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 Szanowni Państwo! 

 Drodzy Członkowie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich 

 Diecezji Tarnowskiej! 

 

Obecny rok 2018 będzie obfitował w wiele różnych inicjatyw związanych z 100. 

rocznicą odzyskania niepodległości czy też z 40. rocznicą wyboru na stolicę Piotrową Karola 

Wojtyły – krakowskiego kardynała, obecnie św. Jana Pawła II.  

Uwzględniając te wydarzenia Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej chce 

zaproponować konkretną inicjatywę, która może przyczynić się do pełniejszego i bardziej 

świadomego udziału w świętowaniu tych szlachetnych rocznic.  

W tym celu dnia 20 grudnia 2017 roku Biskup Tarnowski Andrzej Jeż powołał 

Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II, który ma na celu upowszechnianie 

bogatego dorobku myśli i wskazań św. Jana Pawła II. To nasz Święty Rodak uczył nas, jak 

mamy korzystać z daru wolności, upominał się o godność człowieka i należne człowiekowi 

prawa.  

O działalności Uniwersytetu, w ramach którego wykłady będą odbywać się w: 

Tarnowie, Nowym Sączu, Bochni, Mielcu oraz Krużlowej można przeczytać na stronie 

internetowej http://unsjp2.edu.pl/. Tam również został umieszczony dokładny harmonogram 

zajęć.  

W związku z powyższym, zwracam się z serdeczną prośbą o zapoznanie z tą 

inicjatywą Zarząd Stowarzyszenia oraz członków i rozesłanie informacji na ten temat do 

parafii, w których znajduje się Państwa Oddział. Będę wdzięczny również za przekazanie 

tej informacji podmiotom, do których Państwo macie dostęp, a które podejmują z Wami 

współpracę. Może również byłoby możliwym umieszczenie informacji na temat tej 

inicjatywy na Państwa stronie internetowej. 

Szanowni Państwo! Wasza wypróbowana już wiele razy życzliwość ośmiela mnie do 

skierowanie niniejszej prośby w nadziei, że i tym razem uda nam się wspólnie stworzyć 

szlachetne dzieło, które zwłaszcza w roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości może 

stanowić widoczny wkład w uświadamianie społeczeństwa na temat kwestii społecznych, 

podejmowanych przez Kościół, których historia sięga ponad 120 lat. 

Wszystkie potrzebne informacje są dostępne na wskazanej wyżej stronie, ja natomiast 

pozostaję do Państwa dyspozycji. 

 

Z wyrazami należnego szacunku 

 

 

        

 
          Ks. dr Jan Bartoszek 

        DYREKTOR UNSJPII 
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