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Pave the Way – znaczy „torowa• drog•”. Taki cel stawia sobie utworzona w
Nowym Jorku fundacja, zało•ona przez Gary’ego Kruppa, ameryka•skiego
DEKALOG
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rozumianej
wi•cej

•yda, kawalera papieskiego Orderu •w. Grzegorza Wielkiego.
Orderem tym ameryka•skiego przedsi•biorc• i filantropa
uhonorował papie• Jan Paweł II w roku 2000 r. Gary Krupp
stał tym samym siódmym odznaczonym w ten sposób
przedstawicielem narodowo•ci •ydowskiej w dziejach Orderu
•w. Grzegorza Wielkiego. Za swoj• prac• na rzecz
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porozumienia mi•dzyreligijnego z r•k królowej El•biety II
otrzymał te• order Szpitala •w. Jana Jerozolimskiego.
Działalno•• zało•onej przez Gary’ego Kruppa Fundacji Pave

Makieta pomnika JPII, szkic

the Way jest jednym z mało w Polsce znanych owoców

projektu

Soboru Watyka•skiego II. Do•• powiedzie•, •e w radzie
Fundacji spotykaj• si• rabini, biskupi, imamowie i pastorzy protestanccy. Jednym z
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najwa•niejszych dokona• Fundacji jest wieloletnie wsparcie, którego udziela i o które
zabiega FPTW dla Domu Ulgi w Cierpieniu •w. Ojca Pio w San Giovanni Rotondo.
Fundacja była te• inspiratorem i po•rednikiem wypo•yczenia z Biblioteki Watyka•skiej
w tym wspaniale iluminowanego r•kopisu rabina Moj•esza Ben Maimona, zwanego

wi•cej
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do Muzeum Izraelskiego w Jerozolimie czerech bezcennych •ydowskich manuskryptów,
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Europejska
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i Muzułmanów.

Zamów nasz
newsletter

Majmonidesem.
W swoich przedsi•wzi•ciach Gary Krupp odwołuje si• do inspiracji, jak• stanowiła dla
niego posta• i dzieło Jana Pawła II. Zapocz•tkowany przez Sobór Watyka•ski II i
rozwini•ty przez papie•a – Polaka dialog z •ydami i judaizmem dokonał zasadniczego
przełomu nie tylko w •wiadomo•ci chrze•cijan, ale tak•e w wielu •rodowiskach
•ydowskich, czego owocem była m. in. deklaracja „Dabru Emet”.
Wyrazem wdzi•czno•ci za tak dokonany przełom było spotkanie 160 rabinów i
przewodnicz•cych gmin •ydowskich z Janem Pawłem II na Watykanie w styczniu 2005
r., na par• miesi•cy przez •mierci• papie•a.
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O spotkaniu tym Gary Krupp powiedział; „Musieli•my podzi•kowa• Ojcu •wi•temu za
jego bardzo wa•ne gesty w stosunku do narodu •ydowskiego i Pa•stwa Izrael. Niedługo
po swoim wyborze udał si• do Auschwitz, aby odda• hołd ofiarom Holokaustu. Nast•pnie
w 1986 r. po raz pierwszy wszedł do synagogi – jako pierwszy papie• po •wi•tym
Piotrze, który to zrobił. W roku 1994 rozpocz•ł normalizowanie stosunków
dyplomatycznych z Izraelem, nast•pnie w 2000 r. udał si• do Ziemi •wi•tej, gdzie w
•cianie Płaczu zostawił kartk• z modlitw• o wybaczenie. Odwiedził te• Yad Vashem, by
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uroczy•cie wspomnie• ofiary Holokaustu. Te rzeczy dotykaj• serca •ydów z całego
•wiata”.
Pave the Way od dawna nosi si• z zamiarem uczczenia pami•ci Jana Pawła II. To wła•nie
ta fundacja rozpocz•ła starania o wykupienie z r•k spadkobierców przedwojennych
•ydowskich wła•cicieli domu w Wadowicach, w którym urodził si• i wychował Karol
Wojtyła, aby nast•pnie dom ten, jako dar •rodowisk •ydowskich przeznaczy• na
muzeum. Inicjatywa ta wspierana była wielkimi staraniami przez jednego z bardzo
znanych członków FPTW, in•. Jerzego Klugera, •yda, przyjaciela papie•a z lat szkolnych.
Sko•czyło si• to wielkim rozczarowaniem, gdy okazało si•, •e Pave the Way, która
wynegocjowała transakcj• i zebrała pieni•dze, została w ko•cu podkupiona przez
jednego z polskich przedsi•biorców.
Wtedy zdecydowano si• przeznaczy• zebrane •rodki na budow• pomnika, b•d•cego
hołdem •ydów wobec Jana Pawła II. Ma on przedstawia• papie•a pod jerozolimsk•
•cian• Płaczu, uformowan• z autentycznego piaskowca z izraelskich kamieniołomów, w
chwili wkładania w szczelin• kartki z modlitw•. Pomnik miałby stan•• na krakowskim
Kazimierzu, w miejscu pełnym •ladów •ydowskiego •ycia. Zamiar ten Gary Krupp i Jerzy
Kluger przedstawili Benedyktowi XVI podczas jego pielgrzymki do Polski. Projekt,
autorstwa Szlomo Filipowicza z Jerozolimy, zyskał wst•pn• aprobat• kard. Stanisława
Dziwisza i ma zosta• przedło•ony do akceptacji Radzie Miasta.
Na zako•czenie styczniowego spotkania na Watykanie trzech rabinów, reprezentuj•cych
główne nurty judaizmu, wypowiedziało niezwykłe, kapła•skie błogosławie•stwo, które
wci•• wydaje si• d•wi•cze• w uszach wielu •ydów, poruszonych dziełem papie•a –
Polaka: „Niech ci• Bóg błogosławi i strze•e, Janie Pawle II. Niech Bóg ci• utrzymuje w
zdrowiu i w sile. Amen”
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