Kościół bowiem posługuje się metodą dialogu, aby lepiej prowadzić ludzi…do
nawrócenia i pokuty na drodze dogłębnej odnowy sumienia i życia w świetle
tajemnicy odkupienia i zbawienia, dokonanego przez Chrystusa oraz powierzonego
posłudze Kościoła.
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Regulamin Konkursu
„Jan Paweł II – Papież dialogu”
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 dialogu,
b) odpowiedź w wybranej przez uczestnika (ków) formie na pytanie
(jedno z pytań):
o Jak odbieram hasło: Jan Paweł II - Papież dialogu ?
o Jak widzę rolę dialogu w świetle nauczania Jana Pawła II ?
o W jaki sposób nauczanie Jana Pawła II może być wzorcem dla
współczesnego świata 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:
o głębia interpretacji posługi i nauczania Jana Pawła II,
o rozwinięcie tematu - jak Jan Paweł II wzywa, zachęca
młodzież do życia wg zasad dialogu,
o mój obraz współczesnego świat w świetle nauczania Jana
Pawła II o dialogu,
o kultura słowa.
2) Prezentacja dowolna:
a) wyrażenie rozumienie hasła „Papież dialogu”, na podstawie
posługi i nauczania Jana Pawła II w dowolnej formie (sceniczna,
teatralna, muzyczna, multimedialna, z wyłączeniem plastycznej),
b) ocenie będzie podlegać:
o głębia interpretacji posługi i nauczania Jana Pawła II,
o powiązanie prezentacji z hasłem „JP II – Papież dialogu”,
o kultura przekazu.
Ze względów organizacyjnych zachęca się do ograniczenia prezentacji
do 10 minut

Harmonogram Konkursu :
1. Przekazanie regulaminów do szkół – do 31 maja
2. Eliminacje w poszczególnych etapach:
1) etap parafialny - do 23 IX (wyłania nie więcej niż 3 prace)
2) etap dekanalny - do 30 IX (wyłania nie więcej niż 3 prace)
3) do etap archiprezbiteralny - 07 X 2013r. - 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)
3. Koncert finałowy: 12 października 20l3 r. (sobota) w Jarosławiu w miejscu
wyznaczonym w późniejszym terminie. Podczas finału nastąpi wręczenie
nagród i wyróżnień, wystąpią finaliści konkursu oraz zaproszony zespół.
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, dla
finalistów i wyróżnionych w finale diecezjalnym nagrody.
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XIII Dzień Papieski
Dzień Papieski jest obchodzony od 2001 r., w niedzielę poprzedzającą rocznicę
wyboru kardynała 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.
Tegoroczny XIII już Dzień Papieski, decyzją Konferencji Episkopatu Polski,
obchodzony będzie 13 października, pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Dialogu”.
Zgłębianie papieskiego nauczania w tym obszarze, 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. Błogosławiony Ojciec Święty Jan Paweł II był
mistrzem dialogu. Nie tylko w sensie teoretycznym. Jego pouczające słowa o tym
zagadnieniu zyskiwały niezwykłą siłę oddziaływania i swoisty blask prawdziwości
poprzez prezentowaną przez Papieża unikalną postawę w kontakcie z drugim
człowiekiem. Cechował ją niezwykły wręcz szacunek dla tego „innego”, z którym
się spotykał, budowany na respektowaniu jego ludzkiej godności. Wynikała ona ze
świadomości, że każdy człowiek ma przecież Boży rodowód, nawet jeśli tego nie
uznaje lub jeszcze nie odkrył.
Kolejną zasadą papieskiej sztuki dialogu było poszanowanie prawdy. W encyklice
Reconciliatio et paenitentia Jan Paweł II napisał: „Kościół bowiem posługuje się
metodą dialogu, aby lepiej prowadzić ludzi — którzy przez chrzest i wyznanie
wiary uważają się za członków wspólnoty chrześcijańskiej, oraz tych, którzy są poza
nią — do nawrócenia i pokuty na drodze dogłębnej odnowy sumienia i życia
w świetle tajemnicy odkupienia i zbawienia, dokonanego przez Chrystusa oraz
powierzonego posłudze Kościoła”.
Obok niezwykle istotnych słów Ojciec Święty pozostawił nam także czyny, gesty
i spotkania, które doskonale ilustrują jego poglądy i mają niezwykłą moc
przekonywania. Trzeba tutaj podkreślić choćby międzyreligijne spotkanie
modlitewne w Asyżu (1986 r.), prace Papieskiej Akademii Nauk, nieustanny dialog
z młodzieżą, spotkania z dyplomatami niemal wszystkich krajów oraz przemówienia
w Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Od początku inicjatywy Dnia Papieskiego Akcja Katolicka Archidiecezji
Przemyskiej corocznie organizuje konkurs dla młodzieży gimnazjalnej, nawiązujący
tematem do hasła danego roku.
W każdej edycji 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.

