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V Święto dziękczynienia

Dziękujemy za dar życia i rodzinę
W niedzielę 3 czerwca będziemy dziękować za dar życia i za rodzinę

U

roczystości w Wilanowie rozpoczną się pielgrzymką dziękczynną od
placu Piłsudskiego. Potem przed
Świątynią Opatrzności zostanie odprawiona
Msza św., a po niej rodziny z maluchami zostaną zaproszone do Miasteczka dla Dzieci.
A w nim odbędzie się gra rodzinna, skierowana do dzieci do lat 12 oraz ich rodziców,
pod hasłem „Dziękuję znaczy kocham”. Tłem
dla gry stanie się słowo „Dziękuję”, utworzone z gigantycznych liter. Każda z nich,
dzięki przeprowadzonym animacjom, stanie się okazją do nauki wdzięczności. Grę
poprzedzi Wdzięczny Teatrzyk – scenki
wierszowane z życia rodziny, ukazujące rolę

Serdecznie zapraszam
na V Święto Dziękczynienia do Wilanowa.
† Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita
Warszawski

podziękowania w naszych domach. Dzieci
nauczą się również piosenki finałowej pod
hasłem „Dziękuję znaczy kocham”.
Na placu przed Świątynią pojawią się artyści. Przewidziano występy Joszko Brody,
Majki Jeżowskiej, Mieczysława Szcześniaka
oraz zespołów: Brathanki, Maleo Reggae
Rockers i Raz Dwa Trzy.

ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA – NIEDZIELA 3 CZERWCA
godz. 8.00 - 12.00
godz. 12.00
godz. 13.30
godz. 14.00 - 21.00
godz. 15.00
godz. 21.37
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pielgrzymka dziękczynna z pl. Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej
Msza św. w Wilanowie z uroczystym Aktem Dziękczynienia
otwarcie Miasteczka dla Dzieci
występy artystów
wypuszczenie do nieba baloników „Dziękuję”
iluminacja Świątyni Opatrzności Bożej

KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ

Budujemy kopułę
Potężna kopuła na Świątyni Opatrzności Bożej nadaje całej budowli sakralny charakter

C

entrum Opatrzności Bożej przepełnia
chrześcijańska symbolika. Architektoniczna wizja jest syntezą klasyki i nowoczesności. – Tradycyjnym formom architektury
sakralnej takimi jak: rotunda, kopuła czy portal, nadajemy współczesny wyraz plastyczny
– tłumaczy Lech Szymborski, który razem ze
swym ojcem Wojciechem jest współtwórcą
projektu COB. Nawiązanie do tradycji przy
zachowaniu współczesnego wyrazu form architektonicznych, w intencji autorów, ma zapewnić bryle Świątyni ponadczasowość.
Projekt Wojciecha i Lecha Szymborskich
jest więc rozwinięciem sprawdzonych, klasycznych wzorców. Dlatego też integralnym
elementem projektu jest właśnie kopuła.
– Kopuła pełni rolę symboliczną, żebra kopuły uformowane są promieniście, nawiązując do symbolu Opatrzności Bożej – tłumaczy arch. Lech Szymborski. – To właśnie
kopuła zwieńczona krzyżem dominuje nad
całą okolicą. Ona nie tylko jest sakralnym
symbolem tej budowli, ale także zamyka historyczny trakt Warszawy, który wiedzie od
krzyża na Kolumnie Zygmunta, po krzyż na
kopule Świątyni Opatrzności.
O ile koncepcja kopuły ma bardzo stare
tradycje, to jednak jej projekt na Świątyni
uwzględnia bardzo nowoczesne rozwiązania. Z zewnątrz będziemy mogli obserwować, jak jej metaliczne poszycie przenika
się z przeszkleniami. Również na samym
szczycie czeka nas niespodzianka. Zamiast
tradycyjnego sklepienia wykończonego latarnią, kopuła na Świątyni pozostanie niedomknięta. – To jest symbol otwarcia się
tej budowli na Opatrzność Bożą – tłumaczy architekt. Gdy w przyszłości staniemy
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na samym środku Świątyni, ok. 60 metrów
nad głową zobaczymy okrągłe przeszklenie,
przez które będzie można podziwiać krzyż,
wskazujący nam drogę do nieba. – Kiedyś
we wnętrzu kopuły malowano nieboskłon.
U nas nie będzie takiej potrzeby – podkreśla
Lech Szymborski.
Promienie światła wpadające do sakralnego wnętrza zarówno przez świetliki,

I Ty możesz wesprze
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przeszklenia kopuły, jak i okna, będą podkreślać betonowe przęsła, które miękko opadają
od samego szczytu kopuły, aż na posadzkę.
– Mają one ukazywać promienie Opatrzności Bożej, która czuwa nad nami i naszą
Ojczyzną – podkreśla Szymborski. Symbolika tych plastycznie ukształtowanych słupów działa również w drugą stronę. Odnosi
się bowiem do modlitwy, którą kierujemy
do Opatrzności. Zaś pośrednikiem pomiędzy Nią a wiernymi jest oczywiście krzyż,
na który wskazują wszystkie architektoniczne elementy wnętrza Świątyni.
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Piotr Gaweł
Prezes Zarządu COB
Rozpatrujemy dwa warianty pokrycia kopuły –
blacha ze stali nierdzewnej lub miedzi. Sprawę
konsultujemy z wybitnymi konstruktorami i architektami. Kluczowe dla nas kryteria to: trwałość, konserwacja i koszty utrzymania. Inne bardzo
ważne kryterium stanowi również estetyka zastosowanych materiałów.
Przenikanie się przeszłości z przyszłością
widać też doskonale podczas dyskusji nad
tym, z czego ma być wykonane ostateczne
poszycie kopuły. Czy będzie to blacha stalowa, czy miedziana? Nie brakuje zwolenników
jednego i drugiego rozwiązania. Dyskusja ma
zostać ostatecznie zakończona po wyłonieniu
firmy, która zwycięży przetarg. – Wciąż jesteśmy otwarci na różne rozwiązania – tłumaczy
Sylwia Kabała-Prawecka, rzecznik COB. Za
klasycznym, miedzianym rozwiązaniem przemawia tradycja oraz fakt, że najstarsze tego
typu dachy potrafią przetrwać kilkaset lat.
Najstarszym dachem tego typu w Polsce jest
poszycie kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Żarach z 1750.
Wojciech i Lech Szymborski są zwolennikami zastosowania blach ze szczotkowanej stali
nierdzewnej, ten materiał nada kopule lekkość
i współczesny wygląd. Jako przykład trwałości
tego typu rozwiązania podają Chrysler Building w Nowym Yorku. 320-metrowy budynek
został wykonany w 1930 roku, a zwieńczono
go właśnie stalą nierdzewną. – Starszych budowli nie ma, bo ten materiał został opatentowany w roku 1912, a do powszechnej produkcji był wprowadzany od lat dwudziestych
– podkreśla Szymborski.
4

SPOTKANIE młodych

Wielka Bramka

W

przeddzień Święta Dziękczynienia
na Polach Wilanowskich odbędzie
się Spotkanie Młodych, które ma pomóc młodzieży w odkrywaniu Boga i Kościoła na
nowo. Organizatorzy zapraszają także do wspólnej zabawy i przeżywania niezwykłego wydarzenia sportowego. Będzie nim „Wielka Bramka”
– próba bicia rekordu świata w strzelaniu do
bramki, pod hasłem pomocy polskiej reprezentacji, przygotowującej się do Mistrzostw Europy
w strzelaniu goli. Aby wziąć udział w akcji wystarczy wysłać smsa o treści GOL na nr 72551
(2 zł netto). Zwrotny sms będzie zawierał szczegóły dalszego postępowania. Dochód z sms-ów
będzie przeznaczony na pokrycie kopuły Świątyni Opatrzności Bożej.

Zabawę poprzedzi rozpoczęcie programu
ewangelizacyjnego „Między Madrytem a Rio”,
prowadzonego przez Krucjatę Wyzwolenia
Człowieka. Całość zakończy Msza święta prymicyjna, która odbędzie się na placu przed
Świątynią Opatrzności Bożej.
SPOTKANIE MŁODYCH – SOBOTA 2 CZERWCA
godz. 13.00 - 14.00 nauka strzelania do bramki
i umiejętności obrony
godz. 14.00 - 14.45 „Wielka Bramka” - bicie rekordu świata
godz. 14.45 - 15.00 losowanie nagród i wspólne zdjęcie
godz. 15.00 - 16.00 występ artystyczny prowadzony
przez Dariusza Malejonka
z Maleo Reggae Rockers, 		
połączony z prezentacją wspólnot
godz. 16.00 - 17.00 rozpoczęcie programu „Między
Madrytem a Rio”.
godz. 17.00 - 18.00 Msza święta prymicyjna

panteon wielkich polaków

Twoje miejsce w Alei Darczyńców

Darowizny na budowę Świątyni Opatrzności Bożej stają się wyjątkowymi dowodami
wdzięczności. Każdy z nas może znaleźć się wśród darczyńców, każdy może zostać
upamiętniony

N

a ogół tablice przypominające o osobach, które
szczególnie zasłużyły się
w powstaniu kościołów, znajdują
się na ich ścianach bocznych. Według planów budowy Centrum
Opatrzności Bożej ofiarodawcy
mają być upamiętnieni w specjalnej Alei Darczyńców, znajdującej
się w jej dolnej części i otaczającej
okręgiem Panteon Wielkich Polaków. W powstającej Alei znajdą
się tablice różnej wielkości. Dużymi uwiecznieni zostaną najbardziej hojni ofiarodawcy. Osoby,
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które zdecydują się na mniejsze
wpłaty, mogą zostać uhonorowane na zbiorczej tablicy pamiątkowej. Wszystkie jednak przetrwają
setki lat i wszystkie będą świadectwem wdzięczności dla przyszłych pokoleń.
Tablice pojawią się na zbudowanych ze szkła specjalnych
słupach, na lewo od wejścia do
Świątyni. W przyszłości tablice
na szklanych słupach pojawią się
także po prawej stronie od wejścia. Dziś w tym miejscu znajduje
się Sala Projekcyjna.

DZIĘKCZYNIENIE W PANTEONIE

Modlitwa za darczyńców

Z

okazji Dnia Świętości Życia darczyńcy zostali zaproszeni do Centrum
Opatrzności Bożej. W sumie do Wilanowa przyjechało ok. 400 osób. – To tylko
drobny procent wszystkich, którzy proszą
nas dziś o modlitwę. Na ołtarzu składamy
bowiem ponad 4 tysiące intencji nadesłanych z całej Polski i zagranicy – podkreślił
ks. dr Paweł Gwiazda, proboszcz parafii
pw. Opatrzności Bożej.
Podczas Mszy św. odprawionej w Panteonie ofiarodawcy dziękowali za dar swojego
życia oraz najbliższych. – Mam za co dziękować Bogu. Moja rodzina przeżyła obóz koncentracyjny w Dachau, a my z mężem świętujemy 60. rocznicę małżeństwa. Dziękuję
też za moje wspaniałe dzieci, wnuczęta i prawnuczęta – z radością mówi Jadwiga Kanaffa.
Dominika Lasowska z Podlasia przyjechała,
by podziękować za wolną Polskę oraz swoją
rodzinę. – Ta Świątynia to potężny i piękny
projekt. Warto go wspierać – podkreśla. Pod

wrażeniem budowli jest również Tadeusz
Styczyński, który dziękuje Bogu m. in. za to,
że przeżył syberyjską zsyłkę. – Wspieram tę
budowę, bo głęboko wierzę, że nasz kraj jest
niepodległy właśnie dzięki Opatrzności Bożej – tłumaczy.
Modlitwa w intencji „daru życia” otwiera tradycję składania dziękczynienia Bogu
w Świątyni Opatrzności Bożej. Teraz ofiarodawcy zapraszani będą z różnych okazji.
W planach są Msze św. dziękczynne za dar
sakramentu małżeństwa, kapłaństwa, czy też
Komunii Świętej.

Święci przez wieki:

Święty Maksymilian Maria Kolbe
Swoim zaledwie 47-letnim życiem
wypełnił słowa Ewangelii o tym, że
nikt nie ma większej miłości nad
tę, gdy ktoś życie swoje oddaje za
innych. W czasach hitleryzmu franciszkanin ten dobrowolnie przyjął
golgotę konania w celi głodowej za
nieznanego sobie współwięźnia.
O. Maksymilian nosił w Auschwitz
numer obozowy 16670 i wraz z innymi stał w szeregu, gdy komendant dokonywał wyboru dziesięciu
skazańców na śmierć. Kiedy wskazał ostatniego, ten zapłakał: „Moja biedna żona,
moje biedne dzieci! Co się stanie z moją rodziną!” . Wtedy z szeregu wystąpił o. Kolbe i poprosił

o zamianę. Gdy kat zapytał: „Dlaczego pan chce umrzeć za niego?”,
o. Maksymilian odpowiedział: „On
ma żonę i dzieci”.
Święty Maksymilian poszedł do bloku śmierci w zamian za Franciszka
Gajowniczka, ojca rodziny. Poprzez
swój gest dokonał wymownego wyboru. Rodzina była dla niego wartością, którą postawił na szczycie
hierarchii.
Franciszek Gajowniczek przeżył wojnę i w swoich zeznaniach wyznał:
„Jedyną wdzięcznością, jaką mogę się odpłacić
memu wybawicielowi, jest codzienna modlitwa,
którą zanoszę wspólnie z moją żoną”.
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