
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Integracyjna     Radom, 20 sierpnia 2018 r.
im. Jana Pawła II
ul. Wierzbicka 81/83, 26-600 Radom,

 Szanowni Państwo, 

  serdecznie zapraszamy Dyrektorów szkół, Nauczycieli, Kapłanów, Uczniów i Rodziców do udziału 
w XVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. W tym roku odbędzie się pod 
hasłem Promieniowanie Ojcostwa.

 Pielgrzymkowe spotkanie rozpoczniemy 10 października o godz. 21.00 Apelem Jasnogórskim 
w Kaplicy Matki Boskiej. Kulminacyjnym momentem będzie uroczysta msza święta sprawowana w czwartek, 
11 października o godz. 11.00 pod przewodnictwem JE ks. abp. Mieczysława Mokrzyckiego Metropolity 
Lwowskiego i Duszpasterza naszej Rodziny ks. bp. Henryka Tomasika.

 Przybędziemy do naszej Matki, aby jako Rodzina Szkół im. Jana Pawła II świętować 100. rocznicę odzyskania 
niepodległości przez naszą Ojczyznę oraz 40. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Przed 
tronem Królowej Polski będziemy dziękować Bogu za liczne błogosławieństwa, których udziela nam za Jej 
pośrednictwem.

 Tradycyjnie – jako Rodzina Szkół – włączamy się w organizację XVIII Dnia Papieskiego, który w tym roku 
odbędzie się 14 października pod hasłem Promieniowanie Ojcostwa. Jego widocznym znakiem będzie zbiórka na 
fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Zachęcamy, by nasi wychowankowie angażowali się 
zarówno w przeprowadzenie kwesty, jak i wydarzenia duchowe i kulturalne towarzyszące obchodom.

 Środki finansowe, będące materialnym efektem pielgrzymki, zostaną przekazane do dyspozycji naszego gościa 
ks. abp. Mieczysława Mokrzyckiego oraz za pośrednictwem Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy 
AK na pomoc dla najbardziej potrzebujących powstańców warszawskich. 

 Liczymy, że w roku świętowania 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę oraz 
40 rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową nie zabraknie w Częstochowie przedstawicieli 
Waszej placówki.

 Serdecznie zapraszamy do udziału w pielgrzymce zarówno tych, którzy corocznie w niej uczestniczą, jak 
również tych, którzy dopiero chcą dołączyć do naszego grona. Szczególnie liczymy na obecność przedstawicieli 
szkół, które w wyniku reformy oświaty ulegną przekształceniom. Pomimo zmian organizacyjnych wciąż 
stanowimy Rodzinę zjednoczoną wspólnymi wartościami i nauką św. Jana Pawła II.

Drodzy Dyrektorzy szkół, Nauczyciele, Kapłani, Uczniowie i Rodzice,
czekamy na Was, liczymy na Waszą obecność na Jasnej Górze.

 Szanowni Państwo, ze względów organizacyjnych prosimy o terminowe zgłoszenia i wpłaty 
do 20 września 2018 r.

 W uzupełnieniu do powyższego zaproszenia przesyłamy materiały dotyczące pielgrzymki: zaproszenie 
skierowane przez naszego Duszpasterza, kartę zgłoszenia, ramowy program i uwagi organizacyjne, informacje 
Fundacji DNT dotyczące tegorocznego Dnia Papieskiego.
Wszystkie informacje będą również publikowane na naszej stronie

www.rodzina.org.pl

Jan Rychlicki
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 Integracyjnej

im. Jana Pawła II w Radomiu
Zbigniew Gumiński

Koordynator organizacji Pielgrzymki

www.rodzina.org.pl.
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XVI  DZIEŃ  PAPIESKI
9 października 2016 r.

 Dzień Papieski obchodzony jest od 2001 r. Obchody przebiegają w czterech wymiarach: 
intelektualnym, duchowym, artystycznym i charytatywnym. Organizowana jest także publiczna zbiórka 
pieniędzy pod hasłem Dzielmy się miłością, w której corocznie udział bierze blisko 100 tys. wolontariuszy: 
ministrantów, harcerzy, młodzieży i dorosłych z różnych środowisk wchodzących w skład 
Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Dnia Papieskiego, do którego w 2005 r. dołączyła Rodzina 
Szkół im. Jana Pawła II.

W tym roku już po raz 13. Rodzina Szkół im. Jana Pawła II włączy się w obchody Dnia Papieskiego, 
który przebiegać będzie pod hasłem Promieniowanie Ojcostwa.

Do tej pory współpracę z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia nawiązało ponad 200 szkół.

Jak co roku Fundacja zaprasza nas do współdziałania. Na swojej stronie internetowej www.dzielo.pl 
w zakładce DZIEŃ PAPIESKI publikuje interpretację hasła oraz konspekty lekcji religii do wykorzystania 
na wszystkich poziomach nauczania – od klas szkół podstawowych po licea.

Dzień Papieski, a zwłaszcza jego wymiar charytatywny, czyli przeprowadzenie kwesty na rzecz 
stypendystów Fundacji, jest znakomitą okazją do:

- integracji społeczności szkolnej - nauczycieli i uczniów - poprzez realizowanie wspólnego projektu,
- włączania rodziców w podejmowane przez szkołę inicjatywy (sprawowanie opieki nad kwestującymi),
- rozbudzania wrażliwości naszych podopiecznych na potrzeby innych,
- wyrażania dobroczynności zarówno kwestujących,  jak i ofiarodawców,
- pokazania się szkoły w środowisku lokalnym (w sklepach, marketach i na ulicach miejscowości 

w których mieszkamy).

Każda szkoła, która wyrazi chęć przeprowadzenia kwesty, po wysłaniu deklaracji i zapotrzebowania  
(dokumenty załączone w naszej korespondencji z pismem przewodnim Ks. Dariusz Kowalczyk 
przewodniczący Zarządu Fundacji DNT), otrzyma od Fundacji niezbędne materiały do realizacji 
przedsięwzięcia (plakaty, identyfikatory, puszki i dokumenty).

Ponieważ jest to zbiórka publiczna posiadająca niezbędne zezwolenia, można ją przeprowadzać: 
w naszych szkołach, na terenie sklepów, na ulicach.

Dla wielu szkół termin Dnia Papieskiego zbiega się z obchodami święta Patrona. Warto przy tej 
okazji, obok uroczystych mszy świętych, apeli, wieczornic i imprez plenerowych, zorganizować 
kwestę i tym sposobem włączyć się w budowanie „żywego pomnika” Jana Pawła II, jak nazywa się 
stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Drodzy Dyrektorzy szkół, Nauczyciele, Kapłani, Uczniowie i Rodzice,
bardzo liczymy na Wasz udział w obchodach Dnia Papieskiego

w Roku Miłosierdzia.

Więcej informacji o Dniu Papieskim i Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia na stronie www.dzielo.pl. 
Ewentualne pytania i zgłoszenia prosimy kierować do p. Agnieszki Walczuk:

tel.: 022/ 530 48 77 lub 28, kom. 602 83 00 82, e-mail: agnieszka.walczuk@dzielo.pl .

   
Pozdrawiam bardzo serdecznie, do zobaczenia na Jasnej Górze

Zbigniew Gumiński
Przedstawiciel RS im.JP2 w OKO DP


