Sprawozdanie z działalności Domu Fundacji Jana Pawła II w
Lublinie w roku akademickim 2015/2016

Statystyka
W roku akademickim 2015/2016 w programie stypendialnym Fundacji uczestniczy 145
osób: studia magisterskie – 111, doktoranckie – 33, stypendium badawcze – 1. W tej grupie jest
28 księży i 6 sióstr zakonnych. Stypendyści pochodzą z następujących krajów: Ukraina (105),
Białoruś (29), Uzbekistan (7), Rosja (3), Łotwa (1).
119 osób przebywa na stałe w Lublinie. Studiują oni na następujących kierunkach:
architektura krajobrazu, dziennikarstwo, ekonomia, europeistyka, filologia angielska, filologia
klasyczna, filologia polska, filologia romańska, filozofia, historia, historia sztuki, informatyka,
krajoznawstwo i turystyka kulturowa, kulturoznawstwo, muzykologia, nauki o rodzinie,
pedagogika, politologia, prawo kanoniczne, psychologia, sinologia, socjologia, teologia,
zarządzanie. W Domu Fundacji Jana Pawła II zamieszkują stypendyści Fundacji. Dziewczęta
zaś mieszkają w Żeńskim Domu Studenckim KUL, przy ul. Konstantynów 1D na Poczekajce.
Wiosną 2015 roku do Komisji Stypendialnej wpłynęły 122 podania z prośbą
o udzielenie stypendium na studia w KUL (87 mgr, 34 dr i 1 badawcze). Decyzją tejże Komisji
na kurs kwalifikacyjno-przygotowawczy zostało skierowanych 20 osób. Po jego ukończeniu
stypendium przyznano 19 osobom. Komisja przyznała również 7 stypendiów doktoranckich, z
tego 6 księżom i 1 osobie świeckiej.

Formacja duchowo-pastoralna
W ramach formacji duchowo-pastoralnej stypendyści uczestniczyli w niedzielnych
Mszach

św.,

piątkowych

adoracjach

wynagradzających,

nabożeństwach

majowych

i październikowych, Drogach Krzyżowych, Gorzkich Żalach i porannych Roratach,
celebrowanych o godz. 6.30 rano, po których były adwentowe śniadania. W 2015 roku zostały
zorganizowane dla stypendystów trzy serie rekolekcji. Każda seria trwała 3 dni i miała miejsce
w Domu Rekolekcyjnym Księży Sercanów w Pliszczynie, k. Lublina. Każdego tygodnia miała
miejsce katecheza dla studentów I roku, zaś dla pozostałych spotkania biblijne i papieskie.
Cyklicznie organizowane były również Msze św. w językach: ukraińskim, białoruskim i

rosyjskim. Uczestniczyła w nich również młodzież spoza Fundacji, przebywająca aktualnie w
Polsce i studiująca w Lublinie. Po Mszach św. odbywały się spotkania integracyjne w auli.
Dla księży stypendystów organizowane były comiesięczne dni duchowego odnowienia,
na które składały się: wspólna modlitwa Liturgią Godzin, konferencje, nabożeństwo pokutne i
okazja do spowiedzi św., Msza św. z kazaniem i wspólny obiad. Księża byli również
angażowani w głoszenie słowa Bożego w kaplicy, w czasie nabożeństw liturgicznych.
Sporadycznie pomagali również okolicznym parafiom w posłudze duszpasterskiej.
Ponadto stypendyści Fundacji czynnie angażowali się w różnego rodzaju inicjatywy,
podejmowane przez Fundację czy Katolicki Uniwersytet Lubelski. Były to między innymi
sympozja, warsztaty, konkursy, wolontariat.

Ważniejsze wydarzenia
Inauguracja roku akademickiego
W niedzielę, 4 października, miała miejsce inauguracja nowego roku akademickiego w
Fundacji Jana Pawła II w Lublinie. Dom Fundacji na nowo odżył i napełnił się radosnym
gwarem młodzieży.
Uroczystej Mszy św. przewodniczył dyrektor, ks. Jan Strzałka, który wygłosił również
okolicznościowe kazanie. Kaznodzieja zachęcał studentów do przeżywania rozpoczynającego
się roku w kontekście zbliżającego się Roku Bożego Miłosierdzia oraz Światowych Dni
Młodzieży. W czasie Eucharystii w sposób szczególny modlono się w intencji wszystkich
dobroczyńców, dzięki którym możliwe są studia dla młodzieży ze Wschodu.
Po Mszy św. ksiądz dyrektor przedstawił regulamin programu stypendialnego i zachęcił
wszystkich stypendystów do odpowiedzialnego przeżywania czasu, ofiarowanego im przez
Pana Boga.

Dzień Papieski w Monachium
Tegoroczny XV Dzień Papieski był przeżywany pod hasłem „Św. Jan Paweł II – Patron
rodziny”. Z tej okazji dyrektor Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie wraz z dwójką
stypendystów udali się do Monachium, do Polskiej Parafii Katolickiej, na zaproszenie
tamtejszego proboszcza o. dr. Stanisława Pławeckiego oraz pana dra Adama Kowalika, prezesa
Koła Przyjaciół Fundacji działającego przy tamtejszej parafii. Delegacja wzięła udział w
uroczystej sesji członków Koła. Spotkanie rozpoczął ojciec proboszcz, który powitał

wszystkich przybyłych gości. Następnie swoimi refleksjami dzielili się: Adam Kowalik, ks. Jan
Strzałka oraz stypendyści, Hanna Mianshenina z Białorusi i Wiktor Bujnicki z Ukrainy. W
dalszej części spotkania wywiązała się dyskusja na temat aktualności nauczania św. Jana Pawła
II. Członkowie Koła byli również bardzo zainteresowani programem stypendialnym Fundacji.
W tym zakresie swoimi spostrzeżeniami dzielili się przede wszystkim stypendyści.
W niedzielę goście z Polski uczestniczyli w pięciu Mszach św., w różnych kościołach
znajdujących się w Monachium, podczas których kazania głosił ks. Jan Strzałka, natomiast
stypendyści prezentowali osobiste świadectwa, dotyczące programu stypendialnego Fundacji.
Po każdej Mszy św. wierni mieli możliwość złożenia ofiary na potrzeby Fundacji Jana Pawła
II.
Ponadto, gospodarze umożliwili dyrektorowi i stypendystom zwiedzenie Monachium
oraz pięknej miejscowości, leżącej u podnóża Alp, Garmisch-Partenkirchen, znanej między
innymi z organizacji sportów zimowych.
Wspomnienie św. Jana Pawła II
Już po raz drugi obchodzone było w Kościele powszechnym wspomnienie św. Jana
Pawła II. Przypada ono 22 października, kiedy to miała miejsce w Rzymie uroczysta
inauguracja Papieża z Dalekiego Kraju. Było to szczególnie ważne wydarzenie dla Fundacji,
której św. Jan Paweł II jest Założycielem oraz dla Jej stypendystów. W tym dniu w kaplicy
Domu w Lublinie miała miejsce uroczysta Msza św., która zgromadziła kapłanów,
pracowników, bardzo liczną grupę stypendystek i stypendystów, domowników i gości.
Eucharystii przewodniczył dyrektor Domu, ks. Jan Strzałka, który wygłosił również
okolicznościowe kazanie. Poświęcił je w całości świętości, ku której powinien zmierzać każdy
chrześcijanin, szczególnie ten, który został włączony w program stypendialny Fundacji Jana
Pawła II. Na zakończenie Mszy św. polecano Panu Bogu za wstawiennictwem Św. Założyciela
i Patrona całą fundacyjną rodzinę, odmawiając litanię ku Jego czci. Następnie oddano cześć
Relikwiom św. Jana Pawła II, poprzez ich ucałowanie. Oprawę liturgiczną ubogacił chór,
wykonując wspaniałe pieśni ku czci Pana Boga i św. Jana Pawła II.
Słudzy Bożej miłości
Nie wystarczy jedynie podziwiać dokonań św. Jana Pawła II, lecz należy pielęgnować w sobie te Jego
cechy, które sprawiły przemianę wielu. Niezwykle mocna wiara w Boga oraz szacunek dla każdego
człowieka sprawiły, że papieskie marzenia o lepszym świecie w znacznej części zostały zrealizowane.
(bp Józef Guzdek)

W niedzielę, 25 października, 20 osobowa delegacja stypendystek i stypendystów
Fundacji Jana Pawła II wraz z księdzem dyrektorem udała się do Warszawy na koncert,
zorganizowany przez Panią Ewę Bednarkiewicz, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana
Pawła II w Polsce, z okazji 37. rocznicy Pontyfikatu św. Jana Pawła II.
Przed podróżą do Warszawy miała miejsce Msza św. w kaplicy Domu Fundacji, której
przewodniczył ksiądz dyrektor. Po przybyciu na miejsce stypendyści zwiedzili Muzeum bł. ks.
Jerzego Popiełuszki, znajdujące się w podziemiach kościoła św. Stanisława na Żoliborzu.
Wczytując się w różnego rodzaju dokumenty, świadectwa, listy oraz oglądając zdjęcia, krótkie
filmy i plakaty tematyczne wszyscy zostali głęboko dotknięci historią umęczonego przez
władze komunistyczne kapłana.
Następnie studenci udali się do Domu Pielgrzyma Amicus na koncert duetu Karoliny
Mikołajczyk i Iwo Jedyneckiego, tegorocznych absolwentów Uniwersytetu Muzycznego im.
Fryderyka Chopina w Warszawie, laureatów licznych prestiżowych nagród. Profesjonalną grą
na skrzypcach i akordeonie młodzi i utalentowani muzycy sprawili niezwykłą przyjemność
wszystkim słuchaczom.
Przed koncertem wspaniały wykład wygłosiła Pani Barbara Wachowicz nt.: „Kto Cię
Polsko będzie kochał?” – „Słudzy Bożej miłości” – „Światła naszego narodu”. W swojej
niezwykle bogatej i interesującej wypowiedzi Pani Barbara przybliżyła słuchaczom Osobę
Karola Wojtyły, jako uzdolnionego poety, który w swoich utworach nieustannie powracał do
swojej ukochanej Ojczyzny. Oto jeden z licznych opisów tej Jego tęsknoty za Polską:
„Ojczyzna – kiedy myślę – słyszę jeszcze dźwięk kosy, gdy uderza o ścianę pszenicy” (Myśląc
Ojczyzna, Kraków 1974).
Bardzo miłym akcentem pobytu stypendystów w Warszawie było spotkanie
z Państwem Ewą i Maciejem Bednarkiewiczami oraz z członkami Towarzystwa Przyjaciół
Fundacji Jana Pawła II. Była okazja, aby podziękować za zaproszenie oraz wszelką życzliwość
okazywaną stypendystom w Lublinie.
Rorate caeli de super et nubes pluant iustum
(Spuście rosę niebiosa i obłoki niech wyleją sprawiedliwego)
„Adwent to świt. Adwent to daleki tłumny fryz pełen postaci i zdarzeń, nieczytelny
i pozbawiony sensu, gdyby w Betlejem (...) nie narodziło się dziecko, któremu nadano imię
Jezus, a którego matką była Maryja (... ) Adwent to pustynia, na której widać wyniosłą postać
odzianą w skórę wielbłąda. Adwent to nasze życie. Adwent to liturgia. (...) Adwent to czas
przychodzenia Tego, który jest zawsze, znajomy i nieznajomy” (ks. Janusz Pasierb).

W Domu Fundacji Jana Pawła II Adwent jest zawsze czasem wyjątkowym.
Celebrowana Msza święta ku czci Matki Bożej, zgaszone światła w kaplicy, paląca się świeca,
jako płomyk nadziei są bardzo pomocne we właściwym przygotowaniu się do Świąt Bożego
Narodzenia. Stypendystki i stypendyści Fundacji oraz mieszkańcy Domu gromadzili się
każdego ranka na Mszy św. o 6.30, aby wziąć do ręki to światło i zaśpiewać „Rorate caeli…”,
oddać hołd Matce Bożej i być o jeden dzień bliżej do przyjścia Mesjasza.
Po Mszy św. czekało w auli Domu Fundacji na wszystkich adwentowe śniadanie.
Codziennie w porannych nabożeństwach brało udział około 60 osób.
Spotkanie opłatkowe
Spotkanie opłatkowe rozpoczęła koncelebrowana Msza święta pod przewodnictwem JE
ks. abpa Stanisława Budzika. Swoją obecnością zaszczycili Dom Fundacji również: JE ks. bp
Jerzy Kosobucki – biskup pomocniczy archidiecezji mińsko-mohylewskiej, absolwent
Fundacji, ojciec Krzysztof Wieliczko z Rzymu – administrator Fundacji, dr hab. Krzysztof
Narecki – prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz państwo Ewa i
Maciej Bednarkiewiczowie wraz z członkami Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II
w Warszawie.
Po Mszy św. wszyscy zgromadzili się w auli. Na początku wysłuchano pięknych kolęd
w wykonaniu fundacyjnego chóru. Następnie miały miejsce okolicznościowe przemówienia
zaproszonych gości. Głos zabrali także przedstawiciele stypendystów, aby wyrazić swoją
wdzięczność wobec władz zwierzchnich Fundacji oraz jej Dobroczyńców, a także by przekazać
im szczere życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Od Towarzystwa
Przyjaciół Fundacji w Warstwie stypendyści otrzymali w prezencie książkę pt. „On przetarł
nam jasny szlak”, będącą zbiorem tekstów księdza Janusza Pasierba, poświęconych osobie,
twórczości i przesłaniu Ojca św. Jana Pawła II oraz paczki, które zostały przekazane
potrzebującym rodzinom w poszczególnych krajach.
Z kolei został odczytany fragment Ewangelii, mówiący o narodzinach Jezusa Chrystusa.
Ksiądz Arcybiskup pobłogosławił opłatki, którymi następnie dzielono się, składając sobie
nawzajem świąteczne życzenia. Pod koniec spotkania miał miejsce słodki poczęstunek.
Ferie świąteczne
Czas świąteczno-noworoczny stypendyści zasadniczo spędzili w swoich domach
rodzinnych. Dla kilkunastoosobowej grupy, która z różnych przyczyn nie mogła pojechać na
Święta do swoich bliskich, zorganizowano Wigilię oraz innego rodzaju spotkania o charakterze
religijnym i integracyjnym.

Wizyta duszpasterska
Po przerwie świątecznej, kiedy studenci wrócili do Lublina, miała miejsce w Domu
Fundacji wizyta duszpasterska, zwana powszechnie Kolędą. Spotkanie rozpoczęła Msza św.
z modlitwą w intencjach wszystkich stypendystów, dobroczyńców oraz mieszkańców Domu.
Po Mszy św. miały miejsce odwiedziny duszpasterskie, którym przewodniczyła
dyrekcja Domu, ks. Jan i ks. Franciszek. Podczas odwiedzin kapłani kropili wodą święconą
każdy pokój, a mieszkańcom udzielali błogosławieństwa. Nad każdymi drzwiami umieszczono
napis „C+M+B” na znak, że Jezus Chrystus błogosławi i chroni to mieszkanie. Po wizycie
duszpasterskiej był czas na wspólne kolędowanie w auli i słodki poczęstunek.
Święto św. Cyryla i Metodego – głównych patronów kaplicy
We wspomnienie świętych Cyryla i Metodego, 14 lutego, którzy wraz ze św. Janem
Pawłem II, są głównymi patronami Domu i kaplicy, przeżywano uroczystość odpustową.
Rozpoczęła się ona Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. Olega Zharuka,
stypendysty Fundacji, który w homilii przybliżył uczestnikom Eucharystii dziedzictwo
świętych Patronów. Po Mszy św. wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.
Pielgrzymka do Patrona Domu i Fundacji
W dniach 12-13 marca stypendyści Fundacji Jana Pawła II pielgrzymowali na Jasną
Górę oraz do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Świętego Jana Pawła II w Krakowie.
Pielgrzymka miała charakter dziękczynno-błagalny. Na wałach jasnogórskich zostało
odprawione nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Następnie stypendyści uczestniczyli we Mszy Św.
w Kaplicy Cudownego Obrazu. Niesamowite wrażenie zrobił na młodzieży stypendialnej Apel
Jasnogórski ze względu na obecność na nim rycerzy z chorągwi husarskich z całej Polski,
uczestniczących w Narodowej Pielgrzymce Husarii. Przez cały dzień, wraz z przedstawicielami
Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II, towarzyszyła stypendystom pani Ewa
Bednarkiewicz, prezes Towarzystwa, która była inicjatorką pielgrzymki.
W Krakowie studenci z Europy Środkowo-Wschodniej nawiedzili Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia i Świętego Jana Pawła II, w którym uczestniczyli we Mszy św. Stypendyści
włączyli się czynnie w liturgię, a także modlili się w przy relikwiach swojego Patrona w
Kaplicy Kapłańskiej i w Kościele Relikwii oraz przy grobie kard. Stanisława Nagyego,
sercanina, wielkiego przyjaciela Ojca św. Jana Pawła II, a także profesora Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego. Goście z Lublina zwiedzili Muzeum św. Jana Pawła II oraz liczne
kaplice i oratoria tego coraz bardziej znanego na świecie miejsca, poświęconego osobie
i pontyfikatowi papieża z Krakowa.

Stypendyści mieli również okazję zwiedzić Wzgórze Wawelskie oraz Bazylikę
Mariacką w Krakowie ze słynnym ołtarzem Wita Stwosza. Późną nocą studenci wrócili do
Lublina, wdzięczni wszystkim ofiarodawcom, dzięki którym ta wyjątkowa pielgrzymka mogła
dojść do skutku.
11. rocznica śmierci św. Jana Pawła II
W Wigilię Święta Bożego Miłosierdzia upłynęło dokładnie 11 lat od powrotu do Domu
Ojca św. Jana Pawła II, Założyciela naszej Fundacji. Z tej okazji w Domu Fundacji Jana Pawła
II w Lublinie została odprawiona w niedzielę, 3 kwietnia, uroczysta Msza św., której
przewodniczył ks. Jan Strzałka. Dziękczynno-błagalna Eucharystia zgromadziła liczne grono
stypendystów, mieszkańców Domu i gości. Po Mszy św. miało miejsce nabożeństwo, podczas
którego polecano Bożemu Miłosierdziu za wstawiennictwem św. Jana Pawła II Fundację,
w sposób szczególny jej władze zwierzchnie i wszystkich dobroczyńców, tak żywych jak
i zmarłych. Na zakończenie Eucharystii oddano cześć św. Janowi Pawłowi II poprzez
ucałowanie jego relikwii.
Następnie 50-osobowa delegacja stypendystów udała się autobusem do Warszawy, aby
wziąć udział w Koncercie Oratoryjnym pod Honorowym Patronatem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Jego Eminencji Księdza Arcybiskupa
Metropolity Warszawskiego Kardynała Kazimierza Nycza. Organizatorką koncertu była Prezes
Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Warszawie, pani Ewa Bednarkiewicz.
Zaproszeni goście wysłuchali z uwagą fragmentów przemówień św. Jana Pawła II do świata
kultury oraz poezji Cypriana Kamila Norwida w wykonaniu artystów scen polskich: Teresy
Budzisz-Krzyżanowskiej, Anny Dymnej i Wiesława Komasy, przeplatanych utworami
fortepianowymi Fryderyka Chopina i Karola Szymanowskiego. Uwieńczeniem koncertu było
Requiem d-moll W.A. Mozarta w wykonaniu Chóru i Orkiestry Filharmonii Narodowej pod
dyrekcją Jacka Kasprzyka.
Wyrażamy ogromną wdzięczność pani Prezes Ewie Bednarkiewicz i Towarzystwu
Przyjaciół Fundacji za możliwość udziału w tym niezwykłym wydarzeniu.
Rekolekcje
W dniach 12-15 maja w Pliszczynie odbyła się ostatnia w tym roku akademickim seria
rekolekcji dla stypendystów Fundacji Jana Pawła II. Rekolekcje prowadził ks. dr Tadeusz
Michałek, sercanin z parafii w Sosnowcu. Tematem przewodnim było miłosierdzie.
Wysłuchaliśmy bardzo ciekawych oraz pouczających nauk ks. Tadeusza o miłosierdziu Bożym,
o tym jak je zauważać w świecie i jak okazywać innym. Czas rekolekcji był również okazją do

sporządzenia dobrego rachunku sumienia oraz spowiedzi. Poprzez spowiedź mogliśmy
namacalnie odczuć na sobie to nieskończone i niepojęte miłosierdzie Boga, który nie pragnie
potępić człowieka, lecz przyjąć go nawet z największymi grzechami. Oprócz tego czas
rekolekcji był też czasem zadumy i modlitwy. Nie zabrakło codziennej modlitwy Koronką do
Bożego Miłosierdzia, czyli modlitwy, którą dał nam sam Jezus, objawiając się św. Faustynie
Kowalskiej. Wysłuchaliśmy kilku konferencji, podczas których każdy mógł zabrać głos, zadać
pytania, na które ksiądz rekolekcjonista bardzo chętnie odpowiadał, by rozwiać wszelkie nasze
wątpliwości. Podczas pracy w grupach mogliśmy przedstawić i przedyskutować nasze własne
wizje miłosierdzia.
W nadzwyczajny Rok Miłosierdzia te rekolekcje dały nam możliwość poznania różnych
aspektów tego, czym jest właśnie miłosierdzie. Mamy nadzieję, że nauka głoszona przez
ks. Tadeusza, wyda swoje plony „trzydziestokrotne, sześćdziesięciokrotne, lub może nawet
stokrotne”. My natomiast będziemy pamiętać, że co by się nie stało, jakie by nie były nasze
trudności w życiu, to powinniśmy całą naszą nadzieję pokładać w Bogu, bo On potrafi poprzez
swe miłosierdzie dokonać rzeczy niemożliwych – ważne, abyśmy o to prawidłowo prosili.
Dzień Fundacji
W niedzielę, 15 maja, miał miejsce w Pliszczynie kolejny Dzień Fundacji Jana Pawła
II, upamiętniający urodziny jej Założyciela i Patrona.
Co roku w Pliszczynie zbierają się stypendyści wszystkich roczników, aby razem
spędzić czas w ten świąteczny dzień. Tym razem świętowanie rozpoczęło się w kościele pw.
Najświętszego Serca Jezusowego od koncertu, przygotowanego przez zespół muzyki dawnej
„La Folia”.
Po koncercie odprawiona została uroczysta Msza święta ku czci św. Jana Pawła II,
Apostoła Bożego Miłosierdzia, sprawowana przez naszych drogich księży – ks. Jana i ks.
Franciszka. Przewodniczył tej Eucharystii i homilię wygłosił ks. Tadeusz Michałek, sercanin..
Po Mszy św. w ogrodach klasztornych zorganizowany został poczęstunek dla
wszystkich uczestników spotkania.
Uroczystość Jubileuszowo-Imieninowa ks. Jana
Miesiąc czerwiec dla każdego studenta jest bardzo szczególnym czasem. Sesja
zaliczeniowa i egzaminacyjna, walka o dobre wyniki, obrony prac dyplomowych, a także
planowanie wymarzonych wakacji. Dla wspólnoty stypendystów Fundacji Jana Pawła II w tym
roku ten czas był dodatkowo wzbogacony o wyjątkową uroczystość Jubileuszowo-Imieninową
drogiego wszystkim ks. Jana Strzałki. W tym roku, dokładnie 19 czerwca, minęło 30 lat od

momentu, kiedy ks. Jan przyjął sakrament święceń kapłańskich. Z tego względu wspólnota
fundacyjna uczciła księdza dyrektora, łącząc tę rocznicę z uroczystością imieninową w jednym
dniu.
Rangę tej uroczystości podniosła obecność ks. Zdzisława Kozioł, przełożonego
wspólnoty zakonnej, do której przynależą ks. Jan i ks. Franciszek. To było również jego święto:
45. rocznica święceń kapłańskich. W uroczystości wzięli liczny udział stypendyści, absolwenci,
pracownicy i mieszkańcy Domu, zaprzyjaźnieni sąsiedzi, którzy stale nawiedzają domową
kaplicę, oraz grono przyjaciół i znajomych ks. Jana i ks. Zdzisława. W kaplicy Domu Fundacji
odprawiono najpierw uroczystą Mszę Świętą, której przewodniczył solenizant i jubilat, ks. Jan,
a okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Franciszek.
Drodzy Księża Jubilaci! Dzisiejsza uroczystość jest takim szczególnym momentem: jej
celem jest to, by ludzie oprócz tej tajemnicy, którą w sobie nosicie, zobaczyli też ogromną
RADOŚĆ przepełniającą Wasze życie, jako księży oraz wspólnotę wierzących. Ona tam jest.
Nadszedł czas, by się nią podzielić ze światem” – mówił kaznodzieja – Ludzie są wdzięczni za
Waszą posługę. Wystarczy spojrzeć na dzisiejszą kaplicę… ale i różne małe podarki (kartki,
listy, ciasta, chleby, wędlinki itp.), na liczne słowa podziękowań i wdzięczne uśmiechy – to daje
poczucie sensu Waszego życia. Kapłaństwo ma olbrzymie znaczenie! Drodzy Księża, jesteście
naprawdę błogosławieni!
Po Eucharystii był czas na życzenia, prezenty i radosną pogawędkę przy smacznym
poczęstunku.
Drogi Księże Janie! Dziękujemy Bogu za to, że jesteś. Dziękujemy za cierpienie, które
niespodziewanie spadło na Ciebie w ostatnim czasie, ale które z pomocą Bożą i wielu dobrych
ludzi pokornie przyjąłeś i mężnie przetrwałeś. To doświadczenie nagłej choroby i ciężkiej
operacji było i dla nas wielką lekcją wiary i zaufania w dobroć i miłość Bożego Serca. Niech
Twój święty Patron wspiera Cię w każdej sytuacji, a Pan Bóg umacnia, błogosławi i wspiera
Twoją kapłańską posługę pośród studentów!
Zakończenie roku akademickiego
Niedziela, 26 czerwca, była w Domu Fundacji Jana Pawła II przeżywana w duchu
dziękczynienia za kończący się rok akademicki. Dla jednych był to pierwszy, dla innych
kolejny rok akademickiej przygody. Dla innych zaś był to czas podsumowania całego okresu
studiów magisterskich lub doktoranckich i zakończenia programu stypendialnego Fundacji.
Zasadniczym momentem tej uroczystości była Msza św., której przewodniczył ksiądz
dyrektor Jan Strzałka. W homilii zachęcał studentów do postawy dziękczynienia wobec Pana

Boga za miniony czas nauki i pracy nad kształtowaniem chrześcijańskich postaw, za uczynione
postępy, a także za porażki, z których zawsze można wyciągnąć dobrą lekcję na przyszłość, za
dar Fundacji i jej dobroczyńców a także za Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
Ksiądz dyrektor złożył także życzenia owocnego wypoczynku, podczas którego powinien
znaleźć się czas na dalszy rozwój osobistej więzi z Panem Bogiem poprzez modlitwę, życie
sakramentalne oraz miłość do bliźniego. Po Mszy św. wszyscy obecni zostali podjęci
okolicznościowym poczęstunkiem.

