
MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM W RZYMIE
W XXX ROCZNICĘ WYBORU JANA PAWŁA II

Jaką nicią przewodnią objąć cały pontyfikat naszego
Papieża? W jaki sposób wskazać na źródła, z których
czerpał i pokazać zarazem szczyty życia chrześcijańskie-
go, na które nas prowadził? 

Odpowiedziom na te pytania służyło międzynarodowe
sympozjum, które zostało zorganizowane przez Fundację
Jana Pawła II – Ośrodek Dokumentacji i Studium Ponty-
fikatu Jana Pawła II oraz Papieski Wydział Teologiczny
św. Bonawentury –  «Seraphicum»  w  Rzymie  w dniach
28-30 X 2008 r. Konferencje odbywały się w auli Wydziału.

Chrystus – Kościół – Człowiek: w tych trzech
słowach tytułu sympozjum wyrażono główne obszary
refleksji nad myślą Jana Pawła II. Prelegenci mieli za
zadanie pokazać, jak Papież realizował dziedzictwo
Soboru Watykańskiego II. Ojciec Święty widział w Vati-
canum II „opatrznościowe wydarzenie”. Był to dla niego
Sobór skoncentrowany na tajemnicy Chrystusa i Koś-
cioła, a zarazem otwarty na świat i na człowieka. Sym-
pozjum towarzyszyła interesująca wystawa przedstawia-
jąca Karola Wojtyłę podczas Soboru Watykańskiego II.

Rozpoczynając sympozjum Generał Zakonu Franci-
szkanów Konwentualnych, M. Tasca, odczytał list Bene-
dykta XVI, skierowany do uczestników spotkania. Pa-

1

DECEMBER 2008VOL. VI, NO. 24 PUBLISHED BY JOHN PAUL II FOUNDATION VIA DI PORTA ANGELICA 63  00193 ROME, ITALY
TEL. 06-9761-7577  TEL/FAX: 0039-0668-618-44; E-MAIL: jp2f@nettuno.it  

30. ROCZNICA WYBORU KARD. KAROLA WOJTYŁY
NA STOLICĘ PIOTROWĄ

BIULETYN / NEWSLETTERBIULETYN / NEWSLETTER

16 października obchodziliśmy 30. rocznicę wyboru
kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Wspomnienie
tego wydarzenia stało się dla Kościoła okazją, by wrócić
myślą do tego historycznego momentu i zatrzymać się
nad dziełem pontyfikatu Jana Pawła II. W Rzymie w tym
dniu Mszy św. w Bazylice św. Piotra przewodniczył
kard. Stanisław Dziwisz. W wygłoszonym kazaniu
powiedział m.in.: «Trzeba odczytać wszystkie wypowie-
dzi Jana Pawła II na temat budowania cywilizacji życia i
miłości, a są ich tysiące. Trzeba dostrzec w nich instruk-
cję, w jaki sposób ten gmach życia i miłości wznosić (...)
Dziś dziękuję Słudze Bożemu za to, że uczył nas ewan-
gelicznej drogi na wszystkich jej etapach, łącznie z tym
najtrudniejszym, ostatnim – od wysłuchania wyroku
śmierci, aż do jej nadejścia». Wieczorem zaś w Auli
Pawła VI, w obecności Papieża Benedykta XVI miała
miejsce projekcja filmu «Świadectwo», który w sposób
bardzo wzruszający przypomniał najważniejsze momen-
ty z życia i pontyfikatu Jana Pawła II. Z tej też okazji
zaplanowano w Rzymie plener artystów plastyków zaty-
tułowany «Dobro i piękno», nawiązując w ten sposób do
listu Jana Pawła II skierowanego do artystów w 2000
roku.

Fundacja Jana Pawła II, szczególnie jedna z jej insty-
tucji, Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu, zor-
ganizowała międzynarodowe sympozjum: Jan Paweł II –
Sobór Watykański II. 

Do fundacyjnych uroczystości rocznicowych trzeba
dołączyć inicjatywy Kół Przyjaciół Fundacji na całym
świecie. Informujemy o tym w bieżącym Biuletynie.
Administrator Fundacji przebywał z tej okazji w USA i
Kanadzie, odwiedzając: Nowy Jork, Częstochowę Ame-
rykańską, Filadelfię, Charleston, Atlantę, Los Angeles i
Toronto. W każdym z tych miejsc zatrzymywano się nie
tylko na początku pontyfikatu, ale dostrzegano dar jego
obecności w życiu Kościoła i w działalności Fundacji
Jana Pawła II. Szczególną oprawę miało spotkanie w Los
Angeles, gdzie po Mszy św. w kościele Matki Boskiej
Częstochowskiej spotkaliśmy się w sali parafialnej na
okolicznościowym bankiecie i konferencji zatytułowa-
nej: Jan Paweł II – pontyfikat, który trwa. 30. rocznica
wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

Wszystkim członkom Kół Przyjaciół Fundacji, a
szczególnie ich prezesom składamy podziękowanie za
zorganizowanie tych spotkań oraz za wielkoduszne
włączenie się w działalność Fundacji.



pież podkreślił, że celem Soboru i celem życia Jana Pa-
wła II było przybliżenie Boga współczesnemu światu.
Kard. Stanisław Dziwisz wskazał, że Karol Wojtyła miał
trzy wielkie pasje w swoim życiu, które go jednoczyły z
Bogiem: Chrystus, Kościół i człowiek. Z nich wyrosło
przesłanie jego pontyfikatu: „Nie lękajcie się!”. Wezwa-
nie to miało swoje źródło także w refleksji nad Soborem.
Kard. T. Bertone, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, za-
znaczył, że dla Papieża Vaticanum II był Soborem Chrys-
tusa, Kościoła i człowieka. Dlatego naśladowanie Jezusa
prowadziło go do miłości Kościoła i służby ludziom.
Reprezentantka burmistrza Rzymu życzyła, aby refleksja
nad dziedzictwem Jana Pawła II otwierała nowe perspek-
tywy także dla życia społeczno-politycznego. 

W czasie pięciu sesji wygłoszono dwadzieścia refera-
tów, które miały charakter konferencji lub też relacji,
tworzących panele dyskusyjne. Moderatorami sesji byli
kardynałowie: W. J. Levada, C. Ruini, S. Ryłko oraz pani
ambasador H. Suchocka. Poszczególne części sympozjum
były poświęcone odrębnym tematom: znaczeniu Soboru
Watykańskiego II; Chrystusowi, który objawia pełną pra-
wdę o godności osoby ludzkiej; Kościołowi, który jako Lud
Boży zmierza do wieczności po drogach historii; człowie-
kowi, który słyszy głos Boga w swoim sumieniu i w wy-
zwaniach, jakie stawia przed nim życie. Wśród prelegentów
byli współpracownicy Jana Pawła II: kard. P. Poupard,
abp P. Marini, abp A. Amato, czy też bp T. Pieronek i ks.
A. Szostek. Byli obecni także wybitni znawcy jego myśli
jak kard. C. Caffarra, abp I. Sanna, R. Buttiglione i G.
Weigel. Zaproszenie do udziału przyjęły osoby z różnych

środowisk naukowych z Rzymu (o. M. Augé, o. G.
Miranda, o. G. Iammarrone, M. Borghesi, o. W. Giertych,
L. Tortorella), z innych włoskich miast (M. Cangiotti, A.
Lo Presti, I. Siviglia), czy M. Waldstein z USA oraz postu-
lator w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego Jana
Pawła II, ks. S. Oder. Prelegenci reprezentowali Stolicę
Apostolską, narody: polski, włoski, hiszpański, amery-
kański, francuski i austriacki, czy też miasta: Kraków,
Lublin i Rzym, związane z Karolem Wojtyłą. 

Szersze jeszcze spektrum tworzyli uczestnicy sympo-
zjum, wypełniający aulę «Seraphicum». Byli wśród nich
kardynałowie: J. Glemp i I. Dias, arcybiskupi: J. Kowal-
czyk, E. Nowak i Sz. Wesoły czy biskupi: J. Zając i J. Je-
zierski. Udział wzięli przedstawiciele z różnych środo-
wisk akademickich i kościelnych, pochodzący z ponad
dziesięciu narodowości. Wśród nich byli członkowie i
przyjaciele Fundacji Jana Pawła II. Uczestnikom zapew-
niono nie tylko serię wykładów, ale także obiad i kawę
podczas przerw, co stanowiło okazję do wielu spotkań i
rozmów. Sympozjum zakończyło się uroczystym obiadem
w Domu Polskim. Dzięki „Ufficio Stampa” i akredyto-
wanym dziennikarzom, informacja o sympozjum dotarła
do szerszego grona ludzi. Jednym w wymiernych owoców
tych dni będzie publikacja wygłoszonych konferencji. 

Ks. J. Główczyk i ks. A. Dobrzyński z Ośrodka Doku-
mentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II, jak również
o. Z. Kijas z Papieskiego Wydziału Teologicznego –  «Se-
raphicum» serdecznie dziękują Członkom i Przyjaciołom
Fundacji Jana Pawła II za finansową pomoc, bez której
nie byłoby możliwe zorganizowanie sympozjum. Dzięki
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materialnemu wsparciu, jak również życzliwości i zain-
teresowaniu wielu osób, udało się uczynić ważny krok na
drodze refleksji nad pontyfikatem Jana Pawła II.

Ks. Andrzej Dobrzyński

UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE W LUBLINIE

„Wieczorem 16 października 1978 roku cały niemal
świat usłyszał słowa Habemus Papam, a radość Kościoła
z wyboru nowego papieża „wyrażały” bijące dzwony.
Jednak Kościół na terenach byłego Związku Radziec-
kiego był niemym świadkiem tych wydarzeń…” – od
takiego wspomnienia rozpoczęła się w Lubelskim Domu
Fundacji Jana Pawła II uroczysta liturgia w 30. rocznicę
wyboru ks. kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Po
trzydziestu latach Kościół ten mógł już głośno wyrażać
swoją radość i wdzięczność. Czynili to także przedstawi-
ciele tego Kościoła – stypendyści Fundacji Jana Pawła II,
zgromadzeni na uroczystej Mszy św.; młodzi, którzy
dzięki niestrudzonej posłudze Sługi Bożego Jana Pawła II
mogą w sposób wolny wyznawać swoją wiarę oraz
budować cywilizację miłości na gruzach imperium zła i
nienawiści, którzy na dodatek doświadczają tak wyraźnie
owoców tego pontyfikatu w postaci stypendium Fundacji
Jana Pawła II. Na przestrzeni trzydziestu lat Kościół mil-
czący uzyskał prawo głosu.

Uroczystej liturgii przewodniczył ks. bp Aleksander
Kaszkiewicz, ordynariusz diecezji grodzieńskiej na Bia-
łorusi. Ksiądz Biskup skoncentrował się w swej homilii
na owocach, które pontyfikat Jana Pawła II zrodził na
Wschodzie. Przypomniał drogę do wolności, po której
przeszły narody Europy Środkowo–Wschodniej prowa-
dzone przez Papieża Słowianina. Podziękował również
Fundacji Jana Pawła II, która pomogła w zdobyciu wy-

kształcenia 12 księżom diecezji grodzieńskiej. Po
powrocie do swej diecezji podjęli oni obowiązki w semi-
narium duchownym, w kurii i sądzie biskupim w Grod-
nie. Także kilkudziesięciu świeckich stypendystów z
diecezji grodzieńskiej ukończyło studia w KUL. Obec-
nie stypendia otrzymuje 10 księży z tej diecezji i kilka-
naście świeckich osób.

Wszyscy oni wraz ze stypendystami z Kazachstanu,
Rosji, Litwy, Łotwy, Mołdawii oraz Ukrainy dziękowali
Bogu za lata posługi i świętość życia Jana Pawła II.
Większość stypendystów nie miała szczęścia do bezpo-
średniego spotkania z nim, lecz wszyscy bez wątpienia
zapoznają się z Janem Pawłem II poprzez pielgrzymki,
światowe spotkania młodzieży, konferencje, dokumenty,
poezję. Bliska więź z umiłowanym Ojcem Świętym Ja-
nem Pawłem II rodzi się z samego faktu stania się sty-
pendystą Fundacji noszącej jego imię, bo wchodząc w
krąg promieniowania jego ojcostwa stajemy się dziećmi,
o które on szczególnie się zatroszczył.

Marianna Praworska

SPOTKANIE PARYSKIEGO KOŁA PRZYJACIÓŁ
FUNDACJI JANA PAWŁA II W CHANTILLY

Listopadowe, niedzielne popołudnie, dzień chyli się
jak powoli gasnące światła rampy. Dekoracja sceny,
która jeszcze godzinę temu mieniła się odcieniami zie-
leni, złota i czerwieni – tęcza ta, co z ziemi ku niebu się
wznosi – szarzeje, nic jednak nie tracąc z siły zachwyca-
nia. Scena nie jest tu przenośnią, jest rzeczywiście miej-
scem, urokliwym kadrem w Chantilly, w którym, dzięki
uprzejmości właściciela Teatru de la Faisanderie, pana
Yves Bienaimé, Fundacja Jana Pawła II mogła tym razem
tutaj oddać hołd swojemu Założycielowi z okazji 30.

rocznicy jego wyboru na Stolicę
Piotrową.

Ten plenerowy teatr został użyczony,
„człowiekowi teatru, który kochał przy-
rodę” jakim był Jan Paweł II, powie-
działa pani prezes, dr Christiane Tom-
kiewicz. „Człowiek żyje prawdą i
miłością. Ta miłość jest twórcza, ta
miłość przynosi natchnienie, rodzi
najgłębsze motywy w sercu aktyw-
ności twórczej człowieka...” – pisze
Jan Paweł II.

Msza święta koncelebrowana przez
sześciu kapłanów pod przewod-
nictwem ks. prał. Stefana Wylężka z
Rzymu, z udziałem ks. inf. Stanisława
Jeża, Rektora Polskiej Misji Katolic-

3



kiej we Francji, odprawiona była w intencji rychłej bea-
tyfikacji Jana Pawła II. W swojej homilii, ks. prałat Wy-
lężek mówił o tym szczególnym darze jakim był ponty-
fikat Jana Pawla II. „W chwilach trudnych Bóg wysyła
ludzi wyjątkowych, zdolnych przynieść pokój i wzmocnić
zagrożoną nadzieję”. I metoda jest tylko jedna: miłość
Chrystusa, organicznie złączona z miłością człowieka.
Ta, o którą po trzykroć pytał Jezus świętego Piotra. Ta, o
której zapewniał Jan Paweł II. 

Byliśmy liczni w tej sali zatopionej w pięknie natury.
Z radością przyjęliśmy grupę członków Koła z Vaudri-
court z ks. Józefem Kuroczyckim na czele. Wdzięczni
jesteśmy tym, którzy przyszli z grupami swoich przy-
jaciół. Wzruszenie dotknęło wszystkich.

Koncerty Weroniki Kadłubkiewicz, wybitnej skrzypa-
czki o karierze międzynarodowej i Beatrice Rajca, mło-
dej harfistki, pozwoliły przeżyć moment tego zachwytu,
do którego zdolny z natury jest tylko człowiek, zachwytu
prowadzącego do miłości twórczej.

Było to najlepsze możliwe przejście do obejrzenia w
tym samym skupieniu filmu „Credo”, w którym, na tle
śpiewu wielkiego tenora Andrea Bocelli, przewijały się
obrazy tej niezwykłej więzi, jaka stworzyła się między
Ojcem Świętym i niezliczonymi tłumami wszystkich
kultur od pierwszych chwil pontyfikatu do pogrzebu Jana
Pawła II.

To teatralne popołudnie zatytułowane było „Jan Paweł II
– wzruszenie, pamięć, posłanie”.

Teraz najważniejsze jest POSŁANIE.

Christian Pierragnes

ZEBRANIE  KOŁA PRZYJACIÓŁ 
FUNDACJI JANA PAWŁA II  W TORONTO

Coroczne zebranie członków Koła Przyjaciół Fundacji
Jana Pawła II miało tym razem jubileuszowy charakter,
gdyż łączyło się z 10. rocznicą działalności Koła. Odbyło
się ono 21 października w sali parafialnej przy kościele
św. Kazimierza, a rozpoczęło się Mszą św. koncele-
browaną przez ks. proboszcza Mariana Gila i przybyłego
z Rzymu ks. prałata Stefana Wylężka, administratora
Fundacji Jana  Pawła II.

Podczas Mszy świętej śpiewał chór «Stokrotki» z
Hamilton, którym kieruje Kazimierz Chrapka. Nie mogło
zabraknąć „Barki”, pieśni, która towarzyszyła Janowi
Pawłowi II podczas całego jego pontyfikatu. 

Nawiązując do czytanej Ewangelii ks. Prałat mówił o
czuwaniu, do którego nas wzywa Pan Jezus. Przejawia
się ono w różny sposób w życiu każdego ucznia Chrystusa.
Istotne, by przyjmować postawę czuwania i być w niej
złączonym z Panem Jezusem, tak jak Jan Paweł II,

którego 30. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową obcho-
dziliśmy 16 października.

Po Mszy św. wszyscy przeszli do sali parafialnej. Ze-
branie otworzyła Danuta Warszawska, prezes Koła. Na
wstępie przywitała wszystkich zebranych członków Koła
i przedstawiła sprawozdanie Zarządu z działalności Koła.
Tym razem było ono szersze i nie obejmowało jedynie
ostatniego roku. Okres 10 lat to bogaty w działalność
czas, ale rocznica taka równocześnie skłania do spoj-
rzenia w  przyszłość. Jubileusz ten upamiętnia publikacja
„10 lat Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Toron-
to” wydana w języku polskim i angielskim, która jest
przypomnieniem początków Koła oraz różnych podej-
mowanych przez nie inicjatyw. Piękne zdjęcia przypomi-
nają historię Koła oraz szereg niezapomnianych spotkań z
Janem  Pawłem II. Koło świadczy w środowisku Toronto
o dziele Fundacji oraz wspiera finansowo jej działalność,
przeznaczając zebrane fundusze na program edukacyjny
Fundacji, który obejmuje młodzież z Europy Środkowo-
Wschodniej studiującą na Katolickim Uniwersytecie Jana
Pawła II w Lublinie i Papieskiej Akademii Teologicznej w
Krakowie. Pani Prezes wspomniała wiele osób, które
społecznie, z wielkim zaangażowaniem na różny sposób
pomagają promować działalność Koła.

Obecni na zebraniu zatwierdzili sprawozdanie finan-
sowe za ostatni rok, przedstawione przez Bohdana Kopij,
udzielając absolutorium ustępującemu zarządowi Koła.
Następnie wybrano w tajnym głosowaniu nowych człon-
ków zarządu: prezesem została wybrana Danuta Warszaw-
ska, sekretarzem – Zofia Kustra, sekretarzem finanso-
wym – Marek Kornaś.

Obecny na zebraniu ks. prałat Stefan Wylężek pogra-
tulował wyboru nowym członkom Zarządu, życząc im
owocnej pracy w najbliższym roku. Podziękował równo-
cześnie wszystkim członkom Koła za ich troskę i wspar-
cie udzielane Fundacji Jana Pawła II. Podzielił się rów-
nież informacjami na temat  uroczystości upamiętniają-
cych 30. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na
Stolicę Piotrową, jakie odbyły się w Rzymie 16 i 19 paź-
dziernika. Z dużym zainteresowaniem wysłuchano infor-
macji dotyczących procesu kanonizacyjnego Sługi Bo-
żego Jana Pawła II. Ks. Prałat odpowiadał również na
pytania dotyczące zarówno życia Kościoła jak i działal-
ności Fundacji Jana Pawła II.

Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Toronto liczy
150 członków. Modląc się i oczekując na kanonizację
Sługi Bożego Jana Pawła II, podejmijmy chętnie jego
wezwanie: «Pomagając Fundacji okazujecie życzli-
wość Papieżowi», i włączmy się w to dzieło, które on
sam powołał do istnienia i które powierzył nam w ducho-
wym testamencie. 

Danuta Warszawska
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LE SYMPOSIUM INTERNATIONAL À ROME
EN 30e ANNIVERSAIRE DE L’ÉLECTION 

DE JEAN PAUL II 

Quel fil conducteur peut embrasser tout le pontificat de
notre Pape? Comment montrer les sources dans les-
quelles Il a puisé et, en même temps, regarder les som-
mets de la vie chrétienne vers lesquels Il nous menait?
C’est pour répondre à ces question qu’a été organisé par
la Fondation Jean Paul II – Centre de Documentation et
d’Etudes du Pontificat de Jean Paul II et le Faculté
Pontifical de Théologie St Bonaventure – «Seraphicum»,
à Rome du 28 au 30 octobre 2008 le symposium interna-
tional. Les Conférences ont eu lieu dans la grande salle
de la Faculté.

Christ – Eglise – Homme: c’est par ces trois mots
dans l’intitulé du  symposium qu’on a voulu définir les
principales étendus de la réflexion sur la pensée de Jean
Paul II. Les conférenciers se devaient de montrer com-
ment le Pape réalisait les directives du Concile Vatican
II. Le Saint Père voyait dans le Vaticanum II „un événe-
ment providentiel”. C’était pour lui le Concile concen-
tré sur le mystère du Christ et celui de l’Eglise, et en

même temps ouvert au monde et à l’homme.
L’exposition présentant Karol Wojtyla lors du Concile
accompagnait le symposium. 

En ouvrant le symposium, le  général de l’Ordre des
Franciscains Conventuels, M. Tasca, a lu la lettre de
Benoît XVI, adressée aux participants. Le Pape y a mis
l’accent sur le fait que l’objectif du Concile comme
celui de la vie de Jean Paul II était de rapprocher Dieu
du monde moderne. Le card. S. Dziwisz a rappelé que
Karol Wojtyla avait dans sa vie trois passions qui l’unis-
sait à Dieu: Christ, Eglise et homme. C’est d’elles qui
est née le célèbre «N’ayez pas peur!» Et cet appel avait
également sa source dans la réflexion sur le Concile. Le
card. T. Bertone, secrétaire d’Etat du Siège Apostolique,
quant à lui, a remarqué que pour le Pape le Vaticanum
II était un Concile du Christ, de l’Eglise et de l’homme.
C’est pour cela que l’imitation de Jésus le conduisait à
l’amour de l’Eglise et au service de l’homme. Le repré-
sentant du maire de Rome a émis le souhait que la
réflexion sur l’héritage de Jean Paul II  ouvre de nou-
velles perspectives également pour la vie sociale et
politique.

Les cinq sessions comprenaient vingt conférences
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Le 16 octobre dernier c’était le 30e anniversaire de
l’élection du cardinal Karol Wojtyla  au Siège de Pierre,
une occasion pour l’Eglise de repenser ce moment histo-
rique et de s’arrêter sur l’œuvre du pontificat de Jean
Paul II. La Messe à la Basilique St Pierre a été présidée
par le Cardinal St. Dziwisz.

Dans son homélie il a dit entre autre: «Il faut relire
tous les discours de Jean Paul II sur l’édification d’une
civilisation de la vie et de l’amour, et il y en a des mil-
liers. Il faut y déceler une instruction pour savoir com-
ment ériger cet édifice de la vie et de l’amour (…)
Aujourd’hui je remercie le Serviteur de Dieu de nous
avoir appris ce chemin évangélique à toutes ses étapes,
y compris cette dernière, la plus difficile – depuis la sen-
tence de la mort jusqu’à sa venue».

Le soir, dans  la Salle Paul VI, en présence du S.S.
Benoît XVI, a eu lieu la projection du film „Témoi-
gnage” qui, avec beaucoup d’émotion, rappelle des
moments les plus signifiants de la vie et du pontificat de
Jean Paul II. A cette occasion a été organisée à Rome
une manifestation artistique intitulée «Le Bien et la
Beauté» en référence à la lettre de Jean Paul II aux
artistes de l’an 2000.

La Fondation Jean Paul II et en particulier l’une de ses

institutions, le Centre de Documentation et d’Etudes du
Pontificat a organisé le Symposium international: Jean
Paul II – Concile Vatican II.

A ces célébrations romaines il faut ajouter les initia-
tives de différents Cercles des Amis de la Fondation dans
le monde entier. Nous en parlons dans le présent Bulletin. 

L’Administrateur de la Fondation a fait à cette occa-
sion le déplacement aux Etats-Unis et au Canada, ren-
contrant les Cercles de New York, Czestochowa
Américaine, Philadelphie, Charleston, Atlanta, Los
Angeles et Toronto. Partout la mémoire allait bien au-
delà de ce début du pontificat en percevant la présence
toujours vivante de Jean Paul II dans la vie de l’Eglise et
dans l’action de sa Fondation.  A Los Angeles où, après
la Messe à l’église Notre Dame de Czestochowa, nous
nous sommes réunis à un banquet et une conférence inti-
tulée  «Jean Paul II – un pontificat qui dure. 30e anniver-
saire de l’élection du card. Karol Wojtyla à la succession
de Pierre».

Nous adressons à tous les membres des Cercles des
Amis de la Fondation Jean Paul II et en particulier à
leurs présidents nos remerciements pour l’organisation
de ces rencontres et leur engagement dans l’action de la
Fondation

30e ANNIVERSAIRE DE L’ÉLECTION 
DU CARDINAL KAROL WOJTYLA



suivies de tables rondes. Les cardinaux W.J. Levada, C.
Ruini, S. Rylko et Madame l’ambassadrice H.
Suchocka en étaient des modérateurs. Les différentes
parties du symposium traitaient les thèmes comme:
l’importance du Concile Vatican II, le Christ qui révèle
la pleine vérité sur la dignité de la personne humaine,
l’Eglise qui, en tant que le Peuple de Dieu, marche vers
l’éternité sur les chemins de l’histoire, l’homme qui
entend la parole de Dieu dans sa conscience et dans les
défis que lui pose la vie.   Parmi les conférenciers il y
avait des collaborateurs de Jean Paul II: le card. P.
Poupard, les archevêques: P. Marini et A. Amato, ou
encore Mgr T. Pieronek et le père A. Szostek. Etaient
présents aussi d’éminents spécialistes de sa pensée
comme le card. C. Caffarra, archevêque I. Sanna, R.
Buttiglione et G. Weigel. D’autres personnalités du
milieu scientifique romain ont accepté l’invitation
(pères M. Augé, G. Miranda, G. Iammarrone, M.
Borghesi, père W. Giertych, mme L. Tortorella), ainsi
que d’autres scientifiques (M. Cangiotti, A. Lo Presti, I.
Siviglia), ou encore M. Waldstein des USA et le postu-
lateur au procès pour la béatification du Serviteur de
Dieu, père S. Oder. Les conférenciers représentaient le
Siège Apostolique, les peuples polonais, italien, espa-
gnole, américain, français et autrichien et les ville
comme Cracovie, Lublin ou Rome liées à la personne
de Karol Wojtyla. 

Les auditeurs participant au symposium remplissant
la grande salle du «Seraphicum» présentaient un éven-
tail encore plus large. Parmi eux les cardinaux: J.
Glemp et I. Dias, archevêques: J. Kowalczyk, E. Nowak
et Sz. Wesoly ou évêques: J. Zajac et J. Jezierski. Divers
milieux académiques et ecclésiastiques d’une dizaine
des pays ont été représentés.  Des membres des Cercles

des Amis de la Fondation Jean Paul II y ont pris part
également. Les „pauses café” et les déjeuners en com-
mun ont permis de nombreuses rencontres et dialogues.
Le symposium a été clôturé par une réception à la
Maison Polonaise à Rome. Grâce à „Ufficio Stampa” et
les journalistes accrédités l’information est parvenue à
un large public. La publication des conférences sera un
fruit mesurable de ce symposium.

Les  Pères J. Glówczyk et A. Dobrzynski du Centre
de Documentation et d’Etudes du Pontificat de Jean
Paul II ainsi que le père Z. Kijas de la Faculté Pontifical
de Théologie – «Seraphicum» remercient cordialement
les Membres et les Amis de Fondation Jean Paul II pour
leur aide financière sans laquelle il aurait été impossible
d’organiser cet événement. Grâce à cette bienveillance
de nombreuses personnes un pas important sur le che-
min de la réflexion sur le pontificat de Jean Paul II a été
possible. 

LES CELEBRATIONS DE L’ANNIVERSAIRE 
A LUBLIN

„Le soir du 16 octobre 1978 le monde entier presque
a entendu les mots Habemus Papam, et la joie de
l’Eglise de l’élection d’un nouveau Pape s’exprimait
par les sons des bourdons. Seule Eglise sur les terri-
toires de l’ex Union Soviétique en était un témoin
muet...” – c’est par cette réminiscence qu’à commencé
à la Maison de la Fondation Jean Paul II à Lublin la
liturgie du 30e anniversaire de l’élection du cardinal
Karol Wojtyla au Siège de Saint Pierre.     

Trente ans après, cette Eglise a pu enfin exprimer à
haute voix sa joie et sa reconnaissance. C’était le cas de
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jeunes membres de cette Eglise, les boursiers de la
Fondation Jean Paul II réunis à une Messe solennelle,
ceux qui,  grâce aux inlassables efforts du Serviteur de
Dieu Jean Paul II, peuvent maintenant librement
confesser leur foi et construire la civilisation de l’amour
sur les ruines du mal et de la haine, qui, en plus, béné-
ficient concrètement des fruits de ce pontificat ayant
obtenu des bourses d’études de la Fondation. En espace
de cette dernière trentaine d’années, l’Eglise du silence
a retrouvé sa voix.

La liturgie solennelle a été présidée par Mgr
Aleksander Kaszkiewicz, évêque de Grodno en Biélo-
russie. Dans son homélie, il a mis l’accent sur les fruits
du pontificat de Jean Paul II à l’Est de l’Europe, a rap-
pelé le chemin de la liberté parcouru par les nations de
l’Europe Centrale et Orientale guidées par le Pape
slave. 

Il a remercié la Fondation Jean Paul II qui a aidé à la
formation des 12 prêtres de son diocèse qui, au retour de
leurs études, travaillent au séminaire, dans la curie et au
Tribunal épiscopal de Grodno.  En dehors de ces prêtres,
quelques dizaines de laïcs ont pu faire leurs études à
l’Université Catholique de Lublin. Actuellement 10
prêtres et une douzaine de laïcs y bénéficient des bourses
d’études.

Tous, avec les boursiers de Kazakhstan, Russie,
Lituanie, Lettonie, Moldavie et Ukraine ont rendu grâce
à Dieu pour les années de service et la sainteté de vie du
Pape Jean Paul II. La plupart de ces boursiers n’a pas eu
la chance de rencontrer Jean Paul II, mais tous, sans
aucun doute, ont à cœur de connaître sa pensée en parti-
cipant aux rencontres internationales des jeunes, aux
conférences, aux pèlerinages, en lisant ses documents
ou sa poésie. Un lien particulier avec le bienaimé Jean
Paul II naît du simple fait d’être le boursier de la
Fondation qui porte son nom. En entrant dans le rayon-
nement de sa paternité nous ses enfants pour lesquels Il
avait la plus grande sollicitude. 

LA JOURNÉE DU PAPE A CZESTOCHOWA
AMERICAINE AVEC MONSEIGNEUR 

STEFAN WYLEZEK

Le dimanche 12 octobre, le Cercle des Amis de la
Fondation Jean Paul II de New York s’est rendu à
Czestochowa américaine, capitale spirituelle de la
Polonia, pour célébrer la Journée du Pape et le 30e anni-
versaire de l’élection du cardinal Karol Wojtyla au
Siège de Pierre. Mgr Stefan Wylezek, l’administrateur
de la Fondation Jean Paul II, est venu de Rome spécia-
lement pour cette occasion. 

En arrivant sur le lieu, nous avons déposé des fleurs

devant la statue de Jean Paul II et avons chanté
«Barka». Ensuite, au sanctuaire de la Vierge, a été célé-
brée la Messe d‘action de grâce pour le pontificat de
Jean Paul II. Cette Eucharistie, concélébrée par de nom-
breux prêtres de Chicago et de la Philadelphie, a été
présidée par Mgr Stefan Wylezek qui, dans son homé-
lie, se souvenait des événements d’il y a trente ans. Et
surtout de cette Messe célébrée par Jean Paul II sur la
place Saint Pierre, le 22 octobre 1978, où ont été pro-
noncées ces paroles du pontificat: «Ouvrez grandes les
portes au Christ. N’ayez pas peur!» 

Le long ministère de Jean Paul II était une expres-
sion de son lien avec le Christ crucifié et ressuscité. Le
Saint Père nous a rappelé que nous avons tous la voca-
tion de vivre avec le Christ et porter le Christ au
monde. Nous avons rendu grâce à la Providence Divine
pour l’œuvre de ce Pontificat de Jean Paul II qui était
un don pour l’Eglise et le monde. Mgr Wylezek a ter-
miné son homélie par les paroles suivantes: «Saint
Paul dit: „Je peux tout en Celui qui me réconforte”. Et
Jean Paul II nous appelle „Ouvrez grandes les portes
au Christ. N’ayez pas peur!” Notre action de grâce est
également pour nous un défi: faire entrer ces appels
dans les profondeurs de nos cœurs».

Nous nous sommes réunis après la Messe, autour de
notre hôte de Rome pour des conversations et une photo
devant la statue de Jean Paul II, souvenir de notre séjour
à la Czestochowa américaine. Nous avons remercié Mgr
Wylezek pour sa venue et la célébration de l’Eucharistie
que nous avons vécue avec une grande émotion. Notre
visite dans ce sanctuaire marial s’est terminée par la
prière du rosaire dans la chapelle de Notre Dame de
Czestochowa.

Ce pèlerinage à Czestochowa Américaine était pour
nous un temps de prière commune et de réflexion sur le
pontificat du Pape polonais. 

Zofia Twarowska

30 E ANNIVERSAIRE À CHANTILLY, 
AU THÉÂTRE DE LA FAISANDERIE

Un dimanche d’automne, le jour décline comme
s’éteignent lentement les feux de la rampe.  Le décore
de la scène qui, il y a une heure encore, miroitait de
nuances du vert, de l’or et du rouge – cet arc en ciel
qui monte de la terre vers le ciel – grisaille sans rien
perdre cependant de sa force d’émerveillement. La
scène n’est pas ici une parabole, c’est une vraie scène,
un lieu enchanteur à Chantilly, le Théâtre de la
Faisanderie  où, grâce à la gentillesse de son créateur,
M. Yves Bienaimé, le Cercle de France de la
Fondation Jean Paul II a pu cette fois rendre homma-
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ge à son Fondateur en ces jours d’anniversaire. Ce
théâtre en plain-air a été offert „à l’homme de théâtre
qui aimait la nature» qu’était Jean Paul II» - a dit la
présidente, dr Christiane Tomkiewicz, en remerciant
M. Bienaimé.  „L’homme vit de la vérité et de l’amour.
Cet amour est créateur, cet amour apporte l’inspira-
tion, fait naître les motivations les plus profondes au
cœur de l’activité créatrice de l’homme…» – écrit
Jean Paul II.

La Messe concélébrée par six prêtres, parmi eux Mgr
Stanislaw Jez, Recteur de la Mission Catholique Polo-
naise de France, et présidée par Mgr Stefan Wylezek de
Rome  nous a réunis dans la prière pour la rapide béati-
fication de Jean Paul II. Dans son homélie, Mgr
Wylezek parlait de ce don extraordinaire  qu’était le
pontificat de Jean Paul II: „Dans les moments difficiles,
Dieu  envoie des hommes exceptionnels, capables d’ap-
porter la paix et de renforcer l’espérance menacée». Et
il n’y a qu’une seule méthode, celle de l’amour du
Christ, organiquement relié à l’amour de l’homme.
Celui sur lequel Jésus a interrogé Saint Pierre par trois
fois. Celui dont Jean Paul II ne cessait de parler. 

Nous étions nombreux dans ce théâtre de verdure,
noyé dans la beauté de la nature. Le groupe de membres
du cercle de Vaudricourt avec le Père Joseph
Kuroczycki à leur tête, nous ont fait la joie de venir de
si loin. Nous étions heureux de voir ceux qui ont fait
venir leurs nombreux amis… l’émotion a touché tout le
monde… 

Les concerts de Weronika Kadlubkiewicz, une violo-
niste renommée, à une carrière internationale et
Beatrice Rajca, jeune harpiste, nous ont permis de
vivre ces moments d’émerveillement dont seul l’hom-
me est capable, émerveillement qui conduit à l’amour
créateur.

C’était  la meilleure transition possible pour regarder,
dans le même recueillement, le film „Credo” où, sur le
fond de chants d’Andrea Bocelli, passaient les images
de ce lien extraordinaire qui s’était créé entre le Saint
Père et les foules innombrables, depuis les premiers
jours du pontificat jusqu’à la mort de Jean Paul II. 

Cet après-midi au théâtre a été intitulé: „Jean Paul II
– émotion, mémoire, mission.” 

Maintenant la plus importante est la MISSION.
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