
 
 

 

 

Kraków, 05.10.2014 

 

Szanowni Państwo! 

 

Już 12 października 2014 roku obchodzić będziemy XIV Dzień Papieski pod 

hasłem "Jan Paweł II - Świętymi Bądźcie". Niewątpliwie świętość jest dla dzisiejszego 

świata tematem z jednej strony wstydliwym i wręcz niechcianym, a z drugiej, czasem nie 

wprost, ale niezwykle pożądanym. My, jako żywy pomnik Wielkiego Polaka, świętego 

Jana Pawła II chcemy rozbudzić pragnienie świętości i ukazać, że życie naszego Patrona 

jest idealną drogą do świętości dla każdego z nas. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że 

możemy w tym szczególnym roku kanonizacji obchodzić Dzień Papieski. Wyniesienie na 

ołtarze Jana Pawła II jest znakomitym motywem do ponownego postawienia pytania  

o świętość, zarówno w życiu jednostek, jak i całych społeczności.  

Idea powstania naszej Fundacji narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do 

Polski w 1999 r. Została ona powołana do życia w 2000r., jako organizacja, której 

działalność ma upamiętniać pontyfikat św. Jana Pawła II przez promowanie nauczania 

Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie 

edukacji i kultury. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” organizuje Dzień Papieski, ale 

także przyznaje Nagrody TOTUS, prowadzi program stypendialny dla młodzieży  

w wieku szkolnym i studentów, organizuje Konkurs Akademicki o stypendium i indeks 

im. Bp. Jana Chrapka. Nagrody TOTUS wręczane są corocznie podczas uroczystej gali na 

Zamku Królewskim w przeddzień Dnia Papieskiego. Nagroda jest docenieniem dorobku 

i skutecznego promowania osób oraz instytucji, których działalność w sposób wybitny 

przyczynia się do podkreślania wartości wpisanych w człowieka, będących istotną 

treścią nauczania Jana Pawła II. Koncert Dnia Papieskiego jest najważniejszym 

wydarzeniem artystycznym. Podczas całego dnia organizowana jest publiczna zbiórka 

pieniędzy pod hasłem „Dzielmy się miłością”. Zebrane środki przeznaczone są na 

fundusz stypendialny Fundacji. Od 2003 r. obchodom Dnia Papieskiego towarzyszy akcja 

SMS-owa, która jest dopełnieniem zbiórki publicznej. Przez wysłanie SMS użytkownicy 

telefonów mogą wspierać fundusz stypendialny Fundacji, który polega na przyznawaniu 



 
 

 

 

stypendiów szczególnie uzdolnionej i jednocześnie ubogiej młodzieży szkolnej  

z zaniedbanych terenów wiejskich i małych miast. Obecnie programem stypendialnym 

objętych jest  2500 stypendystów. Fundacja towarzyszy stypendystom nie tylko  

w formie pomocy materialnej, ale również przez formację. Organizuje dla stypendystów 

obozy wakacyjne i językowe. 

Jak każdego roku studenci - stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 

przygotowują obchody tego ważnego dla wszystkich dnia. Jest to również okazja do 

podziękowania wszystkim przyjaciołom i darczyńcom Fundacji. W związku z tym, 

krakowska wspólnota Fundacji zaprasza do Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" na 

wspólne przeżywanie Dnia Papieskiego. Rozpoczynamy o godz. 10.00 uroczystą Mszą 

św. transmitowaną przez TVP1, odprawioną przez Metropolitę Krakowskiego kardynała 

Stanisława Dziwisza.  O godzinie 10.00 rozpocznie się także gra miejska, w której 

uczestnictwo można rozpocząć w dwóch miejscach - Centrum Jana Pawła II lub w Kurii 

na ul. Franciszkańskiej 3. Uczestnicy zabawy będą podążać krokami świętych, 

jednocześnie odkrywając krakowskie kościoły. Na każdego z uczestników czeka słodka 

niespodzianka. Na placu obok Centrum rozpoczną się animacje dla dzieci. Towarzyszyć 

im będą stoiska wolontariuszy z Fundacji Charytatywnej DKMS oraz Malty. O godzinie 

13.30 odbędzie się pokaz Straży Pożarnej, a zaraz po nim Malta przeprowadzi dla 

uczestników szkolenie z pierwszej pomocy. W Godzinę Miłosierdzia zaniesiemy Bogu 

swoje prośby i podziękowania litanią lednicką do Jana Pawła II oraz różańcem 

misyjnym. Po wspólnej modlitwie stypendyści zapraszają na przygotowany specjalnie 

na tę okazję koncert, który będzie jednocześnie podziękowaniem dla wszystkich 

darczyńców Fundacji oraz uczestników obchodów Dnia Papieskiego.  

Głęboko wierzymy, że wspólnie uda nam się ukazać radość i wdzięczność Bogu za 

kanonizację naszego Wielkiego Rodaka podczas tegorocznego Dnia Papieskiego.  

 

W imieniu stypendystów  

/-/  Krzysztof Marcinkiewicz 

Wiceszef krakowskiej FDNT 

Rzecznik prasowy 


