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Dziękujmy sobie,
dziękujmy Bogu

Abp Kazimierz Nycz
Metropolita Warszawski
„Dziękuję” to słowo niezwykłe,
o którym w codziennym zabieganiu
często zapominamy. Koncentrujemy się
na tym, co przeszkadza, co nie wyszło,
nie zaś na tym, co dobre i pozytywne.
Słowo „dziękuję” to klucz do
otwierania ludzkiego serca i mnożenia
dobra w drugim człowieku. Dzień
Dziękczynienia to czas, kiedy można
się na chwilę zatrzymać i popatrzeć na
świat, który nas otacza, na jego piękno,
ludzi, przyrodę i podziękować tym,
którzy niosą nam dobro i uśmiech.
Niech Dzień Dziękczynienia stanie
się także naszym duchowym wotum
wdzięczności za niepodległość
i wolność każdego z nas. Niech
będzie trwałym dziełem, budowanym
nie na piasku, ale na skale, na
nieprzemijających fundamentach
miłości i wdzięczności.

Akt dziękczynienia Polski
Boże w Trójcy jedyny, pełen majestatu
i miłosierdzia, Opatrzności nasza,
wielbimy Ciebie i dziękujemy za
wszystkie znaki Twojej troski o nas
i o naszą Ojczyznę - Polskę. Wołamy
wszyscy:
Dziękuję Ci Boże, Opatrzności nasza
Boże, który już ponad tysiąca lat, od
chrztu chronisz Polskę i prowadzisz
Opatrznością Twoją, aby trwała mimo
nieprzyjaciół i własnych słabości.
Dziękuję Ci Boże, Opatrzności nasza

Tak wyglądał I Dzień Dziękczynienia

Radosne „dziękuję” w Wilanowie

To było święto całej Polski. Wielkie narodowe „dziękuję”. W królewskim
Wilanowie, w Warszawie, zgromadziły się tłumy ludzi, by wziąć udział w I Dniu
Dziękczynienia. Tak będzie co roku, zawsze w pierwszą niedzielę czerwca.

K

ilka tysięcy baloników ze słowem
też nadzieję, że budujące się w warszawskim
„dziękuję” poleciało do nieba w nieWilanowie Centrum Opatrzności Bożej,
dzielę 1 czerwca z różnymi intencjami
wraz ze Świątynią Opatrzności, będzie uczyć
dziękczynnymi. Były koncerty muzyczne:
historii i patriotyzmu całe pokolenia PolaArki Noego, Raz, Dwa, Trzy,
ków. – Chciałbym, aby Centrum
2 Tm 2,3, Krzysztofa Krawczyka. Dziękuję – jak to
Opatrzności było narodowym
I atrakcje dla dzieci: miasteczko łatwo powiedzieć. przypominaniem o wdzięczności
zabaw i rekreacji, dmuchane
Bogu za życie w wolnej Polsce –
A jak często o tym mówił arcybiskup.
zjeżdżalnie, tory przeszkód czy
wspinaczkowa ściana.
Następny Dzień Dziękczynienia
zapominamy
Ale nie tylko to spowodowało, że
–7 czerwca 2009. Ma nawiązydo Wilanowa ludzie ciągnęli całymi rodzinawać do 30. rocznicy pierwszej pielgrzymki
mi. Przede wszystkim przyszli tu, aby poJana Pawła II do Polski.
dziękować. Za co? Za życie, bliskich, zdrowie,
pracę albo za wiarę. Także za wolną Polskę.
Sporo ludzi bowiem intencje dziękczynne
odnosiło do spraw społecznych i narodowych.
Taki zresztą był zamysł Dnia Dziękczynienia
i o tym mówił abp Kazimierz Nycz w homilii
podczas Mszy świętej na Polach Wilanowskich. Metropolita warszawski zachęcał do
wyrażenia Bogu wdzięczności za Konstytucję 3 Maja, za wybór Papieża Polaka i za
odzyskanie wolności w 1989 roku. Wyraził

Boże, który przez wieki nie pozwoliłeś
nigdy zniszczyć naszej wiary, nadziei
i miłości oraz polskości, a po ponad
stu latach wyrwałeś nas spod zaborów,
wyzwoliłeś od okupantów i w roku
1989 wyprowadziłeś ku wolności.
Dziękuję Ci Boże, Opatrzności nasza
Boże, który dałeś nam przez wieki
polskich świętych i bohaterów, aby
nas umacniali i wskazywali drogę,
a w ostatnim półwieczu postawiłeś
na naszej polskiej drodze Prymasa
Tysiąclecia i Papieża Polaka Jana
Pawła II.
Dziękuję Ci Boże, Opatrzności nasza

Na stronie internetowej dziekuje.pl możesz złożyć swoje osobiste
podziękowanie: rodzinie, przyjaciołom, Panu Bogu. Zapraszamy!

MUZEUM WIELKICH POLAKÓW

Multimedialne, nowoczesne, patriotyczne

Jest to jeden z kluczowych projektów Centrum
Opatrzności Bożej. W tym miejscu jak w soczewce
skupiać się będzie historia życia, powołania
i działalności tych dwóch wielkich Polaków.

O

wielkiej roli Papieża Polaka i Prymasa Tysiąclecia w najnowszej historii
Polski i świata mówi się wiele. To
ich nazwy mają ulice prawie w każdym
polskim mieście. A po śmierci Jana Pawła II
jak grzyby po deszczu zaczęły wyrastać jego
pomniki oraz instytucje kultury jemu dedykowane. - Ojciec Święty wielokrotnie mówił
nam, że nie byłoby Papieża Polaka, gdyby nie
kard. Wyszyński. Historia Jana Pawła II bez
roli jaką w niej odegrał Prymas Tysiąclecia
jest niepełna – podkreśla Sylwester Bizacki,
dyrektor biura Centrum Opatrzności Bożej.
Dlatego też w Centrum, które ma stać się
Sanktuarium Pamięci Narodowej, powstanie
multimedialne muzeum, w którym obok Papieża znajdzie się również miejsce dla kard.
Wyszyńskiego.
Muzeum ma stać się nowoczesną instytucją
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Muzeum Jana Pawła II
i Prymasa Wyszyńskiego

kultury, która będzie pielęgnować pamięć
oraz pogłębiać refleksję nad nauczaniem Papieża i Prymasa. Doświadczenie muzealnictwa pokazuje, że opowiadanie historii może
być ciekawe również dla młodego pokolenia
Polaków. – Najlepszym przykładem jest sukces Muzeum Powstania Warszawskiego, które przyciąga młodych, deklarujących się jako
Pokolenie JP2 – mówi abp Kazimierz Nycz,
metropolita warszawski. Muzeum, zgodnie
ze współczesnymi trendami, będzie miało
charakter narracyjny. Zwiedzający będą mogli „wejść” w opowieść o życiu tych dwóch
wielkich Polaków. – Dlatego chcemy wokół
tych projektów skupić najlepszych polskich
ekspertów muzealnictwa, a także ludzi kultury, którzy stworzą z tych miejsc niezwykłe
dla odbiorcy doświadczenie – twierdzi Piotr
Gaweł, członek zarządu Centrum.

Po pierwsze: dziękować
Za życie, wiarę, wolność, miłość, wsparcie i wiele innych. Począwszy od rodziców, którzy nas
innych darów – niewątpliwie mamy, za co dzię- wychowali i uformowali, a skończywszy na
kować. Przede wszystkim Bogu, ale także innym kierowcy autobusu, który bezpiecznie dowiózł
nas wieczorem z pracy do domu. Czy chociażby
ludziom: rodzicom, rodzinie, przyjaciołom,
bliższym i dalszym znajomym. Wdzięczność na- sam ten fakt nie jest powodem do wdzięczności?
Polska jest wolnym, demokratycznym krajem,
leży się też Kościołowi – bo to wspólnota, która
chociaż nie zawsze tak było. Dzięki bohaterprowadzi nas do zbawienia. Już św. Paweł pyta
skiej walce naszych Rodaków
na kartach Pisma Świętego: cóż
Kiedy uważnie przyjw przeszłości żyjemy dziś bez
masz, czego byś nie otrzymał?
Wszystko, co mamy, otrzymarzymy się naszemu ży- lęku przed bombardowaniałapankami, wywózkami.
liśmy od Boga w darze. Przede
ciu, to zauważamy, jak mi,
wszystkim życie. I to nie tylko to
Swobodnie przekraczamy
ziemskie, ale również możliwość wiele dobra codziennie granice, robimy zakupy bez
życia wiecznego w raju. Ale Bóg otrzymujemy od innych kartek i wybieramy parlament
w wolnych wyborach. Czy
dał nam też inny dar: wolność.
Dzięki temu człowiek może wybierać między
doceniamy to wszystko i za to dziękujemy?
Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie jest
dobrem, a złem i współpracować ze Stwórcą.
właśnie wyrazem wdzięczności Narodu PolTaka współpraca to m.in. obdarowywanie
skiego dla Opatrzności Bożej za wolną Polskę,
innych miłością, którą wcześniej sami zaczerpPapieża Polaka i wielkiego Prymasa Tysiąclecia.
nęliśmy od Boga. I rzeczywiście, kiedy uważnie
przyjrzymy się naszemu życiu, to zauważamy,
Tam każdy z nas może osobiście powiedzieć
Bogu i ludziom: dziękuję.
jak wiele dobra codziennie otrzymujemy od

Czy wiesz, że...
Muzeum w Wilanowie
będzie nowoczesne,
multimedialne, podobnie
jak Muzeum Powstania
Warszawskiego, będzie
opowiadać o dokonaniach
wielkich Polaków.
Przy Muzeum zostanie
powołane centrum
dokumentacji, które
zajmie się katalogowaniem
i naukowym opracowaniem
zgromadzonych zbiorów, jak
również zabezpieczeniem
i konserwacją.

Co dalej z budową

30 metrów nad ziemią
Centrum Opatrzności Bożej ma już ponad 30 metrów
wysokości. Z tygodnia na tydzień pnie się w górę.

W

arszawski Wilanów: pałac
Jakub Karaś, odpowiedzialny za nadzór
i ogród królewski, a na przebudowlany i bezpieczeństwo, oprowaciwko nowe osiedla i bloki. Gdy dza mnie po budowie. – Znajdujemy się
jedzie się ul. Sobieskiego w kierunku Kon- na wysokości ponad 20 metrów. To tu
stancina, po prawej stronie rozpościera się prowadzone są prace budowlane przez
Centrum Opatrzności.
Warbud SA
Część muzealna ma już
Żelbetonową konstrukcję
– informuje.
wylaną betonową podłogę,
widać już z daleka. Ma
Dla budowlańców ta
a budowlańcy rozpoczęli prace
wysokość ośmiopiętropraca nie różni się
przy wznoszeniu ośmiometro- zanadto od innych.
wego budynku. – Całość
wych ścian. W lipcu zainstama sięgać 75 metrów –
– Tu jest tylko trochę
3
rusztowań
lowano
44
tys
m
mówi Bogdan Sobieraj,
ciekawiej, bo konoraz 2200 m2 deskowań
kierownik budowy. Kiestrukcja jest nietyruje on stuosobowym zespołem fachowpowa. Ale też bardziej niebezpiecznie
ców, którzy przyjechali z różnych stron
– twierdzi Karaś. I rzeczywiście, praca na
Polski: Podhala, Kielc czy Mazur. – Chce- ponaddwudziestometrowej wysokości
my jeszcze w tym roku wykonać pierścień przypomina momentami sporty ekstreokalający część sakralną Centrum, gdzie
malne. – Niektórzy pracują jak alpiniści,
znajdzie się muzeum Jana Pawła II i Pryw szelkach i na linach zabezpieczających
masa Wyszyńskiego – wyjaśnia Sobieraj.
– opowiada Jakub Karaś.

Dziękuję

!
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Choć mam świadomość, że buduję
kościół, to na razie
jest to dla mnie
głównie potężna żelbetonowa
konstrukcja. I musimy ją wybudować
bezpiecznie, precyzyjnie, solidnie. Tak
by stała i służyła ludziom przez setki lat
– podkreśla Bogdan Sobieraj, kierownik
budowy z firmy Warbud S.A.

– Świątynia jest nietypową budowlą,
która wymaga najwyższych kwalifikacji
od naszych pracowników – dodaje.
Wielu robotników z pasją mówi o swej
pracy. Cieszą się, że mogą budować
Centrum Opatrzności Bożej, bo praca
ma tu głębszy wymiar. To jest narodowy
pomnik dla przyszłych pokoleń Polaków.
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