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tulator ks. prałat Sławomir Oder złožyli podpisy pod tekstem Êlubowania. Wszyscy przyrzekali sumiennie
wypełniaç swoje obowiàzki, dochowaç tajemnicy oraz nie
przyjmowaç pieni∏dzy czy podarunków od osób pragnàcych wpłynàç na przebieg procesu.
Kardynał Camillo Ruini przedstawiajàc žyciorys Jana
Pawła II uzasadnił rozpocz∏cie procesu beatyfikacyjnego
zaledwie w 87. dniu od daty Êmierci Sługi Božego: „cokolwiek mógłbym teraz dodaç w sprawie žycia, heroicznoÊci
cnót i sławy Êwi∏toÊci Sługi Božego, by przedstawiç postaç
Jana Pawła II i uzasadniç otwarcie jego procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego, wydaje si∏ zbyteczne ze
wzgl∏du na powszechnoÊç wiedzy o nim, a takže
powszechne przekonanie o jego Êwi∏toÊci”. Wyraził
równiež nadziej∏, že proces zakoƒczy si∏ bardzo szybko.
Na stronie internetowej postulatora: www.Vicariatus
Urbis.org/Beatificazione/ možna znaleêç codziennie setki
listów zawierajàcych Êwiadectwa łask otrzymanych za
poÊrednictwem Sługi Božego Jana Pawła II oraz opinie o
jego Êwi∏toÊci. Nasza modlitwa o beatyfikacj∏ Jana Pawła II
włàcza si∏ w pragnienie KoÊcioła, by proces kanonizacyjny
trwał jak najkrócej.

Taki napis zobaczył cały Êwiat na placu Êw. Piotra w Rzymie
w dniu pogrzebu Jana Pawła II. Wielka sława Êwi∏toÊci Jana Pawła II sprawiła, že wikariusz Ojca Âwi∏tego dla Rzymu kard. Camillo Ruini zwrócił si∏ do Benedykta XVI
z proÊbà o udzielenie dyspensy od przewidywanego w
prawie kanonicznym przepisu, który stanowi, že potrzeba 5
lat od Êmierci, by rozpoczàç proces kanonizacyjny.
Komunikat powiadamiajàcy o dyspensie został odczytany
w dniu 13 maja podczas spotkania Benedykta XVI z
duchowieƒstwem diecezji rzymskiej. 28 czerwca w przeddzieƒ uroczystoÊci Êw. Apostołów Piotra i Pawła w Bazylice
Êw. Jana na Lateranie odbyła si∏ pierwsza sesja procesu
beatyfikacyjnego Jana Pawła II. Przy specjalnym stole
ustawionym przed ołtarzem zasiedli członkowie trybunału
beatyfikacyjnego. Zaprezentowany został dokument
wikariatu Rzymu o powołaniu trybunału odpowiedzialnego
za dochodzenie diecezjalne w sprawie beatyfikacji Jana
Pawła II. Odczytał go wikariusz papieski dla diecezji rzymskiej kard. Camillo Ruini. Członkowie trybunału:
s∏dziowie, promotor sprawiedliwoÊci i notariusze oraz pos-

MSZA ÂW. W DNIU
URODZIN JANA PAWŁA II
18 maja przypadły 85. urodziny Jana Pawła II. Mszy Êw.
koncelebrowanej przewodniczył
abp Stanisław Dziwisz. Po
Eucharystii wszyscy zatrzymali
si∏ przy grobie zmarłego Papieža,
gdzie odÊpiewali hymn Salve
Regina. Abp Stanisław Dziwisz
wygłosił homili∏, w której
wyraził uczucia nas wszystkich.
«Drodzy Bracia i Siostry!
W dniu, w którym Ojciec
Âwi∏ty Jan Paweł II skoƒczyłby
osiemdziesiàt pi∏ç lat, zgromadziliÊmy si∏ jak dzieci dobrego
ojca wokół jego grobu, by wyraz-
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for the investigation to be conducted in the diocese in the matter of the beatification of John Paul II. It was read by the Papal
Vicar for the Diocese of Rome, Cardinal Camillo Ruini. The
members of the tribunal: the judges, the promoter of justice,
the notaries, as well as the postulator, Msgr. Slawomir Oder,
signed the document. They all took an oath that they will
faithfully fulfill their responsibilities, maintain secrecy, and
accept no money or gifts from those who may wish to influence the work of the tribunal.
Cardinal Camillo Ruini presented a biography of John
Paul II as a basis for the beginning of the beatification
process just 87 days after the death of the Servant of God:
“Whatever I might be able to add to this biography, the
heroic virtues and fame for holiness of this Servant of God,
to define the person of John Paul II in order to justify the
opening of this beatification and canonization process
seems to be unnecessary in light of all that is known about
him and the universal conviction about his sanctity.” He
also expressed hope that the process will be completed very
quickly. One can view the hundreds of letters that are sent
via e-mail to the Postulator recording the many graces received through the intercession of the Servant of God John
Paul II together with statements about his sanctity (www.
VicariatusUrbis.org/Beatificazione/). We add our prayers
that the process of canonization will be as short as possible.

iç nasze przywiàzanie, naszà t∏sknot∏ i wdzi∏cznoÊç.
Czynimy to w sposób najbardziej skuteczny, łàczàc w
tajemnicy eucharystycznej wszystkie te nasze uczucia z
miłoÊcià Chrystusa - tà miłoÊcià, którà Jan Paweł II przyjmował w každej sytuacji, dobrej czy złej, i wiernie jà odwzajemniał až po ostatnie tchnienie. I tak wszystkie nasze
wspomnienia, wszystkie myÊli i wszystkie wzruszenia stajà
si∏ naprawd∏ ofiarà Bogu przyjemnà, ofiarà dzi∏kczynnà.
Tak, właÊnie dziÊ pragniemy podzi∏kowaç Panu za dar,
jakim było žycie naszego Papieža Jana Pawła II, i za to, že
dana nam była łaska i radoÊç razem z nim žyç.
Dzi∏kujemy Panu za mocnà wiar∏, jakà žył Papiež, który
nie tylko wzywał, by otworzyç drzwi Chrystusowi, ale sam jako Êwiadek przemierzał Êwiat, pukajàc do serc. Jak wiele z
nich udało mu si∏ otworzyç na oÊciež przed Chrystusem!
Widzimy to nieustannie równiež po jego Êwiàtobliwej Êmierci.
Dzi∏kujemy Bogu za nadziej∏ Jana Pawła II, za spojrzenie si∏gajàce wiecznoÊci, za jego r∏ce złožone do modlitwy w imieniu každego i každej z nas, w imieniu całego
KoÊcioła i całej ludzkoÊci.
ZaÊpiewajmy Gloria za jego ojcowskà miłoÊç do nas i
do wszystkich ludzi na Êwiecie, za wszystkie gesty czułoÊci,
miłosierdzia i błogosławieƒstwa.
Ojcze Âwi∏ty, co roku byliÊmy przy Tobie 18 maja,
jeÊli nie osobiÊcie, to przynajmniej myÊlà i modlitwà. Nie
mogło nas zabraknàç i dziÊ.
PrzyszliÊmy razem z papiežem Benedyktem XVI, dla
którego jesteÊ «drogim Papiežem», by Ci podzi∏kowaç i
prosiç, byÊ nas nie opuszczał, byÊ dał nam odczuç, že nas
kochasz i že b∏dziesz nam nadal błogosławił.
Ojcze Âwi∏ty, módl si∏ wciàž za nas, aby nasze serca
były zawsze otwarte, szeroko otwarte przed Chrystusem.»

Translated by Fr. Walter Ziemba, Orchard Lake

MASS AT THE GRAVE OF JOHN PAUL II
ON HIS BIRTHDAY
May 18th marked the 85th birthday of Pope John Paul II.
Archbishop Stanislaw Dziwisz was the principal celebrant
at a Mass that was offered in St. Peter’s. After the Mass all
of the participants visited the grave of the Holy Father and
sang the SALVE REGINA. Archbishop Dziwisz delivered
the homily, which expressed the sentiments of everyone:
“Dear Brothers and Sisters,

SANTO SUBITO
The entire world saw this slogan in St. Peter’s Square the
day of the funeral of Pope John Paul II. The great fame of
John Paul II’s sanctity inspired the Vicar for Rome, Cardinal
Camillo Ruini, to petition Pope Benedict XVI to dispense
from the Canonical requirement to
wait 5 years before the process of
canonization can begin. The communication of the dispensation was
read on May 13th during the meeting of Benedict XVI with the clergy
of Rome. The first session of the
beatification process took place on
June 28th, the vigil of the Feast of
SS. Peter and Paul, in the Basilica
of St. John Lateran. The members
of the beatification tribunal were
seated at a special table in front of
the altar. The Roman Vicariate presented a document about the establishment of the tribunal responsible

2

On the day that Pope John Paul II would have marked
his 85th birthday, we are gathered here at his grave as faithful children of a good Father to express our attachment, our
longing, and our gratitude to him. We do this in a most
appropriate manner by interweaving these emotions with
the Eucharistic mystery and the love for Christ – that love
that John Paul II included in every situation – good or bad
– and that he faithfully and mutually extended even to his
last breath. And so all of our memories, all of our thoughts
and emotions really become a pleasing offering to God, an
offering of gratitude.
Indeed, today we wish to thank the Lord for the gift that
was the life of our Holy Father John Paul II, and for the
grace and joy that was given to us to live with him.
We thank the Lord for that strong faith by which the Pope
lived. He not only beckoned all to open the doors to Christ,
but was himself a witness in the world seeking all to open their
hearts. How many hearts he opened wide to Christ! We continue to see this continually since his holy death.
We thank God for the hope of John Paul II, for his
vision that reached all the way to eternity, for his hands
folded in prayer for each one of us, in the name of the whole
Church and all of mankind.
Let us intone a GLORIA for his fatherly love for us and
for all in the whole world, for all of his acts of sensitivity,
of mercy, and of benediction.
Holy Father, every year we were with you on May
18th, if not personally, then at least in thought and prayer.
We must be here with you today.
We came together with Pope Benedict XVI, for whom
you are the “Dear Pope,” to thank you and to ask you not to
leave us, to know that you love us and that you will continue
to bless us.
Holy Father, never cease to pray for us, that our hearts
will always be open, open wide for Christ.

A HOLY MASS OFFERED FOR
THE LATE POPE JOHN PAUL II
ACCORDING TO INDONESIAN TRADITION
There is a custom in Indonesia to believe that after a person dies he still continues to pray. This idea was demonstrated
by Pope John Paul II, who was sick and died, but still continued to bless the people. When the Pope was sick, millions of
people from all over the world prayed for the Holy Father.
Millions came for the funeral, and many came to visit his grave
and pay their respect. In a way, even though the Pope has died,
he continues his presence in souvenir shops, hotels, restaurants,
and in many other places. Although John Paul II has died, I
think that he still wishes to bless the Indonesian people, and we
as Friends of the Pope John Paul II Foundation will continue to
work for his cause. In accord with our custom in Indonesia we
will pray for John Paul II and in 40 days offer a Mass for his
intentions. We will also pray for our new Pope, Benedict XVI,
offer a Mass for his intentions, and pray for the Indonesian
people of Nias Island, where they just had an earthquake, and
many people lost their homes, schools, and churches.
After our meetings and discussions we decided to have the
Mass on May 13, 2005. We chose this date because it was the
day when Pope John Paul II was shot. The Archbishops and
Bishops of Indonesia supported the idea and joined the Friends
for this Mass. There are about 250 members in the Indonesian
Friends of the Foundation. The Mass took place in the ballroom of the Mahakam Hotel, where we decorated two big pictures of John Paul II and Benedict XVI. We used the chalice
and ciboria which were used by John Paul II. The altar was
decorated with jasmine flowers, whose scent John Paul noticed
during his visit to the Jakarta Cathedral. The Friends choir sang
during the Mass. The limited space in the ballroom forced us
to have a small altar and not too many priests. The main celebrant was Archbishop P. Turang from Kupang; others were
Archbishop P. C. Mandagi from Amboina, Archbishop M. D.
Situmorang, OFMCap., from Padang, Archbishop Y. G.
Mencuccini, CP, from Sangau, Fr.
Glinka, Fr. Terry, Fr. Rantinus, and 2
priests from Poland. There was a
total of 300 people. After Mass we
showed the DVD supplied by Msgr.
Stefan, IN LOVING MEMORY OF
JOHN PAUL II. The collection at
Mass amounted to $20.000,00. This
was given to Fr. Rantinus for the
diocese of Sibolga.
I should add that one of our
friends wishes to make a donation
to build a school. Dinner was served
after Mass at 6:00 PM and ran until
11:00 PM. Each guest received a
photo and medal of John Paul II and
a photo of Benedict XVI.
Jongky F. Januar

Translated by Fr. Walter J. Ziemba, Orchard Lake
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PARYSKIE KOŁO PRZYJACIÓŁ FUNDACJI JANA
PAWŁA II - PAPIESKIMI ÂLADAMI PO POLSCE

celebrowanà w nowoczesnej kaplicy domu studenckiego
przez jednego z pionierów Fundacji, ks. profesora Mariana
Radwana i ks. Ryszarda Krup∏, koncelebrowało jeszcze
pi∏ciu innych kapłanów, byłych stypendystów Fundacji. Ks.
profesor M. Radwan zaszczycił nas znakomitym kazaniem
po francusku. Studenci przygotowali Êpiewy chóralne i modlitwy w ich ojczystych j∏zykach. Do tego Êwi∏ta przyłàczył
si∏ pan mecenas Maciej Bednarkiewicz, członek Rady
Administracyjnej Fundacji oraz delegacja Koła Przyjaciół
Fundacji z Warszawy na czele z panià prezes, Ewà
Bednarkiewicz. Wieczór rozmów, Êpiewów i taƒca z
młodziežà studenckà, pełnà uroku i wdzi∏ku, pozwolił
powiedzieç jednemu z nas: „jeszcze nie wszystko stracone”.
Jest jeszcze nadzieja na prawdziwà wolnoÊç, na miłoÊç...
Može właÊnie tam, gdzie jeszcze niedawno w ukryciu
podtrzymywano w sercach zakazany ognik prawdy,
zajaÊnieje Êwiatło dla tych, którzy o nim zapomnieli, wpatrzeni w swój własny cieƒ.
CodziennoÊç była jednak bardziej turystyczna niž pielgrzymkowa. Bo wszystko, prawie wszystko - ale o tych
kilku nieszcz∏Êliwych „brakach” zapomnieliÊmy - dawało
najpełniejszà satysfakcj∏. Tak hotele jak restauracje czy
oberže. Prestižowe czy tradycyjne, ludowe.
Zapomniane lub niedoceniane skarby Polski renesansowej, barokowej, architektury drewnianej - obiekty wpisane na list∏ Êwiatowego dorobku kultury. Potem cmentarz
zakopiaƒski, Wieliczka, spływ Dunajcem - słoƒce, cisza,
góry i woda. Nie sposób opisaç wszystkiego. A fakt, že
grupa była ogromnie sympatyczna i uÊmiechni∏ta jest tej
podróžy ukoronowaniem.

Program został opracowany niezwykle bogato. Warszawa, ðelazowa Wola, Cz∏stochowa, OÊwi∏cim, Kraków, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Wieliczka, Chochołów,
Zakopane, D∏bno Podhalaƒskie, spływ Dunajcem, Sandomierz, Lublin, Kazimierz Dolny, Wilanów, Warszawa. PoÊród blisko czterdziestu uczestników podróžy było trzydziestu Francuzów, majàcych niewiele wspólnego z polskoÊcià.
Ich pierwsze wraženie? Zaskakujàce nieco dla nas, zakompleksionych Polaków - Polska jest krajem czystym, Polska
si∏ buduje, Polska jest młoda, rodzinna. Sà takie miejsca na
ziemi, jak pewne dni w kalendarzu. Te miejsca przežywa si∏
inaczej - jak wi∏ksze czy mniejsze Êwi∏ta, jak wažne rocznice
albo zwykłe imieniny. W tych miejscach jest po prostu coÊ
uroczystego. Zacz∏liÊmy od Warszawy: Stare Miasto, Nowy
Âwiat, Krakowskie PrzedmieÊcie, Zamek Królewski, Grób
Nieznanego ðołnierza, koncert w dworku Szopenowskim przežyte jak wizyta u bliskich. Przed niedzielnym wieczorem
jeszcze te chwile skupienia i zmagania si∏ z myÊlami przed
grobem ks. Jerzego Popiełuszki - w oczach mamy znane
zdj∏cie Jana Pawła II kl∏czàcego przed tym marmurowym
głazem (zbrodni pami∏ç nie chce dotykaç).
Kraków - metropolia, która od biskupa Stanisława do
kardynała Karola Wojtyły i ciàgle jeszcze zawiera w swoich zbolałych kamieniach całà kultur∏ tej wiernoÊci. W
Collegium Maius Uniwersytetu Jagielloƒskiego, w galerii
portretów, ten Ojca Âwi∏tego od dawna juž podpisany jest
Jan Paweł Wielki. Polska jest wierna. Wierna temu wielkiemu Człowiekowi, temu prorokowi, któremu or∏že serca i
słowa wystarczyło, by wtedy kiedy w narodach słabły juž
nadzieje, pycha pochyliła głow∏. Wierna i słusznie dumna.
Nie ma chyba miasta, wažniejszego miejsca, gdzie by nie
postawiono jeszcze pomnika Janowi Pawłowi II, nie
nazwano najwažniejszych ulic czy placów jego imieniem.
ByliÊmy i my w Polsce jakby jeszcze bardziej dumni z
naszego zaangažowania w dzieło papieskie. Dzi∏ki organizatorom czuliÊmy si∏ wszyscy nie jak turyÊci, ale jak szczególnie serdecznie przyjmowani goÊcie. Tak było w katedrze
diecezji warszawsko-praskiej, gdzie ks. abp Sławoj Głódê
przyjàł naszà grup∏ najpierw nadzwyczajnym koncertem
Orkiestry Symfoników Warszawskich, połàczonych chórów,
Epifania i Sonante, i solistów wykonujàcych Stabat Mater
Antonina Dworzaka, a nast∏pnie kolacjà w nastrojowych,
gotyckich podziemiach katedry. Tak było, kiedy dany nam
był rzadki przywilej zwiedzenia Pałacu Prezydenckiego i
uczestniczenia tam w Mszy Êw. sprawowanej w kaplicy, w
której był Ojciec Âwi∏ty i gdzie jeden z kl∏czników ozdobiony jest teraz insygniami Jana Pawła II. I tak tež przyj∏ci
byliÊmy na niedzielnej Mszy Êw. w katedrze polowej Wojska
Polskiego. Tak było nade wszystko w Lublinie, w studenckim Domu Jana Pawła II, gdzie mieszkajà stypendyÊci
Fundacji Jana Pawła II. Ksiàdz dyrektor Ryszard Krupa nadał
tej naszej wizycie charakter szczególnie uroczysty. Msz∏ Êw.

Christian Pierragnes

PAPIEþ JAN PAWEŁ II
PO RAZ DRUGI W SZTOKHOLMIE…
Tak katolicki biskup Sztokholmu, Anders Arborelius OCD
krótko okreÊlił wystaw∏ filatelistyki papieskiej Jana Pawła II,
zorganizowanà przez Polski Instytut w stolicy Szwecji przy
współpracy Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II
w Sztokholmie i OÊrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie. W istocie rzeczy o to chodziło organizatorom wystawy, aby po szesnastu latach od
historycznej wizyty Jana Pawła II w Szwecji (to wydarzenie
przypominało zdj∏cie na okładce folderu wystawy, przedstawiajàce Ojca Âwi∏tego wychodzàcego z katedry Êw.
Eryka w Sztokholmie w dniu 8 czerwca 1989 r.), na nowo
przybližyç tamtejszej społecznoÊci dokonania dwudziestopi∏cioletniej posługi papieža z Polski, a zwłaszcza jego niestrudzone zaangažowanie w sprawy KoÊcioła i Êwiata.
Wystaw∏, zatytułowanà „Papiež Pielgrzym”, zorganizowano w siedzibie Polskiego Instytutu przy Villagatan 2 w
Sztokholmie i možna było jà oglàdaç od 22 stycznia do 20
lutego 2005 roku. W gruncie rzeczy była to nowa odsłona
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wystawy zorganizowanej jesienià 2003 roku, równoczeÊnie
przez Pałac Prezydenta RP w Warszawie i OÊrodek
Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie pod
merytorycznym nadzorem ks. prof. Waldemara
Chrostowskiego i przy artystycznej i technicznej pomocy
Muzeum Narodowego w Warszawie. WÊród licznych goÊci,
którzy w sobotnie popołudnie 22 stycznia 2005 roku
zaszczycili swojà obecnoÊcià uroczystoÊç otwarcia wystawy naležy wymieniç: ambasadora RP w Szwecji Marka
Prawd∏, konsula generalnego RP w Szwecji Stefana
Skawin∏, wspomnianego juž biskupa KoÊcioła katolickiego
Andersa Arboreliusa OCD, przedstawicieli duszpasterstwa
Polaków w Szwecji z ks. rektorem Polskiej Misji
Katolickiej w Szwecji Marianem Chojnackim SDB, autora
papieskiej kolekcji filatelistycznej ks. prof. Waldemara
Chrostowskiego, prezes Towarzystwa Przyjaciół Fundacji
Jana Pawła II w Sztokholmie Bogusław∏ ZaniewiczDybeck, która włožyła całe serce i ogromny wysiłek aby
doszło do realizacji wystawy w szwedzkiej stolicy, oraz
dyrektora OÊrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu
Jana Pawła II ks. Jana Główczyka. Realizacja tej wystawy
była možliwa dzi∏ki wielkiej žyczliwoÊci i zaangažowaniu
dyrektora Polskiego Instytutu w Sztokholmie Piotra
Cegielskiego i czuwajàcej nad technicznym wykonaniem
wystawy w pomieszczeniach Instytutu Krystyny Bochenek.
UroczystoÊci otwarcia towarzyszyła Êwiàteczna atmosfera, a zabierajàcy głos podkreÊlali doniosłoÊç tego wydarzenia. Dyrektor Instytutu Piotr Cegielski, w krótkim wprowadzeniu, podkreÊlił rol∏ jakà osoba Jana Pawła II odgrywa w
sprawach polskich na arenie mi∏dzynarodowej. Ambasador
RP w Szwecji, Marek Prawda, wyraził wielkà radoÊç, že po
dwóch tak symbolicznych dla osoby Jana Pawła II miejscach
gdzie dotychczas odbyła si∏ wystawa - Warszawie i Rzymie
- przyszedł czas na Sztokholm, gdzie pami∏ç po pielgrzymce
z 1989 roku nadal jest žywa. Stefan Skawina, konsul gener-

alny RP w Szwecji zwrócił uwag∏ na wyjàtkowà rol∏ jakà
osoba Jana Pawła II odgrywa w integracji Êrodowisk polskich žyjàcych na emigracji. Biskup Anders Arborelius OCD,
oprócz wyžej przytoczonej opinii na temat wystawy, mówił o
uniwersalnych wartoÊciach pontyfikatu Jana Pawła II.
Zauwažył, že pielgrzymki Jana Pawła II po Êwiecie, o
których na poczàtku wypowiedziano tyle krytycznych słów,
okazały si∏ zbawienne dla budowania mi∏dzynarodowej
wspólnoty koÊcielnej, przyczyniały si∏ do przezwyci∏žania
uprzedzeƒ i podziałów oraz do budowania solidarnoÊci i
pokoju. Ks. prof. Waldemar Chrostowski zauwažył, že przy
pomocy tak małych druków, jakimi sà znaczki pocztowe,
možna równiež pisaç i utrwalaç histori∏ osób, instytucji i
wielkich wydarzeƒ, jak to si∏ stało w przypadku pontyfikatu
Jana Pawła II. W koƒcu ks. Jan Główczyk zaznaczył, že
filatelistyka Êwiatowa wiele miejsca poÊwi∏ca osobie Jana
Pawła II i doskonale dokumentuje wažniejsze wydarzenia
jego pontyfikatu, a j∏zyk filatelistyki ze wzgl∏du na swojà
uniwersalnoÊç doskonale nadaje si∏ do tego, by o Nast∏pcy
Êw. Piotra mówiç do wszystkich, niezaležnie od przynaležnoÊci narodowej, kulturalnej czy religijnej.
Wystawa została pomyÊlana jako wyraz szacunku i
uznania dla dokonaƒ Ojca Âwi∏tego i bez wàtpienia pokazuje ich miar∏. W 1620 znaczkach z 123 krajów zaprezentowanych na wystawie zapisana jest historia wažnych wydarzeƒ i przemian jakie dokonały si∏, gdy na Stolicy Êw.
Piotra zasiadał Papiež z Polski. W nich, jak w zwierciadle,
odbija si∏ ten Wielki Pontyfikat naznaczony modlitwà, ogromnà pracà i cierpieniem, przesiàkni∏ty duchem pasterskiej
troski i osobistym urokiem Papieža Wojtyły. Ogromna liczba
wydawnictw pocztowych poÊwi∏conych Janowi Pawłowi II
jest dowodem Êwiadczàcym o niezwykłej popularnoÊci i oddziaływaniu Ojca Âwi∏tego oraz o wielkim poszanowaniu dla
jego osoby ze strony rzàdów, paƒstw, instytucji religijnych i
społecznych z całego Êwiata.
Znaczki pocztowe sà
tylko małymi kolorowymi
drukami pocztowymi, choç
cz∏sto stanowià małe dzieła
sztuki. Towarzyszàc mi∏dzyludzkiej korespondencji i
przekraczajàc granice kontynentów, paƒstw, kultur i
religii przyczyniajà si∏ bez
wàtpienia do wymiany duchowej i kulturalnej, do dzielenia si∏ bogactwem wiedzy,
doÊwiadczenia i zdobyczy
myÊli ludzkiej. O tej roli znaczka mówił niegdyÊ Jan Paweł II do filatelistów:
„Znaczek pocztowy mo−e
si∏ przyczynić do budowania tych wi∏zi, przyjaêni
oraz przedsi∏wzi∏ć, które
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wyra−ajà wspólne i powszechne pragnienie zgody i
pokoju”.
Organizatorzy wystawy filatelistyki papieskiej Jana
Pawła II podj∏li si∏ tego przedsi∏wzi∏cia równiež dlatego,
aby zdefiniowana wyžej funkcja znaczka mogła si∏ realizowaç, gdyž nie sposób wskazaç dziÊ człowieka poza Janem Pawłem II, który zrobiłby wi∏cej dla łàczenia ludzi
dobrej woli na całym Êwiecie.

way to St. Peter's Square for the weekly General Audience
with the new Pope at 10:30 A.M. The rain stopped about
10:00 A.M. This was the day the students met with two Popes:
John Paul II and Benedict XVI. This experience marked the
beginning of the XIX Summer University of Polish Culture
organized by the Pope John Paul II Foundation.
The theme of the three-week program was: “The
Contribution of Polish Culture to the Cultures of Europe
and America.” Seventy-five individuals, including the
teachers, participated in the program. They came from 7
countries: Australia, Belorus, Canada, Lithuania, Poland,
U.S.A., and Great Britain. The days of classroom lectures
were interwoven with one-day trips to visit Rome, Assisi,
Monte Cassino, and Pompeii, as well as Orvieto and
Bagnoreggio. Evenings were spent singing Polish songs.
New friendships were made. The students also learned
about the activities of the Pope John Paul II Foundation.
Thirteen students earned 44 credits which they can add to
their education in the United States and Canada.
The lectures were conducted in Polish and in English,
but no formal courses in the Polish language were offered.
Polish was used in daily conversations, and its beauty was
highlighted in many of the public presentations. In most
instances the students do not have opportunity to speak in
Polish in their own countries. A special artistic program
was prepared for presentation at the Polish Cemetery at
Monte Cassino and in Assisi.
Archbishop Stanislaw Dziwisz, who was named
Archbishop of Krakow by Pope Benedict XVI, resided in the
Polish Home during the Summer University. He offered the
daily Mass attended by the students in the Polish Home
Chapel and provided many opportunities for personal conversations and visits.
The students experienced the beauty
of Polish culture in
many different ways.
These included lectures about Polish literature, art, film and
theatre, history, economic conditions in
Poland, life of the
Polonia, music, and
the teachings of Pope
John Paul II.
These lectures
inspired the students
to seek out evidence
of the presence of
Polish culture in the
world. Two artistic
presentations
by
Izabela
Drobotowicz-Orkisz also

SUMMER UNIVERSITY OF POLISH CULTURE
ROME 2005
The Polish Pilgrim Home in Rome hosted the l9th consecutive Summer University of Polish Culture this past summer. The program and theme for every year is different in
order to respond to the expectations of the students who wish
to come to know and deepen their knowledge of Polish culture. This year’s sessions were different from those of the past
because of the death of Pope John Paul II on April 2, 2005.
The students experienced the Pope’s absence at St. Peter’s
Basilica during the Mass that was offered at the Hungarian
Chapel in the lower crypts of the Basilica. The Mass was
offered in the intention of an early beatification of the Servant
of God, Pope John Paul II. This was followed by a visit to his
grave. There was ample time for reflection, prayer, and a spirit of gratitude to God for every day of Pope John Paul II’s pontificate and for the privilege of the students’ annual personal
visit with the Holy Father. The group lingered for a while in
St. Peter’s Basilica, which had no other visitors, and allowed
for a deeper appreciation of its artistic and religious significance. Outdoors it was raining. The students were on their
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contributed to this appreciation: “The Roman Triptych” and
“The Nation is from the Spirit” – texts from Cyprian Norwid,
Karol Wojtyla, Julian Tuwim, and others. Culture is the living
presence of a nation and its history. As the Summer
University comes to an end, everyone begins to think about
next year, enriched by this year’s experiences and suggestions
of the participants. Information about the program for next
year will be published in January of 2006.

who oversaw the technical aspects and location of the
exhibit in the Polish Institute.
A holiday spirit permeated the opening of the exhibit and
the various speakers emphasized the value and importance of
the event. Piotr Cegielski, Director of the Institute, emphasized the importance of the work of John Paul II in Polish
matters in the international arena. Marek Prawda, Polish
Ambassador in Sweden, expressed his great joy that after the
exhibit had been viewed in Warsaw and Rome it came time
for Stockholm, where the memory of the papal visit in 1989
still lives. Stefan Skawina, Polish Consul General in Sweden,
emphasized the key role that John Paul II played in the integration of Polish settlements abroad. Bishop Anders
Arborelius, OCD, spoke about the universal values of the
Pontificate of Pope John Paul II. He noted that the Pope’s pilgrimages to the world, at first criticized, proved to be the salvation for the building up of the international Church, to contribute to the elimination of prejudice and divisions, and to
this day serve as instruments of solidarity and peace. Rev.
Prof. Chrostowski observed that the history of persons, institutions, and great events can be made permanent by such a
small item as a postage stamp. This is what happened with
the pontificate of Pope John Paul II. In conclusion, Fr.
Glowczyk noted that many postage stamps from around the
world have been dedicated to the person of John Paul II.
They document the more important events of his pontificate.
The “language” of stamps through its universality lends itself
perfectly to speak to everyone about the successor to St. Peter
– no matter their nationality, culture, or religion.
The exhibit had for its purpose to express respect and
recognition for the accomplishments of the Holy Father and,
without a doubt, demonstrates their importance. The exhibit
included 1620 stamps from 123 countries. It recorded the
history of the main events that occurred during the pontificate
of the occupant of the Chair of St. Peter – the Pope from
Poland. The stamps reflect as in a mirror this great pontificate
that included prayer, great labor and suffering, a deep pastoral
spirit, and the personal concern of Pope Karol Wojtyla. The
great number of published stamps dedicated to John Paul II is
proof of his unusual popularity and influence, as well as, the
great respect of governments, countries, and religious and
social institutions from around the whole world.
Postage stamps are but small coloured postal prints, but
often they represent small works of art. As instruments of
interpersonal correspondence they cross the boundaries of
continents, countries, cultures, and religions. They share
rich knowledge, experience, and the treasure of human
thought. Pope John Paul II once spoke about this role of
stamps to philatelists: “The postage stamp can contribute to
the creation of a bond, of a friendship, and of undertakings
which express the universal desire for harmony and peace.”
The organizers of the papal exhibit of stamps wished to
fulfill the above purpose of stamps because beyond John
Paul II there is no person who did more to unify people of
good will in the world.

Translated by Fr. Walter J. Ziemba, Orchard Lake

POPE JOHN PAUL II’S
SECOND VISIT TO STOCKHOLM
Catholic Bishop Anders Arborelius, OCD, of
Stockholm used these few words to describe the philatelic
exhibit related to Pope John Paul II that was organized by
the Polish Institute in Stockholm with the cooperation of the
Friends of the John Paul II Foundation in Stockholm and
the Documentation and Research Center in Rome. The
organizers of the exhibit wished to mark the sixteenth
anniversary of the historic visit of Pope John Paul II to Sweden (the cover of the folder for the exhibit presented a picture of Pope John Paul II exiting the Cathedral of St. Eric in
Stockholm on June 8, 1989) by bringing the Holy Father
back to visit Sweden through this exhibit and showing the
accomplishments of twenty-five years of pontificate of the
Pope from Poland with emphasis on his untiring efforts for
matters of the Church and the world. The exhibit was entitled “The Pilgrim Pope” and was located at the headquarters
of the Polish Institute on Villagatan in Stockholm from January 22 to February 20, 2005. This exhibit was a new version of the exhibit that had been organized in the fall of
2004 by the Palace of the President of Poland in Warsaw
and the Documentation and Research Center of the
Pontificate of Pope John Paul II in Rome under the capable
direction of Rev. Prof. Waldemar Chrostowski with the
artistic and technical assistance of the National Museum of
Warsaw. Distinguished guests who were present for the
opening on Saturday, January 22, 2005, included the Polish
Ambassador to Sweden, Mark Prawda, Polish Consul General in Sweden Stefan Skawina, the Catholic Bishop of
Stockholm Anders Arborelius, OCD, representatives of the
Polish clergy in Sweden, headed by the Rector of the Polish
Catholic Mission, Rev. Marian Chojnacki, SDB, the creator
of the papal philatelic exhibit, Rev. Prof. Waldemar
Chrostowski, the president of the Chapter of Friends of the
Pope John Paul II Foundation in Stockholm, Boguslawa
Zaniewicz-Dybeck, who dedicated much time and effort to
make the exhibit possible, and the Director of the
Documentation and Research Center of the Pontificate of
Pope John Paul II, Rev. Jan Glowczyk. The exhibit was
made possible by the efforts of Piotr Cegielski, Director of
the Polish Institute in Stockhom, and Krystyna Bochenek,
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«A ÂWIATŁOÂĆ ÂWIECI W CIEMNOÂCI
I CIEMNOÂĆ JEJ NIE POCHŁONIE…»

przeplatała deklamacj∏ Henrika Strandberga. Wiersze spisane
przez wi∏êniów, przetłumaczono na t∏ okazj∏ na j∏zyk
szwedzki, fragment Tryptyku Rzymskiego - Spełnienie Jana
Pawła II, recytowano w j∏zyku angielskim.
UroczystoÊç zakoƒczono wspólnym spotkaniem w sali
parafialnej przy kawie i polskich wypiekach. Specjalnie na
ten dzieƒ wydaliÊmy broszur∏ w j∏zyku polskim i szwedzkim,
zawierajàcà m. in. wiersze obozowe, fragment ksiàžki hr. F.
Bernadotte oraz homilii Ojca Âwi∏tego Jana Pawła II wygłoszonej w OÊwi∏cimiu podczas pielgrzymki do Polski w 1979 r.
Drugà cz∏Êç uroczystych obchodów, dnia 8 maja, przeznaczyliÊmy jedynie dla grupy polskiej. Msz∏ Êw. celebrował
o. Wiesław Badan OMI, a goÊçmi byli konsul generalny w
Malmö pan Marek Bykowski oraz profesor Eugeniusz
Kruszewski. Pana Kruszewskiego, profesora historii i stosunków mi∏dzynarodowych na Uniwersytecie Polskim w
Londynie oraz twórc∏ i dyrektora Instytutu PolskoSkandynawskiego zaprosiliÊmy do wygłoszenia pogadanki o
pracach Zygmunta Łakociƒskiego. Miało to Êcisły zwiàzek z
obchodami zakoƒczenia wojny i akcjà „białych autobusów”.
Zygmunt Łakociƒski, historyk sztuki, naukowiec, tłumacz i
działacz społeczny mieszkał wówczas w Szwecji i wielce zasłužył si∏ udzielajàc praktycznej pomocy wi∏êniom. Dzi∏ki
jego interwencjom wiele przedmiotów b∏dàcych własnoÊcià
wi∏êniów, pomimo licznych kontroli obozowych przewieziono do Szwecji i dzi∏ki temu ocalały od zniszczenia. Załožył równiež placówk∏ zajmujàcà si∏ zbieraniem i spisywaniem zeznaƒ byłych wi∏êniów. Cz∏Êç zeznaƒ została wydana przez Instytut prof. Kruszewskiego. Prelekcja profesora
wzbudziła žywà dyskusj∏.
Na zakoƒczenie tego dnia i obchodów upami∏tniajàcych
ofiary wojny udaliÊmy si∏ na cmentarz. W polskiej kwaterze
wi∏kszoÊç stanowià groby wi∏êniów zmarłych w krótkim czasie
od przybycia do Szwecji. Zmarłym oddaliÊmy hołd, a modlitw∏
poprowadził o. Wiesław Badan. Pan konsul w przyst∏pny i
žywy sposób podkreÊlił tragiczne i bohaterskie losy polskiego
narodu podczas wojny. Masakr∏ wi∏êniów bombardowanych w
przeznaczonych
do
transportu statkach w
Zatoce Lubeckiej przypomniał ocalony z
obozu w Neunegamme
pan Czesław KwaÊniewski. Wiersz „Bo
jeÊli to jest cena twojej
wolnoÊci” wi∏êniarki z
Ravensbrück w interpretacji pani Barbary
Arvidsson, wywołał łzy
w niejednych oczach.
Na ten dzieƒ równiež
przygotowaliÊmy specjalnà broszurk∏.

Te słowa były przewodnià myÊlà homilii wygłoszonej
przez ojca Andersa Piltz OP, podczas uroczystej Mszy Êw.
dzi∏kczynnej, w dniu 24 kwietnia br., sprawowanej z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Lund.
ObchodziliÊmy 60-lecie zakoƒczenia II wojny Êwiatowej i
akcji „białych autobusów”, którymi przy aktywnej współpracy hr. Folke Bernadotte przewieziono ponad 20 000
wi∏êniów, w tym ok. 13 000 Polaków i Polek, z hitlerowskich obozów koncentracyjnych w Niemczech do Szwecji.
Parafia pod wezwaniem Êw. Tomasza z Akwinu w Lund
ma specjalny powód, aby wspominaç tamten okres - została
bowiem załožona przez ludzi, którzy przybyli z obozowego
cierpienia. W homilii przytoczono wiele fragmentów ksiàžki
napisanej przez mecenasa Božysława Kurowskiego, byłego
wi∏ênia i jednego z najstarszych parafian „Z Chrystusem w
obozie koncentracyjnym” (wydanej w j∏zyku szwedzkim). Pan
Božysław Kurowski jest załožycielem wszystkich pi∏ciu
Towarzystw/Kół Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II działajàcych na terenie Szwecji. «Obchodzimy zwyci∏stwo Chrystusa
nad Êmiercià, nad ciemnoÊcià spowijajacà chrzeÊcijaƒskà
Europ∏ lat 30 i 40 XX wieku. On jest Êwiatłem i drogà: drogà
do Ojca niebieskiego, jedynà pewnà drogà w ciemnoÊci» usłyszeliÊmy od o. Andersa Piltza na zakoƒczenie.
Obchodzimy zwyci∏stwo Chrystusa nad Êmiercià, nad
ciemnoÊcià spowijajacà chrzeÊcijaƒskà Europ∏ lat 30 i 40 XX
wieku, On jest Êwiatłem i drogà: drogà do Ojca niebieskiego,
jedynà pewnà drogà w ciemnoÊci - usłyszeliÊmy od o.
Andersa Piltza na zakoƒczenie. BezpoÊrednio po Mszy Êw.
odbył si∏ uroczysty koncert. Zofia Kurowska przypomniała
jak szwedzkie domy i rodziny wspomagały byłych wi∏êniów,
stajàc si∏ dla nich zast∏pczymi rodzinami. Muzyka J.S. Bacha
w wykonaniu organisty Romana Galeev, oraz rodziny
Wagów (Stanisław wykonał na klarnecie stary psalm pasterzy,
nast∏pnie razem z žonà i dzieçmi Ave Maria Donizettiego)

Jadwiga Kurkus
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