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Numer 2(12)/2011

IV Święto Dziękczynienia:
Dziękujemy za beatyfikację 

Portret już w Wilanowie 

Biały Marsz  
z relikwiami Papieża



2

Dziękujemy za beatyfikację 

Święto dziękczynienia

Podczas IV Święta Dziękczynienia cała Polska podziękuje Bożej Opatrzności  
za wyniesienie Jana Pawła II do chwały ołtarzy 

Idea Święta dziękczynienia bardzo mocno wrosła w religijny kalen-
darz Polaków. okazuje się, że opatrzność co roku przynosi nam nowe 
owoce Bożej miłości i zarazem powody do jeszcze większej wdzięcz-

ności. – tym razem 5 czerwca wypowiemy „dziękuję” za beatyfikację Jana  
Pawła ii i dzieło Sługi Bożego kardynała Stefana wyszyńskiego – mówi 

Piotr Gaweł, prezes centrum opatrzności Bożej. z tej okazji do wilano-
wa zaproszeni są biskupi, duchowieństwo oraz wierni z całej Polski. 

od dwóch lat można nawet mówić o całym „weekendzie dziękczynie-
nia”. Podobnie jak przed rokiem, uroczystości rozpoczną się bowiem już w so-

botę – popołudniowym spotkaniem młodych. na plac przed Świątynią opatrz-
ności Bożej w wilanowie zaproszone są młodzieżowe grupy razem ze swoimi 

duszpasterzami oraz osoby indywidualne. – z  myślą o  nich przygotowaliśmy 
bogaty program ewangelizacyjny, poświęcony wartościom, którymi kierowali się 
w życiu błogosławiony Jan Paweł ii i Prymas Stefan wyszyński – informuje Sylwia 
kabała-Prawecka, rzecznik coB. Jednak głównym punktem uroczystości będzie 
dziękczynna, niedzielna Msza św. z udziałem episkopatu Polski i tysięcy wiernych. 

Po eucharystii zaplanowany jest koncert z udziałem wybitnych muzyków scen 
polskich. Po południu zostanie otwarte „Miasteczko dla dzieci”. Będzie też można 
nawiedzić Panteon wielkich Polaków. tego dnia tradycyjnie wypuścimy do nieba 
tysiące baloników z napisem „dziękuję”. – do radosnego świętowania zachęcamy 
całe rodziny. nikt nie powinien się nudzić – zaprasza Sylwia kabała-Prawecka. 

Jan Paweł II od zawsze potrafił łączyć Polaków. Tak jest również teraz. Doskonale to widać już 
na etapie przygotowań do uroczystości dziękczynnych. – Spotykamy się z tym na co dzień, 
gdy pukają do nas ludzie dobrej woli z chęcią pomocy – mówi Anna Hetman z biura COB. 
Wśród wolontariuszy Centrum jest cały przekrój społeczny ludzi. Pomagają zarówno 
studenci, harcerze, stowarzyszenia katolickie, jak i służba kościelna Totus Tuus oraz wiele 
osób indywidualnych. – Wszystkim należy się wielkie „dziękuję” – podkreśla Hetman. 
Jeśli chcesz pomóc przy organizacji Święta Dziękczynienia zgłoś się do Anny Hetman,  
tel. +48 795 275 068. Zapraszamy!

Wielkie „dziękuję” dla wolontariuszy
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Akt Dziękczynienia (fragment)
Boże, który dałeś nam przez wieki pol-
skich świętych i  bohaterów, aby nas 
umacniali i wskazywali drogę, a w ostat-
nim półwieczu postawiłeś na naszej pol-
skiej drodze Prymasa Tysiąclecia i  Pa-
pieża Polaka Jana Pawła II, aby spełnili 
zamiary Twojej Opatrzności wobec Pol-
ski i narodów słowiańskich.

Boże, za Twoją Miłość, za wolność 
Polski, za każdy dzień, za każde dobro, 
za naszych najbliższych, za każdego 
człowieka, za każdy uśmiech, za każdy 
trud i cierpienie prowadzące do Ciebie, 
za to że Jesteś.

Tobie Boże Ojcze, Synu i Duchu 
Święty, Opatrzności nasza, zawierza-
my siebie samych i naszą Ojczyznę.  
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 
Amen.

4 czerwca
Świątynia Opatrzności Bożej w Wilanowie 
17.00 – 20.30 – Spotkanie Młodych. Program ewan-
gelizacyjny, poświęcony wartościom, które wnieśli 
w życie Jan Paweł II i Prymas Stefan Wyszyński.
5 czerwca 
08:00 – 12:00 Procesja dziękczynna z pl. Piłsudskie-
go do Świątyni Opatrzności Bożej 
12:00 – 13:30 Msza św. przed Świątynią Opatrzno-
ści Bożej w Wilanowie, dziękczynna za beatyfikację, 
z uroczystym Aktem Dziękczynienia 
13:30 Otwarcie Miasteczka dla dzieci
13:30 – 21:00 Występy artystów m.in. Arki Noego,
Moniki Kuszyńskiej, Kasi Cerekwickiej, Pauliny Biszty-
gi oraz zespołów: Skaldowie, Leszcze oraz Pectus.
15:00 Wypuszczenie baloników „Dziękuję” do nieba
21:37 Iluminacja Świątyni Opatrzności Bożej

Serdecznie zapraszam 
wszystkich Polaków na  
IV Święto Dziękczynienia 
do Wilanowa!

† Kazimierz Kardynał Nycz,  
Metropolita Warszawski
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Pragniemy, aby cała Polska i wszyscy Po-
lacy dziękowali w tej procesji opatrzno-
ści Bożej za beatyfikację ojca Świętego 

– mówi anna Michałowska-ciołecka, koor-
dynatorka z centrum opatrzności Bożej.

Procesja z  relikwiami nowego błogosła-
wionego rozpocznie się na placu Piłsudskie-
go, skąd wyruszy o  godz. 8.00. następnie 
traktem królewskim wyruszy do Świątyni 
opatrzności Bożej, podobnie, jak to miało 
miejsce podczas ubiegłorocznej procesji be-
atyfikacyjnej bł. ks. Popiełuszki. 

Relikwie papieskie zostaną przeniesione 
procesyjnie tą samą trasą, liczącą 12 km. na 
jej poszczególnych, czterech, odcinkach pro-
wadzenie przejmować będą przedstawiciele 
różnych środowisk i grup zawodowych oraz 
instytucji związanych z osobą Jana Pawła ii. 

tegoroczna procesja będzie miała wyjąt-
kowy charakter, bowiem przybierze formę 
Białego Marszu.

w  przeddzień odbędzie się nocne czu-
wanie przy relikwiach bł. Jana Pawła ii 

w  kościele seminaryjnym przy krakow-
skim Przedmieściu. w  niedzielę zostaną 
one przeniesione na plac Piłsudskiego przez 
kleryków wyższego Metropolitalnego Semi-
narium duchownego. Po krótkim nabożeń-
stwie wyruszy orszak procesyjny, któremu 
towarzyszyć będą orkiestry: wojska Polskie-
go i Reprezentacyjna Policji i Straży Pożar-
nej oraz grupy neokatechumenatu i  Ruch 
Światło-Życie.

na ostatnim odcinku, przy parafii św. an-
toniego Marii zaccarii – przy ul. Sobieskiego, 
do Marszu dołączą prezydenci i burmistrzo-
wie miast papieskich, wraz z delegacjami.

Przybycie procesji na plac przed Świą-
tynią opatrzności Bożej planowane jest na 
godz. 12.00. w południe abp celestino Mi-
gliore, nuncjusz apostolski w Polsce, odpra-
wi uroczystą Mszę św., która będzie narodo-
wym dziękczynieniem za beatyfikację Jana 
Pawła ii. wezmą w  niej udział przedstawi-
ciele episkopatu Polski, zaproszeni goście 
i pielgrzymi. 

PRoceSJa do wilanowa

Biały Marsz z relikwiami Papieża
W tym roku Święto Dziękczynienia zostanie połączone z procesją z relikwiami 
Jana Pawła II

Zapraszamy w niedzielę, 5 czerwca,  
na pl. Piłsudskiego, skąd o godz. 8.00 
wyruszy procesja z relikwiami Papieża do 
Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie
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Powierzchnia portretu to prawie 1500 
metrów kwadratowych, czyli więcej niż 
przeciętna działka. Jednak najbardziej 

zdumiewający jest fakt, że powstał on z mo-
zaiki zdjęć nadesłanych przez Polaków. – ten 
portret jest więc owocem wdzięczności tysięcy 
rodaków Jana Pawła ii – podkreśla Piotr Ga-
weł, prezes centrum opatrzności Bożej. zdjęć 
na portret jest 104 tys., a wysyłać można dalej 
do wirtualnego portretu, który będzie w Mu-
zeum Jana Pawła ii i Prymasa wyszyńskiego.

dochód z  SMS-ów, za pomocą których 
przesyłane były zdjęcia, przeznaczony został 
na budowę Muzeum Jana Pawła ii i Prymasa 
wyszyńskiego. Portret jest więc połączeniem 
idei dziękczynienia za wyniesienie na ołtarze 
Papieża Polaka ze wsparciem dzieła, jakim bę-
dzie Muzeum. – to, że jesteśmy pokoleniem 
JP2 to wielki znak od Boga. nie otrzymało go 

pokolenie przed nami ani po nas – mówi aktor 
tadeusz chudecki, który wysłał swoje zdjęcie. 

odsłonięcie wielkiego portretu to nie jedy-
ny papieski akcent, który przygotowano w wi-
lanowie z okazji beatyfikacji. dzięki telebimom 
tłum zgromadzony na placu przed Świątynią 
opatrzności Bożej mógł uczestniczyć w  uro-
czystościach transmitowanych na żywo z wa-
tykanu. a tuż po beatyfikacji z pl. Piłsudskiego 
przyjechał do wilanowa przystrojony kwiatami 
papamobile. – Był to dokładnie taki sam samo-
chód, którym Jan Paweł ii przemieszczał się 
pośród wiwatującego tłumu w 1979 roku – wy-
jaśnia Sylwia kabała-Prawecka, rzecznik coB. 

Po beatyfikacji teren wokół Świątyni zamie-
nił się w  „papieskie miasteczko”. największą 
atrakcją dla najmłodszych okazała się ciuchcia, 
której przystanki były kolejnymi etapami życia 
błogosławionego Jana Pawła ii. 

Wspieramy 
Muzeum 

Akcję zbiórki funduszy  
na budowę Muzeum można 
nadal wspierać, wysyłając 
charytatywny SMS o treści 

„P” na numer 72551.  
Koszt każdego SMS-a  

to 2 złote netto.  
Szczegóły innych form 

wsparcia można znaleźć 
w internecie pod adresem: 

www.portretjp2.pl.

BeatyfikacJa PRzed Świątynią oPatRznoŚci

Portret już w Wilanowie 
Największy na świecie portret Jana Pawła II znajduje się na frontonie Świątyni 
Opatrzności Bożej w Warszawie. Odsłonięty został tuż po beatyfikacji Papieża Polaka

WYŚLIJ SMS O TREŚCI          „P” JAK „PORTRET”  

 partnerzy medialni operatorzy

na numer: 72551 (koszt: 2 zł netto)  

I ZBUDUJ WIELKI PORTRET

           JANA PAWŁA II!
Prześlij swoje zdjęcie przez stronę www.portretjp2.pl  
lub MMS-em na numer: 664 400 100,  
a znajdziesz się na największym portrecie Papieża,  
który 1 maja zawiśnie na fasadzie  
Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Twój sms pomoże zbudować  
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. 

Dziękujemy Partnerom telekomunikacyjnym  
za przekazanie całości zebranych składek na cel Akcji.
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Zbieramy na kopułę

Chociaż Świątynia opatrzności bożej 
jest już zwieńczona krzyżem, to jed-
nak nie koniec kosztownych prac nad 
kopułą. Całość konstrukcji trzeba jesz-
cze ocieplić, pokryć specjalną blachą, 
uszczelnić oraz wstawić okna i świetlik. 
Dopiero zamknięcie tego etapu budowy 
umożliwi rozpoczęcie prac nad przygo-
towaniem ekspozycji głównej w mu-
zeum Jana pawła ii i prymasa 
Wyszyńskiego, która znajdo-
wać się będzie tuż pod 
kopułą. – każdy za-
kończony element 
na budowie jest 

dla nas wielką radością i nadzieją, że 
po ponad dwustu latach dopełnimy 
obietnic naszych praojców – podkreśla 
kardynał kazimierz nycz. 
W lipcu 2010 roku zakończono budowę 
żelbetowej części kopuły, a w styczniu 
2011 stalowej. oznacza to, że firma 

Warbud skończyła już swoją część 
realizacji inwestycji budowlanej. 

obecnie trwają więc prace nad 
sporządzeniem kosztorysu 

dokończenia kopu-
ły i ogłoszenia 

przetargu.

PaPieSkie Relikwie w Świątyni

Nowy błogosławiony w Panteonie
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M amy nadzieję, że podczas iV Świę-
ta dziękczynienia do Świątyni 
opatrzności Bożej zostaną przeka-

zane relikwie błogosławionego 
Jana Pawła ii i będzie się moż-
na przed nimi modlić. 

dopóki jednak prowadzone 
są prace budowlane, relikwie 
Papieża będą w Panteonie wiel-
kich Polaków, tuż obok relikwii 
błogosławionego Jerzego Popiełuszki. dopie-
ro po zakończeniu budowy relikwie trafią do 
głównego kościoła. – Świątynia opatrzności 

Bożej ma być ogólnonarodowym wotum, któ-
re będzie aktem dziękczynienia za Papieża Po-
laka – tłumaczy Sylwia kabała-Prawecka. 

Jan Paweł ii osobiście po-
święcił kamień węgielny pod 
budowę Świątyni opatrzności 
podczas pielgrzymki w  1999  r. 
Powiedział wówczas, że będzie 
ona miejscem szczególnego 
dziękczynienia za wolność oj-

czyzny. „Modlę się, by żadne bolesne doświad-
czenie nie zakłóciło tego dziękczynienia, na 
które czekaliśmy 200 lat” – mówił Papież. 

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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