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Drodzy Członkowie i Przyjaciele Fundacji Jana Pawła II
Rok 2011 jest czasem szczególnie obfitującym w wielkie wydarzenia, możemy powiedzieć, że Bóg pisze wspaniałą historię, która
na zawsze pozostanie w naszych sercach. Dziękujemy naszemu Stwórcy za wielki dar Błogosławionego Jana Pawła II. 1 maja na
placu św. Piotra wraz z ponad milionową rzeszą pielgrzymów, byliśmy świadkami tej historii. Wsłuchiwaliśmy się w słowa
Papieża Benedykta XVI „Błogosławiony jesteś umiłowany Papieżu Janie Pawle II, ponieważ uwierzyłeś. Prosimy, byś nadal
umacniał z nieba wiarę Ludu Bożego”.
Nowy Błogosławiony, jest darem, ale jednocześnie wezwaniem, abyśmy z większym zapałem krzewili Jego nauczanie i byli
świadkami Jego miłości, którą darzył cały świat. Jego przykład pobudza nas do świętości, zarówno osobistej jak i wspólnotowej.
Świętość oznacza codzienne życie z Bogiem. „Święci — jak mówił Jan Paweł II — którzy w każdej epoce historii ukazywali światu
blask światłości Bożej, są widzialnymi świadkami tajemniczej świętości Kościoła. (...) Aby zrozumieć głębię Kościoła, musicie
spojrzeć na nich! Lecz nie tylko na tych świętych, którzy zostali kanonizowani, lecz także na wszystkich świętych ukrytych,
anonimowych, którzy starali się żyć Ewangelią pośród zwykłych, codziennych obowiązków. To oni ukazują, czym jest Kościół w
swej najgłębszej istocie, a jednocześnie chronią go przed miernością, kształtują od środka, pobudzają do tego, by był oblubienicą
Chrystusa bez skazy i zmarszczki”.
Bądźmy tymi anonimowymi świętymi, o których mówi Błogosławiony Jan Paweł II. Okres po beatyfikacji niech będzie czasem
odnowy naszych serc oraz naszych Kół Fundacji. Niech będzie czasem przygotowania do 30-lecia naszej Fundacji. Kolejny
jubileusz jest nie tylko okazją do podsumowania dokonań, ale też i spojrzeniem w przyszłość, dokąd zdąża Fundacja Jana Pawła
II. Dokonaliśmy wiele i za to pragnę Wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować z głębi mojego serca, a jednocześnie prosić:
nie ustawajcie w drodze. Jest to bardzo ofiarna droga, pomoc biednym, ale utalentowanym studentom ze Wschodu, krzewienie
nauczania Jana Pawła II i promowanie całego dziedzictwa, które On nam przekazał.
Niech 30-lecie, będzie kolejnym punktem w rozwoju naszej Fundacji na chwałę Boga i dla dobra innych za wstawiennictwem
Błogosławionego Jana Pawła II. Bądźmy zatem tymi anonimowymi świętymi, którzy starają się żyć Ewangelią pośród zwykłych,
codziennych obowiązków.
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30 lat Fundacji
Jana Pawła II
16 października 1981 roku w Watykanie
Ojciec Święty Jan Paweł II powołał do życia w Fundację swojego imienia. W dekrecie ustanawiającym podał jej cele:
„popieranie inicjatyw religijnych, kulturalnych, duszpasterskich i społecznych służących wierzącym”. Fundacja z siedzibą w
Rzymie obejmuje obecnie niemal cały
świat. W skład Fundacji wchodzą czterdzieści cztery Koła i Towarzystwa Przyjaciół w
Europie, Ameryce i Azji, działające w siedemnastu krajach. Osoby, które do nich
należą, pragną głębiej poznać naukę Jana
Pawła II i przyczynić się do jej rozpowszechniania, wspierając w tym działanie
Fundacji.
Głównymi instytucjami Fundacji są: Dom
Polski, Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej oraz Ośrodek Dokumentacji i Studium

Pontyfikatu, mające swe siedziby w Rzymie, oraz Dom Fundacji Jana Pawła II w
Lublinie. Ich zadaniem jest szerzenie chrześcijańskiej kultury, rozpowszechnianie nauczania Jana Pawła II oraz troska o pielgrzymów. W tym celu, dzięki poświęceniu
wielu ludzi i wsparciu instytucji polonijnych zakupiono Dom przy Via Cassia, powszechnie nazwany „Domem Polskim”, do
którego już w sierpniu 1980 roku zaczęli
przyjeżdżać pierwsi pielgrzymi.
Oficjalne uroczystości związane z powołaną do życia Fundacją i przekazaniem Ojcu Świętemu kluczy do zakupionego domu
odbyły się 7 listopada 1981 roku na Watykanie i następnego dnia w Domu Polskim.
Przemawiając w auli Pawła VI, Jan Paweł
II wskazał, że Rzym jest „ogniwem” historii łączącym naszą ojczyznę ze światem

Przekazanie kluczy Domu Polskiego w Rzymie
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chrześcijańskim. Stanowi „skrzyżowanie”
dróg, którymi podążali misjonarze wielu
narodów Europy, niosąc naszym przodkom
Ewangelię. Dlatego Dom Polski ma być
„czułym punktem, wytyczonym przy skrzyżowaniu dróg – jak powiedział Ojciec
Święty – tych [dróg], które wychodzą z
Rzymu ku światu, ku Polsce, i tych, które
prowadzą do Rzymu”.
Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej
rozpoczął działalność w 1981 roku. Jego
celem było prowadzenie badań naukowych
nad rolą kultury polskiej w chrześcijaństwie,
a także wsparcie obecności kultury polskiej
w Wiecznym Mieście. W 1990 roku w Lublinie otwarto Pracownię Naukową Instytutu
prowadzącą badania nad rolą polskiej kultury chrześcijańskiej w krajach słowiańskich,
zwłaszcza na terenach byłego ZSRR.

Ryszard Krzyżanowski i abp Szczepan Wesoły z Papieżem
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Działalność naukowa i kulturalna Instytutu
Kultury Chrześcijańskiej obejmowała spotkania, sesje i sympozja organizowane w Rzymie
i w Polsce. Współpraca z Instytutem Jana
Pawła II na KUL-u oraz z kwartalnikiem naukowym „Ethos”, przyczyniła się do rozwoju
obu inicjatyw, które obecnie cieszą się uznaniem w europejskim środowisku naukowym.
Idąc za myślą Jana Pawła II, że „teraz
przyszedł czas, aby służyć swoim doświadczeniem i dzielić się tym naszym dorobkiem
z innymi (...)” Fundacja służy pomocą poprzez stypendia zagraniczne dla naukowców
z Polski i stypendia dla młodzieży z krajów
Europy Środkowo-Wschodniej studiującej
przede wszystkim na KUL-u w Lublinie.
Pierwszą grupę stypendialną stanowili naukowcy objęci pomocą finansową przeznaczoną na kwerendy w archiwach i bibliotekach we Włoszech. Program ten realizowano od początku działalności i obejmował
najpierw 50, a następnie 20 stypendiów
rocznie. Drugą grupę stypendystów stanowią studenci pochodzący z krajów byłego
ZSRR i dawnego bloku państw komunistycznych. W ciągu ponad dwudziestu lat
studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ukończyło ponad 900 osób, 76 obroniło prace doktorskie, a 6 zostało profesorami.
Corocznie z tej formy pomocy stypendialnej
korzysta około 150 osób. Fundacja przekazywała też stypendia dla studentów Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie
(obecnie UKSW), a od kilku lat wspiera
stypendialnie młodzież z byłych krajów
komunistycznych, studiującą na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.
Ojciec Święty tę formę działalności Fundacji uważał za najbardziej cenną i było to
jego osobistą radością. „Kilkakrotnie dane
mi było spotkać tych młodych ludzi – wyznał Jan Paweł II – i nigdy nie opuszczało
mnie przekonanie, że stanowią oni skarb, z
którego możemy być dumni”.
Instytut Kultury Chrześcijańskiej przez 25
lat organizował też „Uniwersytet Letni Kultury Polskiej” dla młodzieży polonijnej w
Domu Polskim. Każdego roku kilkudziesięciu uczestników trzytygodniowego kursu
przyjeżdżało do Rzymu z wielu krajów
świata. Zajęcia odbywały się w języku polskim i angielskim. Pobyt w Rzymie był czasem poznawania polskiej kultury, historii,
literatury, problematyki społecznej, zagadnień związanych z wiarą czy z emigracją.
W 1981 roku powstał Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II. Różnorodność
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Spotkanie z Uniwersytetem Letnim Kultury Polskiej

Spotkanie z okazji XV-lecia pontyfikatu

Audiencja dla Fundacji w Sali Klementyńskiej
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gromadzonych dokumentów sprawiła, że w
ramach Ośrodka powstały trzy działy: archiwum, biblioteka i muzeum. Całość muzealiów liczy około czternaście tysięcy
obiektów, których większa część pochodzi
z Polski. Zbiory zostały zinwentaryzowane
według nazw polskich instytucji, grup społecznych i ofiarodawców indywidualnych
oraz miast i miejscowości. Wszystkie
przedstawione instytucje prowadziły działalność wydawniczą, publikując książki pod
auspicjami Fundacji i we współpracy z instytucjami naukowymi i wydawniczymi w
Polsce oraz za granicą. W ciągu niespełna
trzydziestu lat staraniem Fundacji ukazało
się około dziewięćdziesiąt pozycji. Nie licząc kilkunastu publikacji w językach obcych: białoruskim, francuskim, rosyjskim i
włoskim, zdecydowana większość książek
jest w języku polskim i została wydana w
Rzymie i w Polsce. Należy wspomnieć
również serię Bullarium Poloniae, zawierającą dokumenty Stolicy Apostolskiej dotyczące Polski. Od 1982 roku ukazało się
siedem tomów, obejmujących okres od XI
do XV wieku. Publikacja ta ukazuje się
nakładem Fundacji i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod patronatem Polskiej
Akademii Nauk.
Fundacja Jana Pawła II jest instytucją
kościelną, międzynarodową, mocno związaną z ojczyzną Jana Pawła II. Ponadto jest
instytucją dobroczynną wspierającą kształcenie biednej młodzieży. Wiele aspektów
jej działalności odzwierciedla poniekąd
uniwersalizm oddziaływania osoby Ojca
Świętego i jego pontyfikatu. Można powiedzieć, że Jan Paweł II był dla całego świata
drogowskazem wiary i moralności, a także
kochania drugiego człowieka. Jest papieżem przełomu dziejów. Jako Pontifex
wskazał nam drogę, którą mamy kroczyć i
nauczył nas jak budować mosty, które łączą
różne narody.
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Jan Paweł II w Domu Polskim w Rzymie

Koncert z okazji 25-lecia Fundacji

 Fundacja Jana Pawła II
Via di Porta Angelica 63,
00193 ROMA
Tel./ fax: 39-06-6861-844
Email: info@fjp2.com
website: www.fjp2.com
Via Cassia 1200, 00189 ROMA
Tel. 39-06-3036-5181; 06-3031-0398
Fax: 39-06-3031-0446
Biuletyn przygotowali: O. Krzysztof Wieliczko i Anna Beata Kielech
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Spotkanie ze studentami w Lublinie
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