10 Rocznica śmierci bpa Jana Chrapka
"Ślady Biskupa Jana Chrapka" to tytuł Konferencji zorganizowanej w Wyższym Seminarium Duchownym w
Radomiu z okazji 10. rocznicy tragicznej śmierci śp. bp Jana.(Bp Jan Chrapek był michalitą, w 1992 roku
przyjął sakrę biskupią, od 1999r. był ordynariuszem diecezji radomskiej. 18 października 2001r. zginął
tragicznie w wypadku samochodowym.) Gospodarzem spotkania był kolejny następca bp Jana, ks. bp
Henryk Tomasik, a o całokształt Konferencji zadbał i ją poprowadził prof. dr hab. Jerzy Olędzkiz Uniwersytetu
Warszawskiego. Sesja składała się z kilku paneli, w których brały udział osoby, na których życiu bp Jan
pozostawił szczególny ślad. Ich osobiste świadectwa wytworzyły swoisty klimat tego spotkania.

"Ślady Biskupa Jana Chrapka" to tytuł Konferencji zorganizowanej w Wyższym Seminarium Duchownym w
Radomiu z okazji 10. rocznicy tragicznej śmierci śp. bp Jana.(Bp Jan Chrapek był michalitą, w 1992 roku
przyjął sakrę biskupią, od 1999r. był ordynariuszem diecezji radomskiej. 18 października 2001r. zginął
tragicznie w wypadku samochodowym.) Gospodarzem spotkania był kolejny następca bp Jana, ks. bp
Henryk Tomasik, a o całokształt Konferencji zadbał i ją poprowadził prof. dr hab. Jerzy Olędzkiz Uniwersytetu
Warszawskiego. Sesja składała się z kilku paneli, w których brały udział osoby, na których życiu bp Jan
pozostawił szczególny ślad. Ich osobiste świadectwa wytworzyły swoisty klimat tego spotkania. Pozwoliły z
perspektywy czasu spojrzeć na rozliczne aktywności bp Jana i dostrzec, że pomimo upływu czasu, te "ślady"
nie zatarły się lecz czerpiąc z jego inspiracji nabierają nowych kierunków. Konferencja ukazała bp Jana jako
człowieka pełnego szacunku i zrozumienia dla innych, wrażliwego na ubogich, kochającego młodzież,
otwartego na świat i ludzi mediów, wsłuchanego w nauczanie Jana Pawła II i wyciągajacego z tego
nauczania wnioski jak w konkretnych dziedzinach, które są mu bliskie pozostawić trwały ślad. Jednym z tych
"śladów" obecnych na konferencji była młodzież studencka- stypendyści Fundacji"Dzieło Nowego
Tysiąclecia" i laureaci konkursu akademickiego o stypendium i indeks im. Biskupa Jana Chrapka. Są to
młodzi ludzie wywodzący się ze środowisk wiejskich lub małych miasteczek, z niezamożnych rodzin, zdolni i
bardzo ambitni. Dzięki ofiarowanej im pomocy materialnej i formacji, mogą ukończyć wymarzone studia i
służyć otrzymanym dobrem innym. Ostatni panel Konferencji zatytułowany "Człowiek i kapłan", w którym min.
udział wzięli ks. kard. Kazimierz Nycz, ks. abp Józef Kowalczyk i przełożony generalny księży michalitów ks.
Kazimierz Radzik, był podsumowaniem całodniowej refleksji nad bogatą sylwetką śp. bp Jana .
Uwieńczeniem spotkania była Msza św. sprawowana w Bazylice św. Kazimierza w Radomiu w intencji śp. bp
Jana. Eucharystii przewodniczył Metropolita Warszawski ks. kard. Kazimierz Nycz, a homilię wygłosił Prymas
Polski ks. abp Józef Kowalczyk.
Księża Biskupi na ręce obecnego na spotkaniu i wspólnej modlitwie Rodzenstwa śp. bp Jana, a wśród nich
naszych sióstr: s. Barbary i s. Agnieszki, przekazali słowa pozdrowień i łączności dla Mamy, która ze względu
na wiek i stan zdrowia nie mogła brać udziału w Uroczystościach.
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