
Nauczycielski Klub Literacki w Białymstoku - Antologia poetycka "Pomiędzy dłonią a niebem" 

- Opublikowanie antologii poetyckiej Nauczycielskiego Klubu Literackiego pt. "Pomiędzy dłonią a 

niebem", dedykowanej Świętemu Janowi Pawłowi II z okazji 100-lecia Jego urodzin, zawierającej 

wiersze o tematyce religijnej, duchowej bądź etycznej, w dużej części poświęcone Ojcu Świętemu lub 

nawiązujące do Jego myśli. Prezentacja książki w maju 2020r. 

 

Przedszkole nr 8  Żywiec - ,,Bieg przedszkolaków na 100 metrów w 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła 

II '' z udziałem dzieci i nauczycieli z żywieckich przedszkoli oraz ,, Marsz dla zdrowia pod Krzyż Papieski 

na górę Grojec '' uczczenie minutą ciszy setnej rocznicy urodzin , wspomnienie papieża Polaka w 

wykonaniu przedszkolaków. 

 

Parafia św. Michała Archanioła w Leśnej - 100 dębów na 100 lecie urodzin Św. Jana Pawła II  - Chcemy 

rozdać w Parafii (chętnym rodzinom) 100 sadzonek dębów. Na wyznaczoną Mszę św. zaprosimy 

rodziny, które będą chciały wziąć udział w projekcie. Odpowiednio przygotowane sadzonki zostaną 

poświęcone i wręczone 100 rodzinom z parafii. Po przyjściu do domów nastąpi rodzinne sadzenie 

dębów w przydomowych ogródkach. Sadząc drzewko, każda rodzina zakopie małą buteleczkę z kartką 

zwierającą informacje o projekcie, datę sadzenia oraz nazwiska sadzących (może też zdjęcia, itd.). Przy 

tej okazji nie tylko upamiętnimy rocznicę urodzin Papieża ale również przyczynimy się do poprawy 

jakości powietrza w naszym regionie (a Żywiecczyzna zmaga się z jednym z największych smogów w 

Polsce). 

 

Paweł – wieś Baczków 100 km. na 100 lat urodzin JP II - Mam pomysł by obiec Błonia krakowske 27 

razy ( 3.530 km. okrążenie) z 18 na 19 ma a zaczynając z pod kamienia Papieskiego i biegnąc dookoła 

BOSO i z flagą Polski. Znany jestem z biegania boso. Wystarczy namiot w pobliżu kamienia. Chętnych 

pewnie nie braknie by towarzyszyć mi. Będę miał aplikację endomondo by pokazywała km. 100 km 

boso z flagą Polski zacząć o 12.00 i meta po 24 godziny potem 

 

Centrum Kultury Polskiej – Daugavpils (Łotwa) - X Międzynarodowy Festiwal Polskiej Młodzieżowej 

Piosenki Religijnej - 16 lutego br. Międzynarodowy Festiwal Polskiej Młodzieżowej Piosenki Religijnej 

organizowany przez Centrum Kultury Polskiej w Daugavpils (byłym Dyneburgu) będzie obchodził swój 

jubileusz. W Festiwalu od lat uczestniczą zespoły wokalne i chóry z Ryskiej Szkoły Polskiej im. Ity 

Kozakiewicz, ze Szkoły Polskiej w Rezekne, Szkoły Polskiej w Krasławiu oraz z Polskiego Gimnazjum im. 

J.Piłsudskiego w Daugavpils. Oprócz zespołów z Łotwy udział w tegorocznym Festiwalu wezmą zespoły 

wokalne i chóry z Litwy i Białorusi. W związku z przypadającym w 2020 roku jubileuszu 100–lecia 

urodzin Karola Wojtyły na koncercie galowym zabrzmią pieśni związane z Papieżem. W ten sposób 

Centrum Kultury Polskiej z Daugavpils pragnie dołączyć się do akcji "Dar na stulecie". 

 

Aleksander – Zawoja Babiogórskie Ślady Jana Pawła II - Wydanie książki "Babiogórskie Ślady Jana 

Pawła II", która jest już po recenzji ks. prof. Macieja Ostrowskiego. Opracowanie to doskonale wpisuje 

się w rocznicę 100-lecia urodzin tak znamienitego Polaka jakim był Jan Paweł II. Zawiera ona szereg 

nigdzie nie publikowanych zdjęć z wizerunkiem Ks. Kardynała Karola Wojtyły, głównie z obszaru Babiej 

Góry i jej najbliższej okolicy. 

 

 



Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Częstochowie - Porządkowanie przez młodzież kwater 

żołnierzy polskich z wojny 1920 r. na cmentarzu w Rohatyniu - 40 osób, głównie uczniowie klas 

mundurowych, z Zespołu Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Częstochowie wyruszy w dniach 16-

21 marca 2020 r. na Ukrainę, by podjąć prace porządkowe na cmentarzu w Rohatyniu. W porozumieniu 

z proboszczem parafii w Rochatyniu ks. Janem Wójczykiem uporządkują kwatery polskich żołnierzy 

poległych w czasie wojny 1920 r. Młodzież odwiedzi również nieistniejącą polską wieś Ludwikówki, 

której mieszkańcy zostali wymordowani przez UPA oraz Przełęcz Legionów w Rafajłowej. Będzie to 

wspaniała lekcja historii, ale tez cenna inicjatywa wolontaryjna w roku urodzin patrona szkoły św. Jana 

Pawła II.   

 

 

Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej - AKADEMIA MAŁEGO POLAKA W ROCZNICĘ W 

100 LECIE URODZIN JANA PAWŁA II - AKADEMIA MAŁEGO POLAKA to autorski projekt skierowany do 

dzieci polonijnych z regionu paryskiego. Zajęcia trwają przez tydzień, w czasie ferii szkolnych. 9 -15 

lutego 2020 Akademia Małego Polaka w Domu PMK w La Ferte sous Jouarre ruszy po raz trzeci. Tym 

razem nasi bohaterowie akademiccy : Mały Polak - Poldek, Mała Polka - Pola oraz Orzeł Bielik 

poprowadzą nas drogami Jana Pawła II. Przewodnikiem będzie również Dziadunio, który wspominając 

spotkania z Janem Pawłem II wskaże nam Jego przykład, przypomni ważne słowa i zachęci do modlitwy 

do wielkiego Świętego. Poprzez zajęcia warsztatowe, teatralne, modlitwę i zabawę chcemy zapoznać 

dzieci francuskiej Polonii z postacią wielkiego Rodaka i zaprosić do duchowej przyjaźni z Nim. W czasie 

Akademii jest też przewidziana Impreza URODZINOWA JANA PAWŁA II , w czasie której organizujemy 

quiz wiedzy o Janie Pawle. Podczas nabożeństwa złożymy duchowy dar modlitwy 

 

 

Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 - Warszawa 

Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 na zajęciach praktycznych odrestaurują 

wózek-chodzik Sanitariuszki kombatantki - członka IV Obwodu Armii Krajowej Warszawa -Ochota. 

 

 

Stowarzyszenie Polaków Rejonu Astrachańskiego, Dom Polski w Pierwomajce, - Kazachstan "Jan 

Paweł II - przyjaciel każdego człowieka" - Głównym celem wszystkich podjętych inicjatyw będzie praca 

na rzecz podtrzymywania i krzewienia polskości na kazachstańskich stepach poprzez przybliżenie i 

popularyzację wśród dzieci i młodzieży uczącej się języka polskiego w Domu Polskim w Pierwomajce w 

Kazachstanie postaci Wielkiego Polaka św. Jana Pawła II jego życia, działalności i systemu wartości oraz 

budzenie szacunku wobec wielkiego Papieża - Polaka. W ramach realizacji projektu zaplanowane 

zostały następujące inicjatywy: 

 

- przygotowanie prezentacji multimedialnej prezentującej wizytę Jana Pawła II w Kazachstanie 

- konkurs plastyczny na temat " Jan Paweł II - przyjaciel każdego człowieka" 

- majowe spotkanie pokoleń miejscowej Polonii w Domu Polskim, podczas którego zaprezentowane 

zostaną osobiste wspomnienia i refleksje związane z Wielkim Rodakiem, przeczytane zostaną 

fragmenty utworów Karola Wojtyły i będą wspólnie śpiewane ulubione pieśni papieża. 

 

 



Zespół Szkół w Opalenicy - Czytamy Seniorowi:  Akcja polegać będzie na spotkaniach uczniów Zespołu 

Szkół w Opalenicy z osobami starszymi oraz potrzebującymi opieki znajdującymi się w Zakładzie 

Opiekuńczo - Leczniczym w Opalenicy i czytaniu książek, pracy oraz prowadzeniu rozmów. oraz zbiórka 

książek dla osadzonych w Zakładzie Karnym we Wronkach - Młodzież wraz z opiekunami, w miesiącach 

styczeń-luty, dokona zbiórki książek (beletrystyki), która zostanie przekazana osadzonym w Zakładzie 

Karnym we Wronkach. 

 

Maria – Cambridge W ramach projektu Dar na 100 będę odwiedzać społeczność Lyn's House, która 

opiekuje się osobami z trudnościami w nauce raz/ dwa razy w miesiącu. Lyn's House jest zainspirowany 

przez wspólnoty l'Arche i jego misją jest towarzyszenie osobom z trudnościami w nauce w ich 

codziennych zajęciach, tworzenie z nimi fryzur i sprawianie, że odkryją swoje piękno i wartość.   

 

Przemysław – Yale Czytanie tekstów Jana Pawła II  - zobowiązuję się zorganizować grupę dyskusyjną 

na Uniwersytecie Yale, której celem będzie pogłębiona analiza nauczania Jana Pawła II, w szczególności 

encyklik Laborem exercens oraz Centesimus annus. W kraju, w którym toczą się właśnie gorące spory 

na temat godności i prawnej pozycji pracy; i w którym JP2 kojarzy się głównie z teologią ciała; dyskusja 

taka może  przynieść wiele dobrego.  

 

Klasztor Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu  

Budujemy katolickie przedszkole dla 75 dzieci. Powstający "żywy pomnik Jana Pawła II" jest DAREM 

ludzi o dobrym i hojnym sercu. Dzieło to jesteśmy w stanie zrealizować tylko wspólnymi siłami 

(http://zrob1malykrok.pl/jak-pomoc/) 

 

Kasia - Zabrze 

Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość - zorganizuję między 

przedszkolny przegląd małych form teatralnych z motywem przewodnim nauczania Jana Pawła II. 

 

XIV Rodzinna Majówka Rowerowa 

Rodzinna Majówka Rowerowa, dedykowana św. Janowi Pawłowi II. Jest to inicjatywa biskupa 

pomocniczego Diecezji Kieleckiej Mariana Florczyka, organizowana przez Kurię we współpracy z 

Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kielcach. W ostatnich latach Majówka gromadziła ok. 800-

900 rowerzystów w różnym wieku. Gromadzą się oni na Placu Jana Pawła II przy Bazylice Katedralnej 

w Kielcach i wyruszają w grupach do podkieleckiej miejscowości Kaczyn. W kościele, gdzie znajduje się 

ołtarz boczny poświęcony św. Janowi Pawłowi wraz z jego relikwiami i pamiątkami, modlą się wspólnie 

nabożeństwem majowym. Majówka kończy się piknikiem rodzinnym nad zalewem w pobliskim 

Borkowie. W organizacji wydarzenia bierze udział również Gmina Daleszyce.  

 

Jakub - Szczecin 

Do 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II przeczytam wszystkie papieskie homilie z pielgrzymek do 

Ojczyzny, aby przypominać sobie, jak ważna również dziś jest troska o Polskę. 

 

http://zrob1malykrok.pl/jak-pomoc/


Kamil i Katarzyna - rejs szlakiem Jana Pawła - zorganizujemy rejs po krainie, którą szczególnie umiłował 

JP II. Podczas rejsu oddamy się kontemplacjom i zawierzymy siebie Bogu. Będzie to idealny czas, aby 

obcować z pięknem boskiego stworzenia. Niech ziemia, która tyle razy udzielała papieżowi schronienia, 

odpoczynku oraz możliwość nabrania sił wewnętrznych, będzie równie łaskawa dla nas. 

 

Marcel - Katowice 

Z większą gorliwością i zapałem będę szerzył wiedzę o krwiodawstawie, działał na rzecz uświadomienie 

innych, zachęcał ludzi do donacji i sam chętniej będę oddawał krew. 

 

Instytutu Pamięci Narodowej 

W numerze Gościa Niedzielnego  2.06 2019 nr 22 przygotowaliśmy specjalny dodatek poświęcony 

pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski. 

 

Katolicka Agencja Informacyjna 

Konferencja Jan Paweł II Fundamenty Demokracji  - o historycznej roli Jana Pawła II dla odzyskania 

wolności przez narody Europy środkowo-wschodniej oraz aksjologicznym fundamentom na jakich 

opierać się winna demokracja.  

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II 

Przygotowanie koncertu w dn. 18 V 2020 w Filharmonii Narodowej z okazji 100 urodzin Jana Pawła II. 

 

1 Wielopoziomowa Chroberska Drużyna Harcerska 

Każdy zastęp w naszej drużynie zbiera do swojej teczki pamiątki związane z postacią Świętego Jana 

Pawła II, zapisuje rozmowy i wspomnienia rodziców, dziadków i przyjaciół, którzy spotkali Świętego 

Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski lub w innych miejscach. 

 

Szkoła podstawowa nr 3 im. A.K. 

Przez cały rok w szkole prowadzona będzie zbiórka pieniężna na budowę dziecięcego hospicjum na 

Litwie. Będziemy się również modlić co tydzień w intencji dzieci, a szczególnie za dzieci chore i dzieci z 

krajów misyjnych.  

 

Szkoła Podstawowa nr 35 w Toruniu 

Zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z oddziału onkologii w Gliwicach -  związku z zamknięciem 

oddziału onkologicznego w Chorzowie wiele dzieci trafiło na odział w Gliwicach. Potrzeba mazaków, 

kredek, kolorowego papieru, aby umilić dzieciom czas powrotu do zdrowia. 

 

Agata -  Wrocław 

Akcja charytatywna - Przygotuję 100 czapek na drutach dla potrzebujących dzieci w Afganistanie w 

ramach charytatywnej akcji Włóczkersi prowadzonej przez Fundację Redemptoris Missio w Poznaniu. 

 



Henryka Swornóg – Wadowice Wydanie książki o św. Janie Pawle II "Boso do Nieba. O Karolku z 

Wadowic, który został papieżem i świętym" - Z potrzeby serca i w hołdzie wdzięczności dla świętego 

Jana Pawła II piszę książkę dla dzieci i młodzieży pt. „Boso do Nieba. O Karolku z Wadowic, który został 

papieżem i świętym”. Poprzez tą biograficzną powieść, która będzie wydana prawdopodobnie w marcu 

2020 roku, pragnę uczcić setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły oraz utrwalić pamięć o naszym Wielkim 

Rodaku jako katoliczka, Polka i rodowita wadowiczanka. Książka ukazuje piękne wartości, którymi żył, 

i które przekazywał nam niezwykły Papież Polak. Święty Jan Paweł II zostawił nam ogromne 

dziedzictwo. Z tego potężnego bogactwa nadal możemy czerpać jak ze skarbca. Perełki myśli, święte 

słowa Jana Pawła II są duchowym pokarmem, cudownym chlebem, którym żyjemy, którym możemy 

się dzielić i karmić. Możemy wciąż na nowo poznawać spuściznę jaką nam pozostawił, możemy podążać 

jego szlakiem miłości i inspirować się jego przykładem życia. Na kartach tej książki piszę o dniu narodzin 

i dorastaniu w swojej najdroższej małej ojczyźnie, o wielkim oddaniu Bogu, o pięknej miłości do 

każdego człowieka, o przebaczaniu, o cierpieniu, o prawdziwym świętym. Jest to wędrówka śladami 

Karolka, szlakiem jego życia, który prowadzi z Wadowic, przez Kraków i Rzym, aż do Nieba. Poprzez tę 

opowieść nasz ukochany święty z Wadowic nadal będzie blisko nas, nadal będzie wędrować do ludzkich 

serc. Cudowne, barwne ilustracje malowane akwarelami przedstawiające Karola Wojtyłę, św. Jana 

Pawła II w różnych latach życia, harmonijnie uzupełnią cały tekst. 

Z ogromną radością dołączam się do tego przepięknego projektu „Dar na Stulecie” i z całego serca 

dziękuję, że w tym wyjątkowym dziele mogę być małym płomykiem miłości. 

Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz objął honorowym patronatem wydanie mojej książki pt. „Boso do 

Nieba”.  

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Kraczkowa 

Podarujemy naszemu Patronowi Szkoły DOBRY UCZYNEK, stworzymy BIBLIOTEKĘ DOBRYCH 

UCZYNKÓW, które nie tylko będą dobrem przekazanym przez każdego z nas innym, ale staną się 

inspiracją do naszych codziennych działań. Przebieg przedsięwzięcia w naszej szkole: - zasada 

#DobryUczynekChallenge - jak to bywa w tego typu projektach - trzeba nominować kolejne osoby, 

które powinny zaangażować się w działanie. 

 

Bibliotekę Dobrych Uczynków otwierają panie bibliotekarki. Po wykonaniu lub rozpoczęciu (jeżeli 

wymagają dłuższego czasu) swoich dobrych uczynków nominują wychowawców klas, którzy po 

wykonaniu dobrych uczynków nominują po dwóch uczniów. Później ci uczniowie nominują po dwóch 

następnych i tak dalej. 

Każdy uczestnik #DobryUczynekChallenge dokumentuje swoje działanie na serduszku. 

Wszystkie serduszka znajdą się w kronice przedsięwzięcia Biblioteka Dobrych Uczynków 

 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach 

„Żyjmy zgodnie z wartościami naszego Patrona" - W tym roku szkolnym postanowiliśmy w sposób 

szczególny przypomnieć wartości ważne dla św. Jana Pawła II, dlatego wprowadziliśmy innowację 

pedagogiczną: „Żyjmy zgodnie z wartościami naszego Patrona". Na początku przeprowadziliśmy 

ankietę wśród uczniów klas V-VIII dotyczącą najważniejszych wartości. Oto wyniki: 1. rodzina - 155 

głosów, 2. miłość - 136 głosów, 3. szacunek - 113 głosów, 4. zdrowie - 112 głosów, 5. uczciwość - 84 

głosy, 6. prawda - 80 głosów, 7. tolerancja - 60 głosów, 8. wiara - 57 głosów, 8. patriotyzm - 57 głosów, 



10. odwaga - 53 głosy, 11. honor - 50 głosów, 12. rozwijanie talentów i pasji - 44 głosy, 13. tradycja - 

22 głosy, 14. nadzieja - 20 głosów. 

Kładziemy nacisk na liczne działania szkolne związane z szeroko pojętym wolontariatem (m.in. 

systematyczne odwiedziny osób niepełnosprawnych w DPS w Jarogniewicach oraz osób starszych w 

DOOS w Starych Oborzyskach, wyjazdy do Schroniska dla Zwierząt w Gaju, działania Szkolnego Koła 

CARITAS), życzliwością (listy z życzliwym słowem wrzucane do skrzynki i przekazywane uczniom), 

kultywowaniem tradycji i patriotyzmu ("Zapal znicz pamięci" i "Szkoła pamięta", obchody Dnia 

Niepodległości) oraz rozwijaniem pasji i zainteresowań (szkolny Dzień Hobbysty oraz projekt ". 

 

Klasa Ib Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu 

Zaangażowanie się w pomoc osobom potrzebującym wsparcia- przygotowanie w klasie paczki z 

produktami spożywczymi, która zostanie przekazana Polakom mieszkającym na Kresach. Wykonanie 

wspólnie rodziną kart na Boże Narodzenie i na Wielkanoc z życzeniami dla Polaków na Kresach. 

Zaangażowanie dzieci w pomoc uczniom słabszym, potrzebującym wsparcia. Wspólna modlitwa przy 

pomniku Jana Pawła II.\ 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Pilicy 

Bieg Papieski - Nasza szkoła w ramach "Daru na stulecie" zorganizuje Bieg Papieski. Organizacja Biegu 

to już tradycja naszej szkoły - w 2020r. będzie to XI Bieg Papieski. Odbywa się on corocznie od 2009r. 

Jego celem jest uczczenie pamięci Jana Pawła II połączone z propagowaniem aktywności fizycznej, tak 

bliskiej Papieżowi. Trasa Biegu Papieskiego wiedzie przez większość miejscowości naszej gminy i 

wszystkie kościoły z terenu gminy. Uczestnicy będą mieli do pokonania ponad 20 km. Bieg zacznie się 

od modlitwy w Kolegiacie św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Pilicy. Stąd uczestnicy 

wystartują biegnąc przez rynek i ulicami Pilicy do Dobrej, dalej do Wierbki, gdzie zatrzymają się na 

modlitwę w kościele św. Maksymiliana Kolbego. Z Wierbki pobiegną przez Przychody, wierzbicę do 

Dobrakowa, gdzie zatrzymają się na modlitwę w tamtejszym kościele. Z Dobrakowa pobiegną do 

Kidowa do Kościoła św. Mikołaja, gdzie również zatrzymają się na modlitwę. Z Kidowa pobiegną przez 

Szyce do Kościoła w Dzwono- Sierbowicach. Z Dzwono -Sierbowic pobiegną przez Dzwonowice do 

Biskupic k./ Pilicy, gdzie w kościele OO. Franciszkanów będącym Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej 

Opiekunki Rodzin jest meta, czyli zakończenie Biegu Papieskiego. W ten sposób obiegają gminę 

dookoła.. W Biegu wezmą udział, tak jak co roku, uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej z Pilicy, 

a zwłaszcza uczniowie klas sportowych. Po drodze w Wierbce i Dzwono- Sierbowicach do biegu 

dołączają uczniowie tamtejszych szkół podstawowych wraz z nauczycielami. W kazdym z kościołów 

uczestnicy Biegu modlą się w intencji Papieża. Po drodze poznają naszą gminę. Nad bezpieczeństwem 

uczestników tak jak zawsze będą czuwać nauczyciele wychowania fizycznego oraz Policja, która 

zabezpiecza trasę biegu i eskortuje biegnących, a także pielęgniarka. W biegu uczestniczy również nasz 

ksiądz katecheta. Bieg odbędzie się w ostatnich dniach kwietnia lub pierwszej połowie maja - wszystko 

zależy od pogody. Co roku odbywa się w tym terminie., Uczniowie przygotowują transparenty ze 

słowami Papieża, które niosą biegnąc, niosą też flagi papieskie i polskie. Bieg cieszy się bardzo dużą 

popularnością wśród uczniów. W tym roku to będzie nasz wkład w obchody 100 lecia urodzin Papieża. 

Postaramy się wciągnąć do niego rodziców. naszych uczniów. 

 



s. Elżbieta -  Trąbki 

Scenariusz przedstawienia: "Był taki Papież wśród nas" - W tym roku zorganizuję Warsztaty Teatralne 

poświęcone Postaci św. Jana Pawła II. Napiszemy scenariusz, przygotujemy przedstawienie i po 

powrocie z Warsztatów wystawimy je w naszej szkole dla wszystkich uczniów. Chcę aby wszyscy 

uczniowie przypomnieli sobie, Wielkiego Polaka i coś z Jego nauczania zapamiętali i wprowadzili w 

codzienne życie. 

 

s. Halina, p. Małgorzata , Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy - „„ADOPCJA NA 

ODLEGŁOŚĆ DZIECKA Z KENII KITHATU” jako odpowiedź na przesłanie ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II o 

głoszeniu cywilizacji ŻYCIA Szczególnym przesłaniem ŚW. JANA PAWŁA II było głoszenie cywilizacji życia 

i przeciwstawianie jej cywilizacji śmierci, w obliczu zagrożenia ludzkości przez wrogie człowiekowi 

ideologie. Aby włączyć się w kontynuację tego przesłania i kierując się słowami papieża: „Bogatym nie 

jest ten kto posiada, lecz ten KTO DAJE”  przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej 

,,ADOPCJA na odległość dziecka Z MISJI w Kenii” prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek 

Świętej Rodziny. 

 

CELEM „Adopcji na odległość” jest dobrowolne objęcie dziecka modlitwą oraz pomocą finansową i 

zapewnienie mu podstawowych środków do codziennego życia. Poprzez ADOPCJĘ NA ODLEGŁOŚĆ 

adoptujący w żaden sposób nie staje się prawnym opiekunem dziecka, ani też nie może rościć do niego 

żadnych praw. 

 

 

ADOPTOWANĄ przez nas osobą jest dziewczynka, która nazywa się FIONA KENDI, ma 14 lat (ur. 

29.07.2005) i w styczniu 2020r. rozpocznie naukę w szkole średniej (Kithatu Girls’ Secondary School). 

Dziewczynka, którą chcemy objąć wsparciem ma pięcioro rodzeństwa, w tym jedno dziecko jest 

niepełnosprawne. Fiona Kendi w liście do nas napisała: „DRODZY PRZYJACIELE. W naszej rodzinie jest 

sześcioro dzieci i jestem piątym dzieckiem. Skończyłam szkołę podstawową. Zdałam egzamin i bardzo 

chcę iść do szkoły średniej przez 4 lata. Chciałabym zapytać czy możesz asystować mi w dołączeniu do 

szkoły średniej. Będę bardzo wdzięczna jeśli zgodzisz się asystować mi. Chciałabym życzyć ci wesołych 

świąt i szczęśliwego nowego roku. Jesteś kochana”. 

 

Antonina  - Walsall (Wielka Brytania) 

Modlitwa i post - Każdego dnia rano, każdą Tajemnicę Radosną, rozważaną przy odmawianiu różańca 

, ofiaruję w intencji rodzin... by stawały się żyzną glebą, w którą będzie mogło wpaść nasionko wiary, 

nadziei i miłości... by to w domu rodzinnym kiełkowały najważniejsze cnoty. Swoją modlitwę ofiaruję 

również za rodziców, którzy właśnie dowiadują się, że poczęli życie, aby Duch Święty wypełnił ich 

radością, pokojem, pokorą i odwagą. Postanawiam również przez cały rok pościć w piątki i rozważać 

Drogę Krzyżową Pana Jezusa... z myślą o wszystkich rodzinach uwikłanych w grzech.... które nie mają 

więzi z Bogiem... w których dopuszczono się zabicia życia jeszcze w łonie matki i poza nim... z myślą o 

wszystkich grzechach popełnianych na dzieciach. Modlę się za cały Kościół i nasze wewnętrzne 

problemy... z prośbą o zesłanie na nas Darów Ducha Świętego oraz przygotowania nas na nie, byśmy 

potrafili stać się Żywą Ewangelią i Żywym Tabernakulum, w pełnym i nieprzerwalnym złączeniu ze 

Stwórcą- naszym Ojcem. 



 

Barbara - Londyn 

 Jestem w trakcie organizacji pielgrzymki Śladami Jana Pawła II . Chciałabym zabrać londyńskie rodziny 

do Wadowic, Krakowa, Wieliczki. 18 maja odbędzie się uroczysty apel w mojej szkole z okazji urodzin 

Jana Pawła II. 

 

Magda - Liverpool 

Zorganizuję sprzedaż na cel przedszkola Jan Pawla II Siostr Benedyktynek w Jaroslawcu 

 

Mateusz - Tokio 

Pomoc w organizacji opery przedstawiającej losy pierwszych Chrześcijan w Japonii. 

 

InvestAfrica.pl – Ibadan (Nigeria) 

Wsparcie organizacji pożytku publicznego pomagającej młodym dziewczętom. 

 

Polska Szkoła Dokształcająca im. Stanisława Moniuszki – Nowy York 

Rockaway, Nowy Jork dla Świętego Jana Pawła II - Uczniowie po zapoznaniu się z założeniami inicjatywy 

postanowili, że zorganizujemy w szkole dwa dni dla Rodziców, Parafian i uczniów podczas których 

przybliżymy wszystkich postać JPII. Dni zakładać będą modlitwę różańcową z Rodzicami i parafianami 

w kaplicy szkolnej, projekty o JPII, quiz wiedzy o JPII, śpiewanie najbardziej ulubionych pieśni Ojca 

Świętego i o Ojcu Świętym, wykonanie plac plastycznych i wystawa w naszym kościele Świętej Róży z 

Limy na Rockaway Beach, NY. Uczniowie opracowują przebieg wydarzenia weekendowego 

przewidzianego na maj. 

 

 


