Sprawozdanie z działalności Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie
za rok akademicki 2018-2019
Statystyka
W roku akademickim 2018/2019 w programie stypendialnym Fundacji uczestniczyło
127 osób: studia magisterskie – 111, doktoranckie – 16. W tej grupie jest 14 księży. Stypendyści
pochodzą z następujących krajów: Białoruś (36), Indonezja (3), Kazachstan (2), Łotwa (1),
Turkmenistan (1), Ukraina (80), Uzbekistan (4).
Spośród wszystkich stypendystów 116 osób przebywało na stałe w Lublinie. Pozostałe
osoby dojeżdżały na zajęcia kilka razy w roku. Studiowali oni na kierunkach wymienionych
w Aneksie nr 1, s. 30.
W Domu Fundacji Jana Pawła II zamieszkiwali stypendyści Fundacji oraz obywatele
polscy i zagraniczni, studiujący na lubelskich wyższych uczelniach. Dziewczęta zaś mieszkały
w Żeńskim Domu Studenckim KUL.
Wiosną 2018 roku do Komisji Stypendialnej wpłynęło 98 podań, z prośbą o udzielenie
stypendium na studia w KUL. Decyzją tejże Komisji na kurs kwalifikacyjno-przygotowawczy
zostało skierowanych 45 osób. Po ukończeniu kursu stypendium przyznano 25 osobom (studia
I i II stopnia) oraz 12 osobom na studia doktoranckie.
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 2018 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: Inauguracja roku akademickiego oraz imieniny ks. Roberta
W niedzielę, 7 października, stypendyści, mieszkańcy Domu i goście Fundacji Jana
Pawła II świętowali początek roku akademickiego 2018/2019 oraz imieniny ks. Roberta,
zastępcy dyrektora Domu. Świętowanie rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Świętą pod

przewodnictwem Solenizanta. Podczas Eucharystii ze słowem Bożym zwrócił się do nas
dyrektor Domu Fundacji, ks. Jan.
Wzruszające kazanie, którego treść nawiązywała do przemówienia Ojca Świętego na
Błoniach Krakowskich w 1987 roku, po raz kolejny uświadomiło nam bliskość Boga w naszym
życiu i konieczność podążania Jezusową droga, na której nie można ulegać lękom i
zniechęceniu, bo „Jeśli Bóg jest z nami, to któż przeciwko nam?”
Na zakończenie kazania ks. Jan złożył życzenia Solenizantowi, podziękował Mu za jego
posługę w Domu Fundacji, za wsparcie oraz za to, że tak troskliwie opiekuje się stypendystami
i z otwartym sercem przykłada się do tworzenia ciepłej, rodzinnej atmosfery w naszym Domu.
Po Mszy św. miało miejsce spotkanie organizacyjne z Dyrektorem, a następnie
stypendyści złożyli życzenia imieninowe ks. Robertowi, przekazując Mu bukiet pięknych
kwiatów i symboliczny prezent.
Warto podziękować I. rocznikowi za przygotowanie oprawy liturgicznej Mszy Św., za
piękny śpiew i akompaniament muzyczny. Dziękujemy również Dyrekcji za Eucharystię,
modlitwę, pouczające kazanie i poczęstunek.
16 października: Habemus papam – 16.X.1978 r.
W związku z 40. Rocznicą wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w Domu
Fundacji Jana Pawła II w Lublinie miała miejsce uroczysta Msza św. Eucharystii
przewodniczył i kazanie wygłosił ks. dr Krzysztof Napora, sercanin, pracownik naukowy
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Po Mszy św. licznie obecni stypendyści i mieszkańcy
Domu odmówili modlitwę różańcową, tak bardzo umiłowaną przez św. Jana Pawła II.
Dziękczynienie za ten niezwykły pontyfikat będzie miało jeszcze miejsce w
najbliższych dniach. W poniedziałek, 22 października, we Wspomnienie św. Jana Pawła II
będzie celebrowana kolejna Msza św. dziękczynna, natomiast następnego dnia stypendyści
udadzą się do Filharmonii Narodowej w Warszawie na Koncert muzyki chóralnej,
zorganizowany przy współudziale Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II.
20 października: Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II z Chicago świętuje 35
lat istnienia
W sobotę, 20 października 2018 r., w Polskiej Misji Ojców Cystersów w Willow
Springs (USA) miały miejsce uroczystości związane z 35-leciem istnienia Towarzystwa
Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II z Chicago.
Skupione jest ono wokół ośrodków polonijnych przy parafii św. Ferdynanda i
Sanktuarium św. Jana Pawła II u Ojców Cystersów. Na zaproszenie Towarzystwa w obchodach
rocznicowych wziął udział ks. Robert Ptak SCJ, zastępca dyrektora Domu Fundacji Jana Pawła
II z Lublina. Przewodniczył on uroczystej Mszy św. o godz. 16.30 i wygłosił okolicznościowe
kazanie, podkreślając rolę formacji religijnej i duchowej w programie stypendialnym
przeznaczonym dla studentów pochodzących z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Azji.
Pragnienie św. Jana Pawła II, by stypendyści jego Fundacji pogłębiali swoją wiarę, zdobywali
wiedzę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim a następnie budowali wspólnoty
chrześcijańskie w krajach, z których pochodzą, realizuje się dzięki ofiarności tak wielu
Dobroczyńców z całego świata. Ks. Robert podziękował wszystkim członkom Towarzystwa za

wsparcie modlitewne i materialne dla Fundacji, życzył rozwoju, opieki św. Jana Pawła II i
błogosławieństwa Bożego na dalsze lata działalności.
Na zakończenie Mszy św. uczestnicy ucałowali relikwie św. Jana Pawła II, a następnie
udali się do sali parafialnej, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Słowo przywitania
skierowała do wszystkich pani prezes Elżbieta Ceisel-Mikowska. Pozdrowiła opiekunów
Towarzystwa: ks. Zdzisława Torbę z parafii św. Ferdynanda oraz o. Michała Blicharskiego,
przełożonego Misji Polskiej i kustosza Sanktuarium oraz przedstawiła aktualny zarząd
Towarzystwa. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także księża polonijni, siostry zakonne i
nowi członkowie Towarzystwa. Następnie miał miejsce program artystyczny w wykonaniu
zespołu góralskiego „Tatry” z Chicago, poświęcony św. Janowi Pawłowi II z okazji 40-lecia
wyboru na Stolicę Piotrową. Rodzinną atmosferę spotkania kontynuowano przy wspólnym
stole, smakując polskie potrawy na amerykańskiej ziemi.
Św. Janie Pawle II – wspieraj nas swoją opieką i módl się za nami!
22 października: Wspomnienie św. Jana Pawła II
W poniedziałek, 22 października, stypendyści, mieszkańcy i goście Domu Fundacji
zgromadzili się w kaplicy, by przeżywać liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Jest to dla
nas bardzo ważny dzień, w którym chcieliśmy być bliżej naszego Patrona i Założyciela.
Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. Bartłomiej Król, sercanin, który wygłosił też
okolicznościowe kazanie, poświęcone osobie naszego świętego patrona. „Co w waszym sercu
otwiera się, gdy słyszycie o Janie Pawle II?” – pytanie, które zadał ksiądz Bartłomiej, myślę,
że dotyczy każdego z nas. Czy potrafimy otworzyć się na słowa świętego papieża? Czy
zastanawiamy się nad Jego tekstami? Bo tak naprawdę nie ma większego znaczenia to, że
nauczymy się na pamięć biografii papieża i potrafimy wymienić każdą datę związaną z jego
życiem. Owszem, jest to ważne, ale jednak ważniejsze jest z pełną świadomością powiedzieć:
„Odkryłem dla siebie św. Jana Pawła II. W jego słowach, zachowaniu i postawie życiowej
odnalazłem inspirację do życia w Chrystusie”. Papież stawiał na nas, na młodzież, widział w
nas przyszłość. Nie zawiedźmy go!
Po Mszy św., w czasie adoracji eucharystycznej, odmówiliśmy różaniec w kilku
językach: po ukraińsku, rosyjsku i białorusku. W ten sposób, za wstawiennictwem Matki
Najświętszej i św. Jana Pawła II, polecaliśmy Panu Bogu nasze intencje. Na zakończenie
uczciliśmy relikwie św. Jana Pawła II poprzez ich ucałowanie.
Nie zabrakło również wspólnego spotkania, na którym mieliśmy okazję poczęstować
się pysznymi smakołykami i porozmawiać w rodzinnym gronie Domu Fundacji.
23 października: Koncert z okazji 40. rocznicy inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II
Z okazji 40. rocznicy Pontyfikatu Jana Pawła II we wtorek, 23 października br., w
Filharmonii Narodowej miał miejsce Koncert muzyki chóralnej. Współorganizatorem tego
niezwykłego wydarzenia było Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Warszawie.
Na Koncert zostali zaproszeni stypendyści Fundacji z Lublina.
Wykonawcy:
• Wiesław Komasa – słowo wstępne,
• Chór Filharmonii Narodowej,
• Chór Dziecięcy „Artos” im. Władysława Skoraczewskiego,

•

Emanuel Bączkowski.

11 listopada: BÓG, HONOR, OJCZYZNA
W niedzielę, 11 listopada 2018 r., przeżywaliśmy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. Z tej okazji stypendyści Fundacji i goście naszego Domu zgromadzili się na
Mszy świętej, której przewodniczył ks. Robert Ptak SCJ.
Wszyscy uczestnicy uroczystości dziękowali Bogu za wielki dar wolności, który Naród
Polski wywalczył po 123 latach nieistnienia na mapie Europy. W swojej homilii ks. Robert
wspomniał o istotnym znaczeniu wiary i modlitwy, dzięki którym pokolenia Polek i Polaków
nie utraciły swojej tożsamości. Mówił o Ojczyźnie i patriotach, spośród których jednym z
największych był św. Jan Paweł II, patron i założyciel naszej Fundacji. W naszej modlitwie
wspomnieliśmy także tych, którzy ofiarowali swoje życie za wolność Polski. Na koniec
Eucharystii wszyscy razem zaśpiewaliśmy hymn „Boże, coś Polskę”.
8-11 listopada: Po zapomnianych drogach
W dniach 8-11 listopada 2018 r. miała miejsce w Domu Rekolekcyjnym Księży
Sercanów w Pliszczynie pierwsza seria rekolekcji dla Stypendystów Fundacji Jana Pawła II.
Przede wszystkim był to dla nas czas odnajdywania drogi do Boga na pustyni naszej
codzienności.
Rekolekcje rozpoczęły się w czwartek o godz. 18.30 wspólną kolacją. Dwie godziny
później uczestniczyliśmy we Mszy św., którą odprawił ks. Adam Pastorczyk, sercanin. On też
był naszym duchowym przewodnikiem przez cały czas trwania rekolekcji. Następnie odbyło
się spotkanie integracyjne. W ten sposób rozpoczęliśmy wędrówkę po „Zapomnianych
drogach”, które były głównym tematem naszych rekolekcji.
Dzień rozpoczynaliśmy wspólną jutrznią. Każdego dnia wysłuchaliśmy konferencji,
uczestniczyliśmy we Mszy św. i adoracji Najśw. Sakramentu, podczas której każdy mógł w
ciszy swojego serca porozmawiać z Bogiem i pojednać się Nim w sakramencie pokuty i
pojednania. Wyjątkowym przeżyciem była modlitwa wstawiennicza. Podczas tej modlitwy
mogliśmy zarówno uzdrowić nasze serca i zranienia, jak i pomodlić się nawzajem za siebie w
formie darowanego błogosławieństwa. Przeżycie było tak mocne, że na policzkach wielu
pojawiły się łzy.
W ciągu tych czterech dni odnajdywaliśmy zostawione w przeszłości drogi, takie jak:
osobiste powołanie, życiowe znaki i modlitwę. W tym wszystkim mieliśmy przypomnieć sobie,
że Pan Bóg zawsze czuwa nad nami. Nawet jeśli zabłądzimy, to On niczym Boży Nawigator
wskaże nam nową drogę, aby tylko doprowadzić nas do celu, czyli do nieba.
W niedzielę po Mszy Świętej i obiedzie zakończyliśmy czas rekolekcji. Wróciliśmy do
Lublina ufając, że Bóg jest Panem naszego czasu. Teraz nie boimy się już wyruszyć w dalszą
drogę, albowiem jesteśmy pewni, że Pan Bóg nam pomoże we wszystkim, jeżeli tylko bardzo
będziemy tego pragnąć.
17 listopada: Serce Jezusa, źródło życia i świętości
W sobotę, 17 listopada, miał miejsce w Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie dzień
duchowej odnowy dla księży stypendystów. Przewodniczył mu ks. dr Krzysztof Napora,
sercanin, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Nauk Biblijnych KUL, adiunkt przy

katedrze ksiąg historycznych, prorockich i sapiencjalnych oraz wykładowca w Wyższym
Seminarium Duchownym Księży Sercanów w Stadnikach.
Mottem przewodnim refleksji prelegenta było wezwanie z Litanii do Najśw. Serca
Jezusowego: Najświętsze Serce Jezusa, źródło życia i świętości. W programie spotkania była
modlitwa Liturgią Godzin, konferencje, adoracja Najśw. Sakramentu, Msza św. z kazaniem
oraz obiad.
18 listopada: Pani Wando, Pani Hanno, dziękujemy!
W najbliższych dniach pracę w naszym Domu kończą: pani Wanda Wodzianowska i
pani Hanna Szuba. Posługę na rzecz Fundacji panie pełniły od roku 1994, a więc od samego
początku istnienia naszego Domu w Lublinie.
W niedzielę, 18 listopada, miała miejsce w kaplicy fundacyjnej uroczysta Msza św., w
czasie której dziękowaliśmy paniom za bardzo ofiarną pracę i wieloraką życzliwość okazywaną
dyrekcji, stypendystom, mieszkańcom i gościom Domu. Wzywając wstawiennictwa św. Jana
Pawła II, wypraszaliśmy również łaski, potrzebne naszym Paniom w ich dalszej codzienności.
Po Mszy św. zgromadziliśmy się na holu. W imieniu stypendystów głos zabrał
Vladyslav Rozhkov, starosta roku V, zaś studenci wręczyli symboliczne prezenty.
We Mszy św. z przyczyn osobistych nie mogła wziąć udziału pani Wanda
Wodzianowska.
1 grudnia: Otrzęsiny I Rocznika
W sobotę, 1 grudnia 2018 r. w Domu Fundacji Jana Pawła II miało miejsce tradycyjne
wydarzenie, zwane „otrzęsinami I rocznika”. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. o godz. 18.00,
której przewodniczył ks. Robert Ptak SCJ. Po Eucharystii wszyscy zgromadzili się w auli, by
uczestniczyć we wprowadzeniu najmłodszego rocznika do wielkiej rodziny stypendystów
naszej Fundacji.
Tradycyjnie, program tego dnia przygotowali nieco starsi stypendyści z II rocznika.
Ciepła atmosfera otrzęsin, wystrój sali, niepowtarzalna gra aktorska i przygotowane skecze
pokazały „ciekawostki” z życia najmłodszych stypendystów i sprawiły niezwykłe wrażenie.
Jeszcze raz wszyscy mogli się przekonać, że Dom Fundacji w Lublinie to jedna wielka rodzina!
8 grudnia: Obchody 100. rocznicy powstania KUL
W sobotę, 8 grudnia 2018 r., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny, dokładnie w setną rocznicę powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
miało miejsce uhonorowanie założyciela i pierwszego rektora KUL, ks. Idziego
Radziszewskiego.
W uroczystości uczestniczyła społeczność akademicka, metropolita lubelski, abp
Stanisław Budzik, wojewoda lubelski, Przemysław Czarnek, prezydent miasta Lublina,
Krzysztof Żuk oraz stypendyści Fundacji Jana Pawła II. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św.
w Kościele Akademickim, której przewodniczył bp Witold Mroziewski, absolwent KUL i
biskup pomocniczy w Brooklynie. Następnie odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu KUL.
Ostatnim punktem uroczystości było odsłonięcie pomnika ks. Idziego Radziszewskiego na
położonym niedaleko uniwersytetu Skwerze Abpa Józefa Życińskiego.

8 grudnia: Akatyst w kaplicy Żeńskiego Domu Studenckiego
W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny w Akademiku Żeńskim
na Poczekajce został wykonany Akatyst ku czci Bogarodzicy. O godz. 19.30 w kaplicy Domu
Studenckiego zebrała się młodzież, siostry Urszulanki i zaproszeni goście, aby oddać cześć
Maryi, Matce Zbawiciela. Przed ikoną Matki Bożej chór pod dyrekcją s. Joanny, składający się
w większości ze stypendystek i jednego stypendysty Fundacji Jana Pawła II, wyśpiewał hymn
wdzięczności Bogu za tajemnicę Odkupienia.
Wszyscy uczestnicy tego wyjątkowego nabożeństwa byli pod ogromnym wrażeniem
Akatystu, tym bardziej, że był on wykonywany po raz pierwszy w kaplicy żeńskiego
akademika.
15 grudnia: Spotkanie opłatkowe w Domu Fundacji Jana Pawła II
Spotkania opłatkowe w Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie są piękną tradycją,
która od lat gromadzi absolwentów, stypendystów i gości Fundacji. Tegoroczny „Opłatek”
odbył się 15 grudnia w godzinach popołudniowych. Spotkanie rozpoczęła Msza św.
koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bp. Wiesława Lechowicza, przewodniczącego
Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą. W koncelebrze ponadto uczestniczyli: ks. abp
Stanisław Budzik, metropolita lubelski i Wielki Kanclerz KUL, ks. prof. Andrzej Kiciński,
Prorektor ds. Studenckich, ks. Jan Strzałka, dyrektor Domu, ks. Robert Ptak, zastępca dyrektora
oraz księża stypendyści z Białorusi, Indonezji i Ukrainy.
Swoją obecnością zaszczyciła nas również prof. Agnieszka Lekka-Kowalik, dyrektor
Instytutu Jana Pawła II KUL i redaktor naczelna czasopisma „Ethos”. Na to wyjątkowe
spotkanie przybyła z Warszawy Pani Prezes Ewa Bednarkiewicz wraz z kilkuosobową grupą
członków Towarzystwa Przyjaciół Fundacji. Ponadto uczestnikami spotkania opłatkowego
była s. Maria Piotrowska, kierownik Żeńskiego Domu Studenckiego KUL oraz s. Krystyna
Marek, zastępca kierownika ŻDS KUL.
Na początku Eucharystii słowa powitania skierował do zebranych ks. abp Stanisław
Budzik.
Piękną homilię wygłosił ks. bp Wiesław Lechowicz. Najpierw zachęcił wszystkich do
intensywnego przeżywania czasu adwentu, który niebawem się skończy, abyśmy mogli
przeżywać radość z narodzin Syna Bożego, Zbawiciela świata. Następnie kaznodzieja zachęcał
nas do tego, abyśmy byli żywymi pomnikami św. Jana Pawła II i starali się tak, jak On, osiągnąć
świętość.
Na zakończenie Mszy św. głos zabrał ks. dyrektor, który podziękował wszystkim za
udział w Eucharystii i zaprosił do udziału w dalszej części uroczystości.
Oprawę liturgiczną ubogacił piękny śpiew chóru, działającego przy Domu Fundacji.
Druga część spotkania miała miejsce na holu, przed pięknie urządzoną przez
stypendystów szopką i rozpoczęła się od wspólnego śpiewu kolędy. Następnie wysłuchaliśmy
fragmentu Ewangelii wg. św. Łukasza, opowiadającego o okolicznościach narodzin Jezusa
Chrystusa. Z kolei 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 książkę „Papież,
który uwierzył”, autorstwa Ewy Czaczkowskiej.

Po okolicznościowych przemówieniach ksiądz arcybiskup pobłogosławił opłatki,
którymi łamiąc się, życzyliśmy sobie błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, szczęścia i
głębokiej radości, rodzącej się dzięki „Słowu, które stało się Ciałem” dla naszego
usprawiedliwienia.
Zakończeniem tego pięknego spotkania był słodki poczęstunek.
14 lutego: Potrzebujemy zdrowych korzeni
W czwartek, 14 lutego, w kaplicy Domu Fundacji Jana Pawła II przeżywaliśmy
wspólnie uroczystą Mszę świętą z okazji święta św. Cyryla i św. Metodego, patronów Europy
i Domu Fundacji Jana Pawła II.
Mszy świętej przewodniczył ks. mgr Marcin Sadowski, były wikariusz parafii pw. św.
Michała Archanioła w Płońsku, student liturgiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Koncelebrowali: sercanin ks. Zdzisław Kozioł, ks. Jan Strzałka, ks. Robert Ptak oraz księża
stypendyści.
W swoim kazaniu ks. Marcin przybliżył nam postaci św. Cyryla i św. Metodego i
zacytował słowa z encykliki Slavorum apostoli Jana Pawła II: „Ich dzieło stanowi wybitny
wkład w tworzenie się wspólnych korzeni Europy, które dzięki swej trwałości i żywotności
stanowią jeden z najmocniejszych punktów odniesienia, jakich nie może pominąć żaden
poważny wysiłek zmierzający do zaprowadzenia nowej jedności kontynentu w naszych
czasach”. Kaznodzieja wspomniał także o tym, że w momencie, gdy Europa ciągle szuka swojej
tożsamości, sięgnięcie do jej korzeni wydaje się warunkiem koniecznym do właściwego
określenia jej teraźniejszości i przyszłości.
Po Eucharystii wszyscy zostali zaproszeni do auli na słodki poczęstunek.
21-24 lutego: Rekolekcje „Po zapomnianych drogach”
Rekolekcje to wyjątkowy czas dla każdego człowieka wierzącego. Takie dni
organizowane są również dla stypendystów Fundacji Jana Pawła II. Druga seria rekolekcji
miała miejsce w klasztorze księży sercanów w Pliszczynie w dniach 21-24 lutego. Mottem
przewodnim były słowa: „Po zapomnianych drogach”. Ćwiczeniom duchowym przewodniczył
ks. Adam Pastorczyk, sercanin.
W programie rekolekcji były Msze św., nabożeństwa, konferencje, projekcje filmów o
tematyce religijnej oraz spotkania integracyjne. Uczestnicy rekolekcji mogli skorzystać z
sakramentu pokuty, a także porozmawiać osobiście z ks. Adamem na nurtujące ich tematy.
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować ks. Adamowi za poświęcony nam czas i
kierowane do nas słowo Boże oraz gospodarzom sercańskiego klasztoru, zwłaszcza ks.
Andrzejowi, który z wielkim oddaniem troszczył się o sprawy ekonomiczne. Dziękujemy
również wszystkim Dobroczyńcom Fundacji, dzięki którym możemy uczestniczyć w
programie stypendialnym, którego istotną część stanowi formacja duchowo-religijna.
Wróciliśmy do Lublina ufając, że Jezus Chrystus jest i pozostanie na zawsze Panem
naszego życia. Teraz nie boimy się już kontynuować naszej drogi, albowiem jesteśmy pewni,
że Pan Bóg nam pomoże we wszystkim, jeżeli tylko bardzo będziemy tego pragnąć.

16 marca: Dzień skupienia dla księży stypendystów
Według pięknej tradycji w Domu Fundacji Jana Pawła II mają miejsce dni skupienia,
na których gromadzą się kapłani mieszkający i studiujący w Lublinie, aby na chwilę zatrzymać
się w swojej codzienności. Czas Wielkiego Postu jest dobrą okazją do tego, aby właśnie taki
dzień skupienia zorganizować i przeżyć. W sobotę, 16 marca 2019 r., poprowadził go kapłan
diecezji płockiej, student KUL – ks. Marcin Sadowski. Nasz dzień skupienia rozpoczął się od
wspólnej jutrzni, następnie miała miejsce konferencja, adoracja Najświętszego Sakramentu,
czas na spowiedź, Msza święta, a na koniec wspólny posiłek.
Pierwszym tematem było zagrożenie rutyną. Sprawowanie naszych funkcji kapłańskich
nie może być wykonywane rutynowo, lecz musimy sobie ciągle uświadamiać to, co robimy,
jak robimy i w czym uczestniczymy. Kiedy sprawujemy Eucharystię, Pan Bóg do nas puka,
dobija się do naszego życia. Kiedy sprawujemy Eucharystię – nie my to robimy, lecz sam
Chrystus – mówił ks. Marcin. Kiedy odmawiamy modlitwę różańcową, koronkę do Bożego
Miłosierdzia albo inne modlitwy, wówczas to my „dobijamy się” do Boga, pragnąc jego
bliskości.
Kolejnym tematem poruszonym na dniu skupienia były pytania: czy pytasz Jezusa o
Jego wolę? Słuchasz Jezusa czy układasz swoje kapłaństwo według własnej myśli? Mówimy
często, że nasz wysiłek przy różnych akcjach, czynnościach czy prowadzonych wspólnotach
jest dla Jezusa, ale często jest to ku naszemu zadowoleniu. Prowadzący zadał nam jeszcze inne
pytanie: ufasz Jezusowi czy boisz się stracić to, co masz? Musimy zatem zapraszać Jezusa do
każdej sfery naszego życia, do każdej sytuacji i powstającego problemu, a wtedy On nas
poprowadzi. Wystarczy mu zaufać.
Dobrym zakończeniem tej refleksji będą słowa Hansa Urs von Balthasara: „To, kim
jesteś, to Boży dar dla ciebie, a to, kim się stajesz, to twój dar dla Boga”.
Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Domu Fundacji Jana Pawła II, księżom sercanom za
wszelką troskę i zorganizowanie tego szczególnego dnia.
30 marca: Świętość polega na miłości
„Świętość polega na miłości” – mówił Jan Paweł II w homilii podczas Mszy św.
beatyfikacyjnej Brata Alberta na krakowskich Błoniach, 22 czerwca 1983 roku. Słowa te stały
się mottem seminarium, jakie w sobotę, 30 marca 2019 r., miało miejsce na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim. Zostało on zorganizowanie przez Towarzystwo Przyjaciół Fundacji
Jana Pawła II w Warszawie oraz Instytut Jana Pawła II KUL.
Uczestników konferencji powitała pani prof. dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, dyrektor
Instytutu Jana Pawła II KUL. Słowo wstępne wygłosił metropolita lubelski, arcybiskup
Stanisław Budzik, wielki kanclerz KUL. Z ust Jego Ekscelencji wybrzmiały bardzo ważne
słowa: „Miłość Boga i bliźniego to zwięzła i prosta definicja świętości! Świętość jest
powołaniem każdego człowieka, a zatem świętość to najpiękniejsza normalność”. Te słowa
były bardzo mocnym rozpoczęciem seminarium, ponieważ świętość w codziennym
pojmowaniu rzeczywistości, wydaje się daleka i nieosiągalna, a dzięki słowom księdza biskupa,
pojęcie świętości stało się bliższe i bardziej realne.
Konferencja została podzielona na dwie części: wystąpienia prelegentów oraz dyskusję.
W części pierwszej zostały wygłoszone trzy referaty. Jako pierwszy głos zabrał ks. prof. dr hab.
Henryk Witczyk, który w swoim wystąpieniu przybliżył trzy poziomy miłości, opierając się na

tekstach Pisma św. z Księgi Rodzaju i z Pieśni nad Pieśniami. Prelegent w bardzo przystępny
sposób przedstawił „obraz” Pana Boga w relacji mężczyzna – kobieta oraz założoną w tej więzi
pierwotną miłość i szczęśliwość.
Kolejny referat pt. „A Ty się odważ świętym być”, przedstawiła pani dr hab. Dorota
Kornas-Biela, prof. KUL. Przywołując wiersz C.K. Norwida pt. „A ty się odważ”, odnoszący
się do postaci św. Stanisława Kostki, prelegentka przedstawiła słuchaczom pokornego
grzesznika, który swoją miłością i poświęceniem zasłużył sobie u Pana Boga na świętość.
Można powiedzieć, że pani profesor zaprezentowała „receptę na świętość”, mówiąc, „iż święty
człowiek, to ten, który jest gotowy na radykalne zmiany w swoim życiu; nieprzewidywalny, bo
kieruje się głosem Bożym”.
Ostatnim prelegentem była pani dr Agnieszka Jackowska, filozof, pedagog i doradca
rodzinny, która na przykładzie swojego życia przedstawiła miłość małżeńską w duchu
świętości, miłość przez duże „M”, ukazując zarazem, jak funkcjonuje rodzina, w której
małżonkowie kochają się wzajemnie, a miłość ta zakorzeniona jest w Panu Bogu.
Po wysłuchaniu referatów wywiązała się dyskusja, podczas której wysłuchano
świadectw uczestników konferencji, między innymi, stypendystki Fundacji i doktorantki KUL,
Viktorii Kondratiuk.
Podsumowując konferencję, pani Ewa Bednarkiewicz, prezes Towarzystwa Przyjaciół
Fundacji Jana Pawła II w Warszawie, odniosła się do hymnu o miłości św. Pawła z 1 Listu do
Koryntian (13,1-13). Każdy z uczestników tego wyjątkowego seminarium, otrzymał
wydrukowany tekst tej pieśni.
Na zakończenie spotkania dyrektor Domu Fundacji Jana Pawła II, ks. Jan Strzałka, w
imieniu wszystkich uczestników konferencji, podziękował Towarzystwu Przyjaciół Fundacji,
Instytutowi Jana Pawła II, prelegentom oraz Pani przewodniczącej.
Świętość, to pełnia życia: tu i teraz, i tam, w wieczności!
2 kwietnia: Odnów oblicze!
We wtorek, 2 kwietnia, przypadała 14. rocznica powrotu do Domu Ojca papieża Jana
Pawła II, Założyciela i Patrona naszej Fundacji. Tegoroczne obchody odbywały się pod hasłem
„Odnów oblicze!”. Słowa te zostały zaczerpnięte z przemówienia Ojca św., wygłoszonego 2
czerwca 1979 roku na ówczesnym Placu Zwycięstwa w Warszawie: „Wołam, ja, syn polskiej
ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w
przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech
zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze Ziemi!… Tej Ziemi”.
Uważa się powszechnie, że te słowa św. Jana Pawła II stały się początkiem wyzwalania
się krajów Europy Środkowo-Wschodniej spod okupacji sowieckiej.
Komunizm upadł dlatego, iż Jan Paweł II „połączył sumienia Wschodu i Zachodu na
uniwersalnym ołtarzu praw człowieka” – napisał w 2008 roku na łamach dziennika „La
Repubblica”, były rzecznik Watykanu Joaquin Navarro-Valls.
W tym dniu miała miejsce w kaplicy Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie Msza
św., której przewodniczył ks. Jan Strzałka, dyrektor Domu. W czasie Eucharystii dziękowano
Panu Bogu za dar życia i świętości Jana Pawła II oraz proszono o potrzebne łaski dla władz
Fundacji, jej dobroczyńców i stypendystów.

Po Mszy św. modlono się litanią do Św. Jana Pawła II, a także oddano cześć Relikwiom
krwi Świętego, poprze ich ucałowanie.
9-12 maja: Odczytać Boże znaki
W klasztorze Księży Sercanów w Pliszczynie, w dniach 9-12 maja 2019 r. miała miejsce
wiosenna seria rekolekcji dla stypendystów Fundacji Jana Pawła II. Duchowym przewodnikiem
był ks. Adam Pastorczyk, sercanin z Krakowa, a tematem tych dni były „Zapomniane drogi”.
Rekolekcje rozpoczęły się w czwartek o godz. 18.30 wspólną kolacją. Później
uczestniczyliśmy we Mszy św., a po niej odbyło się spotkanie integracyjne. Każdy z
uczestników opowiadał skąd pochodzi i co studiuje.
W programie tych dni były: modlitwa Liturgią Godzin, Msza św., adoracja Najśw.
Sakramentu, konferencje, spotkania dyskusyjne. Wyjątkową była modlitwa wstawiennicza za
nas samych. Z wielką uwagą obejrzeliśmy film „Oszukana”. Chętni mogli skorzystać z
sakramentu pokuty i osobistej rozmowy z ks. Adamem, który przez cały czas był do naszej
dyspozycji.
W ciągu tych czterech dni odnajdowaliśmy zostawione w przeszłości drogi, takie jak:
osobiste powołanie, życiowe znaki i modlitwę. W tym wszystkim mieliśmy przypomnieć sobie,
że Pan Bóg zawsze daje nam znaki. Nie trzeba czekać, aż przyjdzie i wskaże nam nasze
powołanie, ale trzeba przypomnieć sobie momenty, gdy spotkaliśmy Pana Boga i dostrzegać w
tym znak dla nas. Szczególne znaczenie powinien mieć codzienny rachunku sumienia, który z
jednej strony pomaga w nawróceniu, a jednocześnie uczy ciągłego szukania i znajdowania
Boga we wszystkim.
Jesteśmy bardzo wdzięczni dyrekcji Domu Fundacji za zorganizowanie rekolekcji, a
Księżom Sercanom z Pliszczyna za okazaną nam życzliwość.
12 maja: DZIEŃ FUNDACJI Jana Pawła II
W niedzielę, 12 maja, w klasztorze Księży Sercanów w Pliszczynie, miał miejsce
kolejny Dzień Fundacji, upamiętniający urodziny jej Założyciela i Patrona, św. Jana Pawła II.
Już od 29 lat Fundacja Jana Pawła II służy wsparciem materialnym i duchowym studentom,
pochodzącym z Europy Środkowo-Wschodniej.
Co roku w Pliszczynie spotykają się aktualni stypendyści oraz niektórzy absolwenci,
aby razem spędzić czas w ten świąteczny dzień, dziękując Panu Bogu za dar Ojca św. i
wszystkich darczyńców, dzięki którym tylu młodych ludzi może zdobywać wiedzę i pogłębiać
swoją wiarę.
Tradycyjnie, świętowanie rozpoczęło się w kościele pw. Najświętszego Serca
Jezusowego uroczystą Mszą świętą ku czci św. Jana Pawła II. Eucharystii przewodniczył ks.
Adam Pastorczyk, sercanin. Koncelebrowali ks. Robert Ptak oraz księża stypendyści. Liturgię
ubogaciły pięknym śpiewem chór stypendialny i zespół wokalno – muzyczny. Po Mszy św.
miał miejsce w ogrodach klasztornych pyszny poczęstunek.
18 maja: Pożegnanie V rocznika stypendystów
Sobota, 18 maja, była oficjalnym dniem pożegnania V rocznika stypendystów, którzy
w tym roku kończą program stypendialny.

Spotkanie rozpoczęło się od Eucharystii, której przewodniczył dyrektor Domu, ks. Jan
Strzałka. W kaplicy fundacyjnej modliliśmy się w intencji tegorocznych absolwentów.
Dziękowaliśmy również Panu Bogu za możliwość kontynuacji programu stypendialnego w
ramach Fundacji Jana Pawła II. Szczególną modlitwą otaczaliśmy wszystkich dobroczyńców
Fundacji.
Tradycyjnie, organizacją wieczoru pożegnalnego zajęli się stypendyści IV roku.
Zorganizowali tak zwaną „wielką galę” – pierwszy Ceremoniał Wręczenia Nagród Fundacji
Jana Pawła II za osiągnięcia poszczególnych stypendystów V rocznika. Nominowani zostali
absolwenci Domu Fundacji JPII, a wyboru dokonał specjalnie do tego powołany Komitet
organizacyjny, składający się ze stypendystów IV rocznika.
W formie gry „Co? Gdzie? Kiedy?” zostały ukazane najbardziej charakterystyczne
momenty z życia poszczególnych osób. Uwieńczeniem wieczoru był poczęstunek oraz
wspaniała zabawa.
25-26 maja: Śladami św. Jana Pawła II
W dniach 25-26 maja stypendyści Fundacji Jana Pawła II wraz z Przyjaciółmi Fundacji
z Warszawy, pielgrzymowali do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i św. Jana Pawła II w
Krakowie oraz do opactwa Benedyktynek w Staniątkach i Sanktuarium pasyjno-maryjnego w
Kalwarii Zebrzydowskiej.
Nasze pielgrzymowanie rozpoczęło się w sobotę bardzo wcześnie rano, kiedy to
wyjechaliśmy autokarami do Krakowa, do Centrum św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się”.
Zwiedziliśmy sanktuarium, zapoznając się z układem architektonicznym i wystrojem świątyni.
W kaplicy Relikwii uczestniczyliśmy we Mszy św., której przewodniczył ks. Jan Strzałka. Po
Eucharystii mieliśmy okazję oddać cześć naszemu świętemu Patronowi poprzez ucałowanie
jego relikwii. Liturgię ubogacił chór oraz zespół muzyczny stypendystów.
Po Mszy Świętej i zwiedzaniu Muzeum św. Jana Pawła II stypendyści udali się do
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. W Domu Duszpasterskim przy Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia zjedliśmy przepyszny obiad, a następnie o godz. 15.00 odmówiliśmy wspólnie w
kaplicy sióstr Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Przy okazji mogliśmy oddać cześć św.
Faustynie i ucałować jej relikwie.
Jednym z najważniejszych wydarzeń tego dnia było spotkanie z ks. kard. Stanisławem
Dziwiszem, osobistym sekretarzem papieża Jana Pawła II w latach 1978-2005. Podczas
spotkania ks. kardynał przybliżył nam sylwetkę naszego Świętego Patrona. Następnie udaliśmy
się na nocleg do Pensjonatu Trans Express.
Przez cały dzień towarzyszyła stypendystom Pani Ewa Bednarkiewicz, prezes
Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II, która była inicjatorką pielgrzymki oraz
członkowie Stowarzyszenia.
W niedzielę, 26 maja, udaliśmy się do Staniątek, gdzie mieliśmy Mszę św. w kościele
św. Wojciecha. Eucharystii przewodniczył ks. Robert Ptak. Po Mszy św. mieliśmy okazję
zwiedzić kościół i muzeum, a także uczestniczyć w spotkaniu z mniszkami Opactwa. Pani
prezes Ewa Bednarkiewicz osobiście jest zaangażowana w pomoc przy jego remoncie. W
czasie wakacji również stypendyści zaangażują się w prace w Opactwie Sióstr Benedyktynek.
Następnie siostry zaprosiły nas na pyszne ciasto i herbatkę.

W godzinach południowych udaliśmy się do Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej,
gdzie odprawiliśmy Drogę Krzyżową, przeżywając poszczególne wydarzenia Męki Pana
Jezusa, współczując Jego cierpieniu.
Późną nocą wróciliśmy do Lublina, wdzięczni wszystkim ofiarodawcom, dzięki którym
ta wyjątkowa pielgrzymka mogła dojść do skutku. Wspomnienia z pielgrzymki na pewno
pozostaną na długo w naszych sercach, mobilizując nas jeszcze bardziej do kroczenia drogą
wiary.
14 czerwca: Życzliwe serca
W piątek, 14 czerwca 2019 r., odbyło się w Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie
spotkanie stypendystów z Przyjaciółmi i Dobroczyńcami Fundacji. W progach naszego domu
gościliśmy p. Valentine Demole, przedstawicielkę Fundacji IF ze Szwajcarii, o. Krzysztofa
Wieliczko, administratora Fundacji z Rzymu oraz p. Henryka Rogowskiego, z Towarzystwa
Przyjaciół Fundacji we Francji.
Gości powitał ks. Jan, dyrektor Domu. Następnie wysłuchaliśmy piosenki w wykonaniu
stypendystek I roku. Z kolei goście podzielili się informacjami, dotyczącymi ich aktualnych
inicjatyw na rzecz naszej Fundacji. Stypendyści mieli okazję, by powiedzieć kilka słów o sobie,
o swoich studiach i planach na przyszłość. Naszym Gościom, wraz z kwiatami i prezentami,
został zadedykowany krótki utwór na skrzypce w wykonaniu stypendystki Ani Prosiekowej.
Wszyscy uczestnicy spotkania znaleźli się na pamiątkowym zdjęciu, a później mogli
skosztować wspaniałego tortu i porozmawiać ze sobą. Gorąco dziękujemy miłym Gościom za
ich pomoc i życzliwe serca. Zapraszamy ponownie do Lublina!
23 czerwca: Zakończenie roku akademickiego. Imieniny ks. Dyrektora
W niedzielę, 23 czerwca, w Domu Fundacji Jana Pawła II dziękowaliśmy Panu Bogu
za miniony rok akademicki. Swoją modlitwą objęliśmy także dyrektora naszego Domu, ks.
Jana, z okazji zbliżających się Jego imienin.
Eucharystii przewodniczył Czcigodny Solenizant, zaś słowo Boże wygłosił ks. Robert.
Kaznodzieja w pierwszej części kazania skoncentrował się na pytaniu, które Pan Jezus
skierował do swoich uczniów: „Za kogo ludzie mnie uważają” oraz „Za kogo wy mnie
uważacie?” Ks. Robert starał się wyjaśnić, dlaczego odpowiedzi na te pytania są tak ważne dla
rozwoju naszej wiary.
Natomiast w drugiej części kazania ks. Robert skupił się na osobie samego Solenizanta,
ukazując go jako naszego ojca, troszczącego się o nas wszystkich, ale i bardzo wymagającego.
Na zakończenie Mszy św. ks. Dyrektor podziękował wszystkim za obecność i modlitwę
oraz zaprosił na smaczny poczęstunek.
lipiec: Nowi kandydaci
W poniedziałek, 1 lipca br., rozpoczął się tegoroczny kurs przygotowawczokwalifikacyjny programu stypendialnego Fundacji Jana Pawła II w Lublinie. Do udziału zostały
zaproszone 32 osoby z Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Rosji i Ukrainy.
W programie kursu przewidziane są wykłady z języka polskiego oraz z przedmiotów
kierunkowych. Wykładowcami są profesorowie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz

Politechniki Lubelskiej. Młodzież każdego dnia uczestniczy we Mszy św., przygotowując
czytania, modlitwę wiernych i śpiewy.
W ramach wspólnych wycieczek przewidziane jest zwiedzanie Lublina, a także byłego
Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady (1941-1944) na Majdanku.
W sobotę, 27 lipca 2019 r., uczestnicy miesięcznego kursu w Domu Fundacji Jana Pawła
II odbyli końcowe rozmowy kwalifikacyjne poprzedzone egzaminami z języka polskiego i
przedmiotów kierunkowych. Nowi stypendyści z Białorusi, Gruzji, Kazachstanu i Ukrainy,
rozpoczną studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na 13 wybranych kierunkach.
Mszy św. dziękczynnej przewodniczył dyrektor Domu, ks. Jan Strzałka SCJ, który
podkreślił wyjątkowy charakter kursu i niepowtarzalny czas dla jego uczestników. Szczególne
miejsce zajmowała codzienna Eucharystia. Była ona podsumowaniem kończącego się dnia i
wyjątkową okazją, by polecać Bogu wszystkich tworzących wspólnotę fundacyjną: zarząd,
opiekunów, koła przyjaciół i dobroczyńców, stypendystów, absolwentów i pracowników.
Młodzież gorąco podziękowała za możliwość uczestniczenia w kursie, poświęcony im czas,
zdobytą wiedzę i spotkanych ludzi.
9 września: Przyjaciele & Dobroczyńcy
W poniedziałek, 9 września 2019 r. gościliśmy w naszym Domu w Lublinie
przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II z Waszyngtonu (USA), m.in.
panią Mary Lubienski Flanagan, pierwszą wiceprezes oraz pana Raymonda Glembockiego,
skarbnika towarzystwa.
Wizyta naszych Przyjaciół i Dobroczyńców stała się okazją do tego, by zobaczyć nasz
dom, dowiedzieć się o aktualnych sprawach związanych z programem stypendialnym,
zobaczyć miasto i posmakować lubelskiej kuchni.
26 września: Obrona doktoratu ks. Jerzego Biegańskiego
W czwartek, 26 września br. miała miejsce w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. Jerzego Biegańskiego, stypendysty Fundacji Jana
Pawła II, kapłana diecezji grodzieńskiej na Białorusi. Tytuł rozprawy brzmiał: „Reforma i
odnowa liturgiczna na terenie diecezji grodzieńskiej po Drugim Soborze Watykańskim”.
Promotorem pracy był doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny
na Wydziale Teologii KUL, ks. Bogusław Migut, zaś recenzentami byli: ks. prof. zw. dr hab.
Stanisław Araszczuk z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz ks. prof. dr
hab. Jacek Nowak SAC z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
W publicznej obronie udział wzięli: siostry zakonne, kapłani z diecezji grodzieńskiej
oraz ks. Jan Strzałka, dyrektor Domu Fundacji Jana Pawła II. Komisja bardzo wysoko oceniła
przygotowaną rozprawę doktorską oraz sam przebieg jej obrony i skierowała do Rady Wydziału
Uchwałę o nadanie ks. Jerzemu Biegańskiemu stopnia doktora nauk teologicznych.

