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W narodzinach Syna Bożego …chrześcijanie widzą nieskończoną łaskawość Najwyższego dla człowieka i dla 

całego stworzenia. Poprzez wcielenie Bóg nawiedza swój lud… A nawiedzenie Boże jest zawsze skuteczne: 

uwalnia od smutku i darzy nadzieją, przynosi zbawienie i radość.   

Jan Paweł II — Rzym, 2 stycznia 2002 

Drodzy Przyjaciele Fundacji Jana Pawła II 
 

Niech Maryja, Matka rodzącego się Zbawiciela 

świata pomoże nam w pełni przeżywać święta 

Bożego Narodzenia; niech nas wspiera  

w dawaniu światu świadectwa Jego prawdy, 

miłości i pokoju.  
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Jubileusz 20-lecia Towarzystwa Przyja-

ciół Fundacji Jana Pawła II w Lund 

przypadł na 25 marca 2012. Program 

uroczystości, odpowiadający możliwo-

ściom parafii, został zatwierdzony przez 

proboszcza, ojca Johana Lindén OP.  

Do parafii św. Tomasza z Akwinu należą, 

poza Szwedami i Polakami, katolicy z róż-

nych zakątków świata od krajów Europy 

południowej i zachodniej po Azję, Afrykę 

aż do Ameryki Południowej i Północnej. 

Dla tych zróżnicowanych grup etnicznych i 

językowych płaszczyzną porozumienia jest 

język szwedzki i religia katolicka. Msza św. 

niedzielna gromadzi wszystkie grupy wie-

kowe: rodziny z małymi dziećmi, młodzież 

i dorosłych.  

W tę marcową niedzielę pragnęliśmy za-

poznać parafian z Osobą błogosławionego 

Jana Pawła II i ugościć ich wybranymi spe-

cjałami polskiej kuchni.  

Przygotowaliśmy wystawę przedstawiają-

cą posiadane przez nas pisma i wiersze Ka-

rola Wojtyły, dzieła z nauczania Jana Pawła 

II oraz albumy, książki i fotografie związa-

ne z Jego pontyfikatem. Do wydawnictw w 

języku polskim i angielskim dokupiliśmy 

(za dotację otrzymaną na ten cel od Kon-

gresu Polaków w Szwecji) dostępne pisma i 

książki Błogosławionego przetłumaczone 

na język szwedzki. Specjalnie na tą uroczy-

stość Zarząd Towarzystwa przygotował 

dwie bogato ilustrowane broszury w języku 

polskim i szwedzkim ‒ jedną o Fundacji 

Jana Pawła II i drugą o naszej działalności 

na terenie parafii.  

W sprawozdaniach liczą się daty, liczby, 

fakty. Oczywiście daje to pewien obraz dzia-

łalności np. określonej organizacji, pozwala 

porównywać ją z innymi i ocenić na ich tle. 

Ale oprócz tego liczy się także… sfera psy-

chologiczna – zaangażowanie ludzi, oddanie 

sprawie, podejmowanie inicjatyw, reprezen-

towanie i popularyzacja idei organizacji, 

przekonywanie do nich innych. Ma to szcze-

gólne znaczenie dla nas, działających w 

Fundacji Jana Pawła II, dla których najważ-

niejszym zadaniem jest przekazywanie dzie-

dzictwa duchowego naszego wielkiego roda-

ka, bł. Jana Pawła II. Wszystko inne to drogi 

prowadzące do tego celu. Materialne dowo-

dy pamięci o Janie Pawle II mają pomóc 

przekazywać Jego idee i przybliżać Jego 

postać, by łatwiej zrozumieć i przejąć się 

wartościami, które wyznawał.  

Chcemy włączać coraz więcej osób do na-

szej działalności, bo tym łatwiej będzie osią-

gnąć postawione cele, im więcej ludzi podzie-

li ten sposób wyrażania miłości do „naszego 

papieża".  

Nowy zarząd został wybrany w czerwcu 

2011 roku. Wtedy Koło Przyjaciół Fundacji 

Jana Pawła II w Chicago liczyło około 30 

aktywnych członków. Działania podjęte w 

ostatnich 12 miesiącach przyczyniły się do 

wzrostu tej liczby do prawie 250. To efekt 

naszej działalności, z którego możemy być 

dumni, ale także – i to chcemy szczególnie 

podkreślić – zasługa wielu innych osób np. 

byłych członków zarządu Fundacji oraz 

członków, z którymi ponownie nawiązaliśmy 

kontakt, parafii chicagowskich, gdzie składa-

liśmy wizyty, Dyrektora Administracyjnego z 

Rzymu, o. Krzysztofa Wieliczko, wspierają-

cego nasze wysiłki. Serdecznie im dziękuje-

my i liczymy, że nadal ‒ jeszcze bardziej 

efektywnie ‒ będziemy wspólnie działać.  

Podejmując rok temu obowiązki prezesa 

Koła Fundacji w Chicago, czułam się zaszczy-

cona i jednocześnie pełna obaw, czy podołam 

temu niezwykle trudnemu zadaniu. Dzięki 

pomocy i życzliwości wielu bliskich mi osób i 

przyjaciół, wsparciu nowego zarządu i o. Wie-

liczko, jestem przekonana, że choć zapewne 

można było zdziałać więcej, to udało się oży-

wić naszą działalność i stworzyć wspólnotę 

ludzi pełnych wiary, chcących ofiarować coś z 

siebie innym. To wielka wartość, która będzie 

w przyszłości owocowała w Fundacji i na-

szych parafialnych społecznościach. 

W ciągu minionego roku do najważniej-

szych przedsięwzięć naszego Koła należały: 

W październiku 2011. Dzień Papieski z 

Fundacją JPII w parafii św. Ferdynanda w 

Chicago, połączony z projekcją filmu Szuka-

łem Was oraz wystawą fotograficzną poświę-

coną bł. Janowi Pawłowi II (16 X).  

Wspomnienie Liturgiczne bł. Jana Pawła II 

w Jezuickim Ośrodku Milenijnym w Chicago 

wraz z projekcją filmu Szukałem Was (22 X). 

W styczniu 2012. Spotkanie Opłatkowe 

członków Towarzystwa Przyjaciół Fundacji 

JPII w parafii św. Ferdynanda z udziałem bp. 

Andrzeja Wypycha, Biskupa Pomocniczego 

Chicago. 

W lutym 2012. Wizyta w parafii św. Wła-

dysława w Chicago 

W marcu 2012. Rekolekcje Wielkopostne 

dla członków Fundacji poprowadzone przez 

o. Krzysztofa Wieliczko, głównego admini-

stratora Fundacji JPII w Rzymie.  

W kwietniu 2012. Wizyta w Misji Ojców 

Cystersów w Willow Springs, IL 

W maju 2012. Msza św. w Jezuickim 

Ośrodku Milenijnym, połączona z wieczorem 

refleksji o Janie Pawle II w pierwszą rocznicę 

beatyfikacji Papieża-Polaka. 

Możemy też pochwalić się uruchomieniem 

strony internetowej na portalu Fundacji w 

Rzymie pod adresem: 

www.fjp2.com/pl/fundacja/chapters/chicago 

oraz obecnością na Facebooku. Licząc na 

rosnące zainteresowanie naszą działalnością, 

opracowaliśmy nowe aplikacje członkowskie. 

Wszystkie te przedsięwzięcia były plano-

wane i organizowane na regularnych, comie-

sięcznych spotkaniach zarządu. We wrześniu 

br. planujemy nadto piknik dla członków 

Fundacji na terenie Misji Ojców Cystersów 

w Willow Springs, IL, a w październiku ‒ z 

okazji Wspomnienia Liturgicznego bł. Jana 

Pawła II ‒ oparte na Papieskim testamencie 

koncerty w parafii św. Ferdynanda na półno-

cy Chicago oraz na południu Chicago w Mi-

sji Ojców Cystersów.  

Działamy w Chicago, które jest bardzo waż-

nym miejscem zarówno na mapie USA, jak i 

Polski, mocno związanym z wiarą i bł. Janem 

Pawłem II. Przypomnijmy, że w rok po wy-

borze na Stolicę Piotrową Papież odwiedził 

archidiecezję Chicago (4 i 5 października 

1979 roku). W homilii do Polaków przed 

kościołem Pięciu Braci Męczenników pod-

kreślił wdzięczność dla Polonii chicagowskiej 

za ważną rolę pielęgnowania polskich tradycji 

oraz za jej wkład w krzewienie wiary wśród 

katolickiej społeczności amerykańskiej. A po 

Mszy św. w Grand Parku powiedział: Zawsze 

jestem przy was - do końca świata.  

O tych słowach pamiętamy i będziemy do-

kładać wszelkich starań, byśmy mogli być 

dumni z naszych dokonań w ramach Funda-

cji. Ostatniego roku na pewno nie zmarnowa-

liśmy. Działamy prężnie i rozwijamy się. 

Mamy plany na przyszłość i pragniemy kon-

tynuować dzieło, które zapoczątkowane przez 

samego Jana Pawła II, trwa w Chicago już od 

29 lat. W przyszłym roku (2013) będziemy 

obchodzić 30-lecie powstania Koła chicagow-

skiego Fundacji JPII. To święto niesie także 

nowe wyzwania, które podejmiemy.  

Elizabeth Ceisel-Mikowska, Prezes 

20 lat Towarzystwa Przyjaciół Fundacji w Lund 

Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Chicago 

http://www.fjp2.com/pl/fundacja/chapters/chicago
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Rok 2011 był dla Fundacji Jana Pawła II 

rokiem szczególnym. W czasie kilku mie-

sięcy zbiegły się dwa niepowtarzalne wyda-

rzenia, które miały wielkie znaczenie dla 

Fundacji: Beatyfikacja Sługi Bożego Jana 

Pawła II, założyciela Fundacji a następnie 

Jubileusz 30-lecia Fundacji. Obie uroczy-

stości stały się okazją do spotkania wielu 

członków Fundacji. Był to też doskonały 

czas, nie tylko na podsumowanie dotych-

czasowych osiągnięć, ale też na dostrzeże-

nie nowych perspektyw rozwoju dzieła 

Jana Pawła II, jakim jest Fundacja. 

Po ubiegłorocznych uroczystościach Fun-

dacja Jana Pawła II wkroczyła w rok 2012 z 

jeszcze większym zaangażowaniem, podej-

mując nowe inicjatywy służące jak najpeł-

niejszemu wypełnieniu jej misji. W cen-

trum uwagi było nie tylko umocnienie dzia-

łalności istniejących już kół Przyjaciół Fun-

dacji, ale także zaangażowanie nowych 

środowisk w dzieło Fundacji. Tym celom 

służyły podróże Administratora Fundacji 

Ojca Krzysztofa Wieliczki, który w minio-

nym roku odwiedził Danię, Francję, Indo-

nezję, Meksyk, Polskę, Singapur, Stany 

Zjednoczone i Szwajcarię. 

Koła Fundacji, rozsiane na całym świecie, 

przez różne formy aktywności krzewiły idee 

Fundacji w swych lokalnych społecznościach.  

Koła we Francji z Vaudicourt oraz Pary-

ża zorganizowały braterskie spotkanie w Stel-

la Maris, podsumowujące dotychczasową 

działalność i propagowanie dzieła Jana Pawła 

II. Jak co roku, Koło w Paryżu zorganizowało 

w styczniu 2012 “Opłatek” w ambasadzie 

polskiej, na którym byli obecni, ambasador 

Tomasz Orłowskiego, o. Krzysztof Wielicz-

ko, administrator Fundacji JPII, ks. infułat 

Stanisław Jeż, rektor Polskiej Misji Katolic-

kiej oraz liczne zgromadzeni członkowie Ko-

ła i przyjaciele. Po koncercie kolęd w trady-

cyjnym polskim zwyczaju dzielono się opłat-

kiem oraz spożywano kolację. 

Koło Fundacji w Danii rozwija się pod 

czujnym okiem o. Leszka Kapusty, który 

zaprosił o. Krzysztofa Wieliczko do Kopen-

hagi na rekolekcje oraz spotkania nie tylko z 

Polonią, ale i rodowitymi Duńczykami.  

Koło Przyjaciół z Monachium z okazji 

rocznicy beatyfikacji Jana Pawła II przygoto-

wało program poetycko-muzyczny zatytuło-

wany Totus Tuus, ponadto włączyło się w 

przygotowanie i aktywnie uczestniczyło w 

czerwcowych uroczystościach wprowadzenia 

do kościoła Matki Bożej Królowej Pokoju w 

Monachium relikwii Błogosławionego Jana 

Działalność Fundacji Jana Pawła II w 2012 roku 
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Uroczystą Mszę św. odprawił proboszcz 

wraz z gośćmi: ojcami dominikanami z 

Lund i generałem ich zakonu, ojcem Bruno 

Cadoré. Bezpośrednio po Mszy św. gospo-

darz zaprosił wszystkich do obejrzenia na-

szej wystawy oraz na polski poczęstunek.  

Do sali parafialnej, udekorowanej obra-

zem Matki Bożej Częstochowskiej, wize-

runkiem Jana Pawła II i biało-żółtymi kwia-

tami, ruszyła rzesza parafian i Polacy za-

proszeni z pobliskich kościołów południo-

wej Szwecji.  

Wystawa cieszyła się dużym zaintereso-

waniem. Oglądającym interesujące ich 

książki i albumy udzielaliśmy wyjaśnień i 

odpowiadaliśmy na zadawane pytania; np. 

jeden ze szwedzkich parafian dopytywał o 

rozpowszechnianie modlitw różańcowych 

Jana Pawła II. Obie broszury szybko roze-

szły się wśród zwiedzających wystawę, 

która zaciekawiła też ojca generała Cadoré, 

co sprawiło nam dużą radość. 

Na wczesny lunch częstowaliśmy gości 

barszczem czerwonym z pasztecikami oraz 

bigosem. Na deser do kawy i herbaty poda-

no serniki, szarlotki oraz owoce. Goście 

proboszcza mieli również okazję spróbowa-

nia specjałów polskiej kuchni, przygotowy-

wanych w Szwecji.  

W miłej atmosferze, przy stołach i gwarze 

wielojęzycznych rozmów, była też sposob-

ność do informowania zebranych o celach 

Fundacji oraz o pracach naszego Towarzy-

stwa; posługiwaliśmy się przygotowanymi 

broszurami, zachęcając do współpracy w 

dziele, które zapoczątkował papież Polak. 

Spotkanie zakończyło się śpiewem pieśni 

maryjnych i ulubionych przez Jana Pawła 

II, którym akompaniował na gitarze Marek 

Małachowski z Helsingborga; hiszpańsko-

języczna grupa znała bardzo dobrze melo-

dię Barki.  

Usłyszeliśmy wiele ciepłych i miłych 

słów wsparcia. W bibliotece parafialnej 

otrzymaliśmy miejsce na złożenie książek, 

pism, albumów i innych przedmiotów zwią-

zanych z pontyfikatem Jana Pawła II, pre-

zentowanych na wystawie. W ramach okre-

sowych spotkań religijno-historycznych 

zaplanowano prelekcje/rozważania doty-

czące wybranych tematów z Jego nauczania 

‒ pierwsze ma się odbyć jesienią br.  

Trwający ponad ćwierć wieku pontyfikat 

Jana Pawła II to szczególny dar Boga dla 

nas, zwłaszcza współcześnie z Nim żyją-

cych. Jest w naszych sercach i pamięci. 

Dowodem naszej wierności jest przekazy-

wanie Jego nauczania następującym po nas 

pokoleniom. Tak nam dopomóż Bóg!  

Składamy serdeczne podziękowanie pro-

boszczowi, ojcu Johanowi Lindén OP, za 

życzliwe zainteresowanie naszym projek-

tem, Kongresowi Polaków za wsparcie fi-

nansowe, bez którego nie moglibyśmy w 

takim wymiarze świętować naszego Jubile-

uszu. Dziękujemy również wszystkim, któ-

rzy zaangażowali się w przygotowanie uro-

czystości. 

 
Walne Zebranie i wybory Zarządu 

Tradycyjne święto Maryi Królowej Polski 

obchodziliśmy po Mszy św. w języku pol-

skim 13 maja 2012.  

Najpierw wysłuchaliśmy wierszy i tekstów 

Jana Pawła II związanych z Matką Bożą oraz 

nagrań pięknych pieśni maryjnych, m.in. 

trzech kompozycji Ave Maria (Bacha/

Gounoda, Schuberta i Donizettiego).  

Następnie odbyło się zebranie sprawoz-

dawczo-wyborcze. Sprawozdanie odnosiło 

się do trzyletniego okresu ‒ od marca 2009 

do marca 2012 ‒ i dotyczyło zarówno finan-

sowego wsparcia Fundacji Jana Pawła II w 

Rzymie, jak i działalności Towarzystwa 

Przyjaciół Fundacji na terenie parafii św. 

Tomasza z Akwinu w Lund. Po zatwierdze-

niu sprawozdań prezesa i Komisji Rewizyj-

nej przeprowadzono wybory do Zarządu i 

Komisji Rewizyjnej. Część członków Zarzą-

du i Komisji Rewizyjnej zrezygnowała z 

pełnionych funkcji. Na stanowisko prezesa 

Zarządu wybrano Stanisława Radziukiewi-

cza, który pełnił od momentu powołania 

Towarzystwa funkcje m.in. wiceprezesa i 

skarbnika; sekretarzem została Anna von 

Freyer, również od początku wierny członek 

Towarzystwa. Obowiązki skarbnika przejęła 

Barbara Johansson, wspierająca Fundację od 

wielu lat, uczestniczka organizowanych 

przez nas pielgrzymek. Ustępująca prezes, 

Jadwiga Kurkus, podziękowała w gorących 

słowach za udaną współpracę, wszelkie 

wsparcie ze strony Zarządu i członków To-

warzystwa, zainteresowanie organizowany-

mi spotkaniami i pomoc w ich urzeczywist-

nianiu oraz złożyła nowemu Zarządowi ser-

deczne życzenia dobrej, radosnej i owocnej 

pracy na rzecz Fundacji i Rodaków w Szwe-

cji. Na zakończenie odśpiewano Apel Jasno-

górski.  

Jadwiga Kurkus z Zarządem Towarzystwa 
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Pawła II, w październiku natomiast sprowa-

dziło mobilne Muzeum Jana Pawła II, które 

prezentuje przedmioty osobiste Ojca Święte-

go Jana Pawła II, szaty liturgiczne, jego zdję-

cia i filmy. 

Prężnie rozwijające się Koło w Chicago 

oprócz pikniku i tradycyjnego opłatka, zorga-

nizowało Rekolekcje Wielkopostne, które 

wygłosił administrator Fundacji Jana Pawła II 

w Rzymie o. Krzysztof Wieliczko. W ramach 

werbowania nowych członków zarząd Koła 

odwiedził parafię św. Władysława oraz Misję 

Ojców Cystersów w Willow Springs, IL. W 

maju w Jezuickim Ośrodku Milenijnym zo-

stała odprawiona Msza św. połączona z wie-

czorem refleksji o Janie Pawle II w pierwszą 

rocznicę Jego beatyfikacji. W październiku 

odbył się koncert Szukałem Was – Testament 

Błogosławionego Jana Pawła II, najpierw w 

parafii św. Ferdynanda w Chicago, a następ-

nego dnia w Misji Ojców Cystersów w Wil-

low Springs. 

Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana 

Pawła II w Lund w maju przygotowało wie-

lojęzyczną broszurę Till minne av Johannes 

Paulus II (Pamięci Jana Pawła II) z okazji 

Jego beatyfikacji. Znalazły się w niej m. in. 

fotografie ukazujące najważniejsze wydarze-

nia pontyfikatu. Członkowie Fundacji w Lund 

jak każdego roku zorganizowali akcję dbania 

o groby rodaków. W pierwszą sobotę listopa-

da spotykali się na Mszy św. w Lund, a na-

stępnie udali się na miejscowy cmentarz na 

modlitwę do polskiej kwatery. Z okazji 20-

lecia powołania Towarzystwa zorganizowano 

na terenie parafii św. Tomasza wystawę ksią-

żek, albumów i pism błogosławionego Jana 

Pawła II oraz koncert pieśni w hołdzie Janowi 

Pawłowi II.  

Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II 

w Południowej Kalifornii w kwietniu zapro-

siło przyjaciół Fundacji na koncelebrowaną 

Mszę św. oraz uroczysty bankiet i koncert 

pod hasłem „Dzieci i młodzież w hołdzie Ja-

nowi Pawłowi II” dla uczczenia 25. rocznicy 

Koła oraz 35. rocznicy wizyty Księdza Kar-

dynała Karola Wojtyły w Parafii Matki Bożej 

Jasnogórskiej w Los Angeles. W maju 1. 

rocznicę beatyfikacji uczczono koncertem pt. 

Droga do świętości Błogosławionego Jana 

Pawła II; ponadto do katolickich szkół śred-

nich w powiecie Los Angeles rozesłano prze-

szło 60 kopii (DVD) ze znanym filmem Nine 

Days that Changed the World (9 dni, które 

zmieniły świat). W hołdzie dla Błogosławio-

nego Jana Pawła II Koło w LA w tym roku 

wydało unikatowy Zbiór poezji i wspomnień 

o Janie Pawle II z Kalifornii, którego autora-

mi są mieszkańcy tego stanu.  

Koło w Indonezji zaangażowane jest w 

wiele przedsięwzięć związanych z myślą i 

nauczaniem Wielkiego Założyciela, Błogosła-

wionego Jana Pawła II. Dzięki inicjatywom 

Fundacji zwiększa się liczba członków i ich 

zaangażowanie w lokalny kościół katolicki. 

Najważniejsze w ich działalności jest otwar-

cie się na młode pokolenie i zaangażowanie 

ich w działalność Fundacji.  

Bardzo aktywne Nowojorskie Koło w maju 

zaprosiło na Mszę św. w Amerykańskiej Czę-

stochowie, połączoną z majówką, a w czerw-

cu zorganizowało bankiet dobroczynny z 

udziałem członków Fundacji i licznego grona 

jej sympatyków.  

Nasi bracia Meksykanie zrzeszeni w Kole 

Fundacji w Meksyku zorganizowali doroczne 

nabożeństwa maryjne w sanktuarium Matki 

Boskiej z Gwadelupe oraz zbiórkę pieniędzy na 

potrzeby biednych, a szczególnie dzieci żyją-

cych w slumsach. Na uwagę zasługuje zaanga-

żowanie członków Koła w Meksyku w co-

dzienną troskę o ludzi nieuleczalnie chorych.  

To tylko niektóre z licznych form działalno-

ści Kół Fundacji na całym świecie; każde z 

nich w miarę potrzeb i możliwości lokalnych 

środowisk szerzy jej dzieło. W minionym 

roku powstały także nowe Koła Przyjaciół 

Fundacji Jana Pawła II w Szwajcarii w 

Genewie i w Stanach Zjednoczonych w 

Pampano Beach na Florydzie. Obecnie Fun-

dacja liczy 46 kół.  

Znaczącą częścią działalności jest Ośrodek 

Dokumentacji i Studium Pontyfikatu, który 

zajmuje się zabezpieczeniem dokumentów 

dotyczących działalności papieża Jana Pawła 

II i dba o przekazanie Jego dziedzictwa przy-

szłym pokoleniom. Zgromadzona dokumen-

tacja stanowi bogaty materiał do prowadzenia 

badań naukowych, których owocem są publi-

kacje, sympozja, wystawy oraz artykuły, po-

pularyzujące myśl i dzieło Jana Pawła II. Bi-

blioteka Ośrodka liczy około 30 tysięcy wolu-

minów. W minionym roku Ośrodek we 

współpracy z Instytutem Direcom zorganizo-

wał w Lugano w Szwajcarii sympozjum na 

temat Jan Paweł II prawodawca Kościoła- 

podstawy, innowacje, perspektywy. Kolejną 

inicjatywą Ośrodka był cykl spotkań odbywa-

nych się przy Kościele św. Stanisława w Rzy-

mie, zatytułowanych Moc i piękno wiary, 

które były rozważaniami na temat katechez 

wygłoszonych przez Jana Pawła II o katolic-

kim Credo. Działalność Ośrodka to także 

liczne publikacje, wśród których na szczegól-

ną uwagę zasługuje tom Nie ustawajcie w tym 

dobrym dziele. Przemówienia papieskie do 

Fundacji Jana Pawła. 

We wrześniu 2012 r. gościliśmy w Fundacji 

Jana Pawła II w Rzymie stypendystów ze 

Wschodu. Najliczniejszą grupę stanowiła mło-

dzież z Ukrainy i Białorusi, ale byli też studen-

ci z Rosji, Kazachstanu, Uzbekistanu i Mołda-

wii. Fundacja prowadzi tzw. program stypen-

dialny dla studentów z Europy Wschodniej, 

który ma na celu kształcenie na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim przyszłych elit inte-

lektualnych krajów Europy Środkowo-

Wschodniej. Fundacja całkowicie pokrywa 

koszty edukacji i stypendia dla 139 studentów 

z 8 krajów. Są oni zakwaterowani w Domu 

Fundacji Jana Pawła II w Lublinie (który jest 

jej własnością). Do tej pory ponad 900 stypen-

dystów ukończyło studia licencjackie i magi-

sterskie i powróciło do pracy w swojej ojczyź-

nie. Trzech z nich uzyskało już tytuł profesora, 

a 67 obroniło doktoraty. Tegoroczna piel-

grzymka młodzieży do Wiecznego Miasta 

miała na celu zapoznanie się z pracą Fundacji 

Jana Pawła II w Rzymie, jak też z jej działal-

nością na całym świecie. Stypendyści za-

mieszkali w domu Fundacji Jana Pawła II na 

Via Cassia, gdzie mieli sposobność zwiedzenia 

muzeum oraz poznania Ośrodka Dokumentacji 

i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II. Odwie-

dzili też Ogrody Watykańskie, katakumby św. 

Domitylii, Muzea Watykańskie z Kaplicą Syk-

styńską oraz zabytkowy Rzym z Forum Roma-

num na czele. Najważniejszym celem piel-

grzymki była bazylika św. Piotra i znajdujący 

się w niej grób (relikwia) bł. Jana Pawła II, 

założyciela naszej Fundacji.  

Aktywność Fundacji to także stały kontakt z 

członkami i przyjaciółmi, dokumentacja jej 

działalności, również w formie elektronicznej 

www.fjp2.com, współpraca z instytucjami 

kościelnymi i kulturalnymi na całym świecie, 

mająca służyć upowszechnianiu dzieła i na-

uczania Jana Pawła II, redakcja biuletynu w 

czterech językach polskim, angielskim, fran-

cuskim i indonezyjskim z informacjami o 

aktualnych wydarzeniach w Kołach Fundacji, 

a także wiele innych form aktywności, które 

służą krzewieniu dzieła Fundacji. 

Wchodząc w kolejny już 32 rok działalno-

ści, Fundacja Jana Pawła II zawierza wszyst-

kich członków i dobrodziejów, wstawiennic-

twu jej założycielowi Błogosławionemu Jano-

wi Pawłowi II. 

http://www.fjp2.com

