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BOŻE NARODZENIE 2012

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela

C

zas Bożego Narodzenia, czas radości
i wielkiego spełnienia się w historii
Bożej obietnicy, zapowiadającej, że
Syn zostanie nam dany. Przyjście Syna Bożego na ziemię jest tak wielkim wydarzeniem,
że Bóg przez wieki przygotowywał ludzkość
na jego wypełnienie. Bóg zapowiada Go
przez usta proroków, których posyła kolejno
do Izraela. Zapowiada przyjście Zbawiciela
słowami proroka Izajasza:
Oto Panna pocznie i porodzi Syna,
i nazwie Go imieniem Emmanuel.
(Iz 7,14)
Bóg z natury niewidzialny – staje się przez
największy cud widzialny jako dziecko. W ten
sposób Chrystus wkroczył w naszą historię
i nadał jej właściwy kierunek i sens. Dlatego
podczas tegorocznego celebrowania cudu
wcielenia Słowa znów ożywiamy serca radością, gdy rozlega się głos Anioła Pańskiego:
Oto zwiastuję wam radość wielką(...):
dziś w mieście Dawida narodził się wam
Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.
(Łk 2, 10-11)

V Święto Dziękczynienia, 3 czerwca 2012

Redakcja Magazynu „Dziękuję” składa wszystkim Czytelnikom i Dobroczyńcom dzieła budowy
Wotum Wdzięczności najpiękniejsze życzenia, błogosławionego czasu radości z narodzin Bożej
Dzieciny. Pokoju w sercach na cały Nowy Roku i opieki Opatrzności. Dziękujemy za Państwa
obecność podczas tegorocznych wydarzeń i nieustające wsparcie w ciągu całego roku!
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TUŁACZKA ZAKOŃCZONA

Powtórny pogrzeb prezydenta
W Panteonie Wielkich Polaków odbył się pogrzeb ostatniego Prezydenta II RP
Ryszarda Kaczorowskiego, który zginął 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem

P

odobnie jak przed dwoma laty również tym razem pogrzeb Ryszarda Kaczorowskiego miał podniosły charakter. Prezydenta żegnano w asyście wojskowej,
harcerzy, a także członków bractw kurkowych w tradycyjnych szlacheckich strojach.
– To, co stało się z ciałem waszego ojca
i męża, jest kolejnym bólem i prawdziwym
rozdrapywaniem świeżo zabliźnionych ran
– mówił kard. Kazimierz Nycz, zwracając się
do zgromadzonej rodziny.
Pod koniec uroczystości córka prezydenta, Jagoda Kaczorowska powiedziała, że wraz
z ciałem jej ojca pochowane zostaną cztery
urny z ziemią: z rodzinnego Białegostoku,
gdzie składał on przysięgę harcerską, z Monte
Cassino, gdzie walczył za Ojczyznę, z Katynia oraz z ich domu rodzinnego w Londynie.
– Śpij spokojnie, Tatusiu, Bóg jest tuż – mówiła ze wzruszeniem.
Powtórne uroczystości żałobne były konsekwencją błędnej identyfikacji zwłok tuż
po katastrofie rządowego samolotu. Wyniki

ekshumacji wskazały, że pomylono ciała. Zamiana ciała Ryszarda Kaczorowskiego z inną
ofiarą katastrofy smoleńskiej nie była jedyną
pomyłką, do której doszło w kwietniu 2010
roku. Jest podejrzenie, że oprócz prezydenta
błędnie pochowano również Kapelana Rodzin
Katyńskich, ks. infułata Zdzisława Króla.
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ELEWACJA Z KAMIENIA

Świetlista elewacja

Elewacja Świątyni Opatrzności Bożej zostanie wykonana z kamienia nazywanego strzegomiem jasnym. Wyboru dokonano opierając się na opiniach specjalistów i porównując próbki kamieni pochodzących ze złóż na całym świecie.

D

laczego wybór padł na Strzegom? Jak
tłumaczy Marcin Adamczewski, dyrektor biura inwestycji Centrum Opatrzności Bożej, dlatego, że odznacza się dużą wytrzymałością na ściskanie, wielką odpornością
na wpływy atmosferyczne i twardością. A dlaczego wybrany został strzegom jasny? Wybór
został dokonany z kamieni o różnej „temperaturze” szarości. Wybrano szarość najjaśniejszą
z możliwych. – Chodziło o to, żeby miał w sobie
odpowiednią jasność. Aby nie był zimny, żeby
szarość była ciepła i jasna, a do tego świetlista.
Zależy nam na uzyskaniu świetlistego charakteru elewacji – mówi Marcin Adamczewski.
– Żeby Świątynia promieniowała, żeby bił od
niej blask. To wszystko zapewnia wybrany
polski kamień.
Na pokrycie murów warszawskiej Świątyni
potrzeba wiele tysięcy metrów kwadratowych

kamienia. W pierwszym etapie zostanie wykonana elewacja części muzealnej, licząca
około 8,5 tys. metrów kwadratowych kamienia. Tempo prac jest uzależnione od hojności
darczyńców, bo to w większości z ich datków
– tak jak w wypadku całej Świątyni – ma być
wykonana elewacja. Według przewidywań
dyrektora Marcina Adamczewskiego położenie kamienia potrwa ok. trzech lat.

Pierwszy odpust parafialny

P

o uroczystej Mszy Św. Od tego roku wilanowskie parafia powstała zaledwie kilka
odpustowej
koncert świętowanie przypadać lat temu. Jednak już dziś liczni są
muzyki klasycznej, kiełci, którzy jej towarzyszą dobrym
będzie w ostatnią
baski, plac zabaw dla dzieci
słowem, modlitwą i wsparciem
niedzielę września
oraz tradycyjne stragany – to
finansowym – mówi ks. dr Patylko niektóre atrakcje, które przygotowa- weł Gwiazda, proboszcz i wiceprezes COB.
no z okazji pierwszego odpustu parafialnego
Podczas Mszy św. przyjęto do służby liturw Świątyni Opatrzności Bożej. – Nasza młoda gicznej pięciu nowych ministrantów. Wręczono również dwa tytuły honorowych parafian:
Karolinie Kaczorowskiej, wdowie po ostatnim
Prezydencie RP na uchodźstwie oraz prof.
Marii Ryś, prezes fundacji „Fides et Ratio”,
wspierającej budowę świątyni.
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PROSIMY O WSPARCIE

Budujemy miedzianą kopułę
Już za kilka tygodni kopuła zabłyśnie miedzianym poszyciem. Wciąż jednak
zbieramy środki, aby pokryć wszystkie koszty tej inwestycji

W

szystko wskazuje na to, że na przełomie roku 2012 i 2013 kopuła na
szczycie Centrum Opatrzności Bożej zostanie ukończona. – W tej chwili trwają jeszcze prace nad ocieplaniem żelbetowej
konstrukcji oraz krycie jej elementami z miedzianej blachy – mówi Marcin Adamczewski,
dyrektor ds. inwestycji COB. Równocześnie
wstawiane są okna, przeszklenia i potężny
świetlik na szczycie kopuły, przez które będzie wpadać światło do wnętrza Świątyni.
– Choć nie zgromadziliśmy jeszcze wszystkich środków potrzebnych na dokończenie
tego etapu inwestycji, to jednak prace są kontynuowane. Dlatego też liczymy na ofiarność
darczyńców – apeluje Agata Konieczna, menadżer ds. marketingu COB.
Prowadzone prace są zarówno bardzo
kosztowne, jak i skomplikowane technologicznie. – Wszystko musi być wykonane
z najwyższą precyzją. Nie możemy sobie pozwolić na żadne niedociągnięcia i poprawki. Izolacja oraz poszycie z miedzianej blachy dopasowywane są na miejscu. Jest to
gwarancją poprawnego wykonania. Tak jak
u krawca, każdy element przygotowywany

jest na miarę, aby jak najlepiej pasował do
nieregularnych kształtów kopuły – tłumaczy
Adamczewski.
Nie byłoby to aż tak nadzwyczajne, gdyby nie wielkość tego przedsięwzięcia oraz
wysokość, na której wykonywany jest ten
skomplikowany proces. Robotnicy pracują bowiem na wysokości zapierającej dech
w piersiach, sięgającej aż 70 metrów nad ziemią. Tam zawsze bardzo mocno wieje, a przy
niskich temperaturach rusztowanie pokrywa się warstwą lodu. W tak ekstremalnych
warunkach powstaje największa miedziana
kopuła w naszym kraju. Ten wyjątkowy dach
służyć będzie następnym pokoleniom Polaków przez kilkaset lat.
Równolegle z wykańczaniem kopuły prowadzone są prace w pomieszczeniach Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.
Tuż nad nimi znajduje się pierścień z tarasem widokowym, skąd pielgrzymi i turyści
będą podziwiać panoramę Warszawy. – Już
wstawiliśmy specjalne, bezramowe okna, aby
ten piękny widok nie został zakłócony – pokazuje Adamczewski.
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WIELCY POLACY W PANTEONIE

Powrót do Polski
W Panteonie Wielkich Polaków spoczęli Zofia i Stefan Korbońscy oraz Zygmunt
i Wanda Szadkowscy, wybitni działacze polskiego uchodźstwa niepodległościowego w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
Stefan Korboński, zmarły w 1989 r., był
współtwórcą i jednym z przywódców Polskiego Państwa Podziemnego oraz ostatnim delegatem Rządu RP na kraj. Po wojnie, w 1947 r.
został posłem na Sejm Ustawodawczy z listy
PSL. Od 1947 r. był jednym z przywódców
emigracji niepodległościowej w USA. Wieloletni prezes Zgromadzenia Europejskich
Narodów Ujarzmionych (ACEN) w Nowym
Jorku. Jego żona Zofia Korbońska (zm. 2010),
uczestniczka Powstania Warszawskiego i kierowniczka Biura Szyfrów Radiostacji Kierownictwa Walki Cywilnej – była najbliższą
współpracowniczką swojego męża. Na emigracji w Stanach Zjednoczonych pracowała
w Sekcji Polskiej „Głosu Ameryki”. Ich doczesne szczątki zostały sprowadzone z USA.

Zygmunt Szadkowski (zm. w 1995 r.,
żołnierz Tobruku i Gazali był komendantem ZHP na Wschodzie 1943 – 1947 i ostatnim przewodniczącym Rady Narodowej
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RP (Parlamentu na
Uchodźstwie) w Londynie oraz – trzykrotnie –
ministrem w Rządzie na
Uchodźstwie. W 1990 r.,
przewodniczący delegacji negocjującej przekazanie insygniów władzy
prezydenckiej RP do
Polski. Jego żona Wanda (zm. w 1999 r.) przez
lata działała w Zjednoczeniu Polek na Emigracji, była członkiem „Skarbu Narodowego”
oraz członkiem koła Stowarzyszenia Polskich
Kombatantów „Harcerz”. Należała do Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II
w Wielkiej Brytanii.
W Panteonie odsłonięto też Tablicę Pamięci Ułanów Karpackich. Formacja, należąca do
Polskich Sił Zbrojnych z czasu II wojny światowej, utworzona rozkazem wodza naczelnego
gen. Władysława Sikorskiego w 1940 r. w Syrii,
a istniejąca do czasu rozformowania w 1948 r.,
zasłużyła się szczególnie
podczas walk w Afryce
Północnej i we Włoszech.
Uczestniczyła
m.in. w walkach o Monte Cassino i Bolonię.
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