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Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Monachium
Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II przy
Polskiej Misji Katolickiej w Monachium
powstało 5 lat temu, 23 marca 2007 r., z inicjatywy ojca proboszcza dr Stanisława Pławeckiego CSsR, który jest jego duchowym
opiekunem.
Obecnie Koło liczy 36 członków, w tym 6
małżeństw. Wszyscy członkowie starają się
żyć nauczaniem Jana Pawła II oraz angażują
się w życie naszej Misji. Spotkania Koła odbywają się przynajmniej dwa razy w roku. Zgodnie z głównymi celami Fundacji nasze Koło od
początku działalności stara się realizować konkretne zadania w wymiarze duchowo-modlitewnym, informacyjnym i finansowym.
Aby jak najrzetelniej wypełnić swoją misję
członkowie Koła zobowiązali się do wspólnotowej i indywidualnej modlitwy o kanonizację Jana Pawła II oraz do modlitwy w Żywym
Różańcu w intencjach związanych z osobą
Jana Pawła II. Pomagają w przygotowaniach
nabożeństw w rocznice związane z Janem
Pawłem II. Prowadzą gablotę informacyjną
poświęconą Janowi Pawłowi II i działalności
Fundacji oraz naszego Koła.
Koło organizuje też wieczory poezji Jana
Pawła II. Ostatni, zatytułowany „Maryjo, cały
Twój”, odbył się 6 maja 2012 r. w ramach
tygodniowych uroczystości związanych z
obchodami pierwszej rocznicy beatyfikacji
Jana Pawła II. Urządzamy też cykliczne kiermasze książkowe o tematyce religijnej, Koło
bowiem pragnie i w ten sposób ewangelizować i szerzyć nauczanie Jana Pawła II. Sprzedaż książek odbywa się po Mszach Świętych
w okresie wielkanocnym i adwentowym,
podczas dorocznego odpustu parafialnego, a
także przez cały rok na terenie Przedszkola i
Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Jana
Pawła II. Przy okazji kiermaszów członkowie
Koła rozpowszechniają informacje i materiały
o Fundacji Jana Pawła II. Fundację wspieramy także poprzez coroczne składki członkowskie (w wysokości 20 euro) lub organizując
październikową kolektę.
Przełom roku 2011/2012 obfitował w ważne
wydarzenia dla naszego Koła. W październiku
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2011 r. trzynastoosobowa grupa naszych
przedstawicieli uczestniczyła w uroczystościach 30-lecia Fundacji Jana Pawła II w Rzymie. Był to wyjątkowy czas, kiedy mogliśmy
spotkać się z reprezentantami innych Kół Fundacji rozsianych po całym świecie, wymienić
doświadczenia, a co najważniejsze zjednoczyć
się na modlitwie przy ołtarzu Jana Pawła II.
Tuż po uroczystościach jubileuszowych Fundacji, nasze Koło przygotowało w listopadzie
2011 r. przybycie wystawy „Pontifex”, obrazującej trzy pielgrzymki Jana Pawła II do Niemiec, którą zorganizował Rektorat Polskiej
Misji Katolickiej w Niemczech. Uroczystość
otwarcia wystawy zgromadziła ponad 1000
wiernych pod przewodnictwem ks. abpa
Szczepana Wesołego, długoletniego Delegata
Konferencji Episkopatu Polski do spraw
Duszpasterstwa Emigracji. Na uroczystość
przybył również rektor Polskiej Misji Katolickiej, ks. prałat Stanisław Budyń.
Najważniejszym wydarzeniem w działalności Koła było włączenie się w przygotowanie i
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udział w uroczystości wprowadzenia w dn. 17
czerwca b.r. do kościoła Matki Bożej Królowej Pokoju w Monachium relikwii Błogosławionego Jana Pawła II, podarowanych naszej
Misji przez ks. kard. Stanisława Dziwisza.
Uroczystości przewodniczył ks. bp Czesław
Stanula z Brazylii. Przeżycie tego wspaniałego
wydarzenia pozostanie na długo w naszej pamięci. Relikwia została umieszczona na stałe
w kaplicy Misji, w której wierni codziennie
mogą modlić się i prosić o wstawiennictwo
Błogosławionego Jana Pawła II. Jej obecność
pomaga nam w jeszcze większej duchowej
łączności z Janem Pawłem II, podnosi na duchu, pokrzepia serca, dodaje sił i odwagi. Dla
całego środowiska Polskiej Misji Katolickiej
Monachium, z którego wywodzi się nasze
Koło, jest to bardzo wielka nobilitacja.
Z serca za wszystko Panu Bogu dziękujemy. Przede wszystkim za to, że mogliśmy być
świadkami pontyfikatu Błogosławionego Jana
Pawła II.
Adam Kowalik ‒ Prezes w Monachium

Wizyta w

Ojciec K. Wieliczko, Ch. i H. Rogowski, Ks. J. Kuroczycki

Spotkanie francuskich Kół
Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II
24 czerwca b.r., w święto narodzin Św. Jana Chrzciciela, w ośrodku wakacyjnym
Stella Maris na Opalowym Wybrzeżu północnej Francji Stowarzyszenie Przyjaciół
Fundacji Jana Pawła II z Vaudricourt zorganizowało braterskie spotkanie dwóch
istniejących we Francji Kół Przyjaciół Fundacji: „północnego” i „paryskiego”. Spotkanie to zaszczycił swoją obecnością, przybyły specjalnie z Rzymu, ojciec Krzysztof
Wieliczko, administrator Fundacji w Watykanie.
Pełna szczególnego uroku kaplica ośrodka
była przepełniona, gdy Mszę Świętą koncelebrowali o. Krzysztof Wieliczko i ks. Józef
Kuroczycki, opiekun Koła „północnego”. Na
uroczystościach obecni byli wszyscy członkowie Koła „północnego”, jak też liczna delegacja Koła „paryskiego”, m.in. Christiane i Henri Rogowscy oraz Christiane i Edmond Tomkiewiczowie, związani od początku z Kołem,
założonym w Vaudricourt w 1989 r. Homilia
o. Krzysztofa Wieliczko, nawiązywała do
liturgicznego tematu święta Jana Chrzciciela,
przypominała rolę chrześcijańskiego zaangażowania i świadectwa wiary, ukazywania
światu Chrystusa tak, jak to swoim życiem
czynił Jan Chrzciciel. Uroczystą Mszę Świętą
uświetnił śpiew Pani Lucy Ditte, która wykonała na jej zakończenie wspaniałe i oklaskiwane „Magnificat”. Po Mszy Świętej ponad
sto osób zebrało się w sali konferencyjnej
ośrodka, gdzie Marian Bączkowski, prezes
Koła-gospodarza powitał gości z Rzymu,
Paryża i okręgu paryskiego oraz wszystkich
miejscowych Przyjaciół Fundacji. Ojciec
Krzysztof Wieliczko przedstawił następnie
już ponad 30-letnią działalność Fundacji, roz2

wijającą się na całym świecie. A działalność
ta mówi o tym, o czym nie mówią media, bo
przemilczanie jest najlepszym sposobem na
odebranie faktom istnienia. Tymczasem Kościół rozwija się na całym świecie, szczególnie zaś tam, gdzie mało kto się tego spodziewał – w Azji. W Wietnamie i w Korei Południowej seminaria są przepełnione, w Chinach przybywa rocznie niewiarygodna liczba
kilku milionów nowych chrześcijan. Powstają
też nowe Koła Przyjaciół Fundacji m.in. w
Szwajcarii i na Florydzie. Wraz z rozwojem
chrześcijaństwa dostrzegamy także przerażający dramat współczesnego męczeństwa
chrześcijan, ale nie osłabi ono Kościoła, bo
„bramy piekielne Go nie przemogą”.
Błogosławiony Jan Paweł II jest z nami
niemal namacalnie. Cuda za Jego wstawiennictwem dzieją się wciąż. Nasza rola i zadania
wspomagania tej Fundacji, na której tak bardzo zależało Ojcu Świętemu, nie może słabnąć. Ojciec Wieliczko przypomniał, że w
każdy czwartek o 7.00 rano odprawiana jest
przy grobie błogosławionego Jana Pawła II
Msza Święta w intencji wszystkich Przyjaciół
Fundacji. Na zakończenie podziękował
wszystkim – prezesom, członkom zarządów
oraz wszystkim tym, którzy przyczyniali się i
nadal to czynią do rozwoju Fundacji Jana
Pawła II. Bardzo często ich wysiłki, najczęściej mało widoczne, pozwalają na dalszy
rozwój tej szczególnej instytucji, jak też na
promowanie Dzieła Papieża z Polski.
Aperytif i wspaniale przygotowany obiad
zakończył to sympatyczne i budujące spotkanie, które ‒ mamy nadzieję ‒ powtórzy się
jeszcze wielokrotnie.
Jan Konieczny
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Na zaproszenie Koła Fundacji Jana Pawła
II w Indonezji O. Krzysztof Wieliczko wraz
z Ryszardem Krzyżanowskim, doradcą
finansowym Fundacji udali się na krótką
wizytę do Indonezji od 1 do 9 lipca. Na lotnisku oczekiwali ich, prezydent Lucia Liando oraz członkowie Koła Fundacji Jana
Pawła II. Było naszą wielką radością zobaczyć ponownie ten wielki tak pięknie rozwijający się ekonomicznie kraj.
Koło w Indonezji zaangażowane jest w
wiele przedsięwzięć związanych z myślą i
nauczaniem Wielkiego Założyciela, Błogosławionego Jana Pawła II. Dzięki inicjatywom Fundacji zwiększa się liczba członków i ich zaangażowanie w lokalny kościół
katolicki. Najważniejsze w działalności
Koła jest otwarcie się na młode pokolenie i
zaangażowanie ich w działalność Fundacji.
Podczas wizyty o. K. Wieliczko odprawiał
codziennie jedną lub dwie Msze święte w
różnych domach, miejscach pracy oraz w
kościołach. Budujące homilie połączone z
liturgią Mszy świętych oraz indonezyjskimi
pieśniami religijnymi towarzyszyły uświetnianiu liturgii.
Indonezja jest krajem muzułmańskim ze
sporą społecznością chrześcijan. Charakteryzuje się, jako państwo wielką tolerancją do
większych religii światowym w tym do kościoła katolickiego. W czasach, kiedy w wielu katolickich krajach zdejmuje się krzyże w
szkołach czy miejscach publicznych, w Indonezji, co było dla nas bardzo budujące, krzyże są z wielką dumą zawieszane w domach,
biurach, sklepach i w wielu innych miejscach
publicznego użytku. Katolicy są dumni ze
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Indonezji
swojej wiary i w miejscach publicznych
potrafią ją manifestować. Byliśmy świadkami
ich mężnego wyznawania wiary podczas
różnych uroczystości odprawianych w Dżakarta i Surabaya.
Jesteśmy z was dumni i dziękujemy wam
bracia i siostry z Indonezji; za wasze świadectwo wiary, a szczególnie za propagowanie
nauczania naszego Założyciela, błogosławionego Jana Pawła II.
Dziękujemy szczególnie Lucia Liando,
prezesowi naszego Koła Przyjaciół Fundacji
Jana Pawła II w Indonezji za jej zaangażowanie oraz wspaniałą organizację w wielu uroczystościach, w których uczestniczyliśmy. Jej
oddanie, niezmordowany wkład i łagodne
usposobienie zdobyło nasze serca. Także
szczególne podziękowania Harry Ponto vice
prezesowi, Telly Liando, sekretarce i skarbniczce Fundacji za zaangażowanie w nasze
odwiedziny i uczynienie naszej wyprawy do
tego pięknego kraju pełną wspomnień. Mamy
nadzieję, że odwdzięczymy się wam gościnnością podczas waszych odwiedzin w Rzymie.
Alex i Melinda muszę oddzielnie i z wielkim
uznaniem wspomnieć o was. Jesteście od wielu lat członkami naszej Fundacji w Indonezji.
Wasze oddanie i wspaniałomyślność do Kościoła oraz do indonezyjskiego Koła naszej
Fundacji są niezapomniane. Jesteśmy wam
bardzo wdzięczni za tak długą przyjaźń i oddanie. Wasze dzieci są waszymi naśladowcami.
Modlimy się za nich, aby i one były tak bardzo
szczęśliwe i hojne jak wy jesteście. Niech Bóg
błogosławi waszą wspaniałą rodzinę.
Richard Krzyzanowski

Msza święta w Dżakarcie

Spotkanie Koła Przyjaciół Fundacji JPII w Los Angeles

Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II
w Południowej Kalifornii
Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w
Południowej Kalifornii rozpoczęło swoją
działalność w październiku 1986 r. z misją
kultywowania teraz i w przyszłości bezcennego daru, jakim jest duchowe dziedzictwo
Błogosławionego Jana Pawła II.
Czynimy to w ścisłej łączności z Fundacją
Jana Pawła II, założoną w Rzymie w 1981 r.,
której statut precyzuje, iż „świadomi wielkości, jakie osoba i praca polskiego Papieża
wnosi w Kościół, naszą Ojczyznę i dla całego
świata, Fundacja obiera za cel zachowanie i
rozwój duchowego spadku, który przekaże
następnym pokoleniom”.
Miniony rok 2011 był dla nas wszystkich
darem szczególnym ze względu na wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego Jana Pawła II. W
dniu beatyfikacji, tj. 1 maja, w Kościele Matki
Bożej Jasnogórskiej w Los Angeles została
odprawiona uroczysta Msza Święta, po niej
zaś odbyły się rozmowy-wywiady z przedstawicielami lokalnej prasy i rozgłośni radiowych. Centrum Jana Pawła II w Yorba Linda
zorganizowało przepiękny multimedialny
koncert beatyfikacyjny. Uroczystości towarzyszące beatyfikacji odbywały się w wielu
miastach Kalifornii, a dwuosobowa delegacja
naszego Koła miała honor uczestniczyć w
historycznej już Mszy Świętej beatyfikacyjnej
na Placu św. Piotra w Rzymie.
Poza tym w 2011 r. obchodziliśmy liczne
jubileusze, 25-lecie działalności naszego Koła
zbiegło się bowiem z 30. rocznicą założenia
Fundacji Jana Pawła II w Rzymie oraz z 35.
rocznicą wizyty Księdza Kardynała Karola
Wojtyły w Parafii Matki Bożej Jasnogórskiej
w Los Angeles. Czteroosobowa delegacja
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naszego Koła brała udział w październikowych uroczystościach w Rzymie z okazji 30lecia istnienia Fundacji. Najgłębsze przeżycia
towarzyszyły nam przy ołtarzu Błogosławionego Jana Pawła II. Ze wzruszeniem wysłuchaliśmy także słów skierowanych do nas
przez Ojca św. Benedykta XVI podczas audiencji w Sali Klementyńskiej, który błogosławił nas, mówiąc:
„W działalność Fundacji włączonych jest
tysiące ludzi na różnych kontynentach, którzy w duchowej jedności z nią nie tylko
wspierają ją materialnie, ale tworzą Koła
Przyjaciół. Są to wspólnoty formacyjne,
oparte na nauczaniu i przykładzie Błogosławionego Jana Pawła II. Nie ograniczają się
one do sentymentalnego wspominania 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.”
W tym jubileuszowym roku Koło Przyjaciół
Fundacji Jana Pawła II w Południowej Kalifornii i Polska Parafia Matki Bożej Jasnogórskiej inaugurowały wspólnie cykl spotkań
zatytułowanych „Dni Papieskie z Janem
Pawłem II w Los Angeles”, odbywanych w
pierwsze maryjne soboty miesiąca. Pierwsze
miało miejsce 5 lutego 2011 r., a do dziś odbyło się już 15 takich spotkań. W tych dniach
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gromadzimy się w Kościele Matki Bożej Jasnogórskiej o godzinie 17:00 na Mszy Świętej
i Nabożeństwie Fatimskim, po czym odmawiamy różaniec, a towarzyszy nam nagrany
głos Jana Pawła II, dzięki czemu mamy wzruszające wrażenie, że On niejako prowadzi
naszą wieczorną modlitwę. Pokarmem duchowym dla drugiej części spotkania są filmy i
książki dotyczące Wielkiego Pontyfikatu.
Nasze Koło pragnie dotrzeć do młodej generacji mieszkańców Kalifornii. W związku z
tym w 2011 r. zorganizowaliśmy konkurs literacki w języku polskim i angielskim na temat
„Jak Jan Paweł II wpłynął na moje życie?”
dla grup wiekowych 12-17 lat oraz 18-25 lat.
Zorganizowaliśmy także konkurs na plakat/
kolaż poświęcony Janowi Pawłowi II dla grupy
wiekowej do 11 lat. Główną nagrodę za esej
zdobyła 14-letnia Julia Golonka z Polskiej
Szkoły w Yorba Linda, zaś najwyższą punktację zdobył kolaż opracowany i wykonany przez
uczniów IV klasy Polskiej Macierzy Szkolnej
w Los Angeles. Specjalne wyróżnienia za eseje
otrzymały Karolina Dudek, Natalia Dudek,
Yagoda Jędrzejczak i Monica Szczęch. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali m.in. piękny
album Fundacji Jana Pawła II, wydany dla
uczczenia 25. rocznicy założenia Fundacji. W
bieżącym roku zorganizowaliśmy konkurs na
kolaż dla dzieci klas VI-VIII, zatytułowany
„Błogosławiony Jan Paweł II wśród dzieci”.
W dniu 3 kwietnia b.r. zaprosiliśmy przyjaciół Fundacji na koncelebrowaną Mszę Świętą, a następnie na uroczysty bankiet i koncert
pod hasłem „Dzieci i młodzież w hołdzie Janowi Pawłowi II” dla uczczenia 25. rocznicy
naszego Koła oraz 35. rocznicy wizyty Księdza Kardynała Karola Wojtyły w Parafii Matki Bożej Jasnogórskiej w Los Angeles. W
czasie bankietu rozdane zostały główne nagrody i dyplomy uznania dla uczestników
konkursu na plakat/kolaż i esej o Janie Pawle
II, a honorowym i wielce zasłużonym Członkom naszej Organizacji, Pani Wandzie Gwoździowskiej i Panu Kazimierzowi Cybulskiemu, przekazano z Rzymu błogosławieństwa
papieża Benedykta XVI.
Dnia 6 maja b.r., po uroczystej Mszy Świętej, odprawionej przez ks. proboszcza Rafała
Dygułę, a zakończonej „Litanią do Błogosławionego Jana Pawła II”, zorganizowaliśmy
uroczysty koncert w sali parafialnej, zatytułowany „Droga do świętości Błogosławionego
Jana Pawła II” dla uczczenia I rocznicy beatyfikacji. W programie znalazł się pokaz 15-
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minutowego filmu z uroczystości beatyfikacyjnej w Rzymie, recytacje poezji Jana Pawła
II i piękna muzyka w wykonaniu chóru z
Centrum Jana Pawła II w Yorba Linda. Kanwę dla całego programu stanowił esej, nagrodzony główną nagrodą na ubiegłorocznym
konkursie literackim. Tego dnia można też
było zakupić tzw. „cegiełki” na planowany
pomnik Jana Pawła II w Los Angeles.
Ponadto dla uczczenia rocznicy beatyfikacji
Jana Pawła II rozesłaliśmy do katolickich
szkół średnich w powiecie Los Angeles przeszło 60 DVDs ze znanym filmem „Nine Days
that Changed the World” . Obraz ten koncentruje się na przebiegu pierwszej dziewięciodniowej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski,
2-10 czerwca 1979 r., w czasie której padły
słynne słowa „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!", wypowiedziane na warszawskim Placu Zwycięstwa
(obecnie Plac Piłsudskiego). Amerykański
reżyser pokazuje, iż było to jedno z najważniejszych wydarzeń XX wieku, które miało
kolosalny wpływ na losy świata, podobnie jak
cała późniejsza posługa Papieża-Polaka.
W hołdzie dla Błogosławionego Jana Pawła
II pragniemy w tym roku wydać unikatowy
„Zbiór poezji i wspomnień o Janie Pawle II z
Kalifornii”, którego autorami są mieszkańcy
tego stanu. Otrzymaliśmy już wiele pięknych
prac. W zbiorze tym planujemy też zamieścić
eseje nadesłane przez dzieci i młodzież na
ubiegłoroczny konkurs literacki.
Oto jeden przykład z tego zbioru ‒ wiersz
napisany przez Pana Kazimierza Cybulskiego, wieloletniego Prezesa naszego Koła, który
za swoją posługę otrzymał w 2004 r. od Ojca
św. Komandorię Orderu św. Sylwestra (jest to
drugie najwyższe papieskie odznaczenie):
NAUCZYŁEŚ NAS
„Szukałem Was, teraz przyszliście do mnie
I za to Wam dziękuję.” - Jan Paweł II
„Szukałeś nas, a my Ciebie.
I to Ty nas znalazłeś,
jak Chrystus zbłąkaną owcę,
i byłeś dla nas pasterzem,
przyjacielem i ojcem,
i byłeś - N a u c z y c i e l e m.
Nauczyłeś nas Prawdy,
Wiary, Nadziei, Miłości,
przebaczać nas nauczyłeś,
bo miłość nie zna zemsty
i nie zna nienawiści,
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wszystko przebaczać umie.
I żyć nas nauczyłeś,
jak tylko potrafić może
w pełni prawdziwy człowiek,
którym Ty zawsze byłeś.
A żegnając się z nami Umierać nas nauczyłeś…”
Rzym, 9 kwiecień, 2005
W dniu pogrzebu Ojca św.
Nasz doroczny bankiet planujemy zorganizować w niedzielę 21 października b.r.,
kiedy to uczcimy 25. rocznicę pielgrzymki
Jana Pawła II do Los Angeles. Planujemy
wyświetlić wówczas film Łukasza Sochury
o historycznej wizycie Papieża Jana Pawła
II w Los Angeles w 1987 r., który powstał
na podstawie nagrań, udostępnionych nam
przez Państwa Katarzynę i Jana Oleszczuków z Los Angeles. Będzie też miejsce na
prezentację poezji i wspomnień o Błogosławionym oraz na uroczyste wręczenie nagród dla zwycięzców tegorocznego konkursu na kolaż. Chcielibyśmy także, aby ten
dzień był premierą dwóch książek: pierwszej zatytułowanej „Kardynał Wojtyła w
Mieście Aniołów”, upamiętniającej Jego
obecność w naszej parafii 29 sierpnia 1976
r., oraz „Zbioru poezji i wspomnień o Janie Pawle II z Kalifornii”.
Dla podsumowania 25-letniej działalności
Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w
Południowej Kalifornii, warto przypomnieć,
że w tym czasie przekazaliśmy Fundacji w
Rzymie sumę 435484,52 dolarów. Koło nasze
posiada 106 członków wieczystych, w tym 18
kilkakrotnych. Nazwiska ofiarodawców naszego Koła są utrwalone na Tablicach Dobroczyńców w Domu Polskiego Pielgrzyma w
Rzymie.
Dr Maria Zdunkiewicz
‒ Prezes Koła w Los Angeles
Uzupełnienie informacji do czerwcowego Biuletynu:
Autorem artykułu o działalności Fundacji Jana Pawła II Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu JPII
jest Ks. dr Andrzej Dobrzyński, a autorem artykułu o inicjatywach Koła
Fundacji Jana Pawła II w New Jersey
jest Mieczysław Boksz.

Biuletyn przygotowali: O. Krzysztof Wieliczko i Anna Beata Kielech
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