
 kompleksowy remont dwóch łazienek w diakonii i wyposażenie w nowe urządzenia sanitarne 
 wymiana płytek na klatce schodowej i montaż balustrady 
 wykonanie łazienki na parterze 
 modernizacja poddasza na pokój dla dzieci i termoizolacja wełną i regipsem 
 remont klatki schodowej na poddaszu 
 remont bramy wjazdowej. 

 
Te wszystkie prace mogliśmy zrealizować tylko dzięki ofiarnej pomocy wielu osób a także dzięki 
włączeniu się w powołany do tego celu FUNDUSZ REMONTOWY. W lutym bieżącego roku 
zakończyła się III edycja Funduszu, dlatego bardzo serdecznie pragnę podziękować Państwu za każdą 
choćby drobną, ale systematyczna ofiarę.  
 
W najbliższej przyszłości planujemy dobudowę sali na spotkania i pogodne wieczory oraz wykonanie 
boiska w Dąbrówce. Obecnie refektarz jest dla nas zarówno miejscem spożywania posiłków jak też salą 
spotkań. Abyśmy mogli to zrealizować, od marca 2015 r. decyzją Kręgu Diecezjalnego i zebranych na 
Zjeździe Moderatorów rozpoczęliśmy  IV edycję FUNDUSZU REMONTOWEGO. Dlatego ośmielamy 
się zaprosić do tego dzieła wszystkich chętnych. Czas trwania Funduszu zaplanowany jest na okres 
12 miesięcy. Do Funduszu można dołączyć poprzez bezpośredni kontakt z ks. Grzegorzem Lipcem 
i s. Anną Baćmagą oraz z Parą Diecezjalną. Pieniądze można wpłacać gotówką lub na podane niżej 
konto z dopiskiem „Fundusz Remontowy”. 
 
Nr konta: PKO BP SA 57 1020 4317 0000 5202 0236 6730 

Raz w miesiącu podczas Oazy Modlitwy sprawowana jest Msza św. w intencji wszystkich 
ofiarodawców. Dziękując za wszelką pomoc materialną składaną do tej pory, liczymy na dalsze 
wsparcie.   

Na zbliżające się Święta Wielkanocne przyjmijcie szczere życzenia: 
 

Alleluja! 
Radość Ewangelii, której w tym roku formacyjnym szczególnie szukamy, 

swoją moc czerpie z tego jednego, najważniejszego wydarzenia – 
Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 

 
Niczym z żywego źródła wypływa z tej Tajemnicy Paschalnej miłość, entuzjazm i nowość 

chrześcijańskiego życia. 
 

Życzę chęci do czerpania z tego źródła. 
Czerpania radości, siły, wytrwałości, a przede wszystkim Miłości, 

która ma moc przemienić śmierć w życie, lament w wesele, 
a smutek w RADOŚĆ! 

 
Moderator Diecezjalny 
Ks. Grzegorz Lipiec 

 
 
 
 

 
 
 

Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, www.radom.oaza.pl  
 



    
Zmartwychwstanie Pańskie A. D. 2015    

 
„Radość Ewangelii napełnia serce i całe życie tych,  
     którzy spotykają się z Jezusem.” 

                            Ojciec Święty Franciszek     

 
 

      Drodzy Przyjaciele i Darczyńcy Ruchu Światło-Życie 
 

Ruch Światło-Życie, który w naszej Diecezji obejmuje swoją pracą formacyjną wszystkie grupy 
wiekowe od dzieci poprzez młodzież a na rodzinach kończąc, stale się rozwija. Każdego roku 
z  rekolekcji wakacyjnych korzysta ponad 1000 osób. W ciągu roku natomiast poza spotkaniami 
w grupach parafialnych i kręgach Domowego Kościoła formacja odbywa się także na Oazach Modlitwy 
dla dzieci i młodzieży oraz weekendowych rekolekcjach dla rodzin. Oazy Modlitwy, które odbywają się 
w naszych ośrodkach rekolekcyjnych w Pionkach i Dąbrówce kilka razy w każdym miesiącu, gromadzą 
grupy często przekraczające 100 uczestników. Ponadto rodziny Domowego Kościoła korzystają w 
okresie letnim z naszego ośrodka w Rudniku. 
Każdego roku staramy się modernizować nasze ośrodki, by były bezpieczne i sprzyjały przeżywaniu 
rekolekcji. Dzięki pomocy wielu osób wspierających nas w tym dziele na przestrzeni ostatnich lat  
mogliśmy przeprowadzić miedzy innymi następujące prace remontowe. 
 
W Domu Rekolekcyjnym im. Ks. Kazimierza Mazura w Dąbrówce 

 wykonanie ekologicznej oczyszczalni ścieków  
 umeblowanie zakrystii  
 ocieplenie wełną mineralną tzw. „skosów” i wymiana okien na poddaszu  
 wymiana okien w całym budynku oraz specjalnych, przyciemnianych w kaplicy 
 remont kuchni, zmywalni i ich uposażenie (układanie płytek oraz zakup mebli i urządzeń 

gastronomicznych) 
 wykonanie mebli w pokojach (szafek, stołów i wieszaków) 
 wymiana podług we wszystkich pokojach z PCV na płytki 
 modernizacja instalacji elektrycznej (wymiana puszek i kontaktów, montaż plafonów) 
 wymiana instalacji hydraulicznej (plastik na metal) 
 malowanie całego budynku wewnątrz 
 zakup i instalacja nagłośnienia w kaplicy i refektarzu 
 wykonanie łazienek (w każdym pokoju) i zakup wyposażenia (zabudowa, tynkowanie, płytki, 

elektryka, drzwi, umywalki, kabiny natryskowe, malowanie). 
W Domu Rekolekcyjnym „Betania” w Pionkach: 

 wymiana wszystkich okien  
 rozbudowa wejścia tzw. ganku  
 ułożenie kostki brukowej i zrobienie odwodnienie przy wejściu do wspomnianego „ganku” 
 wymiana wszystkich baterii przy umywalkach i prysznicach  
 malowanie kaplicy 
 zakup pojemnościowych podgrzewaczy gazowych wody RICHMOND 
 zakup kuchni gazowej i taboretu  
 wyrównanie terenu rekreacyjnego oraz zakup słupków i siatki do gry  

W Domu Rekolekcyjnym w Rudniku: 
 wymiana podłoża  pod podłogi w diakonii z PCV na płytki (4 pokoje) 


