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P rocesja z pl. Piłsudskiego dotarła z re-
likwiami Jana Pawła II do Wilanowa 
w  południe. Od kościoła barnabitów 

prowadził ją w towarzystwie Kaszubów i poli-
cyjnej orkiestry ks. Kazimierz kardynał Nycz.

W  homilii sekretarz stanu Stolicy Apo-
stolskiej ks. Pietro kard. Parolin zwrócił 
uwagę na znaczenie budowy 
Świątyni Opatrzności Bożej 
w historii narodu polskiego.

– W tym miejscu, które uczy-
niliście  narodowym wotum 
– pomnikiem wdzięczności 
Polaków wobec Opatrzności, 
dziękujecie za wielkich synów 
narodu polskiego. Dziękujecie 
za świętego Jana Pawła II i jego wielki ponty-
fikat. Przez niego Pan uczynił wielkie rzeczy! 
Cały świat podziwia w Janie Pawle II piękno 
świętości. On w  znaczny sposób przyczynił 
się do tego, aby Polska osiągnęła wolność, 
której rocznicę 25-lecia świętujemy 4 czerw-
ca. Jan Paweł II mógłby zostać nazwany „pa-
tronem Waszej wolności”! – powiedział ks. 

Pietro kardynał Parolin, wzbudzając burzę 
oklasków wśród przybyłych na uroczysto-
ści górników, górali oraz Kaszubów, którzy 
w procesji z darami do ołtarza ponieśli czczo-
ną przez nich figurkę Matki Bożej Sianow-
skiej. – W tym miejscu dziękujemy także za 
Prymasa Tysiąclecia ks. Stefana kardynała 

Wyszyńskiego, który z  wielką 
odwagą stawił czoła trudnym 
czasom reżimu komunistycz-
nego, dając przykład wzorcowej 
miłości do Chrystusa i Kościo-
ła. Bez niego nie byłoby papie-
ża-Polaka - dodał.

Na zakończenie Mszy św. ks. 
Kazimierz kard. Nycz złożył po-

dziękowanie na ręce ministra kultury za wkład 
w powstanie Muzeum Jana Pawła II i Prymasa 
Wyszyńskiego. Po południu prezydent Broni-
sław Komorowski wraz z watykańskim gościem 
zasadził przed Świątynią „Dąb Wolności”.

– To okazja do podziękowania, kiero-
wanego za zasługi historyczne i  współ-
czesne dla polskiego Kościoła. Mogliśmy 

Patron naszej wolności
Kilkanaście tysięcy wiernych z całej Polski i wielka ikona Jana Pawła II nad oł-
tarzem, przy którym z polskim episkopatem stanął watykański sekretarz stanu, 
ks. Pietro kard. Parolin. Za nami kolejne, radosne Święto Dziękczynienia

VII ŚWIęTO DzIęKCzyNIeNIA 1 CzerWCA 2014 r.
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Tegoroczne Święto Dziękczynienia miało charakter wyjątkowy, bo wyjątko-
wą osobą jest Jan Paweł II, za którego szczególnie dziękowaliśmy Opatrzno-
ści. Dziękczynienie za Jego kanonizację i pontyfikat pokazało jeszcze raz, że 
ma On w sobie jakiś magnes, który przyciąga ludzi. Udowodniła to również 
rosnąca z każdym kilometrem procesja z pl. Piłsudskiego do Wilanowa i tłu-
my na uroczystościach przy Świątyni Opatrzności Bożej. Przygotowanie tego 
święta wymagało pracy wielu rozmaitych służb. Dziękuję im za wszystko.

†Kazimierz kardynał Nycz  
Arcybiskup Metropolita Warszawski
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Niezwykły Dzień Dziecka
Dzięki Fundacji PKO Banku Polskiego Święto Dziękczynienia stało się także 
wielkim świętem dzieci

 

dzisiaj połączyć 25. rocznicę wolności Polski 
z  wdzięcznością za naukę, życie, działanie 
prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego 
i Jana Pawła II na rzecz wolności i jej kształ-
tu – powiedział Bronisław Komorowski. 
Obchodom Święta Dziękczynienia towarzy-
szyły koncerty artystów, m.in. Alicji Majew-
skiej, Stana Borysa, ryszarda rynkowskiego 
i  zespołu Wilki. Darczyńcy mogli zwiedzić 

Panteon Wielkich Polaków, obejrzeć pano-
ramę Warszawy z  tarasu pod kopułą Świą-
tyni, zobaczyć ruchomy Teatr XXI wieku 
dla dzieci, a w miasteczku dla najmłodszych 
wziąć udział w grze rodzinnej „Jan Paweł II - 
święty dookoła świata”. 

Święto Dziękczynienia zakończyła ilu-
minacja świątyni oraz wspólne odśpiewanie 
ulubionej papieskiej pieśni, „Barki”.

M iasteczko dla dzieci przez długie 
godziny bawiło najmłodszych 
i ich rodziców, którzy chcieli spę-

dzić 1 czerwca przy Świątyni Opatrzności 
Bożej. Dzięki grze rodzinnej „Jan Paweł II  
– święty dookoła świata” dzieci mogły ru-
szyć w  podróż śladami Papieża-Pielgrzy-
ma i poznać kulturę chrześcijan w Portuga-
lii, Meksyku, Japonii, czy Senegalu. Oprócz 
tradycyjnej przejażdżki kolejką, można 
było też do woli bawić się na dmuchanych 
zamkach i  łapać gigantyczne bańki my-
dlane. realizację „Miasteczka dla dzieci” 
umożliwiło zaangażowanie Fundacji PKO 
Banku Polskiego. 
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BuDOWA ŚWIąTyNI OPATrzNOŚCI BOżeJ

U czestnicy VII Święta Dziękczynienia 
mogli podziwiać nie tylko ukończo-
ną już elewację północnej strony, ale 

także pierwsze wstawione okna i najszersze 
w  Warszawie schody, prowadzące do jej 
wnętrza. Obłożenie budynku granitowymi 
płytami to tegoroczny priorytet w budowla-
nych pracach.

– Potrzeba na to ok. 16,6 mln złotych. 
Wciąż liczymy na hojność Darczyńców – 
mówi Piotr Gaweł, prezes zarządu Centrum 
Opatrzności Bożej.

równolegle toczą się roboty na przyświą-
tynnym placu. Jeszcze w  czerwcu ruszyły 
prace ziemne na północnym placu. rozpo-
częto od wyrównywania terenu, co wymaga 
nawiezienia kilkuset ciężarówek podbudo-
wy, równoczesnego zagęszczania gruntu 
oraz zbrojenia w odpowiednie instalacje.

– Plac musi w  przyszłości pomieścić na-
wet kilkadziesiąt tysięcy wiernych, dlatego 
wszelkie prace przeprowadzamy z  myślą 
o zapewnieniu pielgrzymom jak największe-
go komfortu. Także jeśli chodzi o nagłośnie-
nie – mówi prezes zarządu Centrum Opatrz-
ności Bożej.

Przy projektowaniu oświetlenia placu 
przed Świątynią uwzględniono więc profe-
sjonalne głośniki, które będą wmontowane 
w latarnie.

W  przyszłym roku do ukończonych 
właśnie gigantycznych, granitowych 
schodów będzie można dojść po takich 
samych granitowych płytach. Projekt 

Granitowy plac przed Świątynią
Do Świątyni Opatrzności Bożej przybywa coraz więcej pielgrzymów. Za rok 
będą mieli do dyspozycji ogromny, nagłośniony plac. Prace właśnie ruszyły
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architektoniczny zakłada stworzenie tuż 
przed wejściem głównym Świątyni placu 
o  powierzchni blisko 1600 metrów kwa-
dratowych z granitowych płyt, pochodzą-
cych również z  polskiego złoża zimnik. 
Tego samego, z którego pochodzi elewacja 
całego Wotum Narodu.

Do wejścia poprowadzą trzy chodni-
ki. Główny trakt komunikacyjny szeroko-
ści przeszło 9 metrów skieruje przybyłych 
wprost z Alei rzeczypospolitej do głównego 
wejścia, dwa pozostałe zlokalizowane będą 
symetrycznie po bokach placu. Wokół gra-
nitowego skweru pojawi się wiele zieleni: 
trawników i  krzewów. W  sumie północny 
plac będzie miał powierzchnię blisko 12 tys. 
metrów kwadratowych. 

W   miedzianej, pozłacanej kuli 
o  średnicy 57 cm zamknięto 
48  235 intencji, jakie Darczyńcy 

w ciągu ostatnich trzech lat złożyli w Świąty-
ni Opatrzności Bożej.

– Wiele z tych próśb kierowanych jest za 
wstawiennictwem świętego Jana Pawła ll – 
podkreśla ks. Kazimierz kardynał Nycz. uro-
czystość umieszczenia kuli pod krzyżem nad 
kopułą odbyła się podczas Mszy św. sprawo-
wanej przez sekretarza stanu Stolicy Apostol-
skiej, ks. Pietro kardynała Parolina.

– Mam nadzieję, że gdy w  2016 r. War-
szawę odwiedzi papież Franciszek, będzie-
my mogli umieścić obok pierwszej, również 
drugą kulę. W niej także umieścimy intencje 
pielgrzymów, którzy modlą się w budowanej 
Świątyni Opatrzności Bożej – mówi Piotr 
Gaweł, prezes zarządu COB.

Tysiące intencji
Podczas VII Święta Dziękczynienia na szczycie budowanej Świątyni w Wilano-
wie zamontowano kulę z 48 tysiącami intencji
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D zieci siedzą na podłodze, gaśnie świa-
tło. Na scenie pojawia się Bóg Ojciec. 
Stwarza świat: gwiazdy, planety z  ich 

orbitami. Na pierwszym planie w  kierunku 
widowni kroczy szczęśliwa rodzina: mama, 
tata, syn i córka trzymają się za ręce. Biblijna 
historia prowadzi nas do kolejnych scen. Ba-
jeczne kolory, przestrzenne, ręcznie rzeźbione 
figurki, muzyka i efekty dźwiękowe, przyzwy-
czajonym do płaskiego obrazu telewizyjnego 
widzom Teatru XXI wieku dla dzieci wyraźnie 
przypadają do gustu. Gdy trzy czarne kruki 
rozdzierają mapę Polski – lektor opowiada 
o  rozbiorach, gdy kończy się pierwszy akt, 
mówi o  wmurowaniu kamienia węgielnego 
pod Świątynię Opatrzności Bożej w obecności 
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

24 sceny poruszające się w  trzech nieza-
leżnych walcach prowadzą młodego widza 
przez zrywy niepodległościowe, po odzy-
skanie niepodległości, Cud nad Wisłą i  Po-
wstanie Warszawskie aż do czasów komuni-
zmu i Wielkiej Nowenny Tysiąclecia Chrztu 
Polski. Kończy się wyborem Jana Pawła II 
na papieża, homilią na pl.  zwycięstwa, mę-
czeństwem ks. Jerzego Popiełuszki i  wybo-
rami 4 czerwca 1989 r. Ostatnie dwie sceny 
pokazują budowę Świątyni Opatrzności Bo-
żej w Wilanowie i Jana Pawła II, zanoszącego 
w  niebieskich balonikach nasze intencje do 
Pana Boga. Bilet dla dzieci kosztuje 2 zł, dla 
dorosłych – 4 zł. rodzina zapłaci 10 zł, a gru-
py do 25 osób – 50 zł.

Historia Polski w trzech aktach
Jak streścić w godzinę tysiącletnie dzieje ojczyzny nie powodując ziewania 
u najmłodszych widzów? Okazuje się, że można

ruChOMy TeATr XXI WIeKu DlA DzIeCI

Rzeźbienie i malowanie 200 częściowo ruchomych figurek, występujących w Teatrze XXI wieku dla dzieci 
zajęło blisko 6 tys. godzin.
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ŚWIęCI POlACy
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14 listopada minie dwieście lat od 
jego urodzin, dlatego Kościół 
w  Polsce obchodzi właśnie rok 

bł. edmunda Bojanowskiego. Gdy skończył 
4 lata – ciężko zachorował. Gdy wyzdrowiał, 
jego rodzice złożyli jako wotum w  bazylice 
na Świętej Górze srebrne Oko Opatrzności.

Powszechny szacunek i  miano „drugiego 
Wincentego à Paulo” edmund Bojanowski zy-
skał w czasie epidemii cholery, która w 1849 r. 
nawiedziła Gostyń i okolice. z narażeniem życia 
pielęgnował wtedy chorych, a przy współpracy 
z  innymi ziemianami założył dom dla sierot 
i szpitalik dla chorych, angażując do ich prowa-
dzenia siostry miłosierdzia.

Dziś, w  Polsce i  24 innych krajach trzy 
tysiące Sióstr Służebniczek kontynuuje, jego 
misję w  ochronkach, przedszkolach, szpita-
lach i domach opieki.

W uroczystościach wprowadzenia relikwii 
Błogosławionego, które odbyły się 8 sierpnia, 
uczestniczyły duchowe córki edmunda Boja-
nowskiego. Oprawę muzyczną podczas Mszy 
św. koncelebrowanej przez ks. Kazimierza 
kardynała Nycza zapewnił 40-osobowy chór 
Sióstr Służebniczek. W  procesji z  darami 
siostry złożyły m.in. ornat oraz świecę ozdo-
bioną Okiem Opatrzności, a na koniec uro-
czystości wierni mieli możliwość ucałowania 
relikwii bł. edmunda Bojanowskiego.

Przeszedł dobrze czyniąc
Relikwie bł. Edmunda Bojanowskiego, założyciela Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek zostały uroczyście wprowadzone do Panteonu Wielkich Polaków
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Z awsze w ostatnią niedzielę września 
(w tym roku 28 września) w para-
fii w Wilanowie przypada odpust, 

ustanowiony przez ks. Kazimierza kard. 
Nycza. uczestnictwo w  nim daje możli-
wość otrzymania odpustu zupełnego pod 
zwykłymi warunkami za pobożne nawie-
dzenie Świątyni.

– Oprócz Mszy św. przewidujemy od-
pustowe stragany, grill i  zabawy dla dzieci 
– zaprasza ks. dr Paweł Gwiazda, proboszcz 
parafii i  wiceprezes zarządu Centrum 
Opatrzności Bożej. Przypomina jednocze-
śnie, że pielgrzymi mogą uczestniczyć także 
we Mszy św. odprawianej codziennie o godz. 
12.00 w Panteonie Wielkich Polaków.

Zapraszamy na odpust
W ostatnią niedzielę września parafia Opatrzności Bożej zaprasza na 
odpust. Będzie grill i tradycyjne jarmarczne stragany. Ale pielgrzymi mogą 
przybywać do świątyni codziennie. W południe odprawiana jest dla nich 
specjalna Msza św.

Blisko 1,5 tysiąca stron, sre-
brzone brzegi księgi, twarda 
oprawa z misternym srebr-
nym ornamentem i 360 ko-
mentarzami biblijnymi Jana 
Pawła II. Niezwykłe wydanie 
ukazało się z okazji kanoniza-
cji papieża Polaka. Każdy jego 
egzemplarz, zdobiony 83 ilu-
stracjami Gustavé’a Doré ma 
indywidualny numer i pie-
częć z wizerunkiem Centrum 
Opatrzności Bożej. Stanowi 
bowiem cegiełkę na budowę 

Świątyni Opatrzności Bożej.  
Posiada błogosławieństwo 
świętego papieża dla wszyst-
kich rodzin, które wspólnie 
czytają Słowo Boże i spe-
cjalne strony na zapisywa-
nie wydarzeń z życia rodzi-
ny. Biblię w cenie 160 zł 
(przesyłka gratis) można 
zamówić pod numerem 
22 201 97 12 lub za po-
mocą formularza na stronie  
www.centrumopatrznosci.pl.

Z błogosławieństwem świętego
Niezwykłe wydanie Pisma św. z dedykacją i komentarzami Jana Pawła II 
jest jednocześnie cegiełką na budowę Centrum Opatrzności Bożej  
– Wotum Narodu


