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Pierwsza sesja, w czwartek 9 października, rozpoczęła się
od powitania, krótkiej prezentacji obecnych i przedstawienia programu obrad. Prowadzący spotkanie ks. prał. Stefan
Wylężek przypomniał, że dzisiaj Fundacja realizuje te same
cele, które postawił przed nią Ojciec Święty Jan Paweł II, a
ich konkretną realizację zatwierdza Rada Administracyjna
Fundacji na dorocznym styczniowym zebraniu. Ksiądz
Administrator przedstawił też budżet i sytuację finansową
Fundacji. Wyraził wdzięczność wszystkim dobroczyńcom
Fundacji, którzy w dobie światowego kryzysu wiernie
wspierają to papieskie dzieło. Następnie dyrektorzy instytucji Fundacji przedstawili zgromadzonym prezesom i delegatom Kół i Towarzystw Przyjaciół Fundacji aktualne zadania i perspektywy na najbliższą przyszłość. Ks. prał. M.
Niepsuj pokrótce scharakteryzował zadania Domu Polskiego, który już od 28 lat przyjmuje gościnnie nie tylko polskich pielgrzymów. Od 1 października 2009 r., po długich
staraniach, został on zalegalizowany jako Casa per ferie.
Wciąż prowadzone są prace remontowe, konserwacja
urządzeń i zaplanowany został generalny remont willii. O
Ośrodku Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II
jako miejscu gromadzenia wszystkiego, co posiada wartość
świadectwa i co tworzy historyczne tło pontyfikatu mówił
ks. dr Andrzej Dobrzyński. Dokumentacja zawiera wszelkiego rodzaju publikacje dotyczące Papieża Polaka, nagrania
dźwiękowe, filmy i videokasety, fotografie, numizmaty, filatelistykę oraz inne przedmioty
związane z pontyfikatem. Powstało lektorium dające możliwość pogłębiania znajomości
nauczania Jana Pawła II w oparciu o zebraną dokumentację.
Ośrodek prowadzi też działalność bibliograficzną, wydawniczą (wydano 41 pozycji), popularyzuje zgromadzone zbiory
poprzez wystawy, artykuły i
książki, oprowadzanie po muzealnych pomieszczeniach. Sekcja
Studium, powołana w 2005 r. ma

OBRADY PREZESÓW KÓŁ I TOWARZYSTW
PRZYJACIÓŁ FUNDACJI JANA PAWŁA II
RZYM 9-10-11 X 2009
Spotkanie osób, które łączą te same przekonania, ten sam
cel, jest zawsze cennym czasem, sprzyjającym poznaniu,
umocnieniu, twórczemu poszukiwaniu nowych dróg
rozwoju. Te wszystkie walory spotkania można odnieść do
trzydniowych obrad prezesów Kół i Towarzystw Przyjaciół
Fundacji Jana Pawła II, na które przybyło 38 osób z 12
krajów. Październikowe dni 9, 10 i 11 zasadniczo należały
do tzw. ottobrat rzymskich ze względu na lazurowe niebo,
ciepłe powietrze, przyjazne osobom przybyłym z trzech
kontynentów, z różnych stref klimatycznych. Ten dobry klimat panował też w progach gościnnego Domu Polskiego
dzięki trosce okazywanej przez cały jego personel. Również wśród przybyłych prezesów bardzo szybko zapanowała atmosfera życzliwości i przyjaźni.
Msza św. sprawowana na początku obrad przez administratora Fundacji ks. prał. Stefana Wylężka z koncelebrującymi kapłanami, pełniącymi ważne funkcje w Papieskiej Fundacji, stanowiła zawiązanie tej wspólnoty, czerpiącej z tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, i zatroskanej o dziedzictwo Jana Pawła II.
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za zadanie rozwijać w sposób naukowy refleksję nad pontyfikatem i nauczaniem Jana Pawła II; nawiązując współpracę
z innymi placówkami badawczymi, wydając publikacje,
organizując sympozja. Dom Fundacji w Lublinie, prowadzony przez księży sercanów pod kierownictwem ks.
Ryszarda Krupy jest dla stypendystów Fundacji miejscem
zamieszkania i duszpasterskich spotkań młodzieży z krajów
należących dawniej do terytorium ZSRR. W ciągu blisko
dwudziestu lat trwania programu stypendialnego ponad 700
osób mogło zdobyć wyższe wykształcenie. Po ukończeniu
studiów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zdecydowana większość (ok. 80%) powróciła do krajów pochodzenia i podjęła prace na uczelniach katolickich i państwowych, w sektorze mediów, jako nauczyciele i katecheci,
oraz w sektorze biznesu. Po tej wypowiedzi padło wiele
pytań, a odpowiedzi ks. R. Krupy oraz ks. S. Wylężka pomogły w zrozumieniu na czym polega proces selekcji kandydatów do stypendiów, jak przebiega ich formacja intelektualna, humanistyczna i chrześcijańska, na jakich zasadach
funkcjonują stypendia dla młodzieży z Europy Środkowej i
Wschodniej, studiującej w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Ks. Krupa SCJ przekazał w imieniu stypendystów Fundacji wyrazy wdzięczności i pozdrowienia
skierowane do dobroczyńców, którym zawdzięczają możliwość studiowania w Polsce. Zwiedzanie zbiorów Ośrodka
Dokumentacji Pontyfikatu uwieńczyło tę część obrad.
Podczas kolejnej sesji prezesi oraz delegaci tych prezesów, którzy nie mogli przybyć do Rzymu mówili o działalności poszczególnych Kół Przyjaciół. Podczas tego dzielenia uwydatniła się zarówno zbieżność jak i różnorodność
podejmowanych inicjatyw. Pierwsze Towarzystwo Przyjaciół Fundacji powstało w Nowej Anglii, USA, równolegle z
zakupem Domu Polskiego w Rzymie. Istnieją Koła działające od 20 lat i takie, które zostały zawiązane niecały rok
temu. Ich członkowie zwykle gromadzą się na modlitwie,
liturgii Eucharystii z okazji papieskich rocznic (18 V, 16 X),
i w pobliżu dat najważniejszych świąt chrześcijańskich:
Bożego Narodzenia (opłatek) i Wielkanocy. Pogłębiają
znajomość nauczania Jana Pawła II przez konferencje, dni
skupienia. Prezesi Kół i Towarzystw Przyjaciół Fundacji są
inicjatorami albo współorganizatorami wydarzeń kulturalnych i religijnych związanych z osobą i pontyfikatem
Jana Pawła II. Wspierają programy Fundacji wysyłając
do Rzymu regularne składki członkowskie i większe donacje np. z bankietów, pielgrzymek do różnych sanktuariów.
W jednych krajach przyjaciele Fundacji rekrutują się tylko
ze środowisk polonijnych, w innych, jak w kanadyjskim
Toronto czy w Paryżu we Francji, duży procent członków to
osoby nie mające polskich korzeni. Są też Koła, których
członkowie nie mają żadnych związków z polskim dziedzictwem, jak Przyjaciele Fundacji w Indonezji czy w Arabii Saudyjskiej. Niektóre Koła i Towarzystwa Przyjaciół
Fundacji publikują własne biuletyny, mają swoją stronę
internetową i w ten sposób przekazują informacje o Fundacji. Inicjują albo angażują się w inicjatywy zmierzające do

upamiętnienia pontyfikatu Jana Pawła II w ich środowiskach
poprzez pomniki, tablice pamiątkowe, pokoje pamięci.
Kolejny dzień obrad rozpoczął się od Mszy św. przy grobie Sługi Bożego Jana Pawła II w grotach Bazyliki
Watykańskiej, której przewodniczył ks. abp Szczepan
Wesoły. Gorąca modlitwa o rychłą beatyfikację i kanonizację Założyciela Fundacji łączyła się z przekonaniem o
jego skutecznym wstawiennictwie w polecanych mu
intencjach. Po powrocie do Domu Polskiego kontynuowano obrady, podejmując istotne tematy w perspektywie przyszłości Fundacji. Tematy te podjęły dwie grupy językowe:
polska, animowana przez ks. prał. Stefana Wylężka i angielska prowadzona przez ks. Ericka Orzecha z Ohio. Rozmowy w grupach dotyczyły kontaktów z sekretariatem Fundacji, pomocnych do pracy materiałów, kształtu Biuletynu
Fundacji, zaangażowania i możliwości formacji członków
Kół Przyjaciół, kontaktów z młodym pokoleniem, nazywanym pokoleniem Jana Pawła II oraz programu Uniwersytetu Letniego Kultury Polskiej. Rozmawiano też o planowanych w 2011 roku obchodach 30-lecia istnienia Fundacji
Jana Pawła II: międzynarodowym spotkaniu Przyjaciół i
Dobroczyńców, okolicznościowym albumie i kolejnej
tablicy pamiątkowej. Propozycje i wnioski, jakie wyłoniły
się z pracy grup zostały spisane i wysłane do wszystkich,
obecnych i nieobecnych na rzymskim spotkaniu, prezesów
Kół i Towarzystw Przyjaciół Fundacji.
W sobotę po południu przybyli na spotkanie goście zaprezentowali programy inspirowane pontyfikatem i nauczaniem Jana Pawła II. Amerykanka, dr Christine A. Mugridge,
absolwentka Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w
Rzymie przedstawiła temat: Wizja życia nową ewangelizacją według Jana Pawła II. Następnie Hiszpan, Jose de
Rafael zaprezentował internetową stronę: Forum Jana
Pawła II, skierowaną zwłaszcza do ludzi młodych. Wystąpienia gości spotkały się z zainteresowaniem zebranych i
otwartością na poszukiwanie możliwości współpracy w
przyszłości.
Trzeci dzień, 11 października, wprowadził wszystkich w
klimat spotkania z Kościołem powszechnym przez udział
we Mszy św. kanonizacyjnej pod przewodnictwem Ojca
Świętego Benedykta XVI. W tym dniu Papież wyniósł na
ołtarze pięcioro błogosławionych: Zygmunta Szczęsnego
Felińskiego, Francisco Coll y Guitart, Jozef Damien de
Veuster, Rafael Arnáiz Barón and Mary of the Cross (Jeanne Jugan).
Godziny popołudniowe większość uczestników rzymskiego spotkania spędziła na pielgrzymce do sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej na Mentorelli, położonym w Górach
Prenestyńskich, na wysokości 1050 metrów npm, w
odległości ok. 50 km na wschód od Rzymu. Mentorella była
jednym z ulubionych miejsc pielgrzymkowych kard. Karola Wojtyły w czasie jego rzymskich pobytów, również na
krótko przed wyborem na Stolicę Piotrową. 29 października
1978 r. Jan Paweł II przybył tutaj z oficjalną wizytą, by
powierzyć Matce Bożej rozpoczynający się pontyfikat.
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przy grobie Jana Pawła II, prosząc o jego błogosławieństwo
dla lubelskiego Domu i całej działalności stypendialnej
Fundacji Jana Pawła II. Była to jakby audiencja papieska;
nieco inna niż poprzednie spotkania stypendystów z Ojcem
Świętym Janem Pawłem II w Castel Gandolfo, niemniej
jednak również spotkanie z zatroskanym Ojcem.
W kolejnym dniu uczestniczyliśmy we Mszy św. w kościele św. Klemensa w pobliżu grobu św. Cyryla. Ten święty
wraz ze swym bratem św. Metodym, jako misjonarze
narodów słowiańskich są patronami kaplicy w Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie. Obaj głosili Ewangelię
Słowianom, z wielkim szacunkiem dla ich kultury i języka.
Poprzez opracowanie alfabetu (głagolica) położyli podwaliny pod dalszy rozwój kultury słowiańskiej i liturgii
sprawowanej w tym języku. Pozostają oni wzorami szacunku wobec własnej kultury i świadkami troski o wschodnią część europejskiego kontynentu jako współpatroni
Europy. Tego dnia naszej modlitwie przewodniczył ks. prał.
Paweł Ptasznik.
Kolejny dzień był szczególny ze względu na audiencję
papieską. Uczestniczyliśmy wraz z tysiącami katolików z
różnych części świata w audiencji w Auli Pawła VI. Ojciec
Święty Benedykt XVI skierował do nas słowa pozdrowienia. Po audiencji udaliśmy się do kościoła polskiego św.
Stanisława na Mszę św., której przewodniczył ks. abp
Szczepan Wesoły. Przedstawił on historię kościoła polskiego. Następnie zostaliśmy gościnnie podjęci posiłkiem w
salach przykościelnych.
Rzym to miejsce-świadek pięknego człowieczeństwa
oddanego Bogu, które reprezentują liczni święci żyjący w
tym mieście. Chodziliśmy ich śladami. Odbywaliśmy także
wędrówkę za pięknem, którego ślady pozostawili w Rzymie artyści wszystkich epok.
Asyż - miasto św. Franciszka wywarło na nas silne wrażenie. Swym urokliwym pięknem, ciszą, spokojem, nieskazitelnością pozwalało odkrywać niepowtarzalny charyzmat
Świętego.
Pozostałe miasta: Wenecja i Florencja wydały się wspaniałymi pamiątkami kultury i wielorakich poszukiwań
ludzkiego ducha. Jakże wiele potrzeba pokory wobec poprzednich pokoleń.

Potem odwiedzał to sanktuarium jeszcze siedmiokrotnie.
Także poniedziałek, 12 października, był dniem pielgrzymkowym do bardziej już odległych sanktuariów włoskich: Oblicza Pana Jezusa w Manopello i do sanktuarium
Cudu Eucharystycznego w Lanciano.
Podczas rzymskiego spotkania przedstawiona została szeroka panorama działalności Fundacji i plany na przyszłość.
Potwierdziło się wielkoduszne, odpowiedzialne i pełne
poświęcenia zaangażowanie prezesów Kół i Towarzystw
Przyjaciół Fundacji z całego świata, które umacnia nadzieję
na trwanie tego dzieła i poszerzanie jego oddziaływania
w różnych środowiskach.
Jolanta Szpilarewicz

PIELGRZYMKA STYPENDYSTÓW
FUNDACJI JANA PAWŁA II DO RZYMU
W dniach od 18 do 26 września 2009 roku dyrekcja Domu
Fundacji Jana Pawła II zorganizowała dla stypendystów
lubelskich kolejną pielgrzymkę do Rzymu. Poprzednie dwie
odbyły się w 1996 i 2001 roku. Plan tegorocznego wyjazdu
był bogaty i oprócz czterodniowego pobytu w Rzymie obejmował także zwiedzanie Wenecji, Florencji i Asyżu.
W Rzymie nasza 90-osobowa grupa zatrzymała się w
Domu Polskim przy via Cassia 1200. Korzystaliśmy z serdecznej gościnności i z życzliwości ks. prał. Mieczysława
Niepsuja i całego personelu. Swą opieką otoczyły nas siostry sercanki, starając się cierpliwie i skutecznie zaradzić
różnorakim potrzebom pielgrzymów. W programie pobytu
zaplanowane było zwiedzanie zabytków starożytnych i poznanie dzieł sztuki okresu baroku. Pielgrzymi zatrzymywali
się też na modlitwę w czterech głównych bazylikach oraz
innych ważnych kościołach Wiecznego Miasta np. przed
obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ważnym punktem każdego dnia była Msza św. W poniedziałek rano 21
września uczestniczyliśmy we Mszy św. w Grotach
Watykańskich przy ołtarzu obok grobu św. Piotra i Sługi
Bożego Jana Pawła II. Naszej modlitwie przewodniczył ks.
prał. Stefan Wylężek. Po jej zakończeniu modliliśmy się
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Tegoroczne pielgrzymowanie stypendystów było możliwe dzięki wielu ludziom szlachetnego serca. Podziękowania pragniemy złożyć ks. kard. St. Dziwiszowi i ks. kard. St.
Ryłce za zgodę na zorganizowanie pielgrzymki i umożliwienie bezpłatnego mieszkania w Domu Polskim w Rzymie, ks. prał. M. Niepsujowi i całemu zespołowi pracującemu w Domu Polskim za wielkie serce i cierpliwość, ks.
prał. S. Wylężkowi za czuwanie nad nami i precyzyjne
załatwienie tysiąca spraw organizacyjnych. Pielgrzymowanie mogło się odbyć oczywiście dzięki inspiracji i finansowemu wsparciu Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana
Pawła II w Warszawie. Pani prezes, Ewie Bednarkiewicz i
wszystkim członkom serdeczne podziękowania za spełnienie kolejnego marzenia młodych ludzi, których Fundacja
Jana Pawła II otacza szczególna troską, wypełniając testament swego Założyciela. Wszystkim ludziom dobrego serca
i wielkiej życzliwości: Bóg zapłać.

również wspomniał Ksiądz Arcybiskup, jako inicjatorce
wielu przedsięwzięć natury religijnej, kulturalnej i wychowawczej. Świadkami tego uroczystego aktu była również
najbliższa rodzina pana Mecenasa i oczywiście stypendyści
Fundacji Jana Pawła II w Lublinie.

20 LAT KOŁA PRZYJACIÓŁ
FUNDACJI JANA PAWŁA II W VAUDRICOURT
Pierwsze we Francji Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II
powstało 20 lat temu w Vaudricourt (Pas de Calais) i ta
rocznica świętowana była 13 września tego roku w ośrodku
wakacyjnym Stella Maris nad Kanałem La Manche.
Ks. prałat Stefan Wylężek, administrator Fundacji, przybył specjalnie z Rzymu, by wziąć udział w rocznicowych
uroczystościach. Koło paryskie, w braterskim duchu,
przyłączyło się również do tego święta. Tym bardziej, że
aktualna prezes Koła paryskiego, Christiane Tomkiewicz, i
jego prezes założyciel, Henri Rogowski, wcześniej pełnili
funkcje wiceprezesa i prezesa Koła w Vaudricourt.
To sympatyczne spotkanie obu Kół zaczęło się już w
przeddzień, kiedy to goście paryscy wyświetlili wzruszający film « Credo », wspaniale przedstawiający życie Jana
Pawła II, porywającego tłumy, równie często reagujące radością jak i modlitewnym skupieniem. Natomiast w
niedzielę 13 września święto nabrało charakteru oficjalnego
i uroczystego. Dzień rozpoczął się od Mszy św. o rychłą
kanonizację Jana Pawła II, koncelebrowanej przez księdza
prałata Stefana Wylężka i księdza Józefa Kuroczyckiego,
kapelana Koła w pięknej, choć trochę za małej jak na taką
okazję, kaplicy ośrodka Stella Maris.
W swojej homilii ks. prał. Stefan Wylężek zwrócił
szczególną uwagę na charakter publiczny, widzialny, naszej
przynależności do Chrystusa. Przynależności, która nie może być sprowadzona do sfery prywatnej i która uwarunkowuje nasze spojrzenie tak na drugiego człowieka jak i na
samego Chrystusa. Nasza rola uczniów Jezusa ma swoje
korzenie w tej przynależności. Pani Lucy Adam-Ditte,

Ks. Ryszard Krupa SCJ
ORDER RYCERSKI ŚW. SYLWESTRA
DLA MEC. MACIEJA BEDNARKIEWICZA
Nowy rok akademicki 2009/10 rozpoczął się radosnym
przeżyciem dla społeczności stypendystów Fundacji Jana
Pawła II. Dnia 18 października 2009 roku ks. abp Józef
Życiński, metropolita lubelski i Wielki Kanclerz KUL
udekorował mec. Macieja Bednarkiewicza Orderem Rycerskim św. Sylwestra. Ojciec Święty Benedykt XVI przyznał
ten order panu Mecenasowi, który jest przewodniczącym
Przedstawicielstwa Fundacji Jana Pawła II w Polsce i jednocześnie członkiem Rady Administracyjnej, na prośbę
Metropolity lubelskiego. Uroczyste wręczenie miało miejsce w kościele akademickim KUL w czasie Mszy św. rozpoczynającej nowy rok akademicki. W tej uroczystości
uczestniczył Senat KUL, przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, posłowie i senatorowie oraz władze
wojewódzkie i miejskie Lublina. Ksiądz Arcybiskup zwrócił uwagę, iż pan Mecenas, wierny syn Kościoła, zachował
godność i prawość sumienia w okresie komunistycznego reżimu. Otaczał opieką prześladowanych i uwięzionych, za co sam poznał smak
więziennego chleba. Zasłużył się dla środowiska
lubelskiego poprzez troskę o sprawy KUL w
okresie, kiedy biurokratyczne przepisy PRL-u
utrudniały jego sprawne funkcjonowanie. W
okresie wolnej Polski w wieloraki sposób służy
Kościołowi. Ksiądz Arcybiskup podkreślił zasługi dla Fundacji Jana Pawła II przy opracowaniu
prawnych podstaw jej działania w Polsce i wieloletnią opiekę nad stypendystami Fundacji - studentami KUL pochodzącymi z krajów Europy
Środkowo–Wschodniej. Panu Mecenasowi towarzyszyła wiernie wspierająca go małżonka,
pani Ewa Bednarkiewicz, o której zasługach
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swoim śpiewem, dodała jeszcze większego blasku temu
zgromadzeniu. Delegacja harcerzy polskich, prowadzona
przez panią Françoise Konieczną uczestniczyła w tej Mszy
św., modląc się w intencji pierwszego prezesa Koła w Vaudricourt, lekarza i harcmistrza Bohdana Kapelli, zmarłego
miesiąc wcześniej.
Święto było okazją do wspomnienia tego wszystkiego, co
było radościami i sukcesami Koła. Spotkania, konferencje,
podróże były najwyraźniejszymi formami działalności, a
pomnik Jana Pawła II wzniesiony w parku Instytutu św.
Kazimierza w Vaudricourt w 20. rocznicę pontyfikatu, jest
tej działalności najwidoczniejszym śladem.
Po Mszy świętej wszyscy obecni zebrali się, żeby wysłuchać sprawozdania pani Teresy Borowczak, sekretarki Koła,
przemówienia ks. prał. Stefana Wylężka na temat działalności i sytuacji Fundacji na całym świecie, krótkiej konferencji Jana Koniecznego z Koła paryskiego na temat Listu
do artystów Jana Pawła II, a następnie obejrzeć reportaż,
filmowany przez pana Claude Dubuc, z podróży paryskiego
Koła do Polski.
Aperitif i obiad, do którego przygrywała sympatyczna
orkiestra, były znakomitą okazją do pogłębienia więzów
przyjaźni. Podczas bankietu, ks. prał. Stefan Wylężek wręczył
ks. Józefowi Kuroczyckiemu, dyrektorowi ośrodka Stella
Maris, pergamin podpisany przez Jego Świątobliwość
Benedykta XVI, z okazji 50. rocznicy jego kapłaństwa.
Święto zakończyło się bardzo miłym wieczorem
tanecznym.
Jan Konieczny

la résurrection du Christ et d’être tous préoccupés par
l’héritage spirituel de Jean Paul II.
La première session, le jeudi 9 octobre, a commencé par le
mot d’accueil, la présentation des participants et l’annonce
du programme des débats. Mgr Stefan Wylezek, qui
présidait la réunion, a rappelé que la Fondation agit toujours
pour les objectifs fixés par le Saint Père Jean Paul II dont la
réalisation est entérinée par son Conseil d’Administration
lors de la réunion annuelle au mois de janvier. L’Administrateur a ensuite présenté le budget et la situation financière de la Fondation pour exprimer sa reconnaissance à
tous les bienfaiteurs qui, malgré la crise mondiale, soutiennent cette œuvre pontificale.
Ce sont ensuite les directeurs de différentes institutions de
la Fondation qui ont pris la parole pour présenter aux participants leurs tâches actuelles et leurs perspectives
d’avenir. Mgr M. Niepsuj a brièvement esquissé la mission
de la Maison Jean Paul II qui depuis 28 ans déjà accueille
des pèlerins et pas seulement que des polonais. Depuis le
1er octobre 2009, après de longs efforts, la Maison jouit du
classement « Casa per ferie » qui la légalise en tant que maison de vacances. Les travaux de rénovation durent toujours
et on planifie les travaux de la villa. Le Père dr Jan
Dobrzynski a parlé du centre de Documentation et d’ Etudes
du Pontificat de Jean Paul II comme d’un lieu qui rassemble tout ce qui a une valeur de témoignage et qui construit
le fond historique du pontificat. La Documentation contient
toutes les publications qui ont trait au pontificat du Pape
Polonais, les documents sonores et audiovisuels, les photos,
les pièces numismatiques et la philatélie ainsi que tous les
objets liés à ce thème. Une salle de lecture a été crée pour
permettre la consultation de ces richesses et approfondir
l’enseignement de Jean Paul II. Le centre mène également
une activité bibliographique, éditoriale (41 positions
parues), la popularisation de ses collections par l’organisation
d’expositions, d’articles et de livres, ainsi que des visites
guidées du musée.
La section Etudes, créée en 2005, a pour but de développer la réflexion scientifique sur le pontificat et l’enseignement de Jean Paul II, en collaboration avec d’autres institutions de recherches et ce par des publications et des symposiums divers.
La Maison de la Fondation à Lublin, dirigée par le Père
Ryszard Krupa SCJ, est pour les boursiers de la Fondation
non seulement le lieu d’habitation, mais aussi celui de l’activité pastorale et de vie commune des jeunes étudiants des
8 pays de l’ancien bloc soviétique. Depuis bientôt une vingtaine d’années qu’existe ce programme scolaire, plus de 700
personnes ont pu suivre leurs études universitaires. Après
avoir obtenu leurs diplômes à l’Université Catholique de
Lublin, la grande majorité (80 %) d’entre eux est rentrée
dans leurs pays d’origine et travaille dans les universités, les
médias, les écoles, comme aussi dans les entreprises commerciales. De nombreuses questions ont suivi cette présentation et les pères R. Krupa et S. Wylezek ont pu expliquer

REUNION DES PRESIDENTS DES CERCLES ET
D’ASSOCIATIONS DES AMIS DE LA FONDATION
JEAN PAUL II. ROME 9-10-11 X 2009
La rencontre de personnes animées par les mêmes convictions, les mêmes buts, c’est toujours un temps fort et précieux, favorable au renforcement de liens et à la réflexion
créative sur les chemins de progression. Ce sont ces valeurs
qui étaient visibles lors des trois journées de débats des
présidents des Cercles et d’Associations des Amis de la
Fondation Jean Paul II. Trente huit personnes de 12 pays se
sont réunies en ces jours du 9 au 11 octobre 2009 qui font
partie de ce qu’on appelle des « ottobrats romains » en raison de la couleur azur du ciel et de l’air chaud si accueillant
pour les visiteurs venus de 3 continents et de zones climatiques différentes. Ce climat régnait de la même manière
dans les murs de la Maison Jean Paul II, grâce à la sollicitude de tout son personnel, et a permis de créer rapidement
une atmosphère amicale et bienveillante parmi les présidents réunis.
L’Eucharistie concélébrée à l’ouverture de la réunion par
l’Administrateur de la Fondation, Mgr Stefan Wylezek et
les autres prêtres exerçant d’importantes fonctions au sein
de la Fondation, a construit notre communauté par le fait de
nous nourrir par la même vérité du mystère de la mort et de
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les critères de sélection de candidats, le cursus de leur formation intellectuelle, humaine et chrétienne. Ils ont également présenté les principes du programme boursier pour les
étudiants d’Europe Orientale et d’Europe Centrale à
l’Académie Pontificale de Théologie de Cracovie. Le Père
R. Krupa a transmis à tous les bienfaiteurs les remerciements des étudiants qui grâce à eux ont la possibilité d’étudier en Pologne. La visite de la collection du Centre a
couronné cette partie des débats.
La session suivante était consacrée à la présentation par
les présidents ou leurs représentants de l’activité de chacun
des Cercles des Amis de la Fondation. Il en est ressorti une
grande convergence, mais aussi une importante diversité
d’initiatives. Le premier Cercle a été créé en Nouvelle
Angleterre aux USA parallèlement à l’achat de la Maison à
Rome. Il y a des cercles existant depuis plus de 20 ans et
ceux qui ont été créés cette année. Leurs membres se réunissent la plupart de temps pour prier ensemble à l’occasion
des anniversaires concernant le Saint Père (18 V, 16 X) et
autour de grandes fêtes chrétiennes comme Noël ou Pâques.
Ils approfondissent leur connaissance de l’enseignement de
Jean Paul II par des conférences et de journées de recueillement. Les présidents des Cercles et d’Associations des
Amis de la Fondation sont souvent initiateurs ou coorganisateurs d’événements culturels ou religieux liés à la personne et au pontificat de Jean Paul II. Ils soutiennent les
programmes de la Fondation en envoyant à Rome les cotisations des membres, les donations ou les bénéfices de banquets ou de voyages qu’ils organisent. Dans certains pays le
recrutement se fait dans le milieu polonais, mais dans
d’autres, comme à Toronto ou à Paris, un grand pourcentage
des membres n’a pas de racines polonaises. Il y a également
des pays (Indonésie ou Arabie Saoudite) où ils n’y a aucun
lien avec la Pologne. Certains Cercles ou Associations publient leurs propres bulletins où ont un site Internet qui leur
permettent la diffusion d’informations. Ces Cercles s’engagent souvent dans des initiatives qui ont pour but de pérenniser la mémoire du pontificat de Jean Paul II par l’élévation de monuments, l’apposition de plaques commémoratives ou encore la création de petits musées.
La journée suivante a commencée par la sainte Messe
près de la tombe du Serviteur de Dieu Jean Paul II dans les
grottes de la Basilique Saint Pierre présidée par
l’archevêque Szczepan Wesoly. L’ardente prière pour la
rapide béatification et canonisation du créateur de la
Fondation s’ajoutait à la conviction profonde de Son intercession pour les intentions que nous lui confions. Au retour
à la Maison Jean Paul II, les débats ont porter sur les perspectives d’avenir de la Fondation. Les thèmes étaient travaillés dans deux groupes linguistiques : polonais dirigée
par Mgr Wylezek, et anglais dirigée par le père Erick
Orzech d’Ohio. Les conversations dans les groupes concernaient les contacts avec le Secrétariat de la Fondation, l’accès aux documents utiles aux actions, à la forme du Bulletin,
la possibilité de formation, les contacts avec les jeunes

générations, celles appelées la génération Jean Paul II, et de
l’utilité pour de l’Université d’Eté de la Culture Polonaise.
Il y était également question de l’organisation en 2011 du
30e anniversaire de la Fondation Jean Paul II, de la rencontre internationale des Amis et Bienfaiteurs de la Fondation,
de l’édition d’un album et d’une nouvelle plaque commémorative. Toutes les propositions et les décisions prises ont
été notées et envoyées aux présidents, présents ou pas à la
réunion, de tous les Cercles ou Associations des Amis de la
Fondation.
Le samedi après-midi, les invités venus à la réunion ont
présenté leurs initiatives liées au pontificat et à l’enseignement de Jean Paul II. L’Américaine, Dr Christine A.
Mugridge, diplômée de l’Université pontificale salésienne
de Rome a fait une conférence sur « La vision de la vie
inspirée par la nouvelle évangélisation selon Jean Paul II. »
L’Espagnol, M. Jose de Rafael a présenté le site Internet
Forum Jean Paul II destiné plus particulièrement aux
jeunes. Ces interventions ont trouvé un écho très favorable
chez les présents ouvert à une collaboration ultérieure.
Le 3e jour a mis tout le monde dans le climat de la rencontre avec l’Eglise Universelle par la participation à la
Messe de Canonisation célébrée par le Pape Benoît XVI de
cinq personnes : Zygmunt Szczesny Felinski, Francisco
Coll y Guitart, Jozef Damien de Veuster, Rafael Arnáiz
Barón et Mary of The Cross (Jeanne Jugan).
Dans l’après-midi la plupart des participants à la réunion
son parti en excursion au sanctuaire de Notre Dame de
Grâce à Mentorella à 1050 m. à environ 50 km à l’Est de
Rome. C’était l’un des lieux de pèlerinages du cardinal
Karol Wojtyla lors de ses séjours à Rome, et même peu
avant son élection au Siège Pontifical. Le 29 octobre 1978,
Jean Paul II était venu ici en visite officielle pour confier à
la Mère de Dieu son pontificat. Plus tard il était venu au
sanctuaire encore à sept reprises. Le lundi 12 octobre était
également le jour de pèlerinage aux sanctuaires plus
éloignés : de la Sainte Face de Jésus à Manopello et du
Miracle Eucharistique à Lanciano.
Cette rencontre romaine a permis de présenter un large
panorama d’actions de la Fondation et des projets pour
l’avenir. Le grand cœur, l’engagement et la responsabilité
des présidents des Cercles et Associations des Amis de la
Fondation dans le monde entier se confirment et permettent
d’espérer dans la pérennité et l’élargissement de la
Fondation dans tous les milieux.
PÈLERINAGE DES BOURSIERS DE LA
FONDATION JEAN PAUL II À ROME
La Maison de la Fondation Jean Paul II à Lublin a organisé du 18 au 26 septembre 2009, une nouvelle fois, le
pèlerinage des ses boursiers à Rome. Les deux précédents
ont eu lieu en 1996 et 2001. Le programme de cette année
était riche et comprenait, outre les quatre jours passés à
Rome, les visites de Venise, Florence et Assise.
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Notre groupe de 90 personnes a été accueilli à la Maison
Jean Paul II, Via Cassia 1200, à Rome. Nous avons pu
apprécier la plus cordiale hospitalité et la bienveillance du
Mgr Mieczyslaw Niepsuj et de l’ensemble du personnel de
la Maison. Nous avons profité de la sollicitude des sœurs de
la Congregation du Sacré Cœur de Jésus, qui avec patience
et efficacité répondaient aux besoins des pèlerins.
Dans notre programme nous avons prévu de visiter et de
prier dans les quatre basiliques majeures et dans d’autres
églises importantes de la Ville Eternelle. Ainsi nous avons
pu dire la neuvaine devant l’icône de Notre Dame de perpétuel secours. Nous avons admiré tant les monuments de la
Rome antique que les chefs d’œuvres de l’art baroque. La
Messe quotidienne constituait le point essentiel de chacune
de nos journées. Le lundi 21 septembre au petit matin cette
Messe a été célébrée dans les grottes vaticanes près des
tombes de Saint Pierre et du Serviteur de Dieu Jean Paul II.
C’est Mgr Stefan Wylezek qui présidait à nos prières. Nous
nous sommes recueillis devant la tombe de Jean Paul II lui
demandant de bénir la Maison de Lublin et le programme
boursier de la Fondation. Nous avons ressenti cette présence
devant Sa tombe comme une audience pontificale, différente certes de celles vécues à Castel Gandolfo, mais tout
de même une rencontre avec le Père soucieux.
Le jour suivant nous avons assisté à la Messe à l’église
Saint Clément, près de la tombe de Saint Cyrile. La chapelle
de la Maison de Lublin est dédiée à ce Saint qui avec son
frère Méthode étaient des apôtres des peuples slaves. Ils
portaient à ces peuples le message évangélique avec une
grande estime pour leurs cultures et leurs langues. En créant
l’alphabet, que l’on appelle aujourd’hui cyrillique, ils ont
posé des fondements de l’évolution culturelle et de la
liturgie en ces langues. Ils restent dans l’histoire comme les
modèles du respect pour les racines culturelles des peuples
et les témoins de la sollicitude pour cette partie de l’Europe.
Cette fois notre prière était présidait par Mgr Pawel
Ptasznik.
Le jour suivant avait un caractère particulier en raison de l’audience papale.
Avec des milliers de fidèles du monde
entier, nous avons participé à l’audience
dans la Salle Paul VI. Le Saint Père
Benoît XVI nous a salués.
Après l’audience, la Messe dans
l’église polonaise St Stanislas a été
présidée par l’archevêque Szczepan
Wesoly qui, à cette occasion, nous a
présenté l’histoire de cette église et
ensuite invité à partager un repas dans les
salles attenantes
Rome est un lieu témoin de la beauté
des hommes qui se donnent à Dieu, les
saints. Nous marchions sur leurs traces,
mais nous suivions également la beauté
créée par les artistes de toutes les époques.

Assise - la ville de St François nous a énormément
impressionnés par son charme, son silence, son ambiance
paisible et sa pureté qui faisaient comprendre l’unique
charisme du Saint.
Les autres villes – Venise et Florence – magnifiques témoins
de la culture et de la diversité de recherches de l’esprit
humain. Combien nous faut-il de l’humilité face au génie de
générations qui nous ont précédées !
Ce pèlerinage d’étudiants n’était possible que grâce aux
hommes au grand cœur. Nous tenons donc à exprimer notre
gratitude aux cardinaux S. Dziwisz et S. Rylko pour avoir
approuver l’organisation de ce pèlerinage et nous offrir
d’être hébergés gratuitement à la Maison Jean Paul II à
Rome, à Mgr M. Niepsuj et tout le personnel de la Maison
pour leur gentillesse et leur patience, à Mgr S. Wylezek
pour avoir veiller sur nous et régler des milliers de petits
problèmes de la ”logistique”. Ce pèlerinage n’aurait pas pu,
non plus, avoir lieu sans l’aide financière de l’Association
des Amis de la Fondation Jean Paul II à Varsovie. Nous
remercions de tout cœur sa présidente, Madame Ewa
Bednarkiewicz et tous les membres de l’Association pour
avoir permis de réaliser le rêve de ces jeunes gens dont la
Fondation Jean Paul II a la responsabilité par le testament
de son Fondateur. Merci à tous. Que Dieu vous le rende.
LA MÉDAILLE DE L’ORDRE
DE SAINT SYLVESTRE POUR
ME MACIEJ BEDNARKIEWICZ.
L’année académique 2009/10 a commencé par un moment
de joie pour toute la communauté de boursiers de la
Fondation Jean Paul II.
Le 18 octobre 2009, Mgr Józef Zycinski archevêque
Métropolite de Lublin et Grand Chancelier de l’Université
Catholique de Lublin a remis à Me Maciej Bednarkiewicz
la médaille de Chevalier de l’Ordre de Saint Sylvestre. Le
Saint Père Benoît XVI a accordé cette distinction à Me

Fot. Roman Czyrka
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Maciej Bednarkiewicz, le président de la Représentation de
la Fondation Jean Paul II en Pologne et en même temps, à
la demande du Métropolite de Lublin, membre de son
Conseil d’Administration.
La remise officielle et solennelle de la médaille a eu lieu
en l’église académique de l’Université pendant la Messe
d’inauguration de l’année académique. Le sénat de
l’Université, le représentant du Président de la République
de Pologne, les députés et sénateurs, les autorités de la
voïvodie et de la ville de Lublin assistent à la cérémonie.
L’archevêque a rappelé que Me Bednarkiewicz, le fidèle fils
de l’Eglise, a su garder la dignité et la probité de conscience
pendant les années sombres du communisme en défendant
les victimes de la répression et le payant lui-même par un
temps d’emprisonnement.
Lublin lui doit beaucoup pour sa sollicitude pour
l’Université Catholique lorsque le régime bureaucratique de
la Pologne communiste empêchait son fonctionnement normal. Après la chute du totalitarisme, il n’a pas cessé de servir l’Eglise de diverses manières. L’archevêque a souligné
son travail pour la Fondation Jean Paul II par l’élaboration
des bases juridiques de son action en Pologne et sa sollicitude pour les boursiers de la Fondation étudiants à Lublin.
Le récipiendaire était accompagné de son épouse,
Madame Ewa Bednarkiewicz dont les mérites ont été également rappelés par l’Archevêque – sa présence auprès de son
mari, ses initiatives dans les domaines religieux, culturels et
éducatifs. La proche famille du récipiendaire et bien sûr les
étudiants ont assisté à la cérémonie.

Mgr Stefan Wylezek, Administrateur de la Fondation à
Rome, est venu spécialement pour y prendre part et honorer
ainsi cet anniversaire. Le Cercle parisien s’est joint à cette
fête fraternelle. D’autant plus fraternelle que l’actuelle
présidente du Cercle de Paris, Christiane Tomkiewicz, et
son président fondateur, Henri Rogowski, ont été d’abord
respectivement vice-présidente et président du Cercle de
Vaudricourt.
La sympathique rencontre de deux Cercles a eu lieu déjà
la veille où tous ont pu vivre avec l’émotion la projection du
film « Credo » retraçant magnifiquement la vie de Jean
Paul II ravissant les foules aussi souvent en liesse que
recueillis. Mais c’est le dimanche 13 septembre que la fête
a pris son cadre officiel et solennel. En commençant par la
Messe pour la rapide canonisation de Jean Paul II, concélébrée par Mgr Stefan Wylezek et père Joseph
Kuroczycki, aumônier du Cercle, dans la très belle mais
trop petite pour l’occasion chapelle de Stella Maris.
Dans son homélie Mgr Wylezek a mis l’accent sur le
caractère public, visible, de notre adhésion au Christ.
L’adhésion qui ne peut être réduite à la sphère privée et qui
conditionne notre regard sur l’Autre et sur le Christ. Notre
rôle des disciples du Seigneur en dépend. Madame Lucy
Adam, par son chant, a ajouté encore de l’éclat à la solennité de ce rassemblement. Une délégation de scouts polonais, avec Madame Françoise Konieczna à leur tête, est
venue à cette Messe pour rendre hommage au premier
président du Cercle de Vaudricourt, Dr Bohdan Kapella,
décédé un mois auparavant.
La fête était une occasion de se rappeler les actions, les
joies et les reussites du Cercle. Les rencontres, conférences,
voyages ont ponctué les années du travail. La statue de Jean
Paul II, érigée dans le parc de l’Institut Saint Casimir à
Vaudricourt pour les 20 ans du Pontificat, en est une trace
la plus visible.
Après la Messe, tous les présents se sont réunis pour
entendre le compte rendu d’activité par Mme Teresa
Borowczak, secrétaire du Cercle, le discours de Mgr
Wylezek sur les actions des cercles dans le monde
entier, une petite conférence de Jan Konieczny du
Cercle de Paris sur la Lettre aux artistes de Jean
Paul II, puis de partager quelques souvenirs filmés
par M. Claude Dubuc du voyage du Cercle
parisien en Pologne.
L’apéritif et le déjeuner animé par un très
agréable orchestre a été une belle occasion de renforcer les liens d’amitié entre les deux cercles.
Pendant le banquet, Mgr Stefan Wylezek a remis
au Père Joseph Kuroczycki, la grande figure et le
directeur de Stella Maris, le parchemin signé par
Sa Sainteté Benoît XVI pour son 50e anniversaire
de sacerdoce.
Une très joyeuse soirée dansante a clôturé la fête.

20 ANS DU CERCLE DES AMIS DE LA FONDATION JEAN PAUL II DE VAUDRICOURT
Le premier Cercle des Amis de la Fondation Jean Paul II
en France a été créé il y a juste vingt ans à Vaudricourt (Pas
de Calais) et ce vingtième anniversaire a été célébré dans le
centre de vacances Stella Maris, au bord de La Manche, le
13 septembre dernier.

Christian Pierragnes
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