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Królowo rodzin – dzięKujemy i zawierzamy

K ilkutysięczna procesja ze Świętym wi-
zerunkiem nawiedzenia dotarła do 
wilanowa przed południem. Część jej 

uczestników, w tym 120 żołnierzy, 150 harce-
rzy, osoby konsekrowane i kilkuset wiernych 
towarzyszyło maryi na całej, 14-kilometrowej 
trasie z  Placu Piłsudskiego. na uroczystości 
przybyło także blisko półtora tysiąca darczyń-
ców z  całej Polski, od Gdyni po zagórz, od 
Hrubieszowa po Krosno odrzańskie. – Budu-
jąc wspólnie tę Świątynię, dziękujmy samemu 
Bogu. ufamy jego obietnicy, którą złożył nam 
na Chrzcie Świętym, widzimy Bożą troskę 

Klękając przed Maryją
– Rodzina nie jest wyłącznie niedościgłym ideałem, ale pomimo całej swej 
kruchości pozostaje jednym z największych skarbów ludzkości – mówił Prymas 
Polski do tysięcy wiernych w Święto Dziękczynienia.

Za nami już ósme, obchodzone w całej Polsce, Święto Dziękczynienia. 
Po raz kolejny uświadomiliśmy sobie, jak wiele zawdzięczamy Bogu 
i  ludziom. Przed Świątynią w  Wilanowie, która ma być symbolem 
naszego zawierzenia zgromadziło się 7 czerwca tysiące czcicieli Bo-
żej Opatrzności, w  tym wielu Darczyńców, którzy na ołtarzu złożyli 
ponad 9 tys. intencji zawierzenia swoich bliskich Opatrzności Bożej. 
W obecności Świętego Wizerunku Nawiedzenia Matki Bożej Jasnogór-
skiej dziękowaliśmy za opiekę Boga, który dał nam Maryję na Królową 
i Orędowniczkę. Dziękowaliśmy żołnierzom i harcerzom za ich ofiarę, 

która doprowadziła do zakończenia II wojny światowej. Dziękowaliśmy też za Was, Dar-
czyńców, bo bez Waszego wsparcia nie byłoby Świątyni Opatrzności Bożej. Dzięki Wam, 
w ciągu ostatnich 12 miesięcy nastąpił znaczny postęp prac. Ufam, że ten wysiłek zaowocuje 
już za rok poświęceniem Świątyni, w której będzie można odprawić pierwszą Mszę św. dla 
młodzieży z całego świata, która w lipcu 2016 r., w liczbie 60 tys. przyjedzie do Warszawy. 
Niech poznają drogi Opatrzności, które dały Polsce dwóch wielkich Polaków: świętego Jana 
Pawła II i Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Z serca błogosławię,

Arcybiskup Metropolita Warszawski
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o nas, o nasze rodziny i o cały nasz naród. za 
to wszystko zawsze dziękujemy i  zawierza-
my wszystkich, a szczególnie polskie rodziny 
i sprawy pokoju w europie i świecie – zapra-
szał do modlitwy ks. Kazimierz kard. nycz.

we mszy św. koncelebrowanej przez 24 
biskupów i 80 kapłanów z całej Polski trady-
cyjnie uczestniczyli również górale, górnicy 
i  Kaszubi. wziął w  niej udział także prezy-
dent elekt, andrzej duda, który podniósł 
z ziemi hostię, porwaną podmuchem wiatru 
z polowego ołtarza. 

na uroczystości nie zabrakło także pre-
zydent m.st. warszawy Hanny Gronkie-
wicz-waltz, Sekretarza Stanu, Szefa Biura 
Bezpieczeństwa narodowego Stanisława 
Kozieja,  Podsekretarza Stanu w  minister-
stwie   obrony narodowej macieja jankow-
skiego, wojewody mazowieckiego jacka Ko-
złowskiego, przedstawicieli wojska Polskiego, 
Harcerzy, episkopatu Polski, duchownych 
z całego kraju, prezydentów miast papieskich, 
pocztów sztandarowych, przedstawicieli grup 
zawodowych, orkiestr, stanów i zrzeszeń.

Viii Święto dziękczynienia przebiegało 
pod hasłem: „Królowo rodzin – dziękujemy 
i zawierzamy”. Podczas mszy św. odbyło się 
przekazanie pielgrzymującej po Polsce kopii 
Cudownego obrazu matki Bożej Często-
chowskiej. Święty wizerunek nawiedzenia 
z  rąk ks. Kazimierza kard. nycza symbo-
licznie przejął bp Piotr libera, ordynariusz 
diecezji płockiej. Tradycyjnie ks. Kazimierz 
kardynał nycz odmówił akt dziękczynie-
nia i zawierzenia Polski opatrzności Bożej. 
Poprosił też wszystkich o pomoc w realizacji 
wielkiego marzenia swojego poprzednika, ks. 
józefa kard. Glempa, by po zakończeniu pe-
regrynacji, Święty wizerunek nawiedzenia 
mógł powrócić na stałe do Świątyni opatrz-
ności Bożej. jak co roku wydarzeniu towa-
rzyszyła wyjątkowa rodzinna atmosfera.

Po mszy św. otwarto miasteczko dla dzieci, 
w którym dzieci i rodzice mogli wziąć udział 
w  grze „dziękuję, bo dary otrzymuję”, obej-
rzeć wystawę sprzętu wojskowego i odwiedzić 
namiot wdzięczności. Przez całe popołudnie 
można było również uczestniczyć w  odby-
wającym się po raz pierwszy Festiwalu „moc 
dobra” skupiającym artystów sceny chrześci-
jańskiej, zarówno tych znanych z dorobkiem 
artystycznym, jak i debiutantów. nagrody za 
całokształt twórczości – statuetki „wielkie 
dzięki” otrzymali dariusz maleo malejonek 
i robert Friedrich. laureatami Festiwalu zo-
stali magda.lena Frączek i Strona.B. nagrodę 
publiczności otrzymał zaś raper arkadio.

– wszyscy dajecie świadectwo, że warto 
się modlić, wielbić Boga i warto apostołować 
przez sztukę – mówił ks. Kazimierz kard. nycz. 
– w  przyszłym roku Święto dziękczynienia 
przypadnie na półtora miesiąca przed Świa-
towymi dniami młodzieży. ufam, że będzie 
można się już wówczas schronić we wnętrzu 
tej Świątyni – dodał metropolita warszawski.

Wsparcie Fundacji PKO Banku Polskiego 
umożliwiło organizację atrakcji w Miasteczku 
dla dzieci oraz koncertu dla najmłodszych
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S ześć tysięcy metrów kwadratowych 
trawników z  odwodnieniem i  syste-
mem nawadniania wraz z  chodnika-

mi, tworzących nowy plac przed Świątynią  
robiło wrażenie nie tylko podczas Świę-
ta dziękczynienia. majestatyczna budowla 
wygląda z  zewnątrz niemal tak, jak będą ją  
widzieć kolejne pokolenia. 

ważne prace toczą się także we wnętrzu 
Świątyni. Trzeba jeszcze przed zimą wstawić 
konstrukcję stalową portalu wschodniego, 
wykonać przeszklenia wszystkich trzech 
portali oraz zamontować drzwi miedziane  
o wysokości 4,8 metra.  

w  czerwcu na łuku o  długości blisko 19 
metrów wylane zostały pięciostopniowe 
schody, prowadzące do serca Świątyni czyli 
ołtarza. Pod podłogą prezbiterium zbudowa-
no 45 ścianek, poprawiających właściwości 
akustyczne tej przestrzeni. Blisko 400 metrów 

kwadratowych przestrzeni wokół ołtarza  
pozwoli koncelebrować mszę św. kilkudzie-
sięciu kapłanom.

naprzeciw ołtarza wylana została posadz-
ka chóru, który bez trudu pomieści organy,  
orkiestrę symfoniczną i nawet kilkuset chó-
rzystów. dzięki temu liturgia w Świątyni bę-
dzie miała niepowtarzalną, dostojną oprawę.

– Po wykonaniu wszystkich elementów  
zawartych w  projekcie, Świątynia będzie po-
siadała walory akustyczne ogromnej sali kon-
certowej. Stworzymy idealne warunki nie tylko 
dla wszelkich instrumentów symfonicznych  
i  organów, ale także dla solistów i  chórów,  
oratoriów i  wielkich koncertów – zapewnia 
mgr inż. ewa więckowska-Kosmala, współau-
torka projektu adaptacji akustycznej Świątyni.

Przy pomocy 30-metrowych rusztowań 
wykonano konstrukcję z 53 metrów sześcien-
nych drewna klejonego. Trwa układanie we 
wnętrzu kopuły izolacji akustycznej z wełny 
mineralnej o  grubości 18 cm zabezpieczo-
nej fizeliną oraz montowanie 2000 metrów  
kwadratowych specjalnej, lakierowanej siatki 
miedzianej, która nada niepowtarzalny cha-
rakter całemu wnętrzu. 

Serce Świątyni
W ciągu pół roku otoczenie Świątyni zmieniło się nie do poznania. Teraz pora na 
jej wnętrze. Już we wrześniu zakończą się prace nad akustyką kopuły.

Co SłyCHać na Budowie?
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Kształt wewnętrznej powierzchni kopuły 
wymagał wykonania blisko tysiąca rodza-
jów arkuszy blachy miedzianej, które zostały 
powielone, aby wypełnić całą powierzch-
nię. właściwe warunki akustyczne zostaną  
w  pełni uzyskane po ukończeniu pozosta-
łych elementów wnętrza: podłogi w  prezbi-
terium, nawach bocznych i  chóru, ścian oł-
tarza głównego oraz ścian świątyni, a  także 
ław dla wiernych. dzięki zastosowanym roz-
wiązaniom czas pogłosu w Świątyni zmniej-
szy się siedmiokrotnie. dzięki wygłuszeniu 
kopuły, dźwięki – nawet podczas dużych 
uroczystości – nie będą przedostawać się  
do znajdującego się w pierścieniu nad prze-
strzenią sakralną muzeum. we wnętrzu kopu-
ły powstaną również schody techniczne, któ-
re zapewnią dostęp do świetlika i krzyża oraz 
umożliwią ich konserwację. już we wrześniu 
zakończą się wszystkie prace przy kopule,  
potem nastąpi skomplikowany demontaż  

podestu technicznego, który służył również 
m.in. do budowy świetlika.

do końca tego roku inżynierowie planu-
ją rozpocząć także pierwszy etap realizacji 
ogrzewania. w ramach tych prac zostanie wy-
konana warstwa podbudowy na powierzchni 
blisko 3100 metrów kwadratowych.  

Tylko na pokrycie kosztów realizacji  
kopuły potrzebujemy przeszło 4,4 mln zł.  
Całkowity koszt tegorocznych prac we wnę-
trzu Świątyni wyniesie blisko 9,8 mln zł. ufa-
my, że dzięki darom serca wielu osób uda się 
zebrać taką kwotę. od wsparcia ludzi dobrej 
woli zależy terminowa realizacja kolejnych 
etapów, które umożliwią poświęcenie Świą-
tyni w  przyszłym roku – mówi Piotr Gaweł, 
prezes zarządu Centrum opatrzności Bożej. 

– Poświęcenie Świątyni w  2016 roku otwo-
rzy etap dekoracji wnętrza, który będzie 
trwał kolejne lata. jest on bardzo ważny,  
bowiem chcemy zostawić ślad naszej wdzięcz-
ności Bogu przyszłym pokoleniom. dlatego 
planujemy zaprosić najwybitniejszych pol-
skich twórców do uczestnictwa w tym dziele 
 – podkreśla ks. Kazimierz kard. nycz.Przekrój izolacji akustycznej kopuły
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PomoGli zorGanizować ŚwięTo dzięKCzynienia

U czestnicy Święta dziękczynienia chy-
ba po raz pierwszy mieli okazję spo-
tkać w jednym miejscu tylu żołnierzy 

wojsk lądowych, Sił Powietrznych, mary-
narki wojennej i  Żandarmerii wojskowej 
i dotknąć nie tylko historycznego, ale także 
współczesnego sprzętu wojskowego. udział 
wojska miał związek z  70. rocznicą zakoń-
czenia ii wojny światowej.

Po mszy św. z  udziałem Kompanii re-
prezentacyjnej wojska Polskiego oraz or-
kiestry reprezentacyjnej im. gen. józefa 
wybickiego, z  oprawą chóru reprezenta-
cyjnego zespołu artystycznego wojska 
Polskiego, otwarto miasteczko dla dzieci. 
jego główną atrakcją była wystawa histo-
rycznych czołgów: renault Ft-17, T-34 
i  Sherman-Grizzli oraz współczesnych 

pojazdów wojskowych: leopard 2a5, KTo 
rosomak i HmmwV.

odwiedzający miasteczko mogli nie tyl-
ko spróbować słynnej wojskowej grochów-
ki, ale także zobaczyć ekspozycję pt. „wy-
siłek zbrojny Polski w ii wojnie światowej” 
i  eksponaty związane z  walkami polskich 
żołnierzy. w  specjalnych namiotach swo-
je wydawnictwa zaprezentowali: muzeum 
wojska Polskiego oraz wojskowe Centrum 
edukacji obywatelskiej wspólnie z wojsko-
wym instytutem wydawniczym. Ponadto 
wojskowa akademia Techniczna zorga-
nizowała stoisko promocyjne szkolnictwa 
wojskowego. dzieci mogły wziąć udział 
w  grze edukacyjnej, zorganizowanej przez 
wojskowe Centrum edukacji obywatelskiej 
w ramach iii stacji gry rodzinnej.

Z wiązek Harcerstwa rzeczypospolitej 
jest jedną z największych organizacji 
wychowawczych w Polsce. w ramach 

tegorocznych obchodów Święta dzięk-
czynienia zHr odbył ogólnopolski zlot 
drużyn harcerskich i  Biegowe mistrzostwa 
Polski Harcerek i  Harcerzy. Tradycyjnie 
członkowie zHr organizowali zabawy dla 
dzieci, w tym pokaz budownictwa obozowe-
go oraz pełnili służby: liturgiczną, medycz-
ną i  porządkową. w  tym roku w  procesji 
nieśli też unikalny ołtarz Polowy warszaw-
skiej Chorągwi Harcerzy z  obrazem matki 

Boskiej Berdyczowskiej, przekazany mło-
dzieży harcerskiej 4 czerwca 1926 roku.

Spotkanie z wojskiem

Zawsze na służbie

W VIII Święcie Dziękczynienia aktywny udział wzięli przedstawiciele Wojska 
Polskiego.

Już od 2008 r. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej wspiera organizację Świę-
ta Dziękczynienia.
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ŚwiadeCTwa darCzyńCów

B racia imiona dostali po unikalnych 
świętych. – wzięłam opasły tom „Ży-
wotów Świętych”. janów chyba było 

z  piętnastu, świętych Krzysztofów – kilku. 
Tylko Kamil i Fabian byli jedyni, niepowta-
rzalni. Chciałam, żeby chłopcy mieli wy-
jątkowych patronów – mówi elwira, tuląc 
1,5-rocznego Fabianka.

Są osiem lat po ślubie. mają poczucie, że 
Bóg się o nich troszczy wyjątkowo. więc po 
narodzinach Kamila, postanowili wspierać 
Świątynię opatrzności. Chociaż dom w Po-
łczynie jeszcze nieskończony, na dachu jedy-
nie papa, a Krzysztof, operator koparki, musi 
często wyjeżdżać za pracą.

– Było kilka miesięcy, gdy roboty w ogóle 
nie było. z  jednej firmy zwolnili, w  innych 
zatrudnić nie chcieli – mówi Krzysztof. Po-
mogła rodzina. nawet jedzenie przynosili.

– może ktoś inny, by się załamał. ale ja 
miałam w  sobie jakiś nieziemski spokój, że 
wszystko będzie dobrze – wspomina żona.

Bożą opatrzność czuła zwłaszcza w chwi-
lach trudnych. dwa porody – dwie cesarki. 
Chłopcy na szczęście są zdrowi, chociaż oby-
dwaj trafili do szpitala, gdy skończyli rok. Fa-
bian z powodu gorączki stracił przytomność.

– mąż wiózł nas jak szalony. jeszcze nigdy 
nie byłam tak szybko w Pucku – wspomina.

Było groźnie, więc obydwoje do dziś Bogu 
dziękują, że nic złego się nie stało. Podobnie 
jak w  czerwcu, gdy mąż o  mało nie zginął 
w wykopie, w którym był niezabezpieczony 
przewód wysokiego napięcia. decydowały 
sekundy. i… Ktoś jeszcze.

elwira lubi czytać Psalm 34. mówi, że Bóg 
zostawił dla niej list: „Będę wysławiał Pana 
w każdym czasie”. Gdy dzieci zbyt dokazują, 
przypomina sobie z kolei św. maksymiliana, 
który uśmiechał się do tych, którzy zadawali 
mu cierpienie. albo jana Pawła ii, który mó-
wił o rodzinie, że jest szkołą człowieczeństwa.

– Czuję się pokoleniem jPii. Po śmierci 
papieża nawet mocniej – mówi.

wkrótce chyba znowu z mężem będą mu-
sieli otworzyć „Żywoty Świętych”.

– Pan Bóg układa nasze życie po mi-
strzowsku. Przecież my już wózek oddaliśmy 
– śmieje się, kładąc chłopców spać.

Bóg układa to po mistrzowsku
Elwira i Krzysztof Rewa mieszkają daleko od Warszawy, w Pucku. – Marzę, żeby 
kiedyś zobaczyć Świątynię – mówi mama dwóch chłopców, Kamila i Fabiana.

Zachęcamy naszych Darczyńców do 
składania własnych świadectw dzia-
łania Bożej Opatrzności w życiu. Pro-
simy o przesyłanie historii do kolejne-
go numeru „Dziękuję” do 30 września.
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17 września w Świątyni 
opatrzności Bożej odbę-
dzie się uroczyste wprowa-
dzenie relikwii św. zygmun-
ta Szczęsnego Felińskiego, 
arcybiskupa warszawy, bo-
hatera zesłanego na Sybir 
za swą nieugiętość w obro-
nie misji Kościoła, którego 
Benedykt XVi kanonizował 
w rzymie 11 października 
2009 r. uroczystej mszy św. 
o godz. 12.00 będzie prze-
wodniczył ks. Kazimierz 
kard. nycz. eucharystię po-
przedzi o godz. 11.00 pre-
lekcja s. antoniety Frączek 
„Pod wodzą opatrzności” 
oraz koncert pieśni religij-
nych eleni. 

27 września w parafii 
opatrzności Bożej w wila-
nowie przypada z kolei do-
roczny odpust. – Po mszy 
św. o godz. 12.00 zaprasza-
my na tradycyjne stragany 
i grill. Chciałbym umoż-
liwić również wszystkim 
obejrzenie postępów na 
budowie Świątyni – zapra-
sza nowy proboszcz parafii 
w wilanowie, ks. Tadeusz 
aleksandrowicz.

nowy wilanowski pro-
boszcz obchodzi w tym 
roku 30-lecie kapłaństwa. 
wcześniej był probosz-
czem w otrębusach oraz w 
parafii opatrzności Bożej 
na rakowcu.

Zapraszamy do Wilanowa

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. 

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


