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BIULETYN KATECHETYCZNY

W dniach od 27 do 31 lipca 2016 roku w Krakowie od-
bywały się XXXI Światowe Dni Młodzieży, których ha-
słem były słowa Pana Jezusa z Kazania na Górze: „Błogo-
sławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” 
(Mt 5,7). Papież Franciszek podczas spotkań z wiernymi 
wskazywał, że Pan Bóg na różne sposoby okazuje swoje 
miłosierdzie, natomiast ludzie są zobowiązani do szerze-
nia miłosierdzia w świecie. Ojciec Święty zachęcał też  
do kultywowania tradycji i tożsamości narodowej, ale jed-
nocześnie uzmysławiał, że należy pamiętać i wspominać 
tylko to, co dobre. Rozpamiętywanie tego, co złe, zarówno 
przez osobę jak i naród, prowadzi do negatywnych myśli  
i czynów, czasem staje się powodem konfliktów w rodzi-
nie, narodzie lub świecie. Zadaniem wszystkich Polaków 
jest dbałość o pokój w kraju i na świecie, a także troska  
o życie, od poczęcia do naturalnej śmierci. Również krze-
wienie wiary pomaga w przekształcaniu oblicza współcze-
snego świata i szerzenia orędzia miłosierdzia. Papież Fran-
ciszek podkreślał także, że w tej wędrówce do Boga towa-
rzyszy Matka Boża oraz błogosławieni i święci, tacy jak: 
św. Jan Paweł II i św. Faustyna. To oni wspomagają w co-
dziennym życiu, wstawiają się u Bogu oraz dają przykład 
w życiu i śmierci. Ojciec Święty mówił, że dla młodych 
ludzi wzorem powinni stać się również rodzice i dziad-
kowie, szczególnie zaś mamy i babcie, które swoim do-
świadczeniem życiowym i radą wspierają ich we wzroście 
w wierze. Młodzi ludzie w życiu rodzinnym i małżeńskim 
oprócz miłości powinni okazywać sobie szacunek. Papież 
Franciszek zachęcał, aby małżonkowie nigdy nie kończyli 
dnia będąc skłóconymi i zawsze pamiętali o trzech sło-
wach: proszę, dziękuję, przepraszam. Podczas spotkania  
z małymi pacjentami, ich rodzicami oraz personelem szpi-
tala w Prokocimiu wskazał, że życie na ziemi oprócz ra-
dości niesie również smutek i cierpienie, a o Bogu świad-
czy się niosąc pomoc innym.  Ojciec Święty podkreślił, 
że poprzez pomaganie innym wzrastamy w człowieczeń-
stwie, a to otwiera drogę do życia wiecznego. Dlatego też  

„kto pełni uczynki miłosierdzia, nie boi się śmierci”1.  
Tak jak nie bał się jej św. Maksymilian Maria Kolbe, któ-
rego celę śmierci odwiedził Ojciec Święty podczas wizyty 
w obozie Auschwitz. Jego spotkanie z byłymi więźniami 
oraz pobyt w obozie w Birkenau przypomniały, jak waż-
na jest miłość okazywana drugiemu człowiekowi. Nato-
miast wpis Papieża do księgi pamiątkowej: „Panie, miej 
litość nad Twoim ludem! Panie, przebacz tyle okrucień-
stwa” podkreśla, że konieczne jest głoszenie Bożego mi-
łosierdzia i potrzebni są orędownicy tegoż miłosierdzia,  

gdyż wiele jest grzechów i grzeszników na tym świecie. 
Zadaniem Kościoła jest pochylenie się nad dramatem  
i cierpieniem narodów oraz każdego człowieka, gdyż wła-
śnie w chorym, cierpiącym, głodnym, bezdomnym, poni-
żanym i wyzyskiwanym jest Jezus Chrystus. Papież Fran-
ciszek w spotkaniach z młodymi na Krakowskich Bło-
niach, na Campus Misericordiae czy w oknie papieskim 
Domu Arcybiskupów Krakowskich przy ul. Franciszkań-
skiej 3, zachęcał do czynienia uczynków miłosierdzia,  
co do duszy i co do ciała. Każdy ochrzczony otrzymał  
Ducha Miłości i jest powołany do szerzenia miłosier-
dzia słowem, czynem i modlitwą. Potrzebne jest wyjście  
ze swoich ograniczeń, bo – jak mówił papież Franciszek – 

„Jezus jest Panem ryzyka, tego wychodzenia zawsze «poza».  
Jezus nie jest Panem komfortu, bezpieczeństwa i wygo-
dy. Aby pójść za Jezusem, trzeba mieć trochę odwagi,  
trzeba zdecydować się na zamianę kanapy na parę bu-
tów, które pomogą ci chodzić po drogach, o jakich ci się  
nigdy nie śniło, ani nawet o jakich nie pomyślałeś”2.  
Ojciec Święty prosił, aby młodzi ludzie, tak jak celnik  
Zacheusz byli odważni i pokonywali przeszkody w swoim 
życiu, nosząc właśnie takie „wyczynowe buty”. Oprócz 
odwagi powinni mieć dobrą pamięć, aby pamiętali,  
że są dziećmi Boga i do Niego pielgrzymują. Papież  
w ten sposób mobilizuje młodych ludzi do zawierzenia 
swojego życia Bogu, ufności w Jego opatrzność oraz wza-
jemnego wpierania się we wspólnocie Kościoła. Ponadto 
mocno podkreśla, że miłosierdzie to dawanie siebie innym 
na wzór Chrystusa, który ofiarowuje się w swoim słowie  
i Eucharystii. Tak więc przesłanie Bożego Miłosierdzia 
stanowi bardzo konkretny program życia, który wymaga 
od młodych ludzi określonego sposobu postępowania. 

Zadania dla katechetów i duszpasterzy:
– przybliżyć nauczanie papieża Franciszka o miłosier-

dziu;
– ukazywać, że Eucharystia i sakrament pokuty, modli-

twa i Słowo Boże umacniają w drodze do Boga;
– wskazywać znaczenie wspólnoty (rodziny, parafii,  

ruchów, grup i stowarzyszeń) w życiu chrześcijańskim;
– kształtować chrześcijańską nadzieję;
– uczyć okazywania miłosierdzia: słowem, czynem  

i modlitwą;
– zawierzyć życie Jezusowi Miłosiernemu i Matce  

Miłosierdzia oraz wstawiennictwu świętych i błogosła-
wionych.

Ks. Stanisław Łabendowicz

Przesłanie Papieża Franciszka płynące z XXXI ŚDM w Krakowie
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1 Wszystkie wystąpienia Ojca Świętego w Polsce, http://episkopat.pl/sdm-2016-wystapienia-ojca-swietego/, z dn. 10.08.2016.
2 Tamże



W ramach przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania
   

Zamieńcie kanapę na buty wyczynowe

[Propozycja konferencji dla młodzieży]
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Droga młodzieży! 
Za nami czas wakacji i odpoczynku. Czas wakacyj-

nych wyjazdów i spotkań. Wielu spośród was na pewno 
w czasie wakacji odwiedziło wiele ciekawych i pięk-
nych miejsc, spotkało nowych przyjaciół. Wakacyjne dni 
oprócz odpoczynku są dla nas zawsze doskonałą okazją 
do spotkania z Panem Bogiem. Na pewno wielu spośród 
was wzięło udział w rekolekcjach oazowych, obozach 
parafialnych czy pielgrzymowało pieszo do Matki Bożej  
w Częstochowie. Tegoroczne wakacje były jednak  
pod pewnym względem szczególnie wyjątkowe. W dniach 
od 27 do 31 lipca odbywały się w naszej Ojczyźnie Świa-
towe Dni Młodzieży z udziałem prawie dwóch miliona 
waszych rówieśników. Szczególnym Gościem był na nich 
papież Franciszek. Wielu z was na pewno czynnie zaanga-
żowało się w organizację tego wydarzenia poprzez udział 
w grupach wolontariatu, które działały przy waszych para-
fiach. Niewątpliwie był to czas szczególny dla nas wszyst-
kich, a zwłaszcza dla was, którzy mogliście doświadczyć 
piękna spotkania z młodzieżą, która przybyła do nas  
z najdalszych zakątków świata oraz tego, jak piękne jest 
chrześcijaństwo przeżywane we wspólnocie. Nie obyło się 
na pewno bez trudu i wysiłku a także jakiegoś osobistego 
poświęcenia. 

Światowe Dni Młodzieży są już za nami. Do tego,  
by oprócz pięknych wspomnień pozostało po nich coś wię- 
cej, potrzeba nam na nowo wsłuchiwać się w to, co mó-
wił do nas Ojciec Święty. Na pewno macie jakieś swoje 
ulubione i szczególnie ważne słowa, które zapadły wam 
w pamięć. Na początku roku szkolnego, kiedy rozpoczy-
namy również czas naszego przygotowania do przyjęcia 
sakramentu bierzmowania trzeba nam przejąć się słowa-
mi papieża Franciszka, które skierował do młodych ca-
łego świata w Campusie Misericordiae w czasie czuwa-
nia, 30 lipca. Słowa, które są dla nas wszystkich zachętą,  
ale i przestrogą, przed popadaniem w lenistwo, które owo-
cuje w nas smutkiem i utratą wolności. Ojciec Święty mó-
wił wówczas: Ale jest też w życiu inny, jeszcze bardziej 
niebezpieczny paraliż, często trudny do rozpoznania, któ-
rego uznanie sporo nas kosztuje. Lubię nazywać go para-
liżem rodzącym się wówczas, gdy mylimy szczęście z ka-
napą! Sądzimy, że abyśmy byli szczęśliwi, potrzebujemy 
dobrej kanapy. Kanapy, która pomoże nam żyć wygodnie, 
spokojnie, całkiem bezpiecznie. Kanapa – jak te, które 
są teraz, nowoczesne, łącznie z masażami usypiającymi 
– które gwarantują godziny spokoju, żeby nas przenieść  

w świat gier wideo i spędzania wielu godzin przed kom-
puterem. Kanapa na wszelkie typy bólu i strachu. Kana-
pa sprawiająca, że   zostajemy zamknięci w domu, nie tru- 
dząc się ani też nie martwiąc. „Kanapa-szczęście (po pol-
sku)” jest prawdopodobnie cichym paraliżem, który może 
nas zniszczyć najbardziej; a najbardziej młodych. A dla-
czego tak się dzieje, jak to ojcze możliwe? No bo po trochu,  
nie zdając sobie z tego sprawy, stajemy się ospali, sta- 
jemy się ogłupiali, otumanieni.

Stojąc na progu roku naszego przygotowania do przy-
jęcia sakramentu bierzmowania, trzeba rozważyć sło-
wa Ojca Świętego, które wypowiedział w czasie homilii  
na Mszy świętej posłania. Niech one staną się myślą 
przewodnią naszych przygotowań. Ojciec Święty mówił  
do młodych: Kiedy w życiu zdarza nam się, że mierzymy 
nisko zamiast wysoko, może nam pomóc ta wspaniała 
prawda: Bóg jest wierny w miłości względem nas, a na-
wet nieustępliwy. Pomoże nam myśl, że kocha nas bardziej,  
niż my kochamy samych siebie, że wierzy w nas bardziej,  
niż my wierzymy w siebie, że zawsze nam „kibicuje”  
jako najbardziej niezłomny z fanów. Zawsze czeka na nas  
z nadzieją, nawet gdy zamykamy się w naszych smut-
kach, ciągle rozpamiętując doznane krzywdy i przeszłość.  
Ale przywiązywanie się do smutku nie jest godne naszej postury 
duchowej! (...) Mogą się z was śmiać, bo wierzycie w łagod-
ną i pokorną moc miłosierdzia. Nie bójcie się, ale pomyślcie  
o słowach tych dni: „Błogosławieni miłosierni, albowiem 
oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Mogą was osądzać,  
że jesteście marzycielami, bo wierzycie w nową ludzkość, 
która nie godzi się na nienawiść między narodami, nie po-
strzega granic krajów jako przeszkody i zachowuje swoje 
tradycje bez egoizmu i resentymentów. Nie zniechęcajcie się:  
z waszym uśmiechem i otwartymi ramionami głosicie na-
dzieję i jesteście błogosławieństwem dla jednej rodziny 
ludzkiej, którą tutaj tak dobrze reprezentujecie!

Drugi warunek. Skoro jestem nadzieją przyszłości i pa- 
miętam o przeszłości, to zostaje teraźniejszość. Jaki mam  
być w teraźniejszości? Masz być odważny, śmiały, nie przes- 
traszyć się. Wysłuchaliśmy świadectwa, pożegnania, bę-
dącego pożegnaniem świadectwa naszego kolegi, którego 
pokonał rak. Chciał być tutaj z nami, ale nie udało mu się.  
Jednak był odważny: z odwagą stawił czoła i z odwagą 
dalej walczył, mimo najgorszych z możliwych okolicz-
ności. Tego młodego człowieka nie ma tu dzisiaj, jednak  
ten młody człowiek zasiał nadzieję na przyszłość. Zatem,  
w teraźniejszości: odwaga i śmiałość. Jasne? 

opr. Ks. dr Wojciech Wojtyła 

BIULETYN
KATECHE-

TYCZNY

Wydawca: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej. Adres: ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, 
tel/fax 48-34 06 238; www.katecheza.radom.opoka.net.pl; e-mail: webmasterwydzial@poczta.opoka.org.pl
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OGŁOSZENIA

w Wydział Katechetyczny
Radom, ul. Malczewskiego 1, tel. 48-34 06 238 (sekretariat ) 
poniedziałek - piątek   900-1300 s. Julia Kalarus
poniedziałek 900-1300 ks. Dariusz Frydrych
wtorek  900-1300 ks. Wojciech Wojtyła
środa  900-1300 ks. Andrzej Gozdur, 1400-1600 ks. Sławomir Molendowski
czwartek  900-1300 ks. Stanisław Piekielnik; 1500-1600 p. Jolanta Strojek
piątek  900-1300 ks. Wojciech Wojtyła; 1400-1600 s. Elżbieta Gajowiak; 1500-1600 p. Ewa Majcher
Ks. dyr. Stanis³aw £abendowicz, tel. 48-34 06 239
œroda i pi¹tek w godz. 1430-1600, w dni spotkañ czwartkowych od godz. 1700

DYŻURY WIZYTATORÓW I METODYKÓW

1.	 Nowy rok duszpastersko-katechetyczny 2016/2017 
w diecezji radomskiej będzie przeżywany pod ha-
słem: „Idźcie i głoście”. Jest on kontynuacją tematyki 
chrzcielnej czteroletniego Programu duszpasterskie-
go (2013-2017), którego myślą przewodnią są sło-
wa: „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie.  
Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. Czwarty rok 
programu podejmuje tematykę skutków i owoców 
zjednoczenia z Chrystusem w chwili chrztu świętego.

2.	 W dniach od 11 do 17 września 2016 r. obchodzić 
będziemy kolejny Tydzień Wychowania Chrze-
ścijańskiego pod hasłem: „Miłosierni jak Ojciec”.  
Do parafii zostały przekazane pomoce przygotowa-
ne przez Komisję Wychowania Katolickiego Konfe-
rencji Episkopatu Polski, a wśród nich teksty litur-
giczne, konferencje do rodziców i wychowawców  
oraz konspekty katechez dla katechetów na poszcze-
gólne etapy edukacyjne. Tydzień Wychowania to czas 
przygotowania do uroczystości św. Stanisława Kostki, 
patrona dzieci i młodzieży. PT. Księży Proboszczów 
i Duszpasterzy prosimy, aby w tym tygodniu organi-
zować Msze święte dla dzieci, młodzieży i rodziców 
z krótką homilią oraz konferencją na temat chrześci-
jańskiego wychowania. Należy wprowadzić dzieci  
i młodzież w program wychowawczy w nowym roku 
szkolnym i katechetycznym. 

3.	 Przypominamy, że bezpośrednio odpowiedzialnym  
za katechezę w szkole jest PT. Ksiądz Proboszcz para-
fii, na terenie której znajduje się szkoła lub przedszkole. 
Obowiązkiem Księdza Proboszcza jest organizowanie 
spotkań z katechetami, omawianie i rozwiązywanie za-
istniałych problemów, planowanie dzieła katechizacji. 
Ponadto Ksiądz Proboszcz troszczy się o dostarczanie 
katechetom przesyłanych przez Wydział materiałów 
katechetycznych, wizytowanie przynajmniej raz w roku 
katechetów pracujących na terenie parafii. Wraz z koń-
czącym się rokiem szkolnym winien on przedstawić  
w Wydziale Katechetycznym w formie pisemnej opinię 
o katechecie pracującym w parafii.

4.	 W wielu szkołach aktualnie trwają zapisy na lek-
cje religii lub etyki na rok szkolny 2016/2017. Warto 
zachęcać dzieci, młodzież i rodziców do wyboru na-
uczania religii, które dla wszystkich ludzi wierzących 
stanowi ważny obowiązek moralny. 

5.	 Prosimy, aby PT. Księża Proboszczowie zatroszczy-
li się o katechezę w oddziałach przedszkolnych  
dla 3- i 4-latków oraz 5-latków i 6-latków na rok 
szkolny 2016/2017. Obowiązkowa edukacja przed-
szkolna dla 5-latków obejmuje również nauczanie 
religii, natomiast w wielu przedszkolach publicznych 
brakuje katechezy. W nowo powstałych przedszkolach  
prywatnych należy omówić z rodzicami i dyrekcją moż-
liwość realizacji katechezy, bowiem powinna to być  
wspólna inicjatywa rodziców i duszpasterzy. 

6.	 Przypominamy, że zgodnie ze wskazaniami Komisji 
Wychowania Episkopatu Polski przygotowanie dzieci 
i młodzieży do sakramentów, szczególnie do Pierw-
szej Spowiedzi i Komunii Świętej w klasie III szko-
ły podstawowej oraz Sakramentu Bierzmowania  
w klasie III gimnazjum, wymaga prowadzenia sys-
tematycznych spotkań w parafii. Taki obowiązek 
włączenia się w parafialne przygotowanie spoczywa  
na wszystkich katechizujących i wymaga wcześniej-
szego rozplanowania.

7.	 Przypominamy, że zostały przekazane do parafii an-
kiety o rekolekcjach dzieci i młodzieży. Należy prze-
prowadzić ocenę rekolekcji szkolnych dla dzieci  
i młodzieży za ubiegły rok szkolny i katechetycz-
ny. Obecnie trzeba zaplanować rekolekcje na nowy  
rok szkolny 2016/2017, bowiem wymagają one szcze-
gólnej troski duszpasterskiej uwzględniającej uczniów, 
jak również nauczycieli i wychowawców. Koniecz-
ne jest przygotowanie odpowiednich zespołów osób  
do realizacji i koordynacji rekolekcji na terenie szkoły 
i parafii.

8.	 Przed wakacjami do parafii zostały przekazane karty 
personalne dla katechizujących księży oraz katechetów 
świeckich i sióstr zakonnych. Prosimy wszystkich kate-
chetów o ich wypełnienie i dostarczenie do Wydziału. 
Przypominamy o systematycznym uzupełnianiu doku-
mentacji gromadzonej w Wydziale Katechetycznym, 
np. w związku z uzyskaniem dodatkowego wykształ-
cenia czy prowadzonym doskonaleniem zawodowym.

9.	 Serdecznie zapraszamy wszystkich PT. Katechetów  
do udziału w diecezjalnych konkursach kateche-
tycznych: Konkurs plastyczny kl. I-III pt. „Wszy- 
scy jesteśmy misjonarzami” – 15.03.2017; Konkurs 
kl. IV-VI pt. „Dobry jak chleb – Święty Brat Albert 
Chmielowski” – 17.05.2017; Konkurs dla gimnazjum 
pt. „Idźcie i głoście” – 25.04.2017, Konkurs plastyczny  
dla niepełnosprawnych pt. „Wszyscy jesteśmy misjo-
narzami” – 29.03.2017; Olimpiada Teologii Katolickiej 
pt. „Orędzie fatimskie jako znak nadziei dany przez mi- 
łosiernego Ojca”: I etap – szkolny: 23.11.2016; II etap –  
diecezjalny: 12.01.2017; III etap – ogólnopolski:  
23.03-25.03.2017 (w Lublinie).

10.	Wydział Katechetyczny przesłał do PT. Księży Pro-
boszczów kwestionariusze sprawozdań wrześniowych 
na rok szkolny 2016/2017. Wypełniony kwestiona-
riusz należy przekazać do Wydziału Katechetycznego 
Kurii /osobiście lub listownie/ do 30 września 2016 r.

Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Ks. Stanisław Łabendowicz

Radom, 16 sierpnia 2016 r.
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FORMACJA KATECHETÓW – rok szkolny 2016/17

ZJAZDY KATECHETYCZNE
- dla wszystkich uczących -

REKOLEKCJE
- dla katechetów świeckich -

7-9 października 2016 r. – Turno / Białobrzegi
21-23 października 2016 r. – Czarna 
20-22 stycznia 2017 r. – Turno / Białobrzegi 
24-26 lutego 2017 r. – Skarżysko-Kamienna
9-11 czerwca 2017 r. – Kałków / Eremy 
23-25 czerwca 2017 r. – Turno / Białobrzegi

Koszt tegoroczny ch rekolekcji wynosi 100 zł
(w Turnie 120 zł). 
Wraz z deklaracją wypełnioną osobiście w Wydziale 
Katechetycznym wpłacamy zaliczkę w wysokości 50 zł. 
Rekolekcje rozpoczynają się w piątek o godz. 18.00,  
a kończą w niedzielę ok. godz. 13.00 (także w Turnie).

SPOTKANIA
KATECHETÓW RADOMIA

- dla katechetów świeckich i sióstr zakonnych -

DNI SKUPIENIA
- dla katechetów świeckich -

w OGÓLNODIECEZJALNE (dwa spotkania)
Wyższe Seminarium Duchowne 

(ul. Młyńska 23/25)
(1) 29 sierpnia 2016 (poniedziałek), godz. 9.30
– siostry zakonne i katecheci świeccy
(1) 30 sierpnia 2016 (wtorek), godz. 9.30 
– księża i zakonnicy
(6) 3 czerwca 2017 (sobota) godz. 9.30 

w REJONOWE (cztery spotkania)
Końskie – piątek, godz. 15.30 – Parafia Chrystusa 

Odkupiciela (ul. Gimnazjalna)
(2) 16 września 2016 (3) 18 listopada 2016
(4) 13 stycznia 2017  (5) 21 kwietnia 2017

Kozienice – czwartek, godz. 15.30 – Parafia Świętej 
Rodziny (ul. Głowaczowska)
(2) 15 września 2016 (3) 17 listopada 2016
(4) 12 stycznia 2017  (5) 20 kwietnia 2017

Opoczno – czwartek, godz. 15.30 – Parafia Podwyższenia 
Krzyża Świętego (ul. Westerplatte)
(2) 15 września 2016 (3) 17 listopada 2016
(4) 12 stycznia 2017  (5) 20 kwietnia 2017

Radom – sobota, godz. 9.30 – WSD Radom,  
ul. Młyńska 23/25 
(2) 17 września 2016 (3) 19 listopada 2016
(4) 14 stycznia 2017  (5) 22 kwietnia 2017

Skarżysko – piątek, godz. 15.30 – Parafia MB 
Ostrobramskiej (ul. Wileńska)
(2) 16 września 2016 (3) 18 listopada 2016
(4) 13 stycznia 2017  (5) 21 kwietnia 2017

Starachowice – piątek, godz. 15.30 – Parafia Świętej 
Trójcy (ul. Kościelna)
(2) 16 września 2016 (3) 18 listopada 2016
(4) 13 stycznia 2017  (5) 21 kwietnia 2017

Zwoleń – czwartek, godz. 15.30 – Parafia Podwyższenia 
Krzyża Świętego (ul. Kard. Wyszyńskiego)
(2) 15 września 2016 (3) 17 listopada 2016
(4) 12 stycznia 2017  (5) 20 kwietnia 2017

Uwaga: Każdy katecheta uczestniczy w 2 spotkaniach ogól-
nodiecezjalnych i 4 spotkaniach rejonowych. Jeśli nie może-
my uczestniczyć w swoim rejonie, bierzemy udział w innym 
spotkaniu (nie zwalniamy się, jeśli termin nam nie odpowia-
da z powodu innych zajęć).

Wydział Katechetyczny, czwartek, godz. 17.30
2016
październik: 6, 20 
listopad: 10, 24 
grudzień: 15 (spotkanie świąteczne)

2017
styczeń: 19, 26 
luty: 9
marzec: 16 
kwiecień: 6 (spotkanie świąteczne)
maj:11, 25 

Adwentowy dzień skupienia
27 listopada 2016 (I niedz.Adw.), WSD, godz. 1000

Wielkopostny dzień skupienia
19 marca 2017 (III niedz. WP), WSD, godz. 1000

w Radomiu
szkoły podstawowe:

1-3 marca 2017 (po I niedz. Wielkiego Postu)

gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne:
22-24 marca 2017 (po III niedz. Wielkiego Postu)

w całej diecezji
szkoły ponadgimnazjalne:

22-24 marca 2017 (po III niedz. Wielkiego Postu)

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE


