
Zanim stąd odejdę, proszę was... 
- abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, 

- abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. 
Proszę was: 

- abyście mieli ufność nawet wbrew
każdej swojej słabości, 

abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, 
u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, 

- abyście od Niego nigdy nie odstąpili, 
- abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, 

do której On "wyzwala" człowieka, 
- abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest "największa", 

która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie 
nie ma ani korzenia, ani sensu. 

Jan Paweł II
Spotkanie poetyckie wspomnienie  o Wielkim Polaku w pierwszą rocznice 

beatyfikacji Jana Pawła II.
KIEDY:    1 maja 2012        GDZIE:      na placu Hallera, przy dębie Papieskim.

Zapraszam do współpracy wszystkich zainteresowanych.
Potrzebujemy osoby które mogły by poprowadzić lub uczestniczyli w spotkaniu które wstępnie jest 
zaplanowane w godzinach 12.00  16.00. Między innymi będą czytane wiersze Anny Chałasińskiej.

 Dlatego prosimy o pomoc:
szkoły, wszystkie parafie z Pragi, grupy oazowe ,grupy modlitewne, kółka różańcowe itd.
 Wszystkich chętnych którzy chcieli by pomóc prosił bym o zgłaszanie na podany kontakt:

Koordynator: Sławomir Wojdat 
telefony kontaktowe: 723 139 938 i 661 594 207

maile: myslpraska@gmail.com  i   woj.slawek1807@gmail.com
Dodatkowo  zbieram informacje na temat wszystkich mszy, spotkań, modlitw, itd. które odbędą się 

na terenie całej Warszawskiej Pragi, w tym dniu lub dni poprzedzające te rocznice.
Chciał bym wydrukować plakaty i ulotki promujące wszystkie spotkania i mszę poświęcone 

błogosławionemu Janowi Pawłowi II.
Plan działania w którym można pomóc 

1.Zebranie chętnych którzy chcieli by wystąpić na tym spotkaniu, ustalenie programu.
2.Zebranie krótkich artykułów dotyczących Jana Pawła II. 15 marca wydanie gazetki poświęconej 
Janowi Pawłowi II i informacja na temat obchodów rocznicy beatyfikacji. Dlatego mam prośbę o 

przesyłanie informacji o innych uroczystościach. 
3.Pomoc w kolportażu.

4.Do 1 kwietnia opracowanie plakatu i ulotek informacyjnych, druk i kolportażu. Poszukuję 
chętnych którzy pomogli by w opracowaniu graficznym.

5.Opracowanie specjalnego znaczka rocznicowego, do 15 kwietnia. Proszę o pomoc w 
zaprojektowaniu i wykonaniu.

6 Określenie planu obchodów rocznicy pod Dębem Papieskim na pl Hallera. Chętni mogą zgłaszać 
się cały czas, jedynie wcześniejsze zgłoszenie gwarantuje, że informacja znajdzie się rozdawanych 

materiałach.
7. Zorganizowanie grupy porządkowej. Załatwienie nagłośnienia, osób do rozdawaniu materiałów 

promocyjnych. Będzie potrzebne kilka osób w dniu spotkania do kierowania całym spotkaniem czy 
np. do rozdawania wody lub przekazywania informacji.

8. Poinformowanie wszystkich mediów na terenie dzielnicy, gazety, radio, telewizja. Potrzebujemy 
ludzi do kontaktu z dziennikarzami.

Jesteśmy zainteresowani też innymi pomysłami związanymi z rocznicom, które możemy włączyć 
do podanego powyżej programu. 

Zapraszam do pomocy wszystkich chętnych
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