
Sprawozdanie za rok akademicki 2016/2017 

Statystyka 

W roku akademickim 2016/2017 w programie stypendialnym Fundacji uczestniczyły 

144 osoby: studia magisterskie – 112, doktoranckie – 32. W tej grupie było 29 księży i 1 siostra 

zakonna. Stypendyści pochodzili z następujących krajów: Białoruś (36), Indonezja (2), Łotwa 

(1), Rosja (1), Ukraina (98), Uzbekistan (6). 

W Domu Fundacji Jana Pawła II zamieszkują stypendyści Fundacji. Dziewczęta zaś 

mieszkają w Żeńskim Domu Studenckim KUL. 

Wiosną 2016 roku do Komisji Stypendialnej wpłynęło 115 podań, z prośbą o udzielenie 

stypendium na studia w KUL (94 mgr, 21 dr). Decyzją tejże Komisji, 6 osobom przyznano 

stypendium bez kursu, natomiast na kurs kwalifikacyjno-przygotowawczy zostało 

skierowanych 31 osób. Po ukończeniu kursu stypendium przyznano jeszcze 22 osobom. 

Komisja przyznała również 10 stypendiów doktoranckich, w tym 8 księżom i 2 osobom 

świeckim. 

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 roku akademickim 

2016/2017 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. 



Ważniejsze wydarzenia 

9 października: Inauguracja roku akademickiego 

W niedzielę, 9 października, stypendyści, mieszkańcy Domu Fundacji Jana Pawła II 

oraz zaproszeni goście, rozpoczynali uroczyście kolejny rok akademicki. Mszy św. 

koncelebrowanej przewodniczył prorektor ds. Studenckich KUL, ks. dr hab. Andrzej Kiciński, 

prof. KUL. 

Podczas kazania ksiądz Prorektor podkreślił, że stypendyści Fundacji Jana Pawła II są 

elitą, jeśli chodzi o możliwości wykształcenia. „Jak skończycie studia na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i wrócicie do domu, zobaczycie, jak znaczna jest 

różnica między wami a waszymi rówieśnikami w rozwoju intelektualnym i duchowym. Chcę 

z miłością przypomnieć Wam, że Jan Paweł II był bardzo wymagający, uważał, że studenci 

muszą ciężko pracować. Dom Fundacji Jana Pawła II i możliwości rozwoju, jakie daje 

stypendium tej Fundacji dla młodzieży ze Wschodu – to jest wielki dar od naszego patrona, 

świętego Jana Pawła II. Proszę nie przespać studiów, nie być studentami kanapowymi, ale 

odpowiedzialne się uczyć (…) Jesteście piękni w swojej ciężkiej pracy”. 

Podczas Eucharystii modliliśmy się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, św. Cyryla 

i św. Metodego o Boże błogosławieństwo w nowym roku akademickim dla wszystkich 

studentów oraz o łaskę zdrowia dla pana mecenasa Macieja Bednarkiewicza. Ksiądz Prorektor 

Kiciński dziękował również ks. Janowi Strzałce i ks. Franciszkowi Wielgutowi za ofiarną troskę 

nad stypendystami, za to, że całkowicie poświęcają się wychowywaniu młodzieży, że naśladują 

Jana Pawła II i są prawdziwymi, kochającymi i wymagającymi, ojcami dla powierzonej im 

młodzieży. 

Po Mszy Świętej odbyło się ciekawe spotkanie, które poprowadziła pani Ewa 

Bednarkiewicz, prezes Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Warszawie.  

22 października: Liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II  

W liturgii Kościoła, dnia 22 października, przypada wspomnienie św. Jana Pawła II. 

Jest to nawiązanie do uroczystej inauguracji pontyfikatu „papieża z dalekiego kraju”, która 

miała miejsce właśnie w tym dniu, w roku 1978. Dzień ten jest bardzo ważny dla naszej 

Fundacji, której Założycielem był św. Jan Paweł II. Z tej okazji została odprawiona uroczysta 

Msza św. w kaplicy Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie, która zgromadziła liczną grupę 

młodzieży – nie tylko stypendystów, ale również mieszkańców Domu i przyjaciół Fundacji. 

Mszy św. przewodniczył ks. Franciszek Wielgut.  



Po Mszy Świętej uczciliśmy relikwię św. Jana Pawła II poprzez jej ucałowanie 

a następnie odmówiliśmy różaniec w czterech językach – po polsku, ukraińsku, białorusku 

i rosyjsku. W sposób szczególny polecaliśmy Panu Bogu, za wstawiennictwem Matki 

Najświętszej i św. Jana Pawła II, osobę pana Macieja Bednarkiewicza, prosząc dla Niego o dar 

zdrowia. 

30 października: Pożegnanie księdza Franciszka  

W ostatnią niedzielę października, zgromadziliśmy się w Domu Fundacji Jana Pawła II, 

aby pożegnać księdza Franciszka, który decyzją swojego przełożonego został odwołany z 

funkcji zastępcy dyrektora Domu w Lublinie i przeniesiony do Domu Zakonnego Księży 

Sercanów w Stopnicy, gdzie będzie pełnił funkcję wychowawcy nowicjuszy. 

Pożegnanie rozpoczęła Msza św., której przewodniczył ks. Franciszek. Poruszającą 

serca homilię wygłosił dyrektor, ks. Jan Strzałka. Nawiązując do liturgii dnia, w której 

wspominano poświęcenie kościoła własnego, kaznodzieja wskazał nie tylko na kościół jako 

sakralną budowlę, ale przede wszystkim na kościół jako wspólnotę ludzi ochrzczonych. Na 

zakończenie kazania, ksiądz Jan wyraził słowa wdzięczności księdzu Franciszkowi za jego 

ofiarną posługę dla Fundacji, życzliwość wobec jego osoby i wszystkich stypendystów 

i mieszkańców Domu.  

Po Eucharystii i nabożeństwie różańcowym wszyscy stypendyści, mieszkańcy Domu, 

przyjaciele i goście zgromadzili się na holu, aby wypowiedzieć księdzu Franciszkowi słowa 

podziękowania i życzyć wielu łask Bożych na dalsze lata jego kapłańskiej i zakonnej posługi. 

Ksiądz wicedyrektor również wyraził serdeczne podziękowanie wszystkim obecnym za lata 

współpracy, za wszystkie chwile spędzone w rodzinnej atmosferze i życzył stypendystom, aby 

umieli docenić to, co daje im Fundacja i odpowiedzialnie z tych darów korzystali. 

W auli na wszystkich uczestników spotkania czekał smaczny poczęstunek, 

przygotowany przez naszą dyrekcję.  

8 listopada: Miłosierni jak Ojciec 

Dnia 8 listopada miała miejsce na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim bardzo 

interesująca konferencja naukowa nt. „Miłosierdzie Boże w nauczaniu św. Jana Pawła II 

i papieża Franciszka”, zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II 

w Warszawie, Instytut Jana Pawła II KUL oraz Duszpasterstwo Akademickie KUL. Z przyczyn 

rodzinnych w seminarium nie mogła wziąć udziału prezes Towarzystwa pani Ewa 

Bednarkiewicz, która osobiście od wielu już miesięcy czyniła wszystko, aby doprowadzić do 

skutku to wspaniałe dzieło. 



W słowie powitalnym Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski, 

zauważył, że choć 20 listopada zamkną się bramy miłosierdzia w wyznaczonych kościołach 

całego świata, gdyż tego dnia zakończy się Nadzwyczajny Jubileuszowy Rok Bożego 

Miłosierdzia, to jednak Miłosierdzie Boże nie może mieć ograniczeń czasowych: „Cieszymy 

się, że papież Franciszek w swoim pontyfikacie nawiązuje do idei Jana Pawła II, że my 

chrześcijanie musimy stawać się narzędziami i świadkami Bożego Miłosierdzia w świecie” – 

powiedział Ksiądz Arcybiskup. 

Myśl tę kontynuował w swoim wykładzie, zatytułowanym „Jan Paweł II i Franciszek 

o miłosierdziu”, ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek. Ten wybitny etyk, ostatni uczeń profesora 

Karola Wojtyły na KUL-u, przywołał między innymi słowa papieża Polaka z Encykliki „Dives 

in Misericordia”, w których to Ojciec św. ukazał Syna Bożego, objawiającego się swoim 

uczniom jako Oblicze Miłosiernego Ojca. 

Kolejnym referentem był ks. Krzysztof Nowrot, kapłan archidiecezji katowickiej, który 

ukazał postać bł. Piotra Jerzego Frassatiego jako człowieka żyjącego w pełni „wyobraźnią 

Bożego miłosierdzia”.  

Sercem konferencji była Msza św., sprawowana w kościele akademickim. 

Przewodniczył jej i kazanie wygłosił ks. Jan Strzałka, dyrektor Domu Fundacja Jana Pawła II 

w Lublinie. Kaznodzieja ukazał Eucharystię, jako apogeum Bożego miłosierdzia i zachęcał 

wszystkich jej uczestników, aby na co dzień byli świadkami tej Miłości miłosiernej. W czasie 

Eucharystii w sposób szczególny modliliśmy się o łaskę zdrowia dla naszego Pana Mecenasa 

Macieja Bednarkiewicza.  

Na spotkanie z biskupem Grzegorzem Rysiem przyszła tak liczna grupa słuchaczy, że 

aula nie była w stanie ich wszystkich pomieścić. Tematyka wystąpienia księdza biskupa 

skupiała się wokół wolontariatu w kontekście asertywności. 

Św. Jan Paweł II był postacią, która wprowadzała Miłosierdzie Boże w krwioobieg życia 

kościelnego i wniosła ogromny wkład do rozwoju kultu Miłosierdzia Bożego, rozpropagowując 

na cały świat objawienia Pana Jezusa kierowane do św. Faustyny Kowalskiej. Tą tematyką 

dzieliła się z uczestnikami sympozjum pani redaktor Ewa Czaczkowska. 

Dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL, dyrektor Instytutu Jana Pawła II 

KUL, podsumowując konferencję, powiedziała: „Miłosierdzie Boże jest kwestią praktyczną, 

a więc przełóżmy tę Boską Miłość na nasze działania. Święci udowodnili nam, że w każdym 

czasie można być nośnikiem Bożego miłosierdzia. Tym, co łączy życie wszystkich świętych, 

jest teza ontologiczna, że Bóg jest Miłością, której najdoskonalszym wyrazem jest miłosierdzie. 

Św. Jan Paweł II, św. S. Faustyna Kowalska i bł. Piotr Jerzy Frassati udowodnili swoim życiem, 



że miłosierdzie doświadczone i okazywane innym, jest najkrótszą drogą do nieba”. 

17 listopada: Panie Mecenasie, do zobaczenia w niebie! 

Ból i nadzieja towarzyszyły uczestnikom ceremonii pogrzebowej zmarłego mecenasa 

Macieja Bednarkiewicza, która miała miejsce w Warszawie, dnia 17 listopada. Wśród licznie 

zebranych wiernych byliśmy również i my, dyrekcja, pracownicy i stypendyści Fundacji Jana 

Pawła II w Lublinie.  

Przeżywaliśmy ból, gdyż trzeba było nam pożegnać Człowieka o wielkim sercu, 

niezłomnego patriotę, wyśmienitego adwokata, obrońcę represjonowanych w stanie wojennym.  

My żegnaliśmy przede wszystkim wieloletniego członka Rady Administracyjnej 

Fundacji Jana Pawła II w Rzymie, przyjaciela młodzieży, ojca zatroskanego o swoje dzieci, 

biorące udział przez ponad 20 lat w programie stypendialnym Fundacji.  

Nade wszystko, towarzyszyła nam jednak nadzieja, że „dusze sprawiedliwych są w ręku 

Boga (…) i nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności” (Mdr 3,1.3). Jesteśmy przekonani, że pan 

mecenas cieszy się już radością nieba i stamtąd towarzyszy nam w naszym pielgrzymowaniu 

do Domu Ojca.  

Wczesnym rankiem wyruszyliśmy dwoma autobusami z Lublina do Warszawy. 

W czasie podróży polecaliśmy Miłosiernemu Ojcu zmarłego pana mecenasa. Modliliśmy się 

również o potrzebne łaski dla jego małżonki, syna, synowej i całej najbliższej rodziny. 

W wypełnionej po brzegi Archikatedrze św. Jana Chrzciciela o godz. 10.00 rozpoczęła 

się Msza św. pogrzebowa, której przewodniczył J.E. ks. kard. Kazimierz Nycz. Eucharystię 

koncelebrowało kilku biskupów i kilkudziesięciu kapłanów. Na początku uroczystości 

śp. Maciej Bednarkiewicz, były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, został pośmiertnie 

odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Krzyżem 

Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie odebrała żona zmarłego, 

Ewa Bednarkiewicz. 

Okolicznościowe kazanie wygłosił J.E. ks. kard. Stanisław Dziwisz. Aktualny 

Zwierzchnik Fundacji Jana Pawła II podkreślił w nim zasługi Pana Mecenasa w walce o wolną 

i sprawiedliwą Polskę oraz Jego bezgraniczne i ofiarne zaangażowanie na rzecz Fundacji Jana 

Pawła II, zwłaszcza programu stypendialnego, realizowanego w Lublinie. Były sekretarz św. 

Jana Pawła II ukazał również Pana Bednarkiewicza jako człowieka głębokiej wiary i oddanego 

bez reszty swojej rodzinie. 

Ceremonie pogrzebowe na Cmentarzu Powązkowskim rozpoczęły się o godz. 12.30. 

Przewodniczył im J.E. ks. kard. Stanisław Dziwisz. Po okolicznościowych przemówieniach, 



wśród których niezwykle przejmująco wybrzmiał głos górnika z kopalni „Wujek”, świadka 

tragicznych wydarzeń z 16 grudnia 1981 roku, ciało zmarłego zostało złożone w grobie. 

„Kiedy od was odejdę – powiedział Mały Książę, opuszczając planetę Ziemię – będę 

robił wrażenie umarłego, ale to nie będzie prawda. Pozostanę”. 

O niektórych świat zapomina bardzo szybko; inni, choć z niego odeszli, trwają 

w ludzkiej pamięci, bo żyli dobrze. 

18-20 listopada: Rekolekcje dla stypendystów 

Ja jestem Bogiem wiernym – tak brzmiał temat pierwszej serii rekolekcji dla 

stypendystów Fundacji Jana Pawła II w roku akademickim 2016/2017, które miały miejsce 

w Pliszczynie. Prowadził je ks. Bartłomiej Król, sercanin.  

Rekolekcje rozpoczęły się w piątek obiadem. Po nim miało miejsce spotkanie 

integracyjne, podczas którego ks. Bartek przedstawił plan rekolekcji oraz zasady 

funkcjonowania Domu Zakonnego. Podkreślił również, że rekolekcje to przede wszystkim czas 

modlitwy, skupienia i dobrej spowiedzi św. Ale to również czas odpoczynku, zarówno 

fizycznego jak i umysłowego. 

Po tym spotkaniu miała miejsce Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu, 

w czasie której przedstawialiśmy Panu Bogu to wszystko, co nurtuje nasze młode serca. 

Wieczorem oglądaliśmy film pod tytułem „Dawca pamięci”. 

Kolejne dwa dni rekolekcyjne rozpoczynaliśmy o godzinie 8:00 modlitwą Liturgii 

Godzin. Następnie smaczne śniadanie i chwilka wolnego czasu dla siebie.  

Po przerwie miały miejsce konferencje, w czasie których ks. Bartłomiej poruszał 

kwestie wierności na przykładzie książki Bruny Costacurty „Król David”. Przede wszystkim 

uświadomił nam, iż prawdziwa wierność musi zrodzić się w naszych sercach. Że trzeba 

odnajdywać ciągle własne miejsce w świecie, własną tożsamość, własne powołanie. Odwołując 

się do słów św. Jana Pawła II, zachęcał nas do budowania w samych sobie, we własnym sercu 

i sumieniu, takiego Westerplatte, takiej przestrzeni zasad, o które będzie się toczyć walkę aż do 

samej śmierci. Kolejną myślą konferencji była zachęta do zachowania wierności względem 

Pana Boga i drugiego człowieka.  

Bardzo ciekawą propozycją rekolekcjonisty była możliwość zapisywania na kartkach 

anonimowych pytań, na które ks. Bartek udzielał odpowiedzi.  

Rekolekcje zakończyły się w niedzielę uroczystą Mszą świętą, Aktem Przyjęcia Jezusa 

Chrystusa za Króla i Pana oraz końcowym błogosławieństwem. Po obiedzie stypendyści 

Fundacji wypowiedzieli słowa wdzięczności wobec ks. Bartłomieja oraz wszystkich osób, 



które przyczyniły się do tego, abyśmy z tych rekolekcji jak najwięcej wynieśli dla osobistego 

pożytku. Pamiętaliśmy również o ofiarodawcach z całego świata, dzięki którym możemy 

uczestniczyć w programie stypendialnym Fundacji św. Jana Pawła II. Pełni nowych sił, 

wróciliśmy do Lublina, aby kontynuować studia i rozwijać się duchowo. 

19 listopada: Odnowienie duchowe dla księży 

Do poprowadzenia pierwszego w tym roku akademickim odnowienia duchowego dla 

księży został zaproszony ks. dr Marcin Zieliński z Instytutu Nauk Biblijnych KUL. Swoje nauki 

ks. Marcin wygłosił, odwołując się do starotestamentalnych Ksiąg: Księgi Rut i Księgi 

Mądrości. W programie spotkania została przewidziana również wspólnotowa modlitwa 

Liturgią Godzin, adoracja Najśw. Sakramentu oraz Eucharystia. Kapłani mieli również 

możliwość skorzystania ze spowiedzi św. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem. 

26 listopada: Wieczór andrzejkowy  

W sobotę, 26 listopada, w Domu Fundacji Jana Pawła II odbył się tradycyjny wieczór 

andrzejkowy. Rozpoczęła go Msza św. celebrowana o godz. 18.00, której przewodniczył 

stypendysta z Łotwy, ks. Valdis Driksna. 

Po Eucharystii wszyscy zgromadzili się w auli, aby wziąć udział w humorystycznym 

spektaklu, połączonym z tzw. otrzęsinami pierwszego rocznika, czyli formalnym 

wprowadzeniem ich do grona stypendystów Fundacji. Tradycyjnie, spotkanie to zostało 

przygotowane przez stypendystów II rocznika.  

28 listopada: Maranatha! Przyjdź Panie Jezu! 

W poniedziałek, 28 listopada, rozpoczęły się w kaplicy Domu Fundacji Roraty. Według 

tradycji, Roraty to pierwsza Msza święta, celebrowana w danym dniu o wschodzie słońca. 

W naszej kaplicy będzie to godzina 6.30.  

Obecność prawie 60-osobowej grupy młodych ludzi na tej porannej Eucharystii, to 

wspaniałe świadectwo, że w studenckiej codzienności, pośród obowiązków i zabiegania, można 

znaleźć czas dla Pana Boga. Tym bardziej, że dużo osób musiało pokonać spory kawałek drogi, 

jak choćby dziewczęta, mieszkające w Domu Akademickim na Poczekajce.  

Pierwszej Mszy św. roratniej przewodniczył ks. Jan Strzałka. Koncelebransami zaś byli 

kapłani stypendyści z Białorusi, Indonezji oraz Ukrainy.  

Stypendyści V rocznika przygotowali oprawę liturgiczną. Po Mszy św. wszyscy zostali 

zaproszeni do auli na adwentowe śniadanie. Wspólnotowa Msza święta, przepyszne kanapki 

i gorące napoje wniosły wiele duchowych i fizycznych sił na rozpoczynający się dzień. 



Z pewnością podobnie będzie i w następnych dniach adwentowego oczekiwania na przyjście 

Pana Jezusa w tajemnicy Bożego Narodzenia. Kaplica znowu zapełniać się będzie 

stypendystkami, stypendystami i mieszkańcami Domu, aby wyśpiewać Rorate coeli de super… 

17 grudnia: Spotkanie opłatkowe 

Piękną tradycją Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie są spotkania opłatkowe, które 

od wielu już lat gromadzą wyśmienitych gości i stypendystów Fundacji. Tegoroczny „Opłatek” 

odbył się 17 grudnia w godzinach popołudniowych. Spotkanie rozpoczęła Msza św. 

koncelebrowana pod przewodnictwem J.E. ks. Abpa Józefa Kowalczyka, prymasa Polski 

seniora. Koncelebransami byli: ks. Abp Mieczysław Mokrzycki, osobisty sekretarz św. Jana 

Pawła II i papieża Benedykta XVI, metropolita lwowski, ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. 

KUL, Prorektor d.s. Studenckich, ks. Zdzisław Kozioł SCJ, przełożony sercańskiej wspólnoty 

w Lublinie, ks. Jan Strzałka SCJ, dyrektor Domu oraz księża stypendyści z Białorusi, Indonezji, 

Łotwy i Ukrainy. 

Na to wyjątkowe spotkanie przybyła z Warszawy pani prezes Ewa Bednarkiewicz wraz 

z kilkunastoosobową grupą członków Towarzystwa Przyjaciół Fundacji. 

Na początku Eucharystii słowa powitania wypowiedział ks. abp Stanisław Budzik, 

ordynariusz archidiecezji lubelskiej. Swoje przemówienie ks. arcybiskup rozpoczął od 

przywołania słów psalmisty: „Boże, mój Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. 

Ciało moje tęskni za Tobą, jak zeschła ziemia łaknąca wody” (Ps 63). Zaprosił on wszystkich 

uczestników Mszy św. do intensywnej modlitwy w intencji zmarłego mecenasa Macieja 

Bednarkiewicza, dla którego „adwent jego życia już się zakończył”. 

Piękną homilię wygłosił ks. abp Józef Kowalczyk. Najpierw zachęcił wszystkich do 

intensywnego przeżywania czasu adwentu, który niebawem się skończy, abyśmy mogli 

przeżywać radość z narodzin Syna Bożego, Zbawiciela świata. Ksiądz prymas nawiązał 

również w swoim kazaniu do osoby zmarłego pana mecenasa Macieja, z którym przez wiele lat 

współpracował w Radzie Administracyjnej Fundacji. Zmarłego pana mecenasa ks. arcybiskup 

ukazał jako człowieka bardzo zasłużonego dla Kościoła, Polski i Fundacji Jana Pawła II. 

Oprawę liturgiczną ubogacił piękny śpiew w wykonaniu chóru oraz zespołu wokalno-

instrumentalnego, działających przy Domu Fundacji. 

Druga część spotkania miała miejsce w auli i rozpoczęła się od występu Zespołu Muzyki 

Danej „La Folia”, pod kierownictwem pana Piotra Gawryjołka. Następnie głos zabrali 

przedstawiciele studentów, którzy podziękowali wszystkim przybyłym gościom za obecność 

i modlitwę. Szczególne wyrazy wdzięczności stypendyści skierowali pod adresem pani prezes 



Ewy Bednarkiewicz i przybyłych gości z Warszawy. Podziękowali za wspaniałe paczki, 

przeznaczone dla ubogich rodzin oraz za „Przewodnik po Rzymie”. Ten ostatni prezent został 

zinterpretowany przez stypendystów jako zapowiedź zbliżającej się pielgrzymki do Rzymu. 

Po okolicznościowych przemówieniach ks. abp Mieczysław Mokrzycki pobłogosławił 

opłatki, którymi łamiąc się życzyliśmy sobie najgłębszej radości, rodzącej się w Słowie, które 

stało się Ciałem dla naszego usprawiedliwienia. 

Zakończeniem tego pięknego spotkania był słodki poczęstunek. 

18 grudnia: Spotkanie świąteczne z ukraińskimi tradycjami 

W niedzielę, 18 grudnia, miało miejsce w Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie 

spotkanie opłatkowe w języku ukraińskim, którego pomysłodawcą był Mykołaj Myszovsky, 

obecnie redaktor naczelny ukraińskiej wersji katolickiego czasopisma „Credo”. Spotkanie 

zgromadziło kilkadziesiąt osób pochodzących z Ukrainy, choć nie brakowało też studentów, 

pochodzących z innych krajów, pragnących dzielić radość tego wyjątkowego dnia. Głównym 

organizatorem „Opłatka” był ks. Oleg Zharuk. Wspierała go 40-osobowa grupa młodzieży, 

która była bezpośrednio zaangażowana w przegotowanie liturgii czy kolacji.  

Spotkanie rozpoczęła Msza św., której przewodniczył ks. Andrii Hano, natomiast 

kazanie wygłosił ks. Oleg Zharuk. Koncelebrował również ks. Jan Strzałka.  

Po Eucharystii wszyscy przeszli do auli, gdzie kontynuowano dalszą część uroczystości. 

Najpierw został odczytany fragment Ewangelii, mówiący o narodzeniu Pana Jezusa. Z kolei 

głos zabrali ks. Oleg Zharuk i ks. Jan Strzałka, którzy złożyli młodzieży życzenia świąteczno-

noworoczne. Następnie dzielono się opłatkiem i obejrzano spektakl humorystyczny, którego 

scenariusz napisał Viktor Buynitskiy. 

Tradycyjna kuchnia ukraińska była prezentowana w postaci bogatych potraw, 

klasycznych dla ukraińskiej wigilii: barszcz czerwony, pierogi (ukr. „warenyky”), placki 

ziemniaczane (ukr. „deruny”), sałatka „śledź pod szubą”, naleśniki, grzyby z kapustą, duszone 

ziemniaki, kompot z suszonych owoców (ukr. „uzwar”), kasza gryczana, winegret i inne. Nad 

całością tej części spotkania czuwał Anton Blazheiev. 

Wspólna modlitwa, piękne stroje narodowe, śpiewy ukraińskich kolęd dodatkowo 

stworzyły niepowtarzalny klimat tego wyjątkowego spotkania. 

24-26 grudnia: Boże Narodzenie w Domu Fundacji Jana Pawła II 

Boże Narodzenie, to taki wyjątkowy czas, który wzmacnia radość i nadzieję. 

Jednocześnie zmusza do zadumy, refleksji, przywołuje na pamięć dobre wspomnienia 

z dzieciństwa. Boże Narodzenie to taki moment w życiu człowieka, kiedy on uświadamia sobie, 



że oto znowu wydarzyło się coś bardzo ważnego. Boże Narodzenie to nie tylko wieczerza 

wigilijna, pasterka o północy, kolorowa choinka, prezenty i suto zastawiony stół. To tajemnica, 

której nie sposób wyrazić słowami, gdyż zawiera w sobie jakieś Misterium, trudne do 

wypowiedzenia. 

Każdy pragnie ten wyjątkowy czas spędzić w gronie swoich najbliższych. Wielu 

stypendystów udało się więc do swoich rodzin, aby razem świętować narodzenie Jezusa 

Chrystusa. Jednakże ponad 20 osób z różnych przyczyn nie mogło zrealizować tego pragnienia. 

Pozostali w Lublinie, aby tutaj przeżyć ten wyjątkowy czas. 

W sobotę, 24 grudnia, zgromadziliśmy się przy stole wigilijnym, przygotowanym przez 

stypendystów, mieszkańców i gości Domu Fundacji, by połamać się opłatkiem i zjeść postną 

kolację. Na stole znalazły się tradycyjne potrawy wigilijne: kompot, kutia, pierogi, barszcz 

ukraiński z uszkami, ryba po grecku, śledzie itd. Śpiewaliśmy polskie i ukraińskie kolędy. Po 

kolacji wybraliśmy się do miasta, by uczestniczyć w uroczystej mszy świętej – Pasterce. 

Następnego dnia miała miejsce w kaplicy Domu Fundacji uroczysta Msza św., pod 

przewodnictwem ks. dyrektora Jana Strzałki. Po Eucharystii spożyliśmy świąteczny obiad, 

przygotowany również przez młodzież.  

Bardzo serdecznie dziękujemy ks. Janowi za możliwość spotkania się w Domu 

Fundacji. To dzięki jego zatroskaniu, mogliśmy przeżyć te święta w rodzinnej atmosferze 

i zminimalizować tęsknotę za rodzinnym krajem i swoimi bliskimi.  

W Domu Fundacji zawsze czujemy się jak u siebie. Mamy świadomość, że jesteśmy tu 

oczekiwani i zachęcani do aktywnego zaangażowania się w życie Fundacji. To jest prawdziwy 

dom, w którym nikt nigdy nie czuje się samotny. 

 

16 stycznia: 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. Robert. Podczas odwiedzin kapłani kropili wodą święconą każdy 

pokój, a mieszkańcom udzielali błogosławieństwa. Po wizycie duszpasterskiej był czas na 

wspólne kolędowanie w auli i słodki poczęstunek. 



21 stycznia: W służbie Kościołowi powszechnemu, Archidiecezji krakowskiej i Fundacji 

Jana Pawła II 

W sobotę, 21 stycznia, w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, została 

odprawiona Msza św. dziękczynna za posługę ks. kard. Stanisława Dziwisza, który po ponad 

11 latach zakończył kierowanie Archidiecezją krakowską.  

Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz ma nieocenione zasługi dla Fundacji Jana Pawła II 

i działającego w jej ramach w Lublinie programu stypendialnego. Jako najbliższy 

współpracownik Ojca św. przyczynił się do realizacji pragnienia Jana Pawła II, aby w Lublinie 

był realizowany program stypendialny dla młodzieży, pochodzącej z krajów byłego Związku 

Radzieckiego. W kolejnych latach Ksiądz Kardynał z całą mocą wspierał to dzieło i je 

ochraniał. W ostatnich latach już jako bezpośredni Zwierzchnik Fundacji. To Księdzu 

Kardynałowi zawdzięczamy budowę Domu w Lublinie, coroczne stypendia czy też 

pielgrzymki stypendystów do Rzymu. 

Kilkakrotnie Metropolita krakowski był gościem Domu Fundacji w Lublinie, ofiarując 

za każdym razem stypendystom wyjątkowe pamiątki po św. Janie Pawle II. Szczególnym 

darem sekretarza Ojca św. Jana Pawła II dla kaplicy Domu lubelskiego i stypendystów są 

relikwie krwi św. Jana Pawła II, przywiezione osobiście przez Księdza Kardynała do Lublina 

18 grudnia 2013 roku. 

28 stycznia: Nowy zwierzchnik Fundacji Jana Pawła II 

W sobotę, 28 stycznia, w Katedrze na Wawelu odbył się ingres Księdza Arcybiskupa 

Marka Jędraszewskiego. W uroczystości na Wawelu wzięli udział przedstawiciele najwyższych 

władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą i premier Beatą Szydło, duchowieństwo 

i wierni. Po Mszy św. Prezydent RP odznaczył Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza 

Orderem Orła Białego w uznaniu dla „znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w 

szczególności dla życia publicznego i społecznego, za budowanie pozytywnego wizerunku 

Polski na świecie oraz za osiągnięcia w dziele pojednania między ludźmi”. 

Wśród wiernych nie mogło zabraknąć przedstawicieli Domu Fundacji Jana Pawła II 

w Lublinie, jako że nowy metropolita krakowski, zgodnie ze Statutem Fundacji, jest jej 

kolejnym zwierzchnikiem. Ksiądz dyrektor udał się więc do Krakowa wraz z kilkoma 

stypendystami, aby w czasie Eucharystii jeszcze raz dziękować Panu Bogu za posługę Księdza 

Kardynała Stanisława Dziwisza i prosić o potrzebne łaski dla nowego metropolity 

krakowskiego i zwierzchnika Fundacji Jana Pawła II, Księdza Arcybiskupa Marka 

Jędraszewskiego. 



29 stycznia: Msza św. dziękczynna za posługę ks. kard. Stanisława Dziwisza 

W niedzielę, 29 stycznia, dyrekcja i stypendyści uczestniczyli w kaplicy Domu Fundacji 

Jana Pawła II w uroczystej Mszy św., podczas której dziękowano Panu Bogu, za 

wstawiennictwem św. Jana Pawła II, za dar życia i posługi dla Kościoła powszechnego 

i Fundacji ks. kard. Stanisława Dziwisza. 

Eucharystii przewodniczył ks. Jan Strzałka, który w kazaniu wskazał na zasługi Księdza 

Kardynała dla Fundacji i programu stypendialnego, realizowanego w Lublinie. Kaznodzieja 

zachęcał do dalszej modlitwy w intencji ustępującego Metropolity krakowskiego, aby jeszcze 

przez wiele lat mógł on służyć Kościołowi jako najbliższy świadek świętości Jana Pawła II.  

24-26 lutego: Rekolekcje dla stypendystów 

W niedzielę, 26 lutego, zakończyły się, trwające od czwartku, rekolekcje dla 

stypendystów Fundacji Jana Pawła II. Zebraną w pliszczyńskim domu rekolekcyjnym młodzież 

poprowadził przez te ćwiczenia duchowne ks. Bartłomiej Król – sercanin. 

Podczas codziennej Mszy św. uczestnikom rekolekcji towarzyszyły wybrane fragmenty 

z Księgi Mądrości Syracha.  

W piątek podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu rekolektanci mieli okazję 

skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Był to szczególny czas uklęknięcia przed Bogiem 

i wyznania Mu swoich słabości i upadków.  

Przemienieni, odnowieni w duchu i pełni sił stypendyści powrócili do Lublina, aby na 

nowo budować swoje życie i odkrywać w nim wolę Stwórcy.  

14 lutego: Święto św. Cyryla i św. Metodego – patronów Europy i Domu Fundacji Jana 

Pawła II 

We wtorek, 14 lutego, w kaplicy Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie została 

odprawiona uroczysta Msza św. z okazji wspomnienia św. Cyryla i św. Metodego. Eucharystii 

przewodniczył ks. dr Marek Słomka, były sekretarz śp. księdza Arcybiskupa Józefa 

Życińskiego, rektor Wyższego Seminarium Archidiecezji lubelskiej a obecnie wykładowca 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Mszę św. koncelebrowali: ks. Zdzisław Kozioł – 

sercanin, ks. Jan Strzałka, ks. Robert Ptak oraz księża-stypendyści.  

W swoim kazaniu ks. Marek wskazał m.in. na misyjną działalność Braci na ziemiach 

zamieszkałych przez Słowian. Zachęcał również wszystkich uczestników Mszy św. do 

głoszenia słowa Bożego w środowiskach, w których przeżywają oni swoją codzienność.  

Po Eucharystii wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek. 



2 kwietnia: Rocznica powrotu do Domu Ojca Św. Jana Pawła II 

Dzień 2 kwietnia ma szczególne znaczenie dla wszystkich, którzy kochają św. Jana 

Pawła II. Dokładnie 12 lat temu, w sobotę przed Świętem Miłosierdzia Bożego 2005 roku, 

o godz. 21.37 arcybiskup Leonardo Sandri zakomunikował wielotysięcznej grupie wiernych, 

zgromadzonej na Placu św. Piotra i milionom zebranym przed telewizorami: „Nasz Papież 

Święty powrócił do Domu Ojca”. 

Aby uczcić kolejną rocznicę śmierci św. Jana Pawła II, ponad 50 osobowa grupa 

stypendystów Fundacji Jana Pawła II udała się do Warszawy. Wyjazd został zorganizowany 

przez Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Towarzystwo Przyjaciół Fundacji JPII. Po przyjeździe 

do Warszawy młodzież zwiedziła Panteon Sławnych Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej, 

a następnie uczestniczyła we Mszy św. Z kolei o godz. 15.00 w Archikatedrze Warszawskiej 

miał miejsce piękny koncert papieski, podczas którego po raz pierwszy w Warszawie 

zabrzmiało oratoryjne dzieło „Litania do św. Jana Pawła II”. Utwór autorstwa Jana Krutula 

wykonali soliści: Inga Poškutė i Robert Gierlach oraz Chór Centrum Myśli Jana Pawła II wraz 

z orkiestrą pod batutą samego kompozytora. Następnie stypendyści udali się do Muzeum 

Powstania Warszawskiego.  

Około godziny 21:15 na Pl. J. Piłsudskiego rozpoczęło się czuwanie modlitewne. 

Licznie zgromadzeni wierni usłyszeli najpierw fragmenty przemówień Ojca św. Jana Pawła II, 

a następnie wsłuchali się w śpiew piosenek w wykonaniu chóru Centrum Myśli Jana Pawła II. 

Na zakończenie głos zabrał ks. kardynał Kazimierz Nycz, który podziękował 

organizatorom tej wyjątkowej modlitwy oraz wszystkim jej uczestnikom. Udzielił też 

pasterskiego błogosławieństwa. Przy śpiewie „Barki” uczestnicy czuwania opuszczali 

w zadumie to wyjątkowe miejsce, z którego dzięki słowom Jana Pawła II rozpoczęła się 

wędrówka Polski i Europy ku wolności.  

Stypendyści późną nocą wrócili do Lublina. Trochę zmęczeni, jednak bardzo szczęśliwi, 

że w taki właśnie sposób mogli przeżyć ten wyjątkowy dzień.  

Kwiecień: Święta paschalne w Lublinie 

Tego roku Wielkanoc przypadała w niedzielę, 16 kwietnia. Już kilka dni wcześniej 

większość stypendystów Fundacji Jana Pawła II opuściła Lublin i udała się do swoich rodzin, 

aby w gronie najbliższych celebrować te najważniejsze chrześcijańskie święta. Jednakże 

kilkanaście osób z różnych przyczyn nie mogło udać się na Wielkanoc do swoich domów 

rodzinnych. Pozostali oni w Domu Fundacji i uczestniczyli w ceremoniach Triduum 

Paschalnego w lubelskich kościołach. Szczególnym przeżyciem była Liturgia Paschalna 



Wielkiej Nocy w kościele pw. bł. Biskupa Władysława Gorala, podczas której jeden z 

mieszkańców naszego Domu przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, 

bierzmowanie i Eucharystię. Paweł pochodzi z Uzbekistanu, jest tegorocznym maturzystą i od 

dwóch lat przygotowywał się do tego wyjątkowego wydarzenia. Celebracji przewodniczył 

proboszcz parafii, ks. Mariusz Nakonieczny, natomiast sakramentów udzielał dyrektor Domu 

Fundacji, ks. Jan Strzałka. W wielkanocny poranek wszyscy zgromadzili się w auli, aby spożyć 

śniadanie przygotowane przez studentów. Następnie miała miejsce koncelebrowana Msza św. 

pod przewodnictwem ks. Roberta Ptaka, który wygłosił okolicznościowe kazanie. W godzinach 

popołudniowych wszyscy zostali zaproszeni na obiad, przygotowany również przez studentów.  

2 maja: Wycieczka ministrantów do Kazimierza Dolnego 

We wtorek, 2 maja, dyrektor Domu Fundacji, ks. Jan Strzałka, zorganizował wycieczkę 

do Kazimierza Dolnego, do udziału w której zaprosił ministrantów, pełniących służbę 

liturgiczną w kaplicy fundacyjnej. 

Jadąc w kierunku Kazimierza Dolnego, stypendyści zatrzymali się w miejscowości 

Kębło, gdzie od XIII do XVIII wieku była czczona cudowna Figurka Matki Bożej, która 

następnie została przeniesiona do kościoła parafialnego w Wąwolnicy.  

Około godziny 11.00 uczestnicy wycieczki dotarli do Kazimierza Dolnego, miasteczka, 

którego początki sięgają XI wieku. Po zwiedzeniu kościoła farnego św. Jana Chrzciciela i św. 

Bartłomieja, w którym znajdują się najstarsze organy w Polsce, kościoła OO. Franciszkanów, 

Góry Trzech Krzyży, ruin zespołu zamkowego, baszty, cmentarza żydowskiego i 

renesansowego Rynku, stypendyści wyruszyli w drogę powrotną do Lublina. 

6 maja: Niepokalane Serce Maryi, bądź naszym ratunkiem! 

Ojciec Święty Franciszek ustanowił rok 2017 Rokiem Fatimskim, gdyż w tym właśnie 

roku minęło 100 lat od cudownych Objawień Matki Bożej trójce portugalskich dzieci: Łucji, 

Franciszkowi i Hiacyncie. Cudowne wydarzenia rozpoczęły się 13 maja i trwały do 13 

października 1917 roku. 

W pierwszą sobotę miesiąca studenci licznie zgromadzili się w kaplicy Domu Fundacji 

Jana Pawła II, aby uczestniczyć we Mszy św. i w specjalnym nabożeństwie fatimskim. 

Modlitwie przewodniczy ks. Jan Strzałka. Przed rozpoczęciem Eucharystii ks. dyrektor 

poświęcił piękną figurę Matki Bożej Fatimskiej.  



12-14 maja: Pielgrzymka do Krakowa 

Stypendyści Fundacji Jana Pawła II wraz z dyrekcją Domu i Towarzystwem Przyjaciół 

Fundacji Jana Pawła II w Warszawie pielgrzymowali w połowie maja do Krakowa, by oddać 

cześć św. Janowi Pawłowi II oraz trzem polskim świętym, kanonizowanym przez Ojca św.: 

królowej Jadwidze, bratu Albertowi i siostrze Faustynie. 

Pierwsze kroki na pielgrzymim szlaku skierowano do Sanktuarium Św. Jana Pawła II. 

Centralnym momentem obecności w tym miejscu była Msza św., w czasie której kazanie 

wygłosił ks. Jan Strzałka. Oprawę liturgiczną przygotował chór stypendystów i zespół Fundacji 

„Ad Deum”. 

W dalszej części pielgrzymki wysłuchano dwóch konferencji. Najpierw głos zabrał br. 

Paweł Flis, albertyn, który przybliżył życie i duchowość św. br. Alberta. Następnie pani dr Ewa 

Czaczkowska mówiła o św. Faustynie Kowalskiej, podkreślając jej szczególne miejsce w życiu 

św. Jana Pawła II. 

Jeszcze tego samego dnia uczestnicy pielgrzymki zwiedzili Bazylikę Archikatedralną 

św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu i sanktuarium św. br. Alberta.  

Niedzielę, 14 maja, pielgrzymi rozpoczęli od udziału w tradycyjnej procesji z Wawelu 

na Skałkę z relikwiami św. Stanisława, biskupa i męczennika. Przewodniczył jej ks. abp Marek 

Jędraszewski, zwierzchnik Fundacji Jana Pawła II. 

Po procesji stypendyści uczestniczyli we Mszy św. w kaplicy zakonnej Sióstr Bożego 

Miłosierdzia w Łagiewnikach, przy relikwiach św. siostry Faustyny. Mszy św. przewodniczył 

zastępca dyrektora Domu Fundacji, ks. Robert Ptak. On też wygłosił homilię. 

22 maja: Ślady świętego Jana Pawła II prowadzą do Lublina 

W poniedziałek, 22 maja, gościła w Domu Fundacji grupa Dobroczyńców z Koła 

Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II przy Polskiej Misji Katolickiej w Monachium, na czele 

z panią prezes, Martą Czempik. Spotkanie rozpoczęła Msza św., której przewodniczył nasz 

gość, o. Wiktor Bochan – redemptorysta. Po zakończeniu Eucharystii liczne grono 

stypendystów zgromadziło się w auli, aby porozmawiać z gośćmi na temat programu 

stypendialnego Fundacji. 

Po zakończeniu spotkania każdy z jego uczestników otrzymał pamiątkę w postaci 

książeczki pt. „Pięć sekretów św. Jana Pawła II”. Następnego dnia rano nasi goście udali się w 

dalszą pielgrzymkę śladami św. Jana Pawła II do Krakowa, Wadowic, Kalwarii 

Zebrzydowskiej i Częstochowy. 



27 maja: Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora 

W sobotę, 27 maja, odbył się kolejny, 22 już Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora 

Domu Fundacji Jana Pawła II. Wydarzenie rozpoczęło się Mszą św., która miała miejsce 

w kaplicy fundacyjnej.  Przewodniczył jej ks. Robert Ptak. Po zakończeniu Eucharystii wszyscy 

jej uczestnicy udali się na boisko sportowe, gdzie miało miejsce otwarcie Turnieju. Rozgrywki 

rozpoczęły się o godzinie 12.00 i trwały przez 5 godzin. 

W Turnieju wzięło udział 5 drużyn. Warto podkreślić, że w tym roku piłkarze pochodzili 

z różnych krajów, m.in. z Białorusi, Polski, Ukrainy, Uzbekistanu, Litwy, a nawet z Indonezji. 

Finałowy mecz został rozegrany pomiędzy drużynami „KBU” i „Trzy Kapitany” 

(zeszłorocznymi zwycięzcami). Po bardzo pasjonującym pojedynku, ostatecznie wygrał zespół 

„KBU” 2:0. Drugie miejsce zajęła drużyna „Trzy Korony”, zaś trzecie „Otamani”. Królem 

strzelców został Klim Morenkov („KBU”), a nagrodę najlepszego bramkarza otrzymał Pavlo 

Strykhotskyi („Trzy Kapitany”). Kibice za aktywny doping zostali nagrodzeni dyplomami dla 

Najlepszych Kibiców, a także otrzymali symboliczne prezenty. 

Po zakończeniu turnieju wszyscy udali się na parking Domu Fundacji, gdzie był 

przygotowany grill.  

3 czerwca: Pożegnanie V rocznika 

Sobota, 3 czerwca, była oficjalnym dniem pożegnania V rocznika. Spotkanie rozpoczęło 

się od Eucharystii, której przewodniczył dyrektor, ks. Jan Strzałka. W czasie kazania zachęcił 

on kończących studia w Lublinie do wyrażenia wdzięczności Panu Bogu i dobroczyńcom za 

ten wyjątkowy czas w ich życiu, w czasie którego mogli się rozwijać nie tylko intelektualnie, 

ale i duchowo. Kaznodzieja prosił, aby zdobytą wiedzą i nabytymi cnotami dzielili się w 

środowiskach, w których przyjdzie im przeżywać kolejne lata życia. 

Po Mszy św. miało miejsce nabożeństwo czerwcowe, podczas którego odśpiewano 

Litanię do Najśw. Serca Jezusowego. Na zakończenie oddano cześć relikwiom św. Jana Pawła 

II poprzez ich ucałowanie. 

Kolejnym punktem spotkania był program satyryczny w wykonaniu stypendystek 

i stypendystów rocznika IV. W żartobliwej formie zostały ukazane bardziej charakterystyczne 

momenty z życia poszczególnych osób rocznika piątego. Podsumowaniem wieczoru była 

kolacja w formie grilla. 

25 czerwca: Zakończenie roku akademickiego 

W niedzielę, 25 czerwca, w Domu Fundacji Jana Pawła II została odprawiona Msza św. 

na zakończenie roku akademickiego 2016/2017. 



Mszy św. przewodniczył ks. Jan Strzałka, zaś koncelebransami byli: księża-studenci 

z Ukrainy, Indonezji, ks. Zdzisław Kozioł, sercanin oraz wicedyrektor Domu, ks. Robert Ptak, 

który wygłosił okolicznościowe kazanie. 

Podczas Mszy św. przez wstawiennictwo św. Jana Chrzciciela, modlono się także 

w intencji dyrektora Domu, ks. Jana Strzałki, którego imieniny przypadały w dniu 

wczorajszym.  

Na zakończenie Mszy św. ks. dyrektor Jan podziękował stypendystom za wspólnie 

przeżyty rok akademicki oraz za wspaniały prezent od tych, którzy kończą studia i program 

stypendialny Fundacji, a konkretnie ornat z wizerunkiem Serca Pana Jezusa. Ks. Jan 

podziękował również za życzenia imieninowe i zaprosił wszystkich obecnych na poczęstunek. 

Stypendyści podarowali Solenizantowi tort czekoladowy własnej produkcji. 

3-28 lipca: Kurs kwalifikacyjno-przygotowawczy 

W poniedziałek, 3 lipca, rozpoczął się kolejny kurs kwalifikacyjno-przygotowawczy 

kandydatów do programu stypendialnego Fundacji Jana Pawła II. Wzięły w nim udział 32 

osoby, pochodzące z Białorusi, Kazachstanu, Turkmenistanu, Ukrainy i Uzbekistanu. 

W programie kursu przewidziane były wykłady z języka polskiego oraz z przedmiotów 

kierunkowych. Wykładowcami byli profesorowie KUL oraz Politechniki Lubelskiej. Ponadto 

młodzież każdego dnia uczestniczyła we Mszy św. Przewidziane było również zwiedzanie 

Lublina a także niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Wieczorami miały 

miejsce spotkania integracyjne. 

Ubiegłoroczny kurs rozpoczął się udziałem we Mszy św., celebrowanej 

w Archikatedrze lubelskiej z okazji 68. rocznicy tzw. „cudu lubelskiego”, kiedy to 3 lipca 1949 

roku na twarzy Matki Bożej pojawiły się krople krwi. Przez wiele miesięcy tysiące wiernych 

gromadziły się przed obrazem Matki Bożej przy ogromnym sprzeciwie ówczesnych władz 

komunistycznych.  

Po Eucharystii odbyła się procesja różańcowa ulicami miasta Lublina. Na czele procesji 

niesiona była kopia cudownego obrazu. W czasie Mszy św. i procesji uczestnicy kursu modlili 

się w intencji dobrych owoców rozpoczynającego się kursu oraz za wszystkich dobroczyńców 

Fundacji, dzięki którym to piękne dzieło może być nadal realizowane. 

Kurs zakończył się egzaminem z języka polskiego oraz innych przedmiotów, które były 

przedmiotem nauki. Komisja przyznała stypendia Fundacji Jana Pawła II 15 osobom. 



21-28 września: Pielgrzymka do Włoch 

W trzeciej dekadzie września miała miejsce pielgrzymka stypendystów do Rzymu, do 

Grobów św. Apostołów Piotra i Pawła oraz św. Jana Pawła II, Założyciela naszej Fundacji. 

W pielgrzymce wzięło udział około 100 osób. Pielgrzymka mogła dojść do skutku dzięki 

ogromnej życzliwości i zaangażowaniu władz Fundacji oraz Towarzystwa Przyjaciół Fundacji 

Jana Pawła II w Warszawie, na czele z Panią prezes Ewą Bednarkiewicz. Wyjątkową 

gościnność okazał pielgrzymom Dom Polski w Rzymie, z jego dyrektorem ks. prałatem 

Mieczysławem Niepsujem. Natomiast w samej organizacji pielgrzymki niezastąpiony był 

o. Krzysztof Wieliczko. Szczególnym przeżyciem w czasie pobytu w Rzymie była Msza św. 

celebrowana w Bazylice św. Piotra przy grobie św. Jana Pawła II oraz Msza św. i spotkanie 

z ks. kardynałem Stanisławem Ryłko, przewodniczącym Rady Administracyjnej Fundacji. 

Poza Rzymem uczestnicy pielgrzymki mieli możliwość zwiedzenia jeszcze Wenecji 

oraz Asyżu, miasta świętych Franciszka i Klary. 

 


