Warszawa, 26 sierpnia 2021r.
«Nie lękajcie się przyjąć Chrystusa i przyjąć Jego władzy!»
I dziś powtarzam z mocą: «Otwórzcie drzwi Chrystusowi!»
Pozwólcie Mu się prowadzić. Zaufajcie Jego miłości!
św. Jan Paweł II, Watykan 16 X 2003 r.

Czcigodny Księże,
stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od lipca do końca września przeżywają swoje
obozy formacyjne. W okresie wakacji prawie 2000 stypendystów spotyka się w 25 miejscach
w Polsce. W czasie ich trwania nasi podopieczni formują się w duchu nauczania św. Jana Pawła II.
Jednocześnie jest to dla nich okazja do nawiązania nowych znajomości oraz doświadczenia bycia
członkiem wspólnoty fundacyjnej. Wielu naszych absolwentów wspomina wyjazdy letnie jako
najcenniejsze dla nich wydarzenia w całym toku programu stypendialnego.
Aktualnie Fundacja przygotowuje XXI Dzień Papieski. Będzie on w tym roku obchodzony 10
października w Polsce i poza jej granicami, pod hasłem Nie lękajcie się! Wracamy do orędzia
nadziei, które na początku swojego pontyfikatu przypomniał św. Jan Paweł II. Wezwanie Nie
lękajcie się! skierował wtedy Papież do podzielonego świata i wskazał w jaki sposób można
przezwyciężyć lęki i obawy przeżywane przez człowieka i całe społeczności. Mimo, iż od
inauguracji pontyfikatu św. Jana Pawła II minęło już czterdzieści trzy lata oraz zmieniły się również
źródła lęków i obaw przeżywanych przez ludzi, to niezmiennie odpowiedzią na nie jest prawda
o Jezusie, który jest Zbawicielem człowieka, Tym, który nadaje sens ludzkiemu życiu.
Czcigodny Księże, Fundacja przez 21 lat pomogła już tysiącom młodych, zdolnych ludzi,
pochodzącym z małych miejscowości i niezamożnych rodzin. Nasze stypendium towarzyszy
uczniom od szkoły podstawowej do ukończenia studiów. Aktualnie Fundacja wspiera finansowo
prawie 2000 uczniów i studentów. Jest to pomoc nie tylko materialna, lecz także duchowa,
wynikająca z przeprowadzanych rekolekcji, dni skupienia i letnich obozów formacyjnych. Fundusze
na ten cel pozyskujemy przede wszystkim przeprowadzając zbiórkę przykościelną i publiczną
w czasie Dnia Papieskiego, jak również w ciągu roku dzięki indywidualnym wpłatom ofiarodawców.
Zwracamy się do Czcigodnego Księdza z prośbą o przeprowadzenie Dnia Papieskiego w miejscu
posługi. Wspomnienie św. Jana Pawła II i modlitwa za jego wstawiennictwem pobudza wiarę,
nadzieję i miłość w ludzkich sercach. Będziemy wdzięczni także za przeprowadzenie zbiórki na
fundusz stypendialny.
Fundacja przygotowała na XXI Dzień Papieski katechezy, homilie, rozważania różańcowe,
scenariusze apeli, modlitwę wiernych i plakaty, do wykorzystania przez katechetów i kapłanów.
Materiały te można pobrać z naszej strony internetowej: www.dzielo.pl, zakładka Dzień Papieski.
Przesyłamy Księdzu i całej Polonii, dla której Ksiądz pracuje serdeczne pozdrowienia
i podziękowania za wszelkie dobro, którego od Was do tej pory doświadczyliśmy.
Mamy nadzieję, że dzięki Księdza zaangażowaniu złączymy się razem w modlitwie za Papieża
Franciszka oraz uczcimy naszego Wielkiego Rodaka – św. Jana Pawła II.
Szczęść Boże!
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