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XXVIII
NIEDZIELA

I czytanie: 2 Krl 5,, 14-17
Uzdrowienie Naamana

Psalm:

Ps 98 (97)

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie

II czytanie: 2 Tm 2, 8-13
Jeśli trwamy w cierpliwości, będziemy
królowali z Chrystusem

ZWYKŁA

Rewolucja
różańcowa
czytaj więcej na str: 4-5

Ewangelia: Łk 17, 11-19
Dzień Papieski
Dzień Fatimski
Rok liturgiczny C/I

„Jak paciorki w Wielkiej Procesji Różańcowej” - rysował Mikołaj

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj obchodzimy XIX Dzień Papieski. Po Mszach św.
można złożyć ofiarę na stypendia dla zdolnej ubogiej
młodzieży.
2. Dzisiaj po wieczornej Eucharystii, spotkanie rodziców
kandydatów do sakramentu bierzmowania w dolnym
kościele.
3. W poniedziałek w kawiarence parafialnej od g. 15.30
odbędą się darmowe badania parametrów stanu
zdrowia. Zapraszamy!
4. Nabożeństwa różańcowe w naszej parafii: dla dzieci w
poniedziałki, środy i piątki w górnym kościele o g. 17.00,
dla dorosłych codziennie o 17.30 w dolnym kościele.
5. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję
modlitewną „Jerycho Różańcowe” w intencji naszej
parafii, diecezji i Ojczyzny.
6. Zapraszamy do wzięcia udziału w Wielkiej Procesji
Różańcowej ulicami naszej parafii, która odbędzie się w sobotę, 19 października. O g. 18.00 Eucharystia w górnym koś-

-ciele, a po niej procesja ulicami Jasienia, bez względu na
pogodę. Podczas procesji odmawiana będzie jedna tajemnica
Różańca Świętego w intencji misji. Prosimy przynieść ze sobą
świece! Zapraszamy!
7. W przyszłą niedzielę Stowarzyszenie Lekarzy Katolickich,
dokona w naszej parafii prezentacji kandydatki na ołtarze,
Sługi Bożej dr Aleksandry GABRYSIAK – patronki jednej z ulic
naszej parafii. Więcej informacji w dzisiejszym biuletynie.
8. W dniach 25-27 października odbędą się w naszej parafii
weekendowe rekolekcje ewangelizacyjne, które poprowadzi
Szkoła Maryi. Zachęcamy do uczestnictwa. Więcej informacji
u ks. Tomasza i na plakatach.
9. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych na rok 2020.
Od dzisiaj można zabrać ze sobą kartki wypominkowe na
modlitwę za zmarłych w listopadzie. Wypisanie czytelnie
kartki, będzie można wrzucać do specjalnie przygotowanej
skrzynki od przyszłej niedzieli. W przyszłą niedzielę, zbiórka
do puszek na działalność naszego parafialnego biuletynu.

REDAKCJA

KONTAKT Z PARAFIĄ

Redaktor naczelny
Ks. Tomasz – topolski.tomasz91@gmail.com
Teksty

Ewa Rola, Maria Rusiecka, Katarzyna Tamowicz,
Lucyna Witek, Piotr i Joanna Błędzcy
Korekta
Małgorzata Migdał
Opracowanie graficzne Katarzyna Karczewska

Z kalendarza liturgicznego:
Wtorek, 15 października: Wspomnienie obowiązkowe Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i
doktora Kościoła
Środa, 16 października: Wspomnienie obowiązkowe Świętej Jadwigi Śląskiej
Czwartek, 17 października: Wspomnienie obowiązkowe Świętego Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i
męczennika
Piątek, 18 października: Święto, Świętego Łukasza, Ewangelisty

Z Ewangelii według św. Łukasza:
Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez
pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło
naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i
głośno zawołali: "Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami". Na ich
widok rzekł do nich: "Idźcie, pokażcie się kapłanom". A gdy szli,
zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony,
wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg
Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: "Czy
nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden
się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten
cudzoziemiec". Do niego zaś rzekł: "Wstań, idź, twoja wiara cię
uzdrowiła".

ul. Kartuska 349, 80-125 Gdańsk, tel. 58 3-03-99-94
e-mail: jasien@diecezjagdansk.pl
www.parafiajasien.gda.pl
www.youtube.com/gdanskjasien
Biuro parafialne: wt i czw 16.00-17.30, sob 10.00-12.00
Numer konta Pekao SA II O/Gdańsk
24 1240 1268 1111 0000 1541 8823

Strona 8

Niewdzięczność uzdrowionych z trądu

KOMENTARZ:
Syryjczyk Naaman i dziesięciu trędowatych na
pograniczu Samarii i Galilei, wszyscy oni zostali
uwolnieni od swojej choroby, która czyniła ich
nieczystymi w oczach ludzi. Trąd, którym byli
zarażeni, dotknął nie tylko ich ciał, lecz także dusz.
Człowiek jest całością, dlatego współcierpi w nim
wszystko. Trąd duszy to grzech niewiary w to, że Bóg
kocha, że może oczyścić. To przekonanie, że moje
grzechy nie zostaną zapomniane. To danie wiary
podszeptom złego, który zapewnia: Niechybnie
umrzesz z powodu swej nieczystości. Jezus mówi co
innego: "Twoja wiara cię ocaliła". Uwierz, zaufaj,
powierz się, aby wzrosło w tobie przekonanie, że
jestem Bogiem, który nie zachowuje pamięci o
grzechach i dochowuje wierności.

Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy na miesiąc październik:

Ewangelizacyjna: Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.
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Intencje mszalne na nadchodzący tydzień:
Poniedziałek 14.10.2019
8.00
18.00

1. +Lucyna TARABASZ -10 r. śm. o niebo
2. W intencji Henryka o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej
1. +Ewa ANDRZEJCZAK o łaskę nieba
2. za nowożeńców Łukasza i Izabelę o Boże błogosławieństwo
3. +Wojciech KOSZUCKI
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Wtorek 15.10.2019
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została
powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000
roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana
Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na
rzecz Kościoła i Ojczyzny. Idea utworzenia Fundacji
jako organizacji, której działalność ma upamiętniać
Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania
Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć
społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury,
narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski
w 1999 r.

W ciągu dziewiętnastu lat swojej działalności
Fundacja objęła opieką kilka tysięcy młodych ludzi z
całej Polski zgodnie z wezwaniem Ojca Świętego do
„nowej wyobraźni miłosierdzia”. Około 2000
stypendystów niemalże z każdego zakątka Polski
tworzy niezwykły pomnik, budowany przez Polaków
wdzięcznych św. Janowi Pawłowi II.
Upamiętnienie pontyfikatu Papieża Polaka, do
którego została powołana Fundacja, dokonuje się
poprzez organizowanie corocznego Dnia Papieskiego.
Stanowi on okazję do ponownego odczytania
papieskiego nauczania. Zadanie to jest niezwykle
ważne szczególnie po kanonizacji Ojca Świętego.

8.00

Obchody Dnia Papieskiego ukazują osobę i dzieło
św. Jana Pawła II młodemu pokoleniu, które nie
miało już możliwości osobistego spotkania Świętego
Papieża Polaka. Dzień Papieski obchodzony jest
każdego roku, w niedzielę poprzedzającą wybór
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
Osoby i instytucje, które w sposób szczególny
przyczyniają się do promocji nauczania św. Jana
Pawła II lub poprzez swoje działania realizują
wezwanie Papieża Polaka do obrony godności
człowieka, mają szansę zdobyć najważniejszą nagrodę
Kościoła katolickiego w Polsce – Nagrodę TOTUS
TUUS. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
przyznaje nagrody od 2000 roku. Laureatami
„Katolickich Nobli” są ludzie, którzy oddali się służbie
prawdzie i dobru, wyciągający pomocną dłoń
zmarginalizowanym czy też dzielący się ze swoimi
czytelnikami, słuchaczami lub widzami słowami św.
Jana Pawła II. Inni pielęgnują i promują wartości
chrześcijańskie – rdzeń naszej kultury i tożsamości.
Nagrody TOTUS TUUS wręczane są co roku w wigilię
Dnia Papieskiego podczas uroczystej Gali na Zamku
Królewskim w Warszawie.

18.00
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Środa 16. 10. 2019
8.00
18.00

1. + Grażynę o Boże Miłosierdzie i radość nieba w rocznicę śmierci
2. wolna
1. + Krzysztof RADZIK 3 r.śm. o niebo
2. Za Annę i Stanisława w 28 rocz. ślubu dziękczynno-błagalna i opiekę M Bożej
3.wolna

Czwartek 17.10. 2019
8.00
18.00

1.wolna
2. wolna
1. + Dariusz PIERNICKI
2. w intencji Joanny i Wojciecha w 10 rocz. ślubu /rez/
3.wolna
4.wolna
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Piątek 18.10. 2019
8.00
18.00

1. + Zofię o Boże Miłosierdzie i wieczne zbawienie
2. + wolna
1. + Zbigniew i Renata i zmarli rodzice z obu stron
2. + Teresa i Andrzej SIKORSCY o łaskę nieba
3. wolna

Sobota 19. 10. 2019
8.00
18.00

1. + Dariusz PIERNICKI o niebo
2. o dary Ducha Świętego dla dzieci: Mikołaja, Krzysztofa i Kingi
1. +Irena PETKE i Sławomir WOLAŃSKI w 6 r. śm.
2. +Marcin i Maria i zmarłych z rodziny PIRÓG
3. ++ Stefan i rodzice z obu stron, zmarłych szwagrów i ++ z rodziny PYSZKA
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Niedziela 20.10. 2019
XXIX Niedziela zwykła
7.30
9.00
9.15
10.30
11.00
12.00
13.15
18.00
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1.+ Janina KORTAS, +Jan i +Lucyna o niebo.
2. wolna
1. + Maria 17 r. śm. i zmarłych z rodziny
2. W intencji nowożeńców Pawła i Dominikę w miesiąc po ślubie.
3. + Dariusz PIERNICKI.
4. wolna

+ Alfons o łaskę zbawienia
1.+ Kazimiera i Tadeusz BOCHENEK i ++ z rodziny BOCHENEK Bartnickich
2. Bronisław i Eugenia DOMINÓW
Za parafian.
+ Ryszard o łaskę nieba
+ Stanisław i Kunegunda o niebo
1.w intencji syna Bartosza w 14 urodziny i Pawła w 43 urodziny o Boże bł., opiekę MB i zdrowie
2. + Dariusz PIERNICKI w 2 m-ce po śm.
1. za Irenę i Zdzisława w rocz. ślubu o potrzebne łaski i opiekę M Bożej
2. + Aniela i Roman i ++ z rodziny
1.+ mąż Albin MAKURAT i ++ rodziców Bernard i Klara LANGE o niebo.
2. w int. Michała w 11 urodziny, dziękczynno-błagalna

Strona 7

13 października 2019

Tygodnik Parafialny

Nr 32 (50)/19

13 października 2019

Tygodnik Parafialny

„To uzupełnienie o nowe tajemnice, w niczym nie
szkodząc żadnemu z istotnych aspektów tradycyjnego układu tej modlitwy, ma sprawić, że będzie
ona przeżywana w duchowości chrześcijańskiej, z
nowym zainteresowaniem jako rzeczywiste wprowadzenie w głębię Serca Jezusa Chrystusa, oceanu
radości i światła, boleści i chwały”1.
Jan Paweł II przez całe swoje życie był wiernym czcicielem Matki Najświętszej. Za papieżem Pawłem VI powtarzał,
że „chrześcijański znaczy maryjny”, a maryjność dla Jana Pawła II to przede wszystkim różaniec.
Jan Paweł II przez całe swoje życie
był wiernym czcicielem Matki Najświętszej. Za papieżem Pawłem VI powtarzał, że „chrześcijański znaczy maryjny”, a maryjność dla Jana Pawła II to
przede wszystkim różaniec.
Pierwsze tradycje związane z różańcem, które wprowadził Jan Paweł II, w
trakcie trwania swojego pontyfikatu, to
przede wszystkim transmisja różańca
odmawianego przez niego w pierwszą
sobotę miesiąca oraz obdarowywanie
różańcem każdego z kim się spotykał.
W ten sposób rozpowszechniał tę
formę modlitwy, jednocześnie zapraszając do jej odmawiania. Bywając w
różnych sanktuariach maryjnych na
całym świecie pozostawiał w nich
różaniec jako papieskie wotum i w każdym z tych miejsc pozostawiał prostą
katechezę, która nakłaniała do odmawiania modlitwy różańcowej.

Szczególne przesłanie kierował
do wszelkich wspólnot, ale także do
rodzin, by te uznały różaniec za
najlepszą i najskuteczniejszą formę
modlitwy. Codzienne odmawianie
różańca jest rozmową dzieci z Matką,
a także modlitwą składaną przez Jej
ręce na ręce Jej Syna.
Jednak rewolucyjne zmiany
zostały wprowadzone przez Jana
Pawła II w 2002 r. 7 października tegoż roku papież napisał list Rosarium
Virginis Mariae, co oznacza Różaniec
Najświętszej Maryi Panny. Listem
tym ogłosił rok różańca. Wprowadzał
on również pięć nowych tajemnic,
nazwanych
„misterium światła”,
a także przedstawiał prawidłowy
sposób odmawiania tej modlitwy.

Tajemnice Światła
Wprowadzenie nowej części różańca było
istotną zmianą w charakterze tej modlitwy. Przede
wszystkim złamało to pierwotny schemat nawiązujący do liczby 150 Psalmów. Papież uznał jednak
zasadność uzupełnienia istniejących części o tajemnice związane z życiem publicznym Jezusa. W ten
sposób, by różaniec mógł być pełnym streszczeniem
Ewangelii, po tajemnicach radosnych, gdzie rozważamy wcielenie i ukryte życie Jezusa, a przed tajemnicami bolesnymi - męką i śmiercią i tajemnicami
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chwalebnymi - tryumfie zmartwychwstania, rozważać również tajemnice bezpośrednio mówiące o życiu Jezusa. W tej części przechodzimy od chrztu w
Jordanie, gdzie Bóg nazywa Jezusa swym Synem
umiłowanym, poprzez cud w Kanie Galilejskiej, gdzie
ukazana jest szczególna więź Matki z Synem, poprzez
głoszenie Królestwa Bożego i trzyletnie nauczanie,
niezwykłe przemienienie na Górze Tabor i w końcu
ustanowienie najpiękniejszego z darów czyli Eucharystii.

Wprowadzenie czwartej części różańca miało
także znaczący wpływ na wizualizację w świątyniach
i kapliczkach, gdzie różaniec był dotąd przedstawiony
w „starym” porządku. Nie wystarczyło zatem „dostawić” pięć nowych tajemnic, bowiem musiały one
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znaleźć się pomiędzy częściami radosnymi a bolesnymi. Jednak dla papieża istotą była wola Boga.
A wolą Boga jest zbawienie człowieka. Jeśli zatem
medytacja dodatkowych niezwykłych tajemnic chrztu w Jordanie, cudu w Kanie, głoszenia Królestwa, przemienienia na Górze Tabor czy ustanowienia Eucharystii, ma przyczynić się do zbawienia
człowieka i stać się pomocą w osiągnięciu tego celu,
to należy je wprowadzić, mimo innej, wielowiekowej
utartej tradycji. Tak właśnie, pod wpływem Ducha
Świętego, Jan Paweł II wprowadził reformę
różańcową.

Kontemplacja – istota modlitwy różańcowej
Modlitwa różańcowa, będąc modlitwą maryjną,
ma charakter głęboko chrystologiczny i ewangelizacyjny. Papież w swym liście skierował do wiernych prośbę i wskazówkę, by odmawianie różańca
było nierozerwalnie związane z głęboką kontemplacją odmawianej tajemnicy. Ponadto, by nie zgubić piękna słów powtarzanych w modlitwie różańcowej, nie wolno się spieszyć: „Różaniec z natury
swej wymaga odmawiania w rytmie spokojnej
modlitwy i powolnej refleksji, by przez to modlący
się łatwiej oddał się kontemplacji tajemnic życia
Chrystusa, rozważanych jakby sercem tej, która ze
wszystkich była najbliższa Panu, i by otwarte zostały
niezgłębione tych tajemnic bogactwa (…) Centrum
Zdrowaś Maryjo, poniekąd zwornikiem między jego
pierwszą a drugą częścią jest imię Jezus. Czasami,
przy pośpiesznym odmawianiu, to centrum uchodzi
uwagi, a wraz z nim również nawiązanie do misterium Chrystusa, które jest kontemplowane. Ale to
właśnie akcent, jaki kładzie się na imieniu Jezus i na
Jego misterium, znamionuje znaczące i owocne odmawianie różańca (…) Ponadto, mocą swego charakteru medytacyjnego, przez spokojne następowanie
po sobie kolejnych Zdrowaś Maryjo, różaniec wywiera na modlącego się kojący wpływ, który usposabia go do przyjmowania i doświadczania w głębi
swego jestestwa oraz do szerzenia wokół siebie tego
prawdziwego pokoju, który jest szczególnym darem
Zmartwychwstałego”2.

Święty papież Jan Paweł II wprowadzając zmiany
w odmawianiu tej pięknej modlitwy wyszedł
naprzeciw nowoczesnemu światu. Modlitwa ta, bez
odpowiedniej wiedzy i wiary, wydaje się odtwórczym
powtarzaniem wyuczonej w dzieciństwie modlitwy.
Papież, zapraszając do kontemplacji tajemnic różańca, tym bardziej części światła, podnosi poprzeczkę
współczesnemu człowieku. Jednocześnie przekazuje
najskuteczniejszą, ale i wymagającą formę modlitwy
jaką jest właśnie kontemplacja. Świat tak bardzo
potrzebuje Boga, że tylko wyższa forma otwarcia się
na Niego może pozwolić Mu działać. Natomiast
człowiek, który rozsmakuje się w tej formie modlitwy, będzie w stanie zawsze walczyć z przeciwnościami losu, a sprawy doczesne pozostaną na
właściwym, drugorzędnym miejscu.
Ewa Rola
1) List Apostolski Rosarium Virginis Mariae
2) tamże
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Od sześciu lat przy parafii bł. Doroty z Mątew działa telewizja parafialna o nazwie TVO Gdańsk-Jasień. Do tej
pory zrealizowano 149 programów, przygotowanych w sposób zgodny ze sztuką dziennikarstwa telewizyjnego.
Od czasu, kiedy technika cyfrowa upowszechniła dostęp do komunikacji międzyludzkiej, przekaz telewizyjny
również stał się, jak powiadają, „na wyciągnięcie ręki”. Nic
zatem nie stało naprzeciw temu, aby ta forma medialna,
obok radia i prasy, stała się narzędziem ewangelizacyjnym
na poziomie parafii. Są takie wspólnoty, które redagują nie
tylko biuletyny parafialne, ale posiadają własne rozgłośnie
radiowe, nie znam jednak takiej, poza naszą, gdzie przygotowywane byłyby i emitowane programy telewizyjne.
W większości wypadków, poszczególne wspólnoty
ograniczają się do rejestracji video wydarzeń religijnych, by
potem publikować je praktycznie jako materiały surowe
poprzez Internet na swoich portalach. Początkowo było tak
i w naszej, jasieńskiej parafii, jednakże materiały wyróżniało to, że były publikowane w formie montowanych
reportaży. Wkrótce jednak, ksiądz proboszcz Zygmunt
Słomski, notabene członek Katolickiego Stowarzyszenia
Dziennikarzy, zasugerował, żeby pokusić się o bardziej ambitne formy dziennikarskie. Kolejnym etapem na tej drodze były transmisje ważnych wydarzeń religijnych w systemie „na żywo”. Wydawało się to wyjątkowo atrakcyjne,
jednakowoż wysiłek związany z organizacją takiego
przedsięwzięcia, był nieporównywalnie większy od efektów. Tak więc od września 2013 roku rozpoczęliśmy
nadawanie własnych programów. Konstrukcja takich materiałów wymagała znacznie większego wysiłku, gdyż trzeba
było skonstruować odpowiednie sygnały dla poszczególnych działów tematycznych oraz „dżingiel” tytułowy, ale
możliwość oglądania ich w dowolnym, korzystnym dla
widza czasie, zdecydowała o swoistym sukcesie tej koncepcji. Mamy zatem: „Informacje bieżące”, „A co u sąsiadów”,
„Moja wiara”, „O tym warto wiedzieć”, „Pocztówka filmowa”, „Rocznice i wspomnienia” czy „Z naszego archiwum”.
Potwierdziło to, że posiadanie własnego medium daje
możliwość pokazania na całym świecie zarówno wydarzeń
danego środowiska, interesujących ludzi i ich inicjatyw,
a także tego, czym warto zainteresować widzów. Ważne
jednak w tej aktywności jest to, aby poszczególne cegiełki
programowe realizowane były nie tylko zgodnie ze sztuką
dziennikarstwa, a także z przestrzeganiem etyki dziennikarskiej.
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Miłowanie bliźniego oznacza odczuwanie współczucia z powodu cierpienia braci i sióstr, podejście,
dotykanie ich ran, dzielenie się ich historiami, aby konkretnie okazywać wobec nich Bożą czułość.
Oznacza to stawanie się bliźnimi wszystkich podróżnych pobitych i porzuconych na drogach świata,
aby ukoić ich rany i zabrać ich do najbliższego miejsca gościny, gdzie można by zaspokoić ich potrzeby.

Dokończenie ze strony 2

Przez minione lata udało się do TVO Gdańsk-Jasień
przekonać wierne grono odbiorców nie tylko na terenie
parafii bł. Doroty z Mątew, ale również w kraju, a także
m.in.: w Niemczech, na Majorce, we Włoszech a nawet
w Stanach Zjednoczonych.
Chcąc uatrakcyjnić kolejne programy, zarówno
różnorodnością podejmowanej tematyki, jak i nowymi
twarzami prowadzących, na zakończenie każdego z programów ks. Zygmunt, który - jak dotychczas - jako jedyny zapowiada poszczególne materiały, zaprasza chętnych do współpracy z naszą telewizją. Choć jest to
działalność bezinteresowna, jak zwykło się określać, „na
chwałę Bożą”, może dostarczyć wyjątkowych przeżyć
i pomóc w zdobyciu doświadczenia w poznaniu dziennikarstwa telewizyjnego zarówno w wymiarze redakcyjnym, jak i technicznym (umiejętność posługiwania
się kamerami oraz nauczenie się montażu). Jakby przy
okazji, powstaje oryginalna telewizyjna kronika parafii,
dzięki której można obejrzeć uroczystości z udziałem
np. abp Tomasza Pety z Kazachstanu, Prymasa Polski
abp Józefa Kowalczyka, a także mogliśmy wspomnieć
ś.p. ks. Bogdana Pulczyńskiego.
Dobrze by było, gdyby nadal, choć dwa razy w miesiącu można było zaprosić widzów do obejrzenia
aktualnego programu TVO Gdańsk-Jasień. Mamy jednak
świadomość tego, że oprócz naszych osobistych
zamiarów i chęci, warunek jest jeszcze jeden… – jeśli
Pan Bóg zechce…

Jednym z najważniejszych działań Fundacji jest
prowadzony od samego początku jej istnienia program
stypendialny. Stypendia przyznawane są zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z małych miast
i terenów wiejskich w oparciu o zatwierdzony przez Zarząd
Fundacji Regulamin przyznawania stypendiów edukacyjnych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Fundacja
rozpoczynała swoją działalność, przyznając stypendia 500
osobom. Dziś, dzięki hojności Polaków, program obejmuje
prawie 2000 młodych ludzi z całej Polski, co jest możliwe
tylko dzięki ofiarności i dobrej woli społeczeństwa.

Pomysł wakacyjnego spotkania wszystkich stypendystów zrodził się w 2001 roku. Wówczas stypendium
otrzymywało 500 stypendystów z 5 diecezji. Aktualnie, ze
względu na dużą liczbę stypendystów, organizowane są
trzy letnie obozy dla każdej z grup wiekowych: dla
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich,
dla studentów oraz dla maturzystów – przyszłych
studentów, dla których obóz jest okazją do poznania ludzi
ze swoich wspólnot akademickich i zdobycia informacji
o mieście, w którym będą studiować i mieszkać. Obozy
formacyjno-integracyjne stanowią integralną część
programu stypendialnego.

Bogusław Olszonowicz
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