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jest służbą dla Policjantek, Policjantów i ich Rodzin;
jego głównym celem jest towarzyszenie Policjantkom i Policjantom oraz wspieranie ich na trudnej drodze życia
zawodowego;
pragnie przybliżyć wartości ewangeliczne ludziom na co dzień zmagającym się ze złem.
Kapelan KSP
ks. Jacek Kuziel CM
resort: 47 72-379-84
kom. służb. +48 723 314 861

Ks. Jacek Kuziel CM urodził się w Tarnowie w 1969 roku. Jego rodzinną paraﬁą jest paraﬁa św. Rodziny, którą
prowadzą od początku jej istnienia Księża Misjonarze. Ukończył najpierw szkołę podstawową, a następnie Technikum
Mechanizacji Rolnictwa. Po szkole średniej wstąpił do seminarium Księży Misjonarzy w Krakowie. Obronił pracę
magisterską na temat: Stanowisko Stolicy Apostolskiej wobec istotnych zagadnień ideologii masońskiej. W roku 1996
został wyświęcony na kapłana i rozpoczął działalność duszpasterską w paraﬁach misjonarskich: pracował przez rok w
Nowogrodzie Bobrzańskim, następnie 5 lat w Bazylice św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy, gdzie oprócz obowiązków
katechety oraz duszpasterza dzieci i młodzieży podjął także pracę kapelana w szpitalu dziecięcym, później pracował
przez 6 lat w Iłowej koło Żagania, a kolejne 3 lata przepracował w paraﬁi pw. bł. Anieli Salawy w Krakowie. W latach
2009—2012 był radcą prowincji polskiej Zgromadzenia Księży Misjonarzy, a w latach 2007—2017 piastował stanowisko
dyrektora Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej w Polsce. Od 2011 do 2021 roku był proboszczem krakowskiej paraﬁi p.w.
NMP z Lourdes. W sierpniu 2021 roku został mianowany kapelanem Komendy Stołecznej Policji.

Pomoc:
w sytuacjach trudnych (osobistych, rodzinnych i zawodowych);
przygotowanie do sakramentu chrztu, bierzmowania i małżeństwa;
odwiedziny chorych;
spotkania w policyjnej izbie dziecka (raz w miesiącu);
konwersatoria na tematy religijne;
prezentacja społecznej nauki Kościoła;
organizowanie okolicznościowych nabożeństw (święto Policji, uroczyste ślubowania Policji, poświęcenia i
błogosławieństwa, uroczystości państwowe).

Modlitwa do patrona Policji
„Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego(…)
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć;
orzeźwia moja duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.
Chociażbym chodził ciemną doliną
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną.”
PS.23

STRUKTURA DUSZPASTERSTWA POLICJI W STOŁECZNYM OŚRODKU DUSZPASTERSTWA POLICJI
Posługa ta jest sprawowana również w Komisariatach specjalistycznych Policji należących do KSP:
1. Komisariat Kolejowy Policji w Warszawie
2. Komisariat Metra Warszawskiego
3. Komisariat Portu Lotniczego Warszawa „Okęcie”
4. Komisariat Rzeczny Policji
Oraz w Komendach Rejonowych Policji:
1. Warszawa 1 - Śródmieście
2. Warszawa II - Mokotów
3. Warszawa III- Ochota
4. Warszawa IV- Wola
5. Warszawa V – Żoliborz
6. Warszawa VI – Praga Północ

7. Warszawa VII- Praga Południe
Ponadto w skład garnizonu warszawskiego wchodzą następujące Komendy Powiatowe Policji:
1. Grodzisk Mazowiecki
2. Legionowo
3. Mińsk Mazowiecki – ma swojego kapelana
4. Nowy Dwór Mazowiecki
5. Otwock
6. Piaseczno
7. Pruszków
8. Warszawa Zachód
9. Wołomin
W pozostałych powiatach duszpasterską posługę sprawują miejscowi Księża Proboszczowie lub też delegowani księża.
Często zapraszany jest również kapelan KSP.
Praktyka duszpasterska w poszczególnych powiatach wskazuje na osobistą potrzebę kontaktów policjantów i policjantek
w życiu paraﬁalnym: chrzest, I Komunia św., odwiedziny z okazji kolędy paraﬁalnej i inne.

