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«Nie lękajcie się przyjąć Chrystusa i przyjąć Jego władzy!» 

I dziś powtarzam z mocą: «Otwórzcie drzwi Chrystusowi!»  

Pozwólcie Mu się prowadzić. Zaufajcie Jego miłości!  
 

św. Jan Paweł II, Watykan 16 X 2003 

 

Szanowni Dyrektorzy Szkół im. św. Jana Pawła II 
 

Trwają przygotowania do XXI Dnia Papieskiego, który w bieżącym roku będzie 

obchodzony w Polsce i poza jej granicami 10 października pod hasłem „Nie lękajcie się!”.  

 Wracamy do orędzia nadziei, które na początku swojego pontyfikatu przypomniał św. 

Jan Paweł II. Wezwanie „Nie lękajcie się!” skierował wtedy Papież do podzielonego świata 

i wskazał w jaki sposób można przezwyciężyć lęki i obawy przeżywane przez człowieka i całe 

społeczności.  

Tradycyjnie, jednym z największych współorganizatorów Dnia Papieskiego jest 

Rodzina Szkół im. Jana Pawła II. Wieloletnia współpraca pokazała, jak bardzo Rodzinie Szkół 

bliska jest osoba i nauczanie „naszego Papieża”. Wiele placówek edukacyjnych noszących 

imię Papieża Polaka organizuje konkursy, uroczyste koncerty, apele, gry terenowe i biegi 

papieskie inspirując środowiska lokalne w czasie Dnia Papieskiego. Szkoły włączają się 

również w zbiórkę publiczną na rzecz podopiecznych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, 

za co z całego serca jeszcze raz dziękujemy.  

W tym roku również pragniemy zaprosić Was do wspólnego świętowania Dnia 

Papieskiego oraz budowania „żywego pomnika” św. Jana Pawła II, jakim są niezamożni, 

zdolni, ambitni, pochodzący z wiosek i niewielkich miast stypendyści. Zachęcamy do 

włączenia się Rodziny Szkół im. św. Jana Pawła II w przeprowadzenie zbiórki pieniędzy na 

stypendia. Zbiórkę można zgłosić na stronie www.dzienpapieski.dzielo.pl Zapraszamy 

również wszystkich katechetów do korzystania z przygotowanych specjalnie na ten dzień 

katechez i materiałów duszpasterskich. Można je pobrać ze strony www.dzielo.pl zakładka: 

Dzień Papieski 2021. 

Znając ofiarność, pomysłowość i zaangażowanie, na które od lat możemy liczyć ze 

strony Rodziny Szkół im. św. Jana Pawła II, ową „wyobraźnię miłosierdzia”, już dziś 

dziękujemy za okazaną życzliwość. Wyrażamy wdzięczność całej społeczności Waszej Wielkiej 

Rodziny za zrozumienie i wsparcie, którego nieustannie doświadczamy.  

Szczęść Boże! 

Ks. Dariusz Kowalczyk 
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