
I. DANE STATYSTYCZNE 

I FORMACJA DUCHOWO-PASTORALNA 

Dane statystyczne 

W roku akademickim 2019/2020 program stypendialny ukończyło 27 osób. Do czasu 

epidemii koronawirusa spośród wszystkich stypendystów, 101 przebywało na stałe w Lublinie. 

Pozostałe osoby dojeżdżały na zajęcia kilka razy w roku. Kiedy uniwersytety zostały zamknięte 

(11 marca) i rozpoczęła się nauka zdalna, część stypendystów wyjechała do swoich domów 

rodzinnych, skąd kontynuują studia. 

Wiosną 2020 roku do Komisji Stypendialnej wpłynęło 60 podań z prośbą o udzielenie 

stypendium na studia w KUL. Decyzją tejże Komisji stypendium przyznano 27 osobom (24 na 

studia I i II stopnia, 2 stypendia doktoranckie i 1 zaoczne). W związku z epidemią nie 

zorganizowano kursu kwalifikacyjno-przygotowawczego w lipcu 2020 roku.  

W roku akademickim 2020/2021 w programie stypendialnym Fundacji uczestniczy 110 

osób: studia licencjackie i magisterskie – 97, doktoranckie – 13. W tej grupie jest 8 księży. 

Stypendyści pochodzą z następujących krajów: Białoruś (35), Gruzja (1), Indonezja (2), 

Kazachstan (3), Ukraina (67), Uzbekistan (2). 

Obecnie stypendyści studiują na następujących kierunkach: architektura krajobrazu, 

biotechnologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filologia angielska, 

filologia germańska, filologia polska, filologia romańska i hispanistyka, filozofia, 

historia, historia Kościoła, historia sztuki, informatyka, kogniwistyka, krajoznawstwo 

i turystyka kulturowa, muzykologia, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia, 

socjologia, stosunki międzynarodowe, teologia, zarządzanie. 

W Domu Fundacji Jana Pawła II mieszkają stypendyści Fundacji oraz Polacy 

i obcokrajowcy, studiujący na lubelskich wyższych uczelniach. Aktualnie w Domu Fundacji 

w Lublinie mieszkają 32 osoby (w tym 21 stypendystów). Natomiast dziewczęta mieszkają 

w Żeńskim Domu Studenckim KUL. 

Formacja duchowo-pastoralna 

Formacja duchowo-pastoralna młodzieży stypendialnej mogła być realizowana 

w pełnym zakresie jedynie do czasu rozpoczęcia się epidemii koronawirusa, czyli do końca 

lutego 2020 roku. W ramach tej formacji stypendyści uczestniczyli w niedzielnych Mszach św., 

piątkowych adoracjach wynagradzających i nabożeństwach Drogi krzyżowej. 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 

i białoruskim. Uczestniczyła w nich również młodzież spoza Fundacji, przebywająca aktualnie 

w Polsce i studiująca w Lublinie. Po Mszach św. odbywały się w auli spotkania integracyjne.  

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 kapłani pomagali również okolicznym parafiom 

w posłudze duszpasterskiej. W lutym udało się zorganizować jedną serię rekolekcji, w której 

wzięło udział około 30 osób. 

Ważniejsze wydarzenia 

19 października: Srebrny jubileusz Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie 

Jubileusz 25-lecia Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie rozpoczęła Msza św., której 

przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz – wieloletni Zwierzchnik Fundacji. Koncelebrowali: 

abp Stanisław Budzik – metropolita lubelski, abp Józef Kowalczyk – prymas senior, bp Artur 

Miziński – sekretarz generalny KEP, Ryszard Karpiński – emerytowany biskup pomocniczy 

diecezji lubelskiej, Józef Staniewski – biskup pomocniczy diecezji grodzieńskiej, ks. prof. 

Andrzej Kiciński – prorektor KUL, ks. prof. Stanisław Wilk – były rektor KUL, ks. Wiesław 

Święch – przełożony prowincjalny Księży Sercanów, ks. prof. Marian Radwan – sercanin, 

pomysłodawca programu stypendialnego Fundacji, o. dr Krzysztof Wieliczko – administrator 

Fundacji Jana Pawła II w Rzymie, ks. prałat Stefan Wylężek – rektor Polskiej Misji Katolickiej 

w Anglii i Wali, ks. Jan Strzałka – dyrektor Domu oraz inni kapłani, stypendyści i goście. 

Ponadto w jubileuszu udział wzięli: prof. Agnieszka Lekka – Kowalik, dyrektor 

Instytutu Jana Pawła II KUL, Ewa Bednarkiewicz – prezes Towarzystwa Przyjaciół Fundacji 

w Warszawie, Henryk Sala – członek Rady Administracyjnej Fundacji, siostry zakonne, 

projektanci i budowniczowie Domu, byli i obecni pracownicy, absolwenci i stypendyści 

programu stypendialnego Fundacji. 

W wygłoszonej homilii Ksiądz Kardynał podkreślił, że Jan Paweł II przeniósł 

z Krakowa i Lublina do Rzymu doświadczenie przyjaźni z młodzieżą. „Papież imponował 

młodzieży. Imponował autentycznością życia i służby, stawianiem młodym wysoko 

poprzeczki, bo jeszcze większe wymagania stawiał sobie” – podkreślił Kaznodzieja. 



Następnie Ksiądz Kardynał dał osobiste świadectwo, że „Jan Paweł II był wdzięczny 

Opatrzności Bożej za wielkie zmiany, jakie się dokonywały w naszych krajach i na naszych 

oczach na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. 

Jednocześnie wybiegał myślą w przyszłość. Zdawał sobie sprawę, że po odzyskaniu wolności 

i suwerenności, nasze kraje będą potrzebować zdolnych i kompetentnych młodych chrześcijan, 

którzy po zdobyciu wykształcenia zaangażują się w życie religijne, zawodowe, społeczne 

i polityczne w swojej ojczyźnie. 

Z tej wizji – kontynuował Kaznodzieja – wyrósł w 1990 roku program funduszu 

stypendialnego dla młodych, wspierający ich wykształcenie. Wielkie zasługi na tym polu ma 

także ks. profesor Marian Radwan, który już wcześniej poznał sytuację Kościoła na Wschodzie 

i dostrzegł problem oraz szanse zainwestowania w edukację młodych i zasygnalizował to Ojcu 

Świętemu. A Ojciec Święty okazał się bardzo hojny, bo był głęboko przekonany o słuszności 

i zbawiennych owocach tej inicjatywy. Daję temu świadectwo, bo mogłem również mieć 

pewien udział w tym dobrym dziele. W tym kręgu i dla urzeczywistnienia tego zamierzenia 

zrodziła się również myśl wzniesienia w Lublinie Domu Fundacji Jana Pawła II”. 

Po Mszy św. Ksiądz Kardynał przekazał Domowi Fundacji piękny obraz z podobizną 

Matki Bożej. Następnie uczestnicy jubileuszu udali się do auli Kardynalna Stefana 

Wyszyńskiego na KUL, gdzie miała miejsce okolicznościowa akademia, którą rozpoczął chór 

stypendystów Fundacji. Gości powitał rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ks. prof. 

dr hab. Antoni Dębiński, który wręczył medale 100-lecia KUL ks. prof. Marianowi Radwanowi 

oraz pani Prezes Ewie Bednarkiewicz. Za otrzymane medale podziękował ks. prof. Radwan, 

opisując następnie w swoim wystąpieniu początki akcji stypendialnej w Lublinie. W dalszej 

części akademii głos zabrali: ks. Jan Strzałka, p. Ewa Bednarkiewicz, ks. Wiesław Święch, 

o. Krzysztof Wieliczko, ks. Stefan Wylężęk. W imieniu absolwentów wystąpili: ks. bp Józef 

Staniewski z Białorusi, ks. Andrij Delisandru z Ukrainy oraz p. prof. Bronisław Kluska ze 

Słowacji. 

Na zakończenie głos zabrał abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski i Wielki 

Kanclerz KUL. Podziękował Fundacji za to wspaniałe dzieło i życzył Bożego 

błogosławieństwa i opieki św. Jana Pawła II na dalsze lata jej działalności. 

Akademia została ubogacona pięknym śpiewem stypendystek i stypendystów Fundacji 

oraz jej absolwentów: Alesi Aleksandrowicz, Tatsiany Ivashkevich, Anny Prosiekovej, 

Dzymitra Harelau, Maksyma Bevskyiego. 

Uroczystości jubileuszowe zakończył koncert w Archikatedrze Lubelskiej, w którym 

wystąpił Chór i Zespół instrumentów dętych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 



Pawła II oraz Orkiestra kameralna „Sinfonia Concertante” z Warszawy, zaproszona przez 

Towarzystwo Przyjaciół z Warszawy, które pokryło również przyjazd Orkiestry i koszty 

występu, w wysokości 10 500 zł.  

22 października: Wspomnienie naszego Założyciela i Patrona – św. Jana Pawła II 

Zgodnie z coroczną tradycją, w dniu liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II, 

w kaplicy Fundacji, została odprawiona uroczysta Msza Św. To właśnie 22 października 1978 

roku papież Jan Paweł II rozpoczął swój długoletni Pontyfikat. We Mszy Św., której 

przewodniczył ks. Roman Broda, uczestniczyli stypendyści, mieszkańcy Domu i pracownicy. 

W swoim okolicznościowym kazaniu, w nawiązaniu do Ewangelii, celebrans podkreślił 

ogromną miłość Jana Pawła II do Osoby Jezusa Chrystusa. Jego całkowite i bezwarunkowe 

poddanie się woli Bożej było najlepszą odpowiedzią na zadane przez Jezusa Chrystusa pytanie: 

„Czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci?”. Właśnie takiej, najwyższej miłości do Chrystusa uczy 

nas św. Jan Paweł II. Ks. Roman zaznaczył jednocześnie, że taka miłość nierzadko jest trudna 

i niepojęta, dlatego zawsze należy ukierunkowywać ją na Boga i na bliźnich. Nasz Założyciel i 

Patron apeluje do każdego z nas, abyśmy nie bali się tajemnicy Boga i Jego miłości. 

Po Mszy Św., w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu, odmówiliśmy różaniec, 

polecając Panu Bogu za wstawiennictwem Matki Najśw. i św. Jana Pawła II wszystkie nasze 

intencje. Na zakończenie mieliśmy okazję oddać cześć naszemu Założycielowi poprzez 

ucałowanie Jego relikwii. 

27 października: Inauguracja roku akademickiego oraz imieniny ks. Roberta 

„Jesteście zalogowani na naszym Uniwersytecie, w Domu Fundacji i co najważniejsze 

– jesteście zalogowani we wspólnocie Kościoła” – tymi słowami prorektor ds. studenckich 

KUL, ks. prof. Andrzej Kiciński, rozpoczął Mszę św. w Domu Fundacji Jana Pawła II z okazji 

inauguracji nowego roku akademickiego. Eucharystia miała miejsce w niedzielę, 

27 października i zgromadziła liczne grono stypendystów. 

W swoim „kazaniu o kalendarzu” ks. prorektor wskazał na podobieństwa zachodzące 

między stypendystami Fundacji, a niektórymi scenami z Pisma Świętego, które można 

zobaczyć na ścianach kościoła akademickiego, jak również na nowym kalendarzu 

promocyjnym KUL. 

Jako pierwszy przykład kaznodzieja przywołał przypowieść o winnicy, która się 

znajduje na stronie tytułowej kalendarza. „Ktoś z was przyszedł na Fundację w tym roku, ktoś 

inny wcześniej, ale bez względu na to, w jakim czasie Pan Bóg umiejscowił was w programie 

stypendialnym, każdemu z was hojnie „zapłacił”. Obdarował was możliwością realizowania 



samych siebie, swojego życiowego powołania, założenia rodziny, zdobycia dobrego 

wykształcenia. Nie patrzcie na innych, na tych, co byli wcześniej czy będą później. Pamiętajcie, 

że Pan Bóg daje wam tyle, ile wam dzisiaj potrzeba”. 

Pierwszy miesiąc kalendarza, styczeń, ukazuje postać Judasza. W tym miejscu 

ks. prorektor zwrócił uwagę na fakt, że tym, który niszczy ład moralny, dobrą atmosferę domu, 

szczęście rodzin jest szatan, grzech. W tym kontekście zaapelował o czyste sumienie i wierność 

spowiedzi św. Nieodzowna w tym względzie jest wierność systematycznej modlitwie. 

Miesiąc luty przedstawia stworzenia świata. „Jak patrzę na wasze twarze, widzę 

młodość Kościoła, widzę piękno Pana Boga, który was stworzył. Jesteście stworzeni przez 

Stwórcę i jaśniejcie Jego obliczem i nigdy nie wolno wam o tym zapomnieć”. 

Po Mszy św. miało miejsce spotkanie w auli, podczas którego stypendyści złożyli 

życzenia ks. Robertowi Ptakowi, dziękując mu za jego codzienną posługę na rzecz Fundacji. 

Po życzeniach wszyscy zostali zaproszeni na smaczny poczęstunek, który już stał się dobrą 

tradycją Domu. 

30 października: Św. Jan Paweł II doktorem kościoła i patronem Europy 

Kilkanaście dni temu przewodniczący KEP, abp Stanisław Gądecki, w imieniu 

episkopatu zwrócił się do papieża Franciszka z prośbą o ustanowienie św. Jana Pawła II 

doktorem Kościoła i patronem Europy. W przekazanym Polskiej Agencji Prasowej 

komunikacie KEP abp Gądecki przypomniał, że w kwietniu 2020 roku mija piętnasta rocznica 

Jego odejścia do Domu Ojca a w maju setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II.  

W związku z tymi ważnymi dla Kościoła w Polsce i Kościoła powszechnego rocznicami 

przewodniczący KEP podkreślił, że pontyfikat papieża z Polski wypełniony był przełomowymi 

wydarzeniami, które zmieniły oblicze papiestwa i wpłynęły na bieg historii Europy i świata. 

„Bogactwo pontyfikatu św. Jana Pawła II – przez licznych historyków i teologów 

określanym Janem Pawłem II Wielkim – wypływało z bogactwa jego osobowości – poety, 

filozofa, teologa i mistyka, realizując się w wielu wymiarach, od duszpasterstwa i nauczania 

poprzez kierowanie Kościołem powszechnym aż po osobiste świadectwo świętości życia” – 

napisał w liście do Ojca Świętego Franciszka abp Stanisław Gądecki. 

1-2 listopada: Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny 

Miesiąc listopad rozpoczyna się Uroczystością Wszystkich Świętych (1 XI) oraz Dniem 

Zadusznym, czyli wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych (2 XI). 

Uroczystość Wszystkich Świętych jest przypomnieniem prawdy o powszechnym 

powołaniu do świętości. Każdy z wierzących, niezależnie od konkretnej drogi życia: 



małżeństwa, kapłaństwa czy życia konsekrowanego jest powołany do świętości. Ponieważ 

Stwórca powołuje do świętości wszystkich, także każdemu człowiekowi pomaga swoją łaską. 

Każdy człowiek otrzymał dar zbawienia, bo Jezus Chrystus złożył ofiarę za wszystkich ludzi. 

To jednak od człowieka zależy, czy i w jakim stopniu przyjmie od Pana Boga ten dar świętości. 

Doskonale tę prawdę obrazuje aforyzm Adama Mickiewicza: „Bóg sam może świat zniszczyć 

i drugi raz wystawić, a bez naszej pomocy nie może nas zbawić”. 

W tym dniu, o godz. 11.00 w kaplicy fundacyjnej miała miejsce Msza św., której 

przewodniczył ks. Robert Ptak. 

W godzinach popołudniowych, wierni tradycyjnie udają się na cmentarze, aby wziąć 

udział w nabożeństwie i modlić się za tych, którzy odeszli już do wieczności i oczekują 

w czyśćcu na spotkanie z Panem Bogiem w niebie. To popołudnie, Dzień Zaduszny i kolejne 

dni listopadowe są również bardzo dobrą okazją do tego, aby wpatrując się w mogiły tych, 

którzy spoczywają na cmentarzach, pochylić się nad tajemnicą własnego przemijania, własnej 

śmierci, nad kształtem własnej wieczności i wziąć sobie do serca strofy Ernesta Brylla: 

„A może myśmy już umarli i całkiem się czujemy zdrowo na tym cmentarzu zaduszkowym, 

między grobami naszych zmarłych. Może tu chociaż minut parę, tyle nim świeczka błyśnie – 

zgaśnie mamy nadzieje, miłość, wiarę, może tu jest ojczyzna właśnie”. 

Stypendyści indywidualnie lub w małych grupach udawali się w tych dniach na 

lubelskie cmentarze, aby pomodlić się za zmarłych, szczególnie za bliskich, spoczywających 

na cmentarzach w swoich krajach rodzinnych. 

14-17 listopada: Najtrudniejszą miłością jest przebaczenie 

Rekolekcje to wyjątkowy czas w kalendarzu stypendystów Fundacji Jana Pawła II 

w Lublinie. To szczególny czas dla odzyskiwania życia duchowego, rozpoznania swojego 

powołania i zbliżenia się do Boga. Kolejna seria rekolekcji dla stypendystów odbyła się 

w dniach 14-17 listopada 2019 r. w domu Księży Sercanów w Pliszczynie k. Lublina. 

Rekolekcje prowadził sercanin, ks. Franciszek Wielgut, były zastępca dyrektora Domu 

Fundacji. W programie rekolekcji znalazły się: codzienna Msza św. i adoracja, konferencje 

i różnego rodzaju spotkania, które dotyczyły wiary, modlitwy, zaufania do Boga oraz 

przebaczającej miłości. Uczestnicy mogli skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, a także 

porozmawiać o nurtujących ich problemach. 

Dziękujemy bardzo serdecznie ks. Franciszkowi za spędzony razem czas na 

rekolekcjach, za wspólne wzrastanie w wierze i dobre rady na dalsze chrześcijańskie życie.  



16 listopada: Przyjdź Królestwo Twoje 

W sobotę, 16 listopada 2019 r. w Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie miało 

miejsce skupienie duchowe dla księży. Przeprowadził je sercanin, ks. dr Tadeusz Michałek, 

proboszcz parafii w Pliszczynie k. Lublina i wykładowca filozofii w Wyższym Seminarium 

Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach k. Krakowa. 

Główną myślą wygłoszonych konferencji oraz homilii były słowa „przyjdź królestwo 

Twoje” z Modlitwy Pańskiej. Wokół tego wezwania skoncentrowały się pytania dotyczące 

naszego powołania kapłańskiego w obecnych czasach, modlitwy, aktualnych wyzwań 

duszpasterskich i studiów. Kaznodzieja podkreślił, że filarem naszego życia musi być 

Eucharystia, w której poprzez wiarę spotykamy się z żywym i obecnym wśród nas Jezusem. 

Poprzez adorację eucharystyczną, sakrament pokuty i pojednania, Mszę św. oraz 

wspólne spotkanie przy stole mogliśmy na nowo poczuć się jak wspólnota uczniów 

zgromadzona wokół swojego Nauczyciela i Mistrza, woąjąca jeszcze mocniej: „Przyjdź 

Królestwo Twoje!” 

30 listopada: Otrzęsiny pierwszego rocznika 

W przeddzień adwentu, w sobotę 30 listopada, w Domu Fundacji Jana Pawła II miały 

miejsce „otrzęsiny”, czyli zabawa związana z włączeniem stypendystów I roku do społeczności 

studenckiej. Tytuł tegorocznego spotkania brzmiał: „Kto chce zostać stypendystą?” 

Rozpoczęło się ono o godz. 18.00 Mszą świętą, której przewodniczył ks. Robert Ptak. Po 

Eucharystii wszyscy zgromadzili się w auli, gdzie w sposób humorystyczny, w formie 

nagranych filmików, stypendyści II rocznika zaprezentowali każdego z nowych studentów, 

ukazując jednocześnie swoje aktorskie i reżyserskie uzdolnienia. 

Wszyscy uczestnicy „otrzęsin” byli bardzo zadowoleni z przebiegu spotkania, 

szczególnie stypendyści I roku, którzy otrzymali także symboliczne prezenty od swoich 

starszych koleżanek i kolegów. Spotkanie zakończył ks. Jan Strzałka, dziękując II rocznikowi 

za trud włożony w przygotowanie otrzęsin a wszystkim uczestnikom za obecność. 

Po wyjściu z auli można było poczęstować się smacznymi pączkami i drożdżówkami. 

W ten sposób kolejny raz doświadczyliśmy rodzinnej atmosfery, jaka panuje w Domu naszej 

Fundacji w Lublinie. 

4 grudnia: Adwentowe oczekiwanie 

W I Niedzielę Adwentu rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny. We wspólnotach 

chrześcijańskich Adwent to bardzo bogaty w symbolikę czterotygodniowy okres 



przygotowania do Bożego Narodzenia oraz wzmożonego oczekiwania na ponowne przyjście 

Jezusa Chrystusa na końcu czasów. 

Jednym z istotnych elementów duchowego przygotowania się do tajemnicy Wcielenia 

są roraty. Jest to wotywna Msza św. ku czci Najświętszej Maryi Panny, a jej nazwa pochodzi 

od pierwszych słów pieśni na rozpoczęcie „Rorate cæli desuper” (spuśćcie rosę niebiosa). 

Charakterystycznym elementem rorat jest zapalanie świecy, zwanej roratką. 

Również w tym roku roraty celebrowane były w naszej kaplicy fundacyjnej od 

poniedziałku do piątku o godz. 6.30.  

Mamy nadzieję, że udział w tych wyjątkowych nabożeństwach, przyczyni się do 

dalszego pogłębienia naszej wiary i realizacji w praktyce przykazania miłości Boga i bliźniego. 

14 grudnia: Chleb, który łączy ludzi 

Wigilijny wieczór z białym opłatkiem w ręku uświadamia nam, że każdy dom, każda 

rodzina staje się „Betlejem”, gdzie rodzi się Jezus Chrystus. Dzielenie się opłatkiem to znak 

braterstwa, pojednania, przebaczenia, jedności wszystkich wyznawców Chrystusa i doskonała 

okazja do złożenia sobie bożonarodzeniowych i noworocznych życzeń. 

W sobotę, 14 grudnia, Dom Fundacji Jana Pawła II stał się naszym „Betlejem”. 

Kontynuując piękną wieloletnią tradycję, zgromadziliśmy się w naszym Domu na spotkaniu 

opłatkowym. Rozpoczęło się ono Mszą św. pod przewodnictwem ks. abp. Stanisława Budzika, 

Metropolity Lubelskiego i Wielkiego Kanclerza KUL. Koncelebrowali: ks. bp Artur Miziński, 

sekretarz generalny KEP, ks. prof. Dariusz Dąbek, prodziekan Wydziału Filozofii KUL, 

ks. Zdzisław Kozioł, przełożony wspólnoty Księży Sercanów, ks. Jan Strzałka, dyrektor Domu, 

ks. Robert Ptak, jego zastępca i ks. Nyaming, stypendysta z Indonezji. Instytut Jana Pawła II 

KUL reprezentował jego sekretarz, p. dr Tomasz Górka. 

Z Warszawy przyjechała p. Ewa Bednarkiewicz, prezes Towarzystwa Przyjaciół 

Fundacji wraz z kilkunastoosobową delegacją. Jak każdego roku zostaliśmy obdarowani przez 

Towarzystwo prezentami: wspaniałą książką autorstwa ks. abp. Mieczysława Mokrzyckiego 

i Brygidy Grysiak pt. „Miejsce dla każdego”, będącą opowieścią o świętości Jana Pawła II oraz 

paczkami, które przekażemy w naszych krajach rodzinnych osobom potrzebującym. 

W spotkaniu udział wzięły również siostry Urszulanki: s. Maria Piotrowska, 

kierowniczka Żeńskiego Domu Studenckiego i s. Krystyna Marek, jej zastępczyni. Licznie 

obecni byli stypendyści Fundacji i mieszkańcy Domu. 

Piękną homilię wygłosił ks. abp Stanisław Budzik. Przypominał nam, że w czasie 

Adwentu, jesteśmy wezwani nie tylko do oczekiwania na Zbawiciela, ale za przykładem 



św. Jana Chrzciciela mamy być w swoich środowiskach prorokami przygotowującymi 

Chrystusowi drogę do ludzkich serc. 

Oprawę liturgiczną ubogacił piękny śpiew chóru i zespołu działających w Domu 

Fundacji. 

Po Mszy św. nastąpiła druga część naszego spotkania. Chór wykonał utwór 

„Szczedryk”, jedną z najbardziej znanych kompozycji Mykoły Łeontowycza. Następnie został 

odczytany fragment z Ewangelii według św. Łukasza, opowiadający o narodzinach Syna 

Bożego w Betlejem. W imieniu stypendystów głos zabrała Weronika Andruszczyszyna, która 

podziękowała wszystkim za obecność, za prezenty i złożyła świąteczne życzenia. Następnie 

przemawiali: ks. prof. D. Dąbek i p. prezes E. Bednarkiewicz, która z kolei podziękowała 

naszym wolontariuszom za pomoc siostrom Benedyktynkom w Staniątkach w czasie wakacji 

i przekazała im specjalne prezenty. 

W kolejnej części spotkania ks. bp A. Miziński pobłogosławił opłatki, które z kolei 

łamaliśmy, życząc sobie nawzajem zdrowia i wszelkich Bożych łask. Na zakończenie tego 

miłego wieczoru czekał na nas słodki poczęstunek, przygotowany przez dyrekcję Domu 

Fundacji. 

25 grudnia: Gdy się Chrystus rodzi… 

Wigilijny wieczór, z białym opłatkiem w ręku, uświadamia nam, że każdy dom, każda 

rodzina staje się „Betlejem” – „Domem chleba”, gdzie rodzi się Jezus Chrystus. Dzielenie się 

opłatkiem to znak braterstwa, pojednania, przebaczenia, jedności wszystkich wyznawców 

Chrystusa i doskonała okazja do złożenia sobie bożonarodzeniowych i noworocznych życzeń. 

Najpiękniejsze wigilijne i bożonarodzeniowe spotkania to te, przeżywane w swojej 

ojczyźnie, w gronie osób sobie najbliższych. Niestety, nie wszyscy mogą w tym szczególnym 

czasie doświadczyć tej cudownej atmosfery rodzinnego domu. Do nich należą również 

niektórzy stypendyści Fundacji, którzy z rożnych przyczyn musieli pozostać w Lublinie. Osoby 

te miały możliwość uczestnictwa w spotkaniu wigilijnym i świątecznych nabożeństwach 

w kaplicy, pięknie udekorowanej przez naszą absolwentkę Elenę Grigorievą. 

Potrawy na stół wigilijny zostały przygotowane przez samych stypendystów. Na stole 

pojawił się barszcz ukraiński, karp, ryba w galarecie, szuba (śledź pod pierzynką), sałatki, 

kompot z suszu i ciasta. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii według św. Łukasza, 

opowiadającej o narodzinach Pana Jezusa w Betlejem, dyrektor Domu pobłogosławił opłatki, 

którymi następnie dzieliliśmy się, składając sobie bożonarodzeniowe i noworoczne życzenia. 

Po posiłku miało miejsce kolędowanie, które trwało aż do Mszy św. pasterskiej o północy. 



10 stycznia: Świąteczne paczki 

Według wieloletniej już tradycji, podczas dorocznego spotkania opłatkowego w Domu 

Fundacji Jana Pawła II, które zazwyczaj odbywa się w połowie grudnia, stypendyści otrzymują 

paczki, przygotowane przez Towarzystwo Przyjaciół Fundacji z Warszawy, na czele z Panią 

Prezes Ewą Bednarkiewicz. Takie paczki, w których zazwyczaj znajdują się słodycze, artykuły 

szkolne i odzież dla dzieci, zostają przekazane przez stypendystów dzieciom z ubogich rodzin 

czy też osobom chorym lub samotnym, mieszkającym w rodzinnych miejscowościach 

stypendystów. Podczas przekazywania tych paczek osobom potrzebującym, stypendyści 

jeszcze bardziej uświadamiają sobie to, że „więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu” 

(Dz 20,35). 

Stypendyści, którzy w tym roku otrzymali świąteczne paczki, z całego serca dziękują 

wszystkim Darczyńcom za tak wielką hojność i trud organizacji tej pięknej inicjatywy. Niech 

Chrystus Pan, Nowonarodzony Zbawiciel, zsyła Swoje błogosławieństwo i obficie wynagradza 

za wszelkie okazane dobro! 

21, 23, 27 stycznia: Kolęda w Domu Fundacji 

We wtorek (21 stycznia) oraz w czwartek (23 stycznia) po wieczornej Mszy św., 

dyrektor Domu, ks. Jan Strzałka i jego zastępca, ks. Robert Ptak odwiedzili poszczególne 

pokoje i udzielili mieszkańcom Domu błogosławieństwa, ofiarując im pamiątkowy obrazek 

kolędowy z okazji setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.  

Natomiast, w poniedziałek (27 stycznia) do Domu Fundacji został zaproszony 

ks. kanonik Mariusz Nakonieczny, proboszcz parafii, na terenie której znajduje się Dom 

Fundacji wraz z wikariuszami. Kolęda rozpoczęła się przy szopce wspólną modlitwą w intencji 

wszystkich mieszkańców, budowniczych i dobroczyńców Domu. Ksiądz proboszcz 

pobłogosławił mieszkania księży i niektóre pomieszczenia Domu. Następnie goście zostali 

poczęstowani kolacją.  

26 stycznia: Spotkanie kolędowe odpowiedzialnych za liturgię 

W niedzielę, 26 stycznia, o godz. 18.00 w auli Domu Fundacji miało miejsce spotkanie 

kolędowe dla członków chóru, zespołu wokalno-muzycznego, organistów i służby liturgicznej 

z grona stypendystów.  

Ks. Jan Strzałka, dyrektor Domu, podziękował wszystkim, którzy czynnie włączają się 

w przygotowanie ważnych wydarzeń i spotkań w ciągu roku poprzez śpiew w chórze, grę na 

organach i innych instrumentach muzycznych oraz służbę liturgiczną przy ołtarzu. Podkreślił 

przy tym, że to szczególne zaangażowanie stypendystów buduje całą wspólnotę Domu 



Fundacji, nadaje swoiste piękno przeżywanym uroczystościom oraz stanowi powód do chluby 

wobec gości, przyjaciół i dobroczyńców naszej Fundacji. Wszystkim obecnym ks. dyrektor 

życzył dalszego rozwijania swoich talentów i dzielenia się nimi „na pożytek ludzi i na chwałę 

Panu Bogu”.  

14 lutego: Odpust ku czci św. Cyryla i św. Metodego 

W piątek, 14 lutego, w kaplicy Domu Fundacji Jana Pawła II została odprawiona 

uroczysta Msza święta z okazji święta św. Cyryla i św. Metodego. Eucharystii przewodniczył 

ks. Bartłomiej Król, sercanin, wikariusz parafii Dobrego Pasterza w Lublinie. Mszę św. 

koncelebrowali: ks. Jan Strzałka, ks. Robert Ptak i księża stypendyści. 

W wygłoszonym kazaniu ks. Bartłomiej wskazał m. in. na misyjną działalność Braci na 

ziemiach zamieszkałych przez Słowian. Zachęcał również wszystkich uczestników Eucharystii 

do dawania świadectwa o Panu Bogu, który jest miłością miłosierną, pragnącą zbawienia 

każdego człowieka w środowiskach, gdzie przeżywają swoją codzienność. 

Po Mszy św. wszyscy zostali zaproszeni do auli na poczęstunek. 

15 lutego: Konferencja naukowa na KUL 

W sobotę, 15 lutego, w Kolegium Jana Pawła II w Lublinie odbyła się konferencja pt. 

„Myśl św. Jana Pawła II o kulturze a jego twórczość”. Organizatorami tego wydarzenia byli: 

Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II z Warszawy oraz Instytut Jana Pawła II 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Moderatorem spotkania była prof. Agnieszka Lekka-

Kowalik, dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL. 

Konferencję rozpoczął abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski, który podkreślił 

znaczenie omawianej tematyki dla zrozumienia życia Karola Wojtyły – kapłana, biskupa 

i papieża, przez pryzmat jego twórczości artystycznej.  

Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali dwóch referatów, zaprezentowanych przez 

prof. Mirosławę Ołdakowską - Kuflową, kierownika Katedry Literatury Współczesnej KUL 

oraz prof. Krzysztofa Zanussiego z Warszawy, światowej sławy scenarzystę, reżysera, 

publicystę, wykładowcę i dyrektora Studia Filmowego TOR.  

Zaprezentowane przez prelegentów spojrzenie na twórczość Karola Wojtyły/Jana Pawła 

II stały się tematem ożywionej dyskusji i wymiany doświadczeń ze strony uczestników 

spotkania. 

W podsumowaniu p. Ewa Bednarkiewicz, prezes Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana 

Pawła II z Warszawy, dziękując prelegentom za ich udział w konferencji, podkreśliła 

konieczność nieustannego pogłębiania wiedzy o życiu i twórczości św. Jana Pawła II.  



Na zakończenie spotkania ks. Jan Strzałka, dyrektor Domu Fundacji, podziękował 

organizatorom, prelegentom, gościom oraz stypendystom i absolwentom Fundacji Jana Pawła 

II za udział w konferencji. 

20 lutego: „Tłusty czwartek” 

W tradycji chrześcijańskiej ostatni czwartek przed Wielkim Postem przeżywany jest 

jako tzw. „tłusty czwartek”. W tym dniu, w niektórych krajach, spożywa się pączki lub faworki 

(chrust). Taka tradycja bardzo mocno zakorzeniona jest w Polsce. W tym roku tłusty czwartek 

przypadał 20 lutego. Tego dnia w kaplicy fundacyjnej miała miejsce Msza św., której 

przewodniczył ks. Robert Ptak. Po Eucharystii wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na słodki 

poczęstunek, w którym dominowały oczywiście pączki.  

26 lutego: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” 

W Środę Popielcową rozpoczął się Wielki Post, czyli czterdziestodniowy okres 

przygotowania do Świąt Wielkanocnych. W tym dniu stypendyści Fundacji i mieszkańcy 

naszego Domu zgromadzili się na Mszy świętej, której przewodniczył ks. Ivan Khodonovich, 

stypendysta z Ukrainy. W wygłoszonej homilii zachęcił do podejmowania wysiłków na rzecz 

poprawy relacji z Panem Bogiem i bliźnimi. W kształtowaniu takich postaw mają pomóc 

uczynki pokutne: post, modlitwa i jałmużna. 

Wszyscy zostali zachęceni do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej oraz 

Gorzkich Żali, aby jak najlepiej przygotować się na spotkanie ze Zmartwychwstałym 

Zbawicielem. 

1 marca: „Dar stulecia czy na stulecie?” – rekolekcje dla stypendystów 

W kontekście zbliżającego się 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II kolejna grupa 

stypendystów uczestniczyła w rekolekcjach, które miały miejsce w Domu Zakonnym Księży 

Sercanów w Pliszczynie w dniach od 27 lutego do 1 marca. Ćwiczeniom duchowym 

przewodniczył ks. Franciszek Wielgut, sercanin. 

Rekolekcje, to dla stypendystów czas wyjątkowy, dający ogromne możliwości lepszego 

poznania Pana Boga, pogłębienia wiary, rozmyślania nad swoim życiem i podjęcia konkretnych 

postanowień na przyszłość. Było ich ogromną radością, że rekolekcje przeżywali w pierwszych 

dniach Wielkiego Postu. Dzięki temu mogli nabrać nowych sił duchowych, by z czystym 

sercem przeżywać czas przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Podczas 

rekolekcji uczestniczyli codziennie we Mszy św., adoracji wynagradzającej i innych 

okolicznościowych nabożeństwach. Mieli też możliwość wysłuchania konferencji 



tematycznych, uczestniczyć w spotkaniach dyskusyjnych i integracyjnych. Bardzo głęboko 

przeżyli Drogę Krzyżową, którą odprawiali, idąc od domu rekolekcyjnego na parafialny 

cmentarz. W trakcie rekolekcji mogli skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania.  

Stypendyści podziękowali całej wspólnocie Księży Sercanów w Pliszczynie za bardzo 

ciepłe przyjęcie, a szczególnie ks. Franciszkowi za skierowane do nich słowo Boże, za 

cierpliwe udzielanie odpowiedzi na nurtujące ich pytania i za spędzony razem z nimi czas. 

Wracali do swoich codziennych obowiązków napełnieni Bożą mocą, miłością i konkretnymi 

postanowieniami na Wielki Post.  

4 marca: „Najświętsze Serce” – pierwszy taki film! 

W środę, 4 marca, grupa stypendystów Fundacji Jana Pawła II udała się do lubelskiego 

kina „Bajka” na projekcję filmu „Najświętsze Serce”. To pierwszy w historii kina film 

fabularno-dokumentalny o Najświętszym Sercu Jezusa. Wraz z główną bohaterką poznajemy 

źródła i historię kultu Najświętszego Serca Jezusa. Na ekranie wspólnie przemierzamy drogę 

od małej francuskiej miejscowości, gdzie Pan Jezus objawił się św. Małgorzacie Marii 

Alacoque w XVII w., przez Watykan, gdzie papież poświęca całą ludzkość i świat 

Najświętszemu Sercu, po Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, gdzie Jezus objawił, 

jak wielką miłością i miłosierdziem przepełnione jest Jego Serce. Docieramy wreszcie do 

miejsc cudów eucharystycznych, gdzie na Hostii zmaterializowały się cząstki Najświętszego 

Serca.  

Wychodząc z kina, wielu studentów dziękowało za możliwość obejrzenia tego 

ciekawego filmu, zarówno pod kątem treści dokumentalnej, jak i fabuły pozwalającej odnaleźć 

się widzowi w czasach współczesnych, gdzie nieraz w bardzo dramatycznych sytuacjach 

życiowych można doświadczyć miłości Serca Pana Jezusa.  

2 kwietnia: Zatrzymaj się! 

W czwartek, 2 kwietnia, minęła 15. rocznica powrotu do Domu Ojca Założyciela 

Fundacji – św. Jana Pawła II. Kardynał Stanisław Dziwisz, który do samego końca ziemskiego 

pielgrzymowania towarzyszył Ojcu św. w Jego wędrówce do nieba, zachęcił wszystkich, aby 

zjednoczyli się we wspólnej modlitwie błagalnej do Pana Boga, za wstawiennictwem Jana 

Pawła II i prosili o ustanie pandemii koronawirusa: „Proszę Was wszystkich, drodzy Bracia 

i Siostry, o to, byśmy w 15. rocznicę przejścia Jana Pawła II do domu Ojca znów się przy nim 

zjednoczyli. Bardzo Was proszę, niech nikogo nie zabraknie w tej duchowej wspólnocie 

2 kwietnia o godzinie 21.37. Niech wzniesie się do nieba nasza modlitwa zawierzenia”. 

about:blank


Absolwenci i stypendyści Fundacji, noszącej imię Jana Pawła II, zjednoczyli się o tej 

godzinie z całym Kościołem i między sobą (dyrekcja, absolwenci, stypendyści), niezależnie od 

tego, gdzie w tym czasie przebywali. Odłożywszy inne zajęcia, poświęcili kilkanaście minut na 

pełną ufności modlitwę, dziękując Bogu za święte życie Jana Pawła II, za dar Fundacji 

i programu stypendialnego oraz prosili Go o zatrzymanie pandemii.  

28 kwietnia: Urodziny ks. Jana Strzałki 

We wtorek, 28 kwietnia swoje 60. urodziny obchodził ks. Jan Strzałka, dyrektor Domu 

Fundacji Jana Pawła II w Lublinie. W tym dniu o godz. 19.00 w kaplicy Domu stypendyści 

wyrazili wdzięczność Panu Bogu za posługę, jaką ks. Jan pełni wobec wszystkich osób, które 

tworzą rzeczywistość programu stypendialnego i Domu: studentów, pracowników, 

dobroczyńców i przyjaciół. Ze względu na ograniczenia, wynikające z epidemii koronawirusa, 

we Mszy św. mogli wziąć udział tylko nieliczni mieszkańcy Domu. 

Eucharystii przewodniczył Czcigodny Jubilat, a okolicznościowe kazanie wygłosił 

ks. Robert Ptak. W swoim słowie podkreślił znaczenie spotkania z Jezusem 

Zmartwychwstałym w Biblii, Komunii św. i wspólnocie wierzących. Podziękował ks. Janowi 

za jego zaangażowanie w odpowiednie funkcjonowanie Domu, zwłaszcza teraz w czasie 

epidemii, a także za jego troskę o każdego mieszkańca.  

Po Mszy św. młodzież złożyła życzenia, wręczyła kwiaty i prezenty oraz wspaniały tort 

przy akompaniamencie urodzinowych „Sto lat!”. 

18 maja: 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II 

W dniu, w którym minęło dokładnie sto lat od urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła 

II, Założyciela Fundacji, w ramach której od ponad 30 lat realizowana jest pomoc stypendialna 

dla młodzieży, pochodzącej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz z innych państw 

byłego bloku komunistycznego – popłynęła do Boga wdzięczna modlitwa za dar osoby Jana 

Pawła II, za władze Fundacji oraz za rzesze dobroczyńców, rozsianych po wszystkich 

kontynentach świata. 

W kaplicy Domu Fundacji w Lublinie o godz. 18 została odprawiona Uroczysta Msza 

św. dziękczynna. Przewodniczył jej ks. Jan Strzałka, który w kazaniu ukazał miłość św. Jana 

Pawła II do Matki Najświętszej. W Eucharystii, ze względu na panującą epidemię 

koronawirusa, wzięli udział tylko niektórzy stypendyści i aktualni mieszkańcy Domu. Pozostali 

łączyli się w modlitwie w miejscach ich aktualnego przebywania. 



24 czerwca: Imieniny ks. Jana Strzałki 

W środę, 24 czerwca o godz. 19.00, w uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, 

stypendyści i mieszkańcy Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie zgromadzili się w kaplicy, 

by świętować imieniny ks. Jana Strzałki. Eucharystii przewodniczył Czcigodny Solenizant, 

a koncelebrowali: ks. Robert Ptak i księża stypendyści. W okolicznościowym kazaniu 

ks. Robert, na przykładzie historii narodzin Jana Chrzciciela, podkreślił znaczenie zaufania 

Bogu w życiu każdego człowieka. Odnosząc się do osoby ks. Dyrektora, ukazał go jako 

człowieka o wielkim sercu, którego charakteryzuje biblijne znaczenie imienia Jan: „Bóg jest 

łaskawy”. 

Na zakończenie Mszy św. ks. Dyrektor podziękował wszystkim za obecność i modlitwę 

oraz zaprosił na poczęstunek do auli. Tam przyjął imieninowe życzenia oraz ulubione kwiaty 

i „słodki prezencik”. 

25 czerwca: Doktorat s. Daryi Halubkovej 

W czwartek, 25 czerwca 2020 r. odbyła się publiczna obrona doktoratu s. Daryi 

Halubkovej OV, absolwentki Fundacji Jana Pawła II, zatytułowanego: „Dylematy moralne 

człowieka w obliczu wojny w twórczości Vasila Bykaua (1924-2003)”. Z powodu istniejącej 

sytuacji epidemicznej s. Daria przedstawiła i obroniła swoją pracę przed komisją profesorską 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w systemie online. 

30 czerwca: Msza dziękczynna na zakończenie roku akademickiego 

Dobiegł końca rok akademicki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i jednocześnie 

rok formacyjny związany z programem stypendialnym Domu Fundacji Jana Pawła II 

w Lublinie. W ostatnich miesiącach nie można było przeżywać wspólnie tak ważnych 

wydarzeń, jak choćby doroczna pielgrzymka, koncert, pożegnanie V rocznika czy zakończenie 

roku akademickiego. Mimo to, wspólnota fundacyjna była cały czas w kontakcie i duchowo 

łączyła się na modlitwie. 

We wtorek 30 czerwca, o godz. 19.00, w czasie Mszy św. i adoracji eucharystycznej, 

w duchowej łączności z wszystkimi stypendystami, dyrekcja Domu dziękowała za miniony rok 

akademicki i modliła się w intencji całej Fundacji. Księża, przez wstawiennictwo św. Jana 

Pawła II, prosili Najświętsze Serce Jezusa, by było dla każdego źródłem życia i świętości. 

Złożyli również stypendystom życzenia udanej sesji egzaminacyjnej, obrony prac licencjackich 

i magisterskich oraz dobrego wypoczynku wakacyjnego. 


