Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą.
Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się odłączyć. Wszak normalnie każdy
z nas w rodzinie przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza
sam fakt bycia człowiekiem.
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Regulamin Konkursu
„Jan Paweł II – Papież rodziny”

1. Cel konkursu:
1) Wdzięczność Bogu za dar Jana Pawła II
2) Upowszechnianie nauczania Jana Pawła II
3) Przekazywanie wartości chrześcijańskich
4) Ukazywanie młodzieży wzorca osobowego
5) Integracja młodzieży Archidiecezji Przemyskiej
2. Zasady konkursu:
1) W konkursie może uczestniczyć młodzież gimnazjów z terenu Archidiecezji
Przemyskiej
2) Warunkiem konkursu jest:
a) zapoznanie się nauczaniem Jana Pawła II dotyczącym rodziny a zwłaszcza
Listem do rodzin z 1994r , oraz
b) odpowiedź w wybranej przez uczestnika (ków) formie na pytanie (jedno z
pytań): Jak odbieram hasło: Jan Paweł II - Papież rodziny ? Jak widzę rolę
rodziny w świetle nauczania Papieża ? W jaki sposób nauczanie Papieża może
być wzorcem dla współczesnej rodziny i ludzi młodych?
3. Formy konkursu:
1) Wypowiedź literacka:
a) forma wypowiedzi dowolna
b) objętość nie powinna przekraczać 1,5 strony znormalizowanego maszynopisu
c) ocenie będzie podlegać: głębia interpretacji posługi i nauczania Jana Pawła II,
podjęcie tematu - jak Jan Paweł II wzywa, zachęca młodzież, nasze rodziny do
życia wg wyznawanej wiary; jak ja widzę swoją rodzinę w świetle nauczania
Jana Pawła II; kultura słowa
2) Prezentacja dowolna:
a) na podstawie posługi i nauczania Jana Pawła II, związanego z tematem
konkursu, wyrazić w dowolnej formie (sceniczna, teatralna, muzyczna,
multimedialna, z wyłączeniem plastycznej) rozumienie hasła „Papież rodziny”
b) ze względów organizacyjnych zachęca się do ograniczenia prezentacji do 10
minut,
c) ocenie będzie podlegać: głębia interpretacji posługi i nauczania Jana Pawła II;
powiązanie prezentacji z hasłem „JP II – Papież rodziny”; kultura przekazu.

Konkurs będzie przebiegał w etapach:
1) do 23 IX 20l2r. etap parafialny (wyłania nie więcej niż 3 prace)
2) do 30 IX etap dekanalny (wyłania nie więcej niż 3 prace)
3) do 06 X 2012r. etap archiprezbiteralny - wyłania 1 finalistę i wyróżnionych do
szczebla diecezjalnego w ilości uzależnionej od liczby uczestników konkursu
w archiprezbiteracie ( osoby wyróżnione w stosunku 1:30 wszystkich uczestników
w archiprezbiteracie)
4) Koncert finałowy: 13 października 20l2r. (sobota) w miejscu wyznaczonym
w późniejszym terminie, podczas którego wystąpią min. finaliści konkursu.
Przy zgłoszeniu prac do szczebla dekanalnego, prosimy o doręczenie:
1) wypowiedzi literackiej w formie pisemnej (oraz jej wersji elektronicznej)
2) krótkiego opisu prezentacji dowolnej (i wymagań technicznych do prezentacji)
Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są pamiątkowe dyplomy a dla finalistów
i wyróżnionych w finale diecezjalnym nagrody. Uczestników konkursu, a zwłaszcza w
etapach ponadparafianych, zapraszamy na finał z rodzinami.
Niech będzie to okazja do manifestacji naszego przywiązania do Jana Pawła II
w naszych rodzinach!!!
Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu w poszczególnych archiprezbiteratach;
Łańcut I /dek: Błażowa,
Kańczuga, Łańcut I,
Przeworsk I, Przeworsk II/
Łańcut II /dek: Leżajsk I,
Leżajsk II, Łańcut II,
Żołynia/
Jarosław
Krosno
Przemyśl
Sanok
Bieszczady

- Stanisław
Mrugała

tel. 609 529 849

- Maria Maj

tel.661 562 111

- Cecylia Baran
- Marek Jastrząb
- Łucja Podbilska
- Stanisław Jarosz
- Czesław Urban

tel. 516611542
tel. 600947623
tel. 660975048
tel. 668484549
tel. 604655233

XI Dzień Papieski

Dzień Papieski jest obchodzony od 2001 r., w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru kard.
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Organizuje go powstała pod patronatem Konferencji
Episkopatu Polski w 2000 r. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Jej celem jest
upamiętnianie pontyfikatu Jana Pawła II poprzez upowszechnianie nauczania Papieża oraz
wspieranie edukacji zdolnej młodzieży z małych miast i wsi.
„Jan Paweł II – Papież rodziny” – to hasło XII Dnia Papieskiego, którego obchody
zaplanowano w całym kraju na 14 października br.
„Dlatego Papież poświęcał tyle miejsca rodzinie, że rodzina jest rzeczywiście sprawą
niesłychanie ważną i niewątpliwie spośród ludzkich spraw najważniejszą” – mówił
metropolita warszawski. Kardynał Nycz przypomniał, że małżeństwo i rodzina jeszcze przed
pontyfikatem zajmowały szczególne miejsce w nauczaniu ks. Karola Wojtyły.
Szczególnym wyrazem troski o rodzinę była inicjatywa Światowych Spotkań Rodzin.
Pierwsze z nich odbyło się w 1994 roku w Rzymie. Z tej okazji Ojciec Święty wystosował
specjalny „List do rodzin”, w którym poruszył najistotniejsze problemy i perspektywy
rodziny. W tym roku, na przełomie maja i czerwca, w Mediolanie odbędzie się VII Światowe
Spotkanie Rodzin. W nawiązaniu do tego wydarzenia Konferencja Episkopatu Polski
postanowiła, że tegoroczny Dzień Papieski będzie przeżywany 14 października pod hasłem
„Jan Paweł II – Papież Rodziny”.
Biorąc pod uwagę aktualną sytuację małżeństwa i rodziny w pluralistycznej rzeczywistości
Polski i świata w 2012 roku, mamy nadzieję, że tegoroczny, XII już Dzień Papieski „Jan
Paweł II – Papież Rodziny” będzie źródłem wielowymiarowej refleksji i wielu potrzebnych
inicjatyw – mówi ks. Dariusz Kowalczyk z Zarządu Fundacji.
Od początku inicjatywy Dnia Papieskiego Akcja Katolicka Archidiecezji Przemyskiej
organizuje konkurs dla młodzieży gimnazjalnej, nawiązujący tematem do hasła danego roku.
Corocznie bierze w nim udział kilkuset gimnazjalistów. Konkurs odbywa się w nietypowym
kalendarzu, który wynika z terminu ogłaszania hasła kolejnego Dnia Papieskiego oraz daty
tego wydarzenia, przypadającej na niedzielę przed 16 października.
Mamy nadzieję, że jak co rok, młodzież i jej opiekunowie odpowiedzą na nasze zaproszenie
do udziału w konkursie.

