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B oże Narodzenie jest jednym z najbar-
dziej wzruszających świąt w Kościele 
katolickim. Obraz niewinnego dziec-

ka narodzonego w  ubogiej stajence, widok 
jego rodziców, którzy tułają się, bo nie mogą 
znaleźć miejsca, by przyjąć Go na świat, 
chwyta każdego za serce. Święta Rodzina 
staje się symbolem współczesnego rodziciel-
stwa: zatroskanego, nierzadko zagrożonego 
i  nierozumianego. Jednak Opatrzność Boża 
czuwała nad Józefem i  Maryją w  Betlejem. 
I  tak samo opiekuje się każdą rodziną dziś. 
Jezus chce, byśmy przyjęli Go, jak kogoś 
najbliższego. Można święta Bożego Naro-
dzenia przeżyć bezrefleksyjnie, całkowicie 
ignorując sens tego wydarzenia. Ale wów-
czas mogą okazać się aktualne słowa Adama 

Mickiewicza: „Wierzysz, że się Bóg zrodził 
w betlejemskim żłobie, lecz biada ci, jeśli nie 
zrodził się w tobie”. Jeśli okażemy się „gościn-
ną gospodą”, wydarzy się cud betlejemskiej 
nocy: najpiękniejszy, jaki może nas spotkać.

Gościnna gospoda

BOże NAROdzeNIe 2014

Ten rok przyniósł Kościołowi w  Polsce nie tylko nowego świętego – 
Jana Pawła II, ale także wiadomość o  zaawansowaniu procesu be-
atyfikacyjnego ks. Stefana kard. Wyszyńskiego i rozpoczęciu procesu 
kanonicznego, związanego z domniemanym cudem za sprawą błogo-
sławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Czy może być większy dar, 
niż święci i błogosławieni, którzy orędują za nami u Boga? Czy nie 
jest to dowód działania Bożej Opatrzności, która pozwoliła nam żyć 
wśród tylu świadków wiary? A przecież każdy z nas ma dziesiątki in-
nych motywów, by nieustannie wyśpiewywać Stwórcy własne „Dzię-
kuję”. Świadczy o tym rosnąca liczba pielgrzymów, którzy przybywają 
do piękniejącej Świątyni w Wilanowie, i to nie tylko z okazji Święta 
Dziękczynienia. Kiedy uklękniemy przed bożonarodzeniowym żłób-

kiem, podzieliwszy się wcześniej opłatkiem z najbliższymi, z kolędą na ustach otwórzmy przed 
Bogiem wdzięczne serce. Niech słucha, co mówi nam Jezus i Święta Rodzina i niech wielbi Boga, 
za wielkie rzeczy które nam uczynił.

Niech Boże Narodzenie stanie się dla każdego z Darczyńców i Przyjaciół Świątyni 
Opatrzności Bożej chwilą spotkania z Bogiem żywym. Życzymy pięknych chwil spę-
dzonych w rodzinnym gronie i błogosławieństwa Bożego na cały Nowy 2015 Rok! 

Redakcja Magazynu „Dziękuję”
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BudOWA CeNtRuM OpAtRzNOŚCI BOżeJ 

P rzy montażu granitowej elewacji oraz 
podwieszanego sufitu okładanego mie-
dzianą blachą uwija się codziennie 20 

górali z  okolic zakopanego i  Nowego Sącza. 
Arkusze miedzi tną i wyginają ręcznie. prace 
przerwać im może jedynie siarczysty mróz.

– została nam część elewacji od strony 
południowej, zachodniej oraz wschodniej   
– mówi kierujący grupą górali Grzegorz Słowik.

Okna na cały świat
Wokół rotundy Świątyni i  kaplicy północ-
nej od strony Alei Rzeczypospolitej będzie 
zamontowane w sumie 6,5 tys. m kw. grani-
tu. prace kamieniarskie przy elewacji Mu-
zeum Jana pawła II i prymasa Wyszyńskiego 

rozpoczęły się w 2013 r. do pokrycia elewa-
cji został wykorzystany polski granit ze złoża 
„zimnik” z okolic Strzegomia. Kamień różnej 
wielkości i grubości został poddany obróbce, 
dzięki której uzyskano trzy typy wykończenia: 
poler, płomień oraz piaskowanie. Jasne i ciepłe 
barwy kamienia oraz jego przestrzenne ułoże-
nie zapewniły świetlisty charakter elewacji.

ten sam kamień wykorzystano także wio-
sną tego roku przy budowie 10-stopniowych, 
najdłuższych kościelnych schodów w  War-
szawie, bo rozciągniętych na 42-metrowym 
łuku, prowadzących do głównego wejścia 
Świątyni. Gotowa jest także podbudowa wraz 
z izolacją termiczną i przeciwwodną posadz-
ki zewnętrznej Świątyni od strony północnej, 

Gotowa na 2016 rok?
Dzięki Darczyńcom prace przy powstającej Świątyni w Wilanowie postępują 
coraz szybciej. W 2013 r. udało się ukończyć kopułę, w tym roku pięknieją ele-
wacja i otoczenie świątyni, a w przyszłym – rozpoczną się prace nad posadzką 
i ogrzewaniem wnętrza.
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a we wszystkich ścianach wstawiono właśnie 
73 czternastometrowe okna.

– Mamy nadzieję, że uda się wszystkie 
wykonane przy elewacji Świątyni prace rozli-
czyć jeszcze w tym roku. to koszt 16,6 mln zł. 
do tej pory udało nam się zebrać połowę tej 
kwoty – mówi prezes Centrum Opatrzności 
Bożej, piotr Gaweł.

świetlik wpuszcza światłO
W  przyszłym roku planowane jest wykona-
nie konstrukcji i  przeszklenie trzech por-
tali wejściowych świątyni oraz demontaż 

podestu technicznego pod kopułą, który 
służył m.in. do budowy skomplikowanego 
świetlika o  powierzchni blisko 235 m kw.  
Jego konstrukcję wypełniło aż 81 szklanych 
elementów. ze względu na ich duże rozmia-
ry i  nietypową lokalizację montaż stanowił 
trudne i czasochłonne przedsięwzięcie. dzię-
ki przeszkleniu świetlika światło słoneczne 
wpadać będzie wprost spod umieszczonego 
na szczycie krzyża na położoną prawie 60 
metrów niżej posadzkę kościoła.  dodatkowo 
w 2013  r. zamontowano instalację odgromo-
wą kopuły, a także podesty techniczne wokół 

Świątynia w liczbach
2,7 metra średnicy ma największa tafla szkła wykorzystana w konstrukcji świetlika kopuły
5,5 boiska do siatkówki, czyli 900 m2 powierzchni mają 73 okna świątyni
6 basenów olimpijskich można by wypełnić ziemią, którą nawieziono między schodami wejściowymi 
Świątyni a chodnikami, by wyrównać teren przed Świątynią
30 ton waży blacha miedziana, którą obłożono kopułę
81 szklanych elementów tworzy świetlik, dzięki któremu światło  
przez wnętrze Świątyni wpada aż do Panteonu
250 kg ważył każdy z 300 bloków, wykorzystanych do budowy schodów północnych
2000 ton tłucznia wykorzystano do wzmocnienia terenu pod budowany plac północny
5000 wiernych pomieści w 2016 r. Świątynia Opatrzności Bożej

Zobacz budowę świątyni z lotu ptaka na  
http://www.centrumopatrznosci.pl/budowa-z-lotu-ptaka  
lub zeskanuj kod smartfonem.
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świetlika, które umożliwią przyszłą konser-
wację. Wartość ukończonych w 2013 r. prac 
przy ociepleniu kopuły, realizacji poszycia 
miedzianego oraz świetlika to przeszło 10 
mln zł. dzięki ofiarności i  zaangażowaniu 
wspólnoty darczyńców udało się te prace 
rozliczyć już w  ubiegłym roku. Na okładce 
bieżącego numeru „dziękuję”, pokazujące-
go po raz pierwszy zdjęcie kopuły Świątyni 
z  panoramą Warszawy z  lotu ptaka, można 
podziwiać efekt tego wysiłku.

dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury 
i dziedzictwa Narodowego już w 2013 r. zre-
alizowano także elewację kamienną Muzeum 
od strony północnej, wschodniej oraz zachod-
niej. W tym roku z tych trzech stron ukoń-
czono także miedzianą elewację poziomą w 
postaci podwieszanego sufitu Muzeum oraz 
położono granit na elewacji południowej.

pOwstaje granitOwy plac
tuż po VII Święcie dziękczynienia rozpoczę-
ły się prace przy uporządkowaniu placu przed 
Świątynią. Aby wyrównać teren między scho-
dami wejściowymi do Świątyni a chodnikami 
wokół niej nawieziono blisko 13 tys. m3 ziemi. 
do zniwelowania prawie półtorametrowych 
różnic w wysokości terenu wykorzystano oko-
ło 600 ciężarówek materiału. trwa wyrówny-
wanie i utwardzanie terenu. dodatkowo, aby 
wzmocnić podłoże pod całym placem wyko-
rzystano blisko 2 tys. ton tłucznia. Wykonano 

także odwodnienie terenów zielonych w  po-
staci trzech dołów chłonnych, rozmieszczo-
nych w  poprzek placu. to uzupełni system 
odprowadzania wody, który zamonowany 
będzie w przyszłym roku w szczelinach mię-
dzy płytami granitu. We wrześniu ukończono 
również 14-stopniowe, żelbetowe schody te-
renowe i przedłużenia murów oporowych od 
strony wschodniej świątyni. 

ambitne plany
Jeśli uda się pozyskać odpowiednie środki, 
w  przyszłym roku powstaną pochylnie, któ-
rymi będzie można dostać się do Świątyni 
od wschodu i zachodu. Od zachodniej strony 
Świątyni zostaną utworzone place i  parkingi 
dla pielgrzymów, a zimą 2015/16 rozpoczną się 
prace przy posadzce i ogrzewaniu Świątyni. 

W  ten sposób Świątynia będzie już nie-
mal gotowa w 2016 r. Wielkim pragnieniem 
ks. Kazimierza kard. Nycza jest to, by jako 
pierwszy mógł do niej wejść i  poświęcić ją 
papież Franciszek, który przyjedzie do pol-
ski na Światowe dni Młodzieży w  Krako-
wie. – Mam wielką nadzieję, że spotkanie 
młodych, w  tygodniu poprzedzającym kra-
kowskie uroczystości, mogłoby się wówczas 
odbyć także przy Świątyni Opatrzności Bożej 
w Wilanowie. żeby katolicy z  całego świata 
mogli zobaczyć wotum polskiego narodu za 
odzyskaną wolność – mówi ks. Kazimierz 
kard. Nycz.

BudOWA CeNtRuM OpAtRzNOŚCI BOżeJ 
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duChOWy WyMIAR ŚWIątyNI

P ielgrzymi do Świątyni Opatrzności 
Bożej przynoszą dziesiątki intencji. 
Każdy chce dziękować za coś innego. 

Kilkuletni Antek jest wdzięczny, „że tak dłu-
go żyje”. Jego siostra Łucja – „za piękny kraj”.

– A przecież gdy czytam Biblię, to na po-
czątku tak pięknie nie było – mówi, trzyma-
jąc brata za rękę.

Krystyna Smarzewska wdzięczna jest 
Bogu za udaną operację serca swojego męża 
i za swoje życie, darowane na nowo 2,5 roku 
temu. – W  Opatrzności Bożej widzę jedy-
ną swoją nadzieję – mówi przed świątynią 
w Wilanowie.

podobnie czuje 74-letni Stefan Olikfiruk. 
z siedmiorga jego rodzeństwa dziś żyje jesz-
cze sześcioro. – Matka Boża zawsze wysłu-
chiwała próśb, więc wdzięczny jestem za to, 
że udało się przeżyć wojnę. I za 51 lat wspól-
nego życia z żoną – mówi.

Wśród pielgrzymów, którzy zazwyczaj są 
także darczyńcami budowy wotum w Wila-
nowie, najczęściej słychać słowa wdzięcz-
ności za rodzinę. Agnieszka piekarska 
przybyła do Świątyni Opatrzności Bożej 
dziękować za męża i trójkę dzieci. – I za to, 
że Bóg się nami opiekuje. Czujemy to każ-
dego dnia – przyznaje.

teresa trzaska chce podziękować za syna, 
który odkrył powołanie do kapłaństwa, Bar-
bara Grzyb za sześcioro dzieci i dziewięcioro 
wnucząt, a  Krystyna Rzutkowska za 45 lat 
swojej pracy zawodowej.

– Bł. edmund Bojanowski, nasz założy-
ciel, napisał w „dzienniku”, że wdzięczność to 
najdelikatniejsza tkanka naszego serca. uczył 

nas, że „za wiele mamy do dziękowania”: za 
dar powołania, za rodzinę, w  której rosłam 
i  uczyłam się wierzyć Bożej Opatrzności – 
dzieli się swoją refleksją jedna z sióstr służeb-
niczek, które przybyły z relikwiami beatyfiko-
wanego założyciela. Inna siostra zakonna chce 
podziękować za znajome małżeństwo, które 
powróciło do siebie po 30 latach separacji.

Ślad swojej wdzięczności Bogu wielu 
pielgrzymów zostawia w  postaci notacji  
– świadectw wideo i  notatek, które są do-
stępne na stronie dziekuje.pl. Wśród pąt-
ników są także osoby znane z  pierwszych 
stron gazet, na przykład Małgorzata Kożu-
chowska, ewa Bem czy Marian Opania.

– Bo my, polacy, mamy tendencję do 
malkontenctwa i  myślenia roszczeniowego. 
A  powinniśmy być wdzięczni i  radośni – 
mówi dariusz Malejonek, znany piosenkarz, 
który także podzielił się świadectwem na 
stronie www.dziekuje.pl.

Wdzięczni za wiele
– Taka jest natura człowieka: lubi mieć wszystkiego więcej. Nie mamy czasu 
podziękować za to, co już otrzymaliśmy – mówi Krzysztof Respondek, aktor 
i piosenkarz.

Dziękczynienie w czasie III odpustu w Świątyni 
Opatrzności Bożej.
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cO tydzień:
od poniedziałku do soboty, godz. 12:00 – Msza św. dla pielgrzymów przybywających do Świą-
tyni Opatrzności Bożej
wtorek, godz. 18:00 – Msza św. wieczysta za wstawiennictwem patronów Narodu polskiego 
z wystawieniem relikwii św. Jana pawła II
czwartek, godz. 18:00 – Nabożeństwo do Opatrzności Bożej po Mszy św. o godz. 18:00 z mo-
dlitwą polecającą Bożej Opatrzności osoby wspierające budowę Świątyni Opatrzności Bożej 
oraz zmarłych darczyńców

w ciągu rOku:
27 grudnia 2014 r., godz. 16:30 – Koncert kolęd z udziałem mezzosopranistki Izabeli Kopeć
27 grudnia 2014 r., godz. 18:00 – Wigilia Niedzieli Świętej Rodziny, Msza św. dziękczynna za ro-
dziny z Aktem zawierzenia Opatrzności Bożej pod przewodnictwem Ks. Kazimierza Kardynała 
Nycza, Metropolity Warszawskiego
10 stycznia 2015 r., godz. 18:00 – Wigilia Chrztu pańskiego, Msza św. dziękczynna za łaskę 
Chrztu Świętego z Aktem zawierzenia Opatrzności Bożej
21 marca 2015 r., godz. 18:00 – Msza św. dziękczynna za dar życia z  Aktem zawierzenia 
Opatrzności Bożej w ramach obchodów Narodowego dnia życia
7 czerwca 2015 r. – uroczyste zakończenie peregrynacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w ra-
mach obchodów Święta dziękczynienia, procesja ulicami Warszawy z Mszą św. dziękczynną o godz. 
12:00 z udziałem episkopatu, zaproszonych gości i przedstawicieli wielu środowisk z całej polski
27 września 2015 r., godz. 12:00 – Odpust w Świątyni Opatrzności Bożej z podziękowaniem 
Opatrzności Bożej za otrzymane łaski i prośbą o błogosławieństwo
26 grudnia 2015 r., godz. 18:00 – Wigilia Święta Świętej Rodziny, Msza św. dziękczynna za 
rodziny z Aktem zawierzenia Opatrzności Bożej

Zapraszamy do Wilanowa

Ks. Kazimierz kard. Nycz, Metropolita Warszawski oraz Ks. Paweł Gwiazda proboszcz parafii przy Świątyni 
Opatrzności Bożej podczas Mszy św. dziękczynnej za rodziny 28 grudnia 2013 r.
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A   ty, dziadku, pamiętasz Jana pawła II? 
Kim był ks. popiełuszko? A kard. Wy-
szyński? – nawet jeśli twoje wnuki nie 

zadają jeszcze podobnych pytań, warto wyja-
śnić im opiekę Bożej Opatrzności w dziejach 
naszego narodu. A jeśli pomogą w tym rucho-
me figurki i  bajecznie kolorowa scenografia 
przygotowana przez specjalistów teatru Baj 
pomorski – tym lepiej. Wycieczka do panteonu 
Wielkich polaków, gdzie zainstalowano trzy 
ogromne walce, mieszczące 24 sceny, po któ-
rych rzeczowo oprowadza narrator, może się 
okazać niezapomnianym przeżyciem dla ma-
luchów. Niech rosną na młodych, świadomych 
i  wierzących patriotów. Ruchomy teatr XXI 
wieku dla dzieci można zwiedzać codziennie, 

w  godz. 10.00-17.00. Wejścia poszczególnych 
grup odbywają się co 45 minut. Bilety w cenie: 
2 i 4 zł (rodzinny – 10 zł) do nabycia w punkcie 
Informacyjnym Centrum Opatrzności Bożej.

Spraw prezent wnukowi
Boże Narodzenie, a wkrótce Dzień Babci i Dzień Dziadka. A gdyby zabrać 
z tej okazji swojego wnuka do Ruchomego Teatru XXI wieku?

Niezwykłe wydanie Biblii z ko-
mentarzami Jana Pawła II uka-
zało się z okazji kanonizacji 
papieża Polaka. To blisko 1,5 
tysiąca stron w twardej opra-
wie, z misternym ornamentem 
i srebrzonymi brzegami. Każdy 
egzemplarz ma indywidualny nu-
mer i posiada błogosławieństwo 

świętego papieża dla wszystkich 
rodzin, które wspólnie czytają Sło-
wo Boże. Biblię w cenie 160 zł 
(przesyłka gratis) można zamówić 
pod numerem 22 201 97 12. Do 
zamówień składanych przez stronę 
www.centrumopatrznosci.pl doda-
jemy gratis Ewangeliarz z komen-
tarzami Jana Pawła II.

Z błogosławieństwem Świętego
Pismo św. z błogosławieństwem i komentarzami Jana Pawła II to cegiełka 
na budowę Centrum Opatrzności Bożej


