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BOŻE NARODZENIE 2015

W jubileuszowy rok 1050. rocznicy Chrztu Polski wkraczamy z radością, bo przybliżyła się znacznie chwila, gdy będziemy mogli
wejść do otwartej dla pielgrzymów Świątyni Opatrzności Bożej.
Rocznica Chrztu Polski i przeżywane w atmosferze Światowych Dni
Młodzieży spotkanie z następcą św. Piotra będą okazją do świadectwa naszej wiary w Opatrzność Bożą. Tę samą, która towarzyszyła nam przez wieki w drodze do upragnionej wolności. Świątynia
w Wilanowie staje się w ten sposób świadkiem historii. Jej otwarcie w 2016 r. będzie ukoronowaniem starań pokoleń Polaków, które poświęciły wiele
dla naszej niepodległej Ojczyzny. Wyrazem pamięci historycznej będzie także wnętrze
Świątyni, gdzie w swoich relikwiach będą obecni święci i błogosławieni. Na nas i następnych pokoleniach, które zawierzą Bożej Opatrzności, spoczywać będzie ogromna
odpowiedzialność i wyzwanie, aby dzieło upiększania Wotum za odzyskaną wolność
kontynuować, zawierzając nieustannie siebie i bliskich Bogu.
Z serca błogosławię,

Arcybiskup Metropolita Warszawski

Narodził się nam Zbawiciel

„Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość
wielką: dziś w mieście Dawida narodził się
wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan”
(Łk 2, 10-11). Orędzie pokoju, które w tych
dniach jaśnieje w sposób szczególny nad
światem jest nam bardzo potrzebne. Ilu ludzi
czeka dziś na zbawienie, wyzwolenie, czas bez
wojen i sporów? Ilu szuka ukojenia swoich
lęków i codziennych trosk; walcząc z pokusą
zniechęcenia, pragnie otuchy i ratunku? Od
dwóch tysięcy lat, jak pasterze, szukamy Tego,
który rozwiewa wszystkie obawy. Tego, który
przychodzi w ciszy betlejemskiej nocy, Księcia
Pokoju, złożonego w żłobie. Pójdźmy, oddajmy pokłon jedynemu Panu.

Niech światło promieniujące z Betlejem oświeca wszystkie rodziny, które gromadzą się
przy świątecznych stołach, a narodziny Jezusa będą także chwilą zrodzenia się w naszym życiu na nowo nadziei, wiary i miłości. Błogosławionego 2016 roku!
Redakcja „Dziękuję”
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BUDOWA ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ

Rok na finiszu
Wielki wysiłek Darczyńców pozwoli w przyszłym roku otworzyć Świątynię
Opatrzności Bożej i ją poświęcić, ale upiększanie jej będzie jeszcze zadaniem
na całe pokolenia.

O

toczenie Świątyni zmieniło się nie
do poznania dzięki zielonym placom i granitowym alejkom, które po
raz pierwszy służyły pielgrzymom podczas
VIII Święta Dziękczynienia.
– To był ważny rok. Udało się, zgodnie
z planem, zakończyć prace na placach zewnętrznych, przy szkleniu portali wejściowych do Świątyni, akustyce kopuły i rozpocząć montaż ogrzewania. Dzięki stałemu
wsparciu tysięcy osób tylko we wrześniu zdołaliśmy zebrać 2 mln zł na pokrycie zobowiązań wobec wykonawców, ale całość tegorocznych prac to jeszcze koszt 7,8 mln zł. Ufam,
że uda się tę kwotę zgromadzić – mówi prezes
Centrum Opatrzności Bożej Piotr Gaweł.
Miedzianą kopułę we wnętrzu już niedługo rozpromieni światło wpadające przez
16 okien, a świetlik w centralnej części sklepienia zapewni przenikanie światła do wnętrza świątyni. Układanie miedzi, montaż
konstrukcji drewnianej i wełny mineralnej
wygłuszającej wnętrze kopuły trwało od początku sierpnia do listopada. Półtonowym
rolom miedzi, po odpowiednim nacinaniu
i rozciąganiu, górale pracujący na wysokości 34 metrów ręcznie nadawali indywidualny kształt. W ten sposób przykręcili do
drewna klejonego w płaszczu kopuły ponad
3 tys. arkuszy blachy o łącznej wadze 15
ton. Dzięki temu czas pogłosu w Świątyni
zmniejszy się siedmiokrotnie, a to oznacza
unikalne wrażenia akustyczne, zwłaszcza
podczas liturgii oraz podniosłych uroczystości z udziałem orkiestr symfonicznych,
chórów i wirtuozów sztuki organowej.

W tym roku udało się również zakończyć
przeszklenie wszystkich portali. Od końca
września montowane były profile aluminiowe stanowiące konstrukcję pod szklenie
hartowanymi, dwuwarstwowymi szybami,
zapewniającymi odpowiednią izolację termiczną i akustyczną wnętrza. W portalu wejściowym znalazły się przeszło 72 szyby o wysokości 2,4 m. W każdym z portali bocznych
– po 42 szyby. Wszystkie moduły szklane
w sumie ważą ponad 7 ton.
Dzięki osiągnięciu stanu zamkniętego
Świątyni na początku 2016 r. możliwy będzie
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Budowa Świątyni Opatrzności Bożej
montaż instalacji ogrzewania podłogowego.
Już teraz specjaliści na 3100 m kw. układają
warstwę izolacji termicznej posadzki z keramzytu, czyli gliny wypalanej w temp. 1150 st. C,
styroduru oraz płyty betonowej, która będzie stanowić podbudowę kamienia.
Jeszcze w listopadzie rozpoczęły się także
prace przy budowie schodów technicznych
w kopule. W grudniu zaplanowano demontaż ważącego blisko 125 ton podestu technicznego o powierzchni blisko 500 metrów
kwadratowych, zamontowanego 34 metry
nad posadzką Świątyni. Stalowe schody przymocowane do płaszcza kopuły, umożliwią
pokonanie wysokości blisko 26 metrów dzielących taras widokowy od podstawy świetlika.
Dodatkowo wokół świetlika znajdzie się konstrukcja umożliwiająca późniejszą aranżację
wewnętrznej przestrzeni kopuły.

– Wszystkie prace, tegoroczne i wieloletnie, nie udałyby się bez wsparcia Darczyńców. Bardzo za nie dziękuję, bo dzięki
75 tys. czcicieli Bożej Opatrzności udało
się dotrzeć do bardzo ważnego etapu budowy Świątyni, jakim będzie jej poświęcenie i otwarcie w 2016 r. Ale to nie koniec:
upiększanie wnętrza Świątyni Opatrzności
Bożej stanowi ogromne wyzwanie również
dla nas, abyśmy pozostawili świadectwo
dla przyszłych pokoleń. Tym bardziej, że
wielu Ofiarodawców przeżyło doświadczenie walki o wolność i najlepiej wie, że nie
jest ona dana raz na zawsze. Potrzeba nie
tylko codziennych starań o dobro Ojczyz
ny, ale również nieustannego zawierzenia
Panu Bogu nas samych, naszych rodzin
i kraju – zachęca kard. Kazimierz Nycz,
metropolita warszawski.

Na liczącym 12 tys. m kw. placu w maju ułożono 6 tys. m kw. trawników.
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2015 rok: podsumowanie prac

Rok w obiektywie

Otoczenie Świątyni Opatrzności Bożej nieustannie pięknieje.

Od stycznia trwały prace przy wyrównywaniu terenu wokół Świątyni. Na placu północnym przed schodami wejściowymi do
Świątyni w kwietniu zakończono układanie
płyt granitowych o powierzchni 1600 m kw.
z polskiego złoża Zimnik oraz chodników
rzymskich.

W czerwcu ukończono ostatnie prace kamieniarskie przy portalach bocznych, które
umożliwiły wstawienie konstrukcji stalowych pod przeszklenia. We wrześniu rozpoczął się montaż szyb.

W lipcu została wylana posadzka chóru o pow.
blisko 300 m kw., który pomieści organy, orkiestrę symfoniczną i kilkuset chórzystów.

W maju wylano podłogę w prezbiterium
i prowadzące do niego 5-stopniowe schody
o łącznej powierzchni 400 m kw.

Od sierpnia do listopada trwał montaż drewna klejonego, wełny mineralnej i siatki miedzianej w kopule, które sprawią, że Świątynia
będzie miała znakomite warunki akustyczne.
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Wywiad

Wielkie miejsce dziękczynienia
Rozmowa z ks. Tadeuszem Aleksandrowiczem, proboszczem parafii Opatrzności Bożej w Wilanowie.
– Gdyby mógł Ksiądz zamknąć oczy
i wyobrazić sobie Świątynię Opatrzności
Bożej za 5 lat… To co Ksiądz widzi?
– Widzę ludzi, którzy licznie przychodzą
do tego miejsca. Ludzi, którzy chcą nieustannie widzieć Boga, ale nie tylko jako Tego, który żyje w niebiosach… Boga, który jest obecny w ich życiu. Obecny tutaj na ziemi. Boga,
który działa, a człowiek z wiarą dziękuje Mu
za wszystko, czego doświadcza. Chciałbym
widzieć tę Świątynię jako jedno wielkie miejsce dziękczynienia.
– Co decyduje o tym, że konkretne miejsce, konkretny kościół przyciąga ludzi?
– Wydaje mi się, że przede wszystkim to,
co stanowi o jego duchowej mocy. Duchową
mocą Jasnej Góry jest obecność Maryi, nawet
nie tyle obecność obrazu, ile obecność Maryi
w życiu naszego narodu. Myślę, że duchową
mocą Świątyni Opatrzności Bożej jest wielka wiara w to, że Bóg, który stworzył świat,
dalej się o niego troszczy. Obecność Boga
w życiu narodu jest widoczna poprzez obecność w życiu każdego człowieka. Świątynia ta
jest znakiem naszej wdzięczności za wolność
i wszystkie dary, które od Boga otrzymaliśmy. I tak jak Ikona Jasnogórska jest znakiem
obecności Maryi, tak ta Świątynia – mam
nadzieję – będzie znakiem obecności Pana
Boga i Jego Opatrzności w narodzie polskim.
– Wilanów jest wyjątkowym miejscem, bo
miejscem młodym i młodzi ludzie tu mieszkają. Pytanie, czy są widoczni w Świątyni?
– Młodzi ludzie to bogactwo Kościoła, ale jednocześnie ogromne wyzwanie!
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Nieustannie stawiamy sobie te pytania:
co zrobić, by chcieli nie tylko przychodzić
do kościoła, ale ów Kościół tworzyć? Co
zrobić, żeby Kościół nie był „spółdzielnią
usługową” pod tytułem „chrzest św., Komunia św. i bierzmowanie”, ale żeby było
to miejsce, gdzie można formować swoje serce i sumienie, nie tylko w niedzielę.
Mam nadzieję, że jesteśmy na to wyzwanie
przygotowani, ale bardzo dużo pracy – i to
wspólnej – przed nami.

Świadectwo

Żyje dzięki Opatrzności
Przez 40 lat prowadził jeden z najbardziej obleganych zakładów elektroniki
pojazdowej w Polsce. Największych cudów doświadczył w chwilach modlitwy.

J

ako pierwszy w Polsce, od 1977 r. montował alarmy w oparciu o trzy własne patenty. W kolejce do zakładu Stanisława
Piszczelskiego trzeba było czekać nawet trzy
miesiące, a o jego wynalazkach pisały wszystkie ówczesne gazety. Niezwykłą karierę zapewnił mu... złodziej, który okradł mu w latach 70.
fiata 126p. To dzieki niemu pan Stanisław swój
zakład na warszawskiej Chomiczówce prowadził z powodzeniem do 2004 r.
– Miałem w życiu wiele tzw. zbiegów okoliczności, ale im dłużej o nich myślę, tym jestem pewniejszy, że to Opatrzność Boża mnie
prowadziła – mówi Stanisław Piszczelski.
Kilka takich epizodów dotyczy jeszcze okupacji, gdy jako kilkulatek mieszkał z rodzicami
w Legionowie. Pamięta, jak strzelał do niego
Niemiec, ale chyba tak, by nie trafić, jak Ojcu
uratowano nogę dzięki trzem słoikom miodu,
które okazały się cenniejsze od złota.
Przez całe życie towarzyszył mu różaniec,
podarowany przez Mamę, gdy szedł do wojska. O jego mocy przekonał się wielokrotnie.
Najmocniej może podczas pielgrzymki do
Lourdes, gdzie po zabiegu dentystycznym
dopadło go zapalenie okostnej.
– Zacząłem się gorliwie modlić, choć opuchlizna zniekształciła mi twarz. Przygodny
lekarz radził mi wracać do Polski, ale ja postanowiłem przetrwać ból. Płukałem cudowną wodą twarz i stał się cud. Na śniadanie
przyszedłem już zdrowy – wspomina.
Drugiego uzdrowienia doświadczył w Medjugorie, gdzie wchodził na Górę Križevac,
mocno podpierając się dwoma laskami, których używał od czasu wypadku w warsztacie.
Modląc się do Matki Bożej poczuł dreszcz.

Zląkł się, że jest sparaliżowany, ale do autokaru wracał już bez lasek.
10 marca 2012 r. miał kolejny wypadek.
Przewrócił się na śliskiej nawierzchni, coś
chrupnęło w kręgosłupie. Diagnoza: ekstruzja jądra miażdżystego międzykręgowego
między 4. i 5. kręgiem i bezwzględne wskazanie do operacji.
– Nie zgodziłem się. Po raz kolejny zawierzyłem swoje życie Panu Bogu, za wstawiennictwem Matki Bożej. Gehenna trwała dwa
miesiące, nie mogłem leżeć, siedzieć, ani chodzić bez użycia kul, ale uzdrowienie było tak
nagłe, jak wypadek – wspomina pan Stanisław.
Dziś, mimo 75 lat, biega po schodach,
robi pompki, podciąga się na drążku. Wykonuje wszystkie roboty w domu i w ogrodzie.
I jeszcze częściej sięga po różaniec, przekonany, że żyje dzięki Opatrzności.
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Kalendarz wydarzeń 2015/2016

Zapraszamy do Świątyni

Każdego tygodnia, przez cały rok zapraszamy pielgrzymów do uczestnictwa
w uroczystościach.

W tygodniu:
• od poniedziałku do soboty, godz. 12:00 – Msza św. dla pielgrzymów
• wtorki, godz. 18:00 – Msza św. wieczysta za wstawiennictwem Patronów Narodu Polskiego
z wystawieniem relikwii św. Jana Pawła II
• środy, godz. 17:00 – adoracja Najświętszego Sakramentu w Panteonie Wielkich Polaków
• czwartki po Mszy św. o godz. 18:00 – nabożeństwo do Opatrzności Bożej z modlitwą za
Darczyńców
• każdy ostatni piątek miesiąca, godz. 20:00 – Wieczór dla Jezusa
Wydarzenia do lipca 2016 r.:
• 26 grudnia 2015 r., godz. 12:00 – Msza św. za rodziny z Aktem Zawierzenia Opatrzności
Bożej pod przewodnictwem ks. Kazimierza kard. Nycza
• 6 stycznia 2016 r., godz. 20:00 – koncert Zespołu Mazowsze w Panteonie Wielkich Polaków
• 9 stycznia 2016 r., godz. 12:00 – Msza św. dziękczynna za łaskę Chrztu Świętego pod
przewodnictwem ks. Kazimierza kard. Nycza
• 2 kwietnia 2016 r., godz. 12:00 – Msza św. dziękczynna za dar życia z Aktem Zawierzenia
Opatrzności Bożej w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II, pod przewodnictwem ks. Kazimierza
kard. Nycza
• 5 czerwca 2016 r. – IX Święto Dziękczynienia, procesja ulicami Warszawy i Msza św. dziękczynna
• 23 lipca 2016 r. – Warszawskie Uwielbienie przed Światowymi Dniami Młodzieży
Planowane są także uroczystości w II połowie 2016 roku, o których będziemy informować
Wspólnotę Darczyńców.

Z błogosławieństwem Świętego
Pismo św. z błogosławieństwem i komentarzami Jana Pawła II wydane
z okazji jego kanonizacji to cegiełka na budowę Centrum Opatrzności Bożej
To blisko 1,5 tysiąca stron
w twardej oprawie, z misternym ornamentem i srebrzonymi brzegami. Każdy egzemplarz ma indywidualny numer
i posiada błogosławieństwo

Dziękuję
Magazyn Centrum
Opatrzności Bożej
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świętego papieża dla wszystkich rodzin, które wspólnie czytają Słowo Boże. Biblię w cenie 160 zł (przesyłka gratis)
można zamówić pod numerem
22 201 97 12.

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
nr rachunku bankowego: 47124062181111001017627073
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