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VI ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA

Dziękujemy za łaskę wiary
Procesja z relikwiami św. Andrzeja Boboli i Msza święta, koncerty dla całej
rodziny, miasteczko dla dzieci oraz tysiące baloników wypuszczonych do nieba
– to tylko niektóre punkty programu VI Święta Dziękczynienia

P

odobnie jak w ubiegłych latach, plac
przed Świątynią Opatrzności Bożej
zamieni się 2 czerwca w sanktuarium dziękczynienia. Będziemy okazywać
swoją wdzięczność na wiele sposobów:
pielgrzymką, modlitwą, śpiewem i zabawą,
a także ofiarą.
Szczególna intencja tego dnia jest związana
z hasłem Święta Dziękczynienia „Dziękujemy za łaskę wiary”. – Pragniemy nawiązać do
Roku Wiary, który ogłosił Benedykt XVI, a teraz kontynuuje papież Franciszek – podkreśla
kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.
Podczas Święta Dziękczynienia zostanie odprawiona Msza św. z udziałem

przedstawicieli Episkopatu Polski. Potem
będzie można zwiedzać Panteon Wielkich
Polaków. Ten czas będziemy mogli również przeznaczyć na osobistą modlitwę
przed relikwiami tegorocznego patrona
spotkania: św. Andrzeja Boboli. Natomiast
z myślą o najmłodszych obok Świątyni
powstanie miasteczko zabaw i edukacji.
– Zostanie przygotowana specjalna gra,
podczas której dzieci będą uczyć się postawy wdzięczności, która łączy ludzi. Jedna
ze stacji będzie poświęcona św. Andrzejowi Boboli, gdzie dzieci dowiedzą się, co to
znaczy być świętym – tłumaczy Anna Dunikowska z biura COB.
Zapraszam wszystkich 2 czerwca na
Święto Dziękczynienia. Tego dnia
będziemy szczególnie dziękować
Bogu za łaskę wiary oraz wspominać 75-lecie sprowadzenia
do Polski relikwii św. Andrzeja
Boboli, Patrona Polski.
† Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

Święto Dziękczynienia 2 czerwca
08:00 – 12:00
12:00 – 13:30
13:30
14:00 – 21:00
15:00
21:37
ORGANIZATOR
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Procesja z relikwiami św. Andrzeja Boboli z placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności
Bożej – Plac przed Świątynią Opatrzności Bożej w Wilanowie
Msza św. z uroczystym Aktem Zawierzenia i Dziękczynienia
Otwarcie Miasteczka dla Dzieci, zwiedzanie Panteonu Wielkich Polaków – możliwość
modlitwy przy relikwiach św. Andrzeja Boboli
Występy artystów: Majka Jeżowska, Krzysztof Krawczyk, Wielki Chór Małych Serc,
Czerwone Gitary, Zakopower, Orkiestry Górnicza i Góralska
Wypuszczenie baloników „Dziękuję” do nieba
Iluminacja Świątyni

WSPÓŁORGANIZATOR

PATRONAT HONOROWY

SPONSOR

PATRONAT MEDIALNY

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE

2 czerwca – spacer po terenie budowy

Zobacz, jak wiele jest zrobione!
Podczas Święta Dziękczynienia będzie można podziwiać efekty prac przy Świątyni Opatrzności Bożej

N

a budowie zamknięty został kolejny
ważny etap. Cała powierzchnia kopuły pokryta jest już miedzianą blachą.
Oprócz poszycia, ocieplenia i zabezpieczenia
żelbetowej konstrukcji kopuły, zostały wstawione również wszystkie okna oraz świetlik.
– Ta wielka szklana tafla została zrealizowana specjalnie na nasze zamówienie. W Polsce
jest tylko jedna huta szkła, która podjęła się
tego zadania – mówi Piotr Gaweł, Prezes Zarządu Centrum Opatrzności Bożej.
Przez to okrągłe okno do Świątyni będzie
wpadało światło dzienne. Z drugiej strony
zgromadzeni na modlitwie wierni będą mogli zobaczyć krzyż, który jest zwieńczeniem
całej budowli. – Pracujemy nad ostatnimi detalami nocnej iluminacji kopuły oraz krzyża.
Będzie można go więc podziwiać zarówno,

gdy lśni w słońcu, jak również gdy jest podświetlony w nocy – dodaje Marcin Adamczewski, Dyrektor ds. inwestycji COB.
Innym bardzo ważnym elementem kompleksu COB jest dokończenie dachu Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. – Dach został zbudowany w sposób
zapobiegający rozprzestrzenianiu się ognia,
a warstwa izolacyjna została pokryta żwirem.
Trzeba było wysypać aż 200 ton tego kruszywa – podkreśla Adamczewski. Pomieszczenia Muzeum osiągnęły już stan surowy
zamknięty. Dzięki temu będą mogły ruszyć
prace wykończeniowe wewnątrz, a później
montaż docelowej ekspozycji stałej.
Kilka metrów nad dachem Muzeum znajduje się jeszcze jedna atrakcja turystyczna.
Tuż pod kopułą zamontowano wszystkie

Dzień Otwarty w Centrum Opatrzności Bożej.
Przyjdź! Zobacz, jak wiele zostało zrobione! 2 czerwca po raz pierwszy będzie można z bliska zobaczyć
efekty ostatnich prac i jak wygląda kopuła.
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panoramiczne okna na tarasie widokowym,
skąd turyści i pielgrzymi będą mogli podziwiać panoramę Warszawy i okolic. – To jest
ten przeszklony pierścień okalający Świątynię na wysokości 35 metrów. Każdy będzie
mógł tam wejść i podziwiać piękne widoki
– wyjaśnia Adamczewski.
Podczas tegorocznego Święta Dziękczynienia będzie ukończona kamienna elewacja na
pylonach i moście od frontowej strony Świątyni. Wierni będą mogli podziwiać budowlę,
która przybliża się do końcowej postaci.
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Na Świątyni układane są kamienne granitowe płyty z polskich gór. Kamieniarze
pracują już na wysokości kilkudziesięciu metrów. Docelowo kamienne bloki wydobyte ze
strzegomskiej kopalni pokryją aż 9 tys. metrów kwadratowych. Oznacza to, że budowlańcy muszą obłożyć żelbetową konstrukcję
na powierzchni prawie jednego hektara.
Dlatego też pracuje nad tym 50 osób
w zakładzie kamieniarskim i tyle samo na
budowie w Wilanowie. Elewacja świątyni
pokryta zostanie przez 30 tys. granitowych

elementów. Pracy będzie dużo, bo trzeba
wywiercić około 60 tys. otworów. – Ten etap
inwestycji związany jest z realizacją Muzeum
Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Elewacja układana jest na okalającym budowlę pierścieniu, mostach i pylonach, które są
klatkami schodowymi prowadzącymi do
Muzeum – wskazuje Adamczewski.
Postęp wszystkich prac budowlanych coraz bardziej imponuje pielgrzymom i turystom. Zaś mieszkańcy okolicznych osiedli
mogą obserwować, jak z dnia na dzień Świątynia Opatrzności pięknieje. – To wszystko
kosztuje. Dlatego też zbieramy pieniądze na
pokrycie kosztów związanych z kopułą. Do
tej pory zapłaciliśmy 5 mln złotych, a cała inwestycja opiewa na 10 mln – podkreśla Prezes Zarządu COB.
Muzealna przestrzeń Centrum Opatrzności Bożej jest współfinansowana ze środków

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. – Inaczej będzie z finansowaniem części sakralnej. Tu możemy liczyć tylko na indywidualnych darczyńców – tłumaczy Piotr
Gaweł. – Elewacja i okna na ścianach, które
okalają przestrzeń sakralną, będą realizowane wyłącznie ze składek i ofiar wiernych.
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Dziękujemy za Franciszka

Pasterz ubogich
Tegoroczne Święto Dziękczynienia ma stanowić okazję do dziękczynienia za
papieża Franciszka – mówi kard. Kazimierz Nycz

J

eszcze długo po inauguracji pontyfikatu papieża Franciszka trwały Msze
i modlitwy dziękczynne za nowo wybranego Ojca Świętego. Po raz pierwszy
w historii został nim jezuita. Jednak to dość
specyficzny jezuita. Jezuita… franciszkański,
mniej skupiony na celebrowaniu, a bardziej
na byciu z ludźmi.
Ten wybór ucieszył wszystkich. Uczestnicy konklawe najwyraźniej chcieli powołać
pasterza bliskiego ludziom, bardzo wyczulonego na kwestie sprawiedliwości społecznej,
z kontynentu, na którym katolicyzm okazuje
się dynamiczny. To szansa na odnowę całego
Kościoła, szczególnie w Europie – powtarzano. Także przyjęcie imienia ku czci św. Franciszka z Asyżu, znanego najbardziej z tego,

że zajmował się biednymi i nędzarzami, to,
z tego punktu widzenia, istotny znak.
Duszpasterzem ubogich przyszły papież
starał się być od początku swojej posługi.
Także już jako biskup, arcybiskup i kardynał. Mieszkał w skromnym mieszkaniu,
a nie w pałacu arcybiskupim, jeździł autobusem, a nie limuzyną i sam sobie gotował.

Z intencją i podziękowaniem

Msze św. Dziękczynne powoli stają się tradycją i jednym z ważnych wyrazów
budowania duchowości wokół Świątyni Opatrzności Bożej. Odprawiane są regularnie od ponad roku, a najbliższa odbędzie się w Święto Dziękczynienia

M

sze są pomyślane jako dziękczynne za różne wydarzenia w naszym
życiu – mówi Anna Dunikowska
z COB. Bardzo ważnymi ich uczestnikami są
zawsze darczyńcy Świątyni. Na każdą z nich
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przesyłają oni swoje intencje. Tak było też
podczas niedawnej Mszy św. dziękczynnej za dar życia, odprawionej w przeddzień
Narodowego Dnia Życia przez ks. Pawła
Gwiazdę, proboszcza parafii Opatrzności
Bożej. Wzięło w niej udział ok. 300 darczyńców Świątyni, którzy otrzymali imienne
zaproszenia. Wcześniej wpłynęło ok. 3 tys.
intencji i podziękowań za dar życia. Zostały złożone na ołtarzu w Panteonie Wielkich
Polaków. Po Mszy św. darczyńcy otrzymali
pamiątki: plakietki z blachy miedzianej, którą pokryta jest kopuła Świątyni.

ludzie listy piszą

Dziękuję za piękną służbę dla Wotum Narodu Polskiego. Modlitwą obejmuję niedawno zmarłego
seniora Prymasa Józefa Glempa, którego wkład w to dzieło jest ogromny. Z radością otrzymuję
regularną korespondencję o postępach prac przy budowie tej Świątyni.

Teresa i Andrzej Pajzderscy
Święci mówią, że „człowiek wdzięczny Panu Bogu jest nietykalny dla zła”. Może zbyt często zapominamy o zwykłym słowie „dziękuję”, które jest niezbędne w naszym codziennym życiu i w naszych
relacjach ze Stwórcą. (…) Bardzo mnie cieszy, gdy widzę, jak Świątynia „rośnie” i staje się coraz
piękniejsza.
Stanisław Kowalczyk
Pragnę podziękować za otrzymane dary: złoty medal z serii „Opatrznościowi Polacy” z wizerunkiem Prymasa Tysiąclecia, obrazek z bł. Janem Pawłem II (…). Za ich wstawiennictwem będę modlić się w intencji wszystkich dobrych dzieł w naszej ojczyźnie, a szczególnie za Świątynię Opatrzności Bożej, jej poprzednich i aktualnych budowniczych, ich rodziny.
Bogumiła Stokołosa
Dziękujemy szczególnie tym, którzy chociaż z trudem radzą sobie z niskimi dochodami, to chcą i przesyłają darowizny w dowód wdzięczności naszego Narodu za opiekę
Opatrzności Bożej i otaczają to Dzieło swoją modlitwą. Dziękujemy!
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, a także publikacji w dogodnym czasie, kolejności i niepublikowania materiału bez podania przyczyny.

Cudowne miejsca – Wielkie Sanktuaria Polski
Zachęcamy do nabycia serii płyt DVD

C

entrum Opatrzności Bożej we współpracy z Narodowym Centrum Kultury przygotowało cykl filmów dokumentalnych „Cudowne miejsca – Wielkie
Sanktuaria Polski”. W najbliższym czasie
ukaże się seria płyt DVD, obejmująca 13 odcinków poświęconych Wielkim Sanktuariom
Polski. Wśród nich znalazły się te najbardziej
znane, z wielowiekową tradycją pątniczą, takie jak Jasna Góra, Święta Lipka czy Trzebnica, oraz te, które dopiero od niedawna stają
się miejscem pielgrzymek. Jednym z nich jest
Świątynia Opatrzności Bożej.

Serdecznie zachęcamy do nabycia
DVD w Centrum Opatrzności Bożej.
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Aleja Darczyńców gotowa

NOWOŚCI

Pozostaw trwały ślad

Osoby wspierające budowę Centrum Opatrzności Bożej mogą zostać uhonorowane w Alei Darczyńców

T

en zwyczaj ma wielowiekową tradycję. Nawet w najstarszych świątyniach
można znaleźć miejsca przypominające o osobach, które szczególnie zasłużyły
się w powstaniu tego typu budowli. Tysiące
tablic znajdują się zarówno na ścianach zabytkowych, jak i współcześnie budowanych
kościołów. Także w Świątyni Opatrzności jest
przeszło 400 tablic, na których są wyryte personalia darczyńców wspierających tę wyjątkową budowę. Wśród kilkuset nazwisk można
odnaleźć nawet tabliczkę Jana Pawła II. Mało
kto wie, że błogosławiony Papież nie tylko
modlitewnie wspierał dzieło budowy Świątyni, ale także był jednym z hojniejszych darczyńców. – W podobny sposób może zapisać

Dziękuję
Magazyn Centrum
Opatrzności Bożej
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ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 1
02-972 Warszawa Wilanów
tel. +48 (22) 20 19 712, +48 (22) 53 17 169
centrumopatrznosci.pl, biuro@centrumopatrznosci.pl
nr rachunku bankowego: 47124062181111001017627073

się tu niemal każdy. Pierścień otaczający Panteon Wielkich Polaków jest przeznaczony
na Aleję Darczyńców. To specjalne miejsce
poświęcone jest nazwiskom ofiarodawców
– mówi Piotr Gaweł, Prezes Zarządu COB.
Innym starym zwyczajem uhonorowania
darczyńców jest przywilej pochówku. Prawie we wszystkich ważniejszych fundacjach
kościelnych można znaleźć krypty, w których pochowani są m.in. ich dobrodzieje.
– Nawiązujemy do tej tradycji. W Alei Darczyńców zaplanowane są krypty oraz miejsca
na urny, w których będą mogły zostać pochowane osoby wspierające budowę Świątyni
Opatrzności Bożej – mówi Marcin Adamczewski, Dyrektor ds. inwestycji COB.
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