
ZEBRANIE RADY ADMINISTRACYJNEJ 
FUNDACJI JANA PAWŁA II – RZYM 2010

Coroczne statutowe zebranie Rady Administracyjnej Fun-
dacji Jana Pawła II miało miejsce w Rzymie 19 i 20 stycz-
nia 2010 r. Obecni byli wszyscy członkowie Rady, a celem
spotkania była ocena merytoryczna i finansowa działalnoś-
ci poszczególnych instytucji Fundacji w 2009 roku.

Tradycyjnie już, spotkanie rozpoczęło się przy grobie
Czcigodnego Sługi Bożego Jana Pawła II. Mszy św. kon-
celebrowanej przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. W
modlitwie o beatyfikację Jana Pawła II łączyliśmy się ze
wszystkimi przyjaciółmi Fundacji, którzy włączają się w to
dzieło. Ks. kard. Dziwisz zaznaczył w homilii, że „Rada
Administracyjna Fundacji Jana Pawła II, której członkowie
uczestniczą w tej Mszy św., przyjęła z największą radością i
wdzięcznością dekret, przybliżający dzień wyniesienia swo-
jego Patrona do chwały ołtarzy. Ten fakt nadaje najgłębszy
sens istnieniu i pracy Fundacji, której zadaniem jest
strzeżenie, utrwalanie i pogłębianie dziedzictwa Ojca
Świętego Jana Pawła II. Nie będziemy ustawać w
wysiłkach, aby jego duchowość, jego postawa i służba Koś-
ciołowi inspirowały kolejne pokolenia chrześcijan i ludzi
dobrej woli, tak by nasz świat stawał się bardziej Boży i
bardziej ludzki”.

Rozpoczynając obrady w Domu Polskim Jana Pawła II
przewodniczący Rady, ks. kard. Stanisław Ryłko przywołał
czekające nas wydarzenia, do których Fundacja powinna
się przygotować. Z nadzieją czekamy na dzień beatyfikacji
Czcigodnego Sługi Bożego Jana Pawła II, ufając, że będzie

to miało miejsce w tym roku. W roku przyszłym Fundacja
obchodzić będzie 30-lecie działalności. Te dwa wydarzenia
już w bieżącym roku powinny stymulować zaangażowanie
Fundacji w życie Kościoła i poszczególnych środowisk, w
których działają członkowie Kół i Towarzystw Przyjaciół
Fundacji.

Dyrektorzy poszczególnych instytucji Fundacji przed-
stawili sprawozdania z ubiegłorocznej działalności i
propozycje na rok bieżący.

Sekretariat Fundacji utrzymuje kontakt z 44 Kołami i
Towarzystwami Przyjaciół Fundacji na całym świecie oraz
z 5 grupami Przyjaciół Fundacji w USA, które jeszcze nie
mają statusu Koła Przyjaciół. W październiku 2009 r. preze-
si Kół i Towarzystw Przyjaciół Fundacji spotkali się w
Rzymie, by podczas trzydniowych obrad zastanowić się
nad obecnością Fundacji w różnych środowiskach.
Owocem spotkania były propozycje przekazane Radzie
Administracyjnej dotyczące ożywienia działalności Kół,
szczególnie w odniesieniu do młodego pokolenia, oraz
usprawnienia wzajemnych kontaktów. We współpracy z
Ośrodkiem Dokumentacji i Studium Pontyfikatu zostały
zorganizowane w Rzymie przy kościele polskim św. Sta-
nisława BM comiesięczne „Wieczory papieskie”, służące
poznawaniu i pogłębianiu nauczania Jana Pawła II.

Dom Polski Jana Pawła II wchodzi w nowy rok pracy
jako Casa per ferie. Wieloletni wysiłek restrukturyzacyjny
i prawny został zakończony sukcesem. Dom posiada 69
pokoi mogących pomieścić 100 osób. Zgodnie z włoskim
prawem zmianie ulega nazwa domu na: Fundacja Jana
Pawła II. Casa per ferie. Nowa struktura, zgodnie
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z prawem włoskim, pozwala przyjmować nie tylko gości
Fundacji Jana Pawła II, ale również innych pielgrzymów.

Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu przeszedł
do kolejnego etapu opracowań zasobów archiwalnych i
dokonuje digitalizacji zbiorów, by móc je udostępnić jak
najszerszym kręgom odbiorców. W ramach pracy sekcji
studium opublikowano ,,Rozważania majowe" bpa K. Woj-
tyły i akta sympozjum, które odbyło się w Rzymie, w
październiku 2008 r.: "Cristo-Chiesa-Uomo. Vaticanum II
nel pontificato di Giovanni Paolo II" oraz kilka artykułów
naukowych i popularyzatorskich. Nowa strona internetowa
Ośrodka znajduje się pod adresem: http://www.jp2doc.pl/ 

Program edukacyjny Fundacji realizowany w Lublinie
obejmował grupę 138 studentów z 8 krajów Europy Środ-
kowo-Wschodniej: Ukraina (80), Białoruś (43), Litwa (6),
Rosja (4), Mołdawia (2), Kazachstan (1), Uzbekistan (1),
Rumunia (1). Stypendyści w większości podejmują 5-letnie
studia magisterskie, a 67 osób obroniło prace doktorskie. W
ubiegłym roku studia w Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim ukończyło  39 stypendystów, a od początku tego pro-
gramu ponad 700 osób. W ramach pracy duszpasterskiej i
wychowawczej stypendyści Fundacji uczestniczą w
rekolekcjach, katechezie, spotkaniach biblijnych oraz w
wykładach dotyczących nauczania Jana Pawła II. We
wrześniu grupa 89 studentów odbyła pielgrzymkę do
Rzymu. Życie stypendystów i działania podejmowane w
ramach programu edukacyjnego obrazuje strona interne-
towa: www.dfjp2.pl/

Komisja Rewizyjna Fundacji przedstawiła Radzie
Administracyjnej sprawozdanie z kontroli finansowej
przeprowadzonej w poszczególnych instytucjach Fundacji,
zalecając przyjęcie zatwierdzonych sprawozdań.

Rada przyjęła jednogłośnie przedstawione sprawozdania,
wyrażając wdzięczność każdemu z dyrektorów za pełną
zaangażowania pracę. W minionym roku w codziennej
pracy Fundacji nastąpiły zmiany personalne. Ks. prał. Stefan
Wylężek został mianowany przez Konferencję Episkopatu
Polski rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.
Ks. prał. Jan Główczyk został mianowany administratorem
Kościoła i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie.
Członkowie Rady wyrazili obu dyrektorom podziękowanie
za zaangażowanie i pełną oddania pracę w Fundacji Jana
Pawła II. Aktualnie dyrektorami poszczególnych instytucji
Fundacji są: o. dr Krzysztof Wieliczko OSPPE – adminis-
trator Fundacji, ks. prał. Mieczysław Niepsuj – Fundacja
Jana Pawła II - Casa per ferie, ks. Antoni Pyznar – Ośrodek
Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II, ks. dr Andrzej
Dobrzyński – Ośrodek Studium Pontyfikatu Jana Pawła II,
ks. Ryszard Krupa SCJ – Dom Fundacji w Lublinie. 

Kolejny dzień obrad dotyczył zatwierdzenia budżetu i
programu pracy w roku 2010 poszczególnych instytucji
Fundacji, przedstawionego przez każdego z dyrektorów.
Rada zatwierdziła również temat tegorocznego Dnia Fun-
dacji : „Jan Paweł II – obrońca życia”, wskazując encyklikę
«Evangelium vitae» jako podstawowy tekst do refleksji.

Zauważono, że tegoroczny Dzień Fundacji zbiega się z 90.
rocznicą urodzin Jana Pawła II.

Określono również formy przygotowania do obchodów
30. rocznicy istnienia Fundacji, przypadającej w roku przy-
szłym. Sekretariat wyśle do wszystkich Kół i Towarzystw
Przyjaciół Fundacji potrzebne informacje i materiały.

Rada Administracyjna Fundacji Jana Pawła II przekazuje
słowa podziękowania wszystkim Przyjaciołom i Dobro-
czyńcom za moralną i materialną pomoc w realizacji celów,
jakie wyznaczył nam Czcigodny Sługa Boży Jan Paweł II.
Szczególne podziękowanie członkowie Rady kierują pod
adresem Prezesów Kół i Towarzystw Przyjaciół Fundacji,
którzy z wielkim oddaniem prowadzą to dzieło. W intencji
wszystkich Dobroczyńców modlimy się w kaplicy Domu
Polskiego oraz co czwartek przy grobie Czcigodnego Sługi
Bożego Jana Pawła II.

«OPŁATEK» KOŁA PRZYJACIÓŁ 
FUNDACJI JANA PAWŁA II W PARYŻU

Sobota 30 i niedziela 31 stycznia – w tradycji francuskiej
ostatnie już dni składania sobie życzeń noworocznych – to
również okres, w którym Koło Przyjaciół Fundacji Jana
Pawła II organizuje swój doroczny wieczór „z opłatkiem”.
Dzięki życzliwości J.E. Tomasza Orłowskiego, od kilku już
lat ma on miejsce we wspaniałych salonach Ambasady
Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu. Ponad 150 osób,
wśród nich liczni nawet z północnych i południowych ,,kre-
sów” Francji, wzięło w nim udział w tym roku. Dwie, tak
bardzo cenione przez nas wszystkich osobistości waty-
kańskie, J.E. ks. arcybiskup Szczepan Wesoły, były wielo-
letni przewodniczący Rady Administracyjnej Fundacji Jana
Pawła II, i ks. prałat Stefan Wylężek, jej administrator od
blisko piętnastu  lat, zaszczycili nas swoją obecnością.

Dr Christiane Tomkiewicz, prezes Koła, w słowach powi-
tania, nie bez emocji mówiła o tym jak bardzo wszyscy
jesteśmy im wdzięczni za te lata tak skutecznej pracy dla
papieskiej Fundacji i za troskę jaką umieli otoczyć jej
członków na całym świecie. Wiemy, że ani ks. arcybiskup
Szczepan Wesoły, odchodzący na tak zasłużoną emeryturę,
ani ks. prał. Stefan Wylężek, mianowany na bardzo
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odpowiedzialne stanowisko Rektora Polskiej Misji
Katolickiej w Anglii i Walii, nie zapomną o tych, z którymi
to wielkie dzieło Jana Pawła II kontynuowali przez lata. Ten
rok jest więc rokiem zmian na najwyższych szczeblach
Fundacji, ale przede wszystkim, wierzymy, rokiem beaty-
fikacji Jana Pawła II. Nie tyle po to, by go „wynieść” na
ołtarze i oddalić od codzienności, ile po to, by światło jego
nauczania postawić na wysokim piedestale i dać mu możli-
wość rozjaśnić najodleglejsze krańce świata i wszystkie
zakamarki serc. 

Pan Mikołaj Kwiatkowski, Pierwszy Radca i szef Sekcji
konsularnej Ambasady RP, przybyły ze swoją małżonką,
powitał wszystkich w imieniu J.E. Ambasadora Tomasza
Orłowskiego, który nie mógł być obecny.

Innowacją tegorocznego spotkania było rozpoczęcie go
konferencją. Bernard Lecomte, politolog, pisarz i dzienni-
karz, były redaktor naczelny Figaro Magazine, autor bio-
grafii  Jana Pawła II, autor monografii „Pape qui fit chuter
Lenin”, (Papież, który spowodował upadek Lenina), ze
swadą naocznego świadka wydarzeń, mówił o tej właśnie
roli Jana Pawła II. Umiał on zauważyć i podkreślić fakt, że
dzięki widzeniu tego Papieża ruchy polityczne nie są tylko
efektem napięć i walk klasowych ale, że mogą też być, i
często są dogłębniej niż może się wydawać, wyrazem uzna-
nia wartości duszy ludzkiej. Wartości takich jak właśnie
solidarność. „Nigdy dotąd i nigdzie indziej na świecie,
rodzący się związek zawodowy nie przyjął nazwy Soli-
darność”, nie odwołał się do wartości uniwersalnych
wyższych niż „zwycięska walka”.

Po tym mocno oklaskiwanym wystąpieniu, przyszedł
czas na emocje artystyczne. Beatrice Rajca, młoda student-
ka szkoły inżynierskiej, dała koncert na harfie. Subtelność,
krystaliczność dźwięków tego instrumentu pod jej delikat-
nymi palcami, pozwoliła nam zrozumieć, że piękno i
wielkość muzyki kryje się może właśnie w jej ulotności. Bo
chyba tylko to, co ulotne jest w stanie dotknąć wieczności.
Następnie nieoczekiwany duet wokalny: Japonka Nana
Sawauchi, soprano i Libańczyk Joseph Bou Absi, tenor,
przy akompaniamencie Beaty Krowickiej, zaśpiewali po

polsku Kantyk na Boże Narodzenie Henryka Michałowicza.
Ten uroczy moment przeżyliśmy dzięki sympatycznej
propozycji ks. dra Grzywaczewskiego, rektora Seminarium
polskiego w Issy les Moulineaux. Tak tym młodym  studen-
tom za ich talent i wysiłek nauczenia się polskiej wymowy
jak i Ks. Rektorowi za ideę, jesteśmy całym sercem zobo-
wiązani. I wreszcie chór. Chór Gaude Mater Polonia z parafii
Wniebowzięcia NMP w Paryżu dał koncert kolęd. Piękno
tego chóru ma początek w tym, że są to kobiety i mężczyźni
amatorzy, którzy pod dyrekcją pani Ewy Lenartowicz po-
święcają swoje wieczory piątkowe dla tej tylko pasji śpie-
wania. Wiedząc, że ich sukces będzie zawsze tylko wspól-
ny, że muszą stawiać sobie poprzeczkę coraz wyżej, choćby
nawet za wysoko, po to by móc się rozwijać. Piękno tego
chóru trwa również w jego starannie dobieranym repertuarze.
Kolędy polskie, te najpiękniejsze na świecie, odkrywamy
za każdym razem. Dzieła największych polskich poetów i
kompozytorów potrafiły wyrazić szczyt intelektualnego
zachwytu tym Aktem jakim jest Wcielenie Słowa. Dzieła
poezji i muzyki ludowej pozwoliły dać wyraz tym skarbom
czułości ludzkiej, która tylko wobec niepowtarzalnego pię-
kna mogła być dziecięca, bo nie bała się być wzgardzona. 

Na zakończenie wieczoru i przed dzieleniem się opłat-
kiem, dr Christiane Tomkiewicz, prezes, i Henryk Rogow-
ski, prezes honorowy naszego Koła raz jeszcze zwrócili się
do ks. arcybiskupa Szczepana Wesołego i ks. prałata Stefa-
na Wylężka z wyrazami wdzięczności, wypowiedzianymi, i
zarazem utrwalonymi na metalowych płytkach. Henri
Rogowski podkreślił, wspominając konkretne przykłady
troski ze strony tych kapłanów, jak dobrze wzrasta drzewo
zasadzone w Paryżu z inicjatywy Księdza Arcybiskupa.

Wzajemne składanie sobie życzeń przy dzieleniu się
opłatkiem i doskonale przygotowany bufet zakończyły ten
wieczór, który zaszczycili swoją obecnością ks. infułat
Stanisław Jeż, rektor PMK. ks. dr Wacław Szubert, pro-
boszcz parafii polskiej w Paryżu, ks. Józef Kuroczycki,
założyciel pierwszego we Francji Koła Przyjaciół Fundacji
w Vaudricourt, ks. dr Grzywaczewski i liczni inni dostojni
goście francuscy i polscy. Serdecznie dziękujemy.

Następnego dnia, w niedzielę o godz. 11.00, w
kościele polskim w Paryżu wszyscy uczest-
niczyliśmy w uroczystej Mszy świętej koncele-
browanej przez ks. abpa Wesołego, ks. prałata
Wylężka, ks. infułata Jeża i wszystkich powyżej
wymienionych kapłanów, do których dołączyli
wicerektor PMK, ks. dr Krystian Gawron i księża
wikarzy parafii. We Mszy św. wzięli również
udział wielcy dobroczyńcy Fundacji, hrabiostwo
Hubert i Izabela d’Ornano. Ks. abp Wesoły
mówił w homilii o odwadze świadczenia o tej
Prawdzie, którą udało nam się przeżyć i która
stała się zadaniem. Ks. prałat Wylężek podzielił
się, po francusku, swoją refleksją nad naszym
„wyborem profetycznym” przez fakt, że Syn
Boży nas usynowił.
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Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów pod
popiersiem Ojca Świętego Jana Pawła II.

Christian Pierragne

ZEBRANIE KOŁA PRZYJACIÓŁ FUNDACJI 
JANA PAWŁA II W TORONTO 

Jak co roku członkowie Koła Przyjaciół Fundacji Jana
Pawła II spotkali się w kościele św. Kazimierza na Mszy
świętej sprawowanej w intencji żywych i zmarłych
członków Koła, a następnie w sali przy kościele na zebra-
niu sprawozdawczo-wyborczym. Zaproszonym hono-
rowym gościem był ks. prałat Stefan Wylężek, administra-
tor Fundacji Jana Pawła II, który specjalnie na tę okazję
przyjechał z Rzymu.  On też odprawił Mszę św. w intencji
członków Koła.  

Działające od 11 lat Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II
w Toronto liczy 130 członków i ma charakter wielonaro-
dowościowy, a spójnią działania jest osoba i nauczanie Jana
Pawła II.  Szczególną troską Fundacji jest zachowanie i
przekazanie następnym pokoleniom dziedzictwa Jana
Pawła II.  To dziedzictwo trwa w Kościele i do niego na-
leży, ale my, Polacy, mamy w tym dziedzictwie szczególne
miejsce.  Teraz, kiedy czekamy na wyniesienie do chwały
ołtarzy sługi Bożego Jana Pawła II, pogłębienie znajomoś-
ci jego nauczania jest sprawą bardzo istotną.  Fundacja Jana
Pawła II czyni to poprzez Ośrodek Dokumentacji i Studium
Pontyfikatu Jana Pawła II oraz przez program edukacyjno-
formacyjny skierowany do młodzieży z krajów Europy
Środkowo - Wschodniej, studiującej na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz na Papieskim Uni-
wersytecie Jana Pawła II w Krakowie.  Aktualnie Fundacja
udziela stypendiów 170 osobom z 10 krajów.

O tej działalności Fundacji i włączeniu się w nią Koła
Przyjaciół w Toronto mówiła pani Danuta Warszawska,

prezes torontońskiego Koła. Podkreśliła wielkie zaangażo-
wanie w to dzieło wielu osób, dzięki którym Fundacja Jana
Pawła II ma swoje stałe miejsce w Kościele i społeczności
kanadyjskiej.  Koło jest organizacją no profit i uzyskało
przywilej organizacji charytatywnej, dzięki czemu donacje
mogą być odpisywane od podatku. Ten przywilej dotyczy
całego terytorium Kanady.  Sprawozdanie pani prezes doty-
czyło roku 2008.  Przedstawione dane finansowe jak i orga-
nizacyjne zostały przyjęte przez obecnych jednomyślnie,
dając zarządowi pełne zaufanie za okres sprawozdawczy. W
dyskusji nad sprawozdaniem podkreślono konieczność
szerszego wyjścia do społeczności mieszkającej w aglome-
racji Toronto, poprzez organizowanie bardziej masowych
imprez.  Z nadzieją przyjęto propozycję w tej materii oraz
zachętę do utworzenia strony internetowej Koła w Toronto.

Kolejnym punktem programu spotkania był wybór
nowego zarządu Koła. Na propozycję mecenasa Waltera
Lalki zebrani wybrali aktualny zarząd na kolejną kadencję.
Prezesem została pani Danuta Warszawska, a dyrektorami
Zofia Kustra i Marek Kornaś.

Obecny na spotkaniu ks. prałat Stefan Wylężek złożył
gratulacje wybranym członkom zarządu i serdecznie po-
dziękował wszystkim członkom Koła za ich zaangażowanie
i finansową pomoc dla Fundacji. Członkowie zarządu prze-
kazali Ks. Prałatowi czek na sume $10.000. Pieniądze te,
zgodnie ze statutem Koła, zostaną przeznaczone na finan-
sowanie programu edukacyjnego Fundacji. Ks. Prałat wy-
głosił również odczyt dotyczący nauczania Jana Pawła II
zatytułowany: ,,Miłosierdzie Boże. Szukanie człowieka po-
trzebującego odkupienia". Jan Paweł II ideę miłosierdzia
przywiózł do Rzymu z Krakowa, gdzie 40 lat wcześniej
zmarła siostra Faustyna Kowalska. Począwszy od pierwszej
encykliki Redemptor hominis (Odkupiciel człowieka) aż do
aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu w Krakowie
- Łagiewnikach obecne jest papieskie nauczanie o Bożym
Miłosierdziu. W Krakowie - Łagiewnikach Jan Paweł II
zostawił nam testament wzywając wszystkich: ,,Bądźcie

świadkami Miłosierdzia".
Ks. Prałat odpowiadał również na pytania

dotyczące działalności Fundacji i procesu
kanonizacyjnego sługi Bożego Jana
Pawła II. Spotkanie zakończyło wspólne
zdjęcie wszystkich obecnych. Zaprasza-
my wszystkich do włączenia się w to dzieło
powołane do życia przez Jana Pawła II.
Zachęcając do tego Jan Paweł II skie-
rował do wszystkich Polaków apel:
,,Pomagając Fundacji pomagacie
Papieżowi”.

Aby włączyć się w tę pomoc wystarczy
skorzystać z następującego adresu: 
sdwdanuta@rogers.com 

Danuta Warszawska
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MEETING OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL
OF THE JOHN PAUL II FOUNDATION - ROME  2010

The annual meeting of the Administrative Council of the
John Paul II Foundation took place on the19th and 20th
January, 2010. Present were all the members of the Council.
The purpose of the meeting was a review of the work of
each of the Institutions of the Foundation for 2009.  The tra-
ditional meeting began at the grave of the Servant of God
John Paul II. The Main Celebrant of the concelebrated Mass
was Card. Stanislaw Dziwisz.  In praying for the beatifica-
tion of John Paul II we join all the members of the
Foundation who are praying for this intention and who
share the joy and gratitude for the decree that brings closer
the day of his elevation to the glory of our altars.  «This fact
renders the deepest sense of the existence and work of the
Foundation whose purpose is the dissemination, perpetua-
tion, and deepening of the heritage of John Paul II.  We will
not falter in our efforts that his spirituality, his posture, and
his service to the Church will inspire successive generations
of Christians and people of good will so that our world can
become more divine and more human.»

As he began the deliberations in the Polish Home of John
Paul II, the Chairman of the Board, Cardinal Stanislaw
Rylko, called attention to the events awaiting the Board that
it should be preparing for.  With hope we await the day of
the beatification of the Servant of God John Paul II, and we
hope that it will take place this year.  Next year the
Foundation will celebrate the 30th anniversary of its activi-
ties.  These two events should urge the Foundation to enter
into the life of the Church and specific communities in
which the members of the Chapters of Friends are active.

The Directors of the various Institutions presented their
reports of the activities of the past year and proposals for
activities for this year.

The Office of the Administrator is in contact with 44 of
the Chapters of Friends of the Foundation as well as 5
Groups of Friends in the USA. In October of
2009 the Presidents of all Chapters of Friends
met in Rome during three days of  delibera-
tions on the subject of the presence of the
Foundation in various communities. The fruit
of these deliberations were propositions pre-
sented to the Board for an enlivening of the
activities of the Chapters, especially among the
youth, and an increase in mutual contact. With
the cooperation of the Documentation and Re-
search Center, there were organized monthly
“Papal Evenings” that served to come to know
in greater depth the teachings of John Paul II.

The Polish Home of John Paul II begins a
new year of operation as a Casa per ferie.  Our
many year efforts of structural and legal
changes were crowned with success.  The
Home now has 69 rooms capable of housing

100 guests.  In accordance with Italian law the name of the
building was changed to:  John Paul II Foundation—Casa
per Ferie.  The new structure, in accordance with Italian
law, now can accept not only guests of the John Paul II
Foundation but also other guests.

The Center for the Documentation and Research of the
Pontificate of John Paul II has progressed to the next level
of work—a review of the archival collection and the digi-
talization of the collection in order to make them available
to the widest possible number of users.  Among the projects
of the Research Division was the publication of Karol
Wojtyla’s “May Meditations,” as well as the Acts of the
Symposium that took place in Rome In October of 2008:
”Cristo-Chiesa-Uomo.  II Vaticanum nel pontificato di
Giovanni Paolo II”, as well as some learned articles and
some popularizing articles.  The new Internet page of the
Center is:  http//www.jp2doc.pl/>.

The educational program of the Foundation in Lublin
included 138 students from 8 countries of Central and
Eastern Europe.  Ukraine—80; Belorus—43; Lithuania—6;
Russia—4; Moldavia—2; Kazachstan—1; Uzbekistan—
1;—Roumania—1.  In the main the students undertake a 5-
year master’s degree course of studies;  67 students have
defended their doctoral dissertations. Last year 39 students
concluded their studies at the Catholic University of Lublin;
since the inception of the program 700 students concluded
their studies at the University.  Within the structures of the
spiritual program of the students, the students take part in
retreats, catechesis, bible meetings, as well as lectures relat-
ed to the teachings of John Paul II.  In October a group of
89 students made a pilgrimage to Rome.  The life of the stu-
dents and their activities can be viewed on the internet page:  
www.dfjp2.pl/.

The Financial Commission reviewed and presented to the
Board the results of their review of the finanses of each of
the Institutions of the Foundation with a recommendation to
accept all of the reports.  The Board accepted the reports
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unanimously and expressed deep gratitude for the work of
the Directors.  Recently there were changes made in the per-
sonnel of the Foundation.  Msgr. Stefan Wylezek was
named by the Episcopal Conference of Poland to the office
of Rector of the Polish Mission in England and Wales.
Msgr. Jan Glowczyk was named administrator of the
Church and Hospice of St. Stanislaus, Bishop and Martyr,
in Rome.  The Board expressed its deepest gratitude to the
two Directors for their dedicated and efficient work.  The
new Directors are:  Rev. Dr. Krzysztof Wieliczko, OSPE—
Administrator of the Foundation; Msgr. Mieczyslaw
Niepsuj—Director of the Foundation John Paul II—Casa
per ferie; Rev. Antoni Pyznar—Director of the Do-
cumentation Center of the Pontificate of John Paul II; Rev.
Dr. Andrzej Dobrzynski—Director of the Research Center
of the Pontificate of John Paul II;  Rev. Ryszard Krupa,
SCJ—Director of the Foundation Home in Lublin.  The
next day saw the approval of the budgets and activities for
2010 as presented by the Directors of the various institu-
tions.  The Board also approved the theme of the Day of the
Foundation as: “John Paul II—Defender of Life”; pointing
out the encyclical “Evangelium Vitae” as the basic text for
reflection.  It was also pointed out that the Day of the
Foundation coincides with the 90th birthday of John Paul II.
The forms for the preparations for the commemoration of
the 30th anniversary of the Foundation were delineated.  It
falls on next year. The Administrator’s Office will send to
all the Friends Chapters  the necessary information and
materials.  The Administrative Board of the John Paul II
Foundation expresses words of deep gratitude to all of its
Friends and Benefactors for their moral and material sup-
port in realizing the goals and purposes given to us by the
Venerable Servant of God John Paul II.  Special thanks are
directed to the Presidents of the Chapters of Friends of the
Foundation who direct their work with the greatest of dedi-
cation.  In the intentions of all Benefactors special prayers
are offered  daily in the Chapel of the Polish Home, espe-
cially on Thursday when special prayers are offered at the
grave of the Servant of God, John Paul II.

WAFER DINNER OF THE PARIS CHAPTER OF
THE JOHN PAUL II FOUNDATION

Saturday January 30th and Sunday January 31st—in
French tradition the last days for extending wishes for a
happy new year – is also the time when the Friends Chapter
of the John Paul II Foundation organizes its evening “with
the wafer.”  Thanks to the good will of Tomasz Orlowski,
for the past few years the evening activity takes place at the
beautiful salons of the Polish Embassy in Paris.  More than
150 people attended, some coming from the northern and
southern areas of France.  Two highly respected  Vatican
officials attended:  Archbishop Szczepan Wesoly, long-
termed president of the John Paul II Foundation, and Msgr.

Stefan Wylezek, Administrator of the Foundation for the
past fifteen years.

Dr. Christiane Tomkiewicz, president of the Chapter, in
her words of welcome emotionally spoke of how grateful
we are for their many years of such effective work for the
Papal Foundation and for their concern they expressed for
all of its members around the world.  We know that neither
Archbishop Szczepan Wesoly, now moving into a well-
deserved retirement, nor Msgr. Stefan Wylezek, now
accepting the grave responsibility of Rector of the Polish
Catholic Mission in England and Wales will not forget those
with whom they cooperated to continue the work of this
great Foundation established by John Paul II.  This year is
the year of great changes at the highest level of the admini-
stration of the Foundation, but above all we believe the year
of the beatification of John Paul II.  Not so much to raise
him to our altars as to move away from the mundane so as
to let the light of his teachings shine forth from a high
pedestal and give it the possibility to enlighten all the most
distant points on earth and pierce every human heart.  Mr.
Mikolaj Kwiatkowski, First Advisor and Chief of the
Consular section of the Polish Embassy, with his wife,
greeted all of the attendants in the name of H.E. Ambas-
sador Tomasz Orlowski, who was unable to attend.

An innovation for this year’s meeting was beginning it
with a conference.  Bernard Lecomte, politico, writer and
journalist, former chief editor of Figaro magazine, author of
the biography of John Paul II, author of the monograph
“Pape qui fit chuter Lenin,” (the Pope, who caused the fall
of Lenin), with an eye witness of the events, spoke of the
role of John Paul II.  He knew how to notice and underscore
the fact, that thanks to the vision of this Pope political
movements are not only the effect of class battles and ten-
sions but they also may be, and often more deeply, an
expression of the recognition of the value of the soul of
man.  Such values as precisely those of Solidarity.  “Never
to this time and never elsewhere on earth has a rising work-
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er’s union accepted the name Solidarity” and refer to the
universal values higher than “the victorious battle.”

After this highly applauded presentation, came time for
the expression of artistic emotions.  Beatrice Rajca, a young
student of the school of engineering, gave a concert on the
harp.  The subtlety and crystallization of the sounds of the
instrument under her delicate fingers permitted us to under-
stand that the beauty and mightiness of music conceals
itself in precisely its effervescence.  Probably because only
that that is effervescent is capable of touching eternity.
Next, an unexpected vocal duet—Japanese Nana Sawauchi,
soprano, and Lebanese Joseph Bou Absi, tenor, with the
accompaniment of Beata Krowicka, sang in Polish the
Canticle for Christmas of Henryk Michalowicz.  We expe-
rienced this beautiful moment thanks to the suggestion of
Rev. Dr. Grzywaczewski, Rector of the Polish Seminary in
Issy les Moulineaux.  We are very grateful to the students
for their talent and to the  Rector for teaching the young stu-
dents proper pronunciation.  And finally the Choir.  The
Choir Gaude Mater Polonia at the Parish of Our Lady of the
Assumption in Paris presented a concert of Polish
Christmas carols.  The beauty of this Choir begins with the
fact that these are women and men—amateurs—who under
the direction of Ewa Lenartowicz, sacrifice their Fridays to
this passion for singing.  Knowing that their success will
remain only among them, that they must set their goal ever
higher, even maybe too high, but that is the way they will
make progress.  The beauty of this Choir also rests in the
carefully selected repertoire.  We discover these Polish ca-
rols, the most beautiful on earth, every time we hear them.
This work of our greatest Polish poets and composers was
able to express the summit of intellectual rapture by this Act
that is the Incarnation.  Works of peasant poetry and music
gave expression to these treasures of human feeling that
only in its unrepeatable beauty  could it be childish because
it was not afraid to be ignored.

To conclude the evening and before sharing the wafer,
President Christiane Tomkiewicz, and honorary President,
Henryk Rogowski, once again turned to Archbishop
Szczepan Wesoly and Msgr. Stefan Wylezek to present to
them plaques expressing their deep gratitude.  Henry
Rogowski underscored his memories of concrete examples
of the care of these two prelates.  How
well grows the tree planted in Paris at the
initiative of the Archbishop.  

The mutual exchange of greetings with
the sharing of the wafer, and the perfect-
ly prepared buffet concluded the evening.
In attendance also were:  Msgr. Stanislaw
Jez, rector of the PMK,  Rev. Dr. Waclaw
Szubert, pastor of the Polish Parish in
Paris, Rev. Jozef Kuroczycki, founder of
the first Chapter of Friends of the John
Paul II Foundation in Vaudricourt, Rev.
Dr. Grzywaczewski, and  numerous other

French and Polish guests.  We say a sincere thank you.  The
next day, Sunday, at 11:00 a.m. we all attended a concele-
brated Mass at the Polish Church in Paris offered by
Archbishop Wesoly, Msgr Wylezek, Msgr. Jez, Vice-Rector
of the PMK, Dr. Krystian Gawron, and the assistants at the
parish. The benefactors of the Foundation, Count Hubert
and Izabela d’Ornano, were also present.  In his homily
Archbishop Wesoly spoke of the courage of giving witness
to the truth that we were able to experience and that became
a challenge,  Msgr. Wylezek spoke in French and shared his
reflection on our “prophetic choice” in the fact that the Son
of God made us his children.

The festivities concluded with the laying of flowers at the
bust of our Holy Father John Paul II.

THE WAFER MEETING OFTHE NEWYORK CHAPTER
OFTHE FRIENDS OFTHE JOHN PAULII FOUNDATION

An unrepeatable atmosphere of Christmas cheer, a
Christmas tree, presents, greetings, singing of Christmas
carols—all of this we find at the December wafer meeting
of the Friends and Benefactors of the John Paul II Foun-
dation.  President of the Chapter, Mieczyslaw Pajak, briefly
presented the purposes and goals of our Foundation.  

The opening prayer was given by our new chaplain, Rev.
Jaroslaw Lawrenz, who blessed the wafers, read the Gospel
about the birth of Christ, and initiated a common sponta-
neous prayer.  According to Polish tradition, we shared the
wafers and exchanged good wishes of joy for the holidays
and the new year.  During the meeting the new officers took
their oaths of office for the Friends of the New York Cha-
pter of the John Paul II Foundation.  During the festivities,
carolers with their Christmas carols visited the meeting and
extended their best wishes. The children of the Polish
School at SS. Cyril and Methodius Parish introduced a fes-
tive spirit that reminded us of our Polish tradition of carol-
ing. The greatest joy came with the presence of St. Nicho-
las, who distributed the presents.  For the adults there was a
lottery from which the profits were designated for the John
Paul II Foundation in Rome.  The wafer dinner sponsored
by the Friends Chapter of the John Paul II in New York is a
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beautiful tradition held for the past several years at the
Princess Manor in Greenpointe. A family and friendly
atmosphere prevails. This year’s celebration is a three-gene-
rational event because parents brought their children and
grandparents brought their grandchildren.  Priests from se-
veral of the Polish parishes and representatives of polonian
organization graced the occasion by their presence. This
year’s wafer meeting was concluded with Christmas caroling.

Zofia Twarowska

ANNUAL MEETING OF THE TORONTO CHAPTER
OF THE FRIENDS OF

THE JOHN PAUL II FOUNDATION

Just as every year, the members of the Friends Chapter of
the John Paul II Foundation met in the Church  of St.
Casimir for Mass offered for the intentions of the living and
deceased members of the Chapter.  Then they met in the
parish hall for the report--election meeting.  The Honorary
Guest for the meeting was Msgr Stefan Wylezek,
Administrator of the Foundation, who came from Rome
especially for this occasion.  He also offered a Mass for the
intention of the members.

The Friends Chapter has been active in Toronto for the
last 11 years and has 130 members with an international fla-
vor.   The theme of unity is the person and teachings of John
Paul II.  The specific concern of the Chapter is the retention
and preservation of the heritage of John Paul II for future
generations. This heritage resides in the Church and to
everyone, but we Poles have a special place in this heritage.
Now as we wait for the beatification and canonization of the
Servant of God John Paul II, the deepening of our know-
ledge about his teachings is a matter of great concern.  The
John Paul II Foundation is doing this through the Center for
the Documentation of the Pontificate of John Paul II and the
Center for the Research of the Pontificate of John Paul II.  It
also does this through its educational formational program
for students from Central and Eastern Europe studying at
the Catholic University of Lublin and the Papal Institute in
Krakow.  The Foundation currently grants scholarships to
170 students from 10 countries.

Mrs. Danuta Warszawska, President of the Chapter, spoke
about these activities and the part taken by the Toronto
Friends Chapter. She underlined the involvement of many
people, thanks to which the Foundation has its permanent
place in the Church and Canadian community.  The Chapter
is a non-profit organization and has the privilege of accept-
ing tax-exempt gifts.  This applies to all of Canada.  The
report of the President covered the year 2008.  The financial
and organizational reports were accepted unanimously, thus
expressing trust in the officers for the period covered.  The
discussion underlined the importance of  extending the
Chapter activities to the community living in the Toronto

area by organizing bigger massive activities.  The idea was
accepted with hope and the Chapter was encouraged to get
an internet page for the Toronto Chapter.  The next item on
the agenda was the election of Officers.  On the motion of
Walter Lalka, those present elected the same officers as
were in office the last year.  Danuta Warszawski remained
as President, and Zofia Kustra and Marek Kornas were
elected Directors.  

Msgr. Stefan Wylezek, present at the meeting, congratu-
lated the elected officers and sincerely thanked all of the
members present for their involvement and financial help
for the Foundation.  The Officers presented a check for
$10,000 to the Monsignor.  As established in the Statutes of
the Chapter, these funds will be used for the educational
program of the Foundation.  Msgr. then read a paper on the
subject of:  “The Mercy of God.  Searching for a Person
who Needs Redemption.”  John Paul II brought the idea of
mercy with him from Krakow, where 40 years before Sr.
Faustyna Kowalska died.  Beginning with his first encycli-
cal Redemptor Hominis (Redeemer of Man)—all the way to
the act of commending the world to the Mercy of God in
Krakow-Lagiewniki—there is present the papal teaching
about the mercy of God. In Krakow-Lagiewniki John Paul II
left us a testament calling all to be “Witnesses of Mercy.”

The Monsignor also replied to questions about the activi-
ties of the Foundation as well as about the process of ca-
nonization of the servant of God John Paul II.  A group
photo of all present concluded the meeting.

We invite all to join the work that was founded by John
Paul II, who encouraged all Poles with the words:
“Helping the Foundation you help the Pope.”

You can become a part of this help by using the following
address:
sdwdanuta@rogers.com

Danuta Warszawska

(All English translations are by
Msgr. Walter J. Ziemba, Orchard Lake, Michigan)
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LA RÉUNION ANNUELLE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION

JEAN PAUL II

La réunion annuelle statutaire du Conseil d’Admi-
nistration de la Fondation Jean Paul II a eu lieu à Rome le
19 et 20 janvier 2010. Tous les membres du Conseil étaient
présents et l’objet de la réunion concernait l’examen moral
et financier de l’activité des institutions de la Fondation en
2009. 

Cette rencontre, déjà entrée dans notre tradition, a été
ouverte par la Messe près de la tombe du Vénérable
Serviteur de Dieu Jean Paul II, concélébrée et présidée par
le cardinal Stanislaw Dziwisz. En priant pour la rapide béati-
fication de Jean Paul II nous sommes entrés en communion
avec tous les amis de la Fondation qui s’engagent dans
œuvre. Le card. Dziwisz a dit dans son homélie : „Le
Conseil d’Administration de la Fondation Jean Paul II,
dont les membres participent à cette Messe, a accueilli
avec la plus grande joie et reconnaissance le décret rap-
prochant le jour de l’élévation de son Patron à la gloire des
autels. Ceci donne le sens le plus profond à l’existence et à
l’action de la Fondation qui a pour mission de protéger,
solidifier et approfondir l’héritage du Saint Père Jean Paul II.
Nous ne faiblirons pas dans nos efforts pour que sa spiri-
tualité, son attitude et son service à l’Eglise inspirent les
nouvelles générations des chrétiens et des gens de bonne
volonté afin que notre monde devienne de plus en plus divin
et humain.”.

En ouvrant le débat à la Maison Polonaise Jean Paul II, le
président de la Fondation Jean Paul II, le cardinal Stanislaw

Rylko a rappelé les événements qui nous attendent et pour
lesquels la Fondation doit se préparer. Nous attendons, tout
d’abord, la béatification du Vénérable Serviteur de Dieu
Jean Paul II et espérons qu’elle aura lieu cette année.
L’année prochaine la Fondation vivra le 30ème anniversaire
de sa création.  Ces deux événements devraient, cette année
déjà, stimuler l’engagement de la Fondation dans la vie de
l’Eglise et des milieux dans lesquels vivent et travaillent les
membres des Cercles et Associations des Amis de la
Fondation. 

Les directeurs des Institutions de la Fondation ont présen-
té les rapports d’activité de l’année passée et les projets
pour l’année en cours.

Le Secrétariat de la Fondation reste en contact continu
avec les 44 Cercles et Associations (et 5 groupes – USA)
des Amis de la Fondation dans le monde.  En octobre 2009,
les présidents des ces Cercles et  Associations se sont réunis
pendant trois jours à Rome pour débattre de la présence de
la Fondation dans de divers milieux. Les fruits de ces dis-
cussions ont été présentés au Conseil d’Administration sous
forme de propositions concernant le renforcement des
actions en direction des jeunes et le renforcement des con-
tacts entre nous. En collaboration avec le Centre de la
Documentation et d’Etudes du Pontificat ont été organisés à
Rome des « soirées pontificales » ayant pour but de mieux
connaitre et approfondir l’enseignement de Jean Paul II. 

La Maison Polonaise Jean Paul II entre dans cette année
d’exercice avec le statut d’une ”Maison de vacances”. Les
années d’efforts pour adapter ses structures aux exigences
de la loi italienne sont couronnées de succès. Ses 69 cham-
bres peuvent accueillir jusqu’à 100 personnes. Pour la con-
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formité avec la loi italienne, la dénomination de la maison
change pour : Fondation Jean Paul II. Maison de vacances.
Cette nouvelle structure permet maintenant accueillir non
seulement les invités de la Fondation Jean Paul II, mais
aussi d’autres pèlerins

Le Centre de la Documentation et d’Etudes du Pontificat
a franchi une nouvelle étape de référencement d’archives et
effectue la digitalisation des collections pour pouvoir les
rendre accessibles aux plus larges cercles de lecteurs. Dans
le cadre des travaux de la section d’études ont été publiés :
„Les méditations de mai” de l’évêque K. Wotyla et les actes
du symposium qui a eu lieu à Rome au mois d’octobre 2008
sur le thème : „Christ – Eglise – Homme. Le Vatican II dans
le pontificat de Jean Paul II, et quelques articles scien-
tifiques et de vulgarisation. Le nouveau site Internet du
Centre se trouve sous l’adresse http://www.jp2doc.pl/ 

Le programme éducatif de la Fondation réalisé à Lublin
concernait le groupe de 138 étudiants des 8 pays de
l’Europe Centrale et Orientale : Ukraine (80), Bielo-
russie(43), Lituanie (6), Russie (4), Moldavie (2),
Kazakhstan (1), Ouzbékistan (1), Roumanie (1). La plupart
de boursiers entreprennent le cursus de Master de 5 ans.  67
personnes ont obtenu leurs doctorats. L’année dernière 39
boursiers ont terminé avec succès leurs études à
l’Université Catholique de Lublin et ils en sont plus de 700
depuis le début de ce programme. Dans le cadre du travail
pastoral et éducatif, les boursiers suivent également des recol-
lections, la catéchèse, les analyses bibliques et les con-
férences sur l’enseignement de Jean Paul II.  En septembre
2009, un groupe de 89 étudiants a effectué un pèlerinage à
Rome. La vie et le travail des étudiants dans le cadre du pro-
gramme éducatif sont présentés sur le site www.dfjp2.pl.

La commission de révision a présenté au Conseil
d’Administration le rapport des contrôles financiers effec-
tués dans les différentes institutions de la Fondation en pro-
posant leur acceptation. Le Conseil les a approuvés à l’una-
nimité en exprimant ses remerciements aux directeurs de
chacune des institutions concernées pour leur travail. 

L’an passé ont eu lieu des changements aux postes de
responsabilité de la Fondation. Mgr Stefan Wylezek a été
nommé par la Conférence de l’Episcopat polonais recteur
de la Mission Catholique Polonaise pour l’Angleterre et le
Pays de Galle. Mgr Jan Glówczyk a été nommé administra-
teur de l’église et de l’hospice Saint Stanislas à Rome. Les
membres du Conseil ont exprimé les remerciements aux
deux directeurs pour l’engagement et le dévouement dans
leur travail à la Fondation Jean Paul II.  Ainsi, actuellement
les postes de directeurs des institutions sont tenus par : père
dr Krzysztof Wieliczko OSPE – administrateur de la
Fondation, Mgr Mieczyslaw Niepsuj – Fondation Jean Paul II.
Maison de vacances, père Antoni Pyznar – Centre de
Documentation du Pontificat de Jean Paul II, père dr
Andrzej Dobrzynski – Centre d’Etudes du Pontificat de
Jean Paul II, Ryszard Krupa SCJ – la Maison de la
Fondation à Lublin.

Le jour suivant des débats  concernait l’adoption du budget
et du programme pour l’an 2010 proposés par chacun de
directeurs des institutions. Le Conseil a également choisi le
thème de la Journée de la Fondation pour cette année : „Jean
Paul II – défenseur de la vie”, en indiquant l’encyclique
« Evangelium vitae » comme texte de base de la réflexion. On
remarquera que cette année la Journée de la Fondation coïn-
cidera avec le 90e anniversaire de la naissance de Jean Paul II. 

D’autre part, on a défini les formes de la préparation du
30e anniversaire de la Fondation qui aura lieu l’année
prochaine. Le secrétariat adressera à tous les Cercles et
Associations des Amis de la Fondation les informations et
les documents nécessaires. 

Le Conseil d’Administration de la Fondation Jean Paul II
exprime toute sa reconnaissance à tous les amis et bienfai-
teurs pour leur aide morale et matérielle dans la réalisation
des objectifs que nous a fixés le Serviteur de Dieu Jean Paul
II. Et cette gratitude s’adresse tout particulièrement aux
présidents des Cercles et Associations qui mènent cette
œuvre avec le plus grand dévouement. 

Nous prions tous les jours pour les bienfaiteurs de la
Fondation à la chapelle de la Maison Polonaise et tous les
jeudis près de la tombe du Serviteur de Dieu vénérable Jean
Paul II.

« OPLATEK » DU CERCLE DES AMIS DE LA
FONDATION JEAN PAUL II A PARIS

Samedi 30 et dimanche 31 janvier – dans la tradition
française des vœux de Nouvel an – c’est également les jours
où le Cercle des Amis de Fondation Jean Paul II à Paris
organise sa rencontre annuelle „avec oplatek”. 

Grâce à l’amabilité de S.E. Tomasz Orlowski, l’ambas-
sadeur de la République de Pologne, depuis quelques
années déjà cette rencontre a lieu dans les magnifiques
salons de l’Ambassade. 
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Deux personnalités vaticanes, très estimées par nous tous,
S.E. l’archevêque Szczepan Wesoly, l’ancien président de la
Fondation Jean Paul II et Mgr Stefan Wylezek, son
Administrateur depuis bientôt quinze ans, nous ont honoré
de leur présence. Dr Christiane Tomkiewicz, présidente de
notre Cercle, dans ses mots d’accueil, non sans émotion, a
dit combien nous leur sommes reconnaissants pour ces
années de travail si efficace pour la Fondation pontificale et
la sollicitude dont ils ont su entourer ses membres dans le
monde entier.  Nous savons que ni l’archevêque Szczepan
Wesoly, partant pour une retraite tant méritée, ni Mgr Stefan
Wylezek, nommé à un très important poste de responsabi-
lité, celui de recteur de la Mission Catholique Polonaise de
l’Angleterre et du Pays de Galle,  n’oublieront pas tous ceux
avec qui ils  ont pu faire avancer l’œuvre de Jean Paul II. 

Cette année est donc une année de changements à la tête
de la Fondation, mais tout d’abord, nous voulons le croire,
l’année de la béatification de Jean Paul II. Non pas pour
L’élever à la gloire des autels et ainsi Le sortir d’une cer-
taine manière de notre quotidien, mais Le placer en hauteur
et laisser la lumière de son enseignement se rependre le plus
largement possible dans les confins du monde et dans tous
les recoins de cœurs.

Monsieur Mikolaj Kwiatkowski, Premier Conseiller et
Chef de la Section Consulaire de l’Ambassade de Pologne,
venu avec son épouse, a adressé à tous les paroles de bien-
venu au nom de S.E. l’Ambassadeur Tomasz Orlowski,
empêché.

L’innovation de cette année c’était de commencer notre
rencontre par une conférence. M. Bernard Lecomte, polito-
logue, écrivain et journaliste, ancien rédacteur en chef du
Figaro Magazine, auteur d’une biographie de Jean Paul II et
de la monographie „Pape qui fit chuter Lénine”, nous a
parlé, avec la verve et la conviction d’un témoin oculaire,
de ce, justement, rôle de Jean Paul II. Il a su remarquer et
souligner le fait que grâce à la manière de voir de ce Pape
les mouvements politiques ne sont plus seulement les effets
de tensions et de luttes de classes, mais peuvent aussi, et
bien plus profondément être une expression des valeurs
spirituelles. Des valeurs telles que la Solidarité. „Jamais
jusque là et nulle part dans le monde une lutte sociale n’a
pris le nom de „Solidarité”,  ne s’est pas référé à une valeur
universelle, tellement supérieure à celle de « front », de

« lutte »  etc. 
Après cet exposé fortement applaudi est venu le temps

d’émotions artistiques. Beatrice Rajca, jeune étudiante de
l’école d’ingénieurs, a donné un concert de harpe. La sub-
tilité de sons cristallin de cet instrument sous ses doigt déli-
cats nous a permis de comprendre que la beauté et la
grandeur de la musique se cache peut être dans ce qu’elle a
d’éphémère. Parce que c’est justement l’éphémère qui est
seul à pouvoir atteindre l’éternel. Ensuite un duo inattendu :
la Japonaise Nana Sawauchi, soprano et le Libanais Joseph
Bou Absi, tenor, accompagnés au piano par Beata
Krawicka, ont chanté, en polonais, le Cantique pour Noël
de Henryk Michalowicz. Nous avons eu droit à ce moment
fort sympathique grâce à la proposition du père dr Joseph
Grzywaczewski, recteur du Séminaire polonais à Issy les
Moulineaux. Nous les remercions de tout cœur. Et enfin la
chorale. Le chœur Gaude Mater Polonia de la paroisse ND
de l’Assomption à Paris a donné un concert de cantiques de
Noëls. La beauté de cet ensemble commence dans le fait
que ce sont des femmes et des hommes, tous amateurs, qui,
sous la direction de Madame Ewa Lenartowicz, consacrent
leurs soirées de vendredi à cette passion de chanter.
Conscients que leur succès ne pourra jamais être autre que
partagé, ils sont prêts mettre la barre très haut, parfois
même au risque d’échec, parce que c’est comme cela que
l’on progresse. La beauté de ce chœur continue aussi dans
le répertoire qu’il choisit soigneusement. Ces Noëls polon-
ais, les plus beaux du monde, nous les découvrons à chaque
fois. Ces œuvres de plus grands poètes et compositeurs  ont
su exprimer les sommets de l’enthousiasme intellectuel face
à l’Acte de l’Incarnation du Verbe. œuvres de la poésie et de
la musique populaire, elles ont permis de donner aux trésors
de la tendresse humaine qui, seulement devant cette pléni-
tude de beauté et d’amour, ose s’exprimer sans craindre
d’être écartée ou méprisée. 

Pour la fin de la soirée et avant de partager oplatek, dr
Christiane Tomkiewicz, présidente et Henri Rogowski,
président d’honneur de notre Cercle se sont adressé à
l’archevêque Szczepan Wesoly et Mgr Stefan Wylezek pour
leur exprimer une fois encore notre reconnaissance en leur
remettant les plaques de métal où cette reconnaissance
restera gravée. Henri Rogowski a souligné, en rappelant des
exemples concrets de la sollicitude de ces prêtres, comment
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grandit l’arbre planté à Paris à l’initiative de l’archevêque. 
Les vœux et le partage du pain d’azyme, suivis d’un

remarquable buffet ont terminé la soirée. La soirée a été
honorée en plus par la présence de Mgr Stanislaw Jez,
recteur de la Mission Catholique Polonaise en France, du dr
Waclaw Szubert, curé de la paroisse polonaise de Paris, du
père Joseph Kuroczycki, le fondateur du premier Cercle en
France, à Vaudricourt, du père dr Joseph Grzywaczewski et
d’autres invités de marque, français et polonais. Nous les
remercions tous.

Le lendemain, dimanche à 11 heures, nous nous sommes
retrouvés dans l’église de la paroisse polonaise à Paris pour
participer à la Messe concélébrée par l’archevêque
Szczepan Wesoly, Mgr Stefan Wylezek, Mgr Stanislaw Jez
et tous les autres prêtres cité ci-dessus auxquels se sont
joints père dr Krystian Gawron et les vicaires de la paroisse.
Les grands bienfaiteurs de la Fondation, les Comte et
Comtesse Hubert d’Ornano, ont également participé à cette
Messe. 

Mgr  Wesoly, dans son homélie parlait du courage de
témoigner de la Vérité que nous avons réussi à ressentir et
qui est devenu une mission.  Mgr Wylezek a partagé avec
nous, en français, sa réflexion sur notre „élection comme
prophètes” par le fait que nous sont devenus des  fils de
Dieu par le Christ.

La fête s’est terminée par le dépôt de fleurs devant la statue
de Jean Paul II.

REUNION ANNUELLE DU CERCLE DES AMIS DE
LA FONDATION JEAN PAUL II  A TORONTO 

Comme chaque année, les membres du Cercle des Amis
de la Fondation Jean Paul II se sont rencontrés en l’église
Saint Casimir de Toronto à la Messe célébrée à l’intention
des membres, vivants et morts, de la Fondation et ensuite
dans la salle paroissiale pour une assemblée générale. Mgr
Stefan Wylezek, administrateur de la Fondation Jean Paul II,
venu spécialement de Rome pour cette occasion,  était notre
invité d’honneur et c’est lui qui a célébré la Messe d’ouver-
ture de notre réunion.

Le Cercle des Amis de la Fondation Jean Paul II, actif à
Toronto depuis onze ans, compte 130 membres, de nation-
alités diverses, mais unis par la personne et l’enseignement
de Jean Paul II. Sauvegarder et transmettre aux générations
futures, l’héritage de Jean Paul II c’est l’essentiel de la sol-
licitude du Cercle. Cet héritage perdure dans l’Eglise et Lui
appartient, mais nous, les Polonais, nous y avons une place
particulière.

Maintenant, dans l’attente de vivre l’élévation du
Serviteur de Dieu Jean Paul II à la gloire des autels, l’ap-
profondissement de son enseignement est un devoir fonda-
mental. La Fondation Jean Paul II le fait par le travail du
Centre de la Documentation et des Recherches du Pontificat
de Jean Paul II et par celui du programme éducatif et de for-

mation destiné tout particulièrement aux jeunes de l’Europe
Centrale et Orientale qui font leurs études à l’Université
Catholique de Lublin et à l’Université Pontificale Jean Paul II
à Cracovie. Actuellement la Fondation compte 170 bour-
siers des 10 pays.  

C’est de cette activité de la Fondation et de l’engagement
du Cercle des Amis à Toronto que parlait Danuta War-
szawska, sa présidente, en soulignant les efforts de nom-
breuses personnes grâce auxquelles la Fondation tient sa
place dans l’Eglise et dans la société canadienne.  

Le Cercle de Toronto, l’organisation sans but lucratif, a
obtenu le statut d’une association de charité ce qui permet
de déduire une partie de dons de l’impôt. Et ce privilège
concerne l’ensemble du territoire canadien. Les rapports
financier et moral sur l’année 2008 ont été approuvés à
l’unanimité et la pleine confiance a été donnée à la direction
du Cercle. Le débat a fait apparaître la volonté de renforcer
la pénétration du Cercle dans la vie sociale de l’aggloméra-
tion de Toronto par l’organisation d’événements publics
plus importants. L’assemblée a accueilli cette proposition
avec l’espoir. Il a été également décidé de créer le site
Internet du Cercle de Toronto.

L’élection de la nouvelle présidence du Cercle a recon-
duit, sur proposition du Me Walter Lalka, la direction sor-
tante avec Mme Danuta Warszawska comme présidente et
Zofia Kustra et Marek Kornas comme directeurs.

Mgr Stefan Wylezek, présent à l’assemblée, a félicité la
direction reconduite et remercié tous les membres du Cercle
pour leur engagement et leur aide financière à la Fondation.
Il a été remis à Mgr Wylezek le chèque de 10 000 $ destinés
au programme éducatif de la Fondation. 

Mgr Wylezek a ensuite donné la conférence sur l’en-
seignement de Jean Paul II intitulée "La Miséricorde divine.
La recherche de l’homme qui a besoin de la rédemption".
C’est de Cracovie, où 40 ans plus tôt était morte la sœur
Faustyna Kowalska, que le Saint Père a fait venir cette piété
de la Miséricorde divine.  Depuis la première encyclique
Redmptor Hominis (Rédempteur de l’homme) et jusqu’à
l’acte de la présentation du monde à la Miséricorde divine à
Cracovie – Lagiewniki, l’enseignement de Jean Paul II sur
ce thème est toujours présent et la mission « Soyez témoins
de la Miséricorde » fait partie de l’héritage qu’Il nous a lais-
sé

Mgr Wylezek répondait également à nos nombreuses
questions sur les activités de la Fondation et la progression
du procès en canonisation de Jean Paul II. La rencontre s’est
terminée par une photo commune

Nous invitons tout le monde à s’engager dans cette œuvre
à laquelle Jean Paul II nous a appelés. C’est Lui qui a dit :
„En aidant la Fondation, vous aidez le Pape.»  
Pour le faire il suffit écrire à : sdwdanuta@rogers.com . 
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