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8 października 2017 XVII Dzień Papieski
"Idźmy naprzód z nadzieją"
Tegoroczny XVIII już Dzień Papieski, decyzją Konferencji Episkopatu Polski obchodzimy
8 października pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją". „Zgłębianie papieskiego nauczania
w tym obszarze, w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem, w klimacie modlitwy
i pogłębionej refleksji może przynieść poprawę umiejętności twórczego spotkania ludzi
odmiennych poglądów czy wyznawanej wiary, ludzi głęboko religijnych i szczerze
poszukujących Boga.
Przezywając kolejny Dzień Papieski pragniemy na nowo rozeznać Boże wezwanie,
które do każdego człowieka jest kierowane .Papież Polak wielokrotnie powtarzał, że
człowiek jest drogą Kościoła. To przez ludzkie serca rozlewa się najobficiej Boża łaska
.Ojciec Święty wzywa nas byśmy porzucili lęk i otworzyli Chrystusowi drzwi naszych serc.
Z perspektywy czasu dostrzegamy proroczą siłę i wagę słów , które do nas kierował - św. Jan
Paweł II - podczas pielgrzymek do ojczyzny i licznych spotkań z wiernymi.
Kolejna rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża, który przyjął imię Jana
Pawła II jest okazją do pogłębienia znajomości historii – szczególnie dla tych, którzy ją tylko
znają z opowiadań starszych lub z książek, gazet czy filmów.
Głównym nurtem dzielności Fundacji jest propagowanie nauczania św. Jana Pawła II.
Konferencja Episkopatu Polski na wniosek Fundacji postanowiła, że organizowany będzie
Dzień Papieski w Polsce i poza jej granicami. Tego dnia zanoszone są modlitwy w intencji
Ojca Świętego Franciszka, odbywają się sesje naukowe, poświęcone nauczaniu św. Jana
Pawła II, a także imprezy kulturalne i zbiórka pieniędzy we wszystkich polskich kościołach
i na ulicach większych miast. To właśnie dzięki hojności i zaangażowaniu Polaków podczas
zbiórki Fundacja może prowadzić swoją działalność stypendialną pośród utalentowanej
młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin. Obecnie Fundacja pomaga prawie 2 200
uczniom i studentom. Dopełnieniem programu stypendialnego są letnie obozy formacyjne dla
stypendystów. Młodzież, która dzięki pomocy Fundacji otrzymuje szansę rozwoju nazywana
jest żywym pomnikiem Ojca Świętego Jana Pawła II.
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