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Nasze ogólnonarodowe
„dziękuję”
Biały Marsz z relikwiami
Zostaw swój ślad
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IV ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA

Nasze ogólnonarodowe „dziękuję”
Tysiące wiernych w Wilanowie dziękowało za beatyfikację Papieża Polaka oraz
za Prymasa Wyszyńskiego

T

o wielkie Święto Dziękczynienia rozpoczęło się już w
sobotni wieczór 4 czerwca
– od spotkania młodych pod hasłem „Czas to miłość”. Młodzież
miała okazję wysłuchać prelekcji
o obronie życia i małżeństwie,
świadectw wiary, koncertów oraz
zobaczyć występy zespołu Diakonia Tańca. Potem wszyscy uczestniczyli w adoracji Najświętszego
Sakramentu, którą poprowadził
metropolita warszawski.
Głównym punktem obchodów
Święta Dziękczynienia była niedzielna Msza święta odprawiona
5 czerwca, w której wzieło udział
kilkunastu biskupów, tłum wiernych oraz przedstawiciele władz
państwowych i samorządowych.
Podczas homilii abp Józef Michalik zwrócił uwagę na relacje
między prymasem Wyszyńskim
a kardynałem Wojtyłą, na ich
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jedność, przyczyniającą się również do jedności całego Kościoła.
– Co zostało z posługi tych dwóch
wielkich Polaków? Jaka jest kondycja chrześcijaństwa dziś? – pytał przewodniczący Episkopatu.
Podczas uroczystości Muzeum
Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego wzbogaciło się o jeden niezwykle cenny eksponat - osobistą
pelerynę Prymasa Tysiąclecia.
Mówiąc „dziękuję”,
Po zakończeniu Mszy św.
zwalczamy nasze polskie
malkontenctwo, krytyotwarto „miasteczko papieskie” dla
kanctwo, czasem nawet
najmłodszych. Dzieci oprowadzał
postawę roszczeniową.
po nim gwardzista, zatrzymując
Słowem „dziękuję” możesię przy symbolicznych punktach–
my niszczyć mury niechęmiastach z życia Karola Wojtyły.
ci i nienawiści, zaleczyć
W tym samym czasie ze sceny
niezabliźnione rany.
można było wysłuchać koncertów.
† Kazimierz Kardynał Nycz,
Metropolita Warszawski Jak co roku, do nieba poszybowały błękitne baloniki – symbol
wdzięczności za łaski otrzymane
od Opatrzności Bożej.

Biały Marsz z relikwiami

W

Panteonie Wielkich Polaków
w Wilanowie znajduje się niezwykła relikwia: fragment papieskiej
sutanny, która została zakrwawiona podczas zamachu na Jana Pawła II w 1981 roku.
Umieszczona w relikwiarzu, została tu przyniesiona w tzw. Białym Marszu, czyli w uroczystej procesji, która przeszła ulicami Warszawy podczas IV Święta Dziękczynienia.
Ludzie maszerowali w upale kilkanaście
kilometrów. Wyruszyli z placu Piłsudskiego.
Na poszczególnych odcinkach drogi relikwie nieśli przedstawiciele różnych wspólnot
i ruchów katolickich. Procesji towarzyszyły
orkiestry reprezentacyjne Wojska Polskiego
i Policji. Ostatni odcinek wspólnie z pielgrzymami przemierzyli: kard. Kazimierz Nycz,
metropolita warszawski, a wraz z nim prezydenci i burmistrzowie miast papieskich.

Po uroczystej Mszy świętej pielgrzymi
podchodzili do relikwii Ojca Świętego, ze
wzruszeniem się przy nich modlili. Wielu
zbliżało się do relikwiarza na kolanach.

I Ty możesz prosić Jana Pawła II o wstawiennictwo
i dziękować za doznane łaski. Zapraszamy do modlitwy przy relikwiach i do odwiedzin Panteonu Wielkich
Polaków – od poniedziałku do niedzieli w godz. 10:00
– 17:00. Podczas Mszy świętych nie ma zwiedzania.

Nowy proboszcz w Wilanowie
WITAMY
Ks. dr Paweł Gwiazda został
mianowany przez kard. Kazimierza Nycza nowym proboszczem parafii Opatrzności Bożej
w Wilanowie. – Oprócz rozwijania duszpasterstwa młodej,
tworzącej się parafii, obejmę
troską
pielgrzymów, którzy
przyjeżdżają tutaj z całej Polski – mówi ks. Gwiazda. Jest on teologiem duchowości oraz asystentem
kościelnym ruchów i stowarzyszeń katolickich w archidiecezji warszawskiej.

DZIĘKUJEMY
Dotychczasowy proboszcz ks. Krzysztof
Mindewicz został
skierowany do innych obowiązków.
Jego wkład, serce
i troska o to miejsce
pozostaną jednak
niezapomniane. Serdecznie dziękujemy księdzu Krzysztofowi za wszystko,
co uczynił dla tworzącego się Centrum
Opatrzności Bożej.
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Fundacja PKO BP dzieciom

P

odczas Święta Dziękczynienia wielką
atrakcję stanowiło miasteczko zabaw i rekreacji dla dzieci. Jego utworzenie umożliwiło wsparcie Fundacji PKO Banku Polskiego.
– Cieszymy się, że mogliśmy współpracować
z Fundacją. To ogromna radość współtworzyć to piękne dzieło z niezawodnym partnerem, jakim jest Grupa PKO Banku Polskiego
– mówi Piotr Gaweł, prezes Zarządu COB.
PKO Bank Polski jest nie tylko liderem

sektora bankowego w Polsce pod względem wyników finansowych, ale stara się
nie ustępować innym na polu działalności dobroczynnej.

Skarbnica Narodowa dla narodowego projektu

J

esteśmy wdzięczni Skarbnicy Narodowej za współpracę z Centrum Opatrzności Bożej i za pomoc przy organizacji
Święta Dziękczynienia – mówi Piotr Gaweł,
prezes COB.
Skarbnica Narodowa Sp. z o.o., która działa od 2005 roku, to bardzo cenny partner do
współpracy przy takim narodowym projekcie, jak Świątynia Opatrzności Bożej i całe
Centrum Opatrzności w warszawskim Wilanowie. Jest dystrybutorem produktów tak

znanych mennic i emitentów jak: Brytyjska
Mennica Królewska, Kanadyjska Mennica
Królewska czy Ludowy Bank Chin. Oferuje
programy numizmatyczne ponad 50 krajów
i ma w ofercie wiele kolekcji monet i medali
pamiątkowych.

W hołdzie Janowi Pawłowi II
28 kwietnia 2011 roku Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek pocztowy, wspólnej emisji Polski i Watykanu „Beatyfikacja
Papieża Jana Pawła II”. Ten wyjątkowy znaczek w bloku zaprojektowany został przez
artystę-plastyka Marzannę Dąbrowską,
pracownika Poczty Polskiej S.A. Wspólna
emisja Polski i Watykanu z okazji beatyfikacji Papieża Jana Pawła II była rzeczą oczywistą i spodziewaną. Ogromnym sukcesem
Poczty Polskiej jest fakt, że Poczta Watykanu
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zaakceptowała polski projekt i wybrała,
spośród wielu innych, jako główny motyw
w swoim znaczku.

Powstaje Wspólnota Darczyńców

Zostaw swój ślad
Każdy darczyńca może wpisać swoją intencję, która zostanie włączona do intencji
Mszy świętej wieczystej

O

soby kupujące cegiełkę na budowę Centrum stają się uczestnikami
Wspólnoty Darczyńców Centrum
Opatrzności. Warto zostać jednym z nich
– bo właśnie w ten sposób, mówiąc górnolotnie, można pozostawić swój ślad dla przyszłych pokoleń. Wszak ostatecznym celem
powołania Wspólnoty jest przecież wypełnienie obietnicy przodków, złożonej ponad
200 lat temu, że ta Świątynia Opatrzności BoPunkt informacyjny i sklepik są czynne codziennie
żej stanie się miejscem szczególnego dziękw godz. 10:00 – 17:00.
czynienia za wolność Ojczyzny.
Każdy darczyńca może wpisać swoją in- Instytutu Jana Pawła II, naprzeciwko wejścia
tencję, która zostanie włączona do intencji do Panteonu Wielkich Polaków. W PanteMszy świętej wieczystej i wpisana do Księgi onie znajduje się wielki baner informujący
Intencji Wieczystych. Takie Msze św. przez o Wspólnocie Darczyńców.
wstawiennictwo bł. Jana Pawła II będą w każW punkcie informacyjnym znajduje się
dy wtorek o godz. 18:00. Podczas nich zostaną sklepik, gdzie możemy kupić m.in. pamiątkowystawione relikwie Błogosławionego. Każdy we medale z wizerunkiem kardynała Stefana
darczyńca jest zapraszany
Wyszyńskiego i wizerunkiem
Każdy darczyńca
na wszelkie uroczystobł. Jana Pawła II, pozłacane 24-kaw pierwszej kolejności, odbywające się ści otrzyma bilety do ratowym złotem lub srebrem oraz
w obrębie kompleksu
drewniany krzyżyk – replikę tego
Muzeum Jana Pawła II
Centrum Opatrzności
ze spotkania z Papieżem na Skałi Prymasa Wyszyńskiego
i w pierwszej
ce, a także plakat z Wielkim Porkolejności otrzyma bilety tretem Jana Pawła II. Portretem, który 1 maja
do otwieranego w przy- został odsłonięty na fasadzie Świątyni.
szłości Muzeum Jana
Można tam kupić także m.in. koszulki
Pawła II i Prymasa i układanki dla dzieci, z „papieską ciuchcią”,
Wyszyńskiego.
białą koszulkę z mozaiką–portretem, kubek
Cegiełki (o war- z napisem „Dziękuję” i logo Święta Dziękczytości: 10, 25, 50 nienia, a także książki–cegiełki: kardynała
i 100 zł), ale także pa- Józefa Glempa o Świątyni Opatrzności Bożej,
miątki związane z beatyfikacją kardynała Kazimierza Nycza „Dziękujemy
Jana Pawła II, można nabyć Opatrzności”, Mileny Kindziuk o ks. Jerzym
w punkcie informacyjnym, Popiełuszce i Janusza Kotańskiego o Prymamieszczącym się w budynku sie Wyszyńskim.
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CO DALEJ Z BUDOWĄ

Potrzeba jeszcze 20 milionów
Świątynia Opatrzności Bożej zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz nabiera już sakralnego wyglądu

N

ajlepiej to można zauważyć, gdy popatrzymy na Świątynię z pewnej perspektywy. Z daleka doskonale widać
jej potężną bryłę, kopułę oraz krzyż. A także największy na świecie portret bł. Jana
Pawła II. Postępy w pracach budowlanych
dostrzegalne są też wewnątrz, a zwłaszcza
w Panteonie Wielkich Polaków. W tym roku
udało się oddać do użytku i częściowo wykończyć to miejsce tak, by pielgrzymi mogli
je zwiedzać i uczestniczyć w nabożeństwach.
Wiele działań Centrum Opatrzności Bożej
podejmowanych jest właśnie z myślą o rosnącej liczbie pielgrzymów. Wierni z całej Polski
ściągają tu, by zobaczyć postępy na budowie,
ale i pomodlić się przed relikwiami błogosławionych Jana Pawła II i ks. Jerzego Popiełuszki.

Coraz większa popularność Świątyni pokazuje,
że to miejsce zaczyna budzić się do duchowego
życia, jak przystało na narodowe sanktuarium.
Dzięki funduszom zebranym w 2010 roku
(ok. 9 mln zł) udało się dokończyć stan surowy
otwarty, wykonać część betonową i stalową kopuły oraz ustawić na niej pięciometrowy krzyż.
Obecnie najbardziej palącą potrzebą inwestycyjną jest dokończenie kopuły – ocieplenie
i pokrycie jej blachą. Najbliższe plany przewidują też wstawienie okien i położenie elewacji. – Pieniądze zebrane podczas tegorocznego
Święta Dziękczynienia oraz od pozostałych
darczyńców zostaną przeznaczone właśnie na
ten cel – mówi Sylwia Kabała-Prawecka, rzecznik COB. Do ukończenia stanu surowego zamkniętego potrzeba jeszcze ok. 20 mln zł.

Niedzielne Msze św. w Panteonie Wielkich
Polaków odprawiane są o godz. 8:00, 9:00,
10:30, 12:00 i 20:30

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

Dziękuję
Magazyn Centrum
Opatrzności Bożej

ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 1
02-972 Warszawa Wilanów
tel. +48 (22) 842 23 19
zespół muzeum tel./fax: +48 (22) 842 23 16
centrumopatrznosci.pl, biuro@centrumopatrznosci.pl
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