XV 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 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.
Jubileuszowy XV Dzień Papieski będzie obchodzony pod hasłem „Jan Paweł II –
Patron Rodziny”
Znamienne słowa wypowiedział Ojciec Święty Franciszek w homilii kanonizacyjnej
papieży Jana XXIII i Jana Pawła II, 27 kwietnia 2014 r.: „Jan Paweł II był papieżem
rodziny. Kiedyś sam tak powiedział, że chciałby zostać zapamiętany jako papież
rodziny. Chętnie to podkreślam w czasie, gdy przeżywamy proces synodalny
o rodzinie i z rodzinami, proces, któremu na pewno On z nieba towarzyszy i go
wspiera”. Idąc za myślą Ojca Świętego Konferencja Episkopatu Polski podjęła
decyzję, że tegoroczny, XV Dzień Papieski będziemy obchodzili 11 października
pod hasłem Jan Paweł II – Patron Rodziny.

„Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów
najważniejszą.”
Jan Paweł II, „List do rodzin”

Dzień Papieski 2015
„Jan Paweł II – Patron Rodziny”

Rodzina to niezwykle istotne, by nie użyć słowa palące zagadnienie, zarówno
w ewangelizacji świata, jak i w duszpasterstwie Kościoła. Wołanie o silną rodzinę,
w której realizuje się najpełniej miłość mężczyzny i kobiety oraz przychodzą na
świat szczęśliwe dzieci rozlega się coraz mocniej. Wiele środowisk podziela pogląd
św. Jana Pawła II o rodzinie, jako niezastępowalnym do końca i optymalnym
środowisku dla człowieka, który może dojrzewać w klimacie miłości ofiarowanej
mu bezinteresownie przez kochających rodziców, a więc ojca i matkę. Podkreśla się,
że dziecko ma także prawo do rodzeństwa, dzięki któremu proces jego
uspołecznienia jest owocniejszy i bardziej skuteczny niż w wypadku jedynaka, co
ma ogromne znaczenie nie tylko dla konkretnej jednostki, ale także dla życia
społecznego we wszelkich jego przejawach.
XV Dzień Papieski przypada na czas szczególny. W zeszłym roku zakończyły się
obrady III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat
wyzwań duszpasterskich wobec rodziny w kontekście nowej ewangelizacji.
Tegoroczny Dzień Papieski będziemy przeżywali w kontekście trwającego wtedy
innego ważnego wydarzenia. W dniach 4-15 października 2015 r. obradować będzie
XIV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat „Powołanie
i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym”. Dzień Papieski będzie
szczególnie dobrą okazją do modlitwy za rodziny przez wstawiennictwo św. Jana
Pawła II – „patrona rodziny” oraz powrotu do jego nauczania.
Dziękując za coroczny udział w konkursie, również i w tym szczególnym roku
zapraszamy młodzież i opiekunów do podjęcia trudu kształtowania własnego życia.

Konkurs
dla uczniów gimnazjum
Organizator:
Akcja Katolicka Archidiecezji Przemyskiej

www.ak.przemyska.pl

Regulamin Konkursu
„Jan Paweł II – Patron 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 udziału w konkursie jest:
a) Zapoznanie się z treścią „Listu do rodzin” (1994) Jana Pawła II
b) Odpowiedź na pytanie:
„W jaki sposób moja rodzina daje codziennie świadectwo, że jest
Domowym Kościołem?”
3. Forma konkursu:
1) Dowolna forma wypowiedzi literackiej,
2) Objętość nie powinna przekraczać 1,5 strony znormalizowanego
maszynopisu.
4. Kryteria oceniania:
1) Ocenie będą podlegać:
a) Osadzenie treści pracy na tekście „Listu do rodzin”
b) Głębia interpretacji życia i nauczania Jana Pawła II
c) Własne świadectwo życia z wiary

Harmonogram Konkursu:
1. Przekazanie regulaminów do szkół – do 1 września
2. Eliminacje w poszczególnych etapach:
1) Etap parafialny – do 20 września (nie więcej niż 3 prace)
2) Etap dekanalny – do 25 września (nie więcej niż 3 prace)
3) Etap archiprezbiteralny – do 30 września (wyłania 1 finalistę oraz
wyróżnionych w ilości uzależnionej od liczby uczestników konkursu
w archiprezbiteracie; w stosunku 1:30 wszystkich uczestników
w poszczególnych archiprezbiterach)
3. Koncert finałowy – 10 października 2015r. (sobota)
Laureatów i wyróżnionych prosimy o przywiezienie na koncert finałowy
prac w formie pisemnej i elektronicznej.
Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są pamiątkowe
dyplomy, dla finalistów i wyróżnionych – nagrody.

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu w poszczególnych
archiprezbiteratach;
Łańcut I/dek: Błażowa,
Kańczuga, Łańcut I, Przeworsk I,
Przeworsk II/

- Stanisław Mrugała

tel. 609 529 849

Łańcut II/dek: Leżajsk I,
Leżajsk II, Łańcut II, Żołynia/

- Maria Maj

tel. 661 562 111

Jarosław

- Cecylia Baran

tel. 516 611 542

Krosno

- Stanisław Tabiś

tel. 603 926 945

Przemyśl

- Lucja Podbilska

tel. 660 975 048

Sanok

- Stanisław Jarosz

tel. 668 484 549

Bieszczady

- Czesław Urban

tel. 604 655 233

