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w sprawie konsultacji społecznych na temat ograniczenia handlu w niedzielę 
  

Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Radomskiej apeluje o aktywne 
uczestnictwo w konsultacjach społecznych ogłoszonych przez Prezydenta Miasta  i poparcie  
pełnego świętowania niedzieli w Radomiu.   

Wolna niedziela wcale nie oznacza bankructwa placówek handlu i zwolnień pracowniczych. 
W większości krajów europejskich sklepy są bądź zamykane w niedziele, bądź funkcjonują w 
ograniczonym wymiarze czasu. Warto wiedzieć, że zakaz poparła niedawno Polska Izba Handlu, 
której badania dowiodły, że praca w ten dzień jest coraz mniej opłacalna, gdyż przynosi relatywnie 
niskie zyski na tle innych dni tygodnia.  
 Dla nas, katolików, niedziela ma szczególny wymiar. Jest to Dzień Pański, którego 
świętowanie jest wypełnieniem trzeciego przykazania Dekalogu i pierwszego przykazania 
kościelnego. Poza wymiarem religijnym niedziela ma ogromne znaczenie dla życia każdej rodziny. 
Wspólne przebywanie po całym tygodniu zajęć w szkole i pracy to wspaniała okazja do umacniania 
rodzinnych więzów – przy stole w gronie bliskich, na spacerze, podczas wspólnej zabawy. Jest 
wiele innych wspaniałych sposobów spędzania czasu, niż wycieczka do supermarketu.  
 Niedziela to Twój czas dla żony, męża, dzieci, przyjaciół. Czas, który warto poświęcić 
wspólnemu przeżywaniu nie zawartości sklepowych półek, lecz piękna środowiska naturalnego, czy 
korzystaniu z dóbr kultury.   
 Poprzyjmy ideę projektu, który występuje w duchu poszanowania godności człowieka oraz 
uznania praw wolności religijnej wyrażającej się m.in. możliwością wypełniania prawa Bożego 
przez wierzących. 
 

Odzyskajmy wspólnie Wolną Niedzielę.  
 

 Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej  
  Apostolat Maryjny Diecezji Radomskiej  

  Droga Neokatechumenalna  
  Dzieło Biblijne Diecezji Radomskiej  

       Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Radomiu 
  Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Radomskiej  

   Klub Inteligencji Katolickiej w Radomiu 
   Odnowa w Duchu Świętym  

   Rycerze Kolumba w Radomiu 
   Ruch Rodzin Nazaretańskich Diecezji Radomskiej 

   Ruch Światło-Życie Diecezji Radomskiej 
   Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza FSE  

   Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Radomskiej  
   Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”  

Wspólnota dla Intronizacji Serca Pana Jezusa 
   Wspólnota Przymierza Rodzin "Mamre" w Radomiu 

   Wspólnota Św. Dobrego Łotra  
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