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VIII Święto 
Dziękczynienia

Miejsce dla  
wszystkich

Bez Boga ani  
do proga
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VIII ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA

Już od blisko 60 lat trwa w  Polsce niezwykła peregrynacja. 
Matka Boża w  Świętym Wizerunku Nawiedzenia przybywa 
do wszystkich polskich diecezji i parafii, przynosząc niezliczo-
ne owoce. 7 czerwca przyprowadzi nas w pielgrzymce na VIII 
Święto Dziękczynienia, które będziemy obchodzić w Wilanowie 
pod hasłem KRÓLOWO RODZIN – DZIĘKUJEMY I ZAWIE-
RZAMY.  Już dziś zapraszam do włączenia się w marsz ulicami 
Warszawy ze Świętym Wizerunkiem Nawiedzenia niesionym 
przez górników, Kaszubów, górali oraz harcerzy i Wojsko Pol-
skie. Chcemy wspólnie pokłonić się Naszej Matce, dziękując Jej 
za 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej i  za wolność, 

o którą tyle pokoleń walczyło i prosiło, klękając przed Jej obliczem. Chcemy zawierzyć Ma-
ryi nasze rodziny i naszą Ojczyznę, błagając o pokój na świecie i zgodę między narodami. 
Będziemy też dziękować za wielkie owoce pielgrzymowania Maryi w Kopii Jasnogórskiej 
Ikony w archidiecezji warszawskiej i prosić, by rozpoczynając wędrówkę po diecezji płoc-
kiej roztaczała w dalszym ciągu płaszcz swej opieki 
nad całym Kościołem w Polsce.

Zapraszam do Wilanowa

Program Święta Dziękczynienia
8:00 - 12:00 Dziękczynna pielgrzymka ze Świętym Wizerunkiem Nawiedzenia Matki Bożej 
Jasnogórskiej od placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej

12:00 - 14:00 Msza św. dziękczynna z uroczystym Aktem Zawierzenia i Dziękczynienia

14:00 Plac przed Świątynią Opatrzności Bożej w Wilanowie:

• Otwarcie Miasteczka dla Dzieci i gry rodzinnej „Dziękuję, bo dary otrzymuję”

• Otwarcie wystawy wojskowej

• Otwarcie Panteonu Wielkich Polaków

• Otwarcie Ruchomego Teatru XXI wieku 
dla dzieci

14:00 - 15:00 Arka Noego z gośćmi: Maleo, 
Mariką, Mietkiem Szcześniakiem

15:00 - 21:00 Festiwal muzyki 
chrześcijańskiej „Wiara i Nadzieja”: Deus 
Meus & Mietek Szcześniak, Antonina 
Krzysztoń, występy laureatów konkursów, 
Maleo Reggae Rockers, 2 Tm 2,3

15:00 Wypuszczenie baloników „Dziękuję” 
do nieba

21:37 Zakończenie: zespół Deus Meus 
oraz iluminacja Świątyni
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 VIII ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA

T egoroczne Święto Dziękczynienia roz-
pocznie się od pielgrzymki ze Świętym 
Wizerunkiem Nawiedzenia Matki Bo-

żej Jasnogórskiej z  udziałem górali, górni-
ków, Kaszubów, włodarzy miast papieskich 
oraz harcerzy i przedstawicieli Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej.

– Chcemy dziękować bohaterom, czę-
sto bezimiennym, którzy oddawali życie za 
Ojczyznę, ale też przypomnieć, że wolność 
zawdzięczamy opiece Boga, który dał nam 
Maryję, Królową Polski i orędowniczkę pol-
skich rodzin – podkreśla Piotr Gaweł, prezes 
Centrum Opatrzności Bożej.

Od kościoła św. Antoniego Marii Zacca- 
rii wraz z Ikoną niesione będą także relikwie, 
które znajdują się w Panteonie Wielkich Pola-
ków. Podczas Mszy św. o godz. 12:00 w proce-
sji z darami zostaną zaniesione m.in. Intencje 
Zawierzenia Opatrzności Bożej dzieci i wnu-
ków, złożone przez Darczyńców i  wiernych 
z  całej Polski. Oprawę Eucharystii zapewni 
chór Reprezentacyjny Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego. We Mszy św. weźmie rów-
nież udział Kompania Reprezentacyjna Woj-
ska Polskiego oraz Orkiestra Reprezentacyjna 
im. gen. Józefa Wybickiego. Po Eucharystii 
nastąpi symboliczne pożegnanie Cudownego 
Wizerunku Nawiedzenia. Każdy będzie miał 
jeszcze możliwość osobistej modlitwy przed 
Ikoną w Panteonie Wielkich Polaków.

Najmłodsi z  rodzicami wezmą udział 
w  grze rodzinnej „Dziękuję, bo dary otrzy-
muję”. Jej trzecią stację zorganizuje Woj-
skowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 
a czwartą – harcerze.

– Harcerze i harcerki Związku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej, kontynuującego tradycje 
przedwojennego harcerstwa, zawsze czyn-
nie włączają się w  inicjatywy organizowane 
przez Centrum Opatrzności Bożej. Są za-
angażowani w  służbę od pierwszego Święta 
Dziękczynienia – mówi Anna Magdalena 
Malinowska, instruktorka ZHR.

Mieszkańcy Stolicy oraz uczestnicy 
Święta będą mieli okazję spotkać żołnierzy 
Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Mary-
narki Wojennej i  Żandarmerii Wojskowej 
oraz obejrzeć historyczny i  współczesny 
sprzęt wojskowy. Atrakcją miasteczka po-
kazów i zabaw będzie z pewnością wystawa 
historycznych czołgów: Renault Ft-17, T-34 
i Sherman-Grizzli oraz współczesnych wo-
zów bojowych. Odwiedzający miasteczko 
będą mieli okazję obejrzeć ekspozycję pt. 
„Wysiłek zbrojny Polski w  II wojnie świa-
towej” oraz eksponaty związane z  walkami 
polskich żołnierzy.

Cieszymy się z tego zaproszenia – mówi 
Beata Biały, dyrektor Departamentu Ko-
munikacji Społecznej MON. – Wojsko 
Polskie to nie tylko chwalebna historia, 
ale nade wszystko służba polskiemu spo-
łeczeństwu. To właśnie chcemy pokazać 
uczestnikom pielgrzymki.

Dzieci będą mogły bawić się na dmu-
chanych zamkach i  obejrzeć Ruchomy 
Teatr XXI wieku. W  tym czasie dostępna 
będzie wystawa przygotowana przez Mu-
zeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskie-
go. Przez cały dzień na scenie pojawią się 
znakomici artyści.

Królowo Rodzin – dziękujemy i zawierzamy
Święto Dziękczynienia, przeżywane 7 czerwca w obecności peregrynującej Ko-
pii Cudownego Wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej pozostanie w pamięci 
wielu pątników.
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Zakończyło się właśnie układanie płyt 
granitowych oraz chodników rzym-
skich na placu u  zbiegu al. Rzczypo-

spolitej i  ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda. 
W  miejscach, gdzie powstała podbudowa 
o szerokości 42 i długości ponad 84 metrów, 
na tzw. placu północnym specjaliści założyli 
stosowane na lotniskach odwodnienia szcze-
linowe. Pod grubymi na 8 cm płytami grani-
towymi położono ostatnie warstwy podbu-
dowy, 600 ton kruszywa i  180 ton podsypki 
piaskowo-cementowej. Wszystko po to, by 
płyty o wymiarach 40 na 90 cm wytrzymały 

obciążenia związane z  obsługą dużych uro-
czystości, w  tym przejazd ciężkiego sprzętu 
do budowy sceny czy obsługi telewizyjnej.  

Miejsce dla wszystkich
Uczestnicy tegorocznego Święta Dziękczynienia będą zaskoczeni zmianami: 
obłożoną granitem i przeszkloną świątynią, ale także przestronnym i uporząd-
kowanym placem, na którym odbywać się będą uroczystości.

BuDOWA ŚWIąTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ

Harmonogram prac na lata 2015-2016
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Wszystko musi być gotowe na przyjęcie piel-
grzymów, którzy jak co roku przybędą do 
Świątyni Opatrzności Bożej na Święto Dzięk-
czynienia. 7 czerwca oczom górali, górników, 
Kaszubów, wojska, harcerzy i wiernych z całej 
Polski ukaże się nie tylko widoczna z  daleka 
bryła Świątyni z  charakterystyczną, lśniącą 
w słońcu miedzianą kopułą, ale także zupełnie 
odmieniona przestrzeń przed nią. Do tej pory 

tysiące uczestników uroczystości całymi ro-
dzinami korzystało z miejsca na rozległej łące. 
Obecnie teren został wyrównany i podniesio-
ny o 1,5 m, a rosnące dziko kępy trawy zastę-
powane są właśnie regularnymi trawnikami 
i zieleńcami, wyznaczonymi przez pół tysiąca 
granitowych krawężników z  bloków o  wadze 
blisko 200 kg. W  czasie Święta Dziękczynie-
nia Świątynia stanie się dostępna nie tylko dla 
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BuDOWA ŚWIąTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ

rodzin z  dziecięcymi wózkami, ale także dla 
osób niepełnosprawnych, które samodzielnie 
mogą dostać się na miejsce celebry szeroki-
mi chodnikami. Prace przy wyrównywaniu 
terenu przeprowadzono także od wschodniej 
i  zachodniej strony Świątyni. Podczas Świę-
ta Dziękczynienia będzie można podziwiać 
efekt zakończonych prac kamieniarskich przy 
wszystkich portalach i  bocznych kaplicach 
od strony północnej. Wkrótce ruszą też prace 
przygotowawcze związane z realizacją posadz-
ki wewnętrznej i ogrzewania wnętrza Świątyni.

– Właśnie pracujemy nad wyborem tech-
nologii ogrzewania oraz jej wykonawców – 
mówi Marcin Adamczewski.

Jeszcze przed Świętem Dziękczynienia, we-
wnątrz kopuły Świątyni zostaną rozstawione 
dodatkowe rusztowania na pomoście tech-
nicznym (pisaliśmy o nim szczegółowo w po-
przednim numerze). Sięgną prawie świetlika 
i pozwolą rozpocząć prace związane z drew-
nianą podbudową dla blisko 1500 m kw. siatki 
miedzianej oraz izolacji akustycznej, którą za-
pewni wełna mineralna i dodatkowa tkanina.

Jak to jest zrobione?

Odwodnienie liniowe posadzki zewnętrznej Zabezpieczenie przeciwwodne i termiczne
Na Święto Dziękczynienia gotowa bę-
dzie posadzka z płyt granitowych między 
schodami a wejściem głównym. Woda bę-
dzie spływać do kanału odwadniającego 
szczeliną ze stali nierdzewnej na długości 
42  metrów, podobne rozwiązanie będzie 
zastosowane również w posadzce ze-
wnętrznej przed portalami bocznymi.

Pochylnia oraz zakrystia zostały zabezpie-
czone izolacją w postaci papy termozgrze-
walnej na zagruntowanym podłożu. Na 
całej powierzchni ułożono także izolację 
termiczną w  postaci twardego styroduru, 
zabezpieczoną geowłókniną, zasypaną zie-
mią i uprzednio zagęszczoną.
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ZAWIERZYLI OPATRZNOŚCI BOŻEJ

N a stole Anny Kowalskiej, na warszaw-
skim Muranowie, leży „Modlitewnik 
Zatroskanych o  Ojczyznę”. Na ścia-

nach mnóstwo wizerunków świętych, nad 
tapczanem – Jan Paweł II, w gablocie – figur-
ki aniołów stróżów. Pani Anna wiele w życiu 
przeszła, ale nie użala się nad swoim losem, 
chociaż jej mąż zmarł już 30 lat temu, ona 
od tej pory cierpi na cukrzycę, a emerytura 
z trudem starcza na skromne życie. Wspiera, 
jak może misjonarzy i budowę Wotum Naro-
du w Wilanowie. 

– To przecież najlepszy pomnik Jana Paw-
ła II. I tyle lat na nią czekamy – mówi.

urodziła się w 1930 r. Wychowała na wzgó-
rzu Bieniadki, koło Szczyrku. Pradziadek był 
tam leśniczym. Mama miała półtorej morgi 
ziemi i pięcioro dzieci. Bieda była, ale wiary 
nigdy w życiu tej rodziny nie brakowało.

– Mama mówiła, że bez Boga ani do pro-
ga. Ojciec Józef był rzemieślnikiem, budował 
kościół na Górce, ale umiał owce hodować, 
i  sukno przygotować… – wspomina Anna 
Kowalska. Pamięta, że wieczorem rodziła, 
a  rano już była w kościele. A babcia i dzia-
dek sto razy na chrzestnych byli proszeni.  

Bo dzieci się dobrze chowały.
Anna Kowalska pracowała od 15. roku 

życia. Szkoły w  Szczyrku nie kończyła, bo 
za okupacji polskich dzieci nikt tam na 
edukację nie przyjmował. Więc wykształ-
cenie zdobywała już w  Warszawie. Męża 
miała wojskowego. Ale nigdy za niego wsty-
dzić się nie musiała. Sama 36 lat pracowała 
w Wojskowych Zakładach Kartograficznych 
i  z  wiarą się nigdy nie kryła. „Zobaczysz, 
kiedyś mnie przez Kościół zwolnią” – ostrze-
gał mąż. – Nie zwolnili, bo Bóg czuwał nad 
moim życiem – mówi spoglądając na ścianę 
pełną rodzinnych zdjęć. – Prawnuczek jest 
ministrantem – cieszy się. Wymodliła go. 
Tak jak wymodliła swoje dzieci, gdy lekarz 
powiedział, że matką nie będzie. – Trzeba 
wierzyć w Opatrzność. Bez Boga ani do pro-
ga – powtarza za swoją mamą.

Bez Boga ani do proga
– Bóg dał mi ciężkie, ale dobre życie – mówi Anna Kowalska, patrząc na ścianę 
fotografii swoich wnucząt i prawnuków, otoczonych świętymi obrazami.

Zachęcamy naszych Darczyńców do 
nadsyłania świadectw o działaniu 
Bożej Opatrzności w ich życiu. Zachę-
camy także do lektury książki „W rę-
kach Dobrego Ojca. Rozważania o Bo-
żej Opatrzności”. Można ją otrzymać, 
kontaktując się z Biurem COB.
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RuCHOMY TEATR XXI WIEKu
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D ziękuję Ci Panie Boże, że jesteś przy 
nas, tak blisko. I  że my jesteśmy na 
świecie. I  że w Polsce nie ma wojen. 

I za to, że mój piesek jest zdrowy. I za przyro-
dę, za wszystko – wymieniał jednym tchem 
po rekolekcjach 8-letni Daniel.

W  dniach 10-13 i  19-20 marca dzieci 
z  klas 1-6 uczestniczyły w  niecodziennych 
rekolekcjach z zajęciami w Teatrze XXI wie-
ku. Każda klasa spędziła w Panteonie Wiel-
kich Polaków i w sąsiadującym z nim Teatrze 
około trzech godzin. W  rekolekcyjny pro-
gram wpisany był pokaz 24 scen z  historii 
Polski i  warsztaty edukacyjne prowadzone 
przez instruktorów z Muzeum Jana Pawła II 
i  Prymasa Wyszyńskiego oraz z  Centrum 

Kultury Wilanów. Dzieci pod okiem rodowi-
tych mieszkanek Kurpiów wykonywały m.in. 
palmy wielkanocne.

Niezwykłe rekolekcje
Blisko 700 dzieci odwiedziło w czasie rekolekcji wielkopostnych Ruchomy Teatr 
XXI wieku, który okazał się niezwykłą pomocą ewangelizacyjną.

Niezwykłe wydanie Biblii 
z komentarzami Jana Paw-
ła II ukazało się z okazji 
kanonizacji papieża Polaka. 
To blisko 1,5 tysiąca stron 
w twardej oprawie, z mister-
nym ornamentem i srebrzo-
nymi brzegami. Każdy eg-
zemplarz ma indywidualny 

numer i posiada błogosła-
wieństwo świętego papieża 
dla wszystkich rodzin, któ-
re wspólnie czytają Słowo 
Boże. Biblię w cenie 160 zł 
(przesyłka gratis) można za-
mówić pod numerem 22 
201 97 12 lub na stronie  
www.centrumopatrznosci.pl.

Pamiątka I Komunii św.
Pismo św. z błogosławieństwem i komentarzami Jana Pawła II to cegiełka 
na budowę Centrum Opatrzności Bożej


