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Wielkanoc 2011

Od krzyża do zmartwychwstania
Ludziom trudno przeniknąć działanie Opatrzności
Bożej przejawiające się w śmierci krzyżowej

„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie
swoje oddaje za przyjaciół
swoich” (J 15,13) Świadectwem takiej miłości, najwymowniejszym w całej historii zbawienia, jest śmierć
krzyżowa Chrystusa. Ludziom trudno przeniknąć
działanie Opatrzności Bożej przejawiające się w tym
zdarzeniu. Równie trudno
pojąć Jezusową tajemnicę
i próbować docierać do sedna Jego „mądrości krzyża”.
Krzyż bowiem - jako narzędzie haniebnej tortury
i powszechnie odczytywany symbol cierpienia - nieodmiennie budzi w nas lęk.
Dla człowieka, daremnie
próbującego zmierzyć się
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z tajemnicą krzyża, zawartą w planach Opatrzności,
czytelna staje się jedynie
najpiękniejsza lekcja miłości, którą umęczony Zbawiciel mu ofiarowuje. Jest
ona najmocniejszym uwiarygodnieniem słów św. Jana
o tym, że: „Jezus umiłowawszy swoich, którzy byli na
świecie, do końca ich umiłował” (J 13, 1).
Przeżywanie pamiątki śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa odbudowuje nadwątloną wiarę,
że wszystko w naszym
życiu, jakkolwiek trudne do zaakceptowania
i przyjęcia, nabiera wyższego sensu w kontekście Zmartwychwstania.

Z okazji Świąt Zmartwychwstania pragnę życzyć, aby
ten czas stał się czasem
przemiany naszych serc.
Aby udział w uroczystościach
paschalnych i przeżywanie
wydarzeń tego okresu
ożywiało wiarę, niosło nadzieję i umacniało miłość.
Życzę, aby Zmartwychwstanie dokonało się w sercach
wszystkich wiernych i aby
dokonywało się każdego dnia.
Radosnego Alleluja!
† Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

Redakcja Magazynu
„Dziękuję” składa
serdeczne życzenia
Wesołego Alleluja
oraz obfitości łask
od Chrystusa
Zmartwychwstałego.
Niech radość
Wielkanocy napełni
nasze serca nadzieją
i zawierzeniem
Bożej Opatrzności.
Wesołych Świąt!

KOPUŁA JUŻ Z KRZYŻEM

Krzyż dla całej Polski
Na szczycie kopuły Świątyni Opatrzności Bożej stanął krzyż. – To historyczna
chwila, na którą Polacy czekali ponad 200 lat – mówi Piotr Gaweł, prezes COB

K

rzyż na Świątyni stanął na kilka miesięcy przed beatyfikacją Papieża Polaka. Jest to więc bardzo symboliczna
chwila – uważa Sylwia Kabała-Prawecka,
rzecznik prasowy Centrum Opatrzności Bożej. Choć krzyż ma ponad pięć metrów wysokości i trzy metry szerokości, to w porównaniu do całej potężnej konstrukcji wydaje się
niewielki. Jednak to on jest najważniejszym
wizualnym akcentem, kropką nad „i” całej
budowli. – Krzyż wykonany jest ze stali nierdzewnej, od środka złoconej, by odbijające
się w nim promienie słońca rozświetlały go
od wewnątrz, symbolizując zmartwychwstanie Chrystusa – mówią Lech i Wojciech

Szymborscy, architekci projektu Świątyni.
Montaż krzyża był trudnym przedsięwzięciem inżynierskim. Ponad pół tony stali
trzeba było podnieść dźwigiem na wysokość
ponad 70 metrów, aby na szczycie Świątyni
precyzyjnie zamontować całość. – Zwieńczona krzyżem kopuła nie pozostawia już
wątpliwości, że patrzymy na wyjątkową budowlę, która jest dedykowana Panu Bogu mówi ks. Krzysztof Mindewicz, wiceprezes
COB. Ustawienie krzyża oznacza zakończenie tzw. stanu surowego otwartego Świątyni.
Od tej pory budowla nie będzie pięła się już
w górę. Uzyskała bowiem 100 proc. swej wysokości, czyli ponad 75 metrów od poziomu

Krok po kroku realizuje się testament naszych ojców. Budowa Świątyni Opatrzności Bożej jest bowiem
wypełnianiem ślubów danych przez naród po uchwaleniu Konstytucji 3 Maja. W czasach II Rzeczpospolitej Polacy dołożyli jeszcze jedną dziękczynną cegiełkę – miała ona być wotum za odzyskaną niepodległość. Po 1989 roku powodów do dziękowania mamy jeszcze więcej: budowa Świątyni jest naszym
ogólnonarodowym darem za odzyskanie suwerenności oraz za pontyfikat Jana Pawła II.
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ziemi. Jest to więc najwyżej ulokowany krzyż
w stolicy Polski. – Każdy zakończony element na budowie jest dla nas wielką radością i nadzieją, że po dwustu latach dopełnimy obietnic naszych praojców – mówi Piotr
Gaweł, prezes Centrum Opatrzności Bożej.
Jednak to nie koniec prac na tak dużej wysokości. Kopułę trzeba jeszcze ocieplić oraz
dokończyć tzw. świetlik. Później całość będzie obłożona specjalną, nierdzewną blachą.
– Dopiero szczelne zamknięcie tego etapu
budowy umożliwi rozpoczęcie prac wykończeniowych w pomieszczeniach, gdzie będzie
się znajdowała ekspozycja główna Muzeum
Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego – wyjaśnia Sylwia Kabała-Prawecka. Jednak realizacja tego przedsięwzięcia uzależniona jest
od hojności ofiarodawców. – Cieszymy się,
że grono naszych darczyńców poszerza się.
Dziękujemy zarówno za modlitwę, jak i każdą ofiarę. Dzięki temu jesteśmy przekonani,
że budowa Świątyni jest ważnym i ogólnonarodowym zobowiązaniem dla wszystkich
Polaków – podkreśla Piotr Gaweł.

Przez zimę prace budowlane prowadzone były również w dolnym kościele Świątyni
Opatrzności Bożej, gdzie znajduje się Panteon Wielkich Polaków oraz replika grobu
Jana Pawła II. – Jest to idealna kopia sarkofagu z Watykanu – mówi ks. Mindewicz. Wilanowski grób nie jest jednak pusty. W środku
została bowiem złożona wyjątkowa relikwia
– chusta, którą ocierano twarz umierającego
Jana Pawła II. Tuż obok znajdują się zaś relikwie bł. Jerzego Popiełuszki. Dlatego też już
teraz Panteon Wielkich Polaków jest wyjątkowym miejscem na religijnej mapie Polski.
Świadczy o tym rosnąca popularność wśród
pielgrzymów i turystów. – Trwają właśnie
ostatnie budowlane poprawki, aby Panteon
mógł być dostępny dla zwiedzających – tłumaczy ks. Mindewicz. Wykonano już przyłącza elektryczne, wyjścia ewakuacyjne, nowe
oświetlenie, sanitariaty, instalacje hydrantów
oraz wentylacji. – Prawdopodobnie dzięki temu już w marcu zaczniemy odprawiać
w Panteonie niedzielne Msze św. – mówi
proboszcz parafii pw. Opatrzności Bożej.

I Ty możesz wesprzeć to Wielkie Dzieło

Już dziś możesz ofiarować darowiznę na wspólne dzieło wznoszone ku chwale Opatrzności Bożej. Wystarczy, że dokonasz wpłaty na
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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ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA Z PAPIEŻEM

Beatyfikacja w Wilanowie
Centrum Opatrzności Bożej zaprasza 1 maja do Wilanowa na wspólne
przeżywanie beatyfikacji Jana Pawła II

P

rzed Świątynią Opatrzności Bożej
zostaną rozstawione telebimy, dzięki którym będzie można wspólnie
uczestniczyć w transmitowanych z Watykanu uroczystościach beatyfikacyjnych. Oprócz
tego powstanie miasteczko dla najmłodszych,
skąd wystartuje „papieska ciuchcia”, która,
jeżdżąc wzdłuż Alei Rzeczypospolitej, będzie
przybliżać dzieciom postać Jana Pawła II.
Tego dnia w Wilanowie szykowane są także inicjatywy, które powinny zainteresować
również dorosłych. Oprócz Mszy beatyfikacyjnej na telebimach będą emitowane filmy
dokumentalne, przewodnik po życiu Papieża oraz koncerty. Swoje podwoje dla zwiedzających otworzy również Panteon Wielkich Polaków, gdzie będzie można pomodlić
się przed relikwiami nowego polskiego

błogosławionego – ks. Jerzego Popiełuszki.
Tuż obok będzie można podziwiać wystawę
poświęconą działalności Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

Dziękczynienie za Jana Pawła II
Tegoroczne Święto Dziękczynienia będzie ogólnopolskim świętem, podczas
którego podziękujemy Opatrzności Bożej za beatyfikację Jana Pawła II

T

egoroczne uroczystości wychodzą poza
ramy jednego dnia. Będzie to weekend
dziękczynienia, który rozpocznie się
w sobotę, 4 czerwca, spotkaniem młodych
w Wilanowie. Specjalnie dla nich przygotowany będzie program ewangelizacyjny,
poświęcony zarówno Janowi Pawłowi II, jak
i kard. Wyszyńskiemu. – Chcemy również
pamiętać o Prymasie Tysiąclecia, pod koniec
maja przypada bowiem 30. rocznica jego
śmierci – mówi Sylwia Kabała-Prawecka,
rzecznik prasowy COB.

5

Główne uroczystości dziękczynne odbędą się natomiast w niedzielę, 5 czerwca.
Tego dnia odprawiona zostanie ogólnonarodowa Msza św., dziękczynna za beatyfikację
Jana Pawła II, z udziałem biskupów z całej
Polski.
Przez całe popołudnie Święta Dziękczynienia będzie można nawiedzać Panteon
Wielkich Polaków oraz słuchać koncertów
wybitnych artystów scen polskich. Tradycyjnie o godz. 15.00 tysiące dziękczynnych
baloników poszybuje do nieba.

NOWOŚCI W MUZEUM

Coraz więcej pamiątek

Już ponad 1500 eksponatów trafiło do Muzeum Jana Pawła II
i Prymasa Wyszyńskiego

W

każdym tygodniu
spotykamy
się
z osobami, które chcą nam przekazać na
własność lub w depozyt
prywatne pamiątki związane
z Papieżem i Prymasem – mówi Janusz Kotański, kierownik Działu Badawczego Muzeum. – Za każdym z tych eksponatów kryje
się niezwykła wartość emocjonalna, nawet
jeśli jest to obrazek czy wycinek gazetowy.
W ubiegłym roku do muzealnych zbiorów trafiły m.in. papieska stuła oraz projekt
ołtarza i tronu z Gdańska-Zaspy, z III pielgrzymki Jana Pawła II do Polski
w 1987r. Dwa dni przed katastrofą
smoleńską Anna Walentynowicz
podarowała Muzeum unikatowe
zdjęcia z pierwszej wizyty delegacji
NSZZ „S” u Papieża w 1981r. Natomiast ks. prałat Bronisław Piasecki przekazał prymasowską sutannę,
dowód osobisty Stefana Wyszyńskiego
i zbiór książek z biblioteczki Prymasa. Na
cenne zbiory pracownicy Muzeum natrafili również podczas wyjazdów dokumentacyjnych. Z Siwcówki w Beskidzie
Żywieckim przywieźli m.in. wspólne zdjęcia Prymasa i – wówczas
jeszcze – biskupa Wojtyły.
Pozyskiwanie nowych eksponatów to tylko część prac

Dziękuję
Magazyn Centrum
Opatrzności Bożej
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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

muzealników. W minionym
roku pracownicy Muzeum
zorganizowali ogólnopolski konkurs edukacyjny
oraz konferencję naukową, poświęconą Prymasowi
Tysiąclecia i ks. J. Popiełuszce. Przygotowali również niekonwencjonalną wystawę
multimedialną o pontyfikacie Jana Pawła II.
W 2010 r. została opracowana znaczna część
dokumentacji projektowej ekspozycji głównej Muzeum. Przygotowano m.in. szczegółową koncepcję scenariusza.
– W tym roku kontynuujemy nasze prace. Ponadto po raz pierwszy
weźmiemy udział w Nocy Muzeów oraz Pikniku Naukowym.
Zorganizujemy też pierwszą
międzynarodową konferencję,
poświęconą Prymasowi, w której
wezmą udział reprezentanci z kilku
krajów Europy oraz Meksyku – mówi
Janusz Kotański i zachęca: – Wszystkich natomiast, którzy chcieliby nam
przekazać kolejne pamiątki, zapraszam
1 maja do Wilanowa na plac przed
Świątynią Opatrzności Bożej. W dniu
beatyfikacji Jana Pawła II będzie
można się spotkać i porozmawiać z naszymi wolontariuszami oraz pracownikami
Muzeum.
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