
        

    Parafii Świętego Antoniego Padewskiego
                 w Gołkowicach  
      BIULETYN PARAFIALNY NR 3 (182) 31.03.2019

Egzemplarz bezpłatny                      IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  

Niedziela Palmowa 2019
Kiedy wypada Niedziela Męki Pańskiej? Co symbolizuje? Jak się

obchodzi to święto? Jakie zwyczaje się z nim wiążą? 
  Informacji  na  temat  tego,  kiedy  wypada  Niedziela  Palmowa  2019,
tradycyjnie wraz z początkiem marca poszukuje wiele osób. Jest to święto
ruchome, dlatego data Niedzieli Palmowej co roku może wypadać w innym
terminie - musi to być pomiędzy 15 marca a 18 kwietnia. Zawsze jednak
dzień ten przypada na 7 dni przed Wielkanocą.  W 2019 roku Niedziela
Palmowa, nazywana także Niedzielą Męki Pańskiej, wypadnie 14 kwietnia.
To właśnie wtedy rozpocznie się Wielki Tydzień.

Niedziela Palmowa - symbolika,
zwyczaje, obchody

   Głównym  zwyczajem  w  Niedzielę
Palmową  jest  święcenie  w  kościele
wielkanocnej palmy na pamiątkę wjazdu
Jezusa do Jerozolimy. Taka palemka to
także  symbol  odradzającego  się  życia.
Kiedyś  wykonywano  ją  samodzielnie

m.in.  z  trzciny,  wierzby,  ziół,  bukszpanu  oraz  sztucznych  i  suszonych
kwiatów. Obecnie jednak coraz więcej osób decyduje się na kupno gotowej
już palmy. W Niedzielę Palmową w niektórych miastach odbywają się także
specjalne  procesje  z  tej  okazji.  Święto  to  rozpoczyna  także  okres
przygotowań duchowych do świąt, będącego wyciszeniem, skupieniem i
przeżywaniem męki Chrystusa. W Polsce Niedziela Palmowa obchodzona
jest od średniowiecza. Co ciekawe, od 1986 roku zgodnie z wolą papieża
Jana Pawła II, w Niedzielę Palmową obchodzony jest też Światowy Dzień
Młodzieży. 

Msze Święte w Niedzielę Palmową w Parafii Gołkowice:

7.00
8.00 – w kaplicy z poświęceniem palm 
9.00
10.30 – poświęcenie palm, procesja po niej Msza Święta 
12.00 – Gorzkie Żale i po nich Msza Św.
14.00 – w kaplicy Gorzkie Żale i po nich Msza Św. 
16.00 – Gorzkie Żale i po nich Msza Św. 

Wielkopostne myśli św. Jana Pawła II 

-  Ból  i  cierpienie  nie  są  czymś daremnym,  czymś,  co  trzeba  znosić  w
samotności.  Chociaż  w  dalszym  ciągu  trudno  jest  pojąć  cierpienie,  to
jednak  Jezus  ukazał  nam  jasno,  że  wartość  ludzkiego  cierpienia  jest
związana z Jego własnym cierpieniem i śmiercią,  z Jego własną ofiarą.
Innymi słowy, przez wasze cierpienie pomagacie Jezusowi w Jego dziele
zbawienia.
- Cierpienie jest w świecie po to, ażeby wyzwalało miłość.
- Cierpienie nie jest karą za grzechy ani nie jest odpowiedzią Boga na zło
człowieka. Można je zrozumieć tylko i wyłącznie w świetle Bożej miłości,
która jest ostatecznym sensem wszystkiego,  co na tym świecie istnieje.
Ziemskie  cierpienie,  kiedy  zostaje  przyjęte w miłości,  upodabnia  się  do
gorzkiej  pestki  zawierającej  ziarno nowego życia,  skarb boskiej  chwały,
którą człowiek otrzyma w wieczności.

Wybór: Agata Masternak-Nawojowska

KONKURS PALM

  Zapraszamy do wykonywania 
pięknych palm i do udziału           
w konkursie palm, w którym 
przewidziano wiele nagród.

  Poświęcenie palm i konkurs 
odbędzie się w naszej parafii       
o godz. 8.00 w kaplicy i o 10.30   
w kościele parafialnym                 
w Gołkowicach. 

ROZWAŻANIA WIELKOPOSTNE

„Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem.
Rozdzierajcie serca wasze, a nie szaty!”

(Jl 2,12)
Tajemnica I
Pan Jezus przelał za nas swoją Krew podczas obrzezania
 Rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu. Kolejny raz w życiu, nasze głowy
zostały posypane popiołem i wypowiedziane nad nami słowa: „nawracajcie
się  i  wierzcie  w  Ewangelię”.  Czeka  nas  rozważanie  męki  Pańskiej,
śpiewanie pasyjnych pieśni, adoracje krzyża i Gorzkie Żale. Tyle razy już to
przerabialiśmy…
  Ile z tego wynikło przez te lata? Czy rzeczywiście możemy powiedzieć, że
nawróciły się nasze serca? Teraz ponownie stajemy przed wyzwaniem by
przemeblować swoje myślenie, swoje odczuwanie, swoje postępowanie…
Co zrobić? Od czego zacząć? Może należy dokonać obrzezania, podobnie
jak Jezus. To znaczy ofiarować swoje serce i myśli Jedynemu Bogu. Może
oznacza to, że trzeba otworzyć oczy i uszy. Spróbować dostrzec Boga tam,
gdzie to dej pory Go nie widzieliśmy, nie słyszeliśmy. Czas Wielkiego Postu
jest szczególny ponieważ Bóg pragnie do nas mówić bardziej intensywnie
niż wcześniej.  Pytanie, czy my jesteśmy przygotowani, by Go usłyszeć?
Krew Chrystusa przelana podczas obrzezania jest znakiem oddania się na
służbę  Jedynemu  Bogu.  To  czasem  kosztuje.  Nie  tylko  wyśmianie  i
odrzucenie… Czasem również śmierć. Śmierć nie tylko dotychczasowych
ideałów  i  wyobrażeń  o  świecie,  o  ludziach.  To  może  oznaczać  także
prawdziwą śmierć.  Czy jesteśmy na to  gotowi?  Jeśli  nie,  to znaczy,  że
nasze serca nie są do końca oddane Panu… Mamy zatem, co robić przez te
czterdzieści dni…
Tajemnica II
Pan  Jezus  przelał  za  nas  swoją  Krew  podczas  modlitwy  w
Ogrójcu
  Jezus modli się usilnie, chociaż dookoła wszystko sprzysięga się przeciw
Niemu.  To trochę nierozsądne.  Jeżeli  chce  wprowadzić  nowe królestwo
powinien na chwilę usunąć się w cień. Przeczekać burzę. On zachowuje się
wbrew ludzkiej logice. Całą swoją ufność złożył w Bogu i wie, że się nie
zachwieje. Jak często my stajemy wobec sytuacji, które chcemy po ludzku
rozwiązywać, pozostawiając Boga na dalszym planie. Wydaje nam się, że
tak wiele zależy od naszej przebiegłości, inteligencji, samozaparcia. 
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Czasem nawet mówimy: „na wszystko,  co mam zapracowałem własnymi
rękoma.” Gdzie w tym wszystkim jest Bóg? Czy myślisz, że sam uchronisz
swoje życie? Bóg stoi  obok  nas zawsze,  jak ten anioł  posłany Jezusowi
podczas  modlitwy  w  Ogrodzie  Oliwnym.  Niestety  my  jesteśmy  tak
zapatrzeni w siebie, że nic nie widzimy. Bóg czeka nieraz całymi latami, aż
naprawdę zaprosimy Go do naszego życia.  Aż powiemy: „nie moja, lecz
Twoja wola, niech się stanie.” Podczas tegorocznego Wielkiego Postu Bóg
staje obok nas i czeka na te słowa. Czeka, aż przestaniemy zachowywać się
„po ludzku”, lecz przez chwilę oddamy ster naszego życia Jemu. Krew, którą
pocił  się Jezus w Getsemani jest ceną za nasz strach, który podpowiada
nam,  że stracić  panowanie  nad swoim życiem oznacza stracić  życie.  To
nieprawda.  Smak  życia  odnajdziemy  dopiero  wtedy,  gdy  oddamy  je
całkowicie Bogu.
Tajemnica III
Pan Jezus przelał za nas swoją Krew podczas biczowania
  Biczujemy codziennie Jezusa. Czym? Niemiłosierną krytyką wobec innych,
gorszych  naszym zdaniem.  Obmową,  bo ktoś  nie  zmienia  się  po naszej
myśli,  zgodnie  z  naszym,  jedynie  słusznym  wzorcem.  Oczernianiem,
ponieważ  nadepnął  nam  na  odcisk  w  niewłaściwym  momencie.
Plotkarstwem, bo tak przy nadmiarze wolnego czasu chcielibyśmy odsunąć
oko ludzkiej  uwagi  od nas samych. Może nawet nie samo krytykowanie,
obmawianie,  oczernianie,  lub  plotkowanie  boli  Jezusa  najmocniej  ale  to
nasze  „bo”.  Ciągłe  usprawiedliwianie  się  przed  sobą,  przed  innymi
powoduje, że nigdy do końca nie czujemy się odpowiedzialni za grzechy
przez  nas  popełniane.  Zawsze  jest  jakieś  „ale”.  Niby  klękamy  przy
konfesjonale i  wyznajemy grzechy zaczynając od słów: „Obraziłem Boga
grzechami…”,  „ja  obraziłem”,  ale  już  chwilę  później  używamy  równych
dziwacznych  sformułowań  typu:  „może  obmówiłem”,  „człowiek  czasem
plotkuje”, „jak to wyciu oczernia się” itd. Grzechy są jak najbardziej naszą
własnością. Jeśli nie uznajemy ich za swoje wtedy Jezus nie może ich wziąć
na  siebie.  Nie  możemy  oddawać  Panu  nie  swoich  rzeczy.  Najgorszym
rodzajem  biczowania  dla  Chrystusa  obecnego  w  drugim  człowieku  są
grzechy języka, które potrafią ranić głębiej niż rzymskie flagellum, którym
wychłostany był Jezus. Krew potrafi spływać przez długie lata. I płynie tak
długo  dopóki  nie  przyznamy  się  do  winy  przed  sobą,  przed  zranionym
człowiekiem i przed krwawiącym Chrystusem. Czy potrafisz przeprosić? Czy
znajdziesz na to odwagę podczas tego Wielkiego Postu? Abyś potrafił  to
zrobić Jezus przelał także za Ciebie swoją Drogocenną Krew.
 Tajemnica IV
Pan  Jezus  przelał  za  nas  swoją  Krew  podczas  ukoronowania
cierniem
  Zawsze wiemy lepiej, jak należałoby coś zrobić. Dzieci wiedzą lepiej niż
rodzice, rodzice lepiej niż nauczyciele, chorzy lepiej niż lekarze, obywatele
lepiej niż rządzący. I rzeczywiście czasem tak jest, że wiemy lepiej. Jednak
nie  zauważamy,  w  jak  wielu  sytuacjach  sami  wykazujemy  braki.
Zapominamy, jak bardzo nie lubimy gdy inni nas pouczają dając wszelakie
dowody swojej wyższości. Łatwo jest nam zwracać uwagę na brak pokory u
innych, ale sami nie pracujemy nad swoją pychą i egoizmem. Tak łatwo
ranimy  swoimi  osądami  tych,  na  których  barkach  złożona  jest
odpowiedzialność.  Wymagamy  wiele  od  innych  sami  będąc  dla  siebie
niezwykle  pobłażliwi.  Może  przyjdzie  czas,  kiedy  bardziej  radykalni
będziemy dla siebie a większym miłosierdziem obdarzać zaczniemy innych.
Krew spływająca spod cierniowej korony Jezusa przelana została za tych,
którzy  cierpią  od  wszelkiego  rodzaju  władz,  ale  nie  po  to  by  władze
znieważać i obrażać. Ta sama Krew przelana jest też za wszystkich, którzy
władzę sprawują. Wszyscy stanowimy jedną, wielką rodzinę odkupionych za
wielką Cenę. Mamy obowiązek modlić się za siebie nawzajem. Ale przede
wszystkim  mamy  obowiązek  gorliwie  spełniać  obowiązki,  które  na  nas
spoczywają, aby ci, nad którymi zostaliśmy ustanowieni nie musieli przez
nas cierpieć. Niech ten czas Wielkiego Postu będzie czasem modlitwy za
siebie  nawzajem,  za  rządzących  i  im  poddanych,  aby  w  ten  sposób
nawróciły  się  nasze  serca  do  Tego,  który  jest  nad  nami  wszystkimi  i
wyznacza wszelkie dary i charyzmaty.
Tajemnica V
Pan Jezus przelał za nas swoją Krew podczas drogi krzyżowej
  Ile jest w nas zgorzknienia? Ile rozgoryczenia? Nigdy nie było tak źle, jak
teraz – mówimy. Nigdy nie było takiej złej młodzieży, takich rozwydrzonych
dzieci, tak słabych rodzin i małżeństw itd. Brniemy w tych naszych ocenach
coraz dalej malując coraz czarniejsze scenariusze. „Ku czemu zmierza świat”
–  pytamy  z  nutą  dramatyzmu  w  głosie.  Czy  w  czasach  Jezusa  było
wyśmienicie  i  wspaniale?  Czy  brakowało  obłudy,  kłamstwa,  grzechu?  W
każdych czasach Jezus ma za co umierać. Ale On nie rozpacza nad złem,
lecz bierze swój krzyż i idzie dając w ten sposób świadectwo, że zawsze 

można zrobić coś, aby było więcej dobra, więcej miłości, więcej światła…
Samo narzekanie jeszcze nic nie zmieniło. Rozdzieranie szat i wychodzenie
na ulice nigdy nikogo nie uzdrowiło. Czy potrafisz wziąć swój krzyż i iść?
Ale nie z posępną miną, lecz dając świadectwo, że naprawdę wierzysz w to,
co  robisz.  Jeśli  krzyż,  który  niesiesz  staje  się  przedmiotem  twego
nieustannego narzekania to lepiej go wyrzuć, bo staje się on zgorszeniem
dla innych. Co mi po takiej wierze, która tylko mnie dołuje i przygnębia.
Podnieś swój krzyż podczas tego Wielkiego Postu i idź z podniesioną głową.
Niech inni zobaczą, że Krew Chrystusa Cię umacnia i pomaga powstać z
upadków,  że dzięki  niej  zawsze dostrzegasz  światło,  w najciemniejszym
tunelu.
Tajemnica VI
Pan Jezus przelał za nas swoją Krew podczas ukrzyżowania
  Często zdarza się spotkać chrześcijan, którzy wciąż nadziwić się nie mogą
swojej prawości i świętości. Otóż, gdy opowiadają o świecie to mówią o
nim tak, jakby już dawno z nim zerwali. Zastanawiają się nieustannie nad
sposobami naprawiania złego systemu rzeczy, nad wprowadzaniem pokoju
oraz  nad  korygowaniem  zdeprawowanych  sumień  ludzkich.  Najczęściej
takie głosy usłyszeć można w pierwszych ławkach kościołów a nie rzadko i
z ambon, od pasterzy. Nie zauważają owi „święci nie z tego świata”, że
problem urazów i uprzedzeń „niewiernych” wobec Kościoła wynika właśnie
z  ich  zatwardziałej  postawy.  Radykalizm  nie  polega  na  szkalowaniu
wszystkich  dookoła,  lecz  na  wskazaniu  dobrej  drogi  własnym
postępowaniem.  Gdy  zaczynamy  zachowywać  się  jak  owi  „nieomylni”
chrześcijanie, o których było wyżej wtedy podwójnie krzyżujemy Jezusa. Po
pierwsze  w  nas  samych,  bo  zamiast  pracować  nad  sobą,  nad  swoimi
błędami skupiamy się na innych. Chrystus nic nie może wtedy uczynić w
nas, bo całą swoją postawą demonstrujemy, że nic już w sobie nie musimy
zmieniać.  Po drugie  krzyżujemy Go  w innych  ludziach,  gdyż  zamykamy
Jezusowi serca tych,  którzy dotknięci  naszą natarczywością  sto  razy się
zastanowią  zanim  otworzą  swoje  serca  dla  Pana.  Krew  przelana  przez
Chrystusa podczas ukrzyżowania popłynęła, jako Cena za naszą wolność.
Wolność,  która  niestety  bardzo  często  przybija  ręce  Zbawicielowi.
Nawróćmy się i pozwólmy Bogu działać w nas i w innych.
Tajemnica VII
Pan Jezus przelał za nas swoją Krew i wodę, gdy przebito Mu bok
włócznią
 Teraz to już sam Pan Bóg nie pomoże. Koniec. Wszystko zepsute. Trzeba
burzyć  i  budować  od  nowa.  Takie  definitywne  i  rozpaczliwe  konkluzje
zdarza nam się konstruować co jakiś czas. Obserwujemy niejednokrotnie
zepsute ludzkie relacje, zniszczoną pracę pokoleń, sponiewierane tradycje
ojczyste,  zgniłe  systemy  władzy.  Oburzeni  kłamstwem  i  obłudą  mamy
prawo  czuć  się  oszukani  i  zdradzeni.  Czy  jednak  w  świetle  Ewangelii
możemy kiedykolwiek powiedzieć, że to już koniec, że już nic nie da się
zrobić, że jedynie totalne zniszczenie może coś pomóc? Czy we wszechmoc
Bożą  wierzymy  tylko  wybiórczo,  czy  w  całości?  To  właśnie  na  krzyżu
dokonał  się  największy  cud,  którego nikt,  nigdy  by  się  nie  spodziewał.
Jezus już umarł. Trzeba powiedzieć, że na krzyżu wisiało tylko Jego ciało.
Duch  Chrystusa  już  zstąpił  do  otchłani.  I  właśnie  w  chwili  pozornie
beznadziejnej, kiedy już Jezus nic nie mógł zrobić, bo nie było Go na tym
świecie,  wtedy  otwarły  się  strumienie  miłosierdzia  –  z  przebitego boku,
martwego  ciała  Jezusa  wypływa  Krew  i  woda.  Czy  w  kontekście  tego
wydarzenia możemy powiedzieć, że u Boga kiedykolwiek jest „już koniec”?
Obyśmy uwierzyli,  w czasie tego Wielkiego Postu, że Bóg jest naprawdę
wszechmocny.

tekst: O.Norbert Oczkowski OP
wybór: Agata Masternak - Nawojowska

„NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ
I ODNOWI OBLICZE AKCJI KATOLICKIEJ”

   Ogólnopolskie rekolekcje dla liderów Akcji Katolickiej odbyły się w Starym
Sączu w Centrum Opoka w dniach 8 – 11 marca 2019 r. Na wielkopostne
rekolekcje  przybyli  przedstawiciele  AK  z  pięciu  Diecezji:  krakowskiej,
przemyskiej, lubelskiej, zamojsko – lubaczowskiej i tarnowskiej, łącznie 91
osób.  Z  naszego  Parafialnego  Oddziału  Akcji  Katolickiej  uczestniczyło  5
osób.
  Rekolekcje przeprowadził ks. dr Jan Bartoszek – Asystent Diecezjalny AK
Diecezji  tarnowskiej.  W konferencjach i  rozważaniach ks.  rekolekcjonista
odniósł do Owoców Ducha Świętego jednocześnie wskazując na słowa Jana
Pawła II „Trzeba być pokornym, ażeby łaska Boża mogła  w nas  działać,
przeobrażać  nasze  życie i przynosić owoce dobra”. 
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Nawiązał  także   do  listu  Św.  Pawła  do  Galatów:  „Oto  czego  uczę:
postępujcie wg ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do
czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało i stąd nie ma
między nimi zgody, tak że nie czynić tego co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie
się  prowadzić  duchowi,  nie znajdziecie się  w niewoli  prawa. Jest  rzeczą
wiadomo jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie,
uprawianie  bałwochwalstwa,  czary,  nienawiść,  spór,  zawiść,  wzburzenie,
niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo,
hulanki itp. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci,
którzy  się  takich  rzeczy  dopuszczają,  królestwa  Bożego  nie  odziedziczą.
Owocem  zaś  Ducha  Świętego  jest  miłość,  radość,  pokój,  cierpliwość,
uprzejmość,  dobroć,  wierność,  łagodność,  opanowanie.  Przeciw  takim
cnotom nie ma Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa ukrzyżowali
ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami.” Ks. dr Jan Bartoszek na
podstawie tego Listu zwrócił uwagę słuchaczy na owoce Ducha Świętego,
poświęcając kilka konferencji na szczegółowe rozwinięcie każdego z daru.
Uczestników  rekolekcji  odwiedził  Pasterz  Diecezji  Tarnowskiej  JE  ksiądz
Biskup Andrzej Jeż, który w swej wypowiedzi nakreślił zadania dla wiernych
świeckich w Kościele - w tym dla Akcji Katolickiej. Stwierdził, że „to, co nas
łączy,  to  Tajemnica  Trójcy  Świętej…  Różne  przestrzenie  mogą  być
dostosowane do prawdy o Królestwie Bożym, potrzebujemy duchowej siły,
by głosić ją innym. Kościół jest wspólnotą świętych i grzeszników, trzeba na
nowo odnowić bycie z Chrystusem. Kiedy Bóg się objawia przynosi Owoce
Darów  Ducha  Świętego,  które  są  jednakowe  dla  wszystkich.  To  Jezus
poprzez miłość do nas, zbawił nas przez krzyż, nasze nawrócenie to szansa
dla ludzi – służyć miłością Jezusa, a nasze działania pochodzą z Bożego
Ducha”. Ks. Biskup życzył wszystkim członkom Akcji Katolickiej, aby Duch
Święty ich prowadził. Czas wielkopostnych rekolekcji to czas błogosławiony,
w którym nie  zabrakło:  Drogi  Krzyżowej,  spowiedzi  świętej,  konferencji,
modlitw,  Eucharystii,  adoracji  Najświętszego  Sakramentu  i,  co  ważne  –
przemiany naszych serc, które wzbogacone zostały miłością bliźniego. Nasz
Parafialny  Oddział  Akcji  Katolickiej  dziękuje  organizatorom  tj.  Zarządowi
Krajowemu  Akcji  Katolickiej,  ks.  dr  Janowi  Bartoszkowi  Asystentowi
Diecezjalnemu  Akcji  Katolickiej  za  wspólną  modlitwę,  wygłoszone Słowo
Boże, które trafiało na glebę naszych serc żyzną naszą wiarą. Dziękujemy
ks. Dyrektorowi DCP „Opoka” w Starym Sączu za gościnność, posługę w
sakramencie  pokuty.  Dziękujemy  wszystkim  uczestnikom  rekolekcji  za
wspólną modlitwę, pięknie duchowo spędzony czas i wymianę doświadczeń
na polu działalności i zadań w poszczególnych Diecezjach w Polsce.
  Dzielimy się tym dobrym Słowem – Bożym, ewangelicznym, które niech
przyczyni się do wzrostu serc wiernych Bogu i Duchowi Świętemu. 
Szczęść Boże

Jadwiga Gomółka
POAK

„Proszę was, 
abyście całe to duchowe dziedzictwo,

któremu na imię Polska
raz jeszcze przyjęli 

z wiarą, nadzieją i miłością.”

Dar na stulecie
POD PATRONATEM KS. KARD. STANISŁAWA

DZIWISZA

   Projekt „Dar na Stulecie” został zaprezentowany 14 marca 2019
w Warszawie podczas zebrania plenarnego Episkopatu Polski. O.
Maciej  Zięba,  dominikanin,  znawca  i  popularyzator  pontyfikatu
papieża  Wojtyły  przedstawił  jego  ideę  polegającą  na  podjęciu
szeregu  dzieł  charytatywnych,  modlitewnych  i  edukacyjnych,
upamiętniających  przypadającą  18  maja  przyszłego  roku  100.
rocznicę urodzin Jana Pawła II zakłada 
    W obliczu zbliżającego się stulecia urodzin Karola Wojtyły piękną formą
odpowiedzi na jego wezwanie by „duchowe dziedzictwo, któremu na imię
Polska, raz jeszcze przyjąć z wiarą, nadzieją i miłością” będzie stworzenie
pomnika  z  serc  i  umysłów  tysięcy  Polaków  zbudowanego  z  inicjatyw
modlitewnych i charytatywnych, naukowych i artystycznych, edukacyjnych i
wychowawczych wspierających pomnażanie owego duchowego dziedzictwa.

Wyzwania stojące przed Ojczyzną i Kościołem domagają się ewangelicznej
odpowiedzi  –  odważnej  i  wyrazistej.  Nie  istnieje  lepsza  inspiracja,  aby
sprostać tym wyzwaniom niż przesłanie Jana Pawła II do rodaków. Jest to
zarazem odpowiedź na apel papieża Franciszka:  Niech ponowne odkrycie
świadectwa  wierności  Bogu  i  miłości  do człowieka  mojego czcigodnego
poprzednika zachęci wszystkich, zwłaszcza młodych, do tego, by otworzyli
na oścież drzwi Chrystusowi na rzecz wielkodusznego zaangażowania dla
pokoju, braterstwa i solidarności.  Dlatego organizatorzy projektu „Dar na
Stulecie”  przygotowując  szereg  przedsięwzięć  dla  uczczenia  rocznicy
urodzin  Jana  Pawła  II,  apelują  do  wszystkich  ludzi  i  środowisk  o
przyłączenie się do tej inicjatywy. Każda modlitwa, każdy twórczy pomysł
oraz  działanie  każdego  człowieka  i  każdego  środowiska  jest  bezcenne!
Potrzebują ich i Kościół i Ojczyzna! Organizatorzy spiszą je w księdze, którą
uroczyście złożymy w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, w dniu
jego setnych urodzin, jako wotum – Dar na Stulecie. Dlatego pomyślcie
Bracia i Siostry, w jaki sposób włączyć się w to dzieło budowania dobra
wspólnego i solidarności – daru dla Jana Pawła II.
   Projekt „Dar na Stulecie” zostanie zainaugurowany 18 maja bieżącego
roku  na  Wawelu.  Natomiast  18  maja  przyszłego  roku,  w  100.  rocznicę
urodzin Karola Wojtyły, w sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie złożone
zostanie  wotum  –  księga  ze  spisem  wszystkich  działań  duchowych
i materialnych podjętych w ramach projektu. Do włączenia się w inicjatywę
zaproszeni są wszyscy Polacy, żyjący w kraju jak i za granicą oraz wszystkie
grupy społeczne.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Lednica 2000, Centrum Myśli Jana Pawła II,
Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, Instytut Dialogu Międzykulturowego 
im. Jana Pawła II, Stowarzyszenie „Środowisko Ks. Karola Wojtyły - św. 
Jana Pawła II”, Instytut Tertio Millennio.
Przykłady proponowanych działań
Osobiste zaangażowanie:
podjęcie dodatkowych praktyk związanych z modlitwą, postem i jałmużną,
zaangażowanie się w pomoc osobom potrzebującym wsparcia, podjęcie się
systematycznego studiowania  Pisma Świętego lub  Magisterium Kościoła,
zwłaszcza  pism  Jana  Pawła  II,  wykonanie  na  miarę  swoich  talentów  i
umiejętności dzieła, które służyłoby dobru innych osób lub upamiętniało
stulecie urodzin Karola Wojtyły.
Moje otoczenie (rodzina, kluby, stowarzyszenia, miejsce pracy):
wspólna  rodzinna  modlitwa  o  pokój  i  miłość  w  polskich  rodzinach,
nawiązanie współpracy w swoim otoczeniu, której celem jest wzmocnienie
pobożności albo uczestnictwo w kulturze, działalność samokształceniowa,
edukacyjna, charytatywna.
Parafia, Diecezja, Kościół Powszechny:
zorganizowanie  nabożeństw  i  innych  form  modlitewnych  w  intencji
Ojczyzny,  pokoju  na  świecie  oraz  wydarzeń  promujących  i
upowszechniających nauczanie Jana Pawła II, wsparcie pomocy dla osób
potrzebujących (rodziny wielodzietne, chorzy, niepełnosprawni) na terenie
parafii  przez  dary  materialne,  organizację  pomocy  psychologicznej,
mediacyjnej, prawnej itp., zaangażowanie duchowe, fizyczne lub materialne
w  konkretne  potrzeby  lokalnego  Kościoła  wskazane  przez  biskupa  lub
proboszcza,  włączenie  się  przez  modlitwę,  wsparcie  materialne  lub
wolontariat w dzieło misji Kościoła.
Polska, Świat:
nawiązanie  współpracy  z  samorządem w dziedzinach  kultury,  edukacji  ,
pomocy  społecznej,  włączenie  się  w  prace  organizacji  ogólnopolskich  i
ogólnoświatowych  zaangażowanych  w  działalność  na  rzecz  pokoju,
braterstwa  i  solidarności,  zorganizowanie  pośród  znajomych  w  kraju  i
zagranicą sieci promującej akcję „Dar na Stulecie”.
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