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Wielkanoc jest czasem, w którym
na nowo przeżywamy Tajemnicę
Paschalną. Od chwili naszego chrztu
Zmartwychwstały Pan jest z nami,
daje nam udział w Jego Boskim
życiu, napełnia serca radością
i obdarza swoją mocą.
Niech głębokie przeżywanie tych
świętych dni napełni Was Drodzy
Przyjaciele Fundacji Jana Pawła II,
miłością i pokojem płynącym
od Zmartwychwstałego Pana.
WWW.FJP2.COM
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Zebranie Rady
Administracyjnej
Coroczne zebranie Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II odbyło się w
Rzymie w dniach 26 i 27 stycznia 2012 r.
Celem spotkania była ocena merytoryczna i finansowa działalności poszczególnych instytucji Fundacji w 2011 roku.
Jak co roku, spotkanie rozpoczęło się
Mszą świętą przy grobie Błogosławionego
Jana Pawła II, której przewodniczył kard.
Stanisław Dziwisz. Do zgromadzonych
skierował następujące słowa: „Ze wzruszeniem sprawujemy Eucharystię w Bazylice
Watykańskiej, przy grobie błogosławionego
Papieża Jana Pawła II… Witam was, drodzy bracia i siostry, na tej porannej Eucharystii. W sposób szczególny witam członków Rady Administracyjnej Fundacji Jana
Pawła II, obradującej w tych dniach w Rzymie. Spotykamy się dzisiaj z Jezusem posyłającym swoich uczniów tam, dokąd sam
zamierzał przyjść. To oni mieli Mu przygotowywać drogę do ludzkich serc, przynosząc pokój, uzdrawiając chorych i przekazując Dobrą Nowinę: „Przybliżyło się do
was królestwo Boże” (Łk 10, 9).
Jezus potrzebuje ludzi wielkiego serca,
gotowych oddać się Mu do dyspozycji, by
Jego Ewangelia rozjaśniała mroki, wskazywała drogę i cel. „Żniwo wprawdzie [jest]
wielkie, ale robotników mało”. Ta dysproporcja występuje również w dzisiejszym
świecie i Kościele. Dlatego Jezus zachęca
nas, byśmy przede wszystkim prosili Pana
żniwa, „żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 1, 2). (…) Posłani przez Jezusa „jak owce między wilki”, a więc często do świata nieprzyjaznego, powinni być
ludźmi przejrzystymi, bezinteresownymi,
nie nosząc ze sobą „trzosa ani torby” (Łk
10, 3-4). Wsłuchując się w te słowa nie
sposób nie pomyśleć o życiu i służbie Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Słusznie nazwano go gigantem wiary. Jako młody
człowiek zgłosił się do pracy w winnicy
Pańskiej. Uczynił to w mrocznych latach
wojny i okupacji. Postanowił pójść za
Chrystusem i oddać Mu do dyspozycji niepospolite zalety swego umysłu i serca. Kościół hojnie czerpał z jego gotowości i posługi duszpasterskiej, obarczając go coraz
większą odpowiedzialnością, aż do pamięt2

nego dnia 16 października 1978 roku. Wtedy niejako wszystko zaczęło się od nowa.
Musiał bardzo poszerzyć przestrzenie swego serca, aby objąć nim wszystkie narody i
kultury.
Jan Paweł II miał wielki udział w trudach
i przeciwnościach towarzyszących głoszeniu Ewangelii na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Swoim
braciom i siostrom w wierze mówił od samego początku: „Nie lękajcie się!” A
wszystkich ludzi dobrej woli prosił i błagał:
„Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”
Dzisiejszy świat potrzebuje nowej ewangelizacji. Potrzebuje jej Europa, i potrzebuje
jej cały świat. (…) Dzisiaj Chrystus, którego kontemplujemy i miłujemy, znów wzywa nas, byśmy wyruszyli w drogę: «Idźcie,
więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego» (Mt 28, 19). Nowej ewangelizacji potrzebują ludzie i środowiska (…) Fundacja Jana Pawła II uczestniczy na swój
sposób w dziele nowej ewangelizacji. Zachowując dziedzictwo swojego błogosławionego Patrona, upowszechniając jego
myśl i charyzmat, wspomagając chrześcijańską formację młodych ludzi, wnosi
wkład w głoszenie Dobrej Nowiny w dzisiejszym świecie. Fundacja pomaga czerpać
inspirację z myśli i świętości życia Jana
Pawła II, który nie przestał towarzyszyć
Kościołowi i człowiekowi na jego drodze
do wieczności. Jakże wzruszający jest pochód ludzi, zmierzających codziennie do
jego grobu, przy którym również i my dzisiaj się modlimy. Dziś, przy grobie błogosławionego Papieża, pragniemy podziękować Bogu za dar, jaki otrzymaliśmy w jego
WWW.FJP2.COM

osobie i służbie. Pragniemy odnowić naszą
osobistą decyzję wierności Chrystusowi i
Jego Ewangelii. A o wsparcie z nieba tego
naszego pragnienia prosimy błogosławionego Jana Pawła II.”
Obrady odbywające się w Domu Polskim
Jana Pawła II rozpoczął przewodniczący
Rady kard. Stanisław Ryłko, który wyraził
wielką wdzięczność Bogu Wszechmogącemu za dar Beatyfikacji Jana Pawła II oraz
za 30-lecie Fundacji. Następnie dyrektorzy
poszczególnych instytucji Fundacji przedstawili sprawozdania z ubiegłorocznej działalności i propozycje na rok bieżący. Komisja Rewizyjna Fundacji przedstawiła Radzie Administracyjnej sprawozdanie z kontroli finansowej przeprowadzonej w poszczególnych instytucjach Fundacji, zalecając przyjęcie zatwierdzonych sprawozdań.
Rada przyjęła przedstawione sprawozdania,
wyrażając wdzięczność każdemu z dyrektorów za pełną zaangażowania pracę. Kolejny
dzień obrad dotyczył zatwierdzenia budżetu
i programu pracy w roku 2012, przedstawionego przez każdego z dyrektorów.
Rada Administracyjna Fundacji Jana
Pawła II przekazuje słowa podziękowania
wszystkim Przyjaciołom i Dobroczyńcom
za moralną i materialną pomoc w realizacji
celów, jakie wyznaczył nam Błogosławiony
Jan Paweł II. Szczególne podziękowanie
członkowie Rady kierują pod adresem Prezesów Kół i Towarzystw Przyjaciół Fundacji, którzy z wielkim oddaniem prowadzą to
dzieło. W intencji wszystkich Dobroczyńców jest odprawiana Msza święta w każdy
czwartek przy grobie Jana Pawła II oraz
codziennie odmawiane są modlitwy w kaplicy Domu Polskiego.

F

U

N

D

A

C

J

A

J

A

N

A

P

A

W

Ł

A

II

Opłatek Fundacji
Jana Pawła II
Od kilku już lat ostatnia sobota stycznia
jest ustaloną datą uroczystego spotkania
opłatkowego Koła Francuskich Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II.
Dzięki życzliwości J.E. Tomasza Orłowskiego, Ambasadora RP, spotykamy się już od
pięciu lat we wspaniałych salonach siedziby
ambasady polskiej w Paryżu. Ponad sto osób francuscy i polscy przyjaciele Fundacji - w
sobotę 29 stycznia br. wypełniło, salon koncertowy Ambasady, wśród nich byli J.E. Ambasador RP Tomasz Orłowski szef Sekcji konsularnej Ambasady Mikołaj Kwiatkowski, Konsul odpowiedzialna za sprawy Polonii francuskiej Magdalena Ryszkowska, ale również,
przebywający właśnie w Paryżu, pracownicy
kancelarii Prezydenta RP, sekretarz stanu Maciej Klimczak i przedstawiciel Biura Kultury i
Dziedzictwa Narodowego Jerzy Uklański, a
także Prezes Koła dr Christiane Tomkiewicz z
mężem, prezesi honorowi, ks. infułat Stanisław
Jeż i Henri Rogowski z małżonką oraz, przybyły tego samego ranka z Rzymu, gość honorowy, administrator Fundacji Jana Pawła II w
Watykanie o. Krzysztof Wieliczko.
W swoich serdecznych słowach powitania,
J.E. Tomasz Orłowski, podkreślił francuskopolski profil Koła. Osoba i nauka Jana Pawła
II przerasta oczywiście wszelkie różnice narodowe a często nawet wyznaniowe. Dr Christiane Tomkiewicz, prezes Koła, podkreśliła

Od lewej: Prałat Stanisław Jeż, Henri Rogowski, Tomasz Orłowski, Maciej Klimczak, Christiane Tomkiewicz, O. Krzysztof Wieliczko,
Mikołaj Kwiatkowski, Magdalena Ryszkowska

fakt, że wyraźnie daje się zauważyć, jak w
najróżniejszych społeczeństwach, przekracza
się już przywiązanie do osoby i charyzmatu
Błogosławionego Papieża z Polski, by pogłębiać i propagować Jego myśl i Jego nauczanie. Ojciec Krzysztof Wieliczko wyraził swoją radość z żywotności Kół Francuskich Przyjaciół Fundacji i składa życzenia łask Bożych
na dalsze lata działalności dla dobra Instytucji
przez nią stworzonych.
Od encykliki Blask Prawdy do encykliki
Wiara i rozum, od Ewangelii życia po List do
artystów, od Spotkania w Asyżu do Międzynarodowych Dni Młodzieży, w tych pismach
i dokonaniach papieskich nie brakuje tematu
do refleksji przy nowych wyzwaniach kultur
i społeczeństw. To w duchu tych właśnie idei
Jana Pawła II przeżywaliśmy czas koncertu.
Dwóch młodych, ale bardzo utalentowanych
muzyków – Arnaud Kaminski skrzypce i
Mathis Zieliński fortepian – wykonało Sonaty na skrzypce i fortepian, arcydzieła Cezare-

go Francka. César August Franc, jeden z
największych kompozytorów XIX wieku,
był przez ostatnie 30 lat swojego życia, organistą mieszczącego się właśnie w pobliżu
Ambasady RP, kościoła Świętej Klotyldy.
Napięcie artystyczne muzyków udzieliło się
publiczności. Przeżycie było głębokie i entuzjazm słuchaczy równy wielkości serc wykonawców. Z tym samym głębokim szacunkiem dla piękna, dla muzyki i dla publiczności, Wojciech Smiłek zawodowy bas operowy, przy akompaniamencie Witka Wolanskiego, zaśpiewał porywającą serię najpiękniejszych kolęd polskich.
Upajająca jest muzyka wywodząca się z
radości prawdy, ale bardziej jeszcze upajający
jest fakt, że człowiek potrzebuje ją tworzyć.
Obecni wśród nas kapłani pobłogosławili
opłatki, którymi dzieliliśmy się długo, przechodząc do stołów zastawionych doskonałymi daniami polskimi i wymieniając życzenia i wrażenia.

Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Lund, Szwecja
Nasze Towarzystwo zostało powołane
przy parafii św. Tomasza z Akwinu w
Lund w marcu 1992 r. dzięki staraniom
mec. Bożysława Kurowskiego*, który
przyczynił się do powstania na terenie
Szwecji jeszcze czterech aktywnie działających Towarzystw/Kół: w Sztokholmie,
Göteborgu, Malmö i Helsingborgu. Mamy
obecnie 52 członków (w tym 13 rodzin),
Polaków z różnych fal emigracyjnych.
Pozostajemy w ścisłym kontakcie z Sekretariatem Fundacji w Rzymie i jesteśmy
członkiem Kongresu Polaków w Sztokholmie, gdzie skupionych jest 21 organizacji
polonijnych działających na terenie Szwecji. Naszym podstawowym zadaniem jest
wspieranie modlitewne i finansowe Funda-

cji Jana Pawła II w Rzymie, jej misji kulturalnej, dobroczynnej i religijnej. Jesteśmy zobowiązani do rozpowszechniania
wiedzy o pontyfikacie Jana Pawła II i Jego
nauczaniu. Dbamy o utrwalanie wspólnoty
wśród Rodaków związanych z naszą parafią i z parafiami w południowej Szwecji
zapraszając wszystkich zainteresowanych
na organizowane spotkania.
Wspieranie Fundacji Jana Pawła II
w Rzymie
Ofiary członków Towarzystwa oraz kwoty uzyskane podczas organizowanych przez
nas uroczystości są zbierane przez skarbnika i przekazywane do Sekretariatu Fundacji
w Rzymie wiosną i jesienią każdego roku.
WWW.FJP2.COM

Szerzenie wiedzy o Pontyfikacie Jana
Pawła II i Jego nauczaniu, jako działalność
na rzecz wspólnoty w naszej parafii i jej
okolicach. Parafia św. Tomasza z Akwinu
jest wielonarodowościowa i wielojęzyczna.
Proboszczem jest dominikanin, pierwszy
Szwed na tym stanowisku od powołania
parafii katolickiej w Lund. Msze święte w
języku polskim odprawiane są w drugą niedzielę miesiąca i wówczas mamy okazję do
spotkań, szczególnie uroczystych w miesiącu maju i w listopadzie. W maju obchodzimy Święto Maryi, Dzień Fundacji
(przypadający na 18 maja - dzień urodzin
Jana Pawła II), rocznicę zamachu na Jana
Pawła II oraz ustanowienie Konstytucji
Trzeciego Maja.
3
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W listopadzie świętujemy dzień imienin
Jana Pawła II i Jego powołanie na Stolicę
Piotrową oraz rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości. Na te uroczystości
zapraszamy prelegentów związanych z
Fundacją albo przygotowujemy odpowiedni
program słowno muzyczny w oparciu o
teksty Jana Pawła II. Tradycyjnie kończymy spotkanie odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego. Wspólnie obchodzimy także
święta Bożego Narodzenia (opłatek, recytacje, kolędy) i Wielkanoc. W grudniu wydajemy kartę świąteczną z życzeniami na Boże Narodzenie i Nowy Rok z przesłaniem
Ojca Świętego Jana Pawła II.
Organizowane spotkania
Rok 2009. W dniach od 10 do 12 października odbyła się w naszym kościele
adoracja Krzyża Jana Pawła II z Wielkiego
Piątku 2005 r. Krzyż przywieziono do
Szwecji z inicjatywy Bogusławy Zaniewicz
-Dybeck prezes Towarzystwa Przyjaciół
Fundacji Jana Pawła II w Sztokholmie. W
Lund przygotowaliśmy dla parafian informację o historii Krzyża w języku polskim i
szwedzkim. Artykuł o Krzyżu w języku
szwedzkim ukazał się w Biuletynie naszego
kościoła. Artykuł Bogusławy ZaniewiczDybeck i Jadwigi Kurkus został opublikowany w Biuletynie Fundacji Jana Pawła II.
W listopadzie, w rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości, przygotowaliśmy
spotkanie p.t. „Jan Paweł II – Papież wolności”. Teksty poezji i prozy Jana Pawła II
odczytali członkowie i sympatycy Towarzystwa, wysłuchaliśmy również pieśni
żołnierskich z okresu I Wojny Światowej.
Rok 2010. W dniach od 7 do 10 maja
gościł w południowej Szwecji ksiądz Ryszard Krupa SCJ dyrektor Domu Jana Pawła II w Lublinie. Opowiadał o historii powstania Domu, jego funkcji, stypendystach,
o radościach płynących z kształcenia młodzieży z dawnych ziem kresowych Polski.
Młodzież ta po ukończeniu studiów i powrocie do kraju staje się wiernymi ambasadorami Polski i polskiej kultury. Ks. Krupa
wygłosił również prelekcję na temat encykliki Jana Pawła II – Evangelium vitae z
1995 r., traktującej o obronie życia i godno-
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ści człowieka. W spotkaniu w Lund uczestniczyli Polacy z kilku parafii południowej
Szwecji.
W dniu 14 listopada 2010 r. przygotowaliśmy uroczystość, opierając się na pierwszych naukach Jana Pawła II, z października i listopada 1978 r., które były kontynuacją rozpoczętych przez Jego Poprzednika
Jana Pawła I nauczań. Rozważania te dotyczyły czterech cnót kardynalnych: roztropność, sprawiedliwość, męstwo i wstrzemięźliwość. Wyjątki tekstów odczytane
przez członków Towarzystwa zostały przeplecione utworami poetyckimi Jana Pawła
II z muzyką i głosem Seweryna Krajewskiego.
Rok 2011. Maj – przygotowanie wielojęzycznej broszury „Till minne av Johannes
Paulus II” (Pamięci Jana Pawła II) z okazji
Jego beatyfikacji. Znalazły się w niej m. in.
fotografie odzwierciedlające najważniejsze
wydarzenia pontyfikatu. Broszurę udostępniono w kościele św. Tomasza z Akwinu w
Lund w dniu beatyfikacji. Bezpośrednio po
Mszy św. Polacy przygotowali poczęstunek
dla wszystkich parafian.

Misji Katolickiej przy kościele Maria na Rosengård w Malmö.

Pielgrzymki
Pielgrzymowanie jest częścią naszego
chrześcijańskiego życia, jest sposobem na
spotkanie z Bogiem i jednocześnie służy
pogłębieniu jedności Polaków. Oto nasze
pielgrzymki „Śladami Jana Pawła II”.
Rok 2009. Od 27 września do 3 października przebywaliśmy na pielgrzymce po
Ukrainie, uczestniczyło w niej 30 osób.
Obejmowała obszerny program religijnohistoryczny min. Msza św. odprawiona w
Katedrze Lwowskiej, cmentarz Orląt, zwiedzanie twierdz kresowych Rzeczpospolitej.
Rok 2010. W dniach od 26 września do 9
października zorganizowaliśmy pielgrzymkę
do Ziemi Świętej, Jordanii i na Synaj. Uczestniczyły 34 osoby zgłoszone z terenu południowej Szwecji od Malmö po Kalmar.
Wspomnienia z pielgrzymek znajdują się na
stronie internetowej kościoła Maria na Rosengård, www.maria-rosengard.com w rubryce
wydarzenia/pielgrzymki. We wszystkich pielgrzymkach naszym opiekunem duchowym
był O. Wiesław Badan OMI, Rektor Polskiej

Zakończenie
Benedykt XVI powiedział: „Jan Paweł II,
jako filozof, teolog i wielki pasterz Kościoła pozostawił bogatą spuściznę w postaci
pism i działalności, odzwierciedlających
jego pragnienie szerzenia misji Chrystusa
na całym świecie. Te cenne dary nie mogą,
nie powinny być nigdy zapomniane. Dzisiaj
powierzam wam zadanie szerzenia tego
bogatego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń”. „Proszę, kontynuujcie prace nad
wzbogacaniem dokumentacji Centrum Pontyfikatu Jana Pawła II, głoście na cały świat
jego nauczanie" - apelował Benedykt XVI.
I to staramy się czynić.

 Fundacja Jana Pawła II

Inne aktywności
Dbanie o groby rodaków.
W pierwszą sobotę listopada spotykamy
się na Mszy św. w Lund, a następnie udajemy się na miejscowy cmentarz na modlitwę
do polskiej kwatery. Pogrzebani są tu byli
więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych, którzy przybyli do Szwecji w
ramach m.in. akcji humanitarnej tzw.
„Białych autobusów”. To im zawdzięczamy
powołanie do życia kościoła katolickiego w
Lund, w którym i my znaleźliśmy miejsce
kontaktu z Bogiem i Maryją, modlitwy,
oraz możliwość organizowania spotkań
naszego Towarzystwa.
Plany na najbliższą przyszłość
Z okazji 20-lecia powołania naszego Towarzystwa pragniemy zorganizować na
terenie parafii wystawę posiadanych przez
nas książek, albumów i pism błogosławionego Jana Pawła II oraz koncertu pieśni w
hołdzie Janowi Pawłowi II.

Jadwiga Kurkus
22 października 2011 r.
* Śp. mec. Bożysław Kurowski, były więzień
niemieckich obozów koncentracyjnych. Obszerne wspomnienia o Nim zostały opublikowane w
2006 r. w Słowie Kongresu Polaków i w Biuletynie Fundacji Jana Pawła II
Biuletyn przygotowali: O. Krzysztof Wieliczko i Anna Beata Kielech

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
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