
ZEBRANIE RADY ADMINISTRACYJNEJ 
FUNDACJI JANA PAWŁA II – RZYM 2009

Tegoroczne zebranie Rady Administracyjnej Fundacji
Jana Pawła II odbyło się w Rzymie w Domu Jana Pawła II
w dniach 22-23 stycznia 2009 roku. Tradycyjnie już
spotkanie członków Rady rozpoczęło się Mszą św. przy
grobie Sługi Bożego Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra.
Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. kard.
Stanisław Ryłko, stojący na czele Rady. W homilii
Ksiądz Kardynał podkreślił, że na rozpoczęcie obrad
przyszliśmy na specjalną audiencję do Jana Pawła II, aby
go słuchać i uczyć się od niego mądrej i odważnej służ-
by Chrystusowi, człowiekowi i Kościołowi.

Jan Paweł II i jego nauczanie stanowią punkt
odniesienia dla działalności Fundacji, którą on sam
powołał do życia. Nasze spotkanie przy ołtarzu było
również czasem gorącej modlitwy o rychłą beatyfikację i
kanonizację Sługi Bożego.

Rozpoczynając obrady Rady Administracyjnej ks.
kard. St. Ryłko zaznaczył, że przeżywamy 30. rocznicę

wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę św. Piotra w
Rzymie. Rolę Fundacji trzeba widzieć w kontekście
odpowiedzialności za całe dziedzictwo jakie pozostawił
jej Założyciel. Działanie Fundacji zmierza ku temu, aby
to dziedzictwo trwało w zbiorowej pamięci na całym
świecie.

Następnie dyrektorzy poszczególnych instytucji Fun-
dacji przedstawili sprawozdania programowe i finan-
sowe za ubiegły rok oraz projekty na rok przyszły.

Ks. prał. Stefan Wylężek przedstawił działalność
Sekretariatu Fundacji oraz stan funduszu wieczystego
Fundacji, który umożliwia jej coroczną działalność.
Wśród wielu przedsięwzięć podjętych przez Sekretariat
należy wymienić pielgrzymkę Przyjaciół Fundacji Jana
Pawła II do Lourdes z okazji jubileuszu 150. rocznicy
objawień Matki Bożej, zorganizowaną z inicjatywy Koła
Przyjaciół Fundacji w Paryżu, i dzięki zaangażowaniu
jego zarządu i członków. Kalendarz pracy Sekretariatu
zapełniły również spotkania z Kołami Przyjaciół Fun-
dacji w Szwecji, Indonezji, USA, Kanadzie i Francji z
okazji 30-lecia wyboru Jana Pawła II. Informacje o dzia-
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łalności Kół i Towarzystw Przyjaciół i ich inicjatywach
są publikowane w Biuletynie Fundacji, który jest
wysyłany do wszystkich Dobroczyńców oraz jest dostęp-
ny na stronie internetowej Fundacji: www.jp2f.opoka.org.pl.
Sekretariat utrzymuje stały kontakt z 43 Kołami i
Towarzystwami Przyjaciół Fundacji oraz pięcioma gru-
pami Przyjaciół Fundacji w 17 krajach. W listopadzie
2008 roku powstało nowe Koło w Dublinie.

Ks. prał. Mieczysław Niepsuj przedstawił działalność
Domu Polskiego. W ciągu całego roku Dom Polski
przyjmował pielgrzymów, gości Fundacji Jana Pawła II.
Ich pobyt pozwala na utrzymanie domu i konieczne
remonty, które były prowadzone w ciągu całego roku. Na
ostatnim etapie jest procedura uzyskania możliwości
zarejestrowania domu jako casa per ferie (dom waka-
cyjny), zgodnie z obowiązującym prawem włoskim.
Wszystkie remonty służyły dostosowaniu domu do
wymogów tej rejestracji. Prace te w niczym nie
umniejszyły troski personelu domu o przebywających w
nim pielgrzymów.

Działalność Ośrodka Dokumentacji i Studium Ponty-
fikatu Jana Pawła II przedstawili: ks. prał. dr Jan Głów-
czyk i ks. dr Andrzej Dobrzyński. Ośrodek ten, mieszczą-
cy się w Domu Polskim, porządkuje wszelkie dokumen-
ty związane z pontyfikatem Polskiego Papieża i udostęp-
nia zainteresowanym osobom publikacje zawierające
magisterium Jana Pawła II. Biblioteka, muzeum i archi-
wum wymagają ciągłej troski, ale tylko w ten sposób
dziedzictwo myśli i Piotrowej posługi Jana Pawła II
może być udostępniane innym. Ośrodek staje się punk-
tem odniesienia dla osób pragnących poznać życie i
dzieło pontyfikatu Jana Pawła II. Znaczącym wydarze-

niem w działalności Ośrodka w roku 30-lecia wyboru
Jana Pawła II było zorganizowanie razem z Uniwer-
sytetem Seraphicum międzynarodowego sympozjum:
Jan Paweł II – Sobór Watykański II, w którym uczest-
niczyło wiele wybitnych osobistości Kościoła i świata
uniwersyteckiego. Wydanie akt sympozjum na pewno
przyczyni się do ugruntowania pozycji Fundacji w
środowiskach uniwersyteckich i kościelnych, zajmują-
cych się nauczaniem Jana Pawła II.

Działalność Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie
przedstawił ks. Ryszard Krupa SCJ. Program edukacyjny
Fundacji, skierowany do młodych ludzi z Europy Środ-
kowo-Wschodniej obejmuje 144 osoby, które studiują w
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W
ubiegłym roku studia ukończyło 27 osób, a na nowy rok
akademicki przyjęto 32 osoby. Stypendyści Fundacji
pochodzą z następujących krajów: Białorusi, Kazach-
stanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji, Turkmenistanu,
Ukrainy. Program edukacyjny realizowany w Lublinie to
nie tylko studia na uniwersytecie, ale również program
formacyjny obejmujący rekolekcje, uczestnictwo w gru-
pach duszpasterskich na terenie Lublina i niedzielne
spotkania poszczególnych roczników w Domu Fundacji
oraz sobotnie spotkania poświęcone nauczaniu Jana
Pawła II, na które składa się wykład i minikoncert przy-
gotowany przez studentów. Gośćmi domu w minionym
roku byli: bp Aleksander Kaszkiewicz z Grodna i abp
Mieczysław Mokrzycki ze Lwowa. Czterdziestoosobowa
grupa stypendystów wzięła udział w tygodniowym
wyjeździe do Niemiec, dzięki pomocy niemieckiej pro-
wincji księży sercanów oraz ks. Andrzeja Frosztęgi,
pochodzącego z Andrychowa.
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Na zakończenie pierwszego dnia obrad sprawozdanie
złożyli członkowie Komisji Rewizyjnej, którzy ocenili
działalność finansową poszczególnych instytucji Fun-
dacji w roku 2008 oraz plan budżetowy na rok 2009.

Rada Administracyjna zatwierdziła przedstawione
sprawozdania, udzielając absolutorium wszystkim insty-
tucjom wchodzącym w skład Fundacji Jana Pawła II.

W drugim dniu obrad Rada Administracyjna podjęła
decyzje programowe i budżetowe na rok 2009 na podsta-
wie planów przedstawionych przez dyrektorów poszcze-
gólnych instytucji Fundacji. Działalność programowa
Fundacji uzależniona jest od jej możliwości finansowych.
Świadomi jesteśmy kryzysu finansowego, który przeży-
wa cały świat, stąd decyzje budżetowe mają na uwadze
oszczędności w podejmowaniu przedsięwzięć progra-
mowych Fundacji. Dzięki stałej pomocy Przyjaciól Fun-
dacji, a szczególnie członków Kół i Towarzystw Przy-
jaciół Fundacji instytucja ta może realizować swoje sta-
tutowe cele. Przewodniczący i członkowie Rady wyrażają
serdeczną wdzięczność wszystkim osobom, które świad-
czą Fundacji pomoc moralną i materialną, umożliwiając
jej codzienną pracę. Dzięki zaangażowaniu wielkiej
rzeszy Przyjaciół Fundacja nie zatrzymuje się w miejscu,
ale patrzy z nadzieją w przyszłość i realizuje cele posta-
wione przed nią przez Sługę Bożego Jana Pawła II.

Mając na uwadze troskę o obecność Fundacji w róż-
nych krajach i środowiskach, Rada postanowiła zaprosić
do Rzymu prezesów Kół i Towarzystw Przyjaciół Fun-
dacji Jana Pawła II na spotkanie w październiku br.
Spotkanie to będzie okazją do podzielenia się doświad-
czeniem obecności Fundacji w różnych środowiskach
oraz do zapoznania się z aktualnymi priorytetami Funda-
cji. Będzie to też odpowiednie forum, by wspólnie zasta-
nowić się nad formą obchodów rocznicy 30-lecia istnie-
nia Fundacji, która przypada w październiku 2011 roku.

18 maja będziemy obchodzić po raz drugi Dzień Fun-
dacji Jana Pawła II. Jest to okazja do refleksji nad
nauczaniem Sługi Bożego jak i do dzielenia się nim z
osobami, wśród których działają Koła Przyjaciół. W
bieżącym roku przypada 30. rocznica publikacji encykli-
ki Jana Pawła II, Redemptor hominis. Dlatego jako temat
Dnia Fundacji proponujemy cytat zaczerpnięty z nr 14.
tej encykliki: Człowiek jest pierwszą i podstawową drogą
Kościoła, drogą wyznaczoną przez samego Chrystusa.

W każdym dziele podejmowanym przez Fundację są
obecni jej Dobroczyńcy. Naszą wdzięczność za stałą
pomoc i utrzymywaną więź wyrażamy w codziennej
modlitwie w kaplicy Domu Polskiego oraz w każdy
czwartek podczas Mszy św. przy grobie Sługi Bożego
Jana Pawła II, prosząc o jego rychłą kanonizację.

DZIEŃ FUNDACJI JANA PAWŁA II
- 18 MAJA 2009 -

Dzień Fundacji Jana Pawła II, który po raz drugi bę-
dziemy obchodzić 18 maja, w dniu urodzin Sługi Bożego
Jana Pawła, II jest dla wszystkich Przyjaciół Fundacji
czasem wdzięczności i okazją do refleksji nad przesłaniem
Ojca Świętego, oraz sposobnością do dzielenia się bo-
gactwem jego umysłu i serca w środowisku, w którym
działają Koła Przyjaciół Fundacji. Każdego roku staramy
się wydobyć z żywego dziedzictwa Jana Pawła II słowa,
które są aktualne dla życia Kościoła we współczesnym
świecie. Taka jest również rola Fundacji noszącej jego
imię. 

Przyjmując Przyjaciół Fundacji na specjalnej audiencji
w Watykanie w dniu 26 października 1995 roku, Ojciec
Święty powiedział do nas: «Fundacja ta jest instytucją
o charakterze kościelnym. Jako taka jest więc ona
przede wszystkim narzędziem ewangelizacji w szero-
kim tego słowa znaczeniu. To jest jej podstawowa
specyfika. Jest ona konkretnym wyrazem troski Koś-
cioła o człowieka, w myśl zasady, iż człowiek jest
„pierwszą i podstawową drogą Kościoła, drogą wyzna-
czoną przez samego Chrystusa” (Jan Paweł II, Redemp-
tor hominis, 14).»

Przeżywamy jubileusz 30-lecia wyboru Jana Pawła II
na Stolicę Piotrową, a w marcu br. mija 30 lat od opu-
blikowania encykliki Redemptor hominis. Sekretariat Fun-
dacji proponuje, by głównym przedmiotem refleksji była
właśnie pierwsza encyklika Jana Pawła II, Redemptor
hominis, ogłoszona 4 marca 1979 roku, a szczególnie
punkt 14 tego papieskiego dokumentu. Z niego zaczer-
pnęliśmy temat tegorocznego Dnia Fundacji: Człowiek
jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła, drogą wyz-
naczoną przez samego Chrystusa. W tej pierszej encyk-
lice napisanej przez Jana Pawła II zawiera się cały pro-
gram jego pontyfikatu, który jest obecny w działalności
ewangelizacyjnej Kościoła i Fundacji Jana Pawła II.
Tekst encykliki w różnych językach znajduje się na
stronie internetowej Stolicy Apostolskiej: 
www.vatican.va/edocs/POL0013/_INDEX.HTM 

Proszę przyjąć serdeczne pozdrowienia i wyrazy wdzię-
czności, które kieruję do wszystkich członków Kół i
Towarzystw Przyjaciół Fundacji w podziękowaniu za
stałą łączność i osobiste zaangażowanie w to dzieło,
które nam przekazał Sługa Boży Jan Paweł II.

Stanisław Kard. Ryłko
Przewodniczący Rady Administracyjnej 

Fundacji Jana Pawła II

3



OPŁATKOWE SPOTKANIE KOŁA PRZYJACIÓŁ
FUNDACJI  JANA PAWŁA II W PARYŻU

“Zewsząd, wszelkiego rodzaju autorytety głoszą swoje
prawdy, prawdy, które mają służyć szczęściu świata. (...)
Do nas należy wybrać głos, któremu warto uwierzyć.“ –
taki był temat homilii ks. prałata Stefana Wylężka,
administratora Fundacji Jana Pawła II w Watykanie, pod-
czas Mszy świętej koncelebrowanej pod przewod-
nictwem księdza infułata Stanisława Jeża, która w sobotę
31 stycznia zgromadziła członków paryskiego Koła
Przyjaciół Fundacji.  Głos, któremu my chcemy wierzyć,
niosący wartość, która stwarza, to głos Ewangelii, ten, o
którego miejsce w świecie tak nadzwyczajnie starał się
Jan Paweł II. Ustanowiona przez niego Fundacja noszą-
ca jego imię ma czynić ten głos słyszalnym w różnych
kulturach, na różnych kontynentach.

Dzięki życzliwości pana ambasadora Tomasza
Orłowskiego, Koło Przyjaciół Fundacji – blisko 150
osób, nie tylko z Paryża i okolic, ale także z odległego
południa Francji – spotkało się po Mszy św. na wieczorze
opłatkowym we wspaniałych salonach Ambasady Pol-
skiej we Francji. Dr Christiane Tomkiewicz, prezes Koła,
wyraziła Panu Ambasadorowi naszą wdzięczność za to
przyjęcie i przywitała wszystkich obecnych. Wśród nich
Bernarda Landouzy, byłego prefekta Pirenejów wschod-
nich, który organizował w swoim czasie wizytę Jana
Pawła II w Lourdes, Yves Bienaimé, twórcę Muzeum
Konia i Letniego Teatru w Chantilly, i ich małżonki, ks.
Joseph’a Vendrisse, byłego korespondenta Figaro przy
Stolicy Apostolskiej, a także panią Maud du Jeu,
rzeźbiarkę, której dzieło – popiersie Jana Pawła II – zdo-
biło tego wieczoru salony ambasady.

J.E. Tomasz Orłowski, zwracając się do przybyłych
gości, szczególnie trafnie podkreślił trzy specyficzne
wymiary Fundacji. Po pierwsze pamięć. Pamięć o osobie
Jana  Pawła II zachowywaną nie tylko dlatego, że jest on
Polakiem, ale przede wszystkim dlatego, że przez głębię
swojej mądrości stał się jednym z najważniejszych
świadków przełomu tysiącleci. Następnie misja, którą on
nam zlecił, aby udostępnić młodemu pokoleniu stu-
diowanie w duchu kultury chrześcijańskiej, spotkanie z
tym głosem prawdy, który starano się z niego wyko-
rzenić. I wreszcie wymiar przyjaźni między naszymi na-
rodami, która w tym gronie, we wspólnym nam szacunku
dla Jana Pawła II, znalazła dla siebie jeszcze jedną rację.
Z samego Rzymu, siedziby Fundacji, informacje doty-
czące jej aktualnej działalności, a szczególnie realizacji
programu edukacyjnego, oraz stanu procesu kanoniza-
cyjnego Sługi Bożego Jana Pawła II, przekazał ks. prał.
Stefan Wylężek.

Niemal naturalnie więc, w tym samym duchu kultu-
rowej więzi, Oliwia Różańska, młoda i utalentowana
pianistka, absolwentka Wyższej Szkoły Muzycznej w
Łodzi, laureatka pierwszej nagrody XII Konkursu Piani-
stycznego Milosza Magina (wielkiego polskiego pianisty
i kompozytora, któremu oddała zresztą hołd na
zakończenie występu) w Paryżu, dała mały ale przejmu-
jący recital chopinowski. Od Wielkiego Poloneza,
poprzez mazurki, fantazję czy walc, geniusz Chopina, jak
za każdym razem, uświadamiał nam istotną prawdę o
człowieku, który tylko wtedy przekracza wszelkie
granice kulturowe, kiedy jest głęboko zakorzeniony w
swojej rodzimej kulturze. 

Dlatego może koncert starannie wybranych kolęd pol-
skich, zaprezentowany przez chór parafii Wniebowzię-

cia NMP w Paryżu pod
kierownictwem Ewy Le-
nartowicz, został tak ser-
decznie przyjęty zarów-
no przez polskich jak i
francuskich słuchaczy.
Kolędy polskie należą do
najpiękniejszych na świe-
cie. Ci, którzy rozumieją
teksty, zachwycili się rów-
nie szczerze ich wzru-
szającą prostotą jak i teo-
logiczną głębią. Inni, dzię-
ki urokowi tak ambitnej
wersji interpretacji chó-
ralnej, odczuli jak auten-
tycznie łączą się w nich
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ponadczasowa radość i delikatny powiew czułości.
Było to najlepsze przejście do dzielenia się opłatkiem,

którego tradycję i bogatą symbolikę niektórzy z naszych
francuskich przyjaciół dopiero przy tej okazji poznali, i
do uraczenia się wyśmienicie przygotowanym bufetem.

Przywilej tych chwil przeżywanych razem jest jedną z
charakterystycznych cech Koła Przyjaciół i w tym też
duchu organizowana jest podróż do Polski, od 31 maja
do 7 czerwca, w 30. rocznicę apostolskiej pielgrzymki
Papieża Polaka do ziemi ojczystej. Jej punktem kulminacyj-
nym będzie uroczystość wzniesienia krzyża na placu Pił-
sudskiego w Warszawie, w miejscu, gdzie Jan Paweł II
wypowiedział te prorocze dla Polski słowa: «Niech
zstąpi Duch Twój. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi
oblicze ziemi ... tej ziemi».

Christian Pierragnes

LA RÉUNION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION  DE LA FONDATION

JEAN PAUL II – ROME 2009

La réunion du Conseil d’Administration  de la
Fondation Jean Paul II a eu lieu cette année à la Maison
Jean Paul II de Rome, les 22 et 23 janvier. La réunion a
commencé par la Messe près de la tombe du Serviteur de
Dieu Jean Paul II à la Basilique Saint Pierre. Cette Messe
concélébrée a été présidée par S. Em. Stanislaw card.

Rylko, le président du Conseil qui, dans son homélie, a
dit que cette Messe est une audience chez Jean Paul II
pour écouter sa leçon de l’intelligence et du courage au
service du Christ, de l’homme et de l’Eglise. Jean Paul II
et son enseignement restent toujours la référence de l’ac-
tion de la Fondation qu’il a lui-même créé. Nous y avons
prié pour la plus rapide possible béatification du
Serviteur de Dieu. 

A l’ouverture de la réunion, en cette année du 30e
anniversaire de l’élection de Karol Woityla au Siège de
Saint Pierre, le cardinal Rylko a souligné que le rôle de la
Fondation doit être vu dans le contexte de notre responsa-
bilité de l’héritage  qu’il nous a laissé. L’action de la
Fondation vise à enraciner cet héritage dans la mémoire
commune dans le monde entier.   

Les directeurs de différentes institutions de la Fon-
dation ont ensuite présenté leurs rapports financiers et
d’activité de l’année passée et leurs projets pour l’année
suivante. Mgr Stefan Wylezek a exposé l’action du
Secrétariat de la Fondation et l’état de ses fonds pérennes
qui constitue la base de cette activité. Parmi de nom-
breuses initiatives du Secrétariat mentionnons d’abord le
Pèlerinage des Cercles des Amis de la Fondation à
Lourdes à l’occasion du 150e anniversaire des appari-
tions de la Vierge Marie, organisé grâce à l’engagement
du Cercle de Paris-Ile de France des Amis de la
Fondation Jean Paul II et, d’autre part, des rencontres
avec les Cercles en Suède, Indonésie, Etats-Unis, Canada
et France lors de leurs célébrations du 30e anniversaire
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de l’élection de Jean Paul II. Les informations sur les
activités et initiatives des nos Cercles et Associations
sont publiées dans le Bulletin de la Fondation envoyé à
tous les Bienfaiteurs et peuvent être consultées sur le site:
www.jp2f.opoka.org.pl. Le Secrétariat reste en contact
permanent avec 43 Cercles, Associations et 5 groupes des
Amis de la Fondation dans 17 pays. En novembre 2008,
un nouveau Cercle est né à Dublin en Irlande.

Mgr Mieczyslaw Niepsuj présente ensuite l’activité de
la Maison Jean Paul II qui, tout au long de l’année, reçoit
et héberge des pèlerins, hôtes de la Fondations. Leurs
séjours permettent de couvrir les frais d’entretien et de
mises en conformité de la Maison. La procédure de son
enregistrement en tant que „maison de vacances”, con-
forme à la législation italienne, arrive à son terme. Tous
les travaux effectués ont servi ce but sans que les pèlerins
en aient à pâtir lors de leurs séjours.

L’activité du Centre de Documentation et des Etudes
du Pontificat de Jean Paul II a été présentée par Mgr dr
Jan Glówczyk et le père dr Andrzej Dobrzynski. Ce
Centre, situé dans l’enceinte de la Maison Jean Paul II,
recense et met en ordre tous les documents  liés au ponti-
ficat du Pape polonais et met à disposition des intéressés
les publications sur le magistère de Jean Paul II. La Bi-
bliothèque, le musée, les archives ont besoin d’une sol-
licitude permanente, mais c’est seulement ainsi que
l’héritage de la pensée et du service pastoral de Jean Paul II
peut être transmis aux autres. Le Centre est une référence
pour tous ceux qui cherchent à étudier la vie et l’œuvre
de ce pontificat d’exception. En cette année du 30e
anniversaire de l’élection de Jean Paul II, le Centre a
organisé, en collaboration  avec l’Université Seraphicum,
le symposium international sur Jean Paul II – Concile
Vatican II auquel ont participé de nombreuses person-
nalités de l’Eglise et du monde universitaire. L’édition
des actes du symposium renforcera certainement la posi-
tion de la Fondation dans le milieu de chercheurs
intéressés par l’enseignement de Jean Paul II.  

Père Ryszard Krupa SCJ a enfin présenté l’activité de
la Maison de la Fondation Jean Paul II à Lublin. Le pro-
gramme éducatif  de la Fondation  destiné aux jeunes
gens de l’Europe Centrale et Orientale concerne actuelle-
ment 144 personnes poursuivant leurs études à l’Univer-
sité Catholique Jean Paul II de Lublin.  L’année dernière
27 personnes ont obtenu leurs diplômes de fin d’études et
32 autres ont été inscrits. Les boursiers viennent des pays
suivants : Biélorussie, Kazakhstan, Lituanie, Lettonie,
Moldavie, Russie, Turkménistan et Ukraine. Le pro-
gramme éducatif  ce n’est pas seulement les études uni-
versitaires, mais également toute une formation spiri-

tuelle par les recollections, les participations dans les
équipes pastorales dans les paroisses de Lublin, les ren-
contres de dimanche des étudiants… Les samedis sont
consacrés à l’étude de la pensée de Jean Paul II où une
conférence est toujours suivie d’un mini concert préparé
par les étudiants. Parmi les conférenciers invités nous
comptons cette année par exemple Mgr Aleksander
Kaszkiewicz, l’évêque de Grodno et Mgr Mieczyslaw
Mokrzycki, archevêque de Lvov. Une quarantaine d’étu-
diant a participé au voyage en Allemagne organisé grâce
au soutien de la province germanique des prêtres SCI et
du père Andrzej Frosztega, originaire d’Andrychow.

Pour clôturer la première journée les membres de la
Commission de Révisions a fait son rapport sur la gestion
financière de différentes institutions en 2008 et les pro-
jets budgétaires pour 2009. Le Conseil d’Administration
a donné quitus à chacune des institutions de la Fondation
Jean Paul II. 

La seconde journée de débats a été consacrée à la pro-
grammation et le budget 2009 sur la base des projets
présentés par directeurs des institutions. Les programmes
de la Fondation dépendent des ses possibilités finan-
cières. Nous sommes conscients de la crise financière et
nous devons prendre toutes les précautions et les
économies qui s’imposent dans les programmes que nous
entreprenons. 

Grâce au soutien constant des Amis de la Fondation, et
surtout des Cercles et Associations, la Fondation peut
continuer à réaliser ses objectifs statutaires. Le président
et les autres membres du Conseil expriment leur recon-
naissance à toutes ces personnes dont l’aide morale et
matérielle permet à la Fondation de continuer son travail,
de regarder l’avenir avec l’espoir et confiance et de
réaliser le but qui lui a été imposé par le Serviteur de
Dieu Jean Paul II.

Tenant à la présence de la Fondation dans des pays et
des milieux les plus nombreux dans le monde, le Conseil
a décidé d’inviter à Rome tous les présidents des Cercles
et Associations des Amis de la Fondation au mois d’oc-
tobre de cette année. Cette rencontre permettra de
partager les expériences vécues et de mieux connaître les
priorités actuelles de la Fondation. Ce sera également le
forum le mieux adapté pour réfléchir sur la forme de la
célébration du 30e anniversaire de la Fondation en octo-
bre 2011. 

Le 18 mai prochain, nous vivrons pour la deuxième
fois la Journée de la Fondation Jean Paul II. Une nouvelle
occasion de réflexion et de partage. Cette année, l’année
du 30e anniversaire de l’encyclique Redemptor hominis
de Jean Paul II, nous proposons de réfléchir sur ces mots
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du n° 14 de l’Encyclique : « L’homme est le premier et
fondamental chemin de l’Eglise, le chemin tracé par le
Christ Lui-même. »

Dans chaque œuvre de la Fondation sont présents ses
Bienfaiteurs. Notre reconnaissance pour cette aide s’ex-
prime dans les prières quotidiennes dans la chapelle de la
Maison Jean Paul II et chaque jeudi lors de la Messe près
de la tombe du Serviteur de Dieu Jean Paul II où nous
prions également pour sa béatification.

LA JOURNEE DE LA FONDATION JEAN PAUL II
-  LE 18 MAI 2009 -

Nous célébrerons, le 18 mai 2009, la Journée de la
Fondation Jean Paul II pour la deuxième fois déjà. Ce
jour anniversaire de la naissance du Serviteur de Dieu
Jean Paul II est une occasion pour tous les Amis de la
Fondation Jean Paul II d'exprimer leur reconnaissance,
de réfléchir sur le message du Saint Père et de partager la
richesse de sa pensée et de son cœur avec les milieux où
leurs Cercles agissent. Chaque année nous ressortons de
l'héritage vivant de Jean Paul II les paroles les plus
actuelles pour la vie de l'Eglise dans le monde. Car c'est
aussi le rôle de la Fondation Jean Paul II.

En recevant les Amis de la Fondation, le 26 octobre
1995, à une audience spéciale au Vatican, le Saint Père a
dit : « Cette Fondation est une institution à caractère
ecclésial. En tant que telle elle est tout d'abord un
outil de l'évangélisation au sens large du terme.  C'est
sa spécificité fondamentale. Elle est une expression
concrète de la sollicitude de l'Eglise pour l'homme au
nom du principe que l'homme est le premier et le prin-
cipal chemin de l'Eglise, chemin tracé par le Christ
lui-même. (Jean Paul II, Redemptor hominis, 14)». Nous
vivons le 30e anniversaire de l'élection de Jean Paul II au
siège de Pierre et, le 4 mars prochain, celui de la publi-
cation de l'encyclique Redemptor hominis. 

Le Secrétariat de la Fondation propose de faire de cette
première encyclique de Jean Paul II, et en particulier son
point 14,  l'objet de notre réflexion commune. C'est dans
ce document pontifical que nous avons trouvé le thème
de la Journée de la Fondation pour cette année :
« L'homme est le premier et le principal chemin de
l'Eglise, chemin tracé par le Christ lui-même ». Dans
cette première encyclique écrite par Jean Paul II est con-
tenu tout le programme de son pontificat, programme
toujours présent dans l'œuvre de l'évangélisation menée
par l'Eglise et par la Fondation. Le texte de l'encyclique
Redemptor hominis se trouve sur le site Internet du Saint

Siège:http://www.vatican.va/edocs/FRA0077/_INDEX.
HTM

Recevez mes plus cordiales salutations et toute ma
reconnaissance pour ce lien que je puisse entretenir avec
vous tous et pour votre engagement dans cet œuvre qui
nous a été transmise par Jean Paul II. 

Stanislaw Card. Rylko
Président de la Fondation Jean Paul II

LE TRADITIONNEL PARTAGE D’OPLATEK

“De partout, toutes sortes de voix autorisées nous
annoncent des vérités qui prétendent servir le bonheur
du monde. (...) Il appartient à nous de choisir la voix qui
vaut la peine d’être crue. » – tel était le sujet de
l’homélie de Mgr Stefan Wylezek, administrateur de la
Fondation Jean Paul II, lors de la messe concélébrée avec
Mgr  Stanislaw Jez et qui a rassemblé, le samedi 31 jan-
vier 2009, les membres du Cercle de Paris-Ile de France
des Amis de la Fondation Jean Paul II. La voix à laquelle
nous voulons croire, porteuse d’une force créatrice, c’est
la voix de l’Evangile, celle que  Jean Paul II travaillait
tant à établir dans le monde. C’est pour cela qu’Il a créé
sa Fondation.  

Grâce à la générosité de Monsieur l’Ambassadeur
Tomasz Orlowski, le Cercle de Paris-Ile de France des
Amis de la Fondation Jean Paul II – près de 150 person-
nes, non seulement de Paris et ses environs, mais aussi du
lointain Sud de la France - s’est réuni, après la Messe,
dans les magnifiques salons de l’ambassade de Pologne à
Paris pour une très belle soirée d’amitié. Dr Christiane
Tomkiewicz, présidente du Cercle, a exprimé à
l’Ambassadeur toute notre reconnaissance pour cet
accueil et a souhaité la bienvenue à tous les présents.
Parmi eux les invités de marque comme M. Bernard
Landouzy, ancien préfet de Pyrénées Orientales qui, a
l’époque, était chargé de l’organisation de la visite de
Jean Paul II à Lourdes, Yves Bienaimé, créateur du Mu-
sées du Cheval et du Théâtre de la Faisanderie à Chantil-
ly et leurs épouses, Père Joseph Vendrisse, ancien corre-
spondant du Figaro auprès du Siège Apostolique, et aussi
Madame Maud du Jeu, sculptrice, dont l’œuvre – le buste
de Jean Paul II – ornait ce soir les salons de l’ambassade.

S.E. Tomasz Orlowski, en s’adressant aux invités a, de
manière très percutante, décelé les trois dimensions spé-
cifiques de la Fondation. D’abord : la mémoire. La
mémoire de la personne de Jean Paul II et ce n’est pas

7



seulement parce que s’est un Polonais, mais surtout parce
que, par la profondeur de sa sagesse il est un des témoins
essentiels du tournant des millénaires. Ensuite, la mission
qu’il nous a confié – permettre à la jeune génération
d’étudier dans l’esprit de la culture chrétienne, de ren-
contrer cette voix de vérité  que l’on a voulu lui arracher.
Et enfin la dimension de l’amitié entre nos deux peuples,
français et polonais, qui, dans un commun attachement à
Jean Paul II, trouve ici une nouvelle raison d’être.  

C’est donc presque naturellement, dans ce même esprit
de lien culturel, que Mlle Oliwia Rózanska, jeunes et tal-
entueuse pianiste, diplômée du Conservatoire Supérieur
de Musique de Lodz, 1-er prix du XIIe Concours  de
Piano Milosz Magin (grand pianiste et compositeur
polonais) à Paris, a donné un petit, mais saisissant récital
de Chopin. De la Grande Polonaise, en passant par les
mazurkas, les impromptus ou la valse, le génie  de
Chopin, comme à chaque fois, nous faisait prendre con-
science de cette vérité essentielle sur l’homme qui ne
peut dépasser les frontières culturelles que lorsque lui-
même est profondément enraciné dans la sienne.  

C’est peut-être pour cela que le concert de cantiques de
Noëls soigneusement choisis, présenté par le chœur de la
paroisse polonaise de Paris, sous la direction d’Ewa

Lenartowicz, a ravi les auditeurs tant polonais que
français. Les Noëls polonais font partie des plus beaux au
monde. Ceux qui comprenaient les paroles ont étaient
émus tant par leur simplicité que leur profondeur
théologique. D’autres, grâce au charme de l’interpréta-
tion ambitieuse, ont ressenti à quel point s’exprime dans
ces chants l’authentique joie sous un voile de tendresse.  

C’était la meilleure transition vers le traditionnel
partage d’oplatek et la belle cérémonie de vœux. Certains
de nos amis Français ont rencontré cette tradition pour la
première fois. Des rencontres amicales autour d’un excel-
lent buffet se sont prolongés jusqu’au tard dans la  nuit.  

Le privilège de ces moments vécus ensemble est un de
traits caractéristiques et les plus appréciés du Cercle. Et
c’est encore dans ce même esprit que nous organisons un
voyage en Pologne du 31 mai au 7 juin, pendant lequel
nous participerons à la cérémonie de l’élévation de la
croix sur la place Pilsudski, l’endroit même où Jean Paul II
a prononcé la célébre phrase: «Que l’Esprit Saint
descende et renouvele le visage de la terre …  cette
terre. » 

Christian Pierragnes
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