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O wzniosła tajemnico tej Świętej Nocy! Nocy, w której przeżywamy na nowo (…) wydarzenie zmartwychwstania! Gdyby Chrystus pozostał
więźniem grobu, istnienie ludzkości i całego stworzenia niejako straciłoby swój sens. Lecz Ty, Chryste, naprawdę zmartwychwstałeś!
Jan Paweł II 19 IV 2003 - Wigilia Paschalna w Bazylice św. Piotra

Niech czas Paschalnej radości napełni nasze serca Bożą łaską,
abyśmy pogłębiając naszą jedność z Bogiem, z niegasnącym
zapałem dawali świadectwo o Chrystusie Zmartwychwstałym!
WWW.FJP2.COM
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Rada Fundacji
W dniach 29-30 stycznia 2013 roku odbyło się
coroczne zebranie członków nowej Rady
Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II
w Rzymie.
Do nowej Rady Administracyjnej należą:
ks. kard. Stanisław Dziwisz, ks. kard. Stanisław Ryłko, przewodniczący, ks. abp Józef
Kowalczyk, ks. bp Andrzej Wypych, ks. prałat Stanisław Budyń, ks. prałat Paweł Ptasznik, mec. Maciej Bednarkiewicz, Ewa Bednarkiewicz, Elżbieta Ceisel-Mikowska, Henryk Rogowski, Stefan Władysiuk, mec. Richard Krzyżanowski, Wojciech Halarewicz.
Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą
Świętą przy ołtarzu bł. Jana Pawła II pod
przewodnictwem ks. abp. Józefa Kowalczyka,
który podczas homilii powiedział: ”Jednym z
„żywych pomników” upamiętniających niezwykły pontyfikat bł. Jana Pawła II jest Fundacja Jego imienia. Została Ona ustanowiona
z woli samego Ojca Świętego dekretem papieskim z dnia 16 października 1981 roku.
Stawia sobie ona za cel popieranie i realizację
inicjatyw o charakterze edukacyjnym, naukowym, kulturalnym, religijnym i charytatywnym, które związane są z pontyfikatem
papieża-Polaka. Głównymi celami Fundacji
są: zachowanie i rozwój duchowego dziedzictwa Jana Pawła II i kultury chrześcijańskiej;
dokumentacja i studium pontyfikatu oraz
upowszechnienie nauczania Jana Pawła II;
opieka nad pielgrzymami w Rzymie –
zwłaszcza z Polski i Europy Wschodniej:
pomoc edukacyjna i stypendialna dla młodzieży z Europy Środkowo-Wschodniej.
Dzieła prowadzone przez Fundację mogą
być realizowane dzięki systematycznej pomocy finansowej i moralnemu wsparciu przyja-

Uroczysta Msza Święta przy ołtarzu bł. Jana Pawła II

ciół z całego świata, którzy w jej działalności
widzą przyczynek do wielkiego dzieła pontyfikatu bł. Jan Pawła II. Wkład i ofiarność
wszystkich tych osób podkreślił sam Ojciec
Święty podczas audiencji dla dobroczyńców
Fundacji dnia 26.10.1995 roku, mówiąc, że
„…dobre owoce (Fundacji) mogły ujrzeć
światło dzienne dzięki życzliwości wielu ludzi,
którzy indywidualnie, a także zrzeszeni w licznych kołach Przyjaciół Fundacji w wielu krajach nie szczędzili grosza, aby wspomóc to
ważne dzieło(…) Dziękuję za to, co czynicie
dla dalszego rozwoju tej cennej instytucji i
polecam ją na przyszłość waszej ofiarności.”
Dziś, jako prymas Polski i członek Rady
Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II pragnę z tego miejsca – od grobu relikwii bł.
Jana Pawła Wielkiego – podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w działalność
tej Fundacji. Dziękuję również wielkiej rzeszy
naszych Rodaków, którzy w różnych krajach
świata, zrzeszeni w Kołach Przyjaciół Fundacji, wspomagają jej działalność modlitwą,
cierpieniem i ofiarą. Niech dobry Bóg, za
wstawiennictwem bł. Jan Pawła II, wynagro-

Marsz dla życia
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dzi Wam Wasz trud i ofiarę! Niech Was błogosławi i strzeże… niech Was obdarzy swą
łaską… i niech Was obdarzy Pokojem! (por
Lb , 24-26)”.
Pierwszy dzień obrad był czasem sprawozdań, m.in.: Funduszu Wieczystego, Domu
Polskiego na Via Cassia, Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu JPII, Domu Jana
Pawła II w Lublinie, Sekretariatu Fundacji
oraz podsumowana całorocznej działalności
Fundacji. Drugi dzień był poświęcony przyszłości, planom i rozwojowi Fundacji JPII na
kolejne lata.
Fundacja Jana Pawła II założona przez samego Ojca Świętego Jana Pawła II istnieje od
16 października 1981 roku. Jej główne cele
działalności to:
- pomoc edukacyjna i stypendialna dla młodzieży z Europy Środkowo-Wschodniej studiującej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i
Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie,
- zachowanie i rozwój duchowego dziedzictwa Jana Pawła II i kultury chrześcijańskiej,
- dokumentacja i studium pontyfikatu oraz
upowszechnianie nauczania Jana Pawła II.
Członkowie Koła Przyjaciół Fundacji Jana
Pawła II w New Jersey trwając wiernie w
nauce Błogosławionego Jana Pawła II o
świętości i ochronie życia od poczęcia do
naturalnej śmierci wzięli udział w Marszu
Pro-Life. Marsz w obronie życia odbył się
25 stycznia 2013 w Waszyngtonie w 40-stą
rocznicę uchwalenia przez sąd najwyższy
USA ustawy legalizującej aborcję.
W tym proteście uczestniczyło ponad 500
tys. osób. Wśród nich oprócz Fundacji Jana
Pawła II z New Jersey w marszu wzięli
udział parafianie z kościoła Matki Bożej Różańcowej z Passaic oraz wiele innych organizacji z kraju i z całego świata. W marszu
można było zauważyć liczny udział młodzieży, co daje ogromną nadzieję na przyszłość w
końcowe zwycięstwo dobra nad złem.
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Spotkanie opłatkowe Koła Fundacji w Paryżu
Jeszcze w tym roku, Jego Ekscelencja
Pan Tomasz Orłowski, Ambasador Polski w Paryżu, otworzył przed nami swoje
drzwi i oddał do naszej dyspozycji swoje
wspaniałe salony.
W ten sposób wszystkim członkom Francuskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana
Pawła II - czyli prawie 200 osobom - zgodnie z polską tradycją pozwolił złożyć sobie
życzenia noworoczne i podzielić się opłatkiem.
W tym roku mieliśmy radość i zaszczyt
cieszyć się obecnością Jego Ekscelencji
Arcybiskupa Józefa Kowalczyka, Metropolity Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski - naszego gościa honorowego; ojca Krzysztofa
Wieliczko - Dyrektora Fundacji w Rzymie;
Pani Agnieszki Kuczinskiej Konsula Generalnego Polski; Pani Magdaleny Ryszkowskiej Konsula Polski; Hrabiego i Hrabiny
Hubert d’Ornano - hojnych darczyńców
Fundacji; Ks. Infułata Stanisława Jeża Rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji; Prezesa Polskiego Towarzystwa Historyczno - literackiego Pana Pierre’a Zaleski
jak też wielu innych osobistości.
Gorąco przywitał nas Ambasador Pan
Tomasz Orłowski i zapewnił o swojej radości z umożliwienia Fundacji Jana Pawła II
uczczenia tego wieczoru i podzielenia się
opłatkiem.
Potem przyszła kolej na doktor Christiane
Tomkiewicz, Przewodniczącą naszego Koła, która podziękowała Panu Ambasadorowi za przyjęcie Prymasa, zaproszonych
gości, jak również wszystkich zgromadzonych. Szybko omówiła wszystkie działania

Spotkanie opłatkowe Koła Fundacji w Paryżu

naszego koła, jakie miały miejsce w 2012
roku i zapowiedziała zbliżające się wydarzenia, a mianowicie sympozjum na temat
Jana Pawła II - 13 lutego 2013 roku w
UNESCO w Paryżu, poświęcenie Centrum
Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” przez Jego
Eminencję kard. Dziwisza w czerwcu 2013
roku w Krakowie oraz podróż do Krakowa
i Zakopanego, jaka będzie miała miejsce we
wrześniu. Wspomniała nagłe odejście Joli
Vidart - członka biura - w lipcu ubiegłego
roku i wymieniła nazwiska naszych członków, srodze doświadczonych przez chorobę, Jana - naszego Sekretarza Generalnego,

Chór Gaude Mater Polonia pod dyrekcją Ewy Lenartowicz
WWW.FJP2.COM

Henri Gautier - członka dobroczyńcę; Jean
- Pierre’a Gory oraz Bernarda Yon.
Następnie głos zabrał Jego Ekscelencja
Józef Kowalczyk, który z entuzjazmem i
wzruszeniem mówił o Fundacji, jej celach i
życzeniach na przyszłość. Podzielił się z
nami wspomnieniami i anegdotami ze swoich spotkań z podróży, jakie odbył z umiłowanym Ojcem Świętym Janem Pawłem II.
Ojciec Krzysztof Wieliczko - Dyrektor
Fundacji w Rzymie podziękował członkom
naszego Koła za wykonaną pracę i za ich
hojność. Prosił nas o kontynuowanie i rozwijanie naszej działalności na rzecz Fundacji.
Po tych przemówieniach Agnès Zborowska - Cance, sopran dramatyczny oraz Georges Bériachvili, pianista, zachwycili nas
zarówno ariami Pergolese, Verdiego i
Offenbacha, jak też nokturnem i walcem
Chopina. Wreszcie chór Gaude Mater Polonia pod dyrekcją Ewy Lenartowicz wykonał słynne „Polskie Kolędy”. A na zakończenie Agnès Zborowska - Cance połączyła
swój głos z głosami chóralnymi, aby wykonać wspaniały utwór „Adeste Fideles”.
Były to ciepłe i niezapomniane chwile dla
wszystkich.
Na pamiątkę spotkania z Kołem Przyjaciół
Fundacji we Francji, Prezes założyciel oraz
członek Zarządu Fundacji w Rzymie Henri
Rogowski oraz przewodnicząca Koła doktor
Christiane Tomkiewicz wręczyli tablicę upamiętniającą Prymasowi Polski Józefowi Kowalczykowi oraz Ambasadorowi Polski Panu
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Tomaszowi Orłowskiemu, któremu podziękowano również w ten sposób za wieczór opłatkowy w salonach Ambasady Polski w Paryżu.
Członkowie biura wręczyli kwiaty artystom.
Wreszcie mogliśmy poddać się urokowi
tej wspaniałej tradycji: dzieleniem się
opłatkiem po tym, jak zostały one poświecone przez obecne na naszym spotkaniu
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władze kościelne. Dzielenie się opłatkiem
pozwoliło starym członkom na ożywić
dawne więzy przyjaźni, a nowym odkryć tę
tradycję; samotnym zaś bez trudu „wejść”
w tę radość składania sobie życzeń.
Następnie przeszliśmy do salonu, w którym przygotowano wspaniały, bardzo kuszący bufet z typowo polskimi daniami. Co
za radość móc co roku degustować te wspa-
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niałe polskie wędliny, przesmaczny bigos,
słynne pierogi. A wszystko przygotowane
w czarujący sposób, pełen kolorów i piękna
specyficznego dla dekoracji polskich stołów.
Wieczór ten, tak jak poprzednie był prawdziwym sukcesem ku radości i satysfakcji
wszystkich.
Christiane Vincent i Christiane Rogowski

Uroczyste obchody Dnia Papieskiego w Londynie
W niedzielę dnia 21.10.2012 r. Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w
Wielkiej Brytanii po raz pierwszy uroczyście obchodziło Dzień Papieski.
Mszę św. w intencji Fundacji odprawił oraz
wygłosił Słowo Boże ks. abp Szczepan Wesoły
w kościele św. Andrzeja Boboli w Londynie
wraz z Rektorem Polskiej Misji Katolickiej ks.
prałatem Stefanem Wylężkiem oraz ks. Tomaszem Siembaba, wikariuszem tejże parafii.
Po Mszy św. uczestnicy Dnia Papieskiego
w liczbie 75 osób, udali się na spotkanie zakończone sowitym obiadem. Prezes Koła
Fundacji Jana Pawła II w Londynie Ewa Szymańska serdecznie przywitała zebranych,
wśród których znaleźli się Konsul generalny
p. Ireneusz Truszkowski wraz z małżonką
Anną i córką Gabrysią, prezes IPAK’u – Zenon Handzla wraz z małżonką Marią, sekretarz generalny IPAK’u Grażyna Bielecka,
przewodniczący Koła Harcerek i Harcerzy w
latach 1945-90 – dr Bogdan Szwagrzak wraz
z małżonką Krystyną, prezes Światowego
Związku SMO – Teresa Blatiak, prezes Zjednoczenia Polskiego – dr Włodzimierz MierJędrzejowicz, przewodnicząca Medical Aid
for Poland Fund, dr Bożena Laskiewicz, prezes Konfraterni Artystów Polskich w Wielkiej
Brytanii – Barbara Bakst, założyciel i długoletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Fundacji
Jana Pawła II w Wielkiej Brytanii dr Jan Janusz Krasnodębski, a także członkowie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana
Pawła II, którzy znacząco przyczynili się do
zorganizowania tego spotkania.
Następnie głos zabrał ks. Rektor, przypominając w swym wystąpieniu, że Dzień Papieski, czyli liturgiczne wspomnienie Jana Pawła
II, został ustanowiony w 2010 roku po beatyfikacji Jana Pawła II, a przypada on 22 października. Przeczytał także piękną modlitwę
liturgiczną na Dzień Papieski Jana Pawła II,
która brzmi:

Prezes Ewa Szymańska (od prawej), rektor PMK ks. prałat Stefan Wylężek, ks. Arcybiskup Szczepan Wesoły, konsul Ireneusz
Truszkowki z córką Gabrysią i żoną Anną

„Boże bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli
błogosławiony Jan Paweł II, papież kierował
całym Kościołem, spraw prosimy, abyśmy dzięki
Jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca
na działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego
Odkupiciela człowieka, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez
wszystkie wieki wieków. Amen.”
Po obiedzie odśpiewano ulubioną pieśń
papieża - Polaka pt. „Barka” przy akompaniamencie Andrzeja Matuszewskiego. Następnie
Arcybiskup Szczepan Wesoły podzielił się z
uczestnikami swoimi wspomnieniami ze spotkań z papieżem. Szczególnie ciepło mówił o
pielgrzymkach do Kanady, Irlandii, Polski i
Anglii. Przypominając różne wydarzenia
związane z pontyfikatem Jana Pawła II, zarówno te powszechnie znane, ale także te,
którymi świadkami byli tylko najbliżsi współpracownicy. Ks. Arcybiskup wspominał także
szczególnie ważne kontakty Jana Pawła II z
krajami Europy Środkowo-Wschodniej. W
Watykanie znajduje się prywatna kaplica, w
której Ojciec Święty codziennie rano i wie-

 Fundacja Jana Pawła II

czorem modlił się i na te modlitwy zapraszał
swoich najbliższych. Na początku nie wpuszczano tam nikogo, ale później w tych modlitwach brały udział małe grupy pielgrzymów.
Następnie głos zabrał Jan Krasnodębski.
Wszystkim, z którymi od 17 lat współpracował, a szczególnie ks. Arcybiskupowi Szczepanowi Wesołemu, ks. Rektorowi prałatowi
Stefanowi Wylężkowi, Jackowi Bernacińskiemu oraz prezesowi Ewie Szymańskiej, swojej
następczyni serdecznie podziękował i wyraził
zadowolenie z działalności obecnego Zarządu, życząc dalszych sukcesów w pracy na
rzecz Fundacji JPII.
Na deser podano papieskie kremówki, a
Andrzej Matuszewski po mistrzowsku zagrał
na skrzypcach kilka utworów. Przy stole toczyły się ciekawe rozmowy, żegnano się serdecznie obiecując spotkać się za rok. Każdy z
obecnych otrzymał specjalnie wydaną przez
prezesa Towarzystwa Ewę Szymańską na ten
dzień broszurkę informacyjną wraz z obrazkiem papieża.
Tekst i zdjęcia, Jolanta Potocka
Biuletyn przygotowali: O. Krzysztof Wieliczko i Anna Beata Kielech
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Via Cassia 1200, 00189 ROMA, Tel. 39-06-3036-5181; 06-3031-0398, Fax: 39-06-3031-0446
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