WWW.FJP2.COM

© intermirifica.net

 Czerwiec 2011
 Biuletyn No. 34

F

U

N

D

A

C

J

A

J

A

N

A

P

A

W

Ł

A

II

Błogosławiony jesteś
Janie Pawle II,
ponieważ uwierzyłeś!
Homilia Benedykta XVI podczas beatyfikacji Jana Pawła II
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Drodzy Bracia i Siostry,
Już sześć lat minęło od dnia, w którym
zebraliśmy się na tym Placu, aby celebrować pogrzeb papieża Jana Pawła II. Ból
utraty był głęboki, ale jeszcze większe było
poczucie jakiejś ogromnej łaski, która otaczała Rzym i cały świat: łaski, która była
owocem całego życia mojego ukochanego
Poprzednika, a szczególnie jego świadectwa w cierpieniu. Już tamtego dnia czuliśmy unosząca się woń świętości, a Lud
Boży na różne sposoby okazywał swoją
cześć dla Jana Pawła II. Dlatego chciałem,
aby – przy koniecznym poszanowaniu prawa Kościoła – jego proces beatyfikacyjny
przebiegał w sposób możliwie najszybszy.
I oto nadszedł oczekiwany dzień; przyszedł
szybko, ponieważ tak podobało się Bogu:
Jan Paweł II jest błogosławiony. (…)
Tę drugą Niedzielę Wielkanocną błogosławiony Jan Paweł II ogłosił Niedzielą Bożego
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Miłosierdzia. Została ona wybrana na dzisiejszą uroczystość, ponieważ mój Poprzednik –
z wyroku Opatrzności – oddał ducha Bogu
właśnie w wigilię tej niedzieli. Ponadto dziś
jest pierwszy dzień maja, miesiąca maryjnego, jest to również wspomnienie św. Józefa
Robotnika. Wszystkie te okoliczności wzbogacają naszą modlitwę, pomagają nam, którzy
jesteśmy jeszcze pielgrzymami w czasie i
przestrzeni. O ileż bardziej świętują aniołowie
i święci w Niebie. Jednak jeden jest Bóg, jeden Chrystus Pan, który niczym most łączy
ziemię z niebem, a my czujemy się w tym
momencie bardziej niż kiedykolwiek uczestnikami niebieskiej liturgii.
„Błogosławieni, którzy nie widzieli, a
uwierzyli!”. W dzisiejszej ewangelii Jezus
wypowiada to błogosławieństwo, błogosławieństwo wiary. Uderza nas ono w sposób
szczególny, gdyż zgromadziliśmy się, by
uczestniczyć w beatyfikacji, a jeszcze bardziej dlatego, że został ogłoszony błogosławionym Papież, następca Piotra, którego
powołaniem jest umacnianie braci w wierze.
Jan Paweł II jest błogosławiony ze względu
na swą wiarę, mocną i wielkoduszną, wiarę
apostolską. Przychodzi nam też na myśl inne
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błogosławieństwo: „Błogosławiony jesteś
Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły
ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który
jest w niebie” (Mt 16,17). Cóż takiego objawił Ojciec niebieski Szymonowi? To, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga żywego.
Na mocy tej wiary Szymon staje się Piotrem,
Opoką, na której Jezus może zbudować swój
Kościół. Bycie błogosławionym na wieki
Jana Pawła II, które Kościół dziś z radością
ogłasza, wpisane jest w te właśnie słowa
Chrystusa: „Błogosławiony jesteś, Szymonie”
i „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Jest to błogosławieństwo wiary, którą
Jan Paweł II otrzymał w darze od Boga Ojca
dla budowania Kościoła Chrystusowego. (…)
Karol Wojtyła, najpierw jako biskup pomocniczy, a potem jako arcybiskup krakowski, uczestniczył w Soborze Watykańskim II,
i zdawał sobie sprawę, że poświęcenie Maryi
ostatniego rozdziału dokumentu o Kościele
oznaczało wskazanie na Matkę Bożą jako
obraz i wzór świętości dla każdego chrześcijanina i całego Kościoła. Tę teologiczną wizję
błogosławiony Jan Paweł II odkrył już w młodości, a następnie zachowywał i pogłębiał
przez całe życie. Wizja ta streszcza się w biblijnym obrazie Chrystusa na krzyżu z Maryją, Jego Matką u boku. Obraz ten, znajdujący
się w ewangelii Jana, został ujęty w biskupim,
a potem papieskim herbie Karola Wojtyły:
złoty krzyż, litera M po prawej stronie u dołu,
i zawołanie Totus Tuus, które odpowiada
słynnemu zdaniu św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, w którym Karol Wojtyła
odnalazł podstawową zasadę swego życia:
„Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt.
Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi cor
tuum, Maria – Cały jestem twój i wszystko,
co moje, Twoim jest. Odnajduję Cię we
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ści, ten znakomity Syn narodu polskiego,
pomógł chrześcijanom na całym świecie, by
nie lękali się być chrześcijanami, należeć do
Kościoła, głosić Ewangelię. Jednym słowem:
pomógł nam nie lękać się prawdy, gdyż prawda jest gwarancją wolności. (…)
Karol Wojtyła zasiadł na Stolicy Piotrowej
przynosząc ze sobą głęboką refleksję nad
konfrontacją pomiędzy marksizmem i chrześcijaństwem, skupioną na człowieku. Jego
przesłanie brzmiało: człowiek jest drogą Kościoła, a Chrystus jest drogą człowieka. Kierując się tym przesłaniem, będącym wielkim
dziedzictwem Soboru Watykańskiego II i
jego sternika, sługi Bożego, Papieża Pawła
VI, Jan Paweł II prowadził Lud Boży do przekroczenia progu trzeciego tysiąclecia, który ze
względu na Chrystusa mógł nazwać „progiem
nadziei”. Tak, poprzez długą drogę przygotowania Wielkiego Jubileuszu, na nowo ukierunkował chrześcijaństwo ku przyszłości,
Bożej przyszłości, wykraczającej poza historię, lecz również w niej zakorzenionej. Ten
ładunek nadziei, który w pewien sposób został zawłaszczony przez marksizm oraz ideologię postępu, słusznie oddał on chrześcijaństwu. W ten sposób przywrócił nadziei jej
autentyczne oblicze, aby móc przeżywać
dzieje w duchu „adwentu”, osobistej i wspólnotowej egzystencji skierowanej na Chrystusa, w którym wyraża się pełnia człowieka i
spełnienie jego oczekiwań sprawiedliwości i
pokoju. (…)
Błogosławiony jesteś umiłowany Papieżu
Janie Pawle II, ponieważ uwierzyłeś. Prosimy, byś nadal umacniał z nieba wiarę Ludu
Bożego. Wiele razy udzieliłeś nam swojego
błogosławieństwa na tym placu i z okien Pałacu Apostolskiego. Także dziś prosimy cię,
Ojcze Święty, pobłogosław nam. Amen.
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wszelkim moim dobru. Daj mi Twe serce o
Maryjo”.
W swoim Testamencie nowy Błogosławiony napisał: „Kiedy w dniu 16-tym października 1978 roku konklawe kardynałów
wybrało Jana Pawła II, prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński, powiedział do
mnie: „Zadaniem nowego Papieża będzie w
prowadzić Kościół w Trzecie Tysiąclecie”.
Dalej czytamy: „Pragnę raz jeszcze wyrazić
wdzięczność Duchowi Świętemu za wielki
dar Soboru Watykańskiego II, którego wraz
z całym Kościołem – a w szczególności z
całym episkopatem – czuję się dłużnikiem.
Jestem przekonany, że długo jeszcze dane
będzie nowym pokoleniom czerpać z tych
bogactw, jakimi Sobór dwudziestego wieku
nas obdarował. Jako biskup, który uczestniczył w soborowym wydarzeniu od pierwszego do ostatniego dnia, pragnę powierzyć
to wielkie dziedzictwo wszystkim, którzy
do jego realizacji są i będą w przyszłości
powołani. Sam zaś dziękuję Wiecznemu
Pasterzowi za to, że pozwolił mi tej wielkiej sprawie służyć w ciągu wszystkich lat
mego pontyfikatu”. Ale o jaką sprawę chodzi? Chodzi o to samo, co Jan Paweł II wyraził już podczas swej pierwszej uroczystej
Mszy świętej na placu św. Piotra w niezapomnianych słowach: „Nie lękajcie się!
Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”. To, o co nowo-wybrany Papież
prosił wszystkich, sam wcześniej uczynił:
otworzył dla Chrystusa społeczeństwo, kulturę, systemy polityczne i ekonomiczne,
odwracając z siłą olbrzyma – siłą, którą
czerpał z Boga – tendencję, która wydawała
się być nieodwracalna.
Swoim świadectwem wiary, miłości i odwagi apostolskiej, pełnym ludzkiej wrażliwo-
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Fundacja Jana Pawła II
- została ustanowiona dekretem papieskim
16 X 1981 r. w odpowiedzi na wydarzenie o
znaczeniu historycznym jakim był wybór
kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
Jest to fundacja kościelna, not-for-profit,
która stawia sobie za cel popieranie i realizację inicjatyw o charakterze naukowym, kulturalnym, religijnym i charytatywnym,
związanych z pontyfikatem Ojca Świętego
Jana Pawła II. Fundacja świadoma wielkości daru jakim dla Kościoła, Ojczyzny i
świata była i pozostaje osoba i dzieło Papieża Polaka, Błogosławionego Jana Pawła II,
podejmuje troskę o zachowanie i rozwój
tego duchowego dziedzictwa oraz o przekazanie go następnym pokoleniom.
Główne cele Fundacji Jana Pawła II to:
- dokumentacja i studium pontyfikatu i
magisterium Jana Pawła II, również we
współpracy z innymi instytucjami;
- opieka nad pielgrzymami w Rzymie –
gośćmi Fundacji;
- pomoc w formacji duchownych i świeckich, zwłaszcza pochodzących z Europy
Środkowo-Wschodniej.
Cele te Fundacja realizuje poprzez
konkretne programy w ramach swoich
wyspecjalizowanych instytucji:
OŚRODEK DOKUMENTACJI
I STUDIUM PONTYFIKATU JANA
PAWŁA II - gromadzi dokumentację związaną z osobą i działalnością Ojca Świętego.
DOM POLSKI JANA PAWŁA II W
RZYMIE - znajduje się w północnozachodniej części Rzymu. Służy pielgrzymom z całego świata.
DOM FUNDACJI JANA PAWŁA II
W LUBLINIE - otacza opieką stypendystów Fundacji studiujących na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim.
Fundacja wspiera też stypendystów na
Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II
w Krakowie.
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30-lecie

Fundacji
Jana Pawła II

PROGRAM UROCZYSTOŚCI 30-LECIA
FUNDACJI JANA PAWŁA II
Watykan, Rzym, 22-24 października, 2011 roku
Sobota, 22 X 2011 r.
10.00

Msza święta w Bazylice św. Piotra (przy ołtarzu bł. Jana Pawła II)

17.00 Odsłonięcie i poświęcenie IX Tablicy Dobroczyńców (Dom Polski Jana Pawła II)
18.00 Kolacja – bankiet (w ogrodach Domu JPII)

 Fundacja Jana Pawła II

Niedziela, 23 X 2011 r.

Via di Porta Angelica 63,
00193 ROMA
Tel./ fax: 39-06-6861-844
Email: info@fjp2.com
website: www.fjp2.com

10.00 Msza święta w kościele św. Ducha (Borgo Santo Spirito)

Via Cassia 1200, 00189 ROMA
Tel. 39-06-3036-5181; 06-3031-0398
Fax: 39-06-3031-0446
4
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12.00 Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI na placu św. Piotra
13.00 Obiad w restauracji Giannicolo
20.00 Koncert „W hołdzie Błogosławionemu Janowi Pawłowi II” z okazji 30-lecia Fundacji.
Poniedziałek, 24 X 2011 r.
Audiencja Papieska dla Przyjaciół Fundacji (w zależności od decyzji Ojca Świętego Benedykta XVI)
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