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BOŻE NARODZENIE

Albowiem Dziecię nam się narodziło
Przybywającym do żłóbka nowo narodzonego Jezusa życzę,
by wszystkim udzieliła się wielka radość, którą aniołowie
zwiastowali pasterzom w tę Świętą Noc Bożego Narodzenia. Niech Boże Dziecię błogosławi hojnie, a Opatrzność
Boża czuwa i prowadzi w Nowym Roku.
Kard. Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski

S

tarotestamentalny prorok Izajasz, wypowiadający te słowa, staje się bardzo wymownym narzędziem Bożej
Opatrzności. Bowiem Opatrzność, oznaczająca troskę i prowadzenie z miłością
i mądrością wszystkich stworzeń, pozwala
poznawać swe wyroki poprzez ludzi szczególnie naznaczonych, czyli proroków. To
właśnie przez usta proroków zapowiadane
jest nadejście Mesjasza. Przyjście Syna Bożego na ziemię jest tak wielkim wydarzeniem,
że Bóg zechciał przygotowywać je w ciągu
wieków. W Nowym Testamencie objawienia
wszystkich proroków przewyższa największy z dotychczasowych oraz najwymowniejszy w całej historii zbawienia znak Bożej
Opatrzności, którym jest sam wcielony Bóg,
narodzony z Maryi Dziewicy. Święty Paweł
rozpoczyna List do Hebrajczyków stwierdzeniem: „Wielokrotnie i na różne sposoby

przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez
proroków, a w tych ostatecznych dniach
przemówił do nas przez Syna”. W tych słowach zawiera się prawda, że Wcielenie Słowa, przybierającego postać Niemowlęcia,
jest najbardziej wyraźnym spełnieniem się
planów Bożej Opatrzności w dziejach świata.

Redakcja Magazynu „Dziękuję” życzy wszystkim Czytelnikom, by zostali urzeczeni przez Maleńką Miłość, która zstąpiła na ziemię, wierząc, że oczaruje nas
swoją maleńkością.
Abyśmy po chrześcijańsku przeżywali radość tajemnicy Wcielenia także w codzienności Nowego Roku i z ufnością oddawali się pod opiekę Bożej Opatrzności.
Wesołych Świąt i Do Siego Roku!
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zbieramy na kopułę

Dołóż cegiełkę na budowę
Żelbetowa część kopuły na Świątyni Opatrzności Bożej jest już gotowa.
To jednak nie koniec kosztownych prac na wysokości 70 metrów nad ziemią

B

etonowo – stalowa konstrukcja Centrum Opatrzności Bożej została już
ukończona. – To znaczy, że uzyskaliśmy teraz stan surowy otwarty – precyzuje
ks. Krzysztof Mindewicz, wiceprezes Centrum Opatrzności Bożej. Jednak już teraz
potężną bryłę Świątyni można podziwiać
niemal w całej okazałości.
Kolejnym etapem inwestycji będzie budowa stalowej konstrukcji świetlika, na którym
zostanie zamontowany czterometrowy krzyż.
– Niestety nie mamy wystarczających środków finansowych, aby to dokończyć w tym
roku – mówi ks. Mindewicz. – Dlatego liczymy na każdy gest ofiarności. Jeżeli uda
się zebrać wystarczającą kwotę pieniędzy, to
krzyż będzie mógł stanąć w pierwszej połowie przyszłego roku.

Jednak dokończenie kopuły w całości wiąże się jeszcze z wieloma wydatkami. W sumie potrzeba aż 10 mln złotych. Na koszty te
składają się wspomniana już stalowo – szklana konstrukcja świetlika oraz elewacja zewnętrzna kopuły. – Będzie ona wykończona
specjalną, nierdzewną blachą, która niestety
jest bardzo kosztowna – przyznaje wiceprezes COB. Następnym etapem będzie wstawianie gigantycznych okien.
Zadaszenie całego kompleksu Centrum
Opatrzności Bożej jest ważne jeszcze z jednego powodu. – Dopóki budowa nie zostanie
ukończona w stanie surowym zamkniętym,
nie możemy rozpocząć realizacji wystawy głównej w Muzeum - podkreśla Marcin
Adamczewski, wicedyrektor Muzeum Jana
Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.
Dojazd do Centrum
Opatrzności Bożej:
autobus linii 217
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Szacuje się, że ta wyjątkowa ekspozycja
może przyciągnąć do Wilanowa miliony
pielgrzymów i turystów z całego kraju, a nawet z zagranicy. – Doskonale zdajemy sobie
sprawę, że na to Muzeum czeka cała Polska.
Dlatego też chcemy, aby jak najszybciej zostało otwarte - podkreśla Sylwia Kabała-Prawecka, rzecznik prasowy COB.
Inny i bardzo ważny etap budowy jest
niewidoczny na zewnątrz. – Trwają prace
wykończeniowe dolnego kościoła, w którym
znajduje się Panteon Wielkich Polaków - w nim bowiem „relikwię” - białą chustę, któtłumaczy ks. Mindewicz, który jest również rą w dniu śmierci ocierano twarz Papieża.
proboszczem parafii pw. Opatrzności Bożej. Podczas tegorocznego Święta DziękczynieW podziemiach Świątyni już teraz pochowa- nia Panteon Wielkich Polaków wzbogacił się
nych jest wielu wybitnych Polaków. O randze o jeszcze jeden wyjątkowy skarb – relikwie
tego miejsca nie trzeba nikogo przekonywać. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.
Wystarczy przypomnieć, że spoczywa tu – Liczymy, że Panteon uda się otworzyć do
trumna z ciałem wybitnego
końca 2010 roku. Bardzo
Dokończenie kopuły
poety ks. Jana Twardownam zależy, aby to wyjątkoskiego, kapelana Rodzin w całości wiąże się jeszcze we miejsce było dostępne
Katyńskich ks. Zdzisława
dla wszystkich – mówi Sylz wieloma wydatkami.
Peszkowskiego, pierwszego
wia Kabała-Prawecka.
W sumie potrzeba
ministra spraw zagraniczOprócz prac budowla10 mln złotych
nych III RP Krzysztofa Skunych przy Świątyni rozwibiszewskiego oraz ostatniego prezydenta RP ja się również infrastruktura wokół tego
na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. obiektu, dzięki czemu to miejsce staje się
W kryptach spoczęli również zasłużeni war- bardziej dostępne dla mieszkańców stoszawscy kapłani: o. Józef Joniec, ks. Zdzisław licy. Oddano bowiem do użytku al. RzeKról i ks. Andrzej Kwaśnik – są ofiarami ka- czypospolitej, która jest największą ulicą
tastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.
na terenie całej parafii Opatrzności Bożej.
Zasłużeni Polacy pochowani są tuż obok Przełomem jest jednak fakt, że dzięki temu
symbolicznego grobu Jana Pawła II - wiernej w sercu Miasteczka Wilanów pojawił się
repliki grobu w Grotach Watykańskich, gdzie pierwszy miejski autobus nr 217. Teraz
spoczywa ciało Ojca Świętego. Wilanow- można nim dojechać ze stacji Metro Wilaski sarkofag jednak nie jest pusty. Złożono nowska bezpośrednio pod samą Świątynię.

I Ty możesz wesprzeć to Wielkie Dzieło

Już dziś możesz ofiarować darowiznę na wspólne dzieło wznoszone ku chwale Opatrzności Bożej. Wystarczy, że dokonasz wpłaty pod
podany niżej numer rachunku bankowego na najbliższej poczcie lub w oddziale każdego banku. Nawet najmniejsza ofiara jest wielka.

Bank PEKAO S. A. nr konta: 47 1240 6218 1111 0010 1762 7073
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I TY MOŻESZ POMÓC

Obrazki z relikwiami bł. Popiełuszki
Przy Centrum Opatrzności Bożej powstał punkt informacyjny

J

est to odpowiedź na oczekiwania osób,
które przyjeżdżają do Wilanowa z całej
Polski. – Prace budowlane w Panteonie
Wielkich Polaków nie pozwalają obecnie na
zwiedzanie. Dlatego też w zamian proponujemy im książki, materiały promocyjne, wirtualną wycieczkę po Świątyni, a nawet obrazki z relikwiami bł. ks. Popiełuszki – tłumaczy Anna
Hetman z biura Centrum Opatrzności Bożej.
Punkt informacyjny został przygotowany
w specjalnym namiocie rozstawianym tuż
przed Świątynią. Na pielgrzymów codziennie
czekają tu wolontariusze i pracownicy biura

COB. – Wiele osób chętnie ofiarowuje również swoją cegiełkę, dzięki której możemy wspierać budowę – podkreśla Anna Hetman.

Punkt informacyjny
zaprasza codziennie
od godz. 10.00 do 17.00

Zostań wolontariuszem

Wystarczy 16 lat, aby jako wolontariusz współuczestniczyć w unikatowym
projekcie budowy Centrum Opatrzności Bożej

P

oszukujemy ludzi otwartych i odpowiedzialnych. Nieważne czy są licealistami
czy emerytami – mówi Anna Hetman,
koordynatorka ds. wolontariatu w COB. Pracę
wolontariuszy najlepiej widać w trakcie obchodów Święta Dziękczynienia, ale także na
co dzień odgrywają oni ważną rolę w COB.
– Pielgrzymom przyjeżdżającym do Wilanowa
opowiadamy o idei dziękczynienia oraz informujemy ich o postępach w budowie świątyni
– mówi Anna Hetman.
Inni zaangażowani w pracę wolontariacką
zajmują się m. in.: redagowaniem stron internetowych (www.dziekuje.pl i www.centrumopatrznosci.pl), pomagają w biurze prasowym
lub prowadzą korespondencję z darczyńcami.
Z własnej inicjatywy rozpoczęli też prowadzenie kroniki budowy świątyni.
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Aby zostać wolontariuszem COB, należy napisać
e-mail na adres: wolontariat@centrumopatrznosci.pl
lub zadzwonić pod numer telefonu: 795 275 068 od
poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00

ZBIORY MUZEUM ROSNĄ

Wciąż zbieramy pamiątki
Jesteśmy wdzięczni za wszystkie dary, jakie napływają do Muzeum

M

uzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego wzbogaciło się ostatnio
o cenne eksponaty. Maria i Stefan
Bramscy przekazali drewniany krzyż, z którym witali Jana Pawła II na lotnisku Okęcie
w 1979 roku. Był to jedyny krzyż przyniesiony na przywitanie Papieża. Jan Paweł II
zauważył go. Usłyszał, gdy pani Bramska
wzniosła okrzyk: „Ojcze Święty ! Wilno prosi
o biskupa!’”. Papież zatrzymał się i odpowiedział głośno: „Tak jest!”
Z wieloma darami łączą się takie właśnie
osobiste, wzruszające historie.
We Lwowie, gdzie ekipa Muzeum przeprowadzała notacje, Kazimierz Bartoszewski
przekazał fotografie obrazujące trudny, nierzadko męczeński, los Kościoła pod władzą
sowiecką. Zarówno on, jak i inni ludzie przypomnieli wspaniałe postaci wyświęconych
potajemnie na biskupów przez kardynała
Wyszyńskiego: o. Rafała Kiernickiego i Jana
Cieńskiego, a także ks. prof. Henryka Mosinga, którego proces beatyfikacyjny niedawno
się zaczął.
Wielkim szczęściem było dla nas upamiętnienie na taśmie spotkania w Przemyślu z abpem seniorem Ignacym Tokarczukiem. Opowieść o nielegalnej budowie kościołów na
terenie jego diecezji w czasach komunizmu
jest bezcennym świadectwem historycznym.
Ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki również znalazł dla nas czas we Lwowie.
Ze wzruszeniem słuchaliśmy jego opowieści

Dziękuję
Magazyn Centrum
Opatrzności Bożej

ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 1
02-946 Warszawa Wilanów
tel. +48 (22) 842 23 19
zespół muzeum tel./fax: +48 (22) 842 23 16
centrumopatrznosci.pl, biuro@centrumopatrznosci.pl

o Janie Pawle II. Rozbawiła nas historia
o tym, jak Ojciec Święty milcząc, prosił siostry sercanki o poobiednie ciasteczka…
Siostry nazaretanki w Komańczy opowiedziały o internowaniu Prymasa Tysiąclecia
i obiecały wspomóc nasze zbiory cennymi
pamiątkami po swym największym, choć
przymusowym, gościu.
Zbiory Muzeum Jana Pawła II i Prymasa
Wyszyńskiego rosną, praktycznie z każdym
tygodniem. Opracowujemy je, weryfikujemy
ich wartość, by móc jak najszybciej ukazać je
wszystkim zwiedzającym. Za wszystkie dary
i depozyty serdecznie Państwu dziękujemy
i prosimy o więcej!

Redaktor naczelny:
Sylwia Kabała-Prawecka

Redaktor prowadzący: Milena Kindziuk
Projekt graficzny: Dariusz Kamiński

Teksty: Jolanta Szymanek,
Artur Stelmasiak, Andrzej Tarwid
Korekta:

Jolanta Szymanek

Fotoedycja:
Artur Stelmasiak
Fotografie: Archiwum COB,
Muzeum JPII i PW, Artur Stelmasiak

6

