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Raport z działalności 2019 Instytut Papieża Jana Pawła II
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Wstęp
Oddajemy w Państwa ręce Raport, sta-
nowiący skrótowy zapis najważniejszych 
inicjatyw, podjętych przez Instytut Papie-
ża Jana Pawła II w 2019 r. 

Jako samorządowa instytucja kultury 
wspieramy mieszkańców województwa 
mazowieckiego w pielęgnowaniu pamię-
ci o Janie Pawle II. Doceniamy zaanga-
żowanie szkół, ośrodków kulturalnych, 
a także społeczników, dla których dzie-
dzictwo świętego Papieża znaczy wiele 
i pragną inspirować nim kolejne pokole-
nia. Staramy się służyć im doświadcze-
niem, udstępniać zgromadzone, w ciągu 

13 lat działalności, materiały, obejmować 
patronatem, czynnie uczestniczyć w pa-
pieskich wydarzeniach, organizowanych 
lokalnie na Mazowszu.

Mamy nadzieję, że w zaprezentowanych 
projektach dostrzegą Państwo naszą 
troskę o integrację śrdowisk młodzieżo-
wych, skupionych wokół wartości bliskich 
Janowi  Pawłowi II. Organizowane przez 
nas zjazdy szkół, stały się forum spotkań 
młodych, okazją do nawiązania dobrych 
kontaktów i wzrastania w jednym duchu. 
Kontynuujemy również działania popula-
ryzatorskie. Kolejne edycje Ogólnopol-
skiego Konkursu Papieskiego i Archiwum 
wspomnień JP2 cieszą się niesłabnącym 
zainteresowaniem. 

W tym roku udało się nam poszerzyć 
ofertę wystaw objazdowych dedykowa-
nych placówkom edukacyjnym, o propo-

zycje poświęcone podróżom apostolskim  
Jana Pawła II.  W partnerstwie z Uniwer-
sytetem Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go zorganizowaliśmy też kilka konferen-
cji tematycznych analizujących wybrane 
wątki pontyfikatu polskiego Papieża.

W serii „Rozprawy i Monografie” wydali-
śmy trzy kolejne publikacje, będące po-
kłosiem wypraw badawczych oraz kon-
ferencji naukowych. Nakładem Instytutu 
ukazało się też m.in. wyjątkowe opraco-
wanie służące narzeczonym i małżonkom 
w podążaniu za powołaniem, w świetle 
nauczania kolejnych papieży. 

Niniejsza publikacja jest okazją do po-
dzielenia się radością ze zrealizowanych 
projektów. Mamy nadzieję, że ta lektu-
ra będzie inspirująca. Zapraszamy do 
współpracy przy kolejnych inicjatywach. 
Rok 2020 przed nami!
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Ogólnopolska  
konferencja  
„Pielgrzymki 
apostolskie Jana  
Pawła II do Meksyku. 
40-lecie pierwszej 
pielgrzymki 
apostolskiej 
św. Jana Pawła II”
18 stycznia 2019

Ta ogólnopolska konferencja odbyła się 
w Warszawie, na Uniwersytecie Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego. Prelegen-
ci przybliżyli tematykę nauczania Jana  
Pawła II podejmowaną podczas wizyt apo-
stolskich w Meksyku, a także znaczenie 
meksykańskich świętych oraz wartość 
kultu Matki Bożej z Guadalupe.

Meksyk był jednym z krajów najczęściej 
odwiedzanych przez Jana Pawła II. Papież 
był tam aż pięć razy. Pierwsza podróż do 
Meksyku była jednocześnie jego pierwszą 
zagraniczną pielgrzymką (26-31.01.1979). 
Jak sam później przyznał, uświadomiła 
mu potrzebę pielgrzymowania po świecie, 
aby spotykać się z wiernymi na wszyst-
kich kontynentach, umacniać ich wiarę, 
głosić Ewangelię, naukę Kościoła, ape-
lować o pokój i sprawiedliwość, prokla-
mować prawa człowieka na podstawie 
katolickiej nauki społecznej. 

Fragm. homilii wygłoszonej podczas mszy 
św. w bazylice Matki Bożej z Guadalupe 
(23 stycznia 1999)

Błogosławiony jesteś, Kościele w Ame-
ryce, który przyjmując Dobrą Nowinę 
zrodziłeś do wiary wiele narodów. Bło-
gosławiony jesteś, bo uwierzyłeś, błogo-
sławiony jesteś, bo zachowałeś nadzie-
ję, błogosławiony jesteś, bo umiłowałeś, 
gdyż obietnica Boża spełni się! Heroiczne 
wysiłki misjonarzy i godne podziwu dzieła 
ewangelizacyjne minionych pięciu stuleci 
nie okazały się daremne. Dzisiaj może-
my powiedzieć, że dzięki temu Kościół 
w Ameryce jest Kościołem nadziei. Wy-
starczy wspomnieć o wielkiej żywotności 
bardzo licznej młodzieży, o wyjątkowym 
znaczeniu, jakie przypisuje się rodzinie, 
o rozkwicie powołań do kapłaństwa i ży-
cia konsekrowanego, a nade wszystko 
o głębokiej religijności ludu.
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Ogólnopolska kon-
ferencja naukowa 
„Zasada pomoc-
niczości państwa 
a wspieranie  
rodziny”
9 marca 2019

Konferencja odbyła się na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie. Zainaugurował ją ks. prof. dr hab. 
Mieczysław Ozorowski, Dziekan Wydziału 
Studiów nad Rodziną.

Prelegenci przybliżyli tematykę wspiera-
nia rodziny przez państwo. Przedstawiono 
ogólne założenia i sposoby realizacji po-
mocniczości z punktu widzenia państwa 
polskiego. Poruszono także tematykę 
wspierania osób starszych.

Organizatorami konferencji był Wydział 
Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego oraz Insty-
tut Papieża Jana Pawła II.
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Katechezy 
z Janem Pawłem II 
w 40. rocznicę 
pielgrzymki 
Ojca Świętego 
na Jasną Górę
2 kwietnia – 8 grudnia 2019

Z okazji 40. rocznicy pierwszej pielgrzym-
ki Papieża Polaka na Jasną Górę, Jasno-
górski Instytut Maryjny we współpracy 
z Instytutem Papieża Jana Pawła II zorga-
nizował w Częstochowie cykl spotkań pt. 
„Wieczory Maryjne – Katechezy z Janem 
Pawłem II”. 

W ramach siedmiu spotkań dr Wincenty 
Łaszewski i o. Wojciech Dec odkrywali 
niezwykłą aktualność nauczania, które 
Jan Paweł II pozostawił Polakom na Ja-
snej Górze w czasie pierwszej pielgrzym-
ki do Ojczyzny, w 1979 r.

Katechezy przybliżyły słuchaczom kwe-
stię „maryjności” Papieża, która była 
jego drogowskazem. Jan Paweł II zo-
stał święty przez to, że był „maryjny” i na 
tę właśnie drogę zapraszał także i nas, 
co podkreślał w swych wypowiedziach 
dr Wincenty Łaszewski. O. Wojciech Dec 
natomiast zwracał uwagę na fakt, że słowa 
Jana Pawła II są zawsze aktualne, jednak 
nowy staje się kontekst ich  odczytywania, 
dlatego przy tej okazji warto przyjrzeć im 
się po raz kolejny.
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Konferencja 
„Wolność, Rodzina, 
Ojczyzna 
w nauczaniu 
kard. Stefana 
Wyszyńskiego”
18 maja 2019

Konferencja odbyła się w Centrum Kul-
tury przy Szkołach Katolickich w Łomży.

Spotkanie otworzył ks. prof. dr hab. Mie-
czysław Ozorowski, Dziekan Wydziału 
Studiów nad Rodziną.

Prelegenci przybliżyli tematykę naucza-
nia kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
a w szczególności znaczenie takich war-
tości jak wolność, Ojczyzna i rodzina.

Organizatorami konferencji byli: Instytut 
Papieża Jana Pawła II, Łomżyńskie To-
warzystwo Naukowe im. Wagów, Wydział 
Nauczania i Wychowania Katolickiego 
Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej, Wy-
dział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu  
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie.
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Nauka

Konferencja  
„Iść przed siebie 
znaczy mieć świa-
domość celu”  
w 40. rocznicę  
pierwszej piel-
grzymki Jana  
Pawła II do Polski
27 listopada 2019

W Częstochowie, w Domu Pamięci Stefa-
na Kardynała Wyszyńskiego w Częstocho-
wie odbyła się konferencja nt. „Iść przed 
siebie to znaczy mieć świadomość celu 

– rola pierwszej pielgrzymki Jana Paw-
ła II do Polski w budowaniu tożsamości 
narodowej”. Było to kolejne spotkanie 
dla nauczycieli języka polskiego, historii, 
religii oraz wychowawców z cyklu kon-
ferencji organizowanych od 2006 r. przez 
Instytut Prymasa Wyszyńskiego wspólnie 
z Samorządowym Ośrodkiem Doskona-
lenia w Częstochowie. Konferencja była 
podzielona na dwie części, rozpoczęła się 
panelem wykładowym, a po nim odbyły 
się cztery panele warsztatowe.

Instytut Papieża Jana Pawła II zaprezen-
tował na konferencji publikację „Program 
wychowawczy oparty na wartościach we-
dług nauczania Jana Pawła II” oraz za-
powiedź wydawniczą pt. „Wychowanie do 
wartości...”, na którą składa się dziewięć 
przewodników metodycznych dla nauczy-
cieli ośmiu klas szkoły podstawowej i ze-
rówki.
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Konferencja  
dla misjonarzy  
i misjonarek  
nt. sługi Bożego  
Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego
11 czerwca 2019

Tego dnia gościliśmy w Instytucie misyj-
ną grupę, która brała udział w spotkaniu 
formacyjnym „Wakacyjne spotkania mi-
sjonarzy i misjonarek”, organizowanym 
przez Centrum Formacji Misyjnej.

Ta ponad siedemdziesięcioosobowa grupa 
misjonarzy i misjonarek to osoby, które 
przebywały w Polsce na dwu-, trzymie-
sięcznym urlopie (po trzech lub czterech 
latach pracy misyjnej). Służą w Kościele 
na całym świecie: od Kazachstanu, przez 
Koreę Południową, Japonię, Czad, Nigerię, 
Kenię, Kamerun, po kraje Ameryki: Mek-
syk, Brazylię, Ekwador i Peru, itd.

Spotkanie w Instytucie było okazją do 
bliższego poznania osoby i nauczania 
sługi Bożego Stefana Kardynała Wy-

szyńskiego, na konferencji wygłoszonej 
przez ks. prof. Zdzisława Struzika. Goście 
mogli również obejrzeć i nabyć publika-
cje Instytutu prezentowane w Bibliotece. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszy-
ły się opracowania naukowe dotyczące 
wizyt apostolskich św. Jana Pawła II do 
krajów, w których misjonarze pracują na 
co dzień oraz publikacje o wychowaniu 
dzieci i młodzieży.

W trakcie tej kilkugodzinnej wizyty był też 
czas na rozmowy przy kawie, dzielenie 
się doświadczeniami i opowieści o pra-
cy misyjnej.

Misjonarze i misjonarki, dzięki uprzej-
mości kustosza Sanktuarium Opatrzno-
ści Bożej ks. Tadeusza Aleksandrowicza, 
zwiedzili Świątynię Opatrzności Bożej. 
Proboszcz opowiedział zebranym historię 
powstawania świątyni jako Wotum Naro-
du, przedstawił założenia architektonicz-
ne oraz pokazał najciekawsze miejsca 
w świątyni. 

Wizyta misjonarzy i misjonarek w Instytu-
cie zakończyła się zwiedzaniem wystawy 
multimedialnej „Śladami Jezusa”, która 
w sposób szczególny ukazuje sens pracy 
misyjnej oraz potrzebę głoszenia Słowa 
Bożego na całym świecie. To przesłanie 
poruszyło misjonarzy, umacniając ich 
w posłaniu na krańce świata.
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Oświata

Konkurs „Niepod-
ległe ścieżki  
księdza Jana Ziei” 
15 marca 2019

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowaw-
czym im. ks. Jana Ziei w Kolonii Ossa 
odbył się finał konkursu pod patronatem 
Instytutu Papieża Jana Pawła II. Ksiądz 
Jan Zieja urodził się i wychował we wsi 
Kolonia Ossa. Jego postać jest inspiracją 
w podejmowanych przez placówkę dzia-
łaniach edukacyjnych i wychowawczych. 

Celem konkursu było kształtowanie po-
staw patriotycznych oraz wychowanie do 
wartości dzieci i młodzieży. Uczestnicy 
mieli za zadanie opracować folder, bro-
szurę lub gazetkę dotyczącą działalności 
niepodległościowej księdza Ziei. Podczas 
finału rozdano nagrody we wszystkich ka-
tegoriach wiekowych. Począwszy od klas 
I-III szkoły podstawowej, aż do ostatnich 
klas szkół średnich. Laureaci konkursu 
przedstawili bardzo interesujące prace 
i pomysły.
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XXXII Ogólnopol-
ski Zjazd Rodziny 
Szkół Jana Pawła II 
24-25 maja 2019

XXXII Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół 
Jana Pawła II pod honorowym patrona-
tem Instytutu Papieża Jana Pawła II od-
był się w Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Tłuszczu. W uroczystości, 
poza przedstawicielami Rodziny Szkół 
Jana Pawła II, uczestniczyli też m.in. Bur-
mistrz Miasta Tłuszcz oraz Dziekan de-
kanatu tłuszczańskiego. 

Jednym z wydarzeń towarzyszących była 
konferencja naukowa „Podstawy wolności 
narodu w nauczaniu Jana Pawła II”. W ra-
mach konferencji zaprezentowany  został 
czternasty z serii Zeszyt o Bożej Opatrz-
ności, z okolicznościowym artykułem  
ks. dr. hab. Zdzisława Struzika, prof. 
UKSW, wydany nakładem Instytutu Pa-
pieża Jana Pawła II z okazji tej wyjątko-
wej uroczystości.
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23
Finał IX edycji kon-
kursu dziennikar-
skiego „Archiwum 
wspomnień JP2”
17-19 czerwca 2019

 

W dniach 17-19 czerwca odbył się finał  
IX edycji konkursu dziennikarskiego „Ar-
chiwum wspomnień JP2”. 

Konkurs polega na nagraniu przez zgło-
szoną grupę kilkuminutowego filmu, 
związanego z pielgrzymkami Jana Pawła II. 
Tegoroczna edycja dotyczyła Światowych 
Dni Młodzieży, których pomysłodawcą był 
Papież Polak. 

Nagrodzona grupa z Sandomierza przed-
stawiła wyjątkowy materiał, dotyczący 
organizacji ŚDM dla osób głuchych i sła-
bosłyszących. Bardzo ciekawie została 
przedstawiona religijność i świat ludzi 
niepełnosprawnych, uczestniczących 
w spotkaniach młodych z Papieżem.
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Sądeczanie  
w hołdzie  
Janowi Pawłowi II 
11 czerwca 2019

 

W tym roku odbyła się już VII edycja kon-
kursu recytatorskiego i plastycznego wo-
kół osoby św. Jana Pawła II, w ramach 
imprezy „Sądeczanie w hołdzie Janowi 
Pawłowi II”. 

Tegoroczne wydarzenie przebiegało pod 
hasłem: „Święci nie przemijają. Święci 
żyją i pragną świętości”. Słowa te wypo-
wiedział na starosądeckich błoniach Jan 
Paweł II do kilkusettysięcznego tłumu 
podczas jednej z pielgrzymek do Polski. 

Organizatorem konkursu była Szkoła 
Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackie-
go w Starym Sączu. Instytut Papieża Jana  
Pawła II objął patronat nad konkursem. 
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26 27Zjazd Szkół  
im. ks. Jana  
Twardowskiego
13 czerwca 2019

W dorocznym Zjeździe Szkół im. ks. Jana 
Twardowskiego wzięło udział około 600 
uczniów, reprezentujących 25 szkół z ca-
łej Polski. Uroczystość rozpoczęła się 
w Świątyni Opatrzności Bożej mszą świę-
tą z udziałem pocztów sztandarowych. 
Przewodniczył jej ks. bp Michał Janocha, 
który we wzruszającej homilii przywołał 
mniej znane utwory ks. Jana, akcentujące 
znaczące momenty jego biografii i świad-
czące o jego wyjątkowej twórczej osobo-
wości. Po mszy odbyła się gala wręczenia 
nagród uczestnikom warsztatów ubiegło-
rocznego Zjazdu. 

Następnie uczestnicy posilili się przy-
gotowanym dla wszystkich obiadem  
i, podzieleni na grupy, wzięli udział w ko-
lejnych punktach programu. Był to czas 
twórczych improwizacji w ramach warsz-
tatów wokół poezji ks. Twardowskiego. 
Chętni mogli także wziąć udział w kon-
kursach, obejrzeć film dokumentujący 
dziecięcą konferencję prasową z udzia-
łem Jana Pawła II z 1989 r., zwiedzić Świą-
tynię Opatrzności Bożej i nawiedzić grób 
ks. Jana.
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XIV Ogólnopolski 
Konkurs Papieski. 
Konkurs dla ludzi 
myślących
26 października 2019

W tym roku zorganizowaliśmy już XIV 
edycję naszego Konkursu. Jest on prze-
znaczony dla uczniów wszystkich typów 
szkół, na wszystkich poziomach. 

Konkurs jest okazją do podjęcia wysiłku 
samodzielnego myślenia, samorozwoju 
oraz pogłębiania myśli Jana Pawła II. Za-
chęca uczestników do niebanalnego po-
dejścia do problemów współczesności 
i swoich własnych. Punktujemy w nim nie 
to, co uczniowie powinni wiedzieć z lek-
cji, lecz to, co wykracza poza ich szkolny 
obowiązek i standard. Chcemy nagradzać 
za subtelną i mądrą myśl, oryginalną for-
mę, wrażliwość na problemy współcze-
sności i autentyczne zaangażowanie. 

Finał tegorocznej edycji odbył się 26 paź-
dziernika w siedzibie Instytutu Papieża 
Jana Pawła II. 
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Powiatowy Dzień 
Papieski 
 24 października 2019

Po raz dwunasty trzy papieskie szkoły 
z Mińska Mazowieckiego zorganizowały 
Powiatowy Dzień Papieski, który trady-
cyjnie został objęty patronatem Instytutu 
Papieża Jana Pawła II. 

Tegoroczny Dzień Papieski obchodzony 
był w całej Polsce pod hasłem „Wstańcie, 
chodźmy”. Szkoły salezjańskie, Szkoła 
Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II z Miń-
ska Mazowieckiego i Szkoła Podstawowa 
im. Karola Wojtyły z Huty Mińskiej kolejny 
raz przygotowały dla mieszkańców po-
wiatu mińskiego atrakcyjną propozycję 
przełożenia nauki Jana Pawła II na prak-
tyczne działania.

W ramach wydarzenia odbył się przegląd 
teatralny i konkurs na lapbook tj. teczkę 
tematyczną dotyczącą papieskich piel-
grzymek. Jurorzy otrzymali do oceny 55 
prac z 15 szkół. Druga propozycja była 
skierowana do uczniów starszych klas 
szkół podstawowych oraz szkół średnich. 
Zaproszono ich do udziału w Powiatowym 
Przeglądzie Teatralnym, którego mot-
tem były słowa Jana Pawła II: „Człowie-
ka trzeba mierzyć miarą serca”. Jurorzy 
obejrzeli osiem małych form teatralnych 
i przyznali dwa równorzędne pierwsze 
miejsca i dwa drugie. Najwyżej oceniono 
spektakl „Lustro” w wykonaniu uczniów 
salezjańskiego liceum oraz monodram 
„Człowiek”. Drugie miejsce zajął teatr ru-
chu „Siła przyjaźni” w wykonaniu Zespo-
łu Szkół Specjalnych w Ignacowie oraz 
spektakl „MłoDOŚĆ” szkolnego teatru 
„Pod Spodem” ze Szkoły Podstawowej nr 3 
im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim.
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32 Inauguracja  
Poradni Życia  
Małżeńskiego  
i Rodzinnego
1 marca 2019

Wychodząc naprzeciw potrzebom mał-
żeństw i rodzin od 1 marca 2019 r.,  
w Instytucie Papieża Jana Pawła II na 
warszawskim Wilanowie działa Porad-
nia Życia Małżeńskiego i Rodzinnego. Jej 
celem jest prowadzenie specjalistycznej 
działalności doradczej w zakresie porad 
psychologicznych, psychiatrycznych, me-
diacji małżeńskich i rodzinnych, porad dla 
narzeczonych, warsztatów rozwoju oso-
bistego oraz dotyczących życia duchowe-
go, zwłaszcza życia rodzinnego. 

Poradnia ma charakter punktu konsulta-
cyjnego, w którym specjaliści świadczą 
pomoc doraźną. Spotkania odbywają się 
w czwartki, w godz. 17.00-19.00, w budynku 
Instytutu Papieża Jana Pawła II, na par-
terze, w sali czytelni biblioteki Instytutu.

Rejestracja 

Zapisy prowadzone są  
w sekretariacie IPJP2 
pod nr. tel.: 222131190  
lub e-mailowo: instytut@ipjp2.pl
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XXV Targi  
Wydawców  
Katolickich 
4-7 kwietnia 2019

W dniach 4-7 kwietnia w Arkadach Ku-
bickiego na Zamku Królewskim w War-
szawie odbyły się XXV Targi Wydawców 
Katolickich. Jubileuszowa edycja imprezy 
zbiegła się z 40. rocznicą pierwszej piel-
grzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. 

W trakcie imprezy, z udziałem ponad 
170 wystawców, tradycyjnie wręczono 
nagrody FENIKS, przyznawane przez Sto-
warzyszenie Wydawców Katolickich. 

Na swoich stoiskach wydawcy zaprezento-
wali ponad 12 tys. tytułów. Instytut Papieża 
Jana Pawła II również aktywnie uczestni-
czył w promocji własnych publikacji. 

Jak co roku, w ramach imprezy odby-
wały się, gromadzące liczną widownię, 
prezentacje książek, pokazy filmów re-
ligijnych, spotkania z autorami, wystawy 
tematyczne oraz panele dyskusyjne. Cie-
kawą propozycją tegorocznych Targów 
była prezentacja swego rodzaju dzienni-
ka literackiego Karola Wojtyły, przyszłego 
papieża, zatytułowanego „Dzieła literackie 
i teatralne. Tom 1 Juwenilia (1938-1946)”. 
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Wielka 
Zbiórka Książek
26 maja 2019

Biblioteka IPJP2 w tym roku po raz kolej-
ny włączyła się w Wielką Zbiórkę Książek, 
prowadzoną przez Fundację Zaczytani.

Fundacja zajmuje się promocją czytel-
nictwa oraz edukacją społeczną. W ra-
mach swoich działań Zaczytani pro-
wadzą spotkania bajkoterapeutyczne 
z małymi pacjentami i przekazują książki 

honorowym dawcom krwi. Z ich inicjatywy 
powstają artystyczne Zaczytane Ławki 

– ławki miejskie w kształcie otwartych 
książek, które promują kulturę i sztukę.

Instytut, w ciągu zaledwie miesiąca, ze-
brał ponad dwadzieścia kartonów książek 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Bardzo cieszymy się z tak hojnego od-
zewu ofiarodawców. Dary trafiły do pla-
cówek medycznych, gdzie z pewnością 
umilą pobyt małym i dużym pacjentom.
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Promocja książ-
ki „Obrona wolno-
ści narodu Księdza 
Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w 
100. rocznicę odzy-
skania niepodle-
głości Polski”
28 maja 2019

28 maja w Jasnogórskim Instytucie Maryj-
nym odbyła się promocja książki „Obrona 
wolności narodu Księdza Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego w 100. rocznicę odzyska-
nia niepodległości Polski” autorstwa ks. dr. 
hab. Zdzisława Struzika, prof. UKSW. 

Było to kolejne, czwarte spotkanie w ra-
mach cyklu „Prymas Jasnogórski w dro-
dze na ołtarze” zatytułowane „Wolność – 
powracające wyzwanie”.

Wydarzenie rozpoczęto tradycyjnie mszą 
w intencji beatyfikacji kard. Stefana Wy-
szyńskiego. Nabożeństwu w Kaplicy Mat-
ki Bożej przewodniczył i homilię wygłosił 
abp Wacław Depo, metropolita często-
chowski. Na zakończenie kazania, cytując 
Prymasa Tysiąclecia zaapelował: „Chciej-
my więc dzisiaj, na te trudne drogi współ-
czesnego czasu, wziąć Maryję jako naszą 
przewodniczkę na drogach ciemności 
wiary i ciemnościach codziennego życia”.

Po mszy św., w siedzibie Instytutu Ma-
ryjnego, odbyło się spotkanie. Głów-
nym punktem programu była prezenta-
cja książki ks. prof. Zdzisława Struzika. 
W spotkaniu udział wzięli również: Moni-
ka Rogozińska, dziennikarka, himalaistka, 
autorka książek oraz dr Andrzej Sznajder, 
dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej 
w Katowicach.

Szerokie spectrum zagadnień społecz-
nych, państwowych, narodowych, kościel-
nych objętych myślą i nauczaniem kard. 
Stefana Wyszyńskiego, a zebrane w jedną 
syntetyczną całość w wymienionej książ-
ce, zyskało podczas spotkania dodatkowy 
współczesny kontekst. W wypowiedziach 
dotyczących wolności, jej aspektów, hi-
storycznych faktów walki o wolność prze-
wijała się jedna główna myśl, że praw-
dziwą wolnością jest Bóg, a programem 
wolnościowym dla Polski była i jest Mary-
ja, królująca naszej Ojczyźnie z jasnogór-
skiego tronu. Potwierdziła to himalaistka 
Monika Rogozińska mówiąc, że odnalazła 
wolność w górach, ale prawdziwie wolna 
poczuła się dopiero na innej górze – na 
Jasnej Górze. 

W trakcie spotkania odwoływano się do 
nagrań z wypowiedziami kard. Stefana 
Wyszyńskiego. Całość wydarzenia pod-
sumował abp Wacław Depo, który jeszcze 
raz powtórzył, że polska wolność ma ma-
ryjny rys i od tej prawdy nie można uciec. 
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Światowe Dni Mło-
dzieży w Panamie
22-27 stycznia 2019

Światowe Dni Młodzieży to spotkania 
młodych z papieżem, które odbywają się 
co dwa, trzy lata. Zostały zapoczątkowane 
przez Jana Pawła II w 1985 r. (ogłoszo-
nym przez ONZ Międzynarodowym Ro-
kiem Młodzieży). ŚDM stały się miejscem 
spotkania z Kościołem, świadectwem 
wiary i środkiem ewangelizacji. Poprzed-
nia edycja ŚDM odbywała się w 2016 r. 
w Krakowie, a w styczniu 2019 r. to stoli-
ca Panamy gościła uczestników tego glo-
balnego spotkania. Wśród nich była także 
delegatka Instytutu Papieża Jana Pawła II. 

Hasłem tegorocznych ŚDM były słowa 
Maryi: „Oto ja, służebnica Pańska, niech 
mi się stanie według słowa Twego!”  
(Łk 1,38). Kolejne Światowe Dni Młodzieży 
odbędą się w Portugalii.

Franciszek, Kraków

Jezus nie jest Panem komfortu, bezpie-
czeństwa i wygody. Aby pójść za Jezu-
sem, trzeba mieć trochę odwagi, trzeba 
zdecydować się na zamianę kanapy na 
parę butów, które pomogą ci chodzić po 
drogach, o jakich ci się nigdy nie śni-
ło, ani nawet o jakich nie pomyślałeś, 
po drogach, które mogą otworzyć nowe 
horyzonty, nadających się do zarażania 
radością, tą radością, która rodzi się 
z miłości Boga, radością, która pozo-
stawia w twoim sercu każdy gest, każdą 
postawę miłosierdzia.

Poczujcie, że macie misję i zakochajcie 
się w niej, a to zadecyduje o wszyst-
kim. Możemy mieć wszystko, ale drodzy 
młodzi,  jeśli brakuje nam namiętności 
miłości, to zabraknie wszystkiego. Na-
miętności miłości dnia dzisiejszego! 
Niech Pan sprawi, byśmy się zakochali 
i prowadzi nas ku dniu jutrzejszemu! 
Dla Jezusa nie ma „w międzyczasie”, 
ale jest miłość miłosierdzia, która chce 
przeniknąć do serc dnia dzisiejszego i je 
zdobyć. On chce być naszym skarbem, 
ponieważ Jezus nie jest międzyczasem 
w życiu (...).

Franciszek, Panama
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Święto  
Dziękczynienia
2 czerwca 2019

2 czerwca na terenie Świątyni Opatrz-
ności Bożej w Wilanowie odbyło się  
12. Święto Dziękczynienia. To kolejna edy-
cja corocznego wydarzenia organizowa-
nego przez Centrum Opatrzności Bożej. 
Gdy pielgrzymi dotarli na teren Świątyni, 
w południe rozpoczęła się msza św. 

Wśród atrakcji towarzyszących obcho-
dom, znalazły się także propozycje przy-
gotowane przez Instytut razem z Centrum 
Myśli Jana Pawła II. W zaaranżowanym 
na tę okazję miasteczku-grze pod hasłem 
„Święta drużyna Bożego planu się trzy-
ma”, czekaliśmy na dzieci na przystanku 
„Skarbiec dobrych uczynków”. Animacje 
skupiały się na przybliżaniu najmłodszym 
uczestnikom wartości płynących z prze-
słania pozostawionego przez Jana Paw-
ła II. Dzieci mogły potrenować celne oko 
rzucając piłeczkami do tarcz oraz roz-
winąć swoje spostrzeżenia odnośnie ha-
seł-wartości. Dla uczestników animacji 
przewidziane były nagrody, które były 
przyjmowane z nieskrywaną radością.
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Wydarzenia
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Wystawy objazdowe 
W 2019 r.  poszerzyliśmy ofertę naszych tematycznych wystaw o nowe propozycje, zwią-
zane z wizytami apostolskimi Jana Pawła II (w Argentynie, Boliwii, Chile, Ekwadorze, 
Islandii, Meksyku, Paragwaju, Peru i Tajlandii). Na każdą ekspozycję składa się 30 plansz 
oraz multimedialny przewodnik. Wypożyczamy je placówkom edukacyjnym i kulturalnym 
po to, by przybliżać kolejnym pokoleniom istotne wątki pontyfikatu świętego Papieża.

Instytut ma w swojej ofercie także inne ekspozycje, które udostępnia czasowo zain-
teresowanym szkołom i ośrodkom kulturalnym. W 2019 r. wystawy były prezentowane 
w ponad 20 placówkach. Są to ekspozycje: „Jan Paweł II w Ameryce Środkowej”, „Jan 
Paweł II w Kolumbii”, „Adhortacje Apostolskie Jana Pawła II”, „Encykliki Świętego Jana  
Pawła II”,  „Stefan Kardynał Wyszyński. Prymas, który patrzył dalej”, „Można odejść na 
zawsze, by stale być blisko. Ksiądz Jan Twardowski w 100-lecie urodzin”, „Moje Imię 
Człowiek. Ksiądz Jan Zieja”.  
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Archiwum

Numizmaty
W minionym roku Dział Dokumentacji Ar-
chiwalnej wzbogacił swoje zasoby o 25 
numizmatów (w tym 11 monet), 4 banknoty 
wyemitowane w Kolumbii (waluta: peso 
kolumbijskie – COP), a także 3 znaczki 
podziemnej poczty „Solidarności”, wy-
drukowane z okazji drugiej pielgrzymki 
Jana Pawła II do Polski w 1983 r. Mone-
ty pochodzą z takich państw jak: Fran-
cja, Szwajcaria, USA i Wenezuela. Bez 
wątpienia najcenniejszym numizmatem 
jest medal z brązu, upamiętniający wi-
zytę Jana Pawła II w Wenezueli (26-29 
stycznia 1985 r.). Państwo to Papież od-
wiedził obok Ekwadoru, Peru oraz Try-
nidadu i Tobago w dniach 26 stycznia-6 
lutego 1985 r., w ramach swej dwudzie-
stej piątej podróży apostolskiej. Medal ma 
średnicę 60 mm i wagę 100 g. Archiwum 
IPJPII włączyło ponadto do swych zbiorów 
monetę wyemitowaną w Panamie z okazji 

34. Światowych Dni Młodzieży (22-27 
stycznia 2019 r.) o nominale 1 balboa. 
Na awersie numizmatu można dostrzec 
logo ŚDM, zaś na rewersie godło Panamy. 
Rdzeń rewersu wykonano z brązalu, zaś 
pierścień z miedzioniklu. Moneta waży 7 g, 
zaś jej średnica wynosi 23 mm. Zbiory Ar-
chiwum powiększyły się również między 
innymi o: medal upamiętniający postać 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki (srebro próby 
925; średnica: 32 mm), złoty numizmat 
kolekcjonerski „Mamy Niepodległą” (złoto 
próby 999,9; średnica: 17 mm), numizmat 
z wizerunkiem Matki Bożej Ostrobram-
skiej (srebro próby 925; 22,4x32 mm), mo-
netę pamiątkowa „Józef Piłsudski – 100 lat 
Niepodległej” (srebro próby 999; 54,9x38,5 
mm) oraz o srebrną monetę pamiątkową 
„Dzwon Zygmunt – 500 lat” (srebro próby 
999; średnica: 38,61 mm).
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Samochód specjalny JP2
W 2019 r. Muzeum Samochodu Papieskie-
go JP2 w Kielcach przekazało Instytutowi 
miniaturę papamobile (w skali 1:72), któ-
rym papież poruszał się po Polsce, pod-
czas swej pierwszej wizyty apostolskiej 
w Ojczyźnie. Samochód Specjalny JP2 
powstał wiosną 1979 r. w Przemysłowym 
Instytucie Motoryzacji w Warszawie. Re-
alizacja projektu w PIMOT trwała zaledwie 
6 tygodni. Po zakończeniu wizyty apostol-
skiej, na polecenie władz PRL samochód 
zniszczono. W latach 2006-2011 w firmie 
AUTO-ADAMCZAK w Kielcach, pojazd zre-
konstruowano na bazie odnalezionych 
części, w pełnej technicznej zgodności 
z oryginałem z 1979 r. Wokół odbudowa-
nego papieskiego „Stara” w stolicy wo-
jewództwa świętokrzyskiego powstało 
Muzeum Samochodu Papieskiego JP2.

Księga Jedności Narodu
Najważniejszym nabytkiem Archiwum 
Instytutu w 2019 r. była „Księga Jedno-
ści Narodu” – owoc współpracy trzech 
wydawnictw: Wejdźmy na Szczyt, Petrus 
Libri oraz Paulinianum. To introligatorskie 
dzieło jest zbiorem 9101 myśli, aforyzmów 
i sentencji Jana Pawła II, zaczerpniętych 
z jego dzieł. Podzielona na 325 tematów, 
dotyczy istoty ludzkiej egzystencji. Poka-
zuje przenikliwą mądrość świętego pa-
pieża, jego głęboką więź z Bogiem oraz 
wrażliwość na los bliźniego. Nad selekcją 
materiału pracowano 5 lat. „Księga Jed-
ności Narodu” zaopatrzona jest w alfabe-
tyczny indeks rzeczowy, noty bibliogra-
ficzne oraz papieskie portrety autorstwa 
artysty malarza Jerzego Rymara, miesz-
kającego w Malborku. Ten ostatni dzięki 
pracy nad ilustracjami wyzwolił się z drę-
czących go, destrukcyjnych nałogów. Na 
początku dzieła umieszczono certyfikat 

z jego kolejnym numerem – tym samym 
każda księga jest unikatem; Instytut po-
zyskał egzemplarz nr 47. Monumentalne 
wydanie tomu wyglądem przypomina nie-
zwykle cenny, średniowieczny inkunabuł. 
Księga o wymiarach 31 cm x 24 cm x 7,5 
cm, posiada inkrustowaną, srebrzoną 
i pozłacaną oprawę, wyłożoną malachi-
tami i turkusami. Dzieło wydano między 
innymi z okazji 40. rocznicy pierwszej 
pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

Nagrania
W minionym roku Polskie Radio przeka-
zało w darze Instytutowi Papieża Jana  
Pawła II dwupłytowy album zatytułowany 
„Ufam, że mnie słyszycie”. Pierwsza pły-
ta z podtytułem „Alfabet nauczania Jana 
Pawła II” jest wyborem fragmentów wy-
powiedzi papieża pochodzących z jego 
pielgrzymek do Polski odbywanych w la-
tach 1979-2002. Druga płyta z podtytułem 
„Na szlaku pielgrzymki bez precedensu” 
jest dźwiękowym zapisem relacji z pierw-
szej pielgrzymki do Ojczyzny z uwzględ-
nieniem jej kontekstu politycznego. Dział 
Dokumentacji Archiwalnej i Fotograficz-
no-Filmowej włączył również do swych 
zasobów audialnych płytę zatytułowaną 
„Nieznane nagrania archiwalne”, dołączo-
ną do książki „Karol Wojtyła. Noc wigilijna”, 
która ukazała się nakładem wydawnictwa 
Biały Kruk. 
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Publikacje

„Jóhannes Páll II 
á Íslandi/ John Paul II 
in Iceland/ Jan Paweł II 
na Islandii”18 stycznia 2019 roku

maj 2019

Kolejny tom serii „Rozprawy i Monografie”, 
pod redakcją ks. dr. Grzegorza Adamiaka, 
poświęcony jest wizycie apostolskiej Jana 
Pawła II w Islandii. Trzydzieści lat temu – 
3 i 4 czerwca 1989 r. – Jan Paweł II pierw-
szy i jedyny raz odwiedził ten niewielki 
kraj, w ramach swojej pielgrzymki do 
krajów skandynawskich. Książka pre-
zentuje kontekst historyczny i religijny 
spotkania Papieża z Islandczykami, rela-
cję uczestników, omawia też ślady dusz-
pasterskie, jakie to unikalne wydarzenie 
pozostawiło dla Kościoła islandzkiego. 
W tomie znalazły się teksty przemówień 
Jana Pawła II, skierowanych do Island-
czyków. Zebrany materiał poprzedza 
wstęp biskupa Reykjaviku Davida Ten-

Rozprawy 
i monografie

cera. W obszernym aneksie znalazło się 
kilkadziesiąt fotografii dokumentujących 
wizytę. Monografia została opracowana 
w trzech językach – islandzkim, angiel-
skim i polskim. Wszystkie trzy części uję-
te są w jednym woluminie.

Jan Paweł II w Tajlandii
luty 2019

Publikacja zbiorowa, która ukazała się 
w serii wydawniczej „Rozprawy i Mono-
grafie”. Au torzy analizują kilka wątków 
związanych z 21. podróżą apostolską 
św. Jana Pawła II do Tajlandii, m.in. realia 
społeczno-polityczne, tematykę naucza-
nia Papieża w Tajlandii, przykład dialogu 
chrześcijańsko-buddyjskiego, jakim jest 
dialog międzymonastycz ny. W publika-
cji znajduje się także zapis świadectwa 
długoletniego misjonarza w Tajlandii – 
o. Claudio Bertuccio.

Jan Paweł II w Meksyku
maj 2019

Publikacja ukazała się w serii „Rozprawy 
i Monografie”. Tom w całości poświęcony 
jest wizytom Ojca Świętego w Meksyku. 

Jan Paweł II odbył pięć pielgrzymek apo-
stolskich do Meksyku, w latach: 1979, 1990, 
1993, 1999, 2002. Jak sam później przy-
znał, pierwsza pielgrzymka uświadomiła 
mu potrzebę pielgrzymowania po świe-
cie. Spotkanie z wiernymi ma wyjątkowy 
wpływ na ich wiarę. Poprzez głoszenie 
Ewangelii i nauki Kościoła Papież umacnia 
tę wiarę. W Meksyku Jan Paweł II apelował 
o sprawiedliwość, proklamował prawa 
człowieka na podstawie katolickiej nauki 
społecznej. 

Do publikacji jest dołączona płyta CD, na 
której znajdują się tłumaczenia wszyst-
kich przemówień papieskich wygłoszo-
nych w Meksyku.
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kich przemówień papieskich wygłoszo-
nych w Meksyku.



Raport z działalności 2019 Instytut Papieża Jana Pawła II

52 53

Publikacje

Dziedziniec Dialogu 
2013, 2015, 2017 
październik 2019

Publikacja jest pokłosiem warszaw-
skich spotkań ludzi nauki, religii, kultury, 
mediów i polityki, ale także wszystkich 
tych, którzy zdecydowali się uczestniczyć 
w debatach i poszerzać zakres dyskusji 
o nowe wątki, zadając pytania i komen-
tując wypowiedzi panelistów. Zawiera za-
pis debat oraz wydarzeń towarzyszących, 
które odbyły się przy okazji trzech edycji 
„Dziedzińca Dialogu” w latach: 2013, 2015 
i 2017. Wypowiedzi prelegentów wskazują 
na głęboką znajomość realiów społecz-
nych i politycznych tak w Polsce, jak i na 
świecie. Słuszność stawianych diagnoz, 
kompleksowość analizy są niewątpliwym 
walorem tej pozycji. 

Przed każdą z debat wprowadzono „mapę 
myśli”, stanowiącą próbę uchwycenia dy-
namiki wymiany opinii, idei przez uczest-

ników spotkania, a także pojęć kluczo-
wych, które pojawiły się podczas dyskusji.  
„Mapy myśli” nie są jej wiernym odtworze-
niem, ale raczej podsumowaniem wątków 
podejmowanych w trakcie debaty. Tekst 
główny uzupełniono o przypisy rzeczowe, 
bibliograficzne i terminologiczne. 

 „A wy, za kogo Mnie 
uważacie” – tożsamość 
Jezusa w świetle 
Mt 16,5-28
wrzesień 2019

Publikacja dr Katarzyny Kozery jest po-
szerzoną wersją rozprawy doktorskiej, 
którą autorka obroniła na UKSW w War-
szawie w 2018 r. Opracowanie stanowi 
szczegółowe studium egzegetyczno-

-teologiczne poświęcone fragmentowi 
Mt 16, 5-28, który jest jednym z przełomo-
wych momentów wspólnej drogi Jezusa 
i Jego uczniów. Równolegle do prowa-

dzonych w ramach niniejszej rozprawy 
rozważań naukowych daje ona odpo-
wiednią przestrzeń do tego, by postawić 
siebie, współczesnego chrześcijanina, na 
miejscu 12 Apostołów Jezusa Chrystusa 
i odpowiedzieć sobie na pytanie, za kogo 
ja Go uważam. Rozprawa zawiera aneks 
dotyczący idei bycia uczniem Jezusa, 
która często znajdowała swoje miejsce 
w nauczaniu św. Jana Pawła II. 

Jezus w drodze 
do śmierci i zmar-
twychwstania. Komen-
tarz do Ewangelii Marka 
8,27–16,20. Część II 
Mk 14,1–16,20
sierpień 2019

Publikacja autorstwa ks. prof. dr. hab. Ro-
mana Bartnickiego powstała we współ-
pracy z Wydawnictwem Naukowym 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie.

Komentarz do Mk 14,1-16,20 pozwala lepiej 
zrozumieć tę części Ewangelii św. Mar-
ka. Druga część komentarza obejmuje 
relację z wydarzeń ostatniego tygodnia 
życia Jezusa – Jego mękę, śmierć na 
krzyżu i zmartwychwstanie (14,1–16,20). 

Opowiadanie o męce Jezusa zajmuje tak 
ważne miejsce w dziele Marka, że całą 
jego Ewangelię nazwano „historią męki 
z obszernym wprowadzeniem”. Kolej-
ne fragmenty Ewangelii tłumaczone są 
z języka greckiego, analizowane literac-
ko i historycznie, interpretowane egze-
getycznie, ze wskazaniem na znaczenie 
współczesne. Książka przeznaczona 
jest zarówno dla biblistów, jak i dla osób 
ogólnie zainteresowanych Biblią.
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Narzeczeństwo, 
małżeństwo i rodzina 
w nauczaniu papieskim 

sierpień 2019

Publikacja autorstwa ks. dr. hab. Zdzisła-
wa Struzika, prof. UKSW,  zawiera mate-
riały dydaktyczne do procesu formacyjne-
go i wychowawczego narzeczonych i par 
żyjących już w małżeństwach.

Jest to rodzaj przewodnika i podkreśla 
wartość katolickiego małżeństwa na 
wspólnej drodze ku świętości. Książka 
pomaga odpowiedzieć na wiele pytań: 
Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Co to 
znaczy wierzę? Co to znaczy być chrze-
ścijaninem? Jak odnaleźć powołanie do 
społeczności wierzących? Jak stworzyć 
środowisko wychowawcze dla dzieci? Co 
oznacza sakrament małżeństwa? Jak 
kształtuję życie rodzinne?

Treść  konferencji jest zgodna z Instruk-
cją Episkopatu Polski o przygotowaniu do 
małżeństwa w Kościele katolickim. Publi-
kacja jest wzbogacona o nauczanie pa-
pieskie. Fragmenty z nauczania papieży: 
Piusa XI, Piusa XII, Pawła VI, Jana Paw-
ła II, Benedykta XVI, Franciszka obfitują 
w zagadnienia z zakresu nauki Kościoła 
na temat chrystologii, teologii małżeń-
stwa i teologii ciała. Ponadto na końcu 
zamieszczona jest obszerna bibliografia.

Metodyka pisemnych 
prac naukowych
grudzień 2019

Publikacja autorstwa ks. dr. hab. Zdzi-
sława Struzika, prof. UKSW powstała we 
współpracy z Wydawnictwem Naukowym 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie. 

W książce omówiono podstawowe zasady 
pisania opracowań naukowych, najważ-

niejsze cechy tekstów oraz reguły po-
prawnej formy tekstu. Zostały omówione 
także kwestie prawne i metodologiczne. 
Książka zawiera praktyczne wskazówki 
dla studentów piszących pracę dyplo-
mową, autorów rozpraw doktorskich czy 
artykułów naukowych, w tym filmy in-
struktażowe. 

Macierzyństwo wyra-
zem miłości Ojczyzny 
w nauczaniu papieskim
Zeszyt o Bożej Opatrzności nr 11

Zeszyt nr 11 w całości poświęcony jest za-
gadnieniu macierzyństwa i miłości rodzi-
cielskiej, które ks. dr hab. Zdzisław Stru-
zik, prof. UKSW rozpatruje w kontekście 
miłości do Ojczyzny.

„Papież Jan Paweł II podkreślał, że god-
ność człowieka rozlewa się na godność 
Ojczyzny. Młody człowiek dzięki miłości 
rodzicielskiej, której doświadcza w ro-
dzinie, niesie dalej otrzymane dobro, jako 
wkład w budowanie społeczności, w któ-
rej żyje. Bez ugruntowania podstawowych 
wartości, jakie posiada i przekazuje po-
tomstwu rodzina, niemożliwy jest rozwój 
Narodu i umacnianie się jego tożsamości. 
Poprzez macierzyństwo i ojcostwo ro-
dzice uczestniczą w twórczym działaniu 

Boga. Dzieje się to za sprawą daru prze-
kazywania życia, a także przez podejmo-
wanie działań wychowawczych.

W sposób szczególny widoczne jest to 
w zaangażowaniu kobiet, wypełniających 
z oddaniem misję macierzyńską. Niniej-
sze opracowanie w usystematyzowany 
sposób prezentuje problematykę macie-
rzyństwa, będącego wyrazem miłości do 
Ojczyzny, w świetle nauczania papieży, 
a szczególnie Jana Pawła II”.

Wartość i ważność wie-
ku dojrzałego
Zeszyt o Bożej Opatrzności nr 12

Zeszyt nr 12 autorstwa ks. dr. hab. Zdzi-
sława Struzika, prof. UKSW, ukazuje zna-
czenie wieku dojrzałego przez pryzmat 
nauczania Jana Pawła II, Benedykta XVI 
i Franciszka.

Zeszyty o Bożej 
Opatrzności
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„Starość jest ostatnim etapem ludzkiej 
drogi na ziemi i znakiem Bożego błogo-
sławieństwa. W przeszłości ludzi starych 
otaczano głębokim szacunkiem. Obecnie 
w wielu społeczeństwach rola seniorów 
jest lekceważona, czy wręcz deprecjo-
nowana. Erozja tradycyjnych wartości 
często wynika z nieuporządkowanego dą-
żenia do rozwoju, stawiającego na pierw-
szym miejscu doraźną przydatność i wy-
dajność człowieka. Wobec takich realiów 
ludzie starsi sami stają przed pytaniem, 
czy ich życie jest jeszcze użyteczne.

Zagadnienia związane z problematyką 
starości były wyjątkowo bliskie Janowi 
Pawłowi II. Mówiąc o «niedopuszczalnym 
zepchnięciu starszych na margines życia» 
i odwołując się do pozytywnych przykła-
dów kultur, otaczających starość sza-
cunkiem i miłością, upominał się niejako 
o przywrócenie godności ludziom w po-
deszłym wieku wszędzie tam, gdzie są oni 
niedoceniani, czy traktowani z pogardą. 
Nie trzeba przekonywać, jak ważne jest 
dzisiaj sięganie do tej mądrości”

Niech ten Zeszyt, poświęcony wartości 
wieku dojrzałego w nauczaniu papieskim, 
stanie się do tego zachętą.

Jan Paweł II w Meksyku
Zeszyt o Bożej  Opatrności nr 13

Zeszyt nr 13 autorstwa ks. dr. hab. Zdzisła-
wa Struzika, prof. UKSW, przedstawia opis 
wizyt apostolskich Jana Pawła II do Mek-
syku. Lektura Zeszytu jest przesłanką do 
zapoznania się ze społecznym, politycz-
nym i duchowym znaczeniem pielgrzymek 
Papieża do Meksyku. 

Jan Paweł II odbył pięć pielgrzymek apo-
stolskich do Meksyku w latach: 1979, 1990, 
1993, 1999, 2002. Jak sam później przy-

znał, pierwsza pielgrzymka uświadomiła 
mu potrzebę pielgrzymowania po świe-
cie. Spotkanie z wiernymi ma wyjątkowy 
wpływ na ich wiarę. Poprzez głoszenie 
Ewangelii i nauki Kościoła Papież umac-
nia tę wiarę. W Meksyku Jan Paweł II ape-
lował o sprawiedliwość, proklamował 
prawa człowieka na podstawie katolickiej 
nauki społecznej. 

Podstawy wolności  
Narodu w nauczaniu 
Jana Pawła II
Zeszyt o Bożej Opatrzności nr 14

Zeszyt 14 autorstwa ks. dr. hab. Zdzisława 
Struzika, prof. UKSW, poświęcony został 
zagadnieniu podstaw wolności Narodu 
w nauczaniu Jana Pawła II.

Okolicznościowa publikacja została wy-
dana z okazji XXXII Ogólnopolskiego Zjaz-
du Rodziny Szkół Jana Pawła II, odbywa-
jącego się w dniach 24-25 maja 2019 r. 
w Szkole Podstawowej w Tłuszczu.

„Wolność społeczna rozpoczyna się od re-
lacji z drugim człowiekiem, te relacje są 
szczególnie rozbudowane w małżeństwie 
i rodzinie. Rodziny zaś tworzą społeczno-
ści o różnym charakterze: w miejscach 
zamieszkania, w ośrodkach kształcenia 
i wychowania, pracy, wypoczynku i zaba-
wy oraz modlitwy (w Kościele). Wszystkie 
te społeczności oparte są na wolnym wy-
borze i akceptacji. Wolny wybór dokonu-
je się w życiu społecznym spontanicznie, 
ponieważ człowiek naturalnie pragnie 
relacji z innymi ludźmi będąc istotą spo-
łeczną”.
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czy ich życie jest jeszcze użyteczne.
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Słownik polskich teolo-
gów katolickich, tom 10 
(2004-2013)
Obszerny słownik pod redakcją naukową 
ks. Józefa Mandziuka, opracowany przez 
zespół 110 autorów. Publikacja prezen-
tuje biogramy, bibliografie podmiotowe 
i przedmiotowe polskich teologów kato-
lickich zmarłych w latach 2004–2013. Na 
miano teologów zasłużyli kapłani die-
cezjalni i zakonni, którzy pozostawili po 
sobie spuściznę teologiczno-literacką, 
znalazło się wśród nich wielu działaczy 
niepodległościowych. Niniejsze opraco-
wanie stanowi kontynuację tomów po-
przednich. 

Rejów albo raczej  
Raj – ów. Na Rejowie  
i nie tylko. Opowiadania 
Ilustrowana książeczka autorstwa Bar-
bary Obary to propozycja dla młodszych 
czytelników i ich rodziców. Celem autor-
ki było ukazanie piękna naszej ojczyzny, 
przede wszystkim uroków krainy świę-
tokrzyskiej, a w niej Skarżyska i Rejowa. 
Lektura tej książeczki ma „rozradować 
czytelników przygodami młodych boha-
terów, ukazać ich wrażliwość na piękno 
i na czyjąś krzywdę, otworzyć wrota do 
świata pozytywnych myśli i wartości, bo 
one przynoszą pokój i radość”. 

Ojczyzna i Naród  
w kontekście  
nauczania kard. Stefana  
Wyszyńskiego  
i Jana Pawła II
W przygotowaniu znajduje się zbiór ma-
teriałów pokonferencyjnych, pod red. ks. 
dr. hab. Zdzisława Struzika, prof. UKSW 
i ks. dr. hab. Jarosława Babińskiego, prof. 
UKSW. Opracowanie prezentuje główne 
wątki przesłania prymasa Stefana Wy-
szyńskiego i Jana Pawła II na temat Oj-
czyny i Narodu. 

Historia narodu i ojczyzny trwa, kształ-
tuje się pod wpływem dziejowych wyda-
rzeń. W tym wszystkim Kościół, wezwa-
ny do czytania znaków czasu, musi w tej 

przestrzeni formułować odpowiedzi na 
pojawiające się wyzwania, problemy czy 
pytania. Zbiorem zainteresują się stu-
denci uczelni katolickich, śledzący dzie-
je współczesnego Kościoła, teologowie, 
katecheci, nauczyciele, przedstawiciele 
innych nauk społecznych i humanistycz-
nych, osoby duchowne.

Wychowanie  
do wartości
Seria dziewięciu przewodników, przezna-
czonych dla nauczycieli ośmiu klas szkoły 
podstawowej i zerówki. Celem serii jest 
zaproponowanie materiału dydaktycz-
nego do procesu formacyjnego i wycho-
wawczego uczniów na poziomie szkoły 
podstawowej. 

Zapowiedzi 
wydawnicze
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