
Rejonowy Dzień Wspólnoty 
3 grudnia /sobota/ 2011 

Parafia św. Józefa Radom 
"Jeden duch i jedno serce ożywiało wszystkich wierzących" 

SŁUCHAĆ PANA WE WSPÓLNOCIE 

Będziemy chcieli zobaczyć jak wyglądają nasze relacje we wspólnocie (w naszych rodzinach, w grupach, 
w kręgach, w parafii...). Komunia z Bogiem oraz komunia z braćmi w wierze są nierozerwalne.

Program 

9.30 Zawiązanie wspólnoty – ks. Romuald Fogiel
-śpiew i powitanie przybyłych wspólnot przez gospodarzy 
-zapalenie świecy oazy 

Wprowadzenie w tematykę dnia – ks. Łukasz Białas 
-pieśń do Ducha Św. 
-wprowadzenie do świadectw (o słuchaniu Pana w Kościele i we wspólnocie, bardziej pokazujące 
jak wspólnota pomogła mi i pomaga odkrywać Pana) Świadectwo mówi 1 rodzina (parafia Makowiec)      
i 1 os z młodzieży (parafia św. Stefana w Radomiu  )   
-śpiew o charakterze wielbiąco-dziękczynnym 

10.00 Celebracja Słowa Bożego - "Maryja wzorem komunii z Bogiem" - ks. Mariusz Wincewicz
10.40 Spotkania w grupach "Słuchać Pana we wspólnocie braterskiej"

gr I prowadzi DK z parafii NSJ w Radomiu
gr II prowadzi DK z parafii Skaryszew
gr III prowadzi DK z parafii Szydłowiec

/na spotkanie do gr I, II, III nastąpi podział poprzez losowanie. Każdą z tych grup będą stanowili rodziny 
DK i młodzież/ 

gr IV Szkoła Podstawowa - prowadzi an. z parafii Szydłowiec (a. Przemek Żmuda) 
gr V Szkoła Podstawowa - prowadzi an. z parafii Opatrzności Bożej Radom (a. Renata Kacprzak)

12.00 Namiot Spotkania (J 2, 1-11) – ks. Witold Gładyś
12.15 rozpoczęcie przygotowania do Eucharystii - an.muz 

12.30 MSZA ŚWIĘTA 
przewodniczy - ks. Romuald Fogiel
homilia - ks. Maciej Gizicki

13.30 Agape (parafia św. Józefa)
Zakończenie wspólną modlitwą – ks. Romuald Fogiel

Msza Święta 
Formularz i czytania z dnia 

Komentarze: Szydłowiec 
I czytanie : św. Wacław Radom 
Psalm: Makowiec 
Modlitwa wiernych: Opieki NMP Radom (katedra) 
Dary (hostia, wino, woda): Skaryszew 
Asysta na Mszy i celebracji: św. Wacław Radom 
Taca: św. Albert Radom 
Śpiew (w ciągu całego dnia wspólnoty): św. Stefan Radom 
Proszę przypomnieć w parafii o tacy 
Dary (każda wspólnota): chleb,  świeca, proporzec 

Ks. Mariusz Wincewicz 
Moderator Rejonowy 


