Sprawozdanie z działalności Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie
za rok akademicki 2017/2018
Statystyka
W roku akademickim 2017/2018 w programie stypendialnym Fundacji uczestniczyło
128 osób: studia magisterskie – 115, doktoranckie – 12, stypendium naukowe – 1. W tej grupie
było 21 księży i 1 siostra zakonna. Stypendyści pochodzili z następujących krajów: Białoruś
(31), Indonezja (3), Kazachstan (1), Łotwa (1), Ukraina (86), Turkmenistan (1), Uzbekistan (5).
W Domu Fundacji Jana Pawła II zamieszkiwali stypendyści Fundacji oraz obywatele
polscy i zagraniczni, studiujący na lubelskich wyższych uczelniach. Dziewczęta zaś mieszkają
w Żeńskim Domu Studenckim KUL.
Wiosną 2017 roku do Komisji Stypendialnej wpłynęły 82 podania, z prośbą o udzielenie
stypendium na studia w KUL. Decyzją tejże Komisji na kurs kwalifikacyjno-przygotowawczy
zostały skierowane 32 osoby. Po ukończeniu kursu stypendium przyznano 15 osobom. Decyzją
ks. Kardynała Stanisława Ryłko do tej grupy został jeszcze dołączony ks. Gregorius Nyaming,
pochodzący z Indonezji.
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 2017 roku zostały
zorganizowane dla stypendystów dwie 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
7 października: Różaniec Do Granic – modlitwa do granic możliwości
Różaniec „Do Granic” – to projekt, którego głównym założeniem było otoczenie całej
Polski modlitwą różańcową. W święto Matki Bożej Różańcowej (7 października), na
zakończenie obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich, Polacy oraz wszyscy ludzie dobrej
woli, zamieszkujący na terytorium Polski, udali się na granice kraju, by modlić się o ratunek
dla swoich Ojczyzn i całego świata.
Stypendyści Fundacji Jana Pawła II, mieszkańcy Domu oraz osoby zaprzyjaźnione
z Fundacją, odpowiedzieli pozytywnie na zaproszenie Dyrekcji do odmawiania różańca i wzięli
liczny udział w sobotnim nabożeństwie.
O godz. 14.00 rozpoczął się w kaplicy fundacyjnej różaniec, do którego rozważania
przygotowali stypendyści IV rocznika. Na zakończenie tej części nabożeństwa wszyscy
uczestnicy poświęcili się Niepokalanemu Sercu Maryi.
Następnie rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył ks. Jan, dyrektor Domu
Fundacji. W okolicznościowym kazaniu kaznodzieja, nawiązując do objawień fatimskich,
zachęcał do codziennego odmawiania różańca, jak to czynił Założyciel Fundacji, św. Jan Paweł
II.
Po Eucharystii wszyscy uczestnicy spotkania modlitewnego zostali zaproszeni do auli
na poczęstunek.
8 października: Inauguracja roku akademickiego
W niedzielę, 8 października, stypendyści i mieszkańcy Domu Fundacji Jana Pawła II
świętowali inaugurację roku akademickiego 2017/2018 oraz imieniny Księdza Roberta,
zastępcy dyrektora Domu. Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Prorektor ds.
Studenckich KUL, ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL, który także wygłosił
okolicznościowe kazanie.
Po Mszy św. miało miejsce spotkanie w auli, podczas którego ks. dyrektor podziękował
władzom Katolickiego Uniwersytetowi Lubelskiego za doświadczaną życzliwość i finansowe
wsparcie programu stypendialnego, obiecując modlitwę w intencji wszystkich Darczyńców.
Natomiast stypendyści złożyli życzenia ks. Robertowi, przekazując Mu bukiet pięknych
kwiatów i wspaniały tort, upieczony przez stypendystki.

2 grudnia: „Wieczernij Slavik” – Wieczór andrzejkowy
W sobotę, 2 grudnia, w Domu Fundacji Jana Pawła II tradycyjnie świętowano przyjęcie
do rodzinnego grona nowych stypendystów. Wieczór andrzejkowy rozpoczęła Msza św. w
kaplicy Domu Fundacji o godzinie 18:00, której przewodniczył zastępca dyrektora ksiądz
Robert Ptak.
Po Eucharystii wszyscy zgromadzili się w auli, aby wziąć udział w humorystycznym
programie, zatytułowanym „Wieczernij Slavik”, wymyślonym i zrealizowanym przez
stypendystów drugiego rocznika. Tak zwane „otrzęsiny” pierwszego roku mają na celu nie
tylko formalne wprowadzenie nowych studentów do grona stypendystów, lecz także
zapewniają integrację dużej wspólnoty Domu Jana Pawła II.
Ksiądz Jan, dyrektor Domu, w imieniu wszystkich podziękował drugiemu rocznikowi
za przygotowanie tego przedsięwzięcia. Spotkanie zakończyło się zabawą andrzejkową
i poczęstunkiem, zorganizowanym przez dyrekcję i stypendystów drugiego roku.
Adwent: Przygotuj swoje serce na przyjście Chrystusa
Adwent to wyjątkowy czas roku liturgicznego. Dla chrześcijan to przede wszystkim
radosny okres oczekiwania na przyjście Pana.
W Domu Fundacji Jana Pawła II Adwent to zawsze ogromne przeżycie: Msza święta
ku czci Matki Bożej, zgaszone światła w kaplicy, paląca się świeca, jako małe światełko
w ciemności symbolizujące Matkę Zbawiciela, która uczy nas miłości, pokory, cierpliwości
w oczekiwaniu na przyjście Mesjasza.
To Roraty wprowadzają chrześcijan w istotę oczekiwania na Boga, który stał się
człowiekiem. Stypendystki i stypendyści Fundacji oraz mieszkańcy Domu gromadzili się
każdego ranka na Mszy św. o 6.30, aby wziąć do ręki światło i zaśpiewać „Rorate caeli…”.
Po Mszy św. w auli Domu Fundacji czekało na wszystkich adwentowe śniadanie.
9 grudnia: Spotkanie opłatkowe
Tradycja dzielenia się opłatkiem nie jest zwykłą okolicznością, lecz czymś niezwykle
ważnym w życiu wielu ludzi, zwłaszcza chrześcijan. Opłatek wigilijny jest okazją do
pojednania się z drugim człowiekiem, ale też szansą na to, aby życzyć bliskim sercu osobom
wszystkiego, co najlepsze.
W sobotę, 9 grudnia, wspólnota fundacyjna, zgodnie z coroczną tradycją, już po raz 22
przeżywała spotkanie opłatkowe. W uroczystości wzięli udział nie tylko stypendyści Fundacji,
ale także znamienici goście: ks. arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski i Wielki
Kanclerz KUL, biskup diecezji kamieniecko-podolskiej, ks. Leon Dubrawski, członkowie

Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Warszawie na czele z Panią Prezes Ewą
Bednarkiewicz oraz absolwenci i mieszkańcy Domu.
Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą świętą, której przewodniczył ks. arcybiskup
Stanisław Budzik. Na samym początku Eucharystii dyrektor Domu, ks. Jan Strzałka, skierował
do wszystkich uczestników uroczystości słowa powitania i podziękowania. Zarówno czytanie,
jak i psalm wykonali członkowie Towarzystwa Przyjaciół. Biskup Leon Dubrawski wygłosił
niezwykle piękną homilię, podczas której odwoływał się do różnych przykładów z życia,
podkreślając ważność Adwentu. Całą liturgię ubogacił cudowny śpiew w wykonaniu chóru
fundacyjnego i zespołu wokalno-instrumentalnego.
Po Mszy św. wszyscy zgromadzili się na holu, gdzie wysłuchali kolędy w wykonaniu
chóru. Po kolędzie ks. Robert odczytał fragment Ewangelii, mówiący o okolicznościach
narodzin Syna Bożego. Zespół wokalno-instrumentalny wykonał kolędę „Szczedryk”.
Następnie głos zabrali studenci, którzy w imieniu wszystkich stypendystów
podziękowali gościom za udział w tym wyjątkowym spotkaniu. Na ręce Pani Prezes Ewy
Bednarkiewicz stypendyści podziękowali za prezenty: książki i paczki. Z kolei głos zabrała
Pani Prezes, która życzyła wszystkim uczestnikom spotkania błogosławionych świąt Bożego
Narodzenia.
Z kolei ksiądz arcybiskup pobłogosławił opłatki, którymi się łamano, życząc sobie
nawzajem wszelkich Bożych łask. Ksiądz biskup Leon Dubrawski z grupą stypendystów
z Ukrainy zaśpiewał dwie kolędy, tworząc tym samym rodziną atmosferę zbliżających się
świąt.
19 grudnia: Opłatek uniwersytecki KUL
Już po raz 100. miało miejsce na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim spotkanie
opłatkowe. Odbyło się ono we wtorek, 19 grudnia i tradycyjnie miejscem spotkania była aula
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Uroczystość rozpoczęła się wspólnym śpiewem kolędy
„Wśród nocnej ciszy”. Następnie prowadzący spotkanie studenci powitali wszystkich
przybyłych gości: księży biskupów na czele z ks. arcybiskupem Stanisławem Budzikiem,
Metropolitą lubelskim i Wielkim Kanclerzem KUL, władze uniwersyteckie na czele z Jego
Magnificencją ks. prof. dr hab. Antonim Dębińskim, władze wojewódzkie i samorządowe,
wykładowców i studentów.
Z kolei ks. Rafał Sztejka, duszpasterz akademicki, odczytał fragment Ewangelii wg św.
Łukasza, ukazujący okoliczności narodzin Syna Bożego. Ksiądz rektor Antoni Dębiński w
wygłoszonym przemówieniu podsumował kończący się rok kalendarzowy, zwracając

szczególną uwagę na osiągnięcia i sukcesy naszej Alma Mater. Gościom i całej społeczności
akademickiej życzył błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i pełnego pokoju Nowego
Roku 2018.
Bardzo miłym akcentem tej podniosłej uroczystości było wręczenie dyplomów
rektorskich studentkom i studentom, którzy w minionym roku wykazali się szczególną
aktywnością na polu promocji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Znaleźli się wśród nich
dwaj stypendyści Fundacji, a mianowicie Vitally Makhanets i Aleksandr Ivanov. Zostały też
wyróżnione Domy studenckie. W imieniu Domu Fundacji Jana Pawła II dyplom odebrał
Vladyslav Rozhkov.
Następnie został zaprezentowany kilkuminutowy film, przygotowany z okazji
zbliżającego się jubileuszu 100-lecia KUL. W filmie tym wystąpiła nasza stypendystka Uliana
Bila.
W kolejnej części spotkania goście obejrzeli etiudę „Stajenka polityczna”, w wykonaniu
uniwersyteckiego teatru ITP., a także wysłuchali pięknego śpiewu chóru akademickiego, w
którym czynny udział wzięła kolejna nasza stypendystka, Tatiana Ivashkevich.
Na zakończenie głos zabrał ks. arcybiskup Stanisław Budzik, który podziękował za
zaproszenie, złożył życzenia świąteczno-noworoczne i pobłogosławił opłatki, którymi
następnie się dzielono, składając sobie bożonarodzeniowe życzenia.
24-26 grudnia: Boże Narodzenie w Domu Fundacji Jana Pawła II
Święta Bożego Narodzenia mają przede wszystkim charakter rodzinny. Każdy chciałby
je spędzić w gronie osób sobie najbliższych. Niestety, z różnych przyczyn nie wszyscy mają
taką możliwość.
Kilkanaście osób z naszej społeczności nie mogło udać się w tym roku na ten świąteczny
czas do swoich krajów rodzinnych i do swoich najbliższych. Dla nich została zorganizowana
w Domu Fundacji Wigilia, uroczysta Eucharystia i świąteczny obiad.
W ich przebieg bardzo czynnie włączyła się sama młodzież, która przygotowała
wigilijne potrawy i obiad. Na uwagę zasługuje ich zaangażowanie, pełne entuzjazmu, radości i
wzajemnej życzliwości. Taka postawa w znacznej mierze przyczyniła się do wspaniałej
atmosfery, która towarzyszyła nam przez wszystkie dni tegorocznego świętowania.
W oczekiwaniu na Boże Narodzenie, o godz. 21.00, młodzież zgromadziła się w auli na
wieczerzy wigilijnej. Po odśpiewaniu kolędy i wysłuchaniu słów Ewangelii według św.
Łukasza, mówiącej o okolicznościach narodzin Pana Jezusa, ks. dyrektor podziękował osobom
zaangażowanym w przygotowanie Świąt, pobłogosławił opłatki i złożył uczestnikom Wigilii

świąteczne i noworoczne życzenia. Następnie wszyscy, łamiąc się białym opłatkiem, kierowali
nawzajem do siebie osobiste życzenia, po czym zasiedli do stołu.
Na wigilijnym stole znalazły się potrawy charakterystyczne dla tradycji ukraińskiej czy
białoruskiej. Nie zabrakło też i polskiego akcentu.
W Uroczystość Bożego Narodzenia stypendyści zgromadzili się na Mszy św., po której
miał miejsce uroczysty obiad. Znowu był czas na kolędowanie i dzielenie się dobrym słowem.
20 stycznia: wizyta duszpasterska
Czas po Świętach Bożego Narodzenia to tradycyjnie tzw. kolęda, czyli odwiedziny
rodzin przez duszpasterzy i błogosławieństwo mieszkań w parafiach i różnorodnych
wspólnotach. W sobotę 20 2018 r., odbyła się również i nasza, fundacyjna kolęda. Duszpasterze
Fundacji, ks. Jan Strzałka SCJ i ks. Robert Ptak SCJ, wraz ze służbą liturgiczną odwiedzili
najpierw księży-studentów, a następnie pozostałych mieszkańców Domu, prosząc dla nich o
Boże błogosławieństwo w Nowym Roku 2018. Wspólne kolędowanie zakończyliśmy w naszej
auli, gdzie czekały na nas prawdziwe studenckie przysmaki – drożdżówki i ciasteczka!
22-25 lutego: Rekolekcje dla młodzieży
W niedzielę, 25 lutego, zakończyły się, trwające od czwartku, rekolekcje dla
stypendystów Fundacji Jana Pawła II. Kilkudniowe ćwiczenia duchowe dla naszej młodzieży
poprowadził ks. Bartłomiej Król, sercanin.
Razem z naszym duchowym przewodnikiem zastanawialiśmy się nad tematem ufności,
miłości i przebaczenia. Rozmawialiśmy o tym, czy Pismo Święte jest popularne w naszym
życiu, czy jest akceptowane przez współczesne społeczeństwo i w jaki sposób jest
interpretowane. W dzisiejszym świecie przepełnionym lękiem, niepewnością rzadko mówi się
na temat zaufania. Nie chodzi tylko o relacje międzyludzkie, ale nade wszystko o relację Bógczłowiek. Warto sobie wytłumaczyć, czym jest ufność? Przede wszystkim jest ona całożyciową
postawą człowieka wobec Boga, która wypowiada się w pełnieniu Jego Woli. Ona właśnie
przynosi ludzkiemu sercu pokój i szczęście.
„Jezu, ufam Tobie!” – powtarzamy te słowa codziennie, a nawet kilka razy dziennie,
często zbytnio się nad tym nie zastanawiając. Jednak Jezusowi bardziej niż na słowach, zależy
na nastawieniu serca, na konkretnych decyzjach życiowych, które kryją się za naszymi
słowami. A co oznacza ufność wobec innej osoby? Gdy ufam człowiekowi, to znaczy, że nie
boję się go; nie boję się, że mnie oszuka albo skrzywdzi; wiem, że mogę liczyć na jego pomoc;
czuję się wobec tej osoby swobodna, bo mnie nie wykpi, nie potępi, nie osądzi, nie zdradzi
mojej tajemnicy. Każdy z nas ma blisko siebie jedną czy kilka osób, którym ufa, ale

człowiekowi nie można do końca zaufać, bo jest słaby i może zawieść. Inaczej jest w przypadku
Jezusa, który jest Bogiem i nigdy nie zawodzi. Można Jemu w pełni zaufać, gdyż kocha
każdego z nas bezwarunkowo. Chce dla nas dobra i jest wszechmogący, a przede wszystkim
miłosierny. Nie trzeba lękać się ufać Jezusowi we wszystkim. Warto Mu się powierzyć, bo „im
dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Wielką są mi pociechą dusze o bezgranicznej ufności,
bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby swych łask” (Dz. 1578).
Jednak czas rekolekcji to nie tylko konferencje czy rozmowy, ale to również okazja do
dobrego rachunku sumienia oraz spowiedzi. Poprzez sakrament pokuty i nawrócenia mogliśmy
namacalnie odczuć na sobie owo nieskończone i niepojęte miłosierdzie Boga, który nie pragnie
potępić człowieka, lecz przyjąć go nawet z największymi grzechami. Oprócz tego, czas
rekolekcji był czasem kontemplacji i modlitwy. Nie zabrakło w nim codziennej modlitwy
Koronką do Bożego Miłosierdzia i motywujących rozważań Drogi Krzyżowej.
Rekolekcje były jednocześnie wypoczynkiem od codziennej nauki, możliwością, aby
porozmawiać z innymi na różne tematy; były też czasem spacerów po pięknych, zaśnieżonych
okolicach Pliszczyna oraz wspólnej integracji poprzez gry i zabawy. Wspólnie obejrzeliśmy też
film „Czy naprawdę wierzysz?”, który był znakomitym dopełnieniem tematu ufności, wiary i
nawrócenia do Pana Boga.
Mamy nadzieję, że słowo głoszone przez ks. Bartka, głęboko zakorzeni się w naszych
sercach i z czasem przemieni się w potężne drzewo, którego owocem będą liczne świadectwa
wiary, ufności i bezgranicznej miłości Pana Boga do swoich dzieci. My natomiast będziemy
zasiewać w sercach i duszach ludzkich ziarna wiary, bo Panu Bogu warto zaufać, warto Mu się
poświęcić, aby odnaleźć pokój i szczęście dnia codziennego.
W czasie, kiedy myśmy przeżywali nasze rekolekcje w Pliszczynie, w kaplicy Domu
Fundacji Jana Pawła II w Lublinie, w sobotę miało miejsce odnowienie duchowe dla księżystypendystów i dyrekcji. Ćwiczeniom duchowym przewodniczył sercanin, ks. dr Tadeusz
Michałek, pełniący obecnie posługę proboszcza w parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w
Pliszczynie. W programie tego dnia znalazły się: wspólna modlitwa Liturgią Godzin,
konferencje na temat modlitwy, adoracja i okazja do spowiedzi św., Msza św. i wspólny obiad.
24 marca: Veritatis Splendor a postprawdy w dzisiejszym świecie
W sobotę, 24 marca br., w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim miało miejsce
Seminarium naukowe: „Encyklika Jana Pawła II Veritatis splendor a postprawdy w dzisiejszym
świecie”. Organizatorami Seminarium byli: Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w

Warszawie oraz Instytut Jana Pawła II KUL. Słowo wstępne wygłosił metropolita lubelski,
arcybiskup Stanisław Budzik.
Następnie zostały wygłoszone 3 referaty:
•

dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik: Jana Pawła II „Veritatis splendor” –
drogowskazy dla życia spełnionego;

•

Stanisław Tasiemski OP: Zagrożenia prawdy w środkach społecznego przekazu
– „Totalitaryzm rodzi się z negacji obiektywnej prawdy” (VS 99);

•

dr Manfred Deselaers: Veritatis et post veritatis, prezentacja tekstu: Pani Ewa
Bednarkiewicz;

które zwieńczyła dyskusja (moderator: red. Ewa Czaczkowska).
W Seminarium wzięli udział stypendyści Fundacji Jana Pawła II, absolwenci programu
stypendialnego, studenci KUL i Sercanie z Pliszczyna.
Na zakończenie spotkania dyrektor Domu Fundacji Jana Pawła II, ks. Jan Strzałka, w
imieniu wszystkich uczestników Seminarium podziękował Towarzystwu Przyjaciół Fundacji i
Instytutowi Jana Pawła II za jego organizację.
27 kwietnia: Goście w Domu Fundacji
W piątek, 27 kwietnia, gościliśmy w naszym Domu wyjątkowych Gości: o. Krzysztofa
Wieliczko, administratora Fundacji Jana Pawła II z Rzymu oraz Panią Mecenas z Krakowa,
Małgorzatę Podrecką. W spotkaniu wzięła udział kilkunastoosobowa grupa stypendystów,
która przedstawiła osobiste doświadczenia z udziału w programie stypendialnym Fundacji. O.
Krzysztof przypomniał główne założenia Fundacji, powołanej do życia przez św. Jana Pawła
II i zachęcił stypendystów do dalszej intensywnej pracy i modlitwy w intencji wszystkich
dobroczyńców Fundacji.
26-27 maja: Wizyta Księdza Kardynała Stanisława Ryłko
W dniach 26-27 maja br. Dom Fundacji Jana Pawła II gościł wyjątkowe osoby, a
mianowicie Jego Eminencję Księdza Kardynała Stanisława Ryłko, przewodniczącego Rady
Administracyjnej Fundacji oraz o. Krzysztofa Wieliczko, administratora Fundacji.
Swój pobyt w Lublinie goście rozpoczęli od wizyty u Księdza Arcybiskupa Stanisława
Budzika. Następnie przybyli do naszego akademika, gdzie o godz. 18.00 miało miejsce
nabożeństwo majowe, a po nim spotkanie Księdza Kardynała z dyrekcją i stypendystami
Fundacji. Gości powitał dyrektor Domu, a w imieniu stypendystów uczynili to Ulyana i Oleh.
Ksiądz Kardynał w swoim słowie wstępnym odwołał się między innymi do słów św. Jana

Pawła II, który w jednym ze swoich przemówień, nawiązując do programu stypendialnego,
powiedział: „Nie ma wspanialszego i trwalszego pomnika dla naszych czasów, jak ten
wznoszony ze spiżu nauki i kultury” (Watykan, 23 X 2001 r.). Z kolei głos zabierali
stypendyści, pochodzący z różnych krajów. Studenci przedstawiali, w kontekście politycznoekonomicznym, sytuację Kościoła w swoich ojczyznach.
W

swoich

wypowiedziach

zawierali

również

wątki

dotyczące

programu

stypendialnego. Słowa wdzięczności kierowali wobec władz Fundacji i wszystkich
dobroczyńców, dzięki którym mogą realizować swoje marzenia. Stypendyści podkreślali
szczególną rolę Domu Fundacji Jana Pawła II w dziele realizacji programu stypendialnego.
Twierdzili, że Dom jest wspólnotą, rodziną, przestrzenią, w której nikt nie czuje się samotny,
gdzie zawsze można znaleźć wsparcie i ojcowską opiekę ze strony dyrekcji Domu.
Następnego dnia po śniadaniu Ksiądz Kardynał i o. Krzysztof udali się z ks. Janem do
centrum Lublina, aby zwiedzić Stare Miasto. W drodze powrotnej wszyscy zatrzymali się na
dziedzińcu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w miejscu, gdzie 9 czerwca 1987 roku
Ojciec św. spotkał się ze społecznością uniwersytecką, wypowiadając pamiętne słowa:
„Uniwersytecie! Służ Prawdzie! Jeżeli służysz Prawdzie – służysz Wolności. Wyzwalaniu
Człowieka i Narodu. Służysz Życiu!”
O godz. 10.00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Jego Eminencji.
W Eucharystii wzięli udział: ks. prof. Marian Radwan, twórca programu stypendialnego i
koordynator budowy Domu, pani Ewa Bednarkiewicz, prezes Towarzystwa Przyjaciół Fundacji
Jana Pawła II w Warszawie, stypendyści, absolwenci i mieszkańcy Domu. Liturgię ubogacili
swoim śpiewem chórzyści oraz członkowie zespołu muzycznego.
Po Mszy św. wykonano pamiątkowe zdjęcie i skorzystano z poczęstunku,
przygotowanego przez dyrekcję Domu. W tym czasie była również możliwość osobistego
spotkania się z Gośćmi.
Z pewnością te dwa dni, spędzone w gronie tak wspaniałych gości, każdy ze
stypendystów zapamięta na całe życie. Radość i pozytywne uczucia natchnęły stypendystów
nie tylko na czas zbliżającej się sesji egzaminacyjnej, ale również do tego, aby z dumą
opowiadać o życiu i świętości Jana Pawła II, o tylu dziełach, które powołał do istnienia, a wśród
nich o Fundacji Jana Pawła II, która jest żywym świadectwem ogromnej miłości „Papieża z
Dalekiego kraju” do mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej.
Jako stypendyści Fundacji Jana Pawła II obiecujemy naszą stałą modlitwę w intencji
władz zwierzchnich Fundacji oraz jej dobroczyńców. Uczynimy wszystko, aby św. Jan Paweł,
spoglądając z „Domu Ojca”, był z nas dumny.

24 czerwca: Zakończenie roku akademickiego. Imieniny ks. dyrektora
W niedzielę, 24 czerwca, podczas Mszy św. dziękowaliśmy Panu Bogu za kończący się
rok akademicki. Swoją modlitwą objęliśmy także dyrektora naszego Domu, ks. Jana Strzałkę,
który w tym dniu obchodził swoje imieniny.
Eucharystii przewodniczył ksiądz dyrektor. Koncelebrowali: ks. Zdzisław Kozioł,
sercanin oraz księża stypendyści. Kazanie okolicznościowe wygłosił ks. Robert Ptak. W
pierwszej części kazania kaznodzieja przywołał na pamięć ważniejsze wydarzenia minionego
roku akademickiego. Natomiast w części drugiej skupił się na osobie Solenizanta, ukazując go
jako człowieka o wielkim sercu, człowieka „z krwi i kości”. W tym kontekście ks. Robert
przywołał słowa z Małego Księcia: „Straciłeś dla mnie tyle czasu, że poczułem się ważny”.
Kaznodzieja zauważył, że to właśnie ks. Jan „traci” czas dla stypendystów, aby każdy z nich
poczuł się ważny.
Przebieg liturgii ubogacił chór oraz zespół wokalno-muzyczny Domu Fundacji.
2-28 lipiec: Kurs kwalifikacyjny
W sobotę, 28 lipca 2018 r., uczestnicy miesięcznego kursu w Domu Fundacji Jana Pawła
II odbyli końcowe rozmowy kwalifikacyjne poprzedzone egzaminami z języka polskiego i
przedmiotów kierunkowych. Komisja wybrała 25 osób z Białorusi, Kazachstanu i Ukrainy,
które będą brały udział w programie stypendialnym Fundacji i rozpoczną studia na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim na 14 wybranych kierunkach.
Mszy św. dziękczynnej przewodniczył dyrektor Domu, ks. Jan Strzałka SCJ, który
podkreślił ogromne znaczenie chrześcijańskiej formacji młodych ludzi w duchu nauczania i
świadectwa życia św. Jana Pawła II, założyciela i patrona naszej Fundacji. Jego relikwie
przypominają nam o duchowej opiece i wstawiennictwu u Boga za wszystkich tworzących
wspólnotę fundacyjną: zarząd, opiekunów, koła przyjaciół i dobroczyńców, stypendystów,
absolwentów i pracowników. Młodzież podziękowała za możliwość uczestniczenia w kursie,
poświęcony im czas, zdobyte doświadczenia i spotkanych ludzi.
10 września: Pogrzeb śp. ks. abp. Szczepana Wesołego (1926-2018)
W dniu 28 sierpnia 2018 r. zmarł w Rzymie ksiądz arcybiskup Szczepan Wesoły w 92
roku życia, w 62 roku kapłaństwa i 50 roku biskupstwa.
Posługa kapłańska księdza arcybiskupa była związana z Rzymem, gdzie w 1956 r.
przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach prezbiteratu pracował w Rzymie przy polskich
wydawnictwach, związanych z jubileuszem milenium chrztu Polski. Pracował także m.in. jako
kierownik Sekcji Słowiańskiej Biura Prasowego Sekretariatu Soboru Watykańskiego II. Od

1967 r. był kierownikiem Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Emigracyjnego w Rzymie. W
1968 r. został biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej. W roku 2003 przeszedł na
emeryturę, dalej posługując przy kościele polskim św. Stanisława w Rzymie, gdzie do 2007 r.
był rektorem.
Przez wiele lat był Przewodniczącym Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II,
przyczynił się do przekazywania i pogłębiania nauczania Jana Pawła II w środowiskach, w
których działały Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II.
Dnia 13 października 1994 roku abp Szczepan Wesoły, jako ówczesny Przewodniczący
Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II, dokonał uroczystego otwarcia i poświęcenia
naszego Domu w Lublinie.
Za swoją działalność duszpasterską na emigracji był wielokrotnie nagradzany: Orderem
Orła Białego, Doktorem Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
oraz Uniwersytetu Śląskiego, Krzyżem Wielkim Odrodzenia, Złotym Laurem Polonii oraz Lux
Ex Silesia.
Uroczystości pogrzebowe księdza arcybiskupa miały miejsce 10 września br. w
Katowicach. Rozpoczęła je Eucharystia, celebrowana w katowickiej archikatedrze Chrystusa
Króla, pod przewodnictwem abp Wojciecha Polaka, Prymasa Polski. Homilię wygłosił abp
Wiktor Skworc, ordynariusz diecezji katowickiej.
Na początku Mszy św. został odczytany telegram ze Stolicy Apostolskiej, w którym
podkreślono zasługi Arcybiskupa dla Kościoła powszechnego i lokalnego. Przypomniano
również, że śp. arcybiskup Szczepan był bliskim współpracownikiem Ojca Świętego Jana
Pawła II.
„Zmarły pasterz, ciągle w drodze, ziemi miał tyle, ile pokrywała ją jego stopa, ale przez
swoją posługę w tylu miejscach na Ziemi rysował zarys owej ziemi jutra, nowej, przychodzącej
od Boga, przemienionej w wieczność. W godzinie swojej śmierci abp Szczepan zwinął swój
namiot, zakończył żywot nomada z pastorałem, wkroczył w nową rzeczywistość, w nowy świat,
który – ufamy – jest już jego ziemią obiecaną, ojczyzną i domem” – mówił abp Skworc w
kazaniu.
Pod koniec Eucharystii odczytano list kondolencyjny Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
„Dzięki staraniom ks. abp. Szczepana Wesołego rodacy za granicą mogli czuć się prawdziwą
wspólnotą i doświadczać jedności… Sam żyjąc na emigracji dawał przykład umiłowania
Ojczyzny” – napisał Prezydent.
W katedrze zabrali także głos: Marcin Krupa, prezydent Katowic i abp Stanisław
Gądecki, przewodniczący KEP.

Ksiądz Arcybiskup, zgodnie ze swoja wolą, został pochowany w krypcie biskupów w
kościele świętych apostołów Piotra i Pawła w Katowicach.
W pogrzebowej Eucharystii licznie uczestniczyli wierni, kapłani, biskupi i osoby życia
konsekrowanego.
Nie mogło oczywiście zabraknąć członków Fundacji Jana Pawła II, którzy przybyli z
Włoch, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Polski, aby pożegnać Osobę, tak bardzo zasłużoną
dla Fundacji Jana Pawła II.

