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Londyn – 1 września 2015 r.
Do Prezesów organizacji członkowskich
Rady Polonii Świata

Szanowni Państwo Prezesi,
Miniony rok 2014 był rokiem wyjątkowym pod wieloma względami – liczne obchody
znaczących historycznych rocznic, jednak kanonizacja Jana Pawła II miała największe
znaczenie szczególnie dla nas Polaków rozsianych na różnych kontynentach świata.
W związku z tym doniosłym i niepowtarzalnym wydarzeniem Europejska Unia
Wspólnot Polonijnych zwróciła się do Sejmu RP z prośbą ogłoszenia roku 2014 – Rokiem
Jana Pawła II. Niestety, ze względu na wcześniejsze ustalenia, Sejm RP nie zignorował naszej
prośby, lecz przesunął ją w czasie o rok, ogłaszając rok 2015 – Rokiem św. Jana Pawła II.
Prezydium RPŚ na ostatnim zebraniu w listopadzie postanowiło uczcić to wydarzenie
zachęcając wszystkie organizacje członkowskie do zorganizowania Dnia Papieskiego w
październiku. Zebrane z tego fundusze stanowić będą nasz wkład w program stypendialny
Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. To Fundacja bardzo bliska sercu naszego Papieża.
Wspiera ona ubogą, ale zdolną młodzież w Polsce. Została powołana do życia w 1999 roku,
po pielgrzymce Jana Pawła II do Polski. Jej celem jest propagowanie nauczania Jana Pawła II,
oraz budowanie tzw. „żywego pomnika” jego osobie. Więcej na temat Fundacji na stronach
www.dzielo.pl
Zebrane pieniądze chcielibyśmy złożyć do wspólnej puli i przekazać w Rzymie
przewodniczącemu Fundacji ks. Janowi Drob. Ta wspólna akcja będzie formą podziękowania
Polaków żyjących poza granicami kraju za niezwykły pontyfikat ich rodaka, jak również
uczczenie 25-tej rocznicy historycznej pierwszej konferencji po zmianach ustrojowych
w Polsce Emigracja – Kraj, oraz pierwszego spotkania RPŚ z Ojcem św. Zachęcam wszystkich
bardzo gorąco do włączenia się w to wspólne przedsięwzięcie.
Ponieważ Prezydium RPŚ powierzyło wykonanie tego zadania mojej osobie,
dlatego proszę wszelkie pytania i informacje przesyłać na mój adres mailowy
hmiziniak@googlemail.com Będę bardzo zobowiązana, jeżeli członkowie RPŚ przed
spotkaniem w Rzymie tj. do 22 października, przekażą do mnie e-mailem zadeklarowaną
sumę.

Łączę serdeczne pozdrowienia
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