JAK PAMIĘTAMY PAPIEŻA
ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II?
W bieżącym roku przypada setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II,
stąd zapraszamy wszystkie dzieci, młodzież i dorosłych, aby
opowiedzieli nam o tym, jak go zapamiętali.
Być może są wśród nas tacy, którzy znali go osobiście. A może Twoja
mama, tato, babcia czy dziadek z jego rąk otrzymali sakramenty
święte? Czy znasz kogoś, kto z nim rozmawiał? A Ty, co czujesz
kiedy słyszysz jego imię? A może pochodzisz z Wadowic i sam nieraz
chodziłeś ulicami, którymi on chodził? Może byłeś w jego domu,
w którym dziś jest jego muzeum? Czy pamiętasz ten pierwszy raz,
kiedy uświadomiłeś sobie, że tak jak Ty, ten wielki człowiek jest
Polakiem? Choć nie poznałeś go osobiście, to może znasz jego słowa,
które gdzieś przeczytałeś lub usłyszałeś i wciąż są żywe w Twym
sercu? Czy pamiętasz ten moment, kiedy uświadomiłeś sobie, jak
bardzo to co mówił i robił zmieniło świat? Jak wyglądałyby losy Polski,
gdyby nie on? Opowiedz nam o tym wszystkim! Napisz, narysuj lub
nagraj i przyślij do nas.

TEMAT: „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II – CZŁOWIEK, KTÓRY KOCHAŁ CZŁOWIEKA”
Formy wypowiedzi:
• Prace plastyczne (Format – A4, A3)
- Uczniowie klas I-IV - technika dowolna 			
(rysunek, wydzieranka, kolaż)
- Uczniowie klas IV - komiks
• Prezentacja Power Point
– Uczniowie klas VI-VII
• Filmik video
– Uczniowie klas VIII i licealnych
• Refleksja pisemna
– Wszyscy zainteresowani, również dorośli

Zachęcamy także do przesyłania unikatowych
zdjęcia z domowych kolekcji z Papieżem św. Janem
Pawłem II. Zdjęcia i prace należy przesyłać e-mailem
na adres: mstepniak@archchicago.org lub pocztą
na adres:
Holy Name Cathedral
Fr. Marek Smółka
730 North Wabash Avenue
Chicago, IL 60611

Prace powinny być wykonane samodzielnie. Każda praca powinna zawierać: imię i nazwisko wykonawcy,
wiek (jeżeli twórcą jest dziecko lub młody człowiek), adres domowy, numer telefonu oraz adres e-mailowy.
Termin składania prac: 10 czerwca, 2020 r. Wybrane prace ukażą się na naszej stronie internetowej:
polonia.archchicago.org, jak również będą ukazywać się w polonijnym biuletynie Archidiecezji Chicago
„Jednym głosem.” Zapraszamy do twórczego wspominania św. Jana Pawła II!

