
  Zaproszenie         1987                2017

Z  okazji  30-lecia  powstania   Domowego  Kościoła   Ruchu  Światło-Życie
w Parafii Św. Łukasza w Radomiu na Michałowie serdecznie zapraszamy na
uroczystości jubileuszowe. 

Będziemy dziękować Bogu za  wspaniałych kapłanów i  pary  małżeńskie,  za
tych wszystkich, którzy budowali i budują dzisiaj dzieło Oazy.   

                                         Księża i Rodziny DK naszej Parafii

  Program jubileuszu:                                                   

 Sobota ( 21 października)

1500 – Powitanie  (kościół)                                                                  
1510 – Koronka do Bożego Miłosierdzia                                                  
1530 – Konferencja ks. Sławomira Gregorczyka 
          (PSP nr 30) 

1600 – Świadectwo małżonków   

1620 – Przerwa na kawę                                                                    
1640 – Wspomnienia (prezentacja multimedialna)                                     
1730 – Różaniec (kościół)                                                                    
1800 – Msza   Ś  wi  ę  ta                                                                           
1900 – Agapa (PSP nr 30)   

Niedziela (22 października)           

9.00   Msza   Ś  wi  ę  ta                                                                                  

                        

     Nasza historia w pigułce:            1987 2017 

                    Domowy Kościół Ruchu                                 

          Światło-Życie w Parafii Św. Łukasza w Radomiu

            W 1987r pierwsze dwa kręgi D K założyli ówcześni wikariusze ks.
Stanisław Stańczyk (obecnie proboszcz w Parafii św. Jakuba w  Stanowiskach)
i ks. Wiesław Przygoda (obecnie prof. KUL). Po roku pracy ks. Wiesław  odszedł
na  KUL.   Posługę   w  parafii  podjął  ks.  Sławomir  Gregorczyk   (obecnie
proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Przysusze), który energicznie włączył
się też w  pracę duszpasterską z  dziećmi   i  młodzieżą.  Wkrótce  dzięki
wspólnemu  zaangażowaniu   księży  Stanisława  i  Sławomira  liczba  kręgów
w Parafii wzrosła do dziesięciu, każdy z kapłanów prowadził po pięć kręgów. 

W 1993 roku z Parafii  Św.  Łukasza została wyodrębniona Parafia pw. Bł.
Annuarity.  Nastąpił też podział kręgów  Domowego  Kościoła.   W  każdej
z parafii  znalazło się po pięć kręgów DK. Nowym proboszczem (po księdzu
Barańskim)   w  Parafii Św. Łukasza został ks. Marian Mazurkiewicz, który
z  życzliwością  przyjął  istniejące tu  kręgi rodzin. Najmłodszy krąg powstał
w 2011r i składa się z młodych  małżeństw.

Obecnie w Parafii pw. św. Łukasza jest  sześć kręgów. Jeden krąg prowadzi ks.
proboszcz, drugi ks. Jacek Mizak  z Radomskiego WSD i po dwa kręgi nasi
obecni wikariusze ,  ks. Michał Michnicki i ks. Grzegorz Opiela. Rodziny D K
spotykają się, by razem rozważać Słowo Boże i wzajemnie wspierać. Razem się
też bawią, pomagają   innym ludziom, podejmują różne inicjatywy. Są, stale
aktywne w życiu Parafii i środowiska lokalnego. 

 

    


