Numer 3(21)/2013

VI Święto
Dziękczynienia
Z Belwederu
do Wilanowa
Papież zobaczy
Muzeum
1

Święto Dziękczynienia 2013

Z Belwederu do Wilanowa
Procesja z relikwiami św. Andrzeja Boboli, modlitwa przy Belwederze, a później uroczysta Msza święta – tak w skrócie wyglądało
VI Święto Dziękczynienia

T

egoroczne dziękczynienie upłynęło
pod znakiem troski o rodzinę i modlitwy w intencji Ojczyzny. Na placu
przed Centrum Opatrzności Bożej dziękowaliśmy również za łaskę wiary.
Całodniowe uroczystości rozpoczęły się
jednak nie w Wilanowie, ale na placu Piłsudskiego. To właśnie z tego miejsca rankiem
2 czerwca wyruszyła procesja dziękczynna
z relikwiami św. Andrzeja Boboli. Razem
z Patronem Polski kilka tysięcy wiernych
przeszło w 12-kilometrowej pielgrzymce do
Świątyni Opatrzności Bożej.
Procesja zatrzymała się przy Belwederze, gdzie relikwie powitał prezydent RP
Bronisław Komorowski. Było to historyczne nawiązanie do roku 1938, gdy do Polski
powróciły doczesne szczątki Patrona Polski,
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a ówczesny prezydent II RP Ignacy Mościcki
oddał hołd świętemu dokładnie w tym samym miejscu. Procesja dotarła do Wilanowa
przed południem. Przeszklonej trumnie z relikwiami towarzyszyła orkiestra, prezydenci
miast papieskich, górale, górnicy i tysiące
wiernych.
Tradycyjnie najważniejszym wydarzeniem Święta Dziękczynienia była Msza św.

PATRONAT MEDIALNY

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE

z udziałem biskupów z Polski i z zagranicy.
Specjalnym gościem był abp Gerhard Ludwig Müller, prefekt watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary.
– Wiary i Kościoła na polskiej ziemi nie
udało się pokonać ani mocarstwom imperialistycznym w okresie zaborów, ani też
w XX w. Hitlerowi i Stalinowi, którzy usiłowali stworzyć świat bez Boga. Także w dobie
współczesnego neopogaństwa Polska nie
może ulec tym tendencjom – powiedział
abp Müller. Watykański hierarcha zachęcił też Polaków, by stawali z mocą na straży
świętości życia rodzinnego. – Nie ma miłości
na próbę! Nie ma małżeństwa na próbę! I nie
ma rodziny na próbę, bo nie ma życia na próbę! – przekonywał.
Podczas uroczystości Kardynał Kazimierz
Nycz zawierzył Bożej Opatrzności Kościół
w Polsce i całą Ojczyznę. Natomiast pielgrzymi ofiarowali wota dla Świątyni Opatrzności Bożej – Kompania Węglowa przekazała
replikę Czarnej Monstrancji, której oryginał w zeszłym roku przywieźli górnicy, zaś
przedstawiciele Związku Podhalan replikę
berła Matki Bożej Ludźmierskiej.
Po zakończeniu uroczystej liturgii nadszedł czas na rodzinną zabawę, osobistą
modlitwę przed relikwiami w Panteonie
Wielkich Polaków, a także zwiedzenie budowy. – Święto Dziękczynienia to także dzień
otwarty. Nasi darczyńcy mogą z bliska zobaczyć, co udało się zrealizować dzięki ich
wsparciu – mówi Piotr Gaweł, prezes zarządu Centrum Opatrzności Bożej.
Z myślą o najmłodszych otwarte zostało
miasteczko zabaw i edukacji, a ołtarz polowy
zamienił się w muzyczną estradę, na której wystąpili Majka Jeżowska, Krzysztof Krawczyk,
Wielki Chór Małych Serc, Czerwone Gitary,
Zakopower oraz orkiestra górnicza i góralska.
– Zawsze staramy się tak dobrać repertuar, aby

Tak jak 75 lat temu ówczesny prezydent na rok
przed wojną uczcił relikwie św. Boboli, tak dziś
powtarzamy tamten historyczny gest. Choć Bogu
dzięki jesteśmy w innej rzeczywistości, to jednak
wstawiennictwo świętego zawsze jest potrzebne.
† Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

Uczestnictwo w procesji to wyraz wdzięczności
idącej przez pokolenia dla wszystkich zasłużonych
dla wolności naszej Ojczyzny. Możemy zanieść
do Świątyni Opatrzności Bożej same nasze dobre
myśli, radosne intencje, możemy dziękować za
wolność, za niepodległe państwo polskie i za dobre
perspektywy, które stoją przed Polską.
Bronisław Komorowski, Prezydent RP

każdy znalazł coś dla siebie. Chcemy, aby ludzie bawili się całymi rodzinami – tłumaczy
Sylwester Bizacki, dyrektor biura COB.
Podczas VI Święta Dziękczynienia nie zabrakło także corocznej tradycji. Punktualnie
o godz. 15.00 wypuszczono do nieba błękitne baloniki z napisem „Dziękuję”, a o godz.
21.37 Świątynia Opatrzności Bożej rozbłysła
kolorową iluminacją. W ten sposób upamiętniono godzinę odejścia bł. Jana Pawła II.
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Otwarcie już po kanonizacji

Papież zobaczy Muzeum
Muzeum Jan Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego będzie gotowe na pielgrzymkę Ojca Świętego Franciszka do Polski – zapewnia dr Paweł Skibiński,
dyrektor Muzeum

P

race na budowie Centrum Opatrz- mają regularne kształty, ale różną wielkość,
ności Bożej cały czas posuwają się do fakturę i odcień. Dzięki takiej regularnej
przodu. Budowla ma pokrytą mie- mozaice wydobyty będzie końcowy efekt
dzianą blachą kopułę, w której wstawiono architektoniczny – tłumaczy Marcin Adamwszystkie przeszklenia. Na wysokości 70 me- czewski, dyrektor Biura Inwestycji Centrum
trów nad ziemią zamontowano potężną sta- Opatrzności Bożej.
lowo-szklaną konstrukcję,
Obecnie trwają prace
Kanonizacja
Jana
Pawła
II
to
tzw. świetlik, przez który
kamieniarskie na wschodwpadać będzie snop dzien- kolejne wydarzenie mówiące nim portalu Świątyni. Dla
nego światła – od krzyża do o tym, jak bardzo Muzeum Opatrzności pracują obecwnętrza Świątyni.
nie górale, którzy wciągajest potrzebne
Kilka miesięcy temu
ją na wysokość ponad 20
udało się pokryć część frontonu Świątyni metrów wielkie kamienne płyty, aby późkamieniem. – Pylony oraz mosty zostały niej zakotwiczyć je, montując do żelbetowej
pokryte jasnym granitem. Kamienne płyty konstrukcji. – Choć na rusztowaniach mają

Podczas Święta Dziękczynienia można było zobaczyć gotową elewację na frontowym
portalu Centrum Opatrzności Bożej
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zamontowane specjalne wciągarki, to jednak ostatni etap montażu odbywa się ręcznie
– mówi Adamczewski. Nie jest to więc praca
ani łatwa, ani lekka, ponieważ większe płyty
kamienne ważą ponad 120 kilogramów.
Gdy górale zakończą montaż wschodniej części elewacji na portalach Centrum
Opatrzności Bożej, przejdą na stronę południową a później zachodnią. Wówczas ta
część inwestycji zostanie ukończona. – Kolejnym krokiem będzie pokrycie kamienną elewacją sakralnej części Świątyni – podkreśla
dyrektor Biura Inwestycji.
Portale, czyli pionowe pylony, na których
zawieszone są potężne mosty, należą do części muzealnej kompleksu COB. W pylonach
znajdować się będą klatki schodowe, wyjścia
awaryjne oraz windy, którymi będzie można wjechać na ekspozycję ukazującą historię
dwóch wielkich Polaków XX wieku – bł. Jana
Pawła II i Prymasa Tysiąclecia.
– Elewacja ze wszystkich czterech stron
będzie dokończona w tym roku – mówi
dr Paweł Skibiński, dyrektor Muzeum Jana
Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Dopiero
wówczas rozpoczną się prace nad rozprowadzeniem instalacji elektrycznej, hydraulicznej, ogrzewania i wentylacji. W kolejnym
etapie zostaną zbudowane ścianki działowe
w Muzeum, a później pracownicy zajmą się
docelowym wykończaniem wnętrza. – Wówczas przełożymy na konkret to, co mamy
w głowach i na papierze – tłumaczy Skibiński. Rozpocznie się montaż ekspozycji stałej.
Za pomocą eksponatów, fotografii i multimediów zostanie opowiedziana historia
dwóch wielkich ludzi Kościoła oraz ich rola
w historii Polski i Świata.
– Proces kanonizacyjny Jana Pawła II zakończył się w ekspresowym tempie. Dlatego
też nie uda się otworzyć Muzeum przed kanonizacją Papieża. – Taka przegrana może

nas jedynie cieszyć. Nie zamierzaliśmy się
ścigać. Kanonizacja Jana Pawła II to kolejne
wydarzenie mówiące o tym, jak bardzo nasze Muzeum jest Polsce i Polakom potrzebne – podkreśla Skibiński. – Jeżeli wszystko
pójdzie zgodnie z planem, to pierwsi zwiedzający będą mogli zobaczyć ekspozycję na
początku 2015 roku. Będziemy gotowi więc
na to, aby Muzeum zobaczył Papież Franciszek, który najprawdopodobniej przyjedzie
wówczas do Polski.
Optymistyczne plany ma również Metropolita Warszawski Kazimierz Kard. Nycz.
– Mam nadzieję, że w 2016 roku uroczystości Święta Dziękczynienia odbędą się już we
wnętrzu Świątyni – podkreślił. Według tych
planów dziękczynna liturgia byłaby sprawowana z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski.
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Fundacja PKO Banku Polskiego zadbała
o uśmiech na twarzach dzieci

2

czerwca 2013 roku, w ramach tegorocznych uroczystości Święta Dziękczynienia, zostało otwarte „Miasteczko
dla dzieci”. Z myślą o dzieciach i ich rodzicach
w miejscu tym powstało wiele atrakcji o charakterze kulturalno-edukacyjnym. Rodzinna
atmosfera zagościła na ulicach Wilanowa.
Realizację tej wspaniałej inicjatywy umożliwiło zaangażowanie Fundacji PKO Banku
Polskiego, która wsparła projekt. PKO Bank
Polski to jeden z najstarszych i największych
banków w Polsce. Celem powołanej przez
niego Fundacji jest służba ukierunkowana
na dobro wspólne, czyli tworzenie warunków społecznych umożliwiających wszystkim
poprawne funkcjonowanie. „Miasteczko dla
dzieci” było jednym z takich działań, a także
magnesem, który przyciągał w tym dniu na
Pola Wilanowskie wiele kochających się rodzin. Uczestnicy obchodów mogli zapomnieć
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o codziennych problemach i poświęcić swój
cenny czas najbliższym. Centrum Opatrzności Bożej pragnie podziękować Fundacji PKO
Banku Polskiego za pomoc udzieloną przy realizacji projektu. Jesteśmy pod wrażeniem, że
Fundacja tak chętnie podejmuje się wspierania wspaniałych inicjatyw społecznych takich
jak „Miasteczko dla dzieci” i koncert wdzięczności. Dziękujemy.

NOWOŚCI

Msza św. dziękczynna z odpustem

M

sze św. dziękczynne stają się tradycją i ważnym wyrazem budowania
duchowości wokół Świątyni Opatrzności Bożej. Odbywają się na Wilanowie
już drugi rok, a najbliższą przewidziano na
29 września, w czasie odpustu parafialnego.
Przywilej odpustu parafialnego z możliwością otrzymania odpustu zupełnego,
który będzie miał miejsce w każdą ostatnią niedzielę września, parafia przy Świątyni Opatrzności Bożej otrzymała od
Kardynał Kazimierza Nycza w ubiegłym roku.

Msza święta dziękczynna zostanie odprawiona o godz. 12.00. Bardzo ważnymi
uczestnikami są na niej zawsze Darczyńcy Świątyni. Teraz weźmie w niej udział
kilkuset darczyńców. Na tę Mszę, jak na
każdą z poprzednich, przesyłają oni swoje intencje. Te zostaną złożone na ołtarzu
głównym.
– Oprócz Mszy, przewidujemy odpustowe stragany, grill, zabawy dla dzieci – mówi
ks. dr Paweł Gwiazda, proboszcz parafii i wiceprezes zarządu Centrum Opatrzności Bożej.

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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ludzie listy piszą

Serdecznie dziękuję za już czwarte zaproszenie na uroczystość Święta Dziękczynienia. Dopóki będę żyła, będę pomagała w budowie, w podzięce za opiekę Boga
i Jego miłosierdzie.
Kinga
Szczęść Boże! Mam 82 lata i jestem po dwóch zawałach. Jak tylko mogę, to wspomagam to wielkie dzieło, jakim jest Świątynia Opatrzności Bożej. Dostałam już dwa
medale. Za wszystko serdecznie dziękuję a opiekę nad budową Świątyni polecam
Bogu i Matce Najświętszej.
Julia
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.

Święci przez wieki:

Odpowiadajcie: „Non possumus”
Zygmunt Szczęsny-Feliński tuż przed wybuchem powstania styczniowego objął funkcję metropolity warszawskiego.
Początkowo, w duchu pozytywizmu, wzywał Polaków do
pokojowego nastawienia wobec zaborcy, ale kiedy represje
carskie się nasiliły, wystosował do Aleksandra II list protestacyjny. Został za to zesłany na Sybir. Pozostawił po sobie
testament duchowy: „Jeżeli was by kto namawiał do takiego
czynu, którego popełnić się nie godzi bez uchybienia prawom
Bożym i prawom Kościoła, odpowiadajcie: non possumus”.
Na wygnaniu przebywał przez dwadzieścia lat. Jest postacią symboliczną, co ciekawe, w czasie stanu wojennego
stał się wzorem postępowania dla Prymasa Józefa Glempa,
inicjatora budowy Świątyni Opatrzności Bożej.
W 2002 roku beatyfikował go Jan Paweł II, w 2009 kanonizował Benedykt XVI. Relikwie świętego znajdują się w katedrze św. Jana w Warszawie.

Wspierając finansowo budowę COB, każdy otrzyma pamiątkowy
obrazek z serii Polscy Święci.
Dziękuję
Magazyn Centrum
Opatrzności Bożej
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