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G dzie? W Betlejem. Kiedy? Za Cezara 
Augusta, podczas pierwszego spisu 
ludności. W tym konkretnym histo-

rycznym czasie Bóg w Swojej Opatrzności 
wkracza w  dzieje człowieka. Tego dnia Bóg 
przychodzi, żeby zamieszkać między nami. 

Boże Narodzenie pokazuje, że Opatrzność 
Boża to nie tylko bierne czuwanie nad dzieja-
mi człowieka i świata, niejako z oddali, pew-
nego dystansu. Poprzez wcielenie Bóg zbliża 
się do człowieka najbliżej jak tylko można. 
Staje się jednym z  nas i  tak wchodzi w  ro-
dzaj ludzki. To wszystko dokonuje się w ci-
szy, prostocie i w ukryciu, bo taki jest sposób 
działania Boga w historii zbawienia. 

 Jak co roku uroczyście obchodzimy Świę-
to Bożego Narodzenia. Razem z pasterzami 
ze zdumieniem i  wdzięcznością kontem-
plujemy tajemnicę miłości i  światła rozcho-
dzącego się z groty betlejemskiej, w  której 
Boże Dzieciątko przyszło na świat. Wszak to 

właśnie Ono jest światłem, które rozświetla 
ciemności i  pozwala zrozumieć sens i  war-
tość naszego życia. To rzeczywiście „Bóg 
z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdzi-
wy z Boga prawdziwego, który dla nas i dla 
naszego zbawienia zstąpił z nieba”.

W  duchu świątecznej radości oraz dziękczynienia Bożej 
Opatrzności błogosławię wszystkim, których jednoczy idea bu-
dowy Centrum Opatrzności Bożej. 
Życzę, aby Boże Narodzenie dokonało się w  każdym z  nas, 
a przez nas by dokonywało się w naszych rodzinach i w naszej 
Ojczyźnie. Szczęść Boże! 

Kazimierz Kardynał Nycz  
Arcybiskup Metropolita Warszawski

W tym radosnym czasie, gdy Słowo Wcielone przychodzi zamieszkać między nami, 
pragniemy życzyć Państwu błogosławionych Świąt Narodzenia Bożej Dzieciny. 
Niech Dzieciątko z Betlejem błogosławi na cały Nowy 2014 Rok! 

Redakcja Magazynu „Dziękuję”

BOże NARODZeNie 2013

Wesoła nowina
Boże Narodzenie pokazuje, że Opatrzność Boża to nie tylko bierne czuwa-
nie nad dziejami człowieka i świata
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O bserwując budowę Świątyni Opatrz-
ności Bożej widać, jak ona z roku na 
rok pięknieje. Duże postępy w  pra-

cach mogliśmy zobaczyć także w ciągu ostat-
nich 12 miesięcy. – Naj-
większą inwestycją tego 
roku było dokończenie 
kopuły oraz prace nad 
elewacją muzealnej czę-
ści Centrum Opatrzno-
ści Bożej – podkreśla Marcin Adamczewski, 
dyrektor biura inwestycji COB. 

Z MIEDZI, SZKŁA I GRANITU 
Na kopułę zużyto aż 30 ton miedzianej bla-
chy, a każdy z jej fragmentów był formowany 
ręcznie. Oprócz miedzianego poszycia, ocie-
plenia i zabezpieczenia żelbetowej konstruk-
cji kopuły, zostały w nią wstawione wszystkie 
okna oraz potężny świetlik. Wykonanie tej 
wielkiej szklanej tafli było wyzwaniem, bo 
w  Polsce jest tylko jedna huta szkła, która 
była gotowa podjąć się tego zadania. 

Kilka metrów pod miedzianym dachem 
kopuły znajduje się jeszcze jedna, imponująca, 
szklana instalacja. – Wstawiliśmy wszystkie 
panoramiczne okna na tarasie widokowym, 
który znajduje się pomiędzy kopułą, a  prze-
strzenią muzealną – wskazuje Adamczewski. 
To miejsce będzie nie lada gratką dla osób, 
które lubią podziwiać piękne widoki. Już nie-
bawem turyści i  pielgrzymi będą mogli spa-
cerować dookoła przeszklonego pierścienia, 
który znajduje się na wysokości 35 metrów. 
Z tego miejsca rozciąga się przepiękna panora-
ma centrum Warszawy, Ursynowa, Wilanowa, 

a  także okolicznych lasów, pól i  przedmieść 
Warszawy aż po Konstancin. 

W  2013 roku również szara żelbetowa 
konstrukcja uległa częściowej przemianie. 

Granitowymi płytami, 
które pochodzą z  pol-
skich kopalni w  Strzego-
miu, jest pokryty muze-
alny pierścień okalający 
Świątynię, a obecnie koń-

czone są prace na pylonach i mostach. To one 
tworzą gigantyczne portale Świątyni, wycho-
dzące na cztery strony świata. – Te elementy 
konstrukcji pełnią zarówno role estetyczną, 
jak również mają zastosowanie praktyczne. 
To w nich przewidziane są klatki schodowe, 
windy oraz pomieszczenia gospodarcze Mu-
zeum Jana Pawła ii i Prymasa Wyszyńskiego 
– tłumaczy dyrektor biura inwestycji. 

WSPARCIE OFIARODAWCÓW 
Przyszłoroczny grafik na budowie też jest 
obiecujący. – Planujemy położyć elewację 

Bez Darczyńców nie byłoby Świątyni 

CO NOWeGO NA BUDOWie

Podczas przyszłorocznej kanonizacji Jana Pawła II będzie można zobaczyć 
zarówno miedzianą kopułę, jak i kamienną elewację na muzealnej części 
Centrum Opatrzności Bożej

Największą inwestycją tego roku 
było dokończenie kopuły oraz prace 

nad elewacją muzealnej części 
Centrum Opatrzności Bożej 
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W ciągu ostatnich dwóch lat  
liczba uczestników niedzielnych 
Mszy  św. w  Świątyni Opatrzności 

Bożej zwiększyła się dwukrotnie. – Na tym nie 
koniec, bo cały czas przybywa mieszkańców 
parafii, jak i pielgrzymów – mówi ks. dr Paweł 
Gwiazda, proboszcz i wiceprezes COB. 

Ostatnim dużym wydarzeniem dla pa-
rafii był odpust, który corocznie przypa-
da w  ostatnią niedzielę września. – To jest 
doskonała okazja do integracji środowi-
ska Darczyńców z  parafianami – mówi  
ks. Gwiazda. Tradycyjnie na odpust zapro-
szone były osoby wspierające budowę. Rów-
nież główna Msza św. sprawowana była za-
równo w intencji parafian, jak i Darczyńców, 
którzy przesłali swoje intencje. – W tym roku 

na odpust przyjechało kilkuset Darczyńców, 
a  nadesłanych intencji było ponad 6  tys.  
– podkreśla ksiądz proboszcz. 

Cyklicznie odprawiane są tu Msze św. 
dziękczynne do Opatrzności Bożej za ła-
skę chrztu oraz dar życia, a w wigilię Świę-
ta Świętej Rodziny uroczyście zawierzane 
są całe rodziny. efekt tych duszpasterskich 
wysiłków już widać, a  kult Opatrzności 
Bożej jest coraz bliżej zwykłych ludzi. Gdy 
przeczyta się karteczki, na których ludzie 
piszą swoje intencje, to widać, że Świąty-
nię odwiedzają ludzie z całej Polski. W tym 
właśnie miejscu zostawiają wielkie świadec-
two swojej wiary. – To tutaj chcą zawierzać 
swoje życie Bogu jako najlepszemu Ojcu  
– mówi ks. Gwiazda.

Kult Opatrzności 

na części sakralnej. To jednak będzie bardzo 
kosztowna inwestycja, bo najpierw trzeba 
ocieplić konstrukcję, wstawić wszystkie okna, 
a dopiero później żelbetowe żebra zostaną po-
kryte kamiennymi płytami. W  sumie mamy 
aż 64 przeszklenia, a niektóre z nich maja ok. 
20 metrów wysokości – dodaje prezes zarządu 
COB, Piotr Gaweł. 

Postęp dalszych prac jest uzależniony od 
wsparcia Darczyńców. O  ile muzealny frag-
ment kompleksu Centrum Opatrzności Bożej 
jest współfinansowany przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to inaczej 
jest z przestrzenią ściśle sakralną. – Ta najważ-
niejsza i najdroższa część inwestycji jest reali-
zowana wyłącznie dzięki pomocy Ofiarodaw-
ców. Bardzo prosimy o wsparcie, bez którego 
realizacja dalszych prac nie będzie możliwa  
– mówi prezes zarządu COB, Piotr Gaweł. 

Dziś, gdy zbliża się kanonizacja Jana Paw-
ła ii, trzeba przypomnieć, że jednym z filarów 

budowy Świątyni Opatrzności Bożej, jest 
dziękczynienie za pontyfikat Ojca Świętego. 
Choć Papież nigdy nie był na terenie budo-
wy, to jednak idea wznoszenia Świątyni była 
mu bliska. Osobiście złożył ofiarę na ten cel, 
a w czasie ostatniej wizyty w Warszawie po-
święcił kamień węgielny, który został wmuro-
wany pod prezbiterium. 

– W związku ze zbliżającą się kanonizacją 
Jana Pawła ii, cieszymy się, że dzięki wsparciu 
Darczyńców powstaje Świątynia Opatrzności 
Bożej, a  wraz z  nią Muzeum Jana Pawła ii 
i Prymasa Wyszyńskiego. Stanowi ono hołd 
dla dwóch wielkich Polaków, którzy przyczy-
nili się do przemiany duchowej, społecznej 
i  politycznej w  naszej Ojczyźnie, zmienili 
bieg dziejów nie tylko naszego kraju, ale ca-
łego świata. Cieszę się, że możemy wspólnie 
budować Wotum Narodu, dlatego dziękuję 
Darczyńcom i  z  całego serca błogosławię!  
– mówi Ks. Kardynał Kazimierz Nycz. 
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PRZeD KANONiZACJą

S pecjalna Msza św., transmisja z kano-
nizacji na telebimach, emisja filmów 
poświęconych postaci Papieża, wypra-

wa ciuchci papieskiej „Wszyscy jedziemy do 
Rzymu”, pierwsza prezentacja Muzeum Jana 
Pawła ii i  Prymasa Wyszyńskiego w  jego 
powstających wnętrzach. Odbędą się one 
w dniu kanonizacji przed Świątynią i w Świą-
tyni Opatrzności Bożej, powstającej na Po-
lach Wilanowskich. Kanonizacji towarzyszyć 
będzie też wydanie pamiątkowych medali 
z wizerunkiem Jana Pawła ii, a być może tak-
że znaczka pocztowego, związanego z  uro-
czystościami – to tylko niektóre z wydarzeń. 
Kanonizacji Jana Pawła ii będą poświęcone 

w  Świątyni Opatrzności szczególnie dwa 
dni: 27 kwietnia, czyli sam dzień kanonizacji  
i 1 czerwca, Święto Dziękczynienia. – Chce-
my szczególnie zaakcentować w tych dniach 
nasze wspólnotowe uczestnictwo w  wyda-
rzeniach – mówi Piotr Gaweł, prezes zarzą-
du Centrum Opatrzności Bożej. Specjalny 
akcent jest postawiony na dzieci, zwłaszcza 
te najmniejsze, które nie mogły Jana Pawła ii 
poznać, zobaczyć. Teraz będą miały okazję 
czegoś się o nim dowiedzieć. 

Ciekawie będzie w  Muzeum Jana Paw-
ła  ii i  Prymasa Wyszyńskiego, wchodzą-
cym w  skład kompleksu. 27 kwietnia po raz 
pierwszy będzie można odwiedzić powstające 

Odkryjemy tajemnice Muzeum
W czasie przyszłorocznej kanonizacji Jana Pawła II dużo będzie się działo 
nie tylko w Rzymie. Plany powstającego w Warszawie Centrum Opatrzności 
Bożej, związane z tym wydarzeniem, są rzeczywiście ambitne 
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Muzeum. Jak powiedział dyrektor Muzeum 
Paweł Skibiński, stan zaawansowania prac 
(Muzeum ma być gotowe w  2016  r., przed 
planowanym przyjazdem papieża Franciszka) 
pozwoli pokazać zwiedzającym, czego mogą 
się w tym miejscu w przyszłości spodziewać. 

– Zaproponujemy wirtualny spacer po 
powstającym Muzeum. Okazja – kanoniza-
cja jednego z  dwóch bo-
haterów naszego Muzeum 
– jest szczególnie właściwa 
– mówi Paweł Skibiński.  
– Będzie co oglądać, bo 
mało kto miał okazję wi-
dzieć przestrzenie Muzeum. Dla nas samych 
jest zagadką, jak zagrają projekty Muzeum, 
które przygotowujemy od trzech lat. Będzie to 
rodzaj czasowej ekspozycji, połączonej z pre-
zentacją multimedialną przyszłej ekspozycji. 
Ludzie będą mogli wejść do pomieszczeń, 
gdzie w przyszłości znajdzie się docelowa eks-
pozycja, zobaczyć, czego mogą oczekiwać.

Narodowe dziękczynienie za kanonizację 
Jana Pawła ii odbędzie się na Polach Wila-
nowskich w Święto Dziękczynienia, 1 czerw-
ca. Rozpocznie się procesją z  relikwiami. 
Przejdzie ona do Świątyni Opatrzności Bożej  
z pl. Piłsudskiego, a poprowadzi ją Ks. Kardy-
nał Kazimierz Nycz. W samo południe przed 
Świątynią odbędzie się Msza dziękczynna za 

kanonizację.
– A  później będą działy 

się różne ciekawe wydarze-
nia, które pozwolą wszyst-
kim wiernym, Darczyńcom, 
obejrzeć Świątynię, zoba-

czyć postęp prac, odwiedzić Panteon Wiel-
kich Polaków – zapewnia Piotr Gaweł, prezes 
zarządu COB. Odbędzie się też gra eduka-
cyjna dla dzieci. Tym razem pod hasłem 
„Jan Paweł ii – święty dookoła świata”. Także 
Muzeum uchyli kolejnego rąbka tajemnicy. 
Zostaną pokazane eksponaty, które Muzeum 
pozyskało w ostatnim czasie. 

Muzeum uchyli kolejnego 
rąbka tajemnicy. Zostaną poka-
zane eksponaty, które udało się 

pozyskać w ostatnim czasie
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W  grudniu, w wigilię Święta Świętej 
Rodziny (28 grudnia, godz. 18.00), 
Darczyńcy spotkają się w Świątyni 

Opatrzności Bożej na Mszy św. dziękczyn-
nej za rodziny. Mszy będzie przewodniczyć 
Ks. Kard. Kazimierz Nycz. Darczyńcy, którzy 
odpowiedzą na zaproszenie, czy to przyby-
wając osobiście, czy nadsyłając swoją inten-
cję, spotkają się, by dziękować Bogu, który 
w Swojej Opatrzności powołuje nas do życia 
w  rodzinie. W  czasie Mszy świętej podjęty 
też zostanie po raz pierwszy indywidualny 
akt zawierzenia siebie i swoich bliskich Bożej 
Opatrzności. Msze św. dziękczynne odprawia-
ne są od dwóch lat i powoli stają się tradycją.

Duchowy wymiar tego miejsca
Jednym z ważnych wyrazów budowania duchowości wokół Świątyni 
Opatrzności Bożej stają się Msze święte dziękczynne

Kalendarz wydarzeń 2013/2014
Centrum Opatrzności Bożej staje się ważnym miejscem na duchowej mapie Polski. Aby umożliwić 
parafianom i  pielgrzymom modlitwę do Opatrzności Bożej, przez wstawiennictwo Błogosławionych 
i Świętych, organizujemy wiele wydarzeń liturgicznych i kulturalnych, na które serdecznie zapraszamy.

• W każdy wtorek o godz. 18:00 odprawiana jest Msza św. wieczysta za wstawiennictwem  
bł. Jana Pawła II z wystawieniem relikwii 

• W czwartki o godz. 18:00 odbywa się Nabożeństwo do Opatrzności Bożej – z modlitwą  
polecającą Bożej Opatrzności nowe osoby we wspólnocie wspierających Świątynię  
oraz dotychczasowych i zmarłych Darczyńców 

Ponadto:
• 28 grudnia br. o godz. 18:00 w wigilię Święta Świętej Rodziny zapraszamy 

na Mszę św. dziękczynną za rodziny, z udziałem Ks. Kard. Kazimierza Nycza
• 11 stycznia 2014 o godz. 18:00, w wigilię Chrztu Pańskiego, zostanie odprawiona  

Msza św. dziękczynna za łaskę Chrztu Świętego
• 22 marca 2014 r., godz. 18:00 – Msza św. dziękczynna za dar życia w ramach  

obchodów Narodowego Dnia Życia
• 27 kwietnia 2014 r. – kanonizacja Jana Pawła II, wspólna modlitwa i wspomnienie Ojca Świętego 

z transmisją uroczystości z Watykanu na placu przed Świątynią Opatrzności Bożej
• 1 czerwca 2014 r. – narodowe dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II w ramach obchodów Święta 

Dziękczynienia, procesja ulicami Warszawy z Mszą św. dziękczynną o godz.12:00
• 28 września 2014 r., godz. 12:00 – Odpust przy Parafii Opatrzności Bożej z podziękowaniem Opatrzności 

Bożej za otrzymane łaski i prośbą o błogosławieństwo
• 27 grudnia 2014 r., godz. 18:00 – Wigilia Święta Świętej Rodziny, Msza św. dziękczynna za rodziny

Wszelkie informacje pod adresem mailowym: intencje@centrumopatrznosci.pl
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LUDZie LiSTy PiSZą

– Róbcie ze mną, co chcecie, ale ja nigdy nie wyrzeknę się mojej wiary 
– powiedział tuż przed śmiercią do swych katów o. Melchior Grodziecki, 
jezuita. Oddał życie za wiarę jako męczennik, w wieku niespełna czter-
dziestu lat. Śmierć męczeńską poniósł razem ze Stefanem Pongraczem 
i Markiem Krizem (tzw. Męczennicy Koszyccy).
Życie św. Melchiora przypadło na okres walk wyznaniowych między 
protestantami a katolikami. Kiedy w XVII wieku wybuchła wojna trzy-
dziestoletnia, jezuici zostali wypędzeni z Pragi, a ks. Melchior udał się 
najpierw na Węgry – tu złożył śluby wieczyste – a wkrótce w charakte-

rze kapelana wojskowego do Koszyc. I tu właśnie został okrutnie zamęczony przez fanatyków 
kalwińskich, którzy żądali od niego zaparcia się wiary i przejścia na kalwinizm. Gdy odmówił, 
poddali go okrutnym torturom. Na ołtarze wyniósł go Papież Jan Paweł II. 

Święci przez wieki:

Wspierając finansowo budowę COB, otrzymasz pamiątkowy obrazek z serii Polscy Święci.

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 niepublikowa-
nia materiału bez podania przyczyny. 

Melchior Grodziecki

Świątynia Opatrzności Bożej w budowie zrobiła na nas wielkie wrażenie, zwłaszcza że jest oparta na Dwóch 
Wielkich Filarach - Błogosławionym Janie Pawle II i Ks. Kardynale Stefanie Wyszyńskim. Powierzamy naszą 
Rodzinę Opatrzności Bożej. 

wiesława i Stanisław Borowscy

Boże, miej w opiece mnie wraz z moją całą rodziną. Niech Opatrzność Boża strzeże moich bliskich przed 
wszystkimi nieszczęściami oraz niepowodzeniami. Oby jak najszybciej wybudowano cały kompleks! 

Magdalena Anna Maria kotowicz

Magazyn Centrum  
Opatrzności Bożej

Dziękuję
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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

Redaktor naczelny: Sylwia Kabała-Prawecka
p.o. Szymon Chrostowski
Redaktor prowadzący: Milena Kindziuk
Projekt graficzny: Dariusz Kamiński

Teksty: Witold Dudziński,  
Jolanta Szymanek, 
Artur Stelmasiak
Korekta: Jolanta Szymanek

Fotoedycja: Artur Stelmasiak 
Fotografie: Archiwum COB, 
Ryszard Rzepecki,  
Artur Stelmasiak

Serdecznie zachęcamy do nabycia
DVD w Centrum Opatrzności Bożej.

Zachęcamy do nabycia serii płyt DVD 
Centrum Opatrzności Bożej we współpracy z  Narodowym 
Centrum Kultury przygotowało cykl filmów dokumentalnych 
„Cudowne miejsca – Wielkie Sanktuaria Polski”. W  najbliż-
szym czasie ukaże się seria płyt DVD, obejmująca 13 odcin-
ków 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 piel-
grzymek. Jednym z nich jest Świątynia Opatrzności Bożej. 


