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Człowieku naszych czasów! Chrystus cię wyzwala, ponieważ cię

kocha, ponieważ wydał za ciebie siebie samego (por. Ga 2,20),
ponieważ dla ciebie i dla wszystkich odniósł zwycięstwo.
Chrystus oddał świat i ciebie Bogu i przywrócił Boga tobie oraz
światu. Na zawsze! „Ufajcie, Jam zwyciężył świat!”
Jan Paweł II, z Placu św. Piotra na Watykanie, w Wielką Niedzielę 1990 r.

W niedzielę Miłosierdzia Bożego 27 kwietnia 2014 roku będzie miała miejsce Kanonizacja naszego
Założyciela bł. Jana Pawła II. Wybór Niedzieli Miłosierdzia nawiązuje do pontyfikatu i śmierci Jana
Pawła II, który ustanowił to święto i odszedł w jego wigilię. Zapraszamy serdecznie wszystkich
członków i przyjaciół Fundacji Jana Pawła II do szczególnego duchowego przygotowania na to wielkie
wydarzenie, a także zachęcamy do uczestnictwa w nim łącząc się na modlitwie.
Więcej informacji o uroczystościach kanonizacyjnych na stronach Fundacji www.fjp2.com
www.fjp2.com
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Zebranie Rady
Administracyjnej
W dniach 30-31 stycznia 2014 roku odbyło się coroczne zebranie członków Rady
Administracyjnej Fundacji Jana Pawła
II w Rzymie.
Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą
Świętą przy ołtarzu bł. Jana Pawła II pod
przewodnictwem Ks. kardynała Stanisława
Ryłko, który podczas homilii zwrócił do
zebranych wiernych słowami: ” Rozpoczynamy to nasze doroczne spotkanie od modlitwy w Bazylice Św. Piotra, w miejscu dla
nas Polaków szczególnie drogim i
„omodlonym” przez licznych pielgrzymów
z całego świata - przy ołtarzu, który kryje
relikwie Błogosławionego Jana Pawła II.
Rozpoczynamy to nasze spotkanie w czasie,
gdy Kościół - a zwłaszcza Polska - przeżywa szczególny “adwent” oczekiwania na
Jego rychłą kanonizację. (…) Kanonizacja
Jana Pawła II jest dla nas wszystkich wielkim darem i zadaniem. Na czym to zadanie

polega? Musimy wszyscy na nowo uświadomić sobie wielkość Daru, jakim Jan Paweł II był dla Kościoła, dla świata i dla każdego z nas osobiście. Na naszym pokoleniu
(“pokolenie Jana Pawła II”!), spoczywa
bowiem wielki obowiązek, aby pamięć o
tym wielkim Papieżu i Polaku przekazać
następnym pokoleniom. Nie wolno nam
tego zaniedbać! Musimy być także uważni i
czujni, aby pamięci o Nim nie zniekształcić,
nie spłaszczyć, nie zbanalizować! Pamięć o
Janie Pawle II to nie tylko przechowywane

pieczołowicie w rodzinnych albumach fotografie z Nim, którymi się chlubimy! Prawdziwa pamięć o Janie Pawle II to przede
wszystkim ciągły rachunek sumienia z tego,
ile z Jego świadectwa wiary, ile z tego, czego nas nauczał z taką pasją i miłością - żyje
w nas i kształtuje nasze decyzje, nasze życiowe postawy dzisiaj.”
Pierwszy dzień obrad był czasem podsumowania całorocznej działalności Fundacji,
natomiast dzień drugi był poświęcony przyszłości, planom na kolejny rok.

Z wizytą u Przyjaciół Fundacji w Montrealu
były się w polskiej parafii pod wezwaniem
Matki Boskiej Częstochowskiej w Montrealu. Rozpoczęły się one pod pomnikiem bł.
Jana Pawła II, gdzie zgromadziły się poczty
sztandarowe montrealskich organizacji polonijnych, a także kombatanci, harcerze,
organizacje kościelne oraz delegacje Kół
Fundacji Jana Pawła II przybyłych z Nowego Jorku, New Jersey, Toronto, przedstawiciele Konsulatu RP, parafianie i przyjaciele
Fundacji. Na jubileusz przybył z Rzymu
administrator Fundacji Jana Pawła II ojciec Krzysztof Wieliczko osppe.
Uroczystość rozpoczęła się Eucharystią
pod przewodnictwem
o. Krzysztofa Wieliczko. W wygłoszonym kazaniu przypomniał on znaczące
wydarzenia pontyfikatu naszego Wielkiego Rodaka Jana
Pawła II. Okazja ku
temu była szczególna, gdyż jubileusz
koła Fundacji zbiegł
sie z 35-ą rocznicą
Mieczysław Pająk, Wiesława Chrapka, O. Krzysztof Wieliczko, Stefan Władysiuk, Mieczysław Boksz

W niedzielę 27 października Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II z Montrealu obchodziło Jubileusz 25-lecia działalności.
Zostało ono założone w 1988 roku w 10rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II przez
komitet w skład, którego weszły między
innymi: Lidia Adamkiewicz i Jadwiga Kisielewska. Obecnie prezesem Koła jest Stefan Władysiuk, który pełni tę funkcję od
2004 roku. Uroczystości jubileuszowe od-
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wyboru arcybiskupa z Krakowa, kardynała
Karola Wojtyły na następcę św. Piotra w
1978 roku oraz z okresem duchowego przygotowania do Jego kanonizacji (27 kwietnia
2014). Kończąc homilię O. Wieliczko przypomniał historię Fundacji i cele jakie postawił przed nią założyciel Jan Paweł II. Na
zakończenie podziękował prezesowi montrealskiego Koła za działalność, życząc dalszych owocnych lat w pracy na rzecz Fundacji.
Po bogatych uroczystościach religijnych,
przyjaciele Fundacji i zaproszeni goście
udali się na przyjęcie do sali bankietowej
Towarzystwa Białego Orła. W części oficjalnej bankietu zostali przedstawieni honorowi goście. Wśród nich obecni byli prezesi
Kół Fundacji: Mieczysław Pająk z Nowego
Jorku wraz przedstawicielami zarządu, Mieczyslaw Boksz z New Jersey wraz z żoną i
delegacją oraz Wiesława Chrapka z Toronto. Nowojorskie Koło Przyjaciół Fundacji
Jana Pawła II reprezentowali: prezes Mieczyslaw Pająk, wiceprezes-Barbara Slaska
oraz Wiesława Kufel, Mieczyslaw Kufel,
Bożena Szawrycka i Zofia Twarowska.
Uroczystości jubileuszowe zaszczycił swoją
obecnością Władysław Lizon poseł parlamentu kanadyjskiego. Z jego inicjatywy 2
kwietnia będzie obchodzony w Kanadzie,
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jako Dzień Jana Pawła II (John Paul II Day
in Canada). Z Toronto przybyła Teresa Berezowska-prezes Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Gospodarzy
reprezentowali: Maria Palczak, wiceprezes
Kongresu Polonii Kanadyjskiej (Okręg Quebec), Edward Slaza, prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej (Okręg Quebec), a jednocześnie prezes Towarzystwa Orła Białego.
Wśród gości obecna była także Jane Skoryna hojna donatorka Fundacji.
Spotkanie uświetnił występ młodzieży
polonijnej z polskiej szkoły im. Jana Pawła
II i szkoły konsularnej im. Mikołaja Koper-
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nika oraz studenci wydziałów teatralnych
Uniwersytetu Conordia. Zaprezentowali oni
bogaty program artystyczny, na który złożyły się utwory poetyckie: J. Słowackiego,
C. K. Norwida, Cz. Milosza, Jana Pawła II,
J. Lechonia. Program ubogaciła grupa taneczna ,,Tęcza”, która w przepięknych strojach ludowych zaprezentowała tańce i przyśpiewki ludowe z rożnych regionów Polski.
W czasie bankietu została zorganizowana
loteria i aukcja obrazów znanych artystów
montrealskich Ireny Stawinskiej ,,Śpiewak
z paryskiego metra” i Marka Żółtaka ,,Ulica
św. Pawła w Montrealu”. Dochód z loterii i
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aukcji został przekazany na rzecz Fundacji.
Na zakończeni uroczystości głos zabrał
prezes Koła Stefan Władysiuk, który serdecznie podziękował ojcu Krzysztofowi
Wieliczko administratorowi Fundacji i licznie przybyłym Przyjaciołom Fundacji za
udział w uroczystościach, a młodzieży za
piękny występ.
To jubileuszowe spotkanie, które upłynęło w serdecznej i przyjacielskiej atmosferze, było okazją do podsumowań, ale także
zachętą do dalszej pracy na rzecz Fundacji
Jana Pawła II.
Zofia Twarowska

Spotkanie Młodzieży Katolickiej w Indonezji
Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się w
2013 w Brazylii, a także zakończenie Roku
Wiary 2012-2013, zainspirowały Indonezyjską Młodzież Katolicką (OMK) do zorganizowania w Dżakarcie spotkania pod hasłem: “Spotkanie OMK 2013: Radość Indonezyjskiej Młodzieży Katolickiej”.
Honorowym gościem spotkania był
Ksiądz Stanisław Kardynał Ryłko, Przewodniczący Rady ds. Świeckich w Watykanie a także odpowiedzialny za Organizacje
światowych Dni Młodzieży.
Duch i radość z oczekiwania na wizytację
Księdza Kardynała Ryłko w Indonezji
wzrosła niesamowicie, kiedy Ojciec
Krzysztof Wieliczko administrator Fundacji
Jana Pawła II w Rzymie, potwierdził obecność Jego Eminencji na tej uroczystości. Po
usłyszeniu tej radosnej nowiny, grupa 150
osób składająca się z członków Przyjaciół
Fundacji Jana Pawła II i Rady Młodych
przy Indonezyjskiej Konferencji Biskupów
stworzyła komitet, który czuwał nad różnymi przedsięwzięciami podczas 3 miesięcznego okresu przygotowań. Spotkania organizacyjne odbywały się raz w tygodniu, a w
ostatnim miesiącu codziennie. Dzięki obecności Ducha Świętego, członkowie komitetu mężnie znosili różne przeciwności, które
pojawiały się na ich drodze w czasie przygotowań. Wzmacniali się poprzez modlitwę, odmawiając Nowennę albo uczestnicząc we Mszy św. W sumie zostało rozdanych 5.500 darmowych biletów umożliwiających posiadaczom wejście na uroczystość
oraz otrzymanie pokarmów i przekąsek.
Kulminacyjny dzień 23 listopada wreszcie nadszedł. Po otwarciu drzwi o godzinie
11-ej, oczekiwany tłum począł zajmować
każde wolne miejsce w Skennoo Hall zaprojektowanym na 5.000 osób. Ceremonia
otwarcia rozpoczęła się występami mło-

Spotkanie Młodzieży Katolickiej w Indonezji z ks. Kardynałem Ryłko

dzieży, w formie muzycznej, tanecznej, z
paradą galową i Flash Mob Francisco.
Wśród występujących można wymienić
grupy młodzieży szkolnej ze szkół średnich
(Św. Urszuli, Pangudi Luhur, Tarakanita),
Charyzmatyczne Grupy Młodych (Imago
Dei) i Światło Jezusa Uwielbionego (Light
of Jesus Worship), Młodzieżową Orkiestrę
Św. Alphonsus Rodriguez, Uniwersytecką
Orkiestrę z College Catholic Community, a
także wiele innych orkiestr i teatrów z każdej diecezji (Dżakarta, Bandung i Bogor).Wystąpili także Indonesian Artist Nugie oraz Archangeli Epsilandri piosenkarz,
który występował na światowych Dniach
Młodzieży w Rio De Janerio 2013. Wszystkim występom towarzyszył olbrzymi napis
na scenie: “Ojcze Święty Franciszku, kochamy Cię! Prosimy przyjedź do Indonezji”
Po części artystycznej nastąpił dialog powww.fjp2.com

między Jego Eminencją Księdzem Stanisławem Kardynałem Ryłko a młodzieżą, na
tematy dotyczące kryzysu wiary we współczesnym świecie. Ksiądz Kardynał podkreślił jak ważna jest świadomość tego, w co
się wierzy, znajomość katechizmu, a także
odwaga i siła, żeby nie być porwanym przez
światowe poglądy. Podkreślił, że młodzież
indonezyjska powinna być dumna z przynależności do Chrystusa, a także, że jako Apostołowie Boga powinna wzrastać, a przede
wszystkim powinna dzielić się wiarą, ponieważ Chrystus i Kościół liczy na nią.
Kulminacyjnym i najbardziej oczekiwanym momentem uroczystości była Msza
Święta celebrowana przez Stanisława
Kardynała Ryłko. Mszę św. koncelebrowali także Mgr Cosmas Mikael Angkur
OFM, biskup Bogor, Mgr John Philip
Saklil, biskup Tamika, Przewodniczący
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Rady Młodych przy Indonezyjskiej Konferencji Biskupów, Mgr Peter Canisius Mandagi MSC, biskup Amboina, Mgr Justinus
Hardjosusanto MSF biskup Cape Selor, Fr.
Krzysztof Wieliczko, OSPPE, administrator
Fundacji Jana Pawła II w Rzymie i wielu
innych księży z Indonezyjskich diecezji. Na
początku Mszy św. Arcybiskup Antonio
Fuido Filipazzi, Nuncjusz Apostolski w
Indonezji przekazał swoje oświadczenie,
zaś homilia przygotowana przez Księdza
Kardynała Ryłko została odczytana przez
Mgr Saklil po indonezyjsku. Na zakończenie Mszy św. Ksiądz Kardynał pobłogosła-
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wił wszystkich i wręczył medal Pro Ecclesia et Pontifice od Papieża Benedykta XVI
dla prezesa Koła Przyjaciół Fundacji Jana
Pawła II w Indonezji, pani Lucia Liando.
Ksiądz Kardynał powrócił do Watykanu,
ale Jego obecność podczas tych uroczystości dotknęła wiele serc. Pomaganie innym
w umacnianiu wiary jest cennym doświadczeniem dla obu stron. Dla tego, który pomaga i dla tego, kto otrzymuje tą pomoc.
Na koniec uczestnicy i komitet organizacyjny, jak również Katolicka Młodzież Indonezji chciałaby podziękować Jego Eminencji Stanisławowi Kardynałowi Ryłko i
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Ojcu Krzysztofowi Wieliczko za ich czas,
oddanie i miłość wyrażoną dla Indonezyjskiej społeczności. Niech Wasza obecność
w naszych sercach wzmacnia ducha naszej
wiary.
Więcej informacji na temat tej uroczystości można uzyskać na Facebook nas stronie:
OMK Gathering Facebook Group: OMK
Gathering 2013 i na Twitter na stronie:
Twitter @OMKGath13. Pośród komentarzy
wyróżnia się nadzieja na przyjazd Ojca
Świętego Franciszka i ponowną wizytę
Kardynał Ryłko na podobnej uroczystości
w bliskiej przyszłości.

Obchody 30-lecia Towarzystwa Przyjaciół
Fundacji Jana Pawła II w Chicago
Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana
Pawła II w Chicago obchodzi 30-lecie swojego istnienia. Zaledwie dwa lata po tym,
jak Jan Paweł II w Rzymie powołał do istnienia fundację swojego imienia w Chicago
powstało jej koło noszące nazwę: Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II.
Był to rok 1983.
Założycielami chicagowskiego Towarzystwa zostali nieżyjący już Stanisław Pyka i
profesor Stanisław Smoleński – pierwszy i
wieloletni prezes Towarzystwa. Jednym z
ważnych celów Towarzystwa w tamtym
czasie było gromadzenie funduszy na działalność Fundacji Rzymskiej. Tylko w
pierwszych dwunastu latach swojej działalności koło chicagowskie przekazało do
Rzymu kwotę 110 tys. dolarów. Były to,
zatem bardzo pracowite lata.
W roku 1996 umiera ówczesny prezes
chicagowskiego koła dr Bolesław Mazur, a
w dwa miesiące później jego założyciel
prof. Stanisław Smoleński. Funkcję prezesa
przejmuje niezwykle zaangażowany i oddany Towarzystwu, Arkadiusz Walinski. W
1998 roku nowym prezesem został Władysław Rymsza i wraz z wyborem nowego
zarządu Fundacja zmieniła zakres swojej
działalności koncentrując się na propagowaniu bogatego dziedzictwa Jana Pawła II
wśród Polonii chicagowskiej. Kolejne lata
to podejmowanie wielu cennych inicjatyw
m.in. koncerty, projekcje filmów, wystawy,
spotkania edukacyjne. Wkrótce po śmierci

Jana Pawła II zorganizowano dwa spektakle muzyki i słowa oraz wieczory modlitwy
i refleksji nad wszystkimi encyklikami Jana
Pawła II.
W 2011 podczas walnego zebrania nastąpiła kolejna zmiana zarządu chicagowskiego Koła Fundacji. Funkcję prezesa powierzono Elżbiecie Ceisel-Mikowskiej. Od
tamtego momentu minęło dwa lata i koło w
odnowionym składzie dało się poznać, jako
aktywne i odważne. Poprzez wiele różnorakich inicjatyw od paru lat promuje swoją
działalność tak na północy jak i południu
Chicago.

Rok 2013 był obchodzony w Kościele katolickim, jako Rok Wiary, a dla chicagowskiego koła rok jubileuszu trzydziestolecia
istnienia i działalności. Obchody rozpoczęto
w czerwcu otwarciem wystawy fotograficznej „30-lecie Fundacji Jana Pawła II” zorganizowanej w Muzeum Polskim w Chicago.
Wystawa zgromadziła około 100 osób, a
honorowymi gośćmi byli Biskup Pomocniczy Archidiecezji chicagowskiej Andrzej
Wypych oraz konsul Generalny RP w Chicago, pani Paulina Kapuścińska.
Dokończenie w następnym Biuletynie.
Alicja Pożywio i Elżbieta Ceisel-Mikowska

Obchody 30-lecia Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Chicago

 Fundacja Jana Pawła II

Biuletyn przygotowali: O. Krzysztof Wieliczko i Anna Beata Kielech
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