
 

Zapraszamy 

Mieszkańców Gminy Czerwonak 

w dniu 28 kwietnia 2014 r. 

na wspólne obchody upamiętniające  

Kanonizację Ojca Świętego 

 

PROGRAM OBCHODÓW: 

godz. 11:00 – uroczysty apel na boisku Gimnazjum im. Jana Pawła II 

                        w Czerwonaku i poświęcenie Miejsca Pamięci; 

godz. 12:00 – Msza św. w kościele rzymsko-katolickim pw. NMP w Czerwonaku; 

godz. 13:00 – Koncert muzyczno-poetycki AVE M. w wykonaniu uczniów Gimnazjum. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

W związku z kanonizacją błogosławionego Jana Pawła II 

Stowarzyszenie TAK społeczności szkolnej przy Gimnazjum im. Jana Pawła II 

zaprasza mieszkańców Gminy Czerwonak, niezależnie od wieku, do wzięcia udziału w dwóch 

inicjatywach, których celem będzie upamiętnienie tego wielkiego wydarzenia.  

Pierwszą kierujemy do wszystkich, którzy lubią przelewać myśli na papier. Proszę, napiszcie własny, 

nigdzie wcześniej niepublikowany utwór poetycki nawiązujący tematycznie do życia i twórczości Jana Pawła II. 

Zebrane utwory złożą się na tomik poezji Pamięć to coś więcej niż tylko wspomnienie. 

Drugie działanie adresujemy do mieszkańców, którzy lubią prace artystyczne. Proszę, wykonajcie 

własnoręcznie różaniec z dowolnego materiału (z dzikiej róży, żołędzi, kasztanów, grochu, fasoli, chrupków, cukierków, śrubek, 

guzików, kartofli, orzechów, jarzębiny, ciastek, kolorowego papieru, modeliny, nakrętek plastikowych,  najprzeróżniejszych koralików, …)          

i dowolnej wielkości. Jan Paweł II mówił: Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Wybierzcie się w tę 

niezwykłą i bardzo osobistą podróż z tą, którą św. Ludwik M. Grignion de Monfort nazwał Tajemnicą Tajemnic,       

a której Ojciec św. Jan Paweł II oddał całe życie. Wszystkie wyeksponujemy na wystawie pn. Mój najpiękniejszy 

różaniec. 

Prace należy dostarczyć do dnia 1 września 2014 r. do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwonaku. 

Różańce należy przynieść, natomiast napisany utwór (odręcznie lub komputerowo) można: 

- przynieść osobiście; 

- przesłać pocztą na adres: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwonaku, ul. Szkolna 1, 62-004 Czerwonak; 

- przesłać  e-mail na adres: czerwonak_gimn@wp.pl 

- zadzwonić pod numer telefonu: 61- 8120 - 240, a my osobiście odbierzemy;  

Podsumowanie naszej wspólnej pracy nastąpi w dniu 22 października 2014 r. podczas 

uroczystości Dnia Patrona, na którą osobiście Państwa zaprosimy.  

 

W imieniu Stowarzyszenia TAK społeczności szkolnej 

przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwonaku 

Emilia Korzep 


