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„Kościół, idąc za Chrystusem, naucza prawdy, 

która nie zawsze jest zgodna z opinią większości. 

Słucha on głosu sumienia, a nie siły, 

i w ten sposób broni ubogich i pogardzanych"  
 

św. Jan Paweł II, „Familiaris Consortio”, 1981r. 

 

Szanowni Dyrektorzy Szkół im. św. Jana Pawła II 

Trwają przygotowania do XXII Dnia Papieskiego. W bieżącym roku będzie on 

obchodzony w Polsce oraz w środowiskach polonijnych 16 października pod hasłem „Blask 

Prawdy”.  

Hasło nawiązuje do tytułu encykliki Veritatis splendor św. Jana Pawła II. Encyklika 

wskazuje, że jedynie blask Prawdy, którą jest Jezus Chrystus, może oświecić ludzkie umysły 

tak, by każdy człowiek mógł odkryć sens swojego życia, powołania oraz określić azymut 

moralny swoich czynów.  

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 zapraszamy 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 2022. 

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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