
30-lecie Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym w Diecezji Radomskiej  

Obecny rok 2013 jest rokiem jubileuszowym dla Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Diecezji Radomskiej. 

 Dlatego w sobotę, 12 października 2013r, wszystkie grupy naszej diecezji już po raz drugi w tym roku zgromadziły 

się w kościele Matki Bożej Królowej Świata, aby razem dziękować Panu Bogu za dar 30 lat istnienia Odnowy. 

Pierwsze Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym przeprowadzono właśnie 30 lat temu, a owocem tych 

rekolekcji było powstanie Wspólnoty Effatha - pierwszej wspólnoty w Radomiu. Nie mogło więc zabraknąć także 

naszej  grupy modlitewnej Gloria. 

Swoją obecnością zaszczycili między innymi: ks. bp. Bronisław Dembowski i ks. bp ordynariusz Henryk 

Tomasik, pani Krystyna Djament, która poprowadziła pierwsze w Radomiu REO, liderzy wszystkich wspólnot wraz z 

ich członkami i kapłanami-opiekunami grup.  

Ks. Sławomir Płusa na wstępie odczytał Słowo Boże, które zostało rozeznane  w radomskiej wspólnocie - 

„Dlatego jest konieczne, abyśmy z jak największą pilnością zwracali uwagę na to, cośmy słyszeli, abyśmy przypadkiem 

nie zeszli na bezdroża” (Hbr 2, 1-8). Świętowanie zainaugurowała wspólna modlitwa Różańcowa i Uroczysta 

Eucharystia.  

W Liturgii Słowa usłyszeliśmy „Gdy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: Błogosławione 

łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają 

słowa Bożego i zachowują je” (Łk 11, 27-28). Ksiądz biskup Bronisław Dembowski wygłosił homilię, w której nawiązał 

do błogosławieństwa wyrażonego w Ewangelii oraz do swojej rodziny i początków powołania kapłańskiego. Ksiądz 

Sławomir  Płusa przypomniał wiernym, że najważniejsze na spotkaniach modlitewnych grup Odnowy w Duchu 

Świętym jest Słowo Boże, które powinno być rozeznawane. Pierwszym nieodzownym warunkiem dla rozeznania woli 

Bożej w życiu jest wiara, ze Duch Święty prowadzi nas przez wszystkie wydarzenia, zarówno wielkie jak i małe. Jest to 

postawa w pełni chrześcijańska: stawać się dzieckiem Bożym. Pan rozwija w nas to pragnienie otwartości na Jego 

wolę. Tej woli nie należy pojmować jako narzuconej człowiekowi, tak jakby przychodziła z zewnątrz. Przeciwnie jest 

to poryw, który porusza nas od wewnątrz, gdyż w chwili chrztu świętego mieszka w naszych sercach Trójca Święta. 

 Następnie ks. bp Henryk Tomasik poświecił Księgi Pisma Świętego. Liderzy odebrali je z rąk księdza biskupa i udali się 

z nimi do swoich wspólnot.  

 



Wspólnie odmówiono Koronkę do Bożego Miłosierdzia, po niej ks. S. Płusa poprowadził modlitwę nad wszystkimi, 

którzy podeszli, aby  powiedzieć swoje świadectwo. Usłyszeliśmy jak wielki i dobry jest Pan, jak szuka i woła nas, 

abyśmy byli z Nim w bliskiej relacji. Oczywiście jest to paradoksem naszego chrześcijańskiego życia, że pomimo 

absolutnego zwycięstwa Chrystusa nad złem, walka duchowa trwa i trwać będzie aż do powrotu naszego Pana w 

chwale. W chwilach trudnych najlepszą bronią jest zaufać Jezusowi w modlitwie czyniąc akt wiary. Jezus zaprasza nas 

byśmy chronili się pod opiekę Jego Krwi drogocennej i wzywali Jego imienia, które jest wszechmocne: ,,Albowiem 

każdy kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony" ( Rz 10, 13 ). 

 

Ksiądz biskup B. Dembowski podzielił się swoim doświadczeniem Odnowy, pierwszym spotkaniem z tą wspólnotą i 

pragnieniem, aby w Polsce powstawały takie wspólnoty. Ujął zebranych wiernością wezwaniu Ducha Świętego i 

zarazem piękną, dziecięcą wiarą. Potem nastąpiła Adoracja Najświętszego  Sakramentu z dobrodziejstwem dla 

wspólnot, które zostały objęte modlitwą i szczególnym błogosławieństwem. 

Agapa byłą kolejnym czasem rozmów i poznawania siebie wzajemnie. Dzień jubileuszu uwieńczony został Wieczorem 

Chwały. Wspólne uwielbienie i dziękczynienie słychać było na ustach wszystkich, a z serc promieniowała wdzięczność 

Panu Bogu. Kolejne osoby, które przyszły na to spotkanie, mogły oddać swoje życie Panu Jezusowi i wyznać, ze tylko 

On jest Panem. Nie zabrakło też modlitwy w ciszy, osobistej Adoracji, modlitwy wstawienniczej. 

Żywimy przekonanie, że Katolicka Odnowa w Duchu Świętym w Diecezji Radomskiej pozostanie wrażliwa na Boże 

wezwania i ludzkie potrzeby pojawiające się wokół nas, będzie mogła jeszcze długo owocnie służyć Kościołowi 

swoimi charyzmatami. W czasach po-biblijnych Duch Święty nadal wzbudza nowe charyzmaty. Katechizm Kościoła 

Katolickiego poszerza pojęcie charyzmatów o „charyzmat prawdy” w nauczaniu, którego podstawą jest sukcesja 

apostolska, „charyzmat nieomylności”, w który jest uposażone Magisterium Kościoła, oraz o „osobisty charyzmat 

świadka Miłości Bożej wobec ludzi”. Nośnikiem charyzmatów nie jest martwa litera Pisma, ale żywa tradycja, którą 

tworzy Duch Święty. Rzeczywistość charyzmatów jest więc otwarta ku przyszłości. 

  

 


