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Drodzy Przyjaciele Fundacji Jana Pawła II 
 

W tą świętą noc w betlejemskiej stajence  

zajaśniała Światłość Świata i zamieszkała między nami.  

Niech Święta Bożego Narodzenia będą czasem spotkania z Jezusem,  

który napełni Wasze serca nadzieją, radością i miłością.  
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22 października 2011 roku, w dniu litur-

gicznego wspomnienia Błogosławionego 

Jana Pawła II, rozpoczęły się trzydniowe 

uroczystości z okazji 30-lecia Fundacji 

Jana Pawła II w Watykanie.  

Na Jubileusz przybyło 750 gości z pięciu 

kontynentów Ameryki Północnej, Ameryki 

Południowej, Australii i Oceanii, Azji i 

Europy. Wśród nich byli obecni prezesi, 

członkowie i dobroczyńcy Kół Fundacji 

Jana Pawła II z 18 krajów świata oraz wielu 

dostojników kościelnych, Stanisław Kardy-

nał Dziwisz, Stanisław Kardynał Ryłko, 

Józef Kardynał Glemp, Abp Józef Kowal-

czyk, Abp Zygmunt Zimowski, Abp Szcze-

pan Wesoły oraz 150 księży i wiele sióstr 

zakonnych. 

Uroczystości rozpoczęły się w sobotnie 

przedpołudnie Mszą Świętą w Bazylice Św. 

Piotra. Mszy przewodniczył Stanisław Kar-

dynał Dziwisz, który podczas homilii za-

znaczył szczególną rolę Błogosławionego 

Jana Pawła II w życiu Fundacji: 

...otrzymaliśmy wielki dar w osobie Jana 

Pawła II, w jego nauczaniu i świętości. Tym 

darem powinniśmy żyć, a także inspirować 

się nim w podejmowaniu nowych wyzwań, 

jakie przed nami stają. Jest naszym przywi-

lejem i obowiązkiem utrwalać dziedzictwo 

błogosławionego Papieża, aby je przekazać 

następnym pokoleniom. Po Mszy św. kapła-

ni wraz z Kardynałem Dziwiszem udali się 

do ołtarza Bł. Jana Pawła II, aby podzięko-

wać Bogu za dar Ojca Świętego Jana Pawła 

II i za 30-lecie Fundacji. 

Kolejnym wydarzeniem było odsłonięcie 

IX pamiątkowej tablicy dobroczyńców 

Fundacji w Domu Polskim przy via Cassia 

1200. Wydarzenie to poprzedziła liturgia 

słowa w Kaplicy Domu Polskiego, której 

przewodniczył Stanisław Kardynał Ryłko. 

W swej homilii ks. Kardynał nakreślił histo-

rię i cele Fundacji, a także wyraził słowa 

wdzięczności dla wszystkich zaangażowa-

nych w jej dzieło: ...Jubileusz, czyli wdzięcz-

na pamięć o własnej historii... Trzydzieści 

lat temu, dnia 16 października 1981, na 

samym początku swego Pontyfikatu, Ojciec 

Święty podpisał osobiście akt erekcyjny 

Fundacji. Jest to Fundacja watykańska, co 

podkreśla naszą ścisłą więź ze Stolicą Apo-

stolską. Jej siedzibą stał się Dom Polski, 

nabyty w roku 1980, dzięki ofiarności Polo-

nii całego świata, a zwłaszcza Polonii 

Amerykańskiej. …Rozwój Kół szczególnie 

nas cieszy, gdyż do ich misji należy także 

działalność formacyjna, poznawanie życia i 

nauczania Błogosławionego Jana Pawła II. 

Przyszłość Fundacji w dużej mierze zależy 

właśnie od Kół. Stąd specjalne wyrazy 

uznania dla wszystkich Prezesów i Człon-

ków Kół, za wasz wkład w życie Fundacji…  

Bezpośrednio po odsłonięciu tablicy  
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pamiątkowej Księża Kardynałowie wraz z 

Prymasem Polski otworzyli wystawę po-

święconą Fundacji Jana Pawła II, a przygo-

towaną przez ks. Prałata Stanisława Budy-

nia, rektora Misji Katolickiej w Niemczech. 

Uroczystości w Domu Polskim zakończył 

bankiet, który uświetnili swoimi występami 

artyści z różnych stron świata: Zespół Maki 

z New Jersey z USA, grupa taneczna z In-

donezji oraz solowy występ naszej naj-

młodszej artystki Juli Debowskiej z Toron-

to z Kanady. Był to czas spotkania i wy-

miany doświadczeń wszystkich gości przy-

byłych na Jubileusz Fundacji. 

Kolejny dzień uroczystości, niedzielę 23 

października rozpoczęła Msza św. w ko-

ściele Świętego Ducha, której przewodni-

czył Abp Józef Kowalczyk, Prymas Polski. 

W swej homilii podkreślił pielgrzymi cha-

rakter tego jubileuszu, mówił …Składam 

wam wyrazy uznania i wdzięczności, że 

przez 30 lat dochowujecie wierności temu 

pielgrzymowaniu was samych i waszych 

kultur do Rzymu, że wiernie realizujecie 

statutowe zadania Fundacji Jan Pawła II, a 

zwłaszcza upowszechnianie Jego naucza-

nia. To on nam przypomniał, że człowiek 

jest drogą Kościoła, że każda osoba ludzka 

jest zwieńczeniem dzieła stworzenia, ma 

niezbywalne prawa i nienaruszalną god-

ność. Po Mszy św. zaproszeni goście udali 

się na uroczysty obiad, który stał się kolej-

ną okazją do wyrażenia wdzięczności 

wszystkim przybyłym za ich wkład i zaan-

gażowanie w prace Fundacji na jej różnych 

płaszczyznach. Uwieńczeniem niedzielnych 

uroczystości był koncert w Chiesa Nuova. 

W koncercie wzięli udział artyści z Japonii, 

Kanady, Stanów Zjednoczonych i Włoch: 

Keiko Morikawa, Julia Debowska, Magda-

lena Baczewska, Francesco Lanzillotta, 

F U N D A C J A  J A N A  P A W Ł A  I I  

3 



W W W . F J P 2 . C O M  

Renzo Renzi, Valentina Pesciallo i Arianna 

Miceli. Koncert składał się z dwóch części: 

w pierwszej zostały zaprezentowane utwo-

ry: Johanna Sebastiana Bacha, W. A. Mo-

zarta oraz Franza Liszta. W drugiej części 

chór Coro Lirico Italiano/Istituzone Corale 

Romana wraz z orkiestrą Orchestra Roma 

Sinfonietta i solistami zaprezentował Gloria 

Antonio Vivaldiego. 

W trzecim dniu, 24 października uczestni-

cy uroczystości z okazji 30-lecia Fundacji 

Jana Pawła II spotkali się na prywatnej au-

diencji z Ojcem Świętym Benedyktem 

XVI, który zwrócił się do wszystkich ze-

branych w słowach: Trzydzieści lat temu, 

mój Poprzednik Błogosławiony Jan Paweł 

II założył w Watykanie Fundację, która nosi 

Jego imię z założeniami “promowanie po-

przez pomoc materialną i inną, przedsię-

wzięć religijnych, kulturalnych, duszpaster-

skich i charytatywnych; kultywowanie i 

wzmacnianie więzi ze Stolicą Apostolską… 

Moi drodzy przyjaciele, w działalność Fun-

dacji włączonych jest tysiące ludzi na róż-

nych kontynentach, którzy w duchowej jed-

ności z nią nie tylko wspierają ją material-

nie, ale tworzą Koła Przyjaciół. Są to 

wspólnoty formacyjne, oparte na nauczaniu 

i przykładzie bł. Jana Pawła II. Nie ograni-

czają się one do sentymentalnego wspomi-

nania przeszłości, ale mają na względzie 

potrzeby teraźniejszości, spoglądają w 

przyszłość z troską i ufnością oraz dążą do 

coraz głębszego nasycania świata duchem 

solidarności i braterstwa. Podziękujmy 

Panu za dar Ducha Świętego, który was 

jednoczy, oświeca i daje natchnienie. Z 

wdzięcznym sercem, za wstawiennictwem 

Patrona Fundacji, Błogosławionego Jana 

Pawła II, powierzam przyszłość Fundacji 

Bożej Opatrzności i błogosławię Wam z 

całego serca. 

Jubileuszowe uroczystości były doskona-

łą okazją na spotkanie osób zaangażowa-

nych w dzieło Fundacji. Był to czas wspo-

mnień i podziękowań, ale nade wszystko, 

był to czas modlitewnego przygotowania 

do dalszego wypełnienia misji nakreślonej 

nam przez Błogosławionego Jana Pawła II 

Założyciela Fundacji. 
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