Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej - XX Jubileuszowy Dzień Papieski.
niedziela, 11 października 2020 11:00

Tradycyjnie już w niedzielę poprzedzającą 42. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża w
dniu 11 października 2020 r. obchodzimy XX Dzień Papieski. W bieżącym roku przebiega on
pod hasłem
„Totus Tuus” ("Cały
Twój"). Tym samym przypomniano nam na nowo
pełne zaufanie św. Jana Pawła II do Boga, Matki Bożej, a w konsekwencji do drugiego
człowieka i całego świata.

Tegoroczny Dzień Papieski jest szczególny, ponieważ wpisuje się w świętowanie setnej
rocznicy urodzin i piętnastej rocznicy śmierci św. Jana Pawła II. Dzień Papieski, to również
wyraz wsparcia Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która od dwudziestu lat wspiera swoich
stypendystów. Jubileuszowy "Dzień Papieski" przebiega w trudnym okresie zagrożenia
pandemią, która wywołuje stawia wiele pytań o przyszłość. Przykład życia św. Jana Pawła II
przypomina nam o tym, że był On zawsze pełnym ufności człowiekiem zawierzenia. Jego
pełna ufności otwartość na każdego człowieka, pomoże nam z całą pewnością odzyskać
nadzieję w trudnym czasie szerzenia się pandemii koronawirusa i umocni wiarę w czasie
wychodzenia z wszelkiego rodzaju kryzysów.
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Podczas Dnia Papieskiego przeprowadzana jest kwesta na program stypendialny dla zdolnej i
niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. Rocznie ze wsparcia korzysta prawie 2 tys.
Stypendia przyznaje się od VII klasy szkoły podstawowej i są kontynuowane przez okres
studiów. Przez 20 lat działalności Fundacja pomogła ukończyć studia ponad tysiącu młodym
ludziom.

Oprócz październikowej kwesty „Dzieło Nowego Tysiąclecia” można wspierać przez cały
rok wspierać młodzież wysyłając SMS o treści STYPENDIA na numer 74 265 (4,92 z VAT)
lub przelewając dowolną kwotę na numer rachunku 75 1240 2034 1111 0000 0306 8582.

Przeżywając XX Dzień Papieski, dziękuję wolontariuszom Akcji Katolickiej za zaangażowanie i
wsparcie inicjatywy, dzięki której młodzi ludzie wsparci modlitwą i środkami materialnymi, mają
szansę stanowić w przyszłości elitę intelektualną naszego kraju.

Ks. Radosław Rychlik, asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej
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