
SZCZEGÓŁY PROGRAMU OBCHODÓW URODZIN KAROLA WOJTYŁY 

1. Dekorowanie okien, balkonów, posesji, podwórek i wszystkiego co możliwe, tak 

jak czyniliśmy to gdy Jan Paweł II, odwiedzał nas w czasie pielgrzymek do Ojczyzny.   

Polecamy konkurs zorganizowany przez Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski. 

Szczegóły na https://kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/35725-w-holdzie-

papiezowi 

 

2. Kilkulatki i Stulatek czyli atrakcje dla dzieci   
"Pragnę... wypowiedzieć tę radość, jaką dla każdego z nas stanowią dzieci, wiosna 

życia, zadatek przyszłości każdej dzisiejszej ojczyzny." JPII Nowy Jork 1979 r. 

 

Niech te wyjątkowe, setne urodziny naszego świętego Papieża będą okazją  

do przybliżenia Jego osoby i nauczania naszym dzieciom, chrześniakom, 

najmłodszym przyjaciołom. Dzisiejsi kilkulatkowie mogą poznać św. Jana Pawła II 

tylko przez nasze zaangażowanie. Nie zmarnujmy tej  szansy i okazji:) W ramach 

świętowania setnych urodzin św. Jana Pawła II proponujemy dla najmłodszych: 

 

- okolicznościową kartę pracy - atrakcyjny i angażujący dziecko sposób poznania kim 

jest św. Jan Paweł II 

- wierszem pisaną, przepięknie zilustrowaną historię św. Jana Pawła II - nie ma lepszej 

lektury na 18 maja 
dostępne od 17 maja br. na stronie www.martyria.pl  

 

 

3. 100 km dla świętego Jana Pawła II czyli z Karolem na sportowo 

Biegniemy, maszerujemy Nordic Walking i jedziemy rowerem - 100 km.  

 

Trasa biegu i Nordic Walking  
Podzielona jest na odcinki – 5 km, zapraszamy po 20 uczestników, aby razem 

przebiec / przemaszerować 100 km. 

Strat 17 V 2020 r. (niedziela) godz. 15.00 w kościele Matki Bożej Królowej 

Męczenników ul. Bołtucia 5. 

Rozpoczynamy Koronką do Bożego Miłosierdzia. Aby zachować bezpieczne 

odległości na trasie, co kilka minut będą wypuszczane kolejne osoby z linii startu. 

Nie są to profesjonalne zawody, ale przyjacielska przygoda. Razem chcemy przebyć 

100 km połączonymi siłami. Trasa wiedzie przez tereny zielone Górek Fordońskich  

i lasów, więc maseczki będą potrzebne tylko na starcie, później dla zdrowia własnego 

lepiej je zdjąć. 

Zapisy na bieg - Paweł Niedbalski (tel. 503 096 878) 

Zapisy na Nordic Walking - Ania Schmidt (tel. 604 069 255) 

 

Wyprawa rowerowa 
100 km dla Świętego Jana Pawła II wiedzie trasą Bydgoszcz- Toruń- Bydgoszcz przez 

Kończewice, gdzie w parafii pw. św. Jana Pawła II będzie odprawiona Eucharystia. 

Start 18 V 2020 godz. 8.00 spod sali D.A. Martyria, powrót około 18.00 

Zapisy: ks. Piotr Wachowski (tel. 782 550 940) 
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4. 100 tortów na 100 Urodziny  
Od 8 lutego pijemy Kawę z JPII - w ramach projektu Adwentowa Kawa.  

A jak Kawa... to i coś słodkiego do Kawy by się przydało.  

Nie ma lepszej okazji niż urodziny - a jak urodziny, to tort... a jak 100 urodziny to... 

100 tortów! 

 

Zapraszamy Was do zrobienia tortu na 100 Urodziny z JPII - takiego, który  

w niedzielę lub w poniedziałek z wieeelką przyjemnością zjecie z najbliższymi przy 

Kawie. A może podzielicie się z sąsiadami. Zróbcie sobie zdjęcie z tym tortem, może 

napiszcie kilka słów dla Jana Pawła II i prześlijcie zdjęcie do nas  

na fanpage Adwentowa Kawa https://www.facebook.com/adwentowakawa/  

lub na maila: mc.wiatrak@gmail.com  

 

Po co zdjęcie? Po pierwsze - by podzielić się radością i zobaczyć, czy faktycznie 

zrobiliśmy 100 tortów :) Po drugie, chcemy te zdjęcia wykorzystać, by stworzyć 

kolaż ze zdjęć dla JPII.  

 

Mamy nadzieję, że będzie to dobra zabawa dla każdego!  

Zaprasza Zespół Baristów Adwentowej Kawy  

 

5.  Koncert JESTEŚMY! 

18 maja o godz. 17.30, koncert dla Jana Pawła II, który odbędzie się w Twoim 

domu! Będzie czas na modlitwę, śpiew, radość, wspomnienia... szukaj nas na Youtube 

https://www.youtube.com/GPS POKOLENIEJP2 

lub na FB - https://www.facebook.com/pokolenieswJPII/ 

 

Zagrają dla Was: Zespół Figi Marcowe, Quadrans, Amen, Schola NSPJ, Katarzyna  

i Tomek Szewczyk z dziećmi, Agnieszka Więckiewicz, Agata Pufal, Agata 

Sklepowicz, Maria Peplińska, Agata Prokop, Natalia Smogulecka, Maciej Różycki, 

Jakub Brzeziński. 

 

Zapraszają Wolontariusze GPS  

 

 

6. Apel Jasnogórski i UWIELBIENIE za życie Karola Wojtyły 

Zwieńczeniem naszego wspólnego świętowania będzie godzina 21:00, 18 maja 2020 

r. kiedy staniemy do Apelu Jasnogórskiego w Duszpasterstwie Akademickim 

„Martyria”, by podziękować i wyśpiewać nasze uwielbienie Bogu, przez ręce Maryi 

za życie św. Jana Pawła II. Muzycznie obstawi to Zespół Figi Marcowe. 

Transmisję znajdziesz na www.martyria.pl i na https://www.facebook.com/martyriada/ 

 

 

 

7. Zrób FOTO i prześlij je do nas 

Zapraszamy do wspólnego przeżywania radości w dniu 18 maja br., poprzez 

zamieszczanie w komentarzach pod postem urodzinowym na facebooku zdjęć 

przedstawiających nasze indywidualne lub rodzinne świętowanie 100. urodzin Jana 

Pawła II. Pieczenie tortu, zjadanie go, dekorowanie mieszkania, okna lub balkonu, 

muzykowanie, czy jakiekolwiek inne aktywności, uwieczniajcie i wrzucajcie  

w komentarze na naszym profilu https://www.facebook.com/martyriada/  

Ok. 21.37 na profilu Martyrii utworzymy album, w którym zostaną zebrane przesłane 

do tego czasu zdjęcia. 
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