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Opatrzność
a Słowo Boże
Zapraszamy
do Centrum!

Trzy lata na budowie
– raport specjalny
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Boże Narodzenie 2011

Nowy początek
Święta Bożego Narodzenia mówią w istocie
o nowym początku. Aby to dostrzec, należy je
postrzegać w kontekście relacji do Boga

W

krótce po Świętach
Istotny jest w tym okresie
jest kalendarzowy motyw dziękczynienia. ZarówNowy Rok. Warto no Panu Bogu jak i drugiemu
pamiętać, że to nie 1 stycznia człowiekowi – gdyż Święta
jest prawdziwym początkiem, stanowią okazję, zachętę do
lecz są nim Święta.
pogłębienia więzi międzyludzZwróćmy uwagę na cyklicz- kich, także rodzinnych. Bóg
ność Świąt. Poprzez coroczne bowiem stał się człowiekiem
obchodzenie urodzin Chry- i jest przez to częścią rodziny
stusa mamy możludzkiej. JednoczeWarto pamiętać, śnie my w ten spoliwość przeżywania swego rodzaju że to nie 1 stycznia sób jesteśmy przyjęci
początku, tzn. tego, jest prawdziwym przez Boga, możemy
że z Bożą pomocą, początkiem, lecz są mówić do Niego
pod Bożą opieką,
„Ojcze”. To skłania
nim Święta
możemy nie tylko
nas do dziękowania.
podsumowywać
przeszłość,
Warto pamiętać, że Święta
ale przede wszystkim zaczynać Bożego Narodzenia są też czawszystko na nowo, bo Wciele- sem pojednania. Powinny do
nie odnawia naturę ludzką.
pojednania prowadzić. I znów:
zarówno z ludźmi, przy wigilijnym stole, jak i z Bogiem w sakramencie pokuty. Bez tego
pozostają niejako niepełne.
Tradycją jest, że wręczamy
sobie świąteczne upominki.
Ten bardzo piękny zwyczaj zachęca do zauważenia potrzeb
drugiego człowieka i do sprawienia komuś chociaż odrobiny radości, przede wszystkim
przez dar z siebie, na wzór
Syna Bożego, który rodząc się
z Maryi, staje się prawdziwym
Darem Ojca.
Ks. dr Paweł Gwiazda
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Czytelnikom, darczyńcom, wszystkim życzliwie wspierającym modlitewnie i materialnie
dzieło budowy Świątyni
Opatrzności Bożej życzę
błogosławionych Świąt
Bożego Narodzenia
i z serca błogosławię na
zbliżający się Nowy Rok.
† Kazimierz Kardynał Nycz
Metropolita Warszawski

Wszystkim Czytelnikom
Magazynu „Dziękuję”
życzymy, by Święta
Bożego Narodzenia stały
się czasem szczególnej
refleksji o tym, że Boża
Opatrzność czuwa
nad naszym życiem
i światem nieustannie.
Jej przejawem i znakiem
niewyczerpanej miłości
wobec nas, jest Rodzące
się Dziecię.
Błogosławieństwa Bożej
Dzieciny na każdy dzień
Nowego Roku
życzy Redakcja

Zapraszamy do Centrum opatrzności bożej

Szlakiem po Panteonie

Miasteczko dla dzieci wspierała:

W Świątyni Opatrzności Bożej można
się pomodlić, uczestniczyć w Mszach
św. a także zwiedzać z przewodnikiem

A

jest co oglądać. Dlatego ruch w Świątyni trwa przez cały tydzień. W środku tygodnia często przyjeżdżają grupy
pielgrzymkowe, niekiedy odwiedzające także
grób bł. ks. Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu
i sanktuarium w Niepokalanowie. Od połowy czerwca do połowy listopada odwiedziło
świątynię ponad 11 tys. wycieczkowiczów
i blisko 500 grup zorganizowanych.
Zwiedzanie trwa ok. 45 minut. Każdy odwiedzający jest zaznajamiany z ideą budowy
Świątyni Opatrzności Bożej, może odwiedzić
Panteon Wielkich Polaków, pomodlić się
przy relikwiach. Zwiedzać można codziennie, w godzinach 10.00-17.00, a w niedzielę
w godz. 13.30-18.00. Poza niedzielą, zwiedzanie rozpoczyna się o każdej pełnej godzinie.
Po świątyni oprowadzają w tygodniu przede
wszystkim wolontariusze, w weekendy natomiast zawodowi przewodnicy. Zapewniamy,
że z wejściem, szczególnie osób indywidualnych, nie powinno być problemu. Zawsze
mogą przyjść i dołączyć się do grup. Aby
uniknąć problemów z wejściem do Panteonu,
wizytę większej grupy warto zapowiedzieć
wcześniej w Centrum.

Od kwietnia do listopada czynna była
(i od wiosny przyszłego roku znów będzie
czynna) wystawa plenerowa w namiocie Muzeum. Jest to fragment czy raczej miniatura
tego, co będzie kiedyś do obejrzenia w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.
Dla młodzieży ze szkół podstawowych
i gimnazjów Muzeum wytyczyło ścieżkę edukacyjną „Miasta papieskie”. W półzamkniętej
przestrzeni w podziemiach, przy wejściu do
Panteonu, dzieci mogą odbyć pełną przygód podróż do czterech miast, które odegrały szczególną rolę w życiu Jana Pawła II.
„Miasta” to miejsce, zbudowane z wielkoformatowych zdjęć i grafik tworzących scenografię czterech stacji: Wadowic, Krakowa,
Rzymu i Warszawy.

Msze św. w Świątyni odprawiane są w dni powszednie i soboty o godz. 7.00 i 18.00. (w sobotę
o godz. 18.00 – liturgia według formularza z niedzieli). W niedziele i święta Msze rozpoczynają
się o godz. 8.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 20.30. O godz. 15.00 w niedzielę odmawiana jest
Koronka do Bożego Miłosierdzia. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się Msze o godz.
20.30, ze śpiewanym chorałem gregoriańskim. Głównym wykonawcą jest Marcin BornusSzczyciński, założyciel zespołu muzyki dawnej Bornus Consort, nauczyciel śpiewu gregoriańskiego
w seminariach dominikańskich w Warszawie i Krakowie. Chorał w Kościele jest praktykowany
niemal wyłącznie w zakonach. Rzadko mogą go wysłuchać i modlić się nim wierni na niedzielnych
Mszach. W Warszawie najpewniej jedynym takim miejscem jest Świątynia Opatrzności Bożej.
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dziękujemy opatrzności

Opatrzność
a Słowo Boże
Boże dzieła objawiają się w sposób
często najmniej oczekiwany

S

tary Testament to
w dużej mierze zapis doświadczenia
indywidualnego (Abraham, Józef, Mojżesz, Dawid) i całej społeczności
Izraela, które zaświadcza o Bożym działaniu
w historii, a więc zapis doświadczenia Bożej
Opatrzności. To doświadczenie Boga, który
troszczy się o swoich wybranych, nie tylko „jest
z nimi”, ale i „dla nich”.
Ze strony człowieka właściwą odpowiedzią
na takie Boże działanie – najwłaściwszym
sposobem współpracy – jest wiara, nie tyle
jednak jako „uwierzenie w istnienie Boga”,
co „zawierzenie siebie Bogu”, a więc zaufanie
Jego Opatrzności. Taka postawa podkreślana
jest w sposób szczególny w historii Abrahama.
To wskazuje na „potrzebę”, niejako, ze strony
Bożej, wolnej współpracy człowieka.
To troskliwe, a zarazem „dalekowzroczne”
Boże działanie objawia się jednak nie tylko przez
dobre, ludzkie czyny, ale także znajduje swój
szczególny wyraz w sytuacji, gdy Bóg doprowadza do szczęśliwego końca sytuacje, w których
pojawiały się działania obiektywnie złe, z których tylko Bóg mógł wyprowadzić dobro.
Ostatecznie Boże dzieła objawiają się
w sposób często najmniej oczekiwany, zaś ratunkiem dla całego ludu okazują się nie ci,
którzy mieli najwięcej sił, władzy czy wpływów, lecz ci, którzy całkowicie zawierzyli opiece Bożej Opatrzności.

Dziękowali
za szczęśliwe
lądowanie
W Świątyni Opatrzności Bożej
została odprawiona Msza św.
dziękczynna za ocalenie życia

P

rymas-Senior kard. Józef Glemp
przewodniczył Mszy św. dziękczynnej za udane lądowanie Boeinga 767
na Okęciu w dniu Wszystkich Świętych.
We wspólnej modlitwie wzięli udział:
załoga samolotu z kpt. Tadeuszem Wroną, pasażerowie szczęśliwie zakończonego lotu oraz pracownicy PLL LOT
z rodzinami.
– Ocalenie samolotu wpisujemy do
serii tych wydarzeń, nad którymi czuwała Opatrzność Boża – powiedział
kard. Glemp. Natomiast kpt. Wrona podkreślił, że takie dramatyczne wydarzenia
zbliżają człowieka do Boga.
Po Eucharystii kard. Józef Glemp spotkał się z uczestnikami szczęśliwie zakończonego lotu.

Ks. dr Paweł Gwiazda

4

Zapraszamy do sklepiku COB

Nie tylko dla kolekcjonerów
Różańce, pamiątkowe medale i karty pocztowe, książki i albumy, a nawet
t-shirty. Wszystko to można kupić w specjalnym sklepiku w Centrum
Opatrzności Bożej

W

czasie pielgrzymki do Świątyni
Opatrzności Bożej nie można
ominąć punktu informacyjnego,
mieszczącego się w budynku Instytutu
Jana Pawła II, naprzeciwko wejścia do
Panteonu Wielkich Polaków. W punkcie
informacyjnym znajduje się sklepik, gdzie
można kupić m.in. atrakcyjne, pamiątkowe,
złote medale z wizerunkiem Jana Pawła II.
Produkt jest szczególny, bo to limitowana
seria – mówi Anna Michałowska-Ciołecka.
Są też różańce: perełkowe, drewniane,
z koronką do Miłosierdzia Bożego i różane
– zapachowe, a także kryształowe.
Miłośnicy i kolekcjonerzy znajdą tu kartki
pocztowe, nawiązujące do różnych historycznych miejsc, związanych z Centrum Opatrzności Bożej, głównie z Panteonem Wielkich
Polaków, osobami tam pochowanymi. Wielu
zainteresuje pewnie replika krzyża papieskiego. Są to małe drewniane krzyżyki, odwzorowujące te, rozdawane przez Ojca
Świętego na Skałce w 1979 r.
Wśród
książek
zwraca uwagę wydawnictwo
kard. Kazimierza Nycza
„Dziękujemy
Opatrzności”. Metropolita warszawski wyznaje, za co
jest wdzięczny Bogu w swoim
życiu. W książce można znaleźć
osobiste refleksje kardynała, a także
odpowiedź na pytanie: dlaczego po 200 latach wracamy do dziękczynienia za wolność
i jak będzie wyglądało pierwsze w Polsce Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

Sklepik otwarty jest, jak punkt informacyjny,
od poniedziałku do soboty w godzinach
10.00-17.00 a w niedziele do 18.00

Wśród innych pozycji zwraca uwagę
„Hołd Katyński” wydawnictwa Biały Kruk,
zawierający ponad 170 poruszających fotografii Lecha i Marii Kaczyńskich, m.in.
podczas pełnienia obowiązków, a także ich
mniej formalne fotografie rodzinne, dramat
katastrofy i ostatnią drogę pary prezydenckiej:
Okęcie, Pałac Prezydencki, Archikatedra św. Jana,
Bazylika Mariacka.
Sklepik oferuje też plakat
z wizerunkiem Jana Pawła II
(jest to odwzorowanie fragmentu portretu zawieszonego na
Świątyni), a także opaski „Dziękuję”, t-shirty
z wizerunkiem Jana Pawła II, z logo Święta
Dziękczynienia, a także koszulki i dziecięce
układanki z ciuchcią papieską. Cały dochód
ze sprzedaży w sklepiku jest przeznaczony na
budowę Centrum Opatrzności Bożej.
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IV ŚWIĘTOna
Intencje
DZIĘKCZYNIENIA
wieki

Dopóki będzie istnieć Świątynia
Coraz grubsze księgi Mszy świętych wieczystych dowodzą, że wciąż przybywa
intencji, z którymi wierni pielgrzymują do Świątyni Opatrzności Bożej

N

ajczęściej są to błagania o błogosławieństwo dla najbliższych. – Proszę
o zdrowie, wiarę i miłość dla naszej
rodziny – wpisała do księgi Mszy świętych
wieczystych Barbara. Są też błagania o uleczenie z nałogów czy znalezienie pracy.
– Proszę o wyzwolenie z pijaństwa męża
i syna – napisała Irena.
Ksiądz Dariusz przyjechał ze Śląska, aby
okazać wdzięczność za wszystkie lata kapłaństwa. – Proszę o modlitwę za chorą mamę
oraz babcię – czytamy. Bardzo częstą intencją jest też prośba o wytrwanie w wierze,
a przede wszystkim modlitwa o zbawienie
duszy. – Dzięki Mszom wieczystym można
zapewnić sobie modlitwę również po śmierci
– tłumaczy ks. dr Paweł Gwiazda, proboszcz
parafii pw. Opatrzności Bożej.
Wiele wpisów ma chaPielgrzymi są wdzięczO uzdrowienie moich
rakter błagalny oraz daje
ni za swoje rodziny. Basia,
strun głosowych. Panie Bożena i Bogdan dziękują
wyraz dziękczynieniu. Na
przykład pani Maria uwa- Ty wiesz, jakich łask mi za opiekę Opatrzności nad
ża, że wielką łaską jest donimi. Natomiast Hieronima
potrzeba, więc proszę,
trzymanie obietnicy budoobdarzaj mnie zgodnie i Stanisław za 56 lat małwy Świątyni Opatrzności
żeństwa, za dzieci i wnuki.
z Twoją świętą wolą
Bożej. – Bogu niech będą
– Z lektury intencji wyłania
– czytamy w intencji
dzięki za to, że doczekałam
się obraz rosnącego kultu zaMszy św. wieczystej
się czasów pokoju. Pamięrówno Opatrzności Bożej, jak
tam wojnę i nikomu nie żyi bł. Jana Pawła II – podkreśla
czę, by doświadczył takiego cierpienia ks. Mariusz Żołądkiewicz, wikariusz parafii
– oznajmia Jadwiga.
pw. Opatrzności Bożej.

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

Redaktor naczelny:

Teksty: Witold Dudziński,

Fotoedycja:

Sylwia Kabała-Prawecka

Ks. Paweł Gwiazda,
Jolanta Szymanek, Artur Stelmasiak
Korekta: Jolanta Szymanek

Artur Stelmasiak
Fotografie: Archiwum COB,
Artur Stelmasiak

Redaktor prowadzący: Milena Kindziuk
Projekt graficzny: Dariusz Kamiński
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IV ŚWIĘTO
raport
specjalny
DZIĘKCZYNIENIA

Trzy lata na budowie
Jak zostały spożytkowane pieniądze? Co już udało się zrealizować, a co jeszcze
przed nami?

To dzięki ofiarności Polaków można było zrealizować kluczowe przedsięwzięcia budowlane w ciągu ostatnich trzech lat:
– dokończyć budowę pylonów
– cztery portale zostały zwieńczone
gigantycznymi mostami
– zwieńczone prace nad żelbetową
konstrukcją Świątyni

Maj 2006

Fot. Ewa Daszewska

M

ury Świątyni Opatrzności Bożej są
już gotowe. Pierwszy i najważniejszy
etap, tzw. stan surowy otwarty, został
ukończony. – Możemy z całą pewnością powiedzieć, że dalszej budowy nic nie powstrzyma – podkreśla Piotr Gaweł, prezes Centrum
Opatrzności Bożej. Staje się więc możliwe to,
co nie udało się Polakom od ponad 200 lat.
– To najlepszy dowód, że Polacy stają się narodem, który potrafi nie tylko prosić Boga, ale
także Jemu dziękować – podkreśla kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. – Słowo
„dziękuję” okazało się kluczem do przybliżenia idei wotum Opatrzności Bożej.

Sto procent wysokości

Efekty ogólnonarodowego zaangażowania
widać gołym okiem. Symbolicznym zwieńczeniem prac nad żelbetową konstrukcją
było zamontowanie pięciometrowego krzyża
na szczycie kopuły.
W ciągu trzech lat budowa z ok. 20 metrów urosła do 75. – Oprócz tego udało się
zrealizować wiele prac budowlanych, których nie widać z zewnątrz. – Wśród nich
trzeba wspomnieć choćby o potężnej ścianie ołtarzowej, chórze, ażurowej konstrukcji świetlika na kopule czy pracach wykoń-

Lipiec 2009. Podniesienie mostów
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Tu chcemy przeprowadzić
prace związane z instalacją
rozdzielni elektrycznej

Tu planujemy zabezpieczyć
i zabudować połać dachową

Kalendarium prac
maj 2002 		
wmurowanie kamienia węgielnego
listopad 2002
wbicie pierwszej łopaty
listopad 2007
powołanie Centrum Opatrzności Bożej
grudzień 2008
ukończenie betonowego szkieletu Muzeum
lipiec 2009 		
podniesienie gigantycznych mostów
lipiec 2010
zakończenie prac żelbetowych nad kopułą
luty 2011
montaż krzyża, zakończenie stanu surowego-otwartego
marzec 2011
oddanie do użytku Panteonu Wielkich Polaków

Każdy może pomóc
w realizacji zobowiązania podjętego przez naszych przodków. Dzięki
temu każdy Polak może
brać udział w tworzeniu
narodowej Świątyni
dziękczynienia. Każdy,
kto się zaangażuje,
będzie mógł później
powiedzieć: ja też
budowałem ten kościół
i mam tutaj swoją
cząstkę.
Kardynał Kazimierz Nycz

czeniowych w Panteonie Wielkich Polaków
– wylicza Marcin Adamczewski, dyrektor
biura inwestycji COB.

elektrycznej na poziom Muzeum – tłumaczy
Marcin Adamczewski, dyrektor biura inwestycji COB.
Na przyszły rok zaplanowany jest również
Narodowe wotum
kolejny etap inwestycji w części sakralnej.
Choć w ostatnich latach zrobiono bardzo
Z technicznego punktu widzenia ten
dużo, to jednak do zakończenia budowy
ambitny plan jest możliwy do zrealiczeka nas jeszcze wiele kosztownych inwezowania. Jedynym znakiem zapytastycji. W tej chwili prowadzone są prace
nia są środki finansowe, które wienad uszczelnianiem kopuły i systemem
rzymy uda się pozyskać. W sumie
odprowadzania deszczówki. – Obecnie
na najbliższe prace potrzeba prawie
przystępujemy do komplekso20 milionów złotych. – Budowa
wego zabezpieczenia dachu
Świątyni przede wszystkim
Muzeum wraz ze wszystjest dziełem tysięcy drobkimi instalacjami. Równych darczyńców. Musimy
nolegle prowadzone będą
pamiętać, że ta budowa jest
prace
instalacyjno-techogólnonarodowym woniczne związane z przytum, czyli dziełem dziękgotowaniem
ekspozycji
czynienia każdego z nas
głównej. Mają one na celu
– podkreśla ks. dr Paweł
Luty 2011. Montaż krzyża
doprowadzenie
instalacji
Gwiazda.
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