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

 Czerwiec 2012    

 Biuletyn No. 38 

W niedzielę 20 listopada 2011 roku, w auli 

szkoły im. św.Stanisława Kostki na Green-

poincie, odbyło się roczne, walne zebranie 

Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku.  

Spotkanie poprzedziła msza św. w kościele 

sw. Stanisława Kostki, odprawiona w intencji 

członków Koła. Podczas zebrania omówiono 

działalność Koła w minionym roku, zrefero-

wano przychody i rozchody oraz wybrano 

nowy zarząd na następny rok. W skład nowe-

go zarządu weszli: ks. Roman Górowski-

honorowy kapelan, ks. Jarosław Lawrenz-

kapelan, Mieczysław Pająk, Adam Jakubow-

ski, Barbara Ślaska, Jadwiga Kawa, Jadwiga 

Kruk, Wiesława Kufel, Roksana Medyńska, 

Bożena Adamczyk, Beata Dziewit, Elżbieta 

Serdak, Zofia Twarowska, Grażyna Jarosz, 

Regina Pająk, Anna Kurzyna, Zenon Karaś, 

Mieczysław Skrodzki, Regina Krupa, Gabrie-

la Urbanowicz, Bożena Szawrycka. 

Miniony rok naszej dzialałności był bo-

gaty w wydarzenia związane z naszym za-

łożycielem bł. Janem Pawłem II. 1 maja 

Jan Paweł II został wyniesiony na ołtarze, 

możemy się do niego modlić i prosić o 

wstawiennictwo u Boga.  

Koło Przyjaciół 

Fundacji  

Jana Pawła II  

w Nowym Jorku 
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Przeżywaliśmy tego dnia chwile wielkiej 

radości na placu św. Piotra w Rzymie, 

uczestnicząc w Mszy św. beatyfikacyjnej, 

pod przewodnictwem Ojca św. Benedykta 

XVI. Natomiast w dniach od 22-24 paź-

dziernika członkowie zarządu i przyjaciele 

nowojorskiego koła wzięli udział w obcho-

dach jubileuszu 30-lecia Fundacji Jana 

Pawła II w Rzymie. Na uroczystości przy-

byli dobroczyńcy z 48 Kół Fundacji działa-

jących w 18 krajach świata.  

Obchody rocznicowe rozpoczęła msza 

św. koncelebrowana w bazylice św. Piotra. 

Odsłonięto też w Domu Polskim na Via 

Cassia, IX tablicę dobroczyńców Fundacji. 

Została na niej uwieczniona nazwa Koła 

Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II z Nowe-

go Jorku. Kulminacyjnym wydarzeniem 

obchodów jubileuszowych była audiencja u 

Ojca św. Benedykta XVI, który przyjął 

uczestników uroczystości w Sali Klemen-

tynskiej i udzielił wszystkim apostolskiego 

błogosławieństwa.  

W kwietniu gościł w naszym Kole ojciec 

Krzysztof Wieliczko, który przygotował dla 

nas rekolekcje wielkopostne. Natomiast w 

czerwcu Koło Fundacji zorganizowało ban-

kiet, na którym honorowym gościem był pro-

boszcz parafii św. Stanisława Kostki ks. Ma-

rek Sobczak. Naszego założyciela i patrona 

bł. Jana Pawła II wspominamy w mszach św. 

rocznicowych, w tym roku zostały odprawio-

ne cztery takie Eucharystie. Dumę z naszego 

Wielkiego Rodaka manifestowaliśmy na pa-

radzie polskiej im. gen. Pułaskiego.  

Przed świętem Bożego Narodzenia zorga-

nizowaliśmy spotkanie opłatkowe. Przybyli 

na nie prawie wszyscy przyjaciele Fundacji 

z całymi rodzinami, aby podzielić się opłat-

kiem i wspólnie kolędować.  

W minionym roku Koło zorganizowało 

dwie pielgrzymki, jedną do Włoch, w 

związku z beatyfikacją, następną szlakami 

Sanktuariów Maryjnych do Hiszpanii i 

Francji. Wydajemy także Biuletyn, w któ-

rym zamieszczane są informacje o działal-

ności Koła i artykuły promujące ten nieza-

pomniany pontyfikat Papieża Polaka. 

Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w 

Nowym Jorku zrzesza około 300 członków. 

Poprzez naszą działalność staramy się roz-

powszechniać nauczanie bł. Jana Pawła II 

oraz utrwalać wartości chrześcijańskie we 

współczesnym świecie.  

”Błogosławiony jesteś umiłowany Papie-

żu Janie Pawle II, ponieważ uwierzyłeś. 

Prosimy, byś nadal umacniał z nieba wiarę 

Ludu Bożego” (Benedytkt XVI). 

www.jp2fny.org 

Zofia Twarowska  

Goście przybywający do Domu Polskiego 

przy via Cassia w Rzymie mogą zobaczyć 

wiele pamiątek związanych z pontyfika-

tem Jana Pawła II. Zdobią one ściany 

korytarzy i pokoi domu oraz są ekspono-

wane w gablotach wystawowych.  

Przybywający pielgrzymi zapoznają się 

ze zbiorami Ośrodka Dokumentacji i Stu-

dium, a przy okazji również z naszą co-

dzienną pracą: studiami i dokumentowa-

niem pontyfikatu czy ze sporządzonymi w 

formie elektronicznej katalogami zbiorów 

muzealnych i bibliotecznych. Krótko pra-

gnę przedstawić Czytelnikom biuletynu 

Fundacji Jana Pawła II najważniejsze 

przedsięwzięcia podjęte przez Ośrodek w 

pierwszych miesiącach 2012 roku. 

 

Sympozjum w Lugano 

Najważniejszym wydarzeniem tego okre-

su było międzynarodowe sympozjum na 

temat: Jan Paweł II prawodawca Kościoła 

– podstawy, innowacje i perspektywy, które 

odbyło się w Lugano, w Szwajcarii, w 

dniach 22-23 marca br. Organizatorami 

sympozjum były Fundacja Jana Pawła II 

oraz Instytut DIRECOM przy Wydziale 

Teologicznym Uniwersytetu Szwajcarii 

Włoskiej. W sympozjum udział wzięło wie-

lu ekspertów prawa kanonicznego z presti-

żowych ośrodków naukowych i ponad 

dwustu uczestników pochodzących z dzie-

sięciu krajów. W imieniu Fundacji głos 

zabrał kard. Stanisław Ryłko, przedstawia-

jąc formy współpracy Jana Pawła II z praw-

nikami Kościoła oraz dwa kodeksy, które 

zostały promulgowane za jego pontyfikatu. 

Wykład na zakończenie sympozjum wygło-

sił kard. Kurt Koch z Papieskiej Rady ds. 

Jedności Chrześcijan, ukazując wpływ 

działalności ustawodawczej Jana Pawła II 

na promocję ekumenizmu. Niewątpliwie, 

sympozjum przyczyniło się do podkreślenia 

faktu, że Jan Paweł II dał podstawy do bar-

dziej teologicznego rozumienia roli prawa 

kanonicznego w Kościele. Ośrodek Doku-

mentacji i Studium włączył się w prace 

organizacyjne sympozjum, owocnie współ-

działając z Instytutem DIRECOM. Materia-

ły z sympozjum zostaną wkrótce opubliko-

wane przez wydawnictwo Libreria Editrice 

Vaticana. 

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

Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu w Rzymie 

Sympozjum w Lugano 

http://www.jp2fny.org
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Cykl spotkań na temat katechez 

Jana Pawła II 

Kolejną inicjatywą Ośrodka jest cykl spo-

tkań pod tytułem „Moc i piękno wiary”, w 

oparciu o katechezy wygłoszone przez Jana 

Pawła II na temat katolickiego Credo. Spo-

tkania odbywają się w każdą pierwszą nie-

dzielę miesiąca w auli Jana Pawła II przy 

kościele św. Stanisława BM. Są one współ-

organizowane przez Duszpasterstwo przy 

kościele polskim, stanowiąc przygotowanie 

do Roku Wiary, który rozpocznie się 11 

października br. 

Od stycznia odbyły się cztery spotkania: ks. 

A. Dobrzyński z Ośrodka Dokumentacji i 

Studium wygłosił wykład na temat znaczenia 

wiary w Boga we współczesnym świecie, ks. 

D. Kowalczyk SJ z Uniwersytetu Gregoriań-

skiego w Rzymie mówił o Bogu Stwórcy i 

miłosiernym Ojcu, o. Z. Kijas OFM Conv. z 

Kongregacji ds. Kanonizacyjnych w Watyka-

nie ukazał rolę Ducha Świętego w życiu czło-

wieka, natomiast ks. Ł. Kamykowski z Uni-

wersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Kra-

kowie przedstawił temat Kościoła, w którym 

działa Trójca Święta. Po wygłoszeniu refera-

tów zwykle ma miejsce krótka dyskusja, która 

jest też okazją, by zadać pytanie lub też po-

dzielić się własnymi spostrzeżeniami na oma-

wiany temat. Kolejne wykłady odbędą się w 

maju i czerwcu z udziałem o. Salvatore Per-

rella O.S.M. z Papieskiego Wydziału 

„Marianum” w Rzymie i ks. John Saward z 

Kolegium „Blackfriars” w Oxfordzie. 

Nowe publikacje 

W dniu 24 lutego br., przy kościele św. 

Stanisława w Rzymie, odbyła się promo-

cja książki bpa K. Wojtyły Ewangelia a 

s z t u k a .  R e k o l e k c j e  d l a  a r t y -

stów przygotowanej przez nasz Ośrodek a 

wydanej wspólnie z Instytutem Dialogu 

Międzykulturowego w Krakowie w roku 

ubiegłym. Spotkanie cieszyło się sporym 

zainteresowaniem rzymskiej Polonii. W 

następnym miesiącu, 27 marca zorganizo-

wano, wspólnie ze współwydawcą, spo-

tkanie w Akademii Sztuk Pięknych w 

Krakowie, w którym uczestniczyły wła-

dze uczelni, profesorowie i wielu studen-

tów. W czasie Wielkiego Postu ukazała 

się książka w języku włoskim La mia 

croce, która stanowi zbiór kazań abpa K. 

Wojtyły i papieża Jana Pawła II dotyczą-

cych krzyża jako znaku naszej wiary.  

W powstaniu tej publikacji Ośrodek 

współpracował z wydawnictwem Interli-

nea z Novara. Na początku kwietnia zo-

stała wydana książka bpa K. Wojty-

ły Budować dom na skale. Rekolekcje dla 

narzeczonych (rekolekcje były wygłoszo-

ne w 1960 roku). Tekst został przygoto-

wany w naszym Ośrodku, następnie opu-

blikowano go wspólnie z krakowskim 

Instytutem Dialogu Międzykulturowego. 

Rekolekcje stanowią teologiczną medyta-

cję nad przysięgą małżeńską. Mimo upły-

wu pół wieku rozważania te nic nie stra-

ciły na aktualności. W przygotowaniu są 

kolejne publikacje. 

Obecnie w Ośrodku pracuje ks. Andrzej 

Dobrzyński oraz siostry sercanki Remigia 

Sawicka i Bernardyna Bober. W tym roku 

zespołowi pomaga również ks. Marek 

Różycki, który korzysta ze zbiorów bi-

bliotecznych w swojej pracy nad doktora-

tem. Mamy nadzieję, że nasza działalność 

przyczynia się do utrwalenia pamięci o 

bł. Janie Pawle II, a tym samym do reali-

zacji jednego z celów Fundacji noszącej 

jego imię. 

Cykl spotkań na temat katechez Jana Pawła II 

La mia croce Budować dom na skale. Rekolekcje dla narzeczonych 
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 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 

Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II 

w New Jersey wkrótce po wznowieniu 

swojej działalności pod nowym zarzą-

dem, weszło w rok 2011 z nowymi plana-

mi i nadziejami.  

Już w styczniu były przesłanki, że miał 

być to rok wyjątkowy, Ojciec Św. Bene-

dykt XVI ogłosił plany uroczystości wynie-

sienia do chwały ołtarzy naszego patrona, 

wtedy jeszcze sługi Bożego Jana Pawła II 

na dzień 1 maja. Informacja o beatyfikacji 

Jana Pawła II dodała ludziom nowej energii 

do działania i już w lutym koło naszej fun-

dacji zorganizowało bal karnawałowy na 

rzecz fundacji. W tym samym czasie nawią-

zaliśmy także współpracę z Polskim Ra-

diem 910 w Nowym Jorku, gdzie mogliśmy 

mówić o celach Fundacji, o dalszych na-

szych planach, zachęcając słuchaczy, aby 

przyłączali sie do nas.  

Około dwóch tygodni przed uroczysto-

ściami beatyfikacyjnymi mieliśmy za-

szczyt gościć u nas O. Krzysztofa Wie-

liczko, który przyjechał z Rzymu, aby 

poprowadzić dni skupienia dla członków 

naszego koła. Ogromnie cieszył nas przy-

jazd licznej delegacji Koła Fundacji z 

Nowego Jorku. Tego też dnia nawiązali-

śmy cenną współpracę z Klubem Podróż-

nika Jurka Majcherczyka, wspólnie, z 

którym ufundowaliśmy tablice-wota ku 

czci Jana Pawła II przy Wodospadach 

Jana Pawła II w Peru w Kanionie Colca. 

W ten sposób ludzie zwiedzający tę 

atrakcję turystyczną i zarazem miejsce 

geograficzne nazwane imieniem naszego 

patrona, będą mogli zobaczyć nasze tabli-

ce, co pomoże zachować charakter tego 

miejsca dla przyszłych pokoleń.   

Podczas beatyfikacji Jana Pawła II ci, 

którzy nie mogli pojechać do Rzymu, brali 

udział w różnych uroczystościach w swoich 

parafiach. Młodzi członkowie naszej Fun-

dacji włączyli się w pomoc przy organizacji 

uroczystości przy Parafii Matki Bożej Ró-

żańcowej pomagając min. przy kierowaniu 

ruchem na parkingu parafialnym. 

W sierpniu wielu z naszych członków 

wybrało sie na pieszą pielgrzymkę do Sank-

tuarium Matki Bożej Częstochowskiej w 

Doylestown, PA. Podczas pielgrzymki 

można było nas poznać po koszulkach Fun-

dacji, które mieliśmy na sobie. Dzięki 

uprzejmości ojców Paulinów mogliśmy 

wygłosić konferencje na temat Fundacji i 

jej dzieł.  

Rok 2011 to również trzydziesta rocznica 

założenia Fundacji i ogromnie się cieszyli-

śmy z tego, że nasza skromna delegacja 

mogła pojechać na uroczystości rocznicowe 

do Rzymu. W Rzymie odsłonięte zostały 

tablice ku pamięci członków i dobroczyń-

ców Fundacji, spotkaliśmy dużo ludzi z 

innych części świata a przede wszystkich 

zostaliśmy przyjęci na audiencji papieskiej 

przez Jego Świątobliwość Benedykta XVI 

w sali Klementyńskiej, który nam pobłogo-

sławił na następne lata naszej działalności. 

Po powrocie z Rzymu spotkaliśmy się też 

wspólnie z Polskim Klubem Podróżnika na 

prezentacji multimedialnej na temat świa-

dectwa opieki, jakiej doznali członkowie 

wyprawy kajakarskiej od Błogosławionego 

już Jana Pawła II. 

Rok 2012 zaczął sie naszym udziałem w 

Marszu w Obronie Życia (March for Life), 

jaki odbył sie 23 stycznia w Waszyngtonie, 

DC. Byliśmy zbudowani tym, że mimo 

blokady medialnej z przebiegu marszu 

(Marsz jedynie był transmitowany przez 

katolicką telewizję EWTN) ten ruch działa i 

żyje życiem jakże wielu ludzi młodych i co 

ważne rośnie każdego roku i chcielibyśmy 

by nasz udział w tym marszu stał się stałym 

wydarzeniem również w naszym kalenda-

rzu. 

Mamy też inne plany na ten rok, takie jak 

prezentacje multimedialne z wystąpień pa-

pieskich pielgrzymek, bal na rzecz Funda-

cji, na sobotę w drugim tygodniu po Wiel-

kanocy, czy też udział w pielgrzymce do 

Amerykańskiej Częstochowy. Wierzymy, 

że jeszcze o wiele więcej rzeczy nam się, 

gdy spotkamy wielu życzliwych nam ludzi 

na naszej drodze.  

Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w New Jersey 

Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w New Jersey 


