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Przychodząc z pomocą Fundacji, noszącej 

moje imię, dajecie wyraz Waszemu oddaniu i 

życzliwości dla Papieża. Bardzo Wam za to 

dziękuję – powiedział Jan Paweł II – 29 X 

1998 r. w słowach skierowanych do członków 

Fundacji. 

Tegoroczna wspólna pielgrzymka Stypen-

dystów Fundacji Jana Pawła II z Lublina i 

Członków Towarzystwa Przyjaciół Fundacji 

Jana Pawła II zbiegła się z wielką uroczysto-

ścią poświęcenia Kościoła pod wezwaniem 

Błogosławionego Jana Pawła II w Centrum 

„Nie lękajcie się” w Łagiewnikach a jedno-

cześnie z 50 rocznicą święceń kapłańskich 

Jego Eminencji księdza Stanisława Kardynała 

Dziwisza. Uroczystości 23 czerwca 2013 r. w 

niedzielę poprzedziliśmy odwiedzeniem 

Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej i 

Wadowic – miejsc niezwykle ważnych dla 

Błogosławionego Jana Pawła II. Nasi Stypen-

dyści z za wschodniej granicy nie znają Pol-

ski, dlatego co roku staramy się pokazać im te 

miejsca, które nie tylko wiążą się bezpośred-

nio z osobą Błogosławionego Jana Pawła II, 

ale także z 1000-letnią historią chrześcijań-

stwa w naszej Ojczyźnie.  

Pielgrzymkę naszą rozpoczęliśmy 21 

czerwca br. od przepięknej wypełnionej 

wspomnieniami Mszy Świętej odprawionej w 

kaplicy „Domus Mater” w Krakowie Płaszo-

wie. Było to duchowe spotkanie bliskich so-

bie osób połączonych miłością do Błogosła-

wionego Jana Pawła II, a także złączonych 

wspólną modlitwą do Pana Boga. 22 czerwiec 

to dzień odwiedzenia Kalwarii Zebrzydow-

skiej i Wadowic. W Bazylice Matki Bożej 

Kalwaryjskiej przed cudownym wizerunkiem, 

w pokłonie i z wielką czcią oddaliśmy hołd 

Naszej Ukochanej Matce. Tu dziękowaliśmy 

za otrzymywane łaski. Przepraszaliśmy za 

popełnione grzechy. Prosiliśmy o błogosła-

wieństwo, opiekę i łaski dla naszych najbliż-

szych, dla naszych rodzin oraz przyjaciół. 

Podobnie jak Papież podczas ostatniej swojej 

pielgrzymki do ojczyzny zawierzył Matce 

Najświętszej wszystko, co niepokoiło serce 

Jego wyrażając to w słowach: „...Tobie odda-

ję wszystkie owoce mego życia i posługi. To-

bie zawierzam losy Kościoła. Tobie polecam 

mój naród. Tobie ufam i Tobie raz jeszcze 

wyznaję: Totus Tuus, Maria! Totus Tuus”, tak 

i my klęcząc przy ołtarzu Matki Bożej zawie-

rzaliśmy swoje życie.  

W Wadowicach, w tym szczególnym miej-

scu urodzin i wzrastania Karola Wojtyły czu-

liśmy na każdym kroku obecność naszego 

Papieża. Pamiętając słowa Ojca Świętego, że 

„Tu się wszystko zaczęło...” oczami wspo-

mnień widzieliśmy Jego sylwetkę, uśmiech i 

słyszeliśmy wypowiadane słowa. Zwiedzając 

Muzeum Jana Pawła II podziwialiśmy zgro-

madzone tam pamiątki.  

Jak już wspomnieliśmy na początku, szcze-

gólnym dniem była również niedziela 23 

czerwca. W tym dniu byliśmy gośćmi księdza 

Stanisława kardynała Dziwisza z okazji po-

święcenia nowo wybudowanej świątyni pod 

wezwaniem Błogosławionego Jana Pawła II 

w Krakowie Łagiewnikach w Centrum Jana 

Pawła II „Nie lękajcie się” oraz z okazji 50 

lecia kapłaństwa Jego Eminencji. Uroczysta 

Msza Święta odbyła się w miejscu ważnym 

historycznie ściśle związanym z Janem 

Pawłem II, które zaciekawia i pobudza do 

refleksji ponieważ Centrum „Nie Lękajcie 

się” znajduje się na terenie byłej fabryki sody 

„Solvay” gdzie w czasie okupacji niemieckiej 

pracował Karol Wojtyła późniejszy Papież.  

Złoty jubileusz ks. Stanisława kardynała 

Dziwisza zgromadził wiele środowisk. Z ra-

dością obserwowaliśmy zbierające się w ko-

ściele i na placu rzesze wiernych. W liście 

skierowanym do wiernych Jego Eminencja 

ks. Stanisław kardynał Dziwisz napisał „Dar 

kapłaństwa, który otrzymałem razem z moimi 

kolegami rocznikowymi dnia 23 czerwca 

1963 roku z rąk ówczesnego wikariusza kapi-

tulnego, bpa Karola Wojtyły, całkowicie prze-

mienił moje życie, czyniąc mnie kapłanem 

Jezusa Chrystusa.” Zwrócił się też do nas z 

prośbą: „W tym szczególnym Roku Wiary 

proszę o modlitwę, abym nie zawiódł naszego 

Pana i Mistrza, Jezusa Chrystusa, a dla Diece-

zji był dobrym pasterzem”.  

Tego również życzymy Jego Eminencji. 

Szczęść Boże Księże Kardynale! 

Nasi podopieczni Stypendyści pojechali na 

wakacje do swoich dalekich domów /Syberia, 

Uzbekistan, Kazachstan/ pełni wielkich wrażeń, 

a my wróciliśmy do naszych domów i rodzin 

umocnieni w wierze i bardzo szczęśliwi.  

Ewa Bednarkiewicz 

Pielgrzymka Stypendystów Fundacji Jana Pawła II 

Stypendyści Fundacji Jana Pawła II 
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Uroczystości w Lund z okazji wręczenia 

medalu papieskiego - Krzyża Pro Ecclesia 

et Pontifice (Dla Kościoła i Papieża) dr Ja-

dwidze Kurkus 

Dnia 17 maja 2013 r. mieliśmy zaszczyt 

gościć po raz pierwszy w Lund administra-

tora Fundacji Jana Pawła II w Rzymie Ojca 

Krzysztofa Wieliczko. Jego wizyta była 

połączona z radosną dla nas uroczystością 

uczczenia ponad dwudziestoletniej działal-

ności byłej przewodniczącej Towarzystwa 

Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Lund 

dr Jadwigi Kurkus. Po uroczystej Mszy Św. 

Ojciec Krzysztof wręczył pani Jadwidze 

medal i dyplom nadany przez Papieża Be-

nedykta XVI wraz ze specjalnym błogosła-

wieństwem apostolskim. Dekret w j. łaciń-

skim mówi, że to wyróżnienie zostało przy-

znane pani Jadwidze za osiągnięcia dla ko-

ścioła katolickiego, za całe życie poświęco-

ne Bogu oraz za szczególne zasługi dla 

Kościoła. 

Dr Jadwiga Kurkus w słowach podziękowa-

nia za wyróżnienie podkreśliła, że przyjmuje je 

z radością i wielką pokorą. Wyrażając ogrom-

ną wdzięczność Papieżowi Benedyktowi XVI 

zaznaczyła, że nie jest to wyróżnienie indywi-

dualne, ale dla całej wspólnoty katolickiej w 

Lund, która swoją działalnością przyczyniła się 

do jej duchowego rozwoju. Po Mszy Św. mie-

liśmy okazje przy wspólnej kolacji usłyszeć 

relacje Ojca Krzysztofa z jego podróży i spo-

tkań z innymi Towarzystwami Przyjaciół Fun-

dacji rozsianymi po całym świecie. 

Wydarzenie to ma niebagatelne znaczenie 

dla działalności naszego Towarzystwa i jest 

uwieńczeniem dotychczasowej działalności, a 

jednocześnie zachętą do dalszej pracy na 

rzecz Fundacji Jana Pawła II. 

Stanisław Radziukiewicz 

Papieski medal dla dr Jadwigi Kurkus 

W niedzielę, 21 kwietnia 2013 roku w para-

fii Matki Bożej Jasnogórskiej w Los Ange-

les odbył się uroczysty bankiet Koła Przy-

jaciół Fundacji Jana Pawła II w Los Ange-

les, na który przybyło 195 gości.  

Uroczystości rozpoczęły się koncelebrowa-

ną Mszą Świętą, odprawioną pod przewod-

nictwem Ojca Krzysztofa Wieliczko, który 

przybył na tą okazję z Rzymu. Po Mszy Świę-

tej było specjalne błogosławieństwo i adora-

cja relikwii Błogosławionego Jana Pawła II. 

Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w 

Los Angeles istnieje od 1986 roku. Jego wie-

loletnim prezesem był Pan Kazimierz Cybul-

ski, który funkcję tą objął po Pani Wandzie 

Gwoździowskiej. Prezesem Koła była rów-

nież Pani Maria Zdunkiewicz, a od paździer-

nika 2012 funkcję tą objęła Pani Bogusława 

Doerr. 

Wśród zaproszonych gości był Ojciec 

Krzysztof Wieliczko, Administrator Fundacji 

Jana Pawła II w Rzymie, księża: Henryk No-

ga z polskiej parafii w Yorba Linda (CA) oraz 

Alojzy Gryczko i oczywiście proboszcz para-

fii MBJ w Los Angeles, Ksiądz Rafał Dyguła.  

Na uroczystość przybyła także Pani Małgo-

rzata Cup, Konsul do spraw Kultury, Prasy, 

Edukacji i Polonii w Konsulacie Generalnym 

Rzeczypospolitej Polskiej w Los Angeles, 

obydwie Panie Dyrektor sobotnich szkół pol-

skich: imienia Heleny Modrzejewskiej w 

Yorba Linda, Pani Elżbieta Rudzińska oraz 

Polska Macierz Szkolna w Los Angeles pod 

kierownictwem Pani Henryki Łazarz oraz 

przedstawiciele Kongresu Polonii Amerykań-

skiej.  

Wzruszającym momentem było wręczenie 

przez Ojca Krzysztofa Wieliczko bardzo spe-

cjalnego odznaczenia Panu Kazimierzowi 

Cybulskiemu. Postanowieniem papieskim z 

dnia 7 września 2012 roku, Benedykt XVI 

uhonorował Pana Cybulskiego za jego wybit-

ne dzieło pracy dla Kościoła i Papieża meda-

lem PRO ECCLESIA ET PONTIFICE. Od-

znaczony i wielu obecnych na sali gości miało 

łzy w oczach.  

Część artystyczną uroczystości przygoto-

wała Pani Róża Kostrzewska-Yoder. Był to 

bardzo patriotyczny i wzruszający program. 

Goście mieli okazję wysłuchać utworów 

Fryderyka Chopina i Witolda Lutosławskie-

go w wykonaniu młodych pianistów: Łuka-

sza Yoder, Dominika Yoder i Kaspera 

Yoder. Dwa utwory Henryka Wieniawskie-

go zagrał na skrzypcach Krzysztof Nelson, 

a Kasia Bitner zaśpiewała klasyczne pieśni 

jak „Prząśniczka” Stanisława Moniuszki. 

Na fortepianie akompaniowała młoda i bar-

dzo utalentowana pianistka Marysia Wie-

trzyńska, która również zaprezentowała 

gościom swój własny program.  

Na bankiecie nie zabrakło oczywiście do-

brego polskiego jedzenia, które przygotowała 

Pani Teresa Turek. Na deser podano tradycyj-

ne kremówki papieskie. Jako kelnerzy i kel-

nerki służyli gościom polscy harcerze z Los 

Angeles (hufiec Mazowsze i Kraków).  

Ta patriotyczna i wzruszająca niedzielna 

uroczystość uczciła również 32 rocznicę ist-

nienia Fundacji Jana Pawła II oraz 27 roczni-

cę istnienia Koła w Południowej Kalifornii, 

które liczy obecnie około 80 członków.  

Tego dnia spora grupa młodych osób zapi-

sała się do Koła Przyjaciół Fundacji Jana 

Pawła II, tej tak bardzo przez naszego Ojca 

Świętego ukochanej, a nam w Jego testamen-

cie powierzonej do utrzymania i przekazywa-

nia następnym pokoleniom instytucji.  

Przyjaciele Fundacji Jana Pawła II  

27 rocznica Koła Fundacji Jana 

Pawła II w Południowej Kalifornii 

            Dr Jadwiga Kurkus uhonorowana medalem Pro Ecclesia et Pontifice 

Papież Benedykt XVI uhonorował Kazimierza Cybulskiego 

medalem PRO ECCLESIA ET PONTIFICE 
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W sobotę 1 czerwca 2013 roku odbyło się 

doroczne Walne Zgromadzenie członków 

koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w 

Paryżu. Spotkanie rozpoczęło się Mszą 

świętą w kościele świętej Genowefy, cele-

browanej przez proboszcza tej parafii ks. 

Józefa Musiała.  

Następnie uczestnicy zebrania udali się do 

salki, w której Christiane Tomkiewicz, prze-

wodnicząca koła, otworzyła posiedzenie. Zre-

lacjonowała nam najważniejsze chwile roku, 

zarówno te chwile bolesne, z powodu śmierci 

i chorób naszych przyjaciół, jak i te radosne, 

tak jak podróż do Polski i Ukrainy, podczas 

której jej uczestnicy mogli spotkać się z Stani-

sławem kardynałem Dziwiszem i arcybisku-

pem Mieczysławem Mokrzyckim, dwoma 

osobistymi sekretarzami Jana Pawła II. Opo-

wiedziała nam również o „dniu Jana Pawła 

II”, który odbył się kilka dni wcześniej w 

szpitalu Begin przy relikwiach naszego umi-

łowanego Papieża. Dniu, który został zorgani-

zowany przez duszpasterstwo szpitala i który 

zakończyła Msza święta celebrowana przez 

Eminencję Luc Ravela, ordynariusza diecezji 

Armii Francuskiej. Powiadomiła nas również 

o przygotowywanej przez Ośrodek Doku-

mentacji Fundacji Jana Pawła II w Rzymie 

wystawie zdjęć o Janie Pawle II, dotyczącej 

zwłaszcza jego wizyt we Francji. Następnie, 

oddała głos skarbnikowi, Christiane Rogow-

ski, która z właściwą sobie kompetencją i 

rzeczowością przedstawiła nam „pozytywny” 

bilans za ubiegły rok. Słusznie zasłużyła więc 

na absolutorium za swoją ważną i pożyteczną 

pracę w ciągu tych minionych miesięcy. Przy 

okazji wystąpienia, zasygnalizowała i prze-

prosiła za spóźnienie w przesłaniu kart człon-

kowskich, których druk właśnie się odbywa. 

Kolejne sprawozdanie za miniony rok 

przedstawiła sekretarz pomocniczy Christiane 

Vincent. Był to trudny rok gdyż odeszli bar-

dzo zasłużeni w pracy na rzecz Koła członko-

wie Jan Konieczny i Jola Vidart. Mimo tak 

wielkiej straty zespół, przy współpracy Edith 

Kalist i Didier Herondelle, bezzwłocznie prze-

jął pracę Jana. Christiane Vincent wyjaśniła, 

na czym polega praca sekretariatu, praca cięż-

ka i żmudna. Najważniejszym zadaniem jest 

przygotowanie biuletynu, który, oprócz ustale-

nia listy tematów i ich omówienia, poprzez 

redakcję artykułów, wymaga również poszu-

kiwania odpowiednich zdjęć, ich właściwego 

rozmieszczenia w każdym tekście i ich osta-

tecznego, wielokrotnego odczytywania. Na-

stępnie, wizyta u wydawcy, skład i przesłanie 

członkom nowego biuletynu. Jeśli biuletyn 

wcześniejszy miał temat „Jan Paweł II i Sobór 

Watykański II”, ten, który zostanie wydany po 

nim będzie miał temat „Jan Paweł II i Maryja 

Dziewica”, a następny, który ukaże się w 

grudniu 2013 będzie dotyczył „Jana Pawła II i 

Wiary”. Drugim ważnym zadaniem sekreta-

riatu jest aktualizacja strony internetowej, przy 

niezastąpionej współpracy Bernarda Davoust i 

webmastera.  

Na końcu zabrał głos Henri Rogowski, ho-

norowy przewodniczący i członek rady admi-

nistracyjnej fundacji w Rzymie. Podziękował 

swoim przedmówczyniom i omówił dalsze 

plany na rok 2013, takie jak następna podróż 

do Polski, w okolice Krakowa i Zakopanego 

jesienią.  

Po zamknięciu posiedzenia, koło Przyjaciół 

zaprosiło wszystkich uczestników na polski 

poczęstunek, jak zawsze równie pyszny, co 

pięknie podany. Wszyscy stali się bardziej 

rozmowni w tej ciepłej i wesołej atmosferze.  

Edith KALIST  

Photo - Dominique Vincent 

Liturgiczne wspomnienie Naszego Ojca 

Świętego Jana Pawła II 

22 października 2012 roku, w dniu litur-

gicznego wspomnienia Błogosławionego Jana 

Pawła II, ksiądz Tadeusz Śmiech, proboszcz 

francusko-polskiej parafii Świętej Trójcy w 

Lyonie, z udziałem wszystkich swoich para-

fian, odprawił uroczystą Mszę Świętą, aby 

godnie uczcić przybycie Relikwii „Ex Sangu-

ine” naszego umiłowanego Jana Pawła II. 

Przybyły prosto z Polski, z Krakowa, dzięki 

życzliwości arcybiskupa kardynała Stanisła-

wa Dziwisza, relikwiarz, przyjęty przez naszą 

wspólnotę, jako Dar Boży, został złożony 

przy ołtarzu, ozdobionym biało-czerwonymi 

kwiatami, różańcem oraz flagą Watykanu. 

Relikwie zostały wcześniej na krótko wysta-

wione w bazylice Matki Bożej z Fourvière, 

gdzie modlili się przede wszystkim Polacy 

podczas dorocznej pielgrzymki.  

W swoim kazaniu Ksiądz Tadeusz nakreślił 

wielką postać tego polskiego papieża, zachę-

cając nas do naśladowania Jego przykładu i 

nauczania, oraz do kontynuowania wraz z 

Nim naszej życiowej drogi, wzmocnieni Jego 

obecnością w darze tego relikwiarza. 

W dalszej części uroczystości odśpiewano 

Litanię Błogosławionego Jana Pawła II. Na 

zakończenie, członkowie stowarzyszenia 

„Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II”, wraz z 

panią prezes, licznymi parafianami i swoim 

proboszczem, zgromadzili się wokół drogo-

cennego relikwiarza, aby zrobić sobie pamiąt-

kowe zdjęcia. 

Wieczór zakończyliśmy radośnie wspólną 

wieczerzą, w towarzystwie naszych duszpa-

sterzy: księdza Tadeusza Śmiecha i księdza 

Pawła Witkowskiego. 

Marlène Bernou 

Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Lyonie 

Christiane Rogowski i Christiane Tomkiewicz 

Walne Zgromadzenie Koła Fundacji w Paryżu 

Ks. Tadeusz Śmiech z relikwiarzem Bł. Jana Pawła II i parafianami 
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Biuletyn przygotowali: O. Krzysztof Wieliczko i Anna Beata Kielech 

W niedziele 14 kwietnia 2013 r. w kościele 

św. Andrzeja Boboli w Winnipegu odbyła 

się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia 

witraża Błogosławionego Jana Pawła II.  

Ufundowany przez Koło Przyjaciół Funda-

cji Jana Pawła II witraż zaprojektowała i wy-

konała Wanda Pike. Wysoki na 1,5 metra 

witraż w centralnej części przedstawia postać 

Jana Pawła II. Po prawej stronie postaci 

umieszczony jest herb papieski, a po lewej 

godło Polski. Projekt zrealizowano dzięki 

hojności Polonii Winnipegu, a mianowicie 

osób prywatnych, organizacji i biznesów po-

lonijnych. Uroczystość odbyła się podczas 

Mszy św. celebrowanej przez ks. Henryka 

Laciaka. Uczestniczyli w niej przedstawiciele 

wszystkich środowisk polonijnych, miedzy 

innymi: chór Zespołu Pieśni i Tańca Sokół 

pod dyrekcja Tadeusza Biernackiego oraz 

Rycerze Kolumba. Odsłonięcia witraża doko-

nał Edmund Kuffel wraz z synem Ryszardem, 

a poświęcił go ks. Laciak. W krótkim wystą-

pieniu pani Alicja Kuffel podziękowała 

wszystkim ofiarodawcom.  

Poprzez upamiętnienie ludzi wielkich i 

szlachetnych każde pokolenie wyraża swoje 

prawo, a nawet obowiązek przekazania 

potomnym tego, co w jego współczesnej 

historii najcenniejsze. Najpiękniejsze jed-

nak witraże nie mają znaczenia, jeśli nie 

niosą głębszego przesłania. Trzeba się sku-

pić na tym, co Papież Polak chciał przeka-

zać. Mottem naszych działań stały się sło-

wa Papieża: „Każdy znajduje też w życiu 

jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar 

zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś 

słuszną sprawę, o którą nie może nie wal-

czyć. Jakiś obowiązek, powinność, od któ-

rej nie może się uchylać. Nie może zdezer-

terować. Wreszcie jakiś porządek prawd i 

wartości, które trzeba utrzymać i obronić!”  

Uroczystość zakończył Prezes koła Przyja-

ciół Fundacji Jana Pawła II Józef Biernacki, 

który dziękując wszystkim uczestnikom spo-

tkania wyraził nadzieję, że witraż będzie po-

budzał do refleksji nad przesłaniami, jakie 

nam pozostawił Błogosławiony Jan Paweł II. 

Józef Biernacki 

Witraż Błogosławionego Jana Pawła II  
w kościele św. Andrzeja Boboli w Winnipegu 

Witraż Błogosławionego Jana Pawła II  

We wtorek, 2 kwietnia 2013 r., w 8 rocznicę 

śmierci bł. Jana Pawła II, w kościele p.w. 

Matki Bożej Pocieszenia, przy 184 Metro-

politan Ave., uczestniczyliśmy w uroczystej 

Mszy św. koncelebrowanej przez kapelana 

Fundacji Jana Pawła II ks. Józefa Szpil-

skiego oraz ks. Macieja Szeszko — Dyrek-

tora Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej z 

Polski.  

Uroczystość uświetnił montaż słowno mu-

zyczny wykonany przez młodzież ze szkoły 

parafialnej, a oparty na życie i twórczość Jana 

Pawła II. 

Przepiękne kwiaty biało-czerwono-żółte 

wystawiono przed olbrzymim obrazem z wi-

zerunkiem Błogosławionego Jana Pawła II w 

objęciach Matki Bożej. Kwiaty ufundowała 

Gabriela Urbanowicz, członkini Zarządu Fun-

dacji. Po zakończeniu uroczystości w koście-

le, wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni 

przez prezesa Fundacji p. M. Pająka do sali 

parafialnej, aby obejrzeć wystawę przygoto-

waną z okazji 30-lecia istnienia i działalności 

Fundacji, którą założył sam Ojciec Święty, a 

ustanowioną dekretem z dnia 16 października 

1981 roku. 

Wystawę można było oglądać również w 

niedzielę palmową, w dniu 24 marca 2013 

roku, po każdej Mszy Świętej. Na oglądają-

cych wystawę czekali członkowie Zarządu 

Fundacji, którzy służyli i wiedzą i gościnno-

ścią. Najwięcej jednak oglądających przybyło 

2 kwietnia, po Mszy św. wieczornej, za co 

parafianom i gościom tej parafii bardzo ser-

decznie dziękujemy. 

Szczególne podziękowanie kierujemy na 

ręce Kazimierza Garlińskiego, Mariana 

Okuniewskiego, Reginy i Andrzeja Krupy 

za pomoc w przygotowaniu wystawy.  

Fundacja pragnie również podziękować 

proboszczowi ks. Włodzimierzowi Las oraz 

członkom Komitetu Parafialnego, za udo-

stępnienie sali i ogromną pomoc w monto-

waniu tej wystawy.  

Jadwiga Kruk  

8 rocznica śmierci bł. Jana Pawła II, NY 


