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Rok Miłosierdzia i 1050. rocznica Chrztu Polski

Wchodzimy w okres Wielkanocy Roku Świętego, poświęconego w Kościele powszechnym Miłosierdziu. W Polsce oczekujemy wizyty papieża
Franciszka w Krakowie podczas Światowych Dni Młodzieży. Wcześniej
przeżywać będziemy wielkie obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. One
pozwalają nam spojrzeć na chrzcielnicę, nie tylko jako na źródło naszej
chrześcijańskiej tożsamości, ale także jako źródło naszej państwowości.
Jedno i drugie wskazuje nam nasze korzenie i wspaniałą historię. Jako
naród mamy za co dziękować: za wolność, o którą tylu naszych przodków walczyło i za chrześcijańską tożsamość, którą chcemy ochronić dla następnych pokoleń.
Te wszystkie intencje zbiera w sobie powstające w Wilanowie sanktuarium Opatrzności Bożej,
które wyznaczyłem jako świątynię jubileuszową związaną z odpustami Roku Miłosierdzia.
Warto z nich korzystać, nie tylko w okresie Wielkanocy. Niech Zmartwychwstały Chrystus
wskazuje nam bramy Nieba, otwierając nasze serca i oczy na działanie Bożej Opatrzności. Za
wsparcie, które pozwala realizować Wotum Narodu, wszystkim Darczyńcom bardzo dziękuję.
Bez Was nie byłoby to możliwe.
Z serca błogosławię,

Arcybiskup Metropolita Warszawski

Miłosierdzie na krzyżu

Czy można pójść na śmierć za kogoś, kogo się
nie kocha? Z pewnością nie. To dlatego Pascha
Chrystusa pokazuje nam najpełniej, czym jest
Boże Miłosierdzie. Dociera ono do nas przez
krwawiące Serce Chrystusa, przebite w Wielki Piątek na krzyżu za nasze grzechy i dla
naszego zbawienia. Ono dało nam nie tylko
wiarę, ale i sakramenty, które przybliżają nas
do Pana. Przez sakrament chrztu zostaliśmy
przecież włączeni w Kościół. Nie bez powodu
św. Jan Paweł II wyznaczył jako Święto Miłosierdzia pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Prosił o to św. Faustynę sam Jezus, który
najlepiej wie, czego potrzebuje ludzkie serce.
Musimy doświadczyć Bożego Miłosierdzia, by
umieć nim żyć.

Czytelnikom magazynu „Dziękuję” życzymy owocnego przeżycia Wielkanocy. Oby
Zmartwychwstały Chrystus każdemu z nas objawił swoje Miłosierdzie.
Redakcja „Dziękuję”
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Czekając na otwarcie

Sanktuarium – świadek wolności
– Co Ksiądz Kardynał czuje widząc postępy na budowie Świątyni?
– Ks. Kazimierz kard. Nycz, metropolita
warszawski: - To wielka radość patrzeć, jak
Świątynia „rośnie”. Grupa pracujących tu
ludzi, ale przede wszystkim ogromna rzesza
Darczyńców i Przyjaciół tej budowy sprawiają, że możliwe stało się wypełnienie obietnicy,
która została dana Bogu ponad 200 lat temu,
kiedy uchwalono Konstytucję 3 Maja. Ufam,
że wkrótce nastąpi otwarcie drzwi Świątyni
i będzie można przyjąć pierwszych pielgrzymów. Ostateczny jej kształt zostawiam jednak
artystom i specjalistom. Trzeba jeszcze wielu
lat pracy i wsparcia ludzi. Życzliwych, dobrych ludzi, takich jak nasi obecni Darczyńcy.
Wierzę, że każdy rok będzie przynosił coś nowego: ołtarz boczny, kaplice, freski, mozaiki,
witraże w oknach czy organy. Ufam, że chęci
nie zabraknie. Za co z góry z serca dziękuję…
– Świątynia Opatrzności Bożej to Wotum Narodu za odzyskaną wolność. Jak
włączyć w proces budowy kolejne pokolenia, dla których słowo „wolność” to czasem
pojęcie abstrakcyjne…
– Oni już nie przeżyją tego, co przeżyło
moje pokolenie: Polskę wojenną, potem komunistyczną, stan wojenny i rok 1989. O tym
trzeba ich uczyć. Mamy dzisiaj wolność narodową, suwerenność, ale czy wewnętrznie
jesteśmy bardziej wolni, czy radzimy sobie
z wolnością? Pod wieloma względami ludzie
są zniewoleni, np. przez nałogi. Dlatego młodzi muszą wiedzieć, że do tego sanktuarium
mogą przyjść, by spotkać się z Bogiem i zawierzyć Jego Opatrzności sprawy swoje i swoich
bliskich. Wierzę w to, że jeśli będą chcieli tu
przychodzić, będą chcieli także dalej budować.

– Świątynia ma się stać sanktuarium,
które będzie miało wymiar ogólnopolski,
a nawet światowy. Co zrobić, by chciał tu
przyjechać ktoś z Częstochowy, Katowic czy
Poznania?
– Wiele będzie zależało od promocji tego
miejsca i sposobie mówienia o nim. Łatwiej
stworzyć sanktuarium w Częstochowie, gdzie
jest 600-letni obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Łatwiej na Skałce czy na Wawelu, gdzie
od ośmiu wieków są relikwie św. Stanisława.
Łatwiej nawet w Gnieźnie, gdzie jest grób
św. Wojciecha. My mamy Opatrzność i musimy szukać drogi, żeby Ją ukonkretniać.
Jedną z tych dróg jest kult świętych, dlatego
do Świątyni sprowadzamy kolejne relikwie.
Drugą drogą jest powstające w Świątyni muzeum i możliwość pokazania dwóch Wielkich
Polaków, czyli Jana Pawła II i Kardynała Wyszyńskiego, którymi Opatrzność niejako „posłużyła się” w budowaniu Kościoła XX wieku.
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Fotoreportaż o pracach przy budowie świątyni

Tak wiele się udało

Otoczenie Świątyni z placem północnym, drogami, chodnikami oraz infrastrukturą wodno-kanalizacyjną
i elektryczną.

Konstrukcja stalowa portali z przeszkleniami i obróbkami miedzianymi

Parkingi dla pielgrzymów
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Adaptacja akustyczna kopuły zrealizowana przy zastosowaniu konstrukcji drewnianej, wełny mineralnej wygłuszającej wnętrze kopuły oraz ponad 3 tys.
arkuszy siatki miedzianej o wadze 15 ton.

Czekając na otwarcie

Milowy krok w budowie Świątyni
– Jest Pan zadowolony z postępów budowy i zbliżającego się zakończenia pierwszego etapu?
Piotr Gaweł, prezes zarządu Centrum
Opatrzności Bożej: - Gdy siegam pamięcią
wstecz i przyglądam się tym blisko ośmiu latom budowy, to jestem nie tylko zadowolony,
ale przede wszystkim szczęśliwy. Czekaliśmy
ponad 200 lat, by móc rozpocząć budowę
Świątyni. Spotkało nas mnóstwo przeciwności, bo miał nas wspierać Sejm – kontynuator
obietnicy Sejmu Czteroletniego. Tak się jednak nie stało i Darczyńcy zostali sami. To był
trudny moment, bo okazało się, że pieniędzy
wystarcza zaledwie na fundamenty.
– I wtedy ks. Kazimierz kard. Nycz powołał Centrum Opatrzności Bożej.
– Centrum z trudem, ale też z entuzjazmem stworzyło Święto Dziękczynienia
i zaczęło tłumaczyć w sposób współczesny,
czym było Wotum Wdzięczności Panu Bogu
za wolną Polskę. To, że Darczyńcy ponownie
przyjęli zaproszenie, by wspólnie budować
Świątynię, jest czymś niezwykłym, pokazującym, że Polacy osobiście chcą dziękować
Bogu, że są wolni. Dziś, po blisko ośmiu latach, budowę Świątyni wspiera około 80 tys.
Darczyńców. W zeszłym roku udało się zebrać ponad 17 mln złotych. Zbliżając się do
otwarcia, musimy zrealizować kolejne prace.
Ich koszt wyniesie przeszło 20 mln zł. To są
olbrzymie pieniądze. Chciałbym jako osoba,
która koordynuje prace niewielkiego zespołu Centrum Opatrzności Bożej, podziękować wszystkim Darczyńcom za to, że budują
wspólnie to dzieło i są z nim związani. Ta
Świątynia jest miejscem wszystkich Polaków
razem, ale i każdego z osobna.

– Rok 2016 to krok milowy w budowie
Świątyni. Co udało się zrobić?
– Zacznę od tych prac zewnętrznych. Przygotowujemy się do tego, by Świątynia była
odwiedzana przez dziesiątki tysięcy wiernych.
Dlatego powstały parkingi na kilkaset miejsc.
Powstały drogi dojazdowe i pożarowe. Powstał imponujący plac północny. Chcemy, aby
było to miejsce nowoczesne, które pozwoli na
realizację wydarzeń z udziałem wielu tysięcy
osób. Dużo zostało zrobione także we wnętrzu Świątyni. Skończyliśmy prace nad akustyką, przy której zastosowaliśmy najlepsze,
światowe rozwiązania. Chcemy, aby Świątynia stała się centralnym miejscem obchodów
wydarzeń o charakterze religijnym, ale i narodowym oraz kulturalnym. Tak nowoczesne
rozwiązania dadzą nam możliwość realizacji
pięknie brzmiących muzycznie i słownie uroczystości. W ubiegłym roku zrobiliśmy także
portale. Ogromne, skomplikowane stalowe
konstrukcje obłożone miedzią i wypełnione
szkłem. Trudne przedsięwzięcie, ale dające
niesamowite efekty. Każdy element jest wynikiem bardzo długich dyskusji. Teraz finalizujemy rozmowy z Politechniką Warszawską
w sprawie projektu ogrzewania podłogowego.
Wszystko, co robimy jest optymalne. To jest
wynik mozolnej, dokładnej i bardzo długiej
pracy. Tu nie ma miejsca na pomyłki.
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Czekając na otwarcie

Wkrótce otwarcie
– Niebawem zakończenie niełatwego,
pierwszego etapu budowy. Jakie są priorytety w tej chwili?
– Marcin Adamczewski, Dyrektor Biura
Inwestycji: – Pierwszym wyzwaniem jest to,
by otworzyć Świątynię dla wiernych. Zostaną
zatem zrealizowane wszystkie kaplice, wykonane ogrzewanie podłogowe oraz położona
posadzka. Nastąpi także wymiana powietrza
w całym obiekcie, by cyrkulacja była właściwa.
– To stan surowy, po którym z niecierpliwością będziemy czekać na wystrój wnętrza. Jak będą wyglądały następne etapy?
– Będziemy pracować sukcesywnie. Najpierw musimy wejść do Świątyni i ocenić,
jak wnętrze się prezentuje. Wtedy ogłosimy
konkursy na ołtarz główny, na kaplice, witraże, na świetlik, na całą przestrzeń. Na każdy
z tych elementów będzie ogłaszany osobny
konkurs. Postęp prac i kolejność zależeć będzie oczywiście od możliwości finansowych.
– Najważniejszy, pierwszy punkt, od
którego rozpocznie się aranżacja wnętrza?
– Najważniejszy konkurs dotyczyć będzie ołtarza głównego, którego głównym
elementem ma być Deesis, motyw związany
z ikonografią chrześcijańską, przedstawiający Chrystusa Zmartwychwstałego, królującego na tronie. Czekam, żeby zobaczyć Jego
oblicze. Oblicze, które będzie niejako wizerunkiem Świątyni.
– Po co ogłaszać poszczególne konkursy,
szukać kolejnych projektów, zamiast zbudować wszystko od początku do końca?
– Choć dziwnie to zabrzmi, chodzi o to,
aby Świątynia nie była gotowa. Nie musi być
6

skończona, bo budujemy ją dla następnych
pokoleń Polaków. Żeby i oni mogli przyjść
i zostawić po sobie jakiś ślad. To nie jest tylko
nasza Świątynia i pomnik naszego pokolenia.
Owszem, my zrobiliśmy wielki wysiłek, żeby
wybudować Wotum Wdzięczności i by wprowadzić do niego ludzi. Chodzi jednak o to,
by każde kolejne pokolenie dodawało coś od
siebie, coś co ich z tym miejscem zwiąże.
– Kto zasiądzie w Komisji, która oceniać
będzie nadesłane projekty?
– Wybór właściwych projektów, będzie
niezwykle trudnym zadaniem, dlatego zaprosiliśmy do Komisji najwybitniejszych
polskich architektów, m.in. prof. Ewę Kuryłowicz i prof. Krzysztofa Ingardena.
– A jeśli nadesłane projekty nie spełnią
oczekiwań?
– Będziemy szukać do skutku. Na szczęście nie ma przymusu, by wybrać zwycięzcę.
Chcemy zrealizować tylko najpiękniejsze
koncepcje.

Czekając na otwarcie

Ludzie siłą tego miejsca
– Za kilka miesięcy nastąpi pierwsze
poświęcenie Świątyni Opatrzności Bożej,
choć budowa jeszcze się nie kończy.
– Ks. Tadeusz Aleksandrowicz, proboszcz parafii Opatrzności Bożej: - Budowę
Wotum Narodu prawdopodobnie ukończymy za 20 lat, ale sanktuarium będziemy budować nieustannie. Zaczęło ono powstawać
właściwie od momentu, w którym ludzie
rozpoczęli w tym miejscu się modlić. Według słownika „sanktuarium” to miejsce,
w którym Pan Bóg w sposób szczególny
udziela łask. Chciałbym, żeby każdy człowiek, który będzie przychodził tutaj, usłyszał w swoim sumieniu właśnie głos Pana
Boga. I to jest coś, co będzie trwało do końca świata. Dokąd my będziemy tutaj, na tej
polskiej ziemi, dopóki imię Jezusa będzie
głoszone, dopóty będzie ciągłe budowanie
tego sanktuarium.
– Co jest siłą tego miejsca?
– Siłą tego sanktuarium byli i będą ludzie. Każdy, kto na swój sposób będzie
nam mówił, jak działa Opatrzność Boża
w jego życiu. Każdy człowiek, który przyjdzie tutaj i powie chociaż raz jedno „Ojcze
nasz” i „Zdrowaś Maryjo”. Sanktuarium to
także codzienna modlitwa, Eucharystia,
spowiedź święta, namaszczenie chorych…
To są najlepsze środki do budowania tego
miejsca i relacji Pana Boga z ludźmi.
– W tej chwili Msze święte są odprawiane
w Panteonie Wielkich Polaków, w miejscu
dosyć kameralnym i przytulnym. Ksiądz
jest przygotowany na tę pierwszą Mszę
w Świątyni? Potężnej przestrzeni, którą wypełnią prawdziwe tłumy?

– Mógłbym tę Mszę odprawić nawet
dzisiaj. Nasza Świątynia jest jednym z kościołów jubileuszowych. Kiedy przechodziliśmy przez Bramę Miłosierdzia, wspólnie
modliło się tu ponad 200 osób. Było to dla
mnie wielkie wzruszenie. Głos, który rozbrzmiewał w budującym się kościele, dawał wrażenie, że to jest coś potężnego, że
Bóg jest tak potężny w swojej Opatrzności.
Ta Świątynia bardzo pięknie pokazuje ową
potęgę Pana Boga. Wierzę, że dzięki tej potędze Boga nigdy się nie zagubimy i nikt
z nas nie będzie czuł się mały. Dlatego tak
ważne jest, by wypełniać Świątynię modlitwą. Jeżeli będzie nas dużo, to dopiero wtedy poczujemy, jak bardzo pięknie jest być
i żyć razem blisko Pana Boga.
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Nasi Darczyńcy

Wielkie dzięki

Grono Darczyńców, którzy otwierają swe serca, by wspierać budowę Świątyni
Opatrzności Bożej, liczy dziś ponad 80 tys. Choć każdy z nich jest inny i ma
inną historię życia, łączy Ich jedno – zawierzyli siebie i swoich bliskich Panu
Bogu i Jego Opatrzności. Opowiadają nam swoje historie, by dać świadectwo
wiary i by podziękować… Za rodzinę, zdrowie lub zwyczajnie – za każdy dzień.

- Przez wiele lat pragnąłem napisać i podziękować, ale na wspomnienie przeżytych na
nieludzkiej ziemi lat, zalewałem się łzami i nie
mogłem pisać. Na Syberii był głód i chłód,
miałem 12 lat, moja siostra 14, a Mama była
bardzo chora na serce i nie mogła pracować. Praca w kołchozie była bardzo ciężka,
a Mama modliła się na różańcu i prosiła Boga,
aby choć na jeden dzień wrócić do Polski i tu
spokojnie umrzeć. Bóg wysłuchał Jej próśb,
wróciliśmy do kochanej Ojczyzny i po dwóch
latach kochana Mama szczęśliwie odeszła do
Pana, a ja z ogromną wdzięcznością włączam
się w budowę Świątyni - pisze we wzruszającym liście Pan Roman z Białogardu. Jeden
z wielu, którzy swoje osobiste doświadczenia
życiowe przekładają na poczucie silnej więzi
ze Świątynią Opatrzności Bożej.
Setki podobnych historii docierają co roku
do Centrum Opatrzności. Tylko w 2015 r. do
Wilanowa trafiło 40 tys. intencji, w których
czciciele Opatrzności Bożej pragną dziękować za otrzymane łaski i prosić o kolejne.
W portalu www.dziekuje.pl w formie krótkich filmów można obejrzeć już prawie 400
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świadectw, nagranych wśród pielgrzymów.
Cała wspólnota Darczyńców liczy już 80 tys.
osób. Bez nich nie udałoby się postawić na
Polach Wilanowskich nawet cegły na cegle.
Wielu Ofiarodawcom co roku udaje się dotrzeć z pielgrzymką do Świątyni, by osobiście
obejrzeć efekty swojego wsparcia.
- Pozostały nam z tego miejsca dobre wspomnienia i kilka zdjęć. Jedno z nich, a jest to
ostatnie zdjęcie mojej mamy przy relikwiach
świętego Jana Pawła II, stało przy niej na szafce szpitalnej aż do śmierci. Dla mojej mamy
budowa Świątyni była sprawą bardzo ważną,
dlatego teraz ja pragnę wspierać budowę Świątyni na ile starczy mi środków - wspomina
pielgrzym z Cieszyna, Pan Dariusz.
Wielu Ofiarodawców pisze o tym, w jaki
sposób propagują ideę budowy w swoich środowiskach: zamawiają Msze święte Wieczyste
w intencjach Bliskich, aby Ci również stali
się częścią wielkiej wspólnoty Darczyńców,
wdzięcznych za opiekę Bożej Opatrzności nad
narodem, ale także nad ich rodziną. Opisują
historie, gdy w sposób niezrozumiały, a wręcz
cudowny, uniknęli śmierci lub kalectwa;

przekonani że przeżyli dzięki opiece Bożej
Opatrzności. Inni wyrażają wdzięczność za
opiekę Opatrzności w zwyczajnym życiu. Za
dobrą pracę, zdany egzamin, kolejne urodziny,
za to że zawsze cudem „starcza do pierwszego”, a dzieci dobrze się uczą. Albo że na starość można się cieszyć wianuszkiem wnucząt,
które w dobrym zdrowiu trzymają się Pana
Boga. Jest też spora grupa tych, którzy żyjąc
na obczyźnie, chcą utrzymać więź z Narodem
Ojców i część swoich dochodów przeznaczają na budowę Świątyni. Pragną prosić o Msze
święte Wieczyste i Msze święte indywidualne.

I otrzymywać wysyłane im pamiątki: medale,
książki, płyty DVD, a ostatnio egzemplarze Biblii, czy Akty Zawierzenia. Poważnie traktują
obietnice Praojców podkreślając, że obietnice
złożone Panu Bogu należy spełniać. Z radością
przyjęli decyzję o budowie i chętnie ją wspierają, nawet ewangelicznym wdowim groszem.
– Przysłowie mówi że „kto na dom Boży
łoży nigdy nie zuboży”. Pragnę ze swej strony zapewnić, że nie tylko nie zuboży, ale Pan
Bóg pomnoży. Czego sam wielokrotnie doświadczyłem - twierdzi Pan Stanisław z Jastrzębia Zdrój.
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Z życia Świątyni Opatrzności

Miłość jest źródłem
- Niech Bóg w swojej Opatrzności pozwoli każdej rodzinie być domowym Kościołem - modlił się ks. Kazimierz kard. Nycz w wigilię Święta Świętej Rodziny.

M

sza święta dziękczynna za łaski,
którymi Bóg obdarza wszystkie rodziny zgromadziła 26 grudnia ub. r.
około tysiąca osób.
- Niech Bóg w swojej Opatrzności pozwoli każdej rodzinie być domowym Kościołem,
w którym dokonuje się uwielbienie Boga,
wychowanie człowieka, w którym na co

dzień daje się świadectwo miłości, podstawowego fundamentu rodzinnego życia - mówił
metropolita warszawski.
Po Mszy świętej ks. Kazimierz kard. Nycz
wręczył dyplomy dla 20 par jubilatów, którzy
w 2015 roku obchodzili okrągłe rocznice ślubu oraz podziękowania dla Darczyńców, którzy wspierają Świątynię od 5 lat.

Kosz pełen intencji

11 tys. intencji złożonych zostało 9 stycznia na ołtarzu Świątyni Opatrzności Bożej.

M

szy św., będącej podziękowaniem
za dar Chrztu świętego oraz wszelkie łaski, które z niego wypływają,
przewodniczył ks. Kazimierz kard. Nycz.
- Przyjechaliśmy specjalnie na tę uroczystość aż z okolic Legnicy, 450 kilometrów. Ale
niosła nas wiara i wdzięczność za małe i wielkie rzeczy, które Pan Bóg czyni w naszym
życiu. Dziękujemy za trzech synów, którzy są
ministrantami i za to, że mamy dostęp do sakramentów. To wielka łaska - cieszyli się Iwona i Mariusz Cieleccy z Wądroży Wielkich.
W czasie Mszy św. na ołtarzu złożono kosz
z 11 tys. intencji. Metropolita warszawski

Iwona i Mariusz Cieleccy z synami przejechali
450 km, aby uczestniczyć w Mszy św. dziękczynnej za dar Chrztu św.
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w homilii przypomniał, że w Świątyni
Opatrzności Bożej wierni wypowiadają nie
tylko słowa wdzięczności za swój chrzest, ale
także za chrzest naszego narodu przed 1050
laty. - W sakramencie chrztu zostaliśmy włączeni nie tylko w tajemnicę paschalną Jezusa, ale zostaliśmy włączeni w Kościół, w Jego
mistyczne nowe ciało, w którym On zbawia
świat i nas - mówił ks. Kazimierz kard. Nycz
w przeddzień Święta Chrztu Pańskiego.

OPATRZNOŚĆ W ŻYCIU ŚWIĘTYCH

„No to ja pojadę”
Wola Pana Boga powinna być dla nas zobowiązaniem. Nawet niepozorne wyzwania mogą zmieniać bieg historii. Jak w przypadku ks. Jerzego Popiełuszki.

T

rzeciego dnia strajku w Hucie Warszawa, robotnicy bardzo chcieli, by któryś z kapłanów odprawił im Mszę św.
Ksiądz prałat Bronisław Piasecki, wówczas
kapelan kard. Stefana Wyszyńskiego, pamięta delegację, która przyjechała na ul. Miodową z prośbą o wyznaczenie duchownego.
Prymas Tysiąclecia w pierwszym momencie poprosił, by to jego kapelan pojechał do
Huty, ale po chwili polecił mu znaleźć jakiegoś innego kapłana. Ksiądz Piasecki nie
wiedział, gdzie szukać. Jadąc w kierunku
strajkujących robotników, dotarł do kościoła
św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Do Mszy
św. szykował się właśnie ks. Jerzy Czarnota.
W tym momencie do zakrystii wszedł ks. Jerzy Popiełuszko. Tylko on był tego dnia wolny. „No to ja pojadę” – oznajmił. W ten sposób młody duszpasterz służby zdrowia stał
się również kapelanem robotników. Gdyby
nie odważny gest, w którym zdecydował, że
to on przekroczy bramy strajkującego zakładu, zapewne nie stałby się solą w oku MSW.
Zapewne także nie zostałby męczennikiem.

To Bóg wybiera odpowiednich ludzi
w odpowiednim czasie. Jedno opatrznościowe wydarzenie potrafi zmienić nie tylko
ludzkie serca, ale także bieg historii. Równie dobrze tego dnia robotnicy mogliby nie
dotrzeć do Prymasa Wyszyńskiego. Ksiądz
Bronisław Piasecki nie musiał trafić do kościoła św. Stanisława Kostki, a ks. Jerzy mógł
nie wejść w tym momencie do zakrystii, albo
też nie zgłosić się tak ochoczo do nieznanej
i trudnej posługi. Bóg jednak zatroszczył się
i o tamtych robotników, i o nas, którzy zyskaliśmy w niebie wielkiego orędownika.
Jedyne, czego Bóg od nas wymaga, to odpowiedzieć z wiarą i odwagą na powołanie.
Wierne wypełnianie woli Bożej, nawet w najdrobniejszych sprawach i pozornie błahych
wydarzeniach, to początek wielkich rzeczy.
Ks. Tadeusz Aleksadrowicz
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Za dar życia

Dziękujemy za wiele darów, które otrzymujemy z łaski Opatrzności. Wśród nich
najważniejszym, obok wiary i miłości, jest jednak nasze życie. Okazją do szczególnej wdzięczności za ten dar będzie Msza św. 2 kwietnia.

M

ałżeństwa, które doczekały się potomstwa i rodzice, których dzieci przyszły na świat, choć lekarze
mówili, że to niemożliwe najlepiej wiedzą,
jak dziękować Bogu za dar życia. Wielu Darczyńców Świątyni Opatrzności Bożej nadsyła także wzruszające świadectwa ocalenia
swojego życia w dramatycznych sytuacjach.
Oni też doceniają każdy dzień, którym Bóg
pozwala im się cieszyć. Msza św. z okazji obchodzonego 25 marca Dnia Świętości Życia
(w tym roku przypada on w Wielki Piątek),
odprawiona zostanie w Świątyni Opatrzności Bożej w sobotę, 2 kwietnia o godz. 12.00.
Eucharystii przewodniczyć będzie ks. Kazimierz kard. Nycz, metropolita warszawski.
Zapraszamy do nadsyłania intencji i osobistego uczestnictwa w tej uroczystości.

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 świętego papieża dla

Dziękuję
Magazyn Centrum
Opatrzności Bożej

wszystkich rodzin, które wspólnie czytają Słowo Boże. Biblię
(waga: 3,7 kg, wym. 24x32 cm)
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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