
Sprawozdanie z działalności Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie w roku 

akademickim 2013/2014  

 

I. Dane statystyczne 

W roku akademickim 2013/2014 w programie stypendialnym Fundacji Jana Pawła II 

uczestniczyło 149 osób: studia magisterskie – 115, doktoranckie i licencjackie – 33, stypendium 

badawcze – 1. W grupie tej było 36 księży i 6 sióstr zakonnych. Stypendyści pochodzili z 

następujących krajów: Ukraina – 106, Białoruś – 33, Uzbekistan – 4, Rosja – 3, Litwa – 1, 

Kazachstan – 1 i Słowacja – 1. Spośród wszystkich stypendystów 122 osoby przebywały na stałe 

w Lublinie. Podejmowali studia na 24 kierunkach: teologia, nauki o rodzinie, muzykologia, 

filozofia, prawo kanoniczne, psychologia, pedagogika, socjologia, ekonomia, zarządzanie, 

politologia, filologia klasyczna, filologia polska, filologia angielska, filologia romańska, 

mediteranistyka, historia, historia sztuki, europeistyka, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, 

krajoznawstwo i turystyka kulturowa, architektura krajobrazu, informatyka. Najwięcej osób 

studiowało na teologii (31), Prawie Kanonicznym (16),  

Wiosną 2013 roku do Komisji Stypendialnej wpłynęło 95 podań z prośbą o udzielenie 

stypendium na studia w KUL. Decyzją tejże Komisji stypendium Fundacji Jana Pawła II zostało 

przyznane 20 osobom, a 42 zostały skierowane na miesięczny kurs przygotowawczy, który odbył 

się w lipcu . Kandydaci pochodzili z Białorusi, Rosji, Ukrainy i Uzbekistanu. Po jego zakończeniu 

20 osób zostało włączonych do programu stypendialnego Fundacji.  

II. Działalność duszpastersko - apostolska 

Rekolekcje dla młodzieży 

W minionym roku akademickim zostały zorganizowane dla stypendystów trzy serie rekolekcji. 

Każda z nich trwała 3 dni i miała miejsce w Domu Rekolekcyjnym Księży Sercanów w Pliszczynie, 

k. Lublina. Tematyka rekolekcji nawiązywała do trwającego Roku Wiary: „Jesteś dzieckiem Boga, 

nie wstydź się swojej wiary”. Każdego tygodnia miała miejsce katecheza dla studentów I roku, 

spotkania biblijne i papieskie. W ramach tych ostatnich były organizowane konkursy na temat 

znajomości Pisma św. oraz życia i nauczania bł. Jana Pawła II, w perspektywie zbliżającej się Jego 

kanonizacji.  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.  

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. 

Rekolekcje dla księży 

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.  
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Inauguracja roku akademickiego 

Po wakacyjnej przerwie stypendyści Fundacji Jana Pawła II zgromadzili się licznie 6 

października, na niedzielnej Eucharystii w kaplicy Domu, aby powierzać Panu Bogu, za 

wstawiennictwem Królowej Różańca świętego, św. Cyryla i Metodego oraz bł. Jana Pawła II, 

rozpoczynający się rok akademicki, Fundację Jana Pawła II i wszystkich Darczyńców. 

Debata “Wiara a społeczeństwo” 

Pierwszą inicjatywą Pani Prezes w rozpoczynającym się roku akademickim, był udział 

stypendystów w debacie pt. „Wiara a społeczeństwo”, zorganizowanej w ramach cyklu spotkań 

„Dziedziniec Dialogu”, przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, 12 października 2013 roku.  

Absolwenci Fundacji biskupami 

Bardzo ważnym dniem dla Kościoła i Fundacji był dzień 29 listopada, kiedy to papież Franciszek 

mianował nowych biskupów katolickich dla Kościoła na Białorusi. Wśród trzech nowo mianowanych 

biskupów dwaj to byli stypendyści naszej Fundacji. Biskupem pomocniczym diecezji grodzieńskiej 

został 44-letni ks. prał. Józef Staniewski, natomiast biskupem pomocniczym archidiecezji mińsko-

mohylewskiej, 43-letni ks. Jerzy Kasabucki. 

Spotkanie opłatkowe 

Tradycyjne spotkanie opłatkowe tym razem odbyło się w poniedziałek, 9 grudnia. Uroczystej 

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Metropolita Lubelski ks. bp prof. dr hab. Stanisław 

Budzik. Po zakończonej Eucharystii miał miejsce krótki program artystyczny, na który składały się 

okolicznościowe wiersze i kolędy, w wykonaniu miejscowego chóru , w języku ukraińskim, 

białoruskim i polskim. Następnie głos zabrała Pani Prezes, Ewa Bednarkiewicz. Dziękując Księdzu 

Biskupowi za obecność i modlitwę, złożyła również wszystkim zebranym życzenia świąteczne i 

noworoczne. Stypendyści z kolei podziękowali za świąteczne prezenty, przygotowane przez 

Towarzystwo Przyjaciół Fundacji i również złożyli życzenia. Następnie Ks. Arcybiskup 

pobłogosławił opłatki, którymi dzielono się na znak jedności i pokoju. 

Boże Narodzenie w Domu Fundacji 

Czas świąteczno-noworoczny stypendyści spędzili w swoich domach rodzinnych. Dla 

kilkunastoosobowej grupy, która z różnych przyczyn nie mogła pojechać na Święta do swoich 

krajów, zorganizowano Wigilię w Domu Fundacji a także krótki wyjazd na narty w góry. 

Wizyta duszpasterska 

Na początku roku 2014, w okresie Bożego Narodzenia, miała miejsce w Domu Fundacji wizyta 

duszpasterska, zwana potocznie kolędą. Był to szczególny dzień, w którym dyrektor Domu i jego 

zastępca, odwiedzili po wieczornej Mszy Świętej pokój każdego mieszkańca wraz ze słowem Bożym, 

modlitwą i błogosławieństwem. 

Odpust 

We wspomnienie świętych Cyryla i Metodego, 14 lutego, którzy wraz ze św. Janem Pawłem II 

są głównymi Patronami Domu, przeżywano uroczystości odpustowe. Rozpoczęły się one Mszą św. 

koncelebrowaną, pod przewodnictwem Ks. Jarosława Grzegorczyka, wikariusza i duszpasterza 

młodzieży z Pliszczyna, który w pięknej homilii przybliżył zebranym dziedzictwo świętych 

Patronów. Po Eucharystii przedłużono świętowanie w sali spotkań przy budujących rozmowach i 

smacznym poczęstunku. 
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Modlitwa za Ukrainę 

Dzień 18 lutego był bardzo tragiczny dla Ukrainy. W tym bowiem dniu zostały zamordowane 

przez służby urzędującego prezydenta, Wiktora Janukowycza, pierwsze osoby walczące o pokój i 

demokrację na Ukrainie. Od samego początku trwania konfliktu stypendyści Fundacji oraz 

mieszkańcy Domu solidaryzowali się z mieszkańcami Ukrainy, zwłaszcza, że aktualnie większość 

stypendystów Fundacji pochodzi właśnie z tego kraju. Od wtorku, 18 lutego, kiedy to zginęły w 

Kijowie pierwsze osoby, codziennie miała miejsce w kaplicy Domu Msza św. w intencji Ukrainy a 

po niej modlitwa różańcowa, odmawiana przed Najświętszym Sakramentem. W modlitwach tych 

brali udział stypendyści ze wszystkich krajów pochodzenia oraz Polacy, mieszkańcy w Domu. 

Natomiast w niedzielę, 23 lutego, miała miejsce w Domu Fundacji specjalna Msza św. w języku 

ukraińskim, która zgromadziła dodatkowo Ukraińców mieszkających aktualnie w Lublinie. 

Przejmujące słowo Boże wygłosił ks. Sergiusz Riznyk, stypendysta Fundacji, pochodzący z Ukrainy. 

Natomiast po Mszy św. odbyło się nabożeństwo w intencji poległych bohaterów w walce o wolność, 

praworządność i pokój na Ukrainie. 

Konferencja w Wilnie: Bł. Jan Paweł II: Pamięć – Osoba – Tożsamość 

W środę, 18 marca, miała miejsce w Wilnie Konferencja nt. Bł. Jan Paweł II: Pamięć – Osoba – 

Tożsamość. Była to kolejna inicjatywa, podjęta przez Samorząd Rejonu Wileńskiego, w przededniu 

kanonizacji Papieża z Dalekiego Kraju. W konferencji wziął udział dyrektor Domu Fundacji, który 

zaprezentował temat: Jan Paweł II w życiu młodzieży. Dzień wcześniej spotkał się z Dyrekcja, 

Gronem Pedagogicznym i młodzieżą Szkół Średnich w Kowalczukach i Niewieżu. Licznie zebranej 

młodzieży przybliżył postać i przesłanie bł. Jana Pawła II oraz możliwości studiowania na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim. 

Wspomnienie śmierci Jana Pawła II  

Dnia 2 kwietnia obchodzono IX. rocznicę śmierci Założyciela i Patrona naszej Fundacji, 

błogosławionego, a już niedługo świętego, Jana Pawła II. Z okazji tego wydarzenia z Domu Fundacji 

Jana Pawła II wyruszyła do Warszawy delegacja stypendystów, z dyrektorem Domu, ks. Janem 

Strzałką na czele. Wspomnienie rozpoczęło się Mszą Świętą w Kościele p.w. Św. Anny w Wilanowie, 

której przewodniczył Metropolita Warszawski, Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz.  

Po Mszy Świętej odbył się piękny koncert organowy, w wykonaniu pana Emanuela 

Bączkowskiego i dedykowany zmarłemu papieżowi. Wszystkie te wydarzenia dokonywały się pod 

patronatem Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II na czele z panią prezes Ewą 

Bednarkiewicz.  

Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII 

Niedziela 27 kwietnia zostanie zapisana w historii Kościoła jako dzień, w którym Jan Paweł II i 

Jan XXIII zostali ogłoszeni świętymi.  

W Domu Fundacji Jana Pawła II zgromadziło się w tym dniu wielu stypendystów. Zebrani 

najpierw uczestniczyli we Mszy św. kanonizacyjnej, transmitowanej przez polską telewizję, a 

następnie w Eucharystii dziękczynnej, celebrowanej w kaplicy Domu Fundacji.  

 Dzień Fundacji 

http://www.dfjp2.pl/doc/2014-02-23_kazanie.pdf
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Świętowanie Dnia Fundacji rozpoczęła uroczysta Mszą Św. sprawowana w kościele 

Najświętszego Serca Jezusowego w Pliszcznie w niedzielę, 11 maja, poprzedzona modlitewnym 

programem, ukazującym życie i posługę apostolską św. Jana Pawła II. Tej części modlitwy 

przewodniczył ks. Franciszek Wielgut. Eucharystii przewodniczył dyrektor Domu Fundacji, ks. Jan 

Strzałka, natomiast okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Kazimierz Dadej, sercanin.  

Następnie, w ogrodach klasztornych, miał miejsce poczęstunek, przygotowany przez ekonoma 

Domu, ks. Jacka Szczygła i mieszkających w nim postulatów, kandydatów do życia zakonnego i 

kapłaństwa.  

W hołdzie św. Janowi Pawłowi II  

Z okazji kolejnej rocznicy Urodzin św. Jana Pawła II oraz niedawnej Jego kanonizacji, 

Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Polsce, na czele z p. Ewą Bednarkiewicz, 

zorganizowało na Zamku Królewskim w Warszawie koncert: „W hołdzie św. Janowi Pawłowi II”. 

Odbył się on pod patronatem Małżonki Prezydenta RP, Pani Anny Komorowskiej i Kardynała 

Kazimierza Nycza, Metropolity Warszawskiego. Do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu zostali 

również zaproszeni stypendyści Fundacji Jana Pawła II. 

Pożegnanie V rocznika 

W sobotę, 31 maja, odbyło się pożegnanie V. rocznika stypendystów Fundacji Jana Pawła II. W 

czasie uroczystej Mszy świętej modlono się za tych, którzy w tym roku zostawiają grono 

stypendystów Fundacji Jana Pawła II. Po Eucharystii miał miejsce program satyryczny i grill.  

Turniej piłki nożnej 

W niedzielę, 8 czerwca, odbył się kolejny turniej piłki nożnej o Puchar Dyrektora Domu. W 

turnieju wzięło udział 5 zespołów. Puchar zdobył zespół z Fundacji o wdzięcznej nazwie, Ziomki 

spod Biedronki. 

Zakończenie roku akademickiego 

W czasie Mszy św. sprawowanej w niedzielę, 22 czerwca, dziękowano Panu Bogu za miniony 

rok akademicki. Modlono się również w intencjach dobroczyńców Fundacji, dzięki którym możliwa 

jest realizacja programu stypendialnego. Powierzano również Stwórcy rozpoczynający się czas 

wakacji, aby w czasie odpoczynku każdy odnajdywał się w ramionach kochającego Boga. 


