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SPRAWOZDANIE 

Stypendyści obchody XII Dnia Papieskiego w Lublinie rozpoczęli już w niedzielę 6 

października. Wygłosili oni świadectwa bycia stypendystą w niektórych lubelskich parafiach.  

8 października odbyła się sesja konferencyjna pod takim samym hasłem jak 

tegoroczny Dzień Papieski: „Jan Paweł II – Papież Dialogu”. Stypendyści i zebrani słuchacze 

mogli dowiedzieć się jak filozofie definiuje „dialog”, a także poznali znaczenie tego słowa w 

sensie ekumenicznym. Została przybliżona także tematyka dialogu chrześcijańsko-

muzułmańskiego oraz chrześcijańsko-żydowskiego. Wśród prelegentów był ks. dr hab. 

Sławomir Pawłowski – przewodniczący Rady Ekumenicznej Archidiecezji Lubelskiej oraz 

ks. prof. dr hab. Alfred Wierzbicki – dyrektor Instytutu Jana Pawła w Lublinie. 

W sobotę (12 października) Stypendyści mogli uczestniczyć w czuwaniu 

przygotowanym przez Centrum Jana Pawła II oraz FDNT. Oprawę muzyczną przygotował 

Chór Papieski – owoc warsztatów muzycznych przygotowanych przez CJPII. Dla 

Stypendystów był to czas przygotowania do niedzielnych obchodów Dnia Papieskiego. 

Zebrania sił duchowych, ale i fizycznych. 

13 października w całej Polsce obchodziliśmy XIII Dzień Papieski. Dla Stypendystów 

był to szczególny dzień, ze względu na ilość wydarzeń.  

W samo południe na Placu po Farze Stypendyści zaprosili mieszkańców Lublina do 

wspólnej zabawy. Na trwającym prawie godzinę happeningu odśpiewali kilka piosenek, 

zaprezentowali kroki zabaw muzycznych, rozdawali balony oraz krówki. A potem wyjrzało 

słoneczko 

 

Tego także dnia o 17.00 przedstawiciele Stypendystów uczestniczyli we Mszy Św. w 

lubelskiej archikatedrze, którą odprawiał i homilię wygłosił ks. bp Mieczysław Cisło. 

O godz. 19.00 na Auli im. Kard. S. Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego rozpoczęło się najważniejsze i największe wydarzenie całych obchodów – 

Koncert Papieskim. Był on podsumowaniem obchodów Dnia Papieskiego i całego ubiegłego 

roku pracy. Stypendyści w szczególny sposób wyróżnili osoby, które wspierały ich w 

dotychczasowych działaniach.  Byli to: ks. Marek Urban, ks. Marek Szołdra, ks. Wojciech 

Pęcherzewski, o Piotr Twardecki, pani Monika Lipińska oraz pan Sławomir Skowronek. Galę 

uświetnił zespół taneczny „Gwiazdy Czeczenii”, oraz dwa zespoły muzyczne „Puente” oraz 

„Razem za Jezusem”. Widzowie mogli dowiedzieć się czym jest Fundacja „Dzieło Nowego 

Tysiąclecia”, a także był to moment ogłoszenia wyników konkursu literackiego dla szkół 



gimnazjalnych i ponad-gimnazjalnych „Droga do Nieba”. Nagrody zwycięzcom wręczył 3-

krotny Mistrz Świata w karate tradycyjnym Daniel Iwanek. 

Nie jest to jednak koniec obchodów. We wtorek (15 października) o 13.30 

Stypendyści organizują Dzień Papieski w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie. 

Studenci chcą przybliżyć małym pacjentom postać swojego patrona bł. Jana Pawła II. W 

ramach tego dnia zostanie wyświetlony krótki, film, odbędzie się konkurs plastyczny, a także 

przeprowadzone zostaną różnego rodzaju gry i zabawy.  

Całość obchodów kończyć będzie czuwanie w środę (16 paźdz.) o godz. 20.00, które 

odbędzie się w kościele akademickim KUL-u. Będzie to podziękowanie Panu Bogu za całe 

obchody, momentem wyciszenia, a także początek przygotowań DA KUL do kanonizacji bł. 

Jana Pawła II. 


