii 4pp. Leg. AK, który dla nich jest ważnym elementem tożsamości historycznej.

Weterani i harcerze - doświadczeni w walce i młodzi patrioci, spotkali się by uczcić

pamięć Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej.



Dla weteranów to dzień wyjątkowy - bo przez wiele lat nie mogli nawet przyznawać

się do swojej żołnierskiej przeszłości. „Wreszcie nie musimy się kryć jak szczury za okresu

stalinowskiego, przestano nas prześladować, pomijać  w zatrudnieniu  i  w  pracy” -

powiedział kpt. Zdzisław Dorbut, prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów

RP w Kielcach.

„To są wspaniali ludzie, o których musimy nie tylko pamiętać, ale im pomagać” -

podkreśla Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

„Bardzo ważne jest spotykanie się z nimi i słuchanie ich wspomnień, bo te wspomnienia

związane  z  walką  są  najcenniejsze” -  zaznaczyła  Agata  Wojtyszek,  Wojewoda

Świętokrzyski.

Dziś  pamięć  o  weteranach  uczczono  także  na  Cmentarzu  Partyzanckim,

gdzie przedstawiciele  rządu  i  świętokrzyscy  parlamentarzyści  złożyli  kwiaty

przed pomnikiem upamiętniającym zbrodnię katyńską. Pod tablicą na Cmentarzu Nowym

upamiętniono  także  mieszkańców  Kielc  -  ofiary  bombardowań  w  pierwszych  dniach

września 1939 r.

Obchody  Dnia  Weterana  Walk  o  Niepodległość  Rzeczypospolitej  odbywają  się

od 2014 r. w pierwszych dniach września. [źródło zdjęć: archiwum własne]





Data:   23 września 2018r.

Wydarzenie: Przysięga Elewów

W dniu 23 września 2018 roku na placu Wolności w Kielcach uroczystą przysięgę

wojskową  złożyli  ochotnicy,  którzy  wstąpili  do  10  Świętokrzyskiej  Brygady  Obrony

Terytorialnej.  W  uroczystości  wzięli  udział  przedstawiciele  władz  państwowych,

samorządowych,  służb  mundurowych,  rodziny  żołnierzy  oraz  mieszkańcy  Kielc.

Na zaproszenie Dowódcy  10. ŚBOT w uroczystości uczestniczył  Wojskowy Komendant

Uzupełnień w Kielcach, ppłk Mirosław SMERDZYŃSKI.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji żołnierzy odprawiona w Bazylice

Katedralnej.  Następnie  po  nabożeństwie,  pododdziały  oraz  uczestnicy  wydarzenia

przemaszerowali na plac Wolności, gdzie przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego

odbyła  się  oficjalna  część  uroczystości.  Ponad  140  ochotników,  w  tym  25  kobiet

przysięgało na sztandar 2 Pułku Piechoty Legionów AK i tym samym rozpoczęło służbę

Ojczyźnie w 10. Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

Ministra  Obrony  Narodowej  reprezentował  sekretarz  stanu  w  MON  Pan  Sebastian

Chwałek, który odczytał list z podziękowaniem dla żołnierzy Obrony Terytorialnej. [źródło

zdjęć: internet]









Data:   28 września 2018r.

Wydarzenie: Święto Krajowej Administracji Skarbowej

W  piątek  28  września  2018  r.  pracownicy  i  funkcjonariusze  Izby  Administracji

Skarbowej w Kielcach obchodzili swoje święto - Dzień Krajowej Administracji Skarbowej,

które  przypada  corocznie  21  września.  Tego  dnia  odbyła  się  również  wyjątkowa

uroczystość  ślubowania  młodzieży  pierwszych  klas  mundurowych:  wojskowych,

policyjnych,  strażackich  i  bezpieczeństwa  wewnętrznego  ze  szkół  ZDZ  w  Kielcach,

Opatowa, Ostrowca Świętokrzyskiego, Końskich, Jędrzejowa i Nowego miasta nad Pylicą.

W sumie około 200 uczniów i uczennic złożyło przysięgę na sztandar ZDZ.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Pani Elżbieta Duszyc -

Dyrektor Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów, reprezentująca Szefa

KAS  Pana  Mariana  Banasia,  Wicewojewoda  Świętokrzyski  Pan  Andrzej  Bętkowski,

posłowie  z  regionu  świętokrzyskiego,  przedstawiciele  administracji  rządowej,  władz

samorządowych,  służb  mundurowych,  Izb  Administracji  Skarbowej,  instytucji

współpracujących na co dzień z IAS w Kielcach, duchowni oraz przedstawiciele Związków

Zawodowych.

Obchody rozpoczęła Msza święta w Kościele Garnizonowym w Kielcach w intencji

pracowników i  funkcjonariuszy  KAS,  którą  celebrował  proboszcz  parafii  ppłk  Grzegorz

Kamiński wraz z kapelanem KAS nadkom. Krzysztofem Skałkowskim.

Oprawę  liturgiczną  zapewnili  pracownicy  i  funkcjonariusze  Izby  Administracji

Skarbowej  w  Kielcach,  a  o  oprawę  muzyczną  zadbał  chór  parafii  garnizonowej

oraz Orkiestra  Wojskowa  z  Radomia.  Po  liturgii  w  Kościele  Garnizonowym  odbył  się

przemarsz  ulicami  miasta  na  Plac  Wolności,  gdzie  kontynuowano  część  oficjalną

uroczystości. [źródło zdjęć: https://www.radio.kielce.pl/pl/post-76294]













Data: 30 września 2018r.

Wydarzenie: XVII Jasnogórskie Spotkanie Policyjne w 100. rocznicę odzyskania 

przez Polskę niepodległości. 

XVII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego wpisały się w obchody 100.

Rocznicy Odzyskania Niepodległości  przez Polskę.  We Mszy Świętej  na Jasnej  Górze

udział wzięli przedstawiciele garnizonów Policji z całego kraju, z Komendantem Głównym

generalnym  inspektorem  Jarosławem  Szymczykiem  oraz Zastępcą  Komendanta

Głównego  nadinspektorem  Janem  Lachem  na  czele.  Uroczystościom  towarzyszyło

wręczenie odznaczeń oraz koncert Chóru Garnizonowego. 

Chór  nie  tylko  zapewnił  oprawę  muzyczną  w  czasie  Eucharystii,  ale  również  pięknie

zaprezentował się podczas koncertu, który składał się z dwóch części. W pierwszej części

chórzyści  wykonali  m.in.  Gaude  Mater  Polonia,  Uwierz  Polsko  i  Quo  vadis  Domine

z oratorium "Tu  es  Petrus"  Piotra  Rubika.  Drugą  część  koncertu  stanowił  blok muzyki

filmowej.  Publiczność owacjami przyjęła utwory takie jak "My heart will  go on" (z filmu

Titanic), "Nella Fantasia" (z filmu Misja) czy The Lion sleeps tonight (z filmu Król Lew).

Z chórem  śpiewał  znakomity  tenor  -  Andrzej  Wiśniewski,  który  wystąpił  również

w utworach  solowych  tj.  Brunetki,  blondynki.  Zgromadzona  publiczność  nie  kryła

zachwytu. [źródło  zdjęć:  archiwum  własne  oraz  https://policja.pl/pol/galerie-

zdjec/164594,XVII-Jasnogorskie-Spotkania-Srodowiska-Policyjnego.html]















Data:   14 października 2018r.

Wydarzenie: Świętokrzyskie Cross Country

Dnia  14  października  2018r.  w  Dębskiej  Woli  rozegrano  Świętokrzyskie  Cross

Country, aby uczcić 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Wydarzeniu towarzyszyło

hasło „100 minut dla 100 - lecia Niepodległości”. Zawodnicy przez 100 minut ścigali się

na 9 kilometrowej trasie. Zawodom przyglądały się tłumy kibiców, a na starcie nie zabrakło

medalistów  Polski.  Gości  zachwyciły  także  pokazy  trialu  i karate.  W  organizację

wydarzenia  zaangażowało  się  także  Wojsko  Obrony  Terytorialnej,  a  w  szczególności

10. Świętokrzyska  Brygada.  Opiekę  duchową  objął  ks.  ppłk  Grzegorz  Kamiński,  który

również odprawiał Eucharystię przed oficjalnym rozpoczęciem rajdu. Patronat Honorowy

objęła  Marszałek  Województwa  Świętokrzyskiego  Agata  Wojtyszek.  [źródło  zdjęć:

archiwum własne oraz internet]













Data:  20 października   2018r.

Wydarzenie: Przysięga Elewów

W  sobotę  20  października  2018r.  151  elewów  służby  przygotowawczej
do Narodowych  Sił  Rezerwowych  złożyło  na  Placu  Wolności  w  Kielcach  uroczystą
przysięgę.

Uroczystość uświetnił  występ Orkiestry Wojskowej  z  Radomia.  Wszyscy zebrani
odśpiewali  hymn narodowy. Kilka ważnych słów do elewów skierował pułkownik Paweł
Chabielski:

„  Dziś  do  przysięgi  staje  kolejny  turnus  służby  przygotowawczej.  To  ludzie,
którzy postanowili  poświęcić  swój  czas,  by  zdobyć  wiedzę  z  zakresu  wojskowości.
Chciałbym życzyć żołnierzom, by nie splamili honoru munduru i sztandaru. Pamiętajcie
o swojej służbie i wartościach również po zdjęciu mundurów D

Następnie  nastąpiła  uroczysta  przysięga  na  sztandar  Centrum  Przygotowań
do Misji Zagranicznych. Wśród ponad 150 elewów było niemal 50 kobiet. Po przysiędze
wszystkich pobłogosławił ksiądz Mariusz Rozin, w zastępstwie kapelana Garnizonu Kielce.

Na  zakończenie  Orkiestra  Wojskowa  z  Radomia  zagrała  pieśń  reprezentacyjną
Wojska Polskiego, a po niej odbyła się defilada wojskowa. Na placu Wolności można było
także  oglądać  sprzęt  wojskowy,  którym dysponują  żołnierze  z jednostki.  [źródło  zdjęć:
archiwum własne]







Data:   4   listopad  a     2018r.

Wydarzenie: Koncert Chóru Garnizonowego w Iwanowicach oraz Sieciechowicach

W  dniu  4  listopada  odbył  się  koncert  Chóru  Garnnozonowego  w  Iwanowicach

oraz w Sieciechowicach.  Koncert  chóru  zapoczątkował  świętowanie  Tygodnia

Niepodległości  w Gminie  Iwanowice.  Chórzyści  uświetnili  swoją  obecnością  i  śpiewem

Msze  Św.  w  kościele  pw.  Św.  Trójcy  w  Iwanowicach  o  godz.  10.00  oraz  w  kościele

pw. Św. Andrzeja w Sieciechowicach o godz. 12.00. W godzinach popołudniowych chór

zaprezentował się w koncercie z patriotycznym repertuarem, w którym znalazły się: Rota,

Gaude Mater Polonia, Pierwsza Brygada, Marsz Polonia, Przybyli Ułani, Czerwone maki

i wiele innych.  Swoim głosem zachwycił  wszystkich Andrzej  Wiśniewski  – tenor,  solista

Reprezentacyjnego  Zespołu  Artystycznego  Wojska  Polskiego.  [źródło  zdjęć:

https://gckib.iwanowice.pl/muzyczne-spotkanie-z-chorem-kosciola-garnizonowego-z-kielc/]









Data: listopad   2018r.

Wydarzenie: Uroczystości z okazji 100 – lecia odzyskania Niepodległości

W listopadzie 2019 roku nasza Ojczyzna  obchodziła  100.  Rocznicę Odzyskania

Niepodległości.  Z  tej  okazji  Wspólnota  Żywego  Różańca  podjęła  duchową  inicjatywę.

Wieczorem,  10  listopada,  w kościołach  odmawiany  był  różaniec połączony  z  adoracją

Najświętszego Sakramentu. Nasza parafia włączyła się w tą inicjatywę. Po mszy świętej

wierni  modlili  się wszystkimi cząstkami różańca,  adorując Pana Jezusa,  aby wypraszał

niezbędne  łaski  dla  Polaków  i  Ojczyzny,  dziękując  za  Wolną  Polskę.  Natomiast  11

listopada 2018r. o godz. 10:00 została odprawiona uroczysta Msza Święta, podczas której

wraz  z  parafianami  modliła  się  10 Świętokrzyska  Brygada Wojsk  Obrony Terytorialnej.

Po mszy  świętej  około  godz.  12:00  wszyscy  zebrani  w świątyni  odśpiewali  uroczyście

Hymn  Państwowy.  Cykl  uroczystości  rocznicowych  zakończył  koncert  Chóru

Garnizonowego oraz Zespołu „LUMEN” „Ojczyzno ma...”, który odbył się dnia 25 listopada

2018r.  w  świątyni  naszej  parafii.  Organizatorami  przedsięwzięcia  byli  wojewoda  Agata

Wojtyszek oraz proboszcz parafii  ks. ppłk. Grzegorz Kamiński.  [źródło zdjęć: archiwum

własne]











Data: grudzień   2018r.

Wydarzenie: Roraty

W miesiącu grudniu, w okresie Adwentu, w kościele każdego dnia o godz. 17:00

odprawiana była Msza Św. ku czci Matki Bożej zwana Roratami. Nabożeństwu w tym roku

towarzyszyło wezwanie „Z Duchem Twoim”. Popołudniowa Eucharystia była szczególnie

adresowana dla najmłodszych. Dzieci za uczestnictwo otrzymywały naklejki z postaciami

świętych  i  błogosławionych.  Najmłodsi  wierni  do kościoła  przychodzili  z  podarowanymi

wcześniej  świecami  fatimskimi  symbolizującymi  nasze  oczekiwanie  na  przyjście  Pana

Jezusa.  Na  zakończenie  modlitwy  każdego  dnia  losowano  figurkę  Matki  Bożej

Niepokalanie  Poczętej.  Dziecko,  które  wylosowało  figurkę  zabierało  ją  do  domu,  aby

modlić się przed nią z rodziną.



Data:  1 grudnia   2018r.

Wydarzenie: Trzecia przysięga Świętokrzyskich Terytorialsów

53 nowych żołnierzy TSW złożyło uroczystą przysięgę na sztandar i tym samym

stało się częścią Wojsk Obrony Terytorialnej.

Ślubowanie  odbyło  się  w  sobotę,  1  grudnia  br.,  na  kieleckiej  Bukowce,

a poprzedziła je Msza Święta w Kościele Garnizonowym.

Uroczystość  rozpoczęło  wspólne  odśpiewanie  hymnu  państwowego.  Zebranych

gości powitał dowódca 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej pułkownik Artur

Barański.  Skierował  on  też  kilka  słów  do  nowych  żołnierzy.  „Jesteście  przykładem

odpowiedzialności  za  siebie,  rodziny  i  społeczeństwo.  Wasza  przysięga  to  wyraz

największego zobowiązania” - mówił pułkownik Artur Barański.

Po nim, list od Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka odczytał pułkownik

Marcin  Stachowski.  „Przysięga  to  jedna  z  najważniejszych  chwil  w  życiu  żołnierza  –

na zawsze  zostaje  w  pamięci.  Od  dziś  jesteście  „terytoriaisamr  - podczas  wojny

i w sytuacji  kryzysowej  będziecie  chronić  życie,  zdrowie  i  mienie  tutejszej  ludności.

Dziękuję wam za tę deklarację” - pisał w liście minister Błaszczak.

Głos w imieniu nowych żołnierzy zabrała Weronika Job. Wyróżnienia za wysokie

wyniki otrzymali: Zuzanna Kowalik, Dominik Seweryn, Łukasz Wróbel, Marek Met, Mikołaj

Gawlik, Hubert Gawlik oraz Dominik Mazur. [źródło zdjęć: archiwum własne]







Data: 12 grudnia 2018r.

Wydarzenie: Spotkanie wigilijne służb mundurowych  

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach gościł dzisiaj na spotkaniu wigilijnym przedstawicieli

służb mundurowych z naszego województwa. Oczywiście nie mogło nas tam zabraknąć.

Dowódca  10.  ŚBOT  płk  Artur  Barański  wraz  ze  Świętokrzyskimi  „Terytorialsami”

uczestniczył   w  wigilijnym  spotkaniu  organizowanym  w  tym  roku  przez  Centrum

Przygotowań  do  Misji   Zagranicznych.  [źródło  zdjęć:  https://www.radio.kielce.pl/pl/post-

79499]











Data: 18 grudnia 2018r.

Wydarzenie: „Bóg  się  rodzi…”  –  pierwsze  spotkanie  wigilijne  

10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

We wtorek  18  grudnia  2018  r.  o  godz.  14.30  miało  miejsce  spotkanie  wigilijne

10. Świętokrzyskiej  Brygady  Obrony  Terytorialnej.  Uroczystość  odbyła  się  w  Hotelu

Binkowski w Kielcach.

„Witamy  wszystkich  na  naszym  spotkaniu  bożonarodzeniowym.  To  podwójna

radość,  bo  widzimy  się  w  Stulecie  Niepodległości  Polski  oraz  w  pierwszym  roku

działalności 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej” – powiedział dowódca płk

Artur Barański. 

O  wyjątkową  oprawę  muzyczną  zadbał  chór  Parafii  Garnizonowej  w  Kielcach

pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski, pod dyrygenturą Edyty Bobryk. Uczestnicy

wydarzenia byli bardzo zadowoleni z tego, że mogli spotkać się i podzielić opłatkiem. 

W spotkaniu wzięli udział żołnierze całej brygady oraz zaproszeni goście. W tym

dniu świętowało ok. 700 osób. Była to pierwsza okazja, dzięki której „teryotorialsi” mieli

okazję  spotkać  się  w  składzie  całej  brygady,  podzielić  się  opłatkiem  i  złożyć  sobie

świąteczne życzenia. 

Współorganizatorem  tego  wydarzenia  był  także  Marszałek  Województwa

Świętokrzyskiego  Andrzej  Bętkowski,  Prezydent  Miasta  Kielce  Bogdan  Wenta

oraz Parafia  Garnizonowa  w  Kielcach.  [źródło  zdjęć:  archiwum własne  oraz  archiwum

TVP3 Kielce]



















Data: styczeń 2019 r.
Wydarzenie: Koncert Chóru Garnizonowego z chórem Filharmonii Świętokrzyskiej

W  styczniu  2019  r.  Chór  Parafialny  rozpoczął  cykl  koncertów  z  Chórem

Filharmonii  Świętokrzyskiej.  Pierwszy  koncert  odbył  się  dnia  6  stycznia  2019  r.

w naszej  świątyni.  Następnie  połączone  chóry  wystąpiły  w  sali  widowiskowej

Filharmonii  Świętokrzyskiej  oraz  w  kościołach  kieleckich:  Kościele  Akademickim,

Kościele  pw. Świętego  Maksymiliana  Kolbe,  Kościele  pw.  Świętego  Franciszka.

Koncerty, podczas których śpiewane były polskie kolędy i  pastorałki,  odbywały się

pod wspólnym tytułem „ Gwiazdy rozpinają niebo”.

[źródło zdjęć: archiwum własne]





















Data: 2 lutego 2019 r.
Wydarzenie: Pogrzeb „Żołnierzy Niezłomnych”.

Żołnierze  10.  Świętokrzyskiej  Brygady  Obrony  Terytorialnej  uczestniczyli

w uroczystym pogrzebie „Żołnierzy Niezłomnych”, Jana Wosińskiego i Piotra Pecela,

partyzantów AK i NSZ, zamordowanych w 1949 r. przez komunistów w Zgórsku koło

Kielc.

Uroczystość  odbyła  się  2  lutego  2019  r.  w  Kościele  Garnizonowym

Najświętszej Marii panny Królowej Polski  w Kielcach, a ciała spoczęły na cmentarzu

w Cedzynie. Po 70 latach doczekali godnego pochówku.

[źródło zdjęć: archiwum własne]









Data: 5 marca 2019 r.
Wydarzenie:  Dzień Kobiet w Garnizonie Kielce.

5  marca  2019  r.  łącznie  ponad  800  przedstawicielek  służb  mundurowych,

w tym policjantek oraz pracowników cywilnych uczestniczyło w uroczystym spotkaniu

z okazji Dnia Kobiet, które odbyło się w Centrum Kongresowym Targów Kielce pod

hasłem „Mundurowy  Dzień  Kobiet”.  Wszystkim  zgromadzonym Paniom  najlepsze

życzenia  złożył  m.in.  pełniący  obowiązki  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji

w Kielcach insp. Paweł Dzierżak oraz dowódca 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony

Terytorialnej  płk Artur  Barański.  Podczas  specjalnie  przygotowanej  uroczystości

wystąpili:  Krzysztof  Respondek,  Chór  Garnizonowy  oraz  tancerze  z  Kieleckiego

Teatru Tańca.

W uroczystości uczestniczyła również wicemarszałek województwa świętokrzyskiego

Renata  Janik  oraz  przedstawiciele  m.in.  sądownictwa,  prokuratury,  a  także

zaprzyjaźnionych instytucji.

Podczas  spotkania  zostało  przygotowanych  wiele  atrakcji.  Kilkukrotnie

zaprezentował się muzyk i  kabareciarz - Krzysztof Respondek, Chór Garnizonowy

oraz  tancerze  z Kieleckiego  Teatru  Tańca.  Uczestnicy  spotkania  mieli  okazję

zobaczyć również pokazy mody.  Dodatkowo wszystkie Panie zostały obdarowane

symboliczną różą oraz usłyszały wiele ciepłych słów od m.in. posła Krzysztofa Lipca,

wicewojewody świętokrzyskiego Bartłomieja Dorywalskiego, marszałka województwa

świętokrzyskiego  Andrzeja  Będkowskiego,  prezydenta  Kielc  Bogdana  Wenty

oraz ks. Artura  Skrzypka.  Najlepsze  życzenia  wszystkim  Paniom  złożył  również

pełniący  obowiązki  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji  w  Kielcach  insp.  Paweł

Dzierżak,  dowódca  10.  Świętokrzyskiej  Brygady  Obrony  Terytorialnej  płk  Artur

Barański oraz szefowie pozostałych służb mundurowych.

[źródło zdjęć: archiwum własne]











Data: 13 kwietnia 2019 r.
Wydarzenie: Ekstremalna  Droga  Krzyżowa  10.  Świętokrzyskiej  Brygady  Obrony
Terytorialnej

Dnia 13 kwietnia  2019 r.  ponad 300 żołnierzy 10.  Świętokrzyskiej  Brygady

Obrony  Terytorialnej  uczestniczyło  w  ekstremalnej  drodze  krzyżowej  miejscami

pamięci Żołnierzy Niezłomnych. Marsz rozpoczął się w Zgórsku. Następnie piechurzy

przeszli przez Górę Patrol, wzgórze Brusznia i Karczówkę. Poszczególnym stacjom

towarzyszyły rozważania o heroizmie i ofierze złożonej przez Żołnierzy Wyklętych.

Inicjatorem drogi krzyżowej był Kościół Garnizonowy w Kielcach. Wydarzenie

organizowane  było  po  raz  pierwszy.  Wszyscy  wojskowi  szli  w  pełnym

umundurowaniu.

W  marszu  brał  udział  marszałek  województwa  świętokrzyskiego  Andrzej

Bętkowski oraz kapelani poszczególnych formacji wojskowych.

Trasa  drogi  krzyżowej  liczyła  około  16  kilometrów.  Żołnierze  zaprosili

do wspólnej modlitwy strzelców, harcerzy i uczniów. Podczas postoju przy klasztorze

na  Karczówce  wojskowi  podzielili  się  wielkanocnym  jajeczkiem.  [źródło  zdjęć:

archiwum własne]









Data: 14 kwietnia 2019 r.

Wydarzenie: Koncert Chóru Garnizonowego w Iwanowicach

W  dniu  14  kwietnia  Chór  Garnizonowy  po  raz  kolejny  odwiedził  parafię

pw. Trójcy  Św.  w  Iwanowicach.  Chór  zapewnił  oprawę Mszy  Św.  o  godz  16.00.

Następnie odbył się koncert chóru, któremu towarzyszył tenor Andrzej Wiśniewski.

Repertuarem  pieśni  pasyjnych  artyści wprowadzili słuchaczy  w  okres  Triduum

Paschalnego.







Data: kwiecień 2019 r.

Wydarzenie: Triduum Paschalne

Uroczystości  Triduum  paschalnego  obchodziliśmy  w  podniosłym  nastroju.

W święto  zaangażowała  się  10.  Brygada  Świętokrzyskich  Wojsk  Obrony

Terytorialnej.  Jej  żołnierze  pełnili  całonocną  wartę  honorową  przy  Grobie  Jezusa

Chrystusa z nocy z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę. W sobotni wieczór po Mszy

Świętej  wierni  uczestniczyli  w  Procesji  Rezurekcyjnej,  której  towarzyszył  pokaz

sztucznych ogni oraz muzyka Wolfganga Mozarta „Mesjasz”. Alleluja! [źródło zdjęć:

archiwum własne]









Data: 3 maja 2019 r.

Wydarzenie: Stulecie Ordynariatu Polowego i  Służb Mundurowych oraz przyjęcie

Sakramentu Bierzmowania

Dnia 3 maja 2019 r. przed kościołem naszej parafii odbyła się uroczysta msza

święta polowa w intencji Ojczyzny w 100. rocznicę powstania Ordynariatu Polowego,

Policji  i  Służby  Więziennej.  Nabożeństwu  przewodniczył  generał  dywizji,  Biskup

Polowy Józef  Guzdek.  W homilii  główny celebrans słowami .„Wolność nie została

nam  ofiarowana.  Wolność  została  wywalczona”  podkreślił  potrzebę  powinności

patriotycznej  każdego  Polaka.  W  uroczystości  brali  udział  przedstawiciele  rządu

państwa  polskiego:  Wiceminister  Sprawiedliwości  Patryk  Jaki,  Wiceminister  Anna

Krupka,  Pełnomocnik  Ministerstwa  Sprawiedliwości  Generał  Paweł  Nasiłowski

oraz poseł PiS Krzysztof Lipiec.

W  trakcie  uroczystości  w  nawie  bocznej  kościoła  odsłonięto  medalion

upamiętniający  jubileusz  100-lecia  powstania  Ordynariatu,  który  poświęcił

Ks. Biskup, a aktu odsłonięcia dokonał wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki oraz

proboszcz parafii ks. ppłk. Grzegorz Kamiński. 

Eucharystia była również mszą odpustową naszej parafii,  podczas której 74

osoby  z  rąk  Ks.  Bpa  Polowego  Józefa  Guzdka  przyjęły  sakrament  dojrzałości

chrześcijańskiej.

[źródło zdjęć: archiwum własne]





















Data: 1 czerwiec 2019 r.

Wydarzenie: Boże Ciało

Podczas procesji  Uroczystości  Bożego Ciała,  która  dla katolika jest  przede

wszystkim uczczeniem Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, ale również

aktem  publicznego  przyznania  się  do  swojej  wiary,  parafianie  wraz  ze  swymi

duszpasterzami  modlili  się  przed  czterema ołtarzami  zbudowanymi  i  przybranymi

przez wiernych parafii. W procesji po raz pierwszy wzięła udział 10 Świętokrzyska

Brygada  Wojsk  Obrony  Terytorialnej,  pełniąc  asystę  w  czasie  mszy  świętej

oraz procesji. [źródło zdjęć: archiwum własne]





Data: 9 czerwca 2019 r.

Wydarzenie: Koncerty charytatywne Chóru Garnizonowego

Chór  przy  Parafii  Garnizonowej  bierze  czynny  udział  w  koncertach

charytatywnych, podczas których zbierane są datki na leczenie ciężko chorych osób.

Dnia  9  czerwca 2019 r.  wraz z Fundacją Z Uśmiechem zorganizowano w parafii

koncert  dla  dziewięcioletniego  Kacpra  cierpiącego  na  chorobę  genetyczną,

karłowatość diastroficzną.



Data: 14 czerwca 2019 r.

Wydarzenie: Doroczne uroczystości na Wykusie

W piątek 14 czerwca 2019 r. odbyły się uroczystości na Wykusie. To polana

nieopodal Wąchocka, która była leśną twierdzą oddziałów Jana Piwnika „Ponurego”

i Eugeniusza  Kaszyńskiego  „Nurta”.  Uroczystości  rozpoczęły  się  Mszą  Świętą

odprawioną przez Ks. ppłk. Grzegorza Kamińskiego.

Jak przypomina Rafał Obarzanek, prezes okręgu Środowiska Świętokrzyskich

Zgrupowań  Partyzanckich  Armii  Krajowej  „Ponury”-„Nurt”,  w  tym  roku  przypada

25. rocznica  sprowadzenia  prochów  majora  Eugeniusza  Kaszyńskiego,  zastępcy

pułkownika Jana Piwnika. „Nurt” po przeniesieniu „Ponurego” na Nowogródczyznę

był  jego  następcą  w  dowodzeniu  oddziałami  na  terenie  Gór  Świętokrzyskich.

11 czerwca  1994  roku  podkomendni  „Nurta”  złożyli  podczas  uroczystości

wykusowych urnę z prochami swojego dowódcy przy kapliczce,  którą wybudowali

w 1957 roku. Prochy Eugeniusza Kaszyńskiego sprowadzone zostały do Polski rok

wcześniej. W roku 2019 przypada też 75. rocznica śmierci Jana Piwnika, który poległ

w ataku na umocnienia niemieckie w miejscowości Jewłasze 16 czerwca 1944 roku.

Uroczystości  zostały  objęte  Patronatem  Narodowym  Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

[źródło zdjęć: archiwum własne]









Data: 16 czerwca 2019r.

Wydarzenie: Święto Patrona 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej

W niedzielę 16 czerwca 2019 r. w Starachowicach 10. Świętokrzyska Brygada

Obrony Terytorialnej obchodziła swoje pierwsze święto patrona - majora Eugeniusza

Kaszyńskiego „Nurta”.  Święto brygady zostało ustanowione na dzień 11 czerwca,

w rocznicę pochówku prochów legendarnego „Nurta” na polanie „Wykus”.

Oficjalne  uroczystości  zaczęły  się  od  Mszy  Świętej  w  kościele

pw. Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  na  Majówce  celebrowaną  przez  Księdza

Biskupa  Ordynariusza  Diecezji  Sandomierskiej  Krzysztofa  Nitkiewicza.  Oprawę

muzyczną  liturgii  zapewnił  Chór  Garnizonowy,  który  również  zaprezentował  się

podczas koncertu na Rynku.

Po  Eucharystii  800  żołnierzy  przemaszerowało  na  Rynek,  na  specjalną

zbiórkę,  gdzie  odbyło  się  wręczenie  nagród,  odznaczeń  i  awansów  na  wyższe

stopnie  wojskowe i  defilada.  Obchody święta  zakończyły  się  wspólnym festynem.

[źródło zdjęć: archiwum własne]

















Data: 1 – 2 lipca 2019 r.

Wydarzenie: Pielgrzymka nauczycieli i wychowawców na Jasną Górę

W  dniach  1-2  lipca  2019  r.  odbyła  się  82.  Ogólnopolska  Pielgrzymka

Nauczycieli  i  Wychowawców na Jasną Górę  pod hasłem:  W imię przyszłości

kultury.  Chór Garnizonowy pod dyrekcją Edyty Bobryk zadbał o oprawę muzyczną

Eucharystii sprawowanej na Wałach Jasnogórskich, reprezentując diecezję kielecką.



Data: 13 lipca 2019 r.

Wydarzenie: Różaniec przed Katedrą

Dnia  13  lipca  2019  r.  wierni  parafii  wraz  z  duszpasterzami  uczestniczyli

w Różańcu  przed  Bazyliką  Katedralną  Wniebowzięcia  Najświętszej  Maryi  Panny

w Kielcach.  Zebrani  wnosząc  modlitwę  do  Maryi  odpowiedzieli  na  wezwanie

Biskupów Kieleckich i przyłączyli się do sprzeciwu wobec szerzenia ideologii LGBT,

która uderza w podstawowe wartości religijne i polską rodzinę.  Oprawę muzyczną

spotkania  modlitewnego  zapewnił  chór  naszej  parafii.  [źródło  zdjęć:  archiwum

echaodnia.eu]







Data: 19 lipca 2019 r.

Wydarzenie: 100. rocznica powstania Policji Państwowej

Wojewódzkie obchody Święta  Policji  garnizonu świętokrzyskiego odbyły  się

dnia 19 lipca 2019 r.  na Świętym Krzyżu.  Stróże prawa świętowali  100.  rocznicę

powstania  Policji  Państwowej.  Uroczystość  rozpoczęła  się  Mszą  Świętą

w sanktuarium,  której  przewodniczył  ordynariusz  sandomierski  bp.  Krzysztof

Nitkiewicz. Wraz z Jego Ekscelencją Eucharystię sprawowali policyjni kapelani oraz

ojciec superior Marian Puchała OMI. Natomiast  oprawę muzyczną mszy zapewnił

Chór Garnizonowy. Modlono się w intencji  bezpiecznej  służby dla świętokrzyskich

policjantów oraz w intencji ich rodzin. We wspólnej modlitwie uczestniczyli generalny

inspektor  Jarosław  Szymczyk,  Komendant  Główny  Policji,  przedstawiciele

parlamentarzystów,  Piotr  Wawrzyk,  podsekretarz  stanu  w  Ministerstwie  Spraw

Zagranicznych,  Agata  Wojtyszek,  Wojewoda  Świętokrzyski,  Andrzej  Bętkowski,

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,  władze Komendy Wojewódzkiej  Policji

w Kielcach na czele z insp. Pawłem Dzierżakiem oraz lokalne władze samorządowe.

„Każdy ma oczywiście w stosunku do Policji  własne oczekiwania.  Zawsze będzie

istniało  napięcie  pomiędzy  dążeniami  do  szeroko  rozumianej  tolerancji,

czy nieograniczonej  wolności  jednostki,  a  koniecznością  zagwarantowania

stabilności  systemu  i  ochroną  dobra  wspólnego”  -  powiedział  w  swej  homilii

ordynariusz sandomierski.

[Źródło zdjęć: https://swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/galeria-zdjec]

















Data: 14 sierpnia 2019 r.

Wydarzenie: Święto Wojska Polskiego

Dnia 14 sierpnia 2019 r. czyli w przeddzień Święta Wojska Polskiego na placu

kościoła  Garnizonowego  odprawiona  została  uroczysta  msza  polowa  w  intencji

Wojska Polskiego celebrowana przez ks. Prałata ppor. Jerzego Karbownika. Kazanie

wygłosił  o.  Tadeusz  Skolimowski.  Eucharystia  została  poprzedzona  przyznaniem

odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie żołnierzom 10. Świętokrzyskiej Brygady

Wojsk  Obrony  Terytorialnej.  Część  oficjalną  zakończyła  defilada  zgromadzonych

pododdziałów. Zebrani wysłuchali również koncertu zespołu „The Wellness Sound”

oraz Chóru Garnizonowego. [Źródło zdjęć: archiwum własne]



















Data: 1 września 2019 r.

Wydarzenie: 80. rocznica wybuchu II wojny światowej

W niedzielę, 1 września 2019 r., w Skarżysku odbyły się wojewódzkie obchody

80.  rocznicy wybuchu  II  wojny światowej.  Oprócz przedstawicieli  władz  lokalnych

i wojewódzkich w obchodach wzięły udział również służby mundurowe województwa

świętokrzyskiego.

Uroczystości  rozpoczęły  się  przy  pomniku  gen.  Władysława  Sikorskiego

przy Urzędzie Miasta, gdzie wysłuchano wystąpień zaproszonych gości oraz złożono

kwiaty pod pomnikiem. Następnie uczestnicy przeszli ulicami miasta do Sanktuarium

Matki Bożej Ostrobramskiej, w którym odbył się koncert patriotyczny w wykonaniu

solistów  Reprezentacyjnego  Zespołu  Artystycznego  Wojska  Polskiego

z towarzyszeniem Chóru Garnizonowego z Kielc. Po występie odprawiona została

Msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Henryka Tomasika. Po liturgii odbył się apel

pamięci  oraz  salwa  honorowa.  Uczestnicy  uroczystości  złożyli  również  kwiaty

pod Pomnikiem Katyńskim.

Współorganizatorami wojewódzkich obchodów z okazji 80. rocznicy wybuchu

II  wojny  światowej  byli:  wojewoda  świętokrzyski-  Agata  Wojtyszek,  marszałek

województwa Świętokrzyskiego -  Andrzej  Bętkowski,  prezydent miasta Skarżyska-

Kamiennej  -  Konrad  Kronig,  naczelnik  Delegatury  Instytutu  Pamięci  Narodowej

w Kielcach - dr Dorota Koczwańska-Kalita, Kustosz Sanktuarium - ks. Prałat dr Jerzy

Karbownik  oraz  dowódca  10.  Świętokrzyskiej  Brygady  Obrony  Terytorialnej  –

płk Artur Barański.

[źródło zdjęć: archiwum własne]





















Data: 8 września 2019 r.

Wydarzenie: Koncert charytatywny Chóru Garnizonowego

Chór  przy  Parafii  Garnizonowej  bierze  czynny  udział  w  koncertach

charytatywnych, podczas których zbierane są datki na leczenie ciężko chorych osób.

W dniu 8 września  2019 r.  chór  wystąpił  na koncercie  dla Agnieszki,  pielęgniarki

z Wojewódzkiego  Szpitala  Specjalistycznego im.  Św.  Rafała  w Czerwonej  Górze,

u której zdiagnozowano glejaka wielopostaciowego IV stopnia.



Data: 14 września 2019 r.

Wydarzenie: Msza Św. odpustowa w Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego

Dnia  14  września  2019  r.  grupa  50  parafian  wraz  z  proboszczem

ks. ppłk. Grzegorzem Kamińskim i wikariuszem ks. Mariuszem Rozinem wzięła udział

w uroczystej  mszy  świętej  pod  przewodnictwem  ks.  Bpa  Krzysztofa  Nitkiewicza.

Eucharystia  była  koncelebrowana  przez  ojców  Misjonarzy  Oblatów  Maryi

Niepokalanej. Bp. Nitkiewicz zwracając się do zebranych wiernych podczas kazania

przypomniał,  że  Ojciec  Święty  Franciszek  pobłogosławił  akcję  ewangelizacyjną

„Polska pod Krzyżem”, zachęcając do trwania wraz z Maryją, Matką Bolesną u stóp

krzyża  Jej  Syna.  Wierni  z  naszej  parafii  przyłączyli  się  do  wspomnianej  akcji

modlitewnej, zaś w oprawie muzycznej brali udział przedstawiciele naszego chóru –

p. Radosław  Suliga  oraz  p.  Edyta  Bobryk,  którzy  wykonali  psalm.  Msza  ta  była

transmitowana na żywo w telewizji TRWAM.

[Źródło  zdjęć:  https://diecezjasandomierska.pl/uroczystosci-odpustowe-na-swietym-

krzyzu/]











Data: 26 września 2019 r.

Wydarzenie: Święto Izby Administracji Skarbowej

Dnia  26  września  2019  r.  pracownicy  i  funkcjonariusze  Izby  Administracji

Skarbowej  w  Kielcach  obchodzili  swoje  święto.  Uroczystość  uświetnili  swoją

obecnością  zaproszeni  goście:  sekretarz  stanu  w  Ministerstwie  Finansów,  Szef

Krajowej  Administracji  Skarbowej,  nadinspektor  Piotr  Walczak,  Wojewoda

Świętokrzyski Agata Wojtyszek, posłowie z regionu świętokrzyskiego, przedstawiciele

administracji rządowej, władz samorządowych, służb mundurowych, Izb Administracji

Skarbowej, duchowni oraz przedstawiciele Związków Zawodowych.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w Kościele Garnizonowym w Kielcach w

intencji pracowników i funkcjonariuszy KAS, którą celebrował proboszcz parafii ppłk

Grzegorz Kamiński wraz z kapelanem KAS podinsp. Krzysztofem Skałkowskim.

Oprawę liturgiczną zapewnili  pracownicy i funkcjonariusze Izby Administracji

Skarbowej w Kielcach. Natomiast oprawę muzyczną Eucharystii  przygotował Chór

Parafii Garnizonowej.

[Źródło: Galeria zdjęć Krajowej Administracji Skarbowej]



[Źródło: internet]

[Źródło: internet]



[Źródło: Galeria zdjęć Krajowej Administracji Skarbowej]



Data: 11 października 2019 r.
Wydarzenie: Koncert Chóru Garnizonowego z okazji Święta Edukacji Narodowej

Dnia  11  października  2019  r.,  w  piątek  poprzedzający  Święto  Edukacji

Narodowej, w VI Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach odbył się wyjątkowy koncert

Chóru Garnizonowego oraz szkolnego zespołu Shaken Organs. Wśród publiczności

zasiedli nauczyciele, uczniowie, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły oraz

absolwenci. Wśród zaproszonych gości byli m.in. vice Prezydent Miasta Kielc Marcin

Różycki,  Dowódca  10.  Świętokrzyskiej  Brygady  Wojsk  Obrony  Terytorialnej

płk. Grzegorz Motak wraz ze swoim zastępcą ppłk. Piotrem Gadomskim. Występ był

wyjątkowym  prezentem  dla  pedagogów  w  podziękowaniu  za  ich  pracę  i  trud

wkładany w wykształcenie i wychowanie młodzieży. Wśród repertuaru znalazły się

piosenki  Piotra  Rubika,  Celin  Dion.  Nie  zabrakło  też  polskich  przebojów,  jak

chociażby  piosenki  zespołu  Lombard  „Przeżyj  to  sam”  śpiewanego  w  duecie

z uczennicą  przez  ks. Mariusza,  członka  chóru  i  zarazem  katechety  w  LO  im.

Juliusza  Słowackiego.  Pomysłodawcą  koncertu  był  ks.  proboszcz  Grzegorz

Kamiński. Niezwykły nastrój stworzony przez śpiewane wspólnie piosenki udzielił się

wszystkim.  Owacjom  i  bisom  nie  było  końca.  Była  to  piękna  ponadpokoleniowa

uroczystość. [źródło zdjęć: https://www.radio.kielce.pl/pl/post-92619]









Data: 20 października 2019 r.
Wydarzenie: Przysięga 10. Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.

W minioną niedzielę 20 października na palcu przed Wojewódzkim Domem Kultury

im. J.  Piłsudskiego  w  Kielcach  przysięgę  wojskową  złożyło  ponad  40  żołnierzy

z 10.Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.

Po mszy świętej w kościele garnizonowym pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej

Polski  w Kielcach,  żołnierze przemaszerowali  na plac przed WDK, gdzie w samo

południe złożyli przysięgę wojskową na sztandar brygady.

Na  uroczystości  obecne  były  rodziny,  przyjaciele  i  znajomi  żołnierzy,  duchowni,

parlamentarzyści i przedstawiciele władz samorządów lokalnych oraz stowarzyszeń

kombatanckich Ziemi Świętokrzyskiej.

Niedzielna uroczystość była już czwartą w tym roku przysięgą ŚBOT w szeregach

której służy ponad 900 żołnierzy.

[źródło zdjęć: archiwum własne]

















Data: 25 października 2019 r.
Wydarzenie: Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej

Wręczenie  aktów  mianowania  na  wyższe  stopnie  wojskowe  oraz  medali

i odznaczeń było głównym punktem VII uroczystych obchodów Święta Terenowych

Organów Administracji Wojskowej, które odbyły się w Zespole Państwowych Szkół

Muzycznych  im.  Ludomira  Różyckiego  w  Kielcach.  Gościem  wydarzenia  był

marszałek  województwa  świętokrzyskiego  Andrzej  Bętkowski,  który  od

Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach otrzymał podziękowania za dobrą

współpracę z administracją wojskową.

[źródło zdjęć: archiwum własne oraz https://www.swietokrzyskie.pro/administracja-
wojskowa-obchodzila-swoje-swieto/]
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swieto/]



Data: 31 października 2019 r.
Wydarzenie: Noc Świętych

W Wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych, odbyła się Noc Świętych czyli
czuwanie modlitewne przy relikwiach Świętych. Hasłem tegorocznego spotkania były
słowa „W mocy Bożego Ducha".
W  wydarzenie,  w  które  włączyli  się  także  księża  i  biskupi,  cieszy  się  wielką
popularnością  i  stanowi  przeciwwagę  wobec  propozycji  lansowanych  przez
środowiska  ateistyczne  czy  zarażone  liberalizmem,  jak  chociażby  dzisiejszym
„Halloweenem”.
[źródło zdjęć: archiwum własne]











Data: 10 listopada 2019 r.
Wydarzenie: Piknik patriotyczny „Echo Niepodległości”

W przeddzień 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, 10 listopada 2019 r

Chór  Garnizonowy  wystąpił  na  koncercie  pieśni  patriotycznych  podczas  Pikniku

Patriotycznego  „Echo  Niepodległości”,  który  został  zorganizowany  w  Galerii

Handlowej  Echo  w  Kielcach.  Występ  był  doskonałą  okazją  do  wspólnego

świętowania z mieszkańcami Kielc oraz promocji chóru wśród kielczan. [źródło zdjęć:

archiwum własne]





Data: 11 listopada 2019 r.
Wydarzenie: Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości

Dzień  Niepodległości  to  najważniejsze  święto  upamiętniające  dążenia  Polaków

do odzyskania  wolnej  Ojczyzny.  11  listopada  br.,  w  garnizonie  Kielce  odbyły  się

uroczyste  obchody  Narodowego  Święta  Niepodległości,  w  których  udział  wzięli

żołnierze,  przedstawiciele  innych  służb  mundurowych,  władze  lokalne,

parlamentarzyści  oraz  mieszkańcy  regionu  świętokrzyskiego.  Uroczystości

rozpoczęła  msza  święta  w  intencji  Ojczyzny,  odprawiona  w  Bazylice  Katedralnej

w Kielcach.  Na  placu  przed  Muzeum  Narodowym  odśpiewano  Hymn  Państwowy

Rzeczypospolitej  Polskiej.  Następnie  kolumny  pododdziałów  przemaszerowały

na Plac  Wolności,  gdzie  odbył  się  uroczysty  apel  upamiętniający  101.  rocznicę

odzyskania przez Polskę niepodległości. [źródło zdjęć: archiwum własne]









Data: 11 listopada 2019 r.
Wydarzenie: Obchody 101. rocznicy odzyskania niepodległości - Piekoszów

Msza św. w intencji Ojczyzny z Wojskową Asystą Honorową, z udziałem władz

samorządowych  i  pocztów  sztandarowych,  Koncert  Pieśni  Patriotycznych  oraz

uroczysty  apel  na  Placu  Niepodległości  złożyły  się  na  obchody  101.  rocznicy

odzyskania przez Polskę Niepodległości,  które odbyły się w Sanktuarium Matki

Bożej  Miłosierdzia  w  Piekoszowie  dnia  11  listopada  2019  r.  Eucharystii

przewodniczył ks. Proboszcz Zygmunt Kwieciński. Homilię wygłosił Ksiądz Porucznik

Dariusz  Jarliński  ~  wikariusz  Parafii  Garnizonowej  w  Kielcach.  Wojskową  Asystę

Honorową pełniła 10. Świętokrzyska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej. Po Mszy

św. odbył się Koncert Pieśni Patriotycznych w wykonaniu Chóru Parafii Garnizonowej

w Kielcach. [źródło zdjęć: http://www.naszekielce.com/q=swieto_niepodleglosci_w_piekosz

owie_zdjecia]











Data: 16 listopada 2019 r.
Wydarzenie: Wręczenie sztandaru 3 Regionalnej Bazie Logistycznej w Krakowie

Dnia  16  listopada  2019  r.  w  Katedrze  Wawelskiej  w  Krakowie  odbyła  się

uroczystość poświęcenia i wręczenia Sztandaru 3. Regionalnej Bazie Logistycznej

w Krakowie.  Mszę  Świętą  celebrował  Arcybiskup  Metropolita  Krakowski  Marek

Jędraszewski wraz z Biskupem Polowym Józefem Guzdkiem, Proboszczem Katedry

Wawelskiej  i  Kapelanami Wojskowymi.  Homilię wygłosił  Arcybiskup Jędraszewski.

Gośćmi  honorowymi  była  Para  Prezydencka  Agata  i Andrzej  Dudowie.  Pierwsza

Dama pełniła  honory  Matki  Chrzestnej,  a  generał  dywizji  Dariusz  Łukowski  ojca

chrzestnego.  Sztandar  został  poświęcony  przez  duchownych  trzech  kościołów:

rzymskokatolickiego,  prawosławnego  i protestanckiego.  Prezydent  Andrzej  Duda

wręczył Sztandar dowódcy jednostki. Uroczystość zakończyła się defiladą wojskową.

Oprawę  muzyczną  Eucharystii  zapewnił  nasz  Chór  Garnizonowy.  Ogromnym

przeżyciem była możliwość spotkania się oraz porozmawiania z Parą Prezydencką.

[źródło zdjęć: archiwum własne]





















Data: 8 grudnia 2019 r.
Wydarzenie: XXV rocznica Rycerstwa Niepokalanej [źródło zdjęć: archiwum własne]



















Data: 29 grudnia 2019 r.
Wydarzenie: Koncert Kolęd Chóru Garnizonowego

Tradycyjnie  w  okresie  Świąt  Bożego  Narodzenia,  Chór  Garnizonowy

pod dyrekcją  Edyty  Bobryk  koncertował  dla  nas,  wcześniej  zapewniając  oprawę

muzyczną podczas mszy świętej, poprzedzającej koncert.

Wśród  zaprezentowanych  melodii  znajdowały  się  kolędy,  pastorałki  i piosenki

świąteczne. Parafianie tłumnie uczestniczyli w tym uroczystym wydarzeniu.  

Chórowi akompaniował nasz organista, pan  Radosław Suliga.  Chórowi towarzyszył

znany tenor, Andrzej Wiśniewski.

Oto link do krótkiej relacji z koncertu:

https://www.facebook.com/100000953606186/videos/3489527317755687/

[źródło zdjęć: archiwum własne]



Data: 6 stycznia 2020 r.
Wydarzenie: uroczysta Msza Św. z okazji Święta Objawienia Pańskiego oraz udział

parafian w Orszaku Trzech Króli, zorganizowanym przez Wojewódzki Dom Kultury

w Kielcach.

W trakcie  przemarszu  uczestnicy  śpiewali  kolędy.  Śpiew,  przy  akompaniamencie

naszego  organisty,  instrumentalisty  i  klawiszowca,  Radosława  Suligi,  poprowadził

znakomity  tenor,  Andrzej  Wiśniewski,  który  często  koncertuje  z  Chórem

Garnizonowym.  Orszak  prowadzili  instrumentaliści  ze  Studium  Instrumentów

Etnicznych.  W orszaku  udział  wzięły  również  grupy  rekonstrukcyjne  i  służby

mundurowe.

W tym roku w role Trzech Króli  wcielili  się: pułkownik Grzegorz Motak (Baltazar),

dowódca 10. Świętokrzyskiej Brygady WOT; pułkownik Jarosław Molisak (Kacper),

szef  Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach oraz dyrektor  TVP 3 Kielce

Przemysław  Predygier  (Melchior).  Czwartym,  tak  zwanym  spóźnionym  królem,

był Marek Adamczak, założyciel Muzeum Samochodu Papieskiego JP2 w Kielcach.

[źródło zdjęć: archiwum własne]















Data:   12 stycznia 2020 r.
Wydarzenie: koncert  laureatów VIII  Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd,  Pastorałek

i Piosenek Świątecznych „Kolęda Płynie z Wysokości”.

Po  dwudniowych  przesłuchaniach  utalentowanych  wokalistów  i  zespołów

w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, do niedzielnego Koncertu Laureatów VIII

Ogólnopolskiego  Konkursu  Kolęd,  Pastorałek  i  Piosenek  Świątecznych

zakwalifikowali się najlepsi wykonawcy, których oceniali jurorzy: Katarzyna Lisowska,

Janusz Król i Marcin Sadko.

W  niedzielę,  w  naszym  Kościele  Parafialnym  poznaliśmy  wyniki  konkursu.

W uroczystej  atmosferze,  najpiękniejszych  kolęd  i  pastorałek  wysłuchali  licznie

zgromadzeni wierni. Po koncercie ogłoszono wyniki i wręczono nagrody.

Rada Artystyczna w składzie: dr hab. Janusz Król – prof. UJK, kompozytor i dyrygent,

Katarzyna  Lisowska  –  wokalistka,  Marcin  Sadko  –  muzyk,  wysłuchała  299

wykonawców  i  postanowiła  przyznać  następujące  nagrody  w  poszczególnych

kategoriach:

Kategoria I – solista do 8 lat: Oliwia Bąk, Apolonia Jakubczyk, Mikołaj Adamowicz

Wyróżnienia wręczono: Hannie Czwakiel oraz Emilii Wijas

Kategoria II – solista od 9 do 13 lat: Zuzanna Bera, Iga Podsiedlnik, Maja Krzos.

Wyróżnienia  wręczono:  Matyldzie  Szklarskiej,  Maksymilianowi  Kononow,  Marii

Bilskiej, Adamowi Bulskiemu oraz Annie Wieleńskiej.

Kategoria III – solista od 14 do 18 lat: Zofia Baran, Mikołaj Dyka, Laura Olchawa

Wyróżnienia wręczono: Martynie Stępień oraz Wiktorii Orlińskiej

Kategoria IV – solista pow. 18 lat: Natalia Warzyńska, Piotr Franiek, Ksenia Miękus

Wyróżnienie wręczono: Dominice Bugajskiej

Kategoria V – młodszy zespół wokalny / wokalno-instrumentalny / chór: MY 5, Małe

Skrzypeczki oraz Duet Sisters.

Wyróżnienie wręczono Zespołowi Mała Nuta.

Kategoria VI – starszy zespół wokalny / wokalno-instrumentalny / chór: What’s Up?,

Takie o 3 My, MOW-ianie.

Wyróżnienie wręczono Scholi Cantate.

[źródło zdjęć: internet]











Data: 16 stycznia 2020 r.
Wydarzenie: Pierwsze Nabożeństwo Papieskie.
W 2020 roku obchodziliśmy 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II, w związku z czym
na każdy  16  dzień  miesiąca  zostały  zaplanowane  nabożeństwa  ku  czci  Papieża
Polaka.



Data:   26 stycznia 2020 r.
Wydarzenie: Uroczysta msza św. w związku z 700. rocznicą koronacji Władysława

Łokietka na Króla Polski i koncert Chóru Garnizonowego.

W  swojej  homilii  skierowanej  do  zgromadzonych  wiernych  proboszcz  Bazyliki

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wiślicy, Wiesław Stępień przytoczył słowa

zapewnienia,  jakie matka Boża skierowała do Władysława Łokietka:  "Władysławie

wstań,  idź  i  zwyciężaj.  Ja  będę  z  Tobą".  Od  tego  momentu  zaczął  on proces

jednoczenia ziem polskich, a w 1320 roku został koronowany na króla.

Wydarzenie  zakończył  koncert  pieśni  patriotycznych  w  wykonaniu  Chóru

Garnizonowego w Kielcach.

W uroczystości uczestniczył Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz Poseł

RP Krzysztof Lipiec.

[Źródło zdjęć: internet, archiwum TVP3 Kielce]









Data:   2 do 9 lutego 2020 r.
Wydarzeni  e: Pielgrzymka parafian do Ziemi Świętej

Grupa 38  osób z  naszej  parafii  odbyła  pielgrzymkę do  Ziemi  Świętej.  Odwiedzili
miejsca, w których żył i nauczał Jezus Chrystus, a były to między innymi:

 Góra Ośmiu Błogosławieństw

 Tabgha I, czyli miejsca pierwszego rozmnożenia chleba przez Chrystusa

 Jezioro Galilejskie w Tabgha II

 Świątynia wybudowana nad ruinami domu teściowej św. Piotra w Kafarnaum

 Bazylika Zwiastowania Pańskiego

 Kościół Józefa Żywiciela

 Kościół Synagogi

 Kana Galilejska

 Kościół na Górze Tabor

 Kościół Stella Maris na Górze Karmel

 Cezarea Nadmorska nad Morzem Śródziemnym

 Beit Sahour ( Pole Pasterzy)

 Grota Mlecza w Betlejem

 Kościół Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej,

 Grób św. Hieronima

 Bazylika Narodzenia Pańskiego

 Ściana Płaczu

 Kościół Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny na Górze Syjon

 Wieczernik - miejsca ostatniej wieczerzy

 Grób Dawida - miejsce modlitwy Żydów

 Kościół św. Piotra – stojący na wschodnim zboczu Góry Syjon

 Kaplica w Domu Łazarza

 Góra Kuszenia Jerycho

 Miejsce Chrztu Chrystusa

 Kościół Pater Noster

 Kościół Dominus Flevit. To tu Jezus zapłakał nad losem Jerozolimy.

 Ogród Oliwny – Getsemani

 Bazylika Agonii

 Miejsce śmierci Maryi oraz grotę zdrady Judasza.

 Kościół Krzyża

 Bazylika Grobu Pańskiego i Kaplica Świętej Heleny

 Ein Karem – miejsce narodzenia Jana Chrzciciela

 Kościół Nawiedzenia, gdzie według tradycji Maria odwiedziła Św. Elżbietę

 Jaffa

Mieliśmy okazję odbyć rejs  łodzią po Jeziorze Galilejskim, obserwować przepiękną
panoramę portu  Hajfa,  podziwiać  perskie  Ogrody  Bahaitów oraz  zażywać  kąpieli



błotnych nad Morzem Martwym.
Odbyliśmy  również  Drogę  Krzyżową  -  "Via  Dolorosa",  co  oznacza  ciąg  wąskich
uliczek,  z umieszczonymi  przy  nich  stacjami  Męki  Pańskiej.  Stacje  od  I  do  IX
usytuowane są w budynkach przylegających do ulic, a od X do XIV w Bazylice Grobu
Pańskiego.
To były niezapomniane i niezwykle przeżycia religijne.
[źródło zdjęć: archiwum własne]















Data: 23 luty   2020 r.
Wydarzenie: Pierwsza przysięga żołnierzy 16. Dolnośląskiej Brygady WOT

W Bazylice Garnizonowej św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu  odbyły się

uroczystości  związane  ze złożeniem  po  raz  pierwszy  przysięgi  wojskowej  przez

żołnierzy 16. Dolnośląskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.

Eucharystii przewodniczył proboszcz parafii wojskowej ks. płk Janusz Radzik, homilię

wygłosił  nowo  mianowany  kapelan  brygady  ks.  por.  Błażej  Woszczek.  W  swym

słowie zwrócił uwagę m.in.  na wielki atut jaki posiadają żołnierze terytorialnej służby

wojskowej  –  jej  dobrowolność  oraz  na  wielką  odpowiedzialność  za  dziedziczone

tradycje  Armii  Krajowej  wyrażone  w  przejętym  symbolu  Polski  Walczącej.

W uroczystej celebrze uczestniczyli dowódcy brygad WOT na czele z gospodarzem

płk Arturem Barańskim, parlamentarzyści, wiceprezydent Wrocławia, przedstawiciele

samorządu  i  władz  województwa,  dowódcy  jednostek  wojskowych  garnizonu

Wrocław,  poczty  sztandarowe  służb  mundurowych,  a  nade  wszystko  żołnierze

składający przysięgę oraz ich rodziny. 

Liturgię  śpiewem ubogacił  Chór Garnizonowy z Kielc.  Po  mszy świętej  odbył  się

koncert chóru, w którym obecni na uroczystości usłyszeli pieśni patriotyczne. 

[Źródło  zdjęć:  https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-luty-2020-a/2020-02-

235-wrocaw-pierwsza-przysiega-zonierzy-16-dolnoslaskiej-brygady-wot/]







Data: 23 luty   2020 r.
Wydarzenie: koncert Zespołu TaRuta

Zespół  "TaRuta"  z  Ukrainy,  z  miasta  Tarnopol  gościł  w  naszej  parafii  w  dniu
dzisiejszym. Zespól ten udziela się charytatywnie wspierając sierocińce. Po każdej
mszy św. można było nabyć płyty CD z utworami zespołu.

Oto link do nagrania z występu zespołu TaRuta, które jest również dostępne na FB 
Parafii Garnizonowej.: 
https://www.facebook.com/100005544977910/videos/1283766701818150
[źródło zdjęć: archiwum własne]





Data:   28 lutego 2020 r.
Wydarzenie: pierwsza tematyczna Droga Krzyżowa przeżyta z Ojcem Pio.



Data:   6 marca 2020 r.
Wydarzenie: II  Droga  Krzyżowa,  którą  przeżywaliśmy  z  Matką  Bożą  Bolesną,
stojącą pod Krzyżem Swego Syna, Naszego Zbawiciela.



Data:   12 marca 2020 r.
Wydarzenie: ks.  bp  Kielecki  oraz  bp  Polowy,  w  związku  z  panującą  pandemią

udzielili dyspensy wiernym od obowiązku uczestniczenia we Mszy świętej niedzielnej.

Wierni  zostali  zachęceni  do  pozostania  w domach oraz  uczestniczenia  we  mszy

świętej online. Ci, którzy zdecydowali się przyjść do kościoła mogli przyjąć Komunię

świętą na rękę.

Trwamy  w  modlitwie  o  powstrzymanie  dalszego  rozwoju  epidemii  koronawirusa

i o ochronę  naszych  rodzin  oraz  zachęta  do  uczestniczenia  we  mszy  świętej

transmitowanej przez środki masowego przekazu.



Data: 2 kwietnia   2020 r.
Wydarzenie: Msza Święta w rocznicę śmierci Ś. Jana Pawła II



Data: 10 kwietnia   2020 r.
Wydarzenie: Wielki Piątek
Chrystus leżał w grobie, ale tej nocy nie był sam. Trwaliśmy przy Nim w modlitwie.
Adoracja trwała do godz.  24.00.  Nazajutrz,  w Wielką Sobotę mogliśmy adorować
Pana Jezusa od godz. 15.00 do 18.00.
[źródło zdjęć: archiwum własne]



Data: 3 maja   2020 r.
Wydarzenie: Msza Święta w intencji ojczyzny

W  dniu  dzisiejszym  wspominając  koleją  rocznicę  uchwalenia  Konstytucji  3  Maja

w 1791r.,   przy  ołtarzu  polowym ks.  bp  Andrzej  Kaleta  odprawił  uroczystą  mszę

świętą oraz wygłosił Słowo Boże. Była to msza święta odpustowa z udziałem władz

państwowych,  samorządowych  i  służb  mundurowych.  Podczas  mszy  świętej

polecaliśmy  rządzących  i  tworzących  prawo,  aby  zawsze  mieli  na  uwadze

sprawiedliwość społeczną oraz dobro wszystkich Polaków.

O oprawę mszy świętej zadbał nasz Chór Garnizonowy, któremu towarzyszył tenor,

Andrzej Wiśniewski.

[źródło zdjęć: archiwum własne]









Data:   17 maja 2020 r.
Wydarzenie: Mundurowy Dzień Papieski

W poniedziałek, 18 maja, świętowaliśmy setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Z tej

okazji  w niedzielę,  w  kościołach  w  całej  Polsce  odczytany  został  list  Episkopatu

Polski  o  Świętym  Janie  Pawle  II.  Episkopat  zaapelował,  aby  w  niedzielę

lub w poniedziałek  odprawić  mszę  dziękczynną  za  życie  i  pontyfikat  papieża  -

Polaka.

W  naszym  kościele,  o  godz.  12.30 została  odprawiona  uroczysta  msza  święta.

Wydarzenie  to  odbyło  się  pod  hasłem  "Mundurowy  Dzień  Papieski".  W  czasie

uroczystości  można  było  usłyszeć  fragmenty  przemówień  Jana  Pawła  II,  był  też

piękny śpiew w wykonaniu solistów Renaty Drozd, Andrzeja Wiśniewskiego i Darka

Bernatka  oraz  naszego  Choru  Garnizonowego.  Nie  mogło  zabraknąć  "Barki",

ulubionej  pieśni  Jana  Pawła  II,  czy "Nie zastąpi  Ciebie  nikt".  Za  przygotowanie

oprawy muzycznej odpowiedzialna była Edyta Bobryk. Warto dodać, że obok ołtarza

polowego  stał  zabytkowy  papamobile,  z pierwszej  pielgrzymki  Ojca  Świętego

do Polski.

[źródło zdjęć: archiwum własne]









Data:   17 maja 2020 r.
Wydarzenie: 100. Rocznica urodzin świętego Jana Pawła II
18 maja przypada 100. rocznica urodzin naszego papieża, Świętego Jana Pawła II.
Z tej okazji  prezydium konferencji  episkopatu  Polski  wystosowało  list,  który  został
odczytany w dniu dzisiejszym w ramach homilii. Poniżej została zamieszczona jego
treść.
Dziękowaliśmy  dziś   opatrzności  Bożej  za  wielki  dar  pontyfikatu  Ojca  Świętego,
za przykład mocnej wiary i heroicznej miłości jaki nam pozostawił.









Data: 10 czerwca   2020 r.
Wydarzenie: Uroczysta  Msza  Święta  w  uroczystość  Najświętszego  Ciała  i  Krwi

Chrystusa

Bezpośrednio  po  mszy  św.  uczestniczyliśmy  w  procesji  z  Najświętszym

Sakramentem.  Z  wdzięcznością  za  obecność  Chrystusa  pod  postaciami  chleba

i wina wyruszyliśmy w tradycyjnej procesji eucharystycznej ulicami naszej parafii.

Nasz Chór Garnizonowy z panią Edyta Bobryk na czele, zadbał o oprawę muzyczną

całej wspaniałej uroczystości. [źródło zdjęć: archiwum własne]











Data: 21 lipca   2020 r.
Wydarzenie: Msza Święta z okazji Święta Policji

Uroczystą mszą świętą w intencji Policyjnej Rodziny w naszym kościele parafialnym

rozpoczęły się wojewódzkie obchody Święta Policji.

Liturgię sprawowali  kapelani  świętokrzyskich funkcjonariuszy pod przewodnictwem

naszego proboszcza ks.  ppłk Grzegorza Kamińskiego. Asystę liturgiczną stanowili

kieleccy  policjanci,  a  mszę  uświetnił  występ  Chóru  Garnizonowego  pod  dyrekcją

dyrygent Edyty Bobryk.

W  mszy  polowej  wziął  udział  Komendant  Wojewódzki  Policji  w  Kielcach

nadinsp. Paweł Dzierżak. Razem z funkcjonariuszami w dniu ich święta obecny był

Wojewoda  Świętokrzyski  Zbigniew  Koniusz  oraz  Marszałek  Województwa

Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

-  Jesteście  elitą  Naszej  Ojczyzny.  Ale  to  nie  jest  ta  elita,  która  oczekuje  jakiś

specjalnych  splendorów.  Jakiś  awansów.  Jakiś  zaszczytów  od  Ojczyzny.  To  jest

ta elita, która jej służy. Która dba o porządek wewnętrzny Naszej Ojczyzny. - mówił

Marszałek Andrzej Bętkowski.

Wojewódzki  kapelan  Policji,  jakim  jest  proboszcz  naszej  parafii   ks.  ppłk

Grzegorz  Kamiński,  polecił  świętokrzyskich  funkcjonariuszy  opiece  ich  patrona

Archanioła Michała.

Dalsza  część  wojewódzkich  obchodów  zaplanowana  została  na  środę

22 lipca, na placu apelowym na ulicy Kusocińskiego, gdzie funkcjonariusze odebrali

awanse resortowe.

[źródło zdjęć: http://www.naszekielce.com/q=galeria_zdjecia_swietokrzyskie_obchod
y_swieta_policji_w_kielcach_21_07_2020]















Data: 15 sierpnia   2020 r.
Wydarzenie: Uroczystość  Wniebowzięcia  Najświętszej  Maryi  Panny  oraz  Święto

Wojska Polskiego.

Uroczystości  rozpoczęła  Msza  święta  w  intencji  Ojczyzny  i  żołnierzy  Wojska

Polskiego.  Mszę  świętą  razem z  księdzem proboszczem Grzegorzem Kamińskim

koncelebrował  ksiądz  Dariusz  Jarliński.  Piękną  oprawę  muzyczną  podczas  tej

uroczystości zapewnił chór pod dyrekcją Edyty Bobryk. Ksiądz proboszcz Grzegorz

Kamiński na początku homilii przypomniał, że w dniu 15 sierpnia przypada Święto

Wniebowzięcia  Najświętszej  Marii  Panny  -  jest  to  najstarsze  święto  Maryjne

w Polsce, poza tym święto Wojska Polskiego, a w tym roku setna rocznica Cudu nad

Wisłą z 1920 roku.

Po nabożeństwie uczestnicy spotkania przeszli  na plac apelowy, gdzie żołnierzom

wręczone zostały medale, odznaki i wyróżnienia. Odbył się również apel poległych

i salwa honorowa. Spotkanie zakończyło się defiladą wojskową.    

[źródło zdjęć :https://www.radio.kielce.pl/pl/wiadomosci/15-sierpnia-to-dzien-chwaly-
polskiego-oreza,111894]













Data: 16 sierpnia   2020 r.
Wydarzenie: Msza Święta oraz koncert:  „Polska dziękuje. W Świętokrzyskim pieśń
się niesie". Koncert pod batutą Piotra Rubika.

Na  Placu  Wolności  w  Kielcach  odbyło  się  uroczyste  wręczenie  sztandaru
10. Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

Następnie w naszym kościele parafialnym została odprawiona Msza święta polowa
z udziałem  biskupów,  kapelanów,  władz  państwowych,  samorządowych,  służb
mundurowych  oraz  służby  zdrowia  z  naszego  województwa.  Chór  Garnizonowy
tradycyjnie zadbał o oprawę muzyczną.
Po  mszy  świętej,  o  godz.  19.30  odbył  się  koncert  pt.  „Polska  dziękuje.
W Świętokrzyskim  pieśń  się  niesie".  Było  to  podziękowanie  obrońcom  Ojczyzny
w stulecie Bitwy Warszawskiej, która nie tylko zadecydowała o losach naszego kraju,
ale jak twierdzą historycy, o losach Europy - mówił wojewoda świętokrzyski Zbigniew
Koniusz. 
Koncert ten był również upamiętnieniem urodzin świętego Jana Pawła II. 
Podczas  koncertu  dyrygował  Piotr  Rubik,  a  wystąpili  m.in.  Wrocławski  Chór
Akademicki,  nasz  Chór  Garnizonowy,  Orkiestra  Symfoniczna  Filharmonii
Świętokrzyskiej, Studio Tańca i Stylu Rewanż i wielu innych artystów.
Koncert  był  integralną  częścią  mszy  świętej  polowej,  dlatego  też  udział
w uroczystościach był możliwy tylko za okazaniem zaproszenia.
Organizatorami niedzielnego koncertu byli: urząd wojewódzki urząd marszałkowski,
Wojewódzki  Dom Kultury w Kielcach,10.  Świętokrzyska Brygada OT oraz Polskie
Radio Kielce.
[źródło zdjęć: archiwum własne oraz galeria strony naszekielce.pl]





















Data: 21 sierpnia 2020 r.
Wydarzenie: Świętokrzyscy Terytorialsi przysięgali po raz pierwszy na własny 

sztandar.

Była  to  już  siedemnasta  przysięga  w  historii  świętokrzyskiej  brygady  OT,

ale pierwsza składana na własny sztandar, który został wręczony jednostce tydzień

wcześniej.  W piątek 21  sierpnia  br.  w Sandomierzu żołnierze 10.  Świętokrzyskiej

Brygady  Obrony  Terytorialnej  im.  mjr.  cc.  Eugeniusza  Gedymina  Kaszyńskiego

ps. ,,Nurt” złożyli przysięgę wojskową. Uroczystość przejdzie do historii brygady jako

ta,  podczas  której  słowa  roty  przysięgi  wojskowej  były  wypowiedziane  po  raz

pierwszy  w obecności  sztandaru  świętokrzyskiej  brygady,  wręczonego  jednostce

tydzień wcześniej.

Ceremonia  rozpoczęła  się  o  godz.  11.00  na  terenie  koszar  102  batalionu  lekkiej

piechoty.  Zaprzysiężonych  zostało  blisko  40  żołnierzy.  Przysięga  wieńczyła

szesnastodniowe  szkolenie  podstawowe,  które  rozpoczyna  służbę  w  Wojskach

Obrony  Terytorialnej.  Uroczystość  poprzedziła  msza  święta  w  intencji  żołnierzy

składających przysięgę, odprawiona w przykoszarowej kaplicy. O oprawę mszy św.

zadbał Chór Parafii  Garnizonowej.  Podczas uroczystości  odczytany został  list  jaki

do zaprzysiężonych  żołnierzy  skierował  Mariusz  Błaszczak,  minister  obrony

narodowej.

[źródło zdjęć: https://media.terytorialsi.wp.mil.pl/multimedia]





Data: 6 września   2020 r.
Wydarzenie: koncert charytatywny „Lepsze jutro dla Franka”

Franio jest naszym Parafianinem, ma 7 lat. Tak jak każde dziecko, ma swoje

marzenia. Marzy, aby być zdrowym, aby móc samodzielnie chodzić. Urodził się jako

wcześniak  z mózgowym  porażeniem  dziecięcym  oraz  niedowładem  spastycznym

czterokończynowym. Jest bardzo pogodnym, wesołym i inteligentnym chłopcem.

Rodzice  dbają  o  to,  żeby  regularnie  uczęszczał  na  rehabilitację,  dogoterapię,

hipoterapię,  wyjeżdża  też  na  turnusy  rehabilitacyjne,  niestety  wszystko  wiąże  się

z ogromnymi kosztami.

Franek otrzymał  klasyfikację przeprowadzenia zabiegu fibrotomii  metodą Ulzibata,

która  znaczenie poprawi  jego sprawność fizyczną,  a  w przyszłości  da szansę na

większą samodzielność. Koszt  to 11800 zł.  W dniu dzisiejszym odbył się koncert,

podczas  którego została  zorganizowana zbiórka pieniędzy na  dalszą rehabilitacje

Franka.

Podczas  koncertu  wystąpili:  Renata  Drozd,  Maja  Wojtaszek,  Darek  Bernatek

oraz Chór Parafii Garnizonowej.



Data: 11 października   2020 r.
Wydarzenie: Dzień Papieski

W  dniu  dzisiejszym  obchodziliśmy  Dzień  Papieski,  który  na  stałe  wpisał  się
w kalendarz zarówno kościoła jak i kalendarz ważnych rocznic i obchodów w naszej
Ojczyźnie.
Przed tym wydarzeniem Episkopat Polski wystosował list  pasterski  zapowiadający
obchody XX Dnia Papieskiego, w którym opisał postawę zawierzenia Ojca Świętego
Maryi - Totus Tuus.
Tego dnia wspieraliśmy swoimi ofiarami Fundację pn. „Dzieło Nowego Tysiąclecia”,
która została powołana prze Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu Świętego
Jana Pawła II.



Data: 25  października   2020 r.
Wydarzenie: Przysięga żołnierzy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej
w Sandomierzu.

Żołnierze  10.  Świętokrzyskiej  Brygady  Obrony  Terytorialnej  imienia  majora
Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego pseudonim ,,Nurt” złożyli przysięgę wojskową
na terenie jednostki wojskowej w Sandomierzu. Konieczne było dostosowanie się do
wymaganych  obostrzeń  w dobie  panującej  pandemii.  Była  to  już  osiemnasta
przysięga  żołnierzy  w  historii  10. Świętokrzyskiej  Brygady  Obrony  Terytorialnej
i złożona została na niedawno wręczony sztandar brygady.
Uroczystość poprzedziła  msza święta w intencji  żołnierzy składających przysięgę,
odprawiona  w  kaplicy  przykoszarowej  w Sandomierzu  o  godzinie  10.00.  Oprawę
mszy świętej zapewnił Chór Garnizonowy pod dyrekcją Edyty Bobryk.

[źródło zdjęć: https://echodnia.eu/swietokrzyskie/przysiega-zolnierzy-10-
swietokrzyskiej-brygady-obrony-terytorialnej-w-sandomierzu-bylo-pieknie-
zdjecia/ar/c1-15255050]







Data: 10 stycznia   2021 r.
Wydarzenie: Koncert Laureatów IX Międzynarodowego Konkursu Kolęd, Pastorałek
i Piosenek Świątecznych "Kolęda Płynie z Wysokości..."
Przez wzgląd na trwającą pandemię i  rygor  sanitarny ilość prezentacji  finałowych
musiała zostać ograniczona, a sam koncert odbył się w formie zamkniętej.
Organizatorem  koncertu  był  Wojewódzki  Dom  Kultury  im.  Józefa  Piłsudskiego
w Kielcach.

Zwycięzcy festiwalu:

W kategorii do 8 lat:
1. Klaudia Kiczor
2. Lilianna Grudzień
3. Laura Rydzek
Wyróżnienie – Natan Gryga

W kategorii 9–12 lat:
1. Liliana Czarnecka
2. Lena Małodzińska
3. Aleksandra Juchniewicz
Wyróżnienie – Laura Rumpel

W kategorii 13–16 lat
1. Julia Tłuczkiewicz
2. Aleksandra Jedyńska
3. Sara Majchrzak
Wyróżnienie – Mikołaj Gajowy

W kategorii 17–20 lat:
1. Natalia Siekierka
2. Maja Rębisz
3. Martyna Kobus

W kategorii zespół młodszy (do 15 lat):
1. Chór CON PASSIONE
2. Zespół FAMA
3. Zespół muzyczny Szkoły Podstawowej w Niegowonicach
Wyróżnienie – Duet Klaudia i Natalia

W kategorii zespół starszy (powyżej 15 lat):
1. Chór ACSIOS
2. Zespół z Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Stąporkowie
3. Zespół "Echo Łysicy"
Wyróżnienia:
– Chór Kameralny Domu Kultury w Zwoleniu
– Zespół Wokalny Domu Kultury w Zwoleniu

Nagrodę specjalną – profesjonalne nagranie w studiu United Records – od Fundacji 
Kultury im. S. Kudelskiego otrzymały Julia Tłuczkiewicz i Natalia Siekierka.



Fotorelacja z niniejszego wydarzenia jest stale dostępna na FB naszej parafii.
[źródło zdjęć: archiwum własne]







Data:   29 marca do 4 kwietnia 2021 r.
Wydarzenie: Wielki Tydzień

Dziś rozpoczęliśmy Triduum Paschalne. Za nami cztery dni Wielkiego Tygodnia.
Oprawę liturgii Wielkiego Piątku zapewnił Chór Garnizonowy oraz zespół Cantus Dei.



Data:   2 kwietnia 2021 r.
Wydarzenie: Koncert pasyjny „Krzyżu Święty”

W naszej świątyni został zarejestrowany koncert pn. „Krzyżu Święty”.

Relację z koncertu można zobaczyć pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=XH_eZgKixrU

W koncercie wystąpili:

 Sylwia Ziółkowska – sopran,

 zespół wokalny z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Stąporkowie pod dyr. Ewy
Guli,

 zespół  wokalny  "Cantus  Dei"  Parafii  Garnizonowej  w Kielcach  pod  dyr.
Radosława Suligi,

 Radosław Suliga – akompaniament, organy,

 Krzysztof Irski – narracja.

Organizatorzy koncertu:

 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,

 Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach,

 Parafia Garnizonowa w Kielcach.

Realizacja  telewizyjna  –  PIK  WDK Kielce:  Krzysztof  Herod,  Agnieszka  Markiton,
Radosław Wojcieszek. [źródło zdjęć: archiwum własne]



Data:   30 kwietnia 2021 r.
Wydarzenie: Msza Święta w intencji Maturzystów VI L.O. w Kielcach



Data:   2 maja 2021 r.
Wydarzenie: Narodowe Święto Flagi - Msza  Święta w intencji ojczyzny.

W naszej  świątyni,  o  godzinie  10.00  odbyła  się  uroczysta  Msza  Święta  w

intencji Ojczyzny. Przewodniczył jej ksiądz płk Grzegorz Kamiński, proboszcz naszej

parafii.  W nabożeństwie wzięli udział między innymi Zbigniew Koniusz - wojewoda

świętokrzyski,  Anna  Krupka  -  wiceminister  sportu,  Krzysztof  Słoń  -  senator  PiS,

Dorota  Koczwańska-Kalita  -  naczelnik  kieleckiej  delegatury  IPN.  O  oprawę Mszy

świętej tradycyjnie zadbał Chór Garnizonowy.

[źródło zdjęć: internet]







Data:   3  maja 2021 r.
Wydarzenie: Święto  Uchwalenia  Konstytucji  oraz  dzień  przyjęcia  Sakramentu
Bierzmowania

3 Maja to nie tylko Święto Uchwalenia Konstytucji, ale również ważny dzień
dla młodzieży  z  naszej  parafii.  W  tym  dniu  bp.  polowy  Józef  Guzdek  udzielił
im Sakramentu bierzmowania. Chór Garnizonowy uświetniał uroczystość wspaniałym
śpiewem.  W  repertuarze  znalazły  się  pieśni  patriotyczne,  nawiązujące
do obchodzonego święta.

[źródło zdjęć: archiwum własne]















Data:   22  maja 2021 r.
Wydarzenie: Koncert Scholi Cantorum Kielcensis

W dniu dzisiejszym, w przeddzień Zesłania Ducha Świętego, w naszej świątyni odbył
się piękny koncert w wykonaniu Scholi Cantorum Kielcensis pod kierunkiem s. Hanny
Szmigielskiej. Na oboju zagrał p. Grzegorz Kustra.

Oto link do relacji zamieszczonej na FB naszej parafii: 
https://www.facebook.com/497087237467659/videos/809397126680848

[źródło: archiwum własne]



Data:   3 czerwca 2021 r.
Wydarzenie: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Podczas dzisiejszej uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało,

w naszej parafii odbyła się uroczysta msza św. o godz. 10.00. O oprawę mszy św.

zatroszczył  się  chór  parafialny  oraz  zespół  Cantus  Dei.  Uczestnicy  uroczystości

przeszli  ulicami  w  procesji  do  czterech  ołtarzy.  O  nasze  bezpieczeństwo  zadbali

żołnierze 10 ŚBOT, policja oraz straż miejska.

[źródło zdjęć: https://kielce.naszemiasto.pl/uroczysta-msza-swieta-i-procesja-bozego-

ciala-w-kosciele/ga/c1-8308236/zd/62485512]













.



Data:   27 lipca 2021 r.
Wydarzenie: Uroczysta msza święta z okazji Święta Policji

Dziś z okazji  święta policji  w naszym kościele parafialnym, o godz. 16.00 została

odprawiona uroczysta msza święta w intencji  świętokrzyskich policjantów.  Wziął w

niej  udział  wojewoda  świętokrzyski  Zbigniew  Koniusz,  który  zawarł  w  swojej

wypowiedzi następujące słowa: „Funkcjonariuszy ocenia społeczeństwo, które ma o

ich pracy bardzo dobrą opinię. Policja jest przedstawiana jako wzór.  Są to ludzie

oddani,  uczciwi  i  z  pasją.  Gratuluje  im  tak  wysokiego  stanowiska  społecznego

i prywatnie życzę im dobrych służb.”

Chór Garnizonowy uświetnił  uroczystość Mszy świętej,  a następnie zaprezentował

się podczas koncertu, którego repertuar został dostosowany do dzisiejszego święta.

Usłyszeliśmy wiązankę pieśni patriotycznych oraz kilka utworów rozrywkowych.  

[źródło zdjęć: internet]











Data:   1 sierpnia 2021 r.
Wydarzenie: Msza święta z okazji rocznicy wybuchu powstania warszawskiego

Dziś przypada 77. Rocznica powstania

Podczas Eucharystii odprawionej w naszej  świątyni modliliśmy się za uczestników

Powstania oraz m.in. za tych żołnierzy Kielecczyzny, którzy w ramach akcji „Burza”

wyruszyli  na pomoc  walczącej  Warszawie,  z  pułków  piechoty  legionów  Armii

Krajowej: II, IV i XXVII. Po Mszy św. uczestnicy przeszli z pocztami sztandarowymi

na skwer Szarych Szeregów przed pomnik Harcerzy Poległych za Ojczyznę, gdzie

odbyła się oficjalna część obchodów.

Zabrzmiał  Mazurek  Dąbrowskiego  oraz  hymn  Szarych  Szeregów.

Po okolicznościowych  przemówieniach  złożono  kwiaty.  Na  koniec odegrano  pieśń

reprezentacyjną  Wojska  Polskiego.  O godz.  17,  godzinie  „W”,  w  całym  mieście

zawyły syreny alarmowe.

[źródło zdjęć: internet]







Data:   13 sierpnia 2021 r.

Wydarzenie:  Uroczysta  msza  święta  z  okazji  rocznicy  Bitwy  Warszawskiej

oraz koncert w Krzyżtoporze pn. „Polska dziękuję. W duchu Niepodległej” z udziałem

Chóru Garnizonowego

15 sierpnia przypadała 101. Rocznica zwycięskiej bitwy warszawskiej z 1920r.,

zwanej Cudem nad Wisłą, która zmieniła bieg historii naszej ojczyzny. Skutki tryumfu

Wojska Polskiego wpłynęły także na historię Europy bowiem zatrzymano nawałnicę

bolszewicką, która zagrażała nie tylko naszemu narodowi. W tym roku msza święta

w intencji  Ojczyzny  oraz  w intencji  Wojska  Polskiego  z  racji  jego  święta,  została

odprawiona w dniu wczorajszym na terenie CPDMZ na Bukowce o godz. 9.00 oraz w

Iwaniskach, o godz. 17.00. Wczoraj również na Zamku Krzyżtopór odbył się koncert

pt.  „Polska  dziękuje.  W  duchu  Niepodległej”,  w  którym Piotrowi  Rubikowi  i  jego

zespołowi towarzyszył  nasz Chór parafialny. Koncert rozpoczął się o godz. 19.00.

Dla naszego Chóru była  to nobilitacja,  a  dla naszej  parafii  duma,  gdyż pan  Piotr

Rubik  zaprosił  nasz  Chór  na  kolejne  dwa  koncerty,  tj.  w  Częstochowie  w  dniu

14 sierpnia  oraz  15  sierpnia  w  Radzyminie.  Koncert  z  Jasnej  Góry  będzie

transmitowany na żywo w TVP 1 od  godz.  20.15.  Nasz Chór  będzie  towarzyszył

takim gwiazdom jak Edyta Górniak, Mietek Szcześniak, Halina Młynkowa, Katarzyna

Cerekwicka,  Halina  Frąckowiak,  Ryszard  Rynkowski,  Zespól  Pectus,  Golec

Orkiestra,  Roksana  Węgiel,  Rafał  Brzozowski,  Sara  Egwu  James,  Krzysztof

Iwaneczko, Piotr Cugowski.

[źródło zdjęć: archiwum echodnia.eu]















Data:   14 sierpnia 2021 r.
Wydarzenie: Jasna Strona Mocy – Festiwal Piosenki Chrześcijańskiej „Abba Ojcze”
z udziałem Chóru Garnizonowego.

Nasz Chór Garnizonowy pod dyr p. Edyty Bobryk wystąpił u boku znakomitych
artystów  polskiej  sceny  muzycznej  takich  jak  Haliny  Mlynkovej,  zespółu  Pectus,
Edyty  Górniak,  Ryszarda  Rynkowskiego,  Mietka  Szcześniaka,  Haliny Frąckowiak,
Piotra Cugowskiego, Katarzyny Cerekwickiej i innych.

Podczas koncertu  „Abba Ojcze”  artyści  zaprezentowali  utwory  szczególnie  bliskie
sercu papieża Polaka, a obecni tego dnia na Jasnej Górze pielgrzymi przyłączyli się
do muzycznego hołdu. Koncert poprowadzili Rafał Brzozowski i Piotr Rubik.

Transmisję koncertu można było śledzić za pośrednictwem TVP 1.

[źródło zdjęć: internet]











Data:   15 sierpnia 2021 r.
Wydarzenie: koncert  w  ramach  obchodów  Bitwy  Warszawskiej  w  Radzyminie
z udziałem Chóru Garnizonowego

Koncert stanowił jeden z elementów uroczystości o charakterze państwowym

i samorządowym  dla  uczczenia  okrągłej  100.  rocznicy  zwycięskiej  Bitwy

Warszawskiej – odbicia Radzymina z rąk bolszewików w dniu 15 sierpnia 1920 roku.

W koncercie  prowadzonym przez Piotra  Rubika wystąpiły gwiazdy scen  polskich:

Marta  Moszczyńska,  Zofia  Nowakowska,  Michał  Bogdanowicz,  Michał  Gasz.  Piotr

Rubik  akompaniował  solistom  na  żywo  na  fortepianie,  dodatkowo  wykorzystując

profesjonalne pół-podkłady muzyczne. Gwiazdom towarzyszył nasz Chór parafialny,

co po raz kolejny napawa nas dumą. Podczas koncertu usłyszeliśmy następujące

utwory: „Moja Ojczyzna ma Twoje oczy”,  „Drugi List do Św. Pawła”, „Fruwając po

chmurach”,  „Wznoszę  oczy  swe  ku  górom”,  „Wojna  (Z  powodu  mego  imienia)”,

„Zdumienie”, „Ave Maria”, „A jednak wiem, że jesteś”, „Jakże łatwo powiedzieć «nie

wierzę»”, „Psalm mojej nadziei”. Nie mogło zabraknąć największych przebojów Piotra

Rubika:  „Psalmu  kochania”,  „Niech  mówią”  i  „Psalmu  dla  Ciebie”.  Piosenki  były

przeplatane  fragmentami  prozy  i  wierszami  odnoszącymi  się  do  wojny  polsko-

bolszewickiej  autorstwa  Kazimierza  Wierzyńskiego,  Władysława  Broniewskiego,

Stefana Żeromskiego, Artura Oppmana Or-Ot, Huberta Rostworowskiego, Andrzeja

Struga  i Tadeusza  Chudego.  Teksty  literackie  czytał  znakomity  aktor  Krzysztof

Kwiatkowski. [źródł zdjęć: https://radzymin.pl/444/the-best-of-rubik-symfoniczny-

koncert-piotr-rubika-na-101-rocznice-bitwy-warszawskiej-1920.html]





Data: 19 grudnia   2021 r.
Wydarzenie: Przysięga 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Przysięga wojskowa jest jednym z najważniejszych i najbardziej podniosłych

wydarzeń w życiu każdego żołnierza. Jest to akt ślubowania będący jednocześnie

wyrazem  najwyższego  zobowiązania  wobec  Ojczyzny  i  Narodu  Polskiego.  Takie

zobowiązanie podjęło 27 żołnierzy-ochotników 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony

Terytorialnej, którzy wypowiedzieli  uroczyste słowa roty w niedzielę, 19 grudnia na

Rynku w Starachowicach.

Przed  złożeniem  przysięgi  miała  miejsce  uroczysta  Msza  Święta,  która  została

odprawiona  przez  biskupa  Henryka  Tomasika  w  Kościele  Świętej  Trójcy

w Starachowicach. O  oprawę  muzyczną  mszy  świętej  zadbał  Chór  Garnizonowy.

Po zakończeniu  eucharystii  zgromadzeni  w  świątyni  wysłuchali  koncertu  pieśni

patriotycznych w wykonaniu naszego chóru.

W  uroczystościach  udział  wziął  Prezydent  Miasta  Starachowice  Marek  Materek

oraz Starosta  Powiatu  Starachowickiego  Piotr  Ambroszczyk.  Nie  zabrakło  grona

parlamentarzystów,  senatorów  oraz  przedstawicieli  10.  Świętokrzyskiej  Brygady

Wojsk Obrony Terytorialnej oraz ich rodzin. 

[źródło zdjęć: https://starachowice.eu/en/dla-mieszkanca/7313-nowi-swietokrzyscy-

terytorialsi-zlozyli-uroczysta-przysiege]







Data: 24 grudnia   2021 r.
Wydarzenie: Msza Święta – Pasterka

W  noc  Bożego  Narodzenia  odbyła  się  uroczysta  msza  święta  zwana  Pasterką.
Liturgię mszy św. oprawił nasz Chór parafialny oraz zespół młodzieżowy Cantus Dei.

[źródło zdjęć: archiwum własne]



Data:   30 grudnia 2021 r.
Wydarzenie: Msza  Święta  podczas  której  miało  miejsce  odnowienie  przysięgi
małżeńskiej.

W Niedzielę Świętej Rodziny o oprawę muzyczną uroczystej Mszy Świętej, podczas
której małżeństwa  odnawiały  przysięgę,  zadbał  Zespół  Muzyki  Dawnej  Venatores
Tempus.
Zespół działa przy Akademii  Małych Skrzypeczek w Kielcach.  Zespołowi dyryguje
Pani Maria Wieleńska. [źródło zdjęć: archiwum własne]



Data:   9 stycznia 2022 r.
Wydarzenie: Charytatywny Koncert Kolęd Chóru Garnizonowego

W  kościele  pod  wezwaniem  Chrystusa  Króla  w  Krajnie  odbył  się  Charytatywny

Koncert  Kolęd,  z którego dochód został  przeznaczony na leczenie dzieci  chorych

onkologicznie.

Koncert rozpoczął się po mszy świętej o godzinie 10.00. Dla licznie zgromadzonych

wiernych zaśpiewali chórzyści z Chóru Garnizonowego pod dyrekcją Edyty Bobryk,

zastępcy dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach oraz zespół wokalny

Cantus  Dei  pod  opieką  Radosława  Suligi,  żołnierza  Wojsk  Obrony  Terytorialnej.

Naszemu chórowi towarzyszył znakomity tenor, Andrzej Wiśniewski.

[źródło zdjęć: archiwum echodnia.eu]









Data:   16 stycznia 2022 r.

Wydarzenie: Wyniki X Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd, Pastorałek i Piosenek 

Świątecznych „Kolęda płynie z wysokości

Zespół  wokalno-instrumentalny  Cantus  Dei,  działający  przy  naszej  parafii  zajął  II

miejsce w X Ogólnopolskim Konkursie Kolęd,  Pastorałek i  Piosenek Świątecznych

„Kolęda  płynie  z wysokości.  Jurorzy  docenili  przepiękne  wykonanie  utworu

zatytułowanego „Kolęda Maryi”, którego brzmienie zgromadzona w naszej świątyni

publiczność  miała  okazję  wysłuchać  podczas  koncertu  laureatów  niniejszego

konkursu. Opiekunem zespołu Cantus Dei jest nasz organista, Pan Radosław Suliga.

Zespół ma na swoim koncie takie osiągnięcia jak: II miejsce Na X Ogólnopolskim

Konkursie  Kolęd i Pastorałek „Kolęda płynie  z  wysokości,  oraz  pierwsze  miejsce

w konkursie „Schola Hammond Festiwal”.

[źródło zdjęć: archiwum echodnia.eu]









Data: 30 stycznia   2022 r.
Wydarzenie: Koncert kolęd Chóru Garnizonowego w Gminie Iwanowice

W niedzielę,  30  stycznia  br.  Chór  Parafii  Garnizonowej  asystował  podczas
Mszy  św.  w Kościele  Świętej  Trójcy  w  Iwanowicach,  a  następnie  dał  koncert
w Kościele  Św. Andrzeja  w Sieciechowicach.  Muzycy odwiedzili  Gminę Iwanowice
już po raz czwarty.
[źródło zdjęć: https://gckib.iwanowice.pl/wystep-choru-garnizonowego-z-kielc/]







Data: 13 marca   2022 r.
Wydarzenie: "ARTYLERIA SERC – wspieramy Ukrainę" – koncert z udziałem Chóru
Garnizonowego.

Podczas  niedzielnego  koncertu  charytatywnego  "ARTYLERIA  SERC  –

wspieramy  Ukrainę",  który  odbył  się  w Wojewódzkim  Domu Kultury,  Chór  parafii

garnizonowej towarzyszył na scenie znakomitym wokalistom: Grzegorzowi Wilk oraz

Michałowi Steciak. Na scenie wystąpili również: Renata Drozd, Adrian Janus, Kwartet

Smyczkowy, Małgorzata Kowalska, Michał Kopeć, Piotr "Restek" Restecki oraz Maja

Wojtaszek.

Datki zebrane podczas tego wydarzenia zostały przeznaczone na pomoc uchodźcom

wojennym. [źródło zdjęć: archiwum własne]







Data: 27 marca   2022 r.

Wydarzenie:  Uroczystość  zaprzysiężenia  żołnierzy  10.  Świętokrzyskiej  Brygady

Obrony Terytorialnej

W  niedzielę  na  Rynku  w  Chęcinach  przysięgę  złożyło  39  żołnierzy

10. Świętokrzyskiej  Brygady  Obrony  Terytorialnej.  W  czasie  uroczystości

wypowiedzieli słowa roty „Ja żołnierz Wojska Polskiego, Przysięgam".

Ochotnicy  przeszli  16  dniowe  szkolenie  podstawowe  zakończone  egzaminem

końcowym tzw. „pętlą taktyczną”. Sprawdzian odbył się na poligonie w Nowej Dębie

i miał na celu sprawdzenie, w jaki sposób ochotnicy przyswoili sobie wiedzę, którą

przez 16 dni w praktyce poznawali. Terytorialsom towarzyszyło 30 żołnierzy, którzy

w czasie tego samego szkolenia odbyli wyrównawczy kurs 8-dniowy.

Podczas  uroczystości  mianowano  na  wyższe  stopnie  oficerskie  i  podoficerskie

bardziej  doświadczonych  żołnierzy  brygady.  Przyznano  też  odznaczenia

dla wyróżniających się żołnierzy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Uroczystość poprzedziła  msza święta  o  godz.  12.00,  odprawiona w kościele  pod

wezwaniem  Świętego  Bartłomieja  w Chęcinach.  Mszy  świętej  przewodniczył

ks płk Grzegorz  Kamiński,  kapelanem 10.  Świętokrzyskiej  Brygady  Wojsk  Obrony

Terytorialnej. O oprawę muzyczną  podczas  eucharystii  zadbał  Chór  Garnizonowy

pod dyrekcją Edyty Bobryk, który zaprezentował się również podczas koncertu pieśni

patriotycznych.

Podczas uroczystości, która przyciągnęła sporo mieszkańców Chęcin, można było

również zobaczyć pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów klas mundurowych

szkół  Zakładu  Doskonalenia  Zawodowego w Kielcach,  zapoznać się  ze  sprzętem

będącym  na  wyposażeniu  brygady  oraz  spróbować  wojskowej  grochówki.

Organizatorem  wydarzenia  była 10. Świętokrzyska  Brygada  Obrony  Terytorialnej

oraz Gmina i Miasto Chęciny.

[źródło zdjeć: https://www.radio.kielce.pl/pl/wiadomosci/swietokrzyscy-terytorialsi-

przysiegali-na-rynku-w-checinach,156075]









Data: 3 kwietnia   2022 r.
Wydarzenie: III miejsce dla Zespołu Wokalno-Instrumentalnego Cantus Dei podczas
finału  XVIII  Festiwalu  Wielkopostnego  organizowanego  przez  Wojewódzki  Dom
Kultury w Kielcach

Najpiękniejsze  wykonania  pieśni  wielkopostnych  wybrzmiały  w  Daleszycach,

w kościele  pw.  św.  Michała  Archanioła.  Edyta  Bobryk,  zastępca  dyrektora

Wojewódzkiego  Domu  Kultury  w  Kielcach  poinformowała,  że  laureaci  zostali

wyłonieni podczas przesłuchań, które odbyły się w Pińczowie i Stąporkowie.

Do  koncertu  laureatów  zakwalifikowało  się  13  zespołów,  a  wśród  nich  Zespół

Wokalno – Instrumentalny „Cantus Dei”, który powstał przy naszej parafii.

[źródło zdjęć: internet]





Data: 14 kwietnia   2022 r.
Wydarzenie: Wielki Czwartek – Liturgia Wieczerzy Pańskiej

[źródło zdjęć: archiwum własne]



Data: 15 kwietnia   2022 r.
Wydarzeni  e: Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej

W dniu dzisiejszym nasi parafianie tłumnie uczestniczyli w drodze krzyżowej,
podczas której  wysłuchali  pięknych pieśni  wielkopostnych,  dobranych tematycznie
do poszczególnych  stacji,  w  wykonaniu  Chóru  Garnizonowego.  [źródło  zdjęć:
internet]





Data:   21 maja     2022 r.
Wydarzeni  e: Sukces zespołu wokalnego Cantus Dei

Podczas  III  Ogólnopolskiego  Festiwalu  Pieśni  Maryjnych  Laudate  Mariam,

który odbył się w Ciekotach, Cantus Dei, działający przy naszej parafii,  zajął trzecie

miejsce w kategorii zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych.

Jury w składzie:  dr hab.  ks.  Paweł Sobierajski,  prof.  AM - przewodniczący,

dr hab.  dr  hab.  Teresa  Krasowska,  prof.  UMCS,  dr  Paweł  Łukowiec  oceniło

20 prezentacji konkursowych. 

Festiwal  zakończył  się  wspólnym śpiewem pieśni  maryjnych przy kapliczce Matki

Boskiej Zielnej nad ciekockim stawem. 

[źródło zdjęć:

 https://www.facebook.com/1509891745897166/posts3241972562689067]











Data:   22 maja     2022 r.
Wydarzenie  : pożegnanie księdza proboszcza płk Grzegorza Kamińskiego

W  niedzielę  pożegnaliśmy  naszego  proboszcza,  księdza  płk  Grzegorza

Kamińskiego.  Ksiądz  Grzegorz  pełnił  funkcję  proboszcza  od  2016  roku.  Z  dniem

24 maja ks. Grzegorz osiągnie wiek emerytalny i tym samym zakończy zawodową

służbę wojskową jako kapelan Wojska Polskiego. 

Na zakończenie  mszy  świętej  o  godzinie  10.00,  której  przewodniczył  ks.  Henryk

Podgórski,  a  koncelebrował  ją  ks.  Grzegorz  Kamiński,  parafianie  dziękowali

proboszczowi za owocną posługę w parafii. 

Słowa wdzięczności za czas posługi w parafii wyrazili również przedstawiciele Chóru

Garnizonowego  pod  dyrekcją  Edyty  Bobryk  oraz  zespół  Cantus  Dei,  którego

opiekunem jest organista, Radosław Suliga. Oto fragment słów, które Iwona Banasik

skierowała  do  Księdza  Proboszcza  w imieniu  chóru:  „Chór  Garnizonowy powstał

z inicjatywy  Księdza  proboszcza.  W  tym  czasie  uczestniczył  w  wielu

przedsięwzięciach,  śpiewał  podczas wielu  koncertów,  również podczas  koncertów

z Piotrem Rubikiem. Tak szybki rozwój i sukces chóru był możliwy dzięki ogromnemu

zaangażowaniu  księdza  Grzegorza.  Ksiądz  Grzegorz  wspierał  nas  duchowo,

motywował nas do tego, abyśmy odważnie podejmowali nowe wyzwania, wspierał

nas  także  finansowo,  ponieważ  udział  w  koncertach  wymagał  sporych  kosztów.

Ksiądz proboszcz okazywał nam  wielkie serce i za to serce dziś w imieniu całego

chóru  serdecznie  dziękuję.  Podobnie  jak  i  za  uśmiech  i  życzliwość  księdza

Grzegorza, których będzie nam bardzo brakowało. Życzymy księdzu dużo zdrowia

oraz tego,  aby w nowej  parafii  czekały na księdza wielkie  i  wspaniałe wyzwania,

bo do tego jest ksiądz stworzony, aby budować, by tworzyć wielkie dzieła. Życzymy

również, aby nowi parafianie otoczyli księdza życzliwością i taką samą miłością, jaką

ksiądz Grzegorz darzy wszystkich ludzi wokół siebie.”

[źródło zdjeć: https://echodnia.eu/swietokrzyskie/niezwykle-wzruszajace-pozegnanie-

ksiedza-proboszcza-grzegorza-kaminskiego-w-parafii-garnizonowej-w-kielcach-

zobaczcie-zdjecia/ga/c1-16355521/zd/57081931]































Wydarzenie: Przebudowa  plebanii  przy  parafii  wojskowo-cywilnej  w  Kiecach,

pw. Matki Bożej Królowej Polski

Proboszcz  Parafii  Garnizonowej  pw.  Matki  Bożej  Królowej  Polski,

ks płk Grzegorz  Kamiński  wystąpił  z  inicjatywą  przebudowy  plebanii,  w  związku

z czym  został  opracowany  projekt  rozbudowy  domu  parafialnego,  załączony

do niniejszej kroniki. Ksiądz Grzegorz dołożył również wszelkich starań, aby uzyskać

pozwolenie na przeprowadzenie prac budowlanych.




