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Króluj nam Chryste, 
 
18 maja 2020 r. świętowaliśmy  setną rocznicę urodzin naszego rodaka - Jana Pawła II. Pełni 
wdzięczności za dar Jego życia i pontyfikat chciałbym zaprosić Czcigodnego Księdza oraz całą 
wspólnotę Parafialną do włączenia się w projekt "Dar na Stulecie". 
 
Główną ideą tej inicjatywy jest odpowiedź na wezwanie Papieża Polaka, aby „to duchowe 
dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjąć z wiarą, nadzieją i miłością” poprzez 
wspieranie i pomnażanie dobra w każdej postaci. Liczy się każdy człowiek i każda wspólnota. 
Wolontariat, modlitwa, wydarzenia o charakterze społecznym, artystycznym, sportowym, 
charytatywnym czy edukacyjnym, to obszary działań, w ramach których każdy może przyłączyć 
się do tego projektu. Celem jest także budowanie wśród uczestników poczucia wspólnoty                     
i solidarności. 
 
Wynikiem projektu, a zarazem odpowiedzią na prośbę Jana Pawła II, będzie stworzenie 
pomnika z serc i umysłów Polaków, zbudowanego z inicjatyw modlitewnych i charytatywnych, 
naukowych i artystycznych, edukacyjnych i wychowawczych wspierających owo duchowe 
dziedzictwo. Wyzwania stojące przed Ojczyzną i Kościołem domagają się ewangelicznej 
odpowiedzi – odważnej i wyrazistej. Nie istnieje lepsza inspiracja, aby im sprostać,                                
niż przesłanie Jana Pawła II skierowane do rodaków, szczególnie tych mieszkających poza 
granicami kraju. 
 
W ramach projektu stworzona została interaktywna mapa (https://darna100.pl/dolacz-do-
projektu/#mapainicjatyw), na której zaznaczone są wszystkie inicjatywy osób/podmiotów, 
które chcą wyrazić wdzięczność za dar życia Karola Wojtyły. Daje to także możliwość wymiany 
doświadczeń, nawiązywania kontaktów i wzajemnego wspierania się w czynieniu dobra. 
 
W projekcie można uczestniczyć zarówno indywidualnie, jak i jako społeczność: organizacja, 
wspólnota czy instytucja.   
 
Jak zgłosić inicjatywę? Wystarczy wejść na stronę https://darna100.pl/ i przejść na zakładkę 
„dołącz do projektu”, gdzie pojawi się krótki formularz, w którym należy opisać realizowany 
pomysł oraz informacje dotyczące miejsca realizacji projektu. Zgłoszonych jest już ponad 1500 
inicjatyw zarówno w Polsce, ale także za granicami! Nasz projekt swoim zasięgiem objął                       
6 kontynentów: Europę, Azję, Amerykę Północną, Amerykę Południową, Afrykę oraz Australię. 
Szacuję, że wszystkich uczestników zaangażowanych w inicjatywy zgłoszone w ramach                  
Daru na Stulecie jest ponad 20 000 osób. 
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W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam Czcigodnego Księdza oraz całą Wspólnotę 
Parafialną do współpracy w ramach "Daru na Stulecie" oraz zgłaszania inicjatyw promujących 
dziedzictwo Papieża Polaka.  
 
Serdecznie zachęcam, aby zgłaszać wszystkie inicjatywy podejmowane w roku 2020 związane 
z Janem Pawłem II. Umożliwi to pokazanie skali wdzięczności Polaków na świecie za dar życia 
Papieża Polaka, a cały rok 2020 jest rokiem dedykowanym Janowi Pawłowi II.  
 
W naszej akcji udział bierze wielu znanych osób ze świata mediów, kultury czy sportu,                        
m.in.  Krzysztof Zanussi,  Bogdan Rymanowski, czy Michał Szułdrzyński.  
 
W załączeniu przesyłam też przykładową listę inicjatyw podejmowanych w ramach                       
"Daru na Stulecie", a poniżej krótki film o projekcie. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iVXm141Q_os&t=9s 
 
Projekt realizowany jest przez: Stowarzyszenie Lednica 2000, Stowarzyszenie Centrum Myśli 
Jana Pawła II, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, Instytut Dialogu Międzykulturowego                   
im. Jana Pawła II oraz Instytut Tertio Millennio. W projekcie uczestniczą także: Związek 
Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej i Forum Hospicjów Polskich,                    
a także Rodzina Szkół im. Jana Pawła II. 
 
Głęboko wierzę, że wspólnie na całym świecie zbudujemy duchowy pomnik dla Jana Pawła II. 
 
Z pamięcią w modlitwie i nadzieją na współpracę, 
          
 
          
 

Jan Jaśkowiak 
 

     Koordynator projektu 
     Dar na Stulecie 
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