Szanowni Państwo, Czcigodna Dyrekcjo,

DAR NA

za parę dni - 18 maja br. – przypada 99. rocznica urodzin wielkiego Polaka – Jana Pawła II,
a potem 40. rocznica jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny. W tym czasie w każdej części Polski
będziemy celebrować i wspominać niezwykłe dokonania jego pontyﬁkatu.
W związku z tym 18 V 2019, w ramach przygotowań do 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka,
rozpoczniemy ogólnopolski projekt „Dar na Stulecie”, którego celem będzie wyzwolenie dobrej
społecznej energii i budowanie solidarności ponad podziałami.
Główną ideą projektu jest wspieranie i pomnażanie dobra w każdej postaci. Liczy się każdy
człowiek i każda wspólnota. Wolontariat, modlitwa, wydarzenia o charakterze społecznym,
artystycznym, sportowym, charytatywnym czy edukacyjnym, to obszary działań, w ramach
których każdy może przyłączyć się do tego projektu. Przez cały rok będziemy zachęcać
do wizęcia udziału w akcji i rejestrować na specjalnej platformie internetowej oraz w aplikacji
wszystkie uczynki/inicjatywy, aby budować wśród uczestników poczucie wspólnoty i solidarności.
Wszystkie zgloszone dokonania spiszemy i 18 V 2020 złożymy jako dar na stulecie urodzin
Jana Pawła II w jego sanktuarium w Krakowie. Będzie to oddolny wyraz wdzięczności wielu
Polaków za dar Jego życia i nauczania. Stworzyliśmy także interaktywną mapę, dostępną na
oﬁcjalnej stronie projektu www.darna100.pl, na której będą zaznaczone wszystkie inicjatywy
osób/podmiotów, które chcą wyrazić wdzięczność za dar życia Karola Wojtyły, co da możliwość
wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów i wzajemnego wspierania się w czynieniu dobra.
W projekcie można uczestniczyć zarówno indywidualnie, jak i jako społeczność: przedszkole,
klasa albo szkoła.
Serdecznie zachęcamy do przyłączenia się do akcji oraz do zapoznania z nią Państwa nauczycieli
i uczniów.
W tym momencie organizatorami projektu „Darna100” są: Stowarzyszenie Lednica 2000,
Stowarzyszenie Centrum Myśli Jana Pawła II, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, Instytut
Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, Instytut Tertio Millennio, ale dołączają do nas:
Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej i Forum Hospicjów Polskich.

W imieniu organizatorów, z nadzieją na twórczą współpracę,
przesyłam wiele serdecznych pozdrowień
in Christo
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