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         Przewielebny Księże Rektorze! 

 
 
 
               Z ogromną przyjemnością składamy na ręce Księdza Rektora słowa 
podziękowania dla całej wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. 
Szczególną okazją jest nasza wdzięczność za odbyte w tym roku formacyjnym , 
praktyki alumnów czwartego roku  w czasie trwania spotkań w kręgach Domowego 
Kościoła Rodzinnej Gałęzi Ruchu Światło-Życie.  
      Księdzu Rektorowi dziękujemy za zaufanie jakim obdarzył wspólnotę 
Domowego Kościoła kierując alumnów do naszych kręgów. 
 Jesteśmy zbudowani otwartością i gotowością do służenia w imię Pana 
Jezusa Chrystusa tych młodych ludzi. Spotkania w kręgach razem z alumnami 
stały się dla nas bardziej żywe i bogatsze o entuzjazm i doświadczenia młodych 
ludzi. 
        Dziękujemy też za diakonów odbywających praktyki w naszych parafiach,   
za podjętą przez nich współpracę i życzliwość dla DK. Jesteśmy zbudowani, 
oddaniem, radością no i oczywiście wiedzą, którą Ci młodzi adepci kapłaństwa 
posiedli. 
         Przed nami czas wakacji, czas kiedy w Domowym Kościele przeżywać 
będziemy liczne rekolekcje. Zapraszamy księży oraz kleryków do wspólnego 
odkrywania Bożej miłości.  
Rodziny z ogromną przyjemnością i wdzięcznością wspominają wcześniej 
przeżywane rekolekcje. Jest to zawsze czas budowania wspólnoty Żywego 
Kościoła w duchu Nowej Kultury i doświadczania komplementarności sakramentu 
kapłaństwa i małżeństwa. 
Szczególne więc słowa wdzięczności kierujemy dla Księży wykładowców WSD, 
którzy podejmują  posługi moderatorów na oazach letnich , ale także służą w 
ciągu całego roku formacyjnego. Cenimy sobie ich oddanie, odpowiedzialność        
a także ogromną wiedzę i wieloletnie doświadczenie poprzez  trwanie w RSZ.  
Tak bardzo są nam potrzebni. 
         My ze swej strony staramy się świadczyć o pięknie drogi małżeńskiej          
i rodzinnej prowadzącej do świętości. Błogosławiony Jan Paweł II doceniał tę 
drogę i w  liście przysłanym 4 czerwca 2003  na ręce Delegata Komisji Episkopatu 
Polski ds. Ruchu Światło-Życie na trzydziestolecie oddania Ruchu Niepokalanej, 
Matce Kościoła, pisał miedzy innymi: 



 „Wiem, że Ruch „Światło i Życie” dopracował się też nowej formacji, tak 
zwanej „Oazy Rodzin”. Jest to szczególnie cenny owoc, który należy 
pielęgnować. Rodzina żyjąca głębią wiary i wierna miłości Chrystusa jest 
przyszłością Kościoła”.  
Pragniemy dorastać do tych słów i  mamy nadzieję, że nie zawiedziemy 
pokładanego w nas zaufania 
 
   Na koniec chcielibyśmy życzyć ogromu łask od Pana dla 
Księdza Rektora, księży profesorów, księży diakonów oraz przyszłych księży 
neoprezbiterów, w dniach przed ich święceniami. Wspólnota Domowego Kościoła 
wdzięczna za otrzymane dobro zapewnia, iż modlitwa codzienna za kapłanów  
i alumnów będzie naszym wkładem w Wasze kapłaństwo. 
                                                             Niech Bóg wynagradza i błogosławi.  
 
 
     W imieniu Kręgu Diecezjalnego i całej wspólnoty Domowego Kościoła: 
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