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IX Święto Dziękczynienia

Zapraszam do Wilanowa

Przerywana przez rozbiory i wojny budowa Świątyni Opatrzności Bożej
wkracza w kolejny etap: mury już stoją, teraz trzeba je wypełnić modlitwą
i nadać wnętrzu artystyczny wyraz. Ufam, że grono czcicieli Opatrzności
Bożej będzie się stale powiększać, czemu służyć ma wspólnota Providentia
Dei. Tegoroczne Święto Dziękczynienia, które wpisało się już w życie powstającego w Wilanowie sanktuarium, będzie miało wyjątkowy charakter.
Z jednej strony odbywa się w roku Jubileuszu Chrztu Polski oraz Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, z drugiej – tuż przed pielgrzymką do Polski papieża Franciszka.
W lipcu przed Świątynią spotkają się tysiące wiernych z całego świata, którzy zmierzać będą do
Krakowa na Światowe Dni Młodzieży. To wszystko dzieje się w roku, w którym wnętrze Świątyni
chcemy udostępnić wiernym. Już dziś zapraszam na te wydarzenia, szczególnie na pielgrzymkę
z relikwiami św. Maksymiliana Marii Kolbego i Darczyńcami z całej Polski, a także ze środowiskami związanymi z kultem miłosierdzia, Rycerstwem Niepokalanej, z Kaszubami, góralami,
górnikami i harcerzami. Niech nikogo nie zabraknie na uroczystej Mszy św. celebrowanej w południe z przedstawicielami Episkopatu Polski i całodniowych uroczystościach pod hasłem „Chrzest
Darem Miłosierdzia” w Wilanowie.
Z serca błogosławię,

Arcybiskup Metropolita Warszawski

Program IX Święta Dziękczynienia, 5 czerwca 2016 r.
CHRZEST DAREM MIŁOSIERDZIA
8.00 – 12.00
Pielgrzymka dziękczynna z relikwiami św. Maksymiliana M. Kolbego od pl. Marszałka J. Piłsudskiego
do Świątyni Opatrzności Bożej
12.00 – 14.00
Msza św. z dokonaniem uroczystego Aktu Dziękczynienia i Zawierzenia Opatrzności Bożej
od 14.00
Otwarcie:
- Miasteczka dla Dzieci i gry rodzinnej pod hasłem
„Wyprawa do Królestwa Niebieskiego”
- Panteonu Wielkich Polaków
5 czerwca 2016
- Ruchomego Teatru XXI wieku dla dzieci
CHRZEST DAREM MIŁOSIERDZIA
14.00 – 15.00
Występ artystów w Miasteczku dla Dzieci
15.00
Wypuszczenie do nieba baloników ,,Dziękuję’’
15.00 – 21.00
Festiwal „Moc Dobra”: Mały Chór Wielkich Serc,
New Life’m, Góralska Orkiestra Dęta ze Skomielnej Czarnej,
Beata Bednarz, występ laureatów konkursu, Armia
21.37
Zakończenie i modlitwa - Moja Rodzina,
iluminacja Świątyni
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8:00-12:00
Pielgrzymka dziękczynna z relikwiami
św. Maksymiliana M. Kolbego z pl. Piłsudskiego
do Świątyni Opatrzności Bożej
12:00-14:00
Msza św. z dokonaniem uroczystego Aktu Zawierzenia
i Dziękczynienia
od 14:00

14:00-15:00
Występ zespołu Arka Noego z gośćmi: Maleo, Mariką,
Mietkiem Szcześniakiem w „Miasteczku dla Dzieci”
15:00
Wypuszczenie do nieba baloników „Dziękuję”
15:00-21:00
Festiwal wiary i nadziei „Moc Dobra”:
Deus Meus & Mietek Szcześniak, Antonina Krzysztoń,

IX Święto Dziękczynienia

IX Święto Dziękczynienia – dziękując
za chrzest z męczennikiem miłosierdzia

Po raz 9. ulicami Warszawy przejdzie dziękczynna pielgrzymka do Świątyni
Opatrzności Bożej. W tym roku niesione w niej będą relikwie św. Maksymiliana
Kolbego. Rodzinne święto także i tym razem zakończy wspólna zabawa w Miasteczku dla Dzieci i Festiwal „Moc Dobra”.

Ś

więto Dziękczynienia przyciąga co
roku coraz większe rzesze pielgrzymów. Tradycyjnie uczestniczą w nim
Kaszubi, górale, górnicy, harcerze i czciciele
Opatrzności Bożej, nie tylko z Polski. W tym
roku dołączą także środowiska związane ze
św. Maksymilianem i Rycerstwem Niepokalanej.
5 czerwca w 11-kilometrowej pielgrzymce
z pl. Marszałka J. Piłsudskiego do Wilanowa, przeniesiemy z ojcami franciszkanami
relikwie męczennika, który oddał życie za
współbrata w Oświęcimiu. Włosy z brody
świętego i fragment jego koszuli, zamknięte
w relikwiarzu w kształcie wzniesionych dłoni z dwiema koronami, mają przypominać
o obchodzonej w tym roku 75. rocznicy męczeńskiej śmierci założyciela Niepokalanowa, który całym swoim życiem i dziełami dał
świadectwo postawy miłosierdzia.
Po Mszy św. odprawionej z przedstawicielami Episkopatu Polski tradycyjnie otwarte
zostanie Miasteczko dla Dzieci z grą rodzinną, w tym roku pt. „Wyprawa do Królestwa
Niebieskiego”. W dotarciu do celu, którym
jest niebo, drogą wzdłuż strumienia Wody
Żywej rozpoczynającego się przy Bramie
Życia, będą pomagać najmłodszym specjalne drogowskazy. Przy każdym z nich dzieci
spotkają posłańców z nieba: gołębie z listem
i zadaniami oraz postacią do naśladowania, m.in. św. Maksymilianem. Przechodząc
przez Bramę Życia, symbolizującą chrzest
święty, dzieci dostaną specjalną pieczęć

i „przewodniczek” w kształcie kropli wody.
Po dotarciu do nieba wszystkie dzieci otrzymają korony – symbol uczestnictwa w Królestwie Niebieskim.
W Miasteczku dla Dzieci nie zabraknie
zabaw na dmuchanych zamkach, baniek mydlanych i konkursów rysunkowych. 5 czerwca na Polach Wilanowskich będzie także
dużo dobrej muzyki chrześcijańskiej. Na
małej scenie odbędzie się występ artystów
dla najmłodszych. Po południu po raz drugi przy Świątyni odbędzie się finał Festiwalu
„Moc Dobra”, muzyczne wydarzenie z misją
i potężnym przesłaniem nadziei, wiary, miłości i dobra. Przed Świątynią zagrają zespoły
profesjonalnych i debiutujących muzyków,
którzy chcą przyciągać młodych do Kościoła
przesłaniem muzyki chrześcijańskiej.
IX Święto Dziękczynienia zakończy iluminacja Świątyni.
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Co słychać na budowie?

Zanim otworzą się drzwi Świątyni
Zaledwie kilka miesięcy dzieli nas od otwarcia świątyni dla wiernych. Trwają prace nad ogrzewaniem.

W

nętrze Świątyni Opatrzności Bożej już czeka na wiernych, którzy wypełnią je modlitwą i śpiewem. W marcu zdemontowano ogromny
podest, zawieszony na wysokości prawie
35 metrów nad posadzką. Skomplikowana
operacja, z użyciem czterech siłowników
zdolnych udźwignąć nawet 400 ton, trwała
blisko tydzień i musiała być wykonana z zegarmistrzowską precyzją. Przeszło 120-tonowa konstrukcja o powierzchni blisko 500
metrów kwadratowych była niezbędna do
prowadzenia prac w kopule. – Jej opuszczenie było dla mnie największym do tej pory
inżynierskim wyzwaniem. Nie było miejsca
na błędy. Najmniejszy byłby katastrofalny
w skutkach – mówi Paweł Stępień z Warszawskiego Przedsiębiorstwa Mostowego

Mosty sp. z o.o. Dlatego pierwsze dwa metry podest pokonał w dwa dni. W kolejne,
zanim znalazł się na posadzce, opuszczany
był 8 metrów dziennie. Dopiero dzięki zdemontowaniu podestu można zobaczyć całe,
ogromne wnętrze Świątyni wraz z kopułą
i imponującym świetlikiem.
Dzięki łagodnej zimie, udało się zakończyć
prace porządkowe od strony południowej
oraz prace przy kaplicach. Wykonano izolację termiczną i przeciwwilgociową dachów
kaplic wraz z obróbkami miedzianymi, przeszklenia wejść, podłogi z granitu strzegomskiego. Zamontowano drzwi szklane między
kaplicami a rotundą stanowiącą główną część
Świątyni. Tuż przed otwarciem będą gotowe
także drzwi w portalach wejściowych.
Wraz z pierwszymi dniami wiosny ruszyły

Widok na wnętrze kopuły po demontażu podestu technicznego.
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Czekając na otwarcie
prace przygotowawcze do instalacji ogrzewania podposadzkowego w nawie głównej.
Zrealizowane zostały trasy doprowadzające ciepło do podłogi oraz trasy kablowe pod
oświetlenie i nagłośnienie, które będą biegły
pod posadzką. Odpowiednią temperaturę
wnętrza zapewni ogrzewanie podłogowe oraz
specjalne nawiewy. Gotowe jest już podposadzkowe ogrzewanie prezbiterium oraz chóru o powierzchni blisko 300 m2, który wkrótce
pomieści organy, orkiestrę symfoniczną i kilkuset chórzystów.
Ten ważny etap zwieńczy montaż posadzki wewnętrznej, do której zostanie wykorzystany wysokiej jakości biały marmur.
Posadzka w nawie głównej Świątyni ma
blisko 1500 m2 powierzchni. Ze względu na
ogromną kubaturę (ponad 122 tys. m3) wyzwaniem będzie także zapewnienie odpowiedniej wentylacji Świątyni oraz Panteonu
Wielkich Polaków. W czterech kaplicach,
zakrystii oraz pomieszczeniach technicznych
zamontowane zostaną grzejniki. Te wszystkie
prace, wraz z montażem miedzianych, przeszklonych drzwi w portalach wejściowych
oraz przeszkleniami okien i wejść, a także
elewacji kamiennej dwóch kaplic południowych kosztować będą blisko 20 mln zł.

– Prace przy Świątyni są możliwe tylko
dzięki hojności naszych Darczyńców. To oni
budują to niezwykłe Wotum – podkreśla Piotr
Gaweł, prezes Centrum Opatrzności Bożej.

Skomplikowane opuszczanie podestu technicznego
wraz z demontażem jego konstrukcji trwało przeszło miesiąc.

Prace przy przeszkleniach kaplic oraz realizacji posadzki granitowej.

Realizacja instalacji ogrzewania podposadzkowego
w prezbiterium i na chórze.
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Opatrzność w życiu świętych

Gdy Opatrzność i Niepokalana zechcą

– A co zrobić z figurą, którą ojcowie postawili na moim polu? – zapytał książę
Jan Drucki-Lubecki, wskazując Matkę Bożą stojącą z gestem rozłożonych rąk
na skraju jego majątku. – Ofiarujemy tę figurkę księciu. Niech tam pozostanie
– odpowiedział św. Maksymilian, już niemal godząc się, że nie zbuduje w Niepokalanowie klasztoru.

N

akład „Rycerza Niepokalanej” od początku rósł niezwykle dynamicznie.
Już pierwszy numer, zaplanowany
na 2 tys. egzemplarzy, trzeba było drukować
w liczbie 5 tys. To dlatego o. Maksymilian szukał coraz większych drukarni. Z Krakowa, za
zgodą przełożonych, przeniósł wydawnictwo
do Grodna, ale i tam szybko okazało się, że
trzeba jeszcze wydajniejszych maszyn i lepszego transportu. Okazja nadarzyła się, gdy
pewnego dnia dotarła wiadomość od księcia
Jana Druckiego-Lubeckiego, który sprzedawał
majątek Teresin. Miejsce idealne: blisko Warszawy, tuż przy stacji kolejowej, przy trasie
z Zachodu na Wschód. Książę pozwolił wybrać najlepszą działkę. Nie chciał od zakonników pieniędzy. Poprosił tylko, by tak długo,
jak będzie istniał klasztor, odprawiać 26 Mszy
św. rocznie w intencji jego rodziny. Ojciec
Maksymilian, nie tracąc czasu, wystawił na
teresińskich polach figurę Niepokalanej, by
jako Właścicielka, Strażniczka i Gospodyni
opiekowała się tym miejscem.
– Władze zakonne zgodziły się na założenie nowego klasztoru wydawnictwa, ale
nie zgodziły się jednak na przyjęcie warunków księcia – opowiada o. Piotr Szczepański,
franciszkanin. Ojciec Kolbe oznajmił decyzję
księciu. Gdy ten zapytał, co ma zrobić z figurką Niepokalanej, zakonnik odpowiedział,
że to Jej powierzyli dar księcia, niech więc
ona tam zostanie. Książę Jan Drucki-Lubecki
zamyślił się głęboko.
– To pozostańcie i wy – oznajmił, oddając
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braciom pole bez żadnych zobowiązań. 1 października 1927 r. książę własnoręcznie podpisał darowiznę pięciu morgów ziemi ornej.
W późniejszych latach kilkakrotnie powiększał darowiznę aż do 25 hektarów, czyli rozmiaru połowy państwa watykańskiego.
Ojciec Maksymilian Kolbe często powtarzał: „Jeśli Opatrzność i Niepokalana tego
zechcą”. Wiedział, że Bóg pozwala pokonać
wszystkie przeszkody. Wiele razy w swoich
konferencjach dla współbraci wspominał,
że to przecież Maryja wybrała sobie miejsce
pod klasztor i Ona opiekuje się tym dziełem.
Dowodem na to może być niezwykły rozwój wydawnictwa. Obok dwóch głównych
tytułów i kilku periodyków, nakład samego
„Rycerza Niepokalanej” w grudniu 1938 r.
wynosił milion egzemplarzy.

Burzliwa historia budowy

Historia Świątyni Opatrzności Bożej cz.1

Po ponad 220 latach, wbrew wielu trudnościom, a bez wątpienia dzięki
wsparciu Bożej Opatrzności, Świątynia niebawem otworzy swoje drzwi dla
pielgrzymów. Trzeba jednak, byśmy pamiętali jak długa i burzliwa jest historia
budowy tego Wotum.

I

dea tej świątyni ewoluowała na przestrzeni lat. Początkowo inicjatywa związana
była z podziękowaniem za konstytucję,
która miała być ratunkiem dla Polski, jednak
dalsze losy kraju spowodowały, że świątynia stała się wotum za odzyskaną wolność,
o którą przez wiele lat walczyli Polacy… To
także wotum za ludzi, którzy oddali za nią
życie oraz za wielkich Polaków XX wieku
takich jak św. Jan Paweł II i Prymas Tysiąclecia. Nade wszystko jednak współczesnemu
człowiekowi ma pokazywać Boga, który jest
blisko, czuwa nad nami każdego dnia i uczyć
nas postawy wdzięczności za tę opiekę przez
proste słowo „dziękuję”.
Pierwotna idea budowy świątyni pod
wezwaniem Opatrzności Bożej zrodziła się
jeszcze za czasów panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dwa dni po
uchwaleniu Konstytucji 3 Maja w 1791 roku,
Sejm Czteroletni podjął uchwałę o wzniesieniu wotum narodu, którym początkowo
miał być kościół w Ujazdowie, na terenie nowoczesnej rezydencji królewskiej. Zdaniem
historyków król Stanisław August sam wybrał to miejsce. Prawdopodobnie kierował
się tym, iż ziemia ta była już poświęcona,
a obok znajdował się niewielki cmentarz.
Spośród licznych projektów architektonicznych świątyni król wybrał projekt oparty na
rzucie krzyża greckiego – autorstwa Jakuba
Kubickiego. 15 marca 1792 marszałek Sejmu Stanisław Małachowski przypomniał na
posiedzeniu Izby o podjętym zobowiązaniu
budowy. Ruszyły prace przygotowawcze

i między 19 marca a 3 maja, osiem tysięcy robotników i żołnierzy wyrównywało
teren oraz przygotowywało wykopy pod
fundamenty świątyni. 3 maja 1792 podczas
obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia
Konstytucji odbyła się ceremonia złożenia
kamienia węgielnego. Ceremonię rozpoczął
Prymas Michał Jerzy Poniatowski, poświęceniem wody i soli. Następnie pobłogosławił kamień, który miał zostać wmurowany.
Ubrani w narodowe barwy murarze, przenieśli kamień na wyznaczone miejsce, a następnie włożono pod niego medale okolicznościowe i monety. Budowa trwała krótko,
bo 18 maja 1792 roku do Polski wkroczyła
armia Imperium Rosyjskiego. 16 czerwca
1792 r. prace przy budowie świątyni przerwano. Na polecenie króla Stanisława Augusta z podwalin budowy stworzono niewielką
tymczasową kaplicę.
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Budujemy sanktuarium

Wspólnota Darczyńców Providentia Dei

Świątynia to nie tylko budynek. To przede wszystkim ludzie, którzy wypełnią
świętą przestrzeń swoją obecnością i modlitwą. Już wkrótce powstanie Wspólnota Darczyńców Providentia Dei, czcicieli Opatrzności Bożej.

S

ą wyjątkowe miejsca, które wyznaczają rytm życia duchowego, promieniują
blaskiem i przyciągają pielgrzymów szukających pocieszenia, umocnienia wiary, przebaczenia grzechów oraz pragnących dziękować
za dobro, które spotyka ich w życiu. Kraków
ma Łagiewniki, Częstochowa – Jasną Górę,
Warszawa już za kilka miesięcy będzie miała
sanktuarium Opatrzności Bożej w Wilanowie.
– Sensem istnienia sanktuarium są jednak ludzie, którzy wypełnią jego przestrzeń
śpiewem i modlitwą. To dzięki nim święta
przestrzeń Domu Bożego żyje sakramentami, udzielanymi tym, którzy szukają Chrystusa – mówi proboszcz parafii Opatrzności
Bożej, ks. Tadeusz Aleksandrowicz. Świątynia
Opatrzności Bożej jest wyjątkowa także z tego
względu, że miała już swoją wspólnotę wiernych na długo, zanim w jej okolicach pojawiły
się pierwsze bloki. Dziś stoi w centrum kilkudziesięciotysięcznego Miasteczka Wilanów,
ale wspólnota Darczyńców, licząca ponad 80
tys. osób, rozsiana jest po całej Polsce, a nawet
po całym świecie. – Pragnę nadać tej wielkiej
grupie ludzi bardziej wspólnotowy charakter.
Bo chociaż w większości przypadków nie znają
się, to przecież łączy ich wiele. Przede wszystkim cześć dla Opatrzności Bożej, w świetle
której patrzą na wydarzenia swojego życia –
mówi ks. Kazimierz kard. Nycz. – Zamierzam
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Pan Jacek Waliczak wraz z rodziną z Żabnicy
w Beskidzie Żywieckim. Przejechali 400 km, aby
uczestniczyć we Mszy św. dziękczynnej za dar życia. Od 3 lat wspierają budowę Świątyni.

więc w specjalnym liście w sierpniu tego roku,
zaprosić wszystkich do budowy przy Świątyni Wspólnoty Providentia Dei. Dzięki niej
razem będziemy kroczyć drogami Opatrzności, wzrastając w wierze i wdzięczności Bogu,
za Jego niezwykły plan wobec każdego z nas.
Wspólnota będzie potrzebna także Świątyni,
która wkracza w kolejny etap, polegający na
wyposażeniu i ozdobieniu jej, co zajmie co
najmniej kolejne lata – zapowiada ks. Kazimierz kard. Nycz, metropolita warszawski.
Darczyńcy Świątyni Opatrzności Bożej już
dziś mają wiele okazji do spotkania. Tysiące
z nich uczestniczą w czerwcowej pielgrzymce
ulicami Warszawy i rodzinnym Święcie Dziękczynienia w Wilanowie. Wielu przyciągają
dziękczynne Msze św. pod przewodnictwem
metropolity warszawskiego w ciągu roku.

Pani Teresa Chabros z Gdańska. Pokonała 400 km,
aby dotrzeć na Mszę św. dziękczynną za dar życia.
Od 2 lat wspiera budowę Świątyni.

Pan Tadeusz Ornatowski z Warszawy podczas
Mszy św. dziękczynnej za dar życia. Od 6 lat wspiera budowę Świątyni.

– Świątynia Opatrzności Bożej to wielki
dar dla mnie i mojej rodziny. Za tak wiele chciałbym podziękować Panu Bogu. Tak
wiele otrzymaliśmy także jako naród – mówi
Kazimierz z Mizernej.
Mury powstającego sanktuarium już wypełniają się modlitwą wiernych z całej Polski.
– Przyjechaliśmy z daleka, bo wierzymy
że w tej świątyni obficie udzielane będzie
Boże błogosławieństwo dla tych, którzy ufają Opatrzności – podkreśla rodzina państwa
Cieleckich.
Bez wiary tysięcy rodzin, powstanie świątyni na Polach Wilanowskich nie byłoby
możliwe. Wiele osób ofiarowało w intencji
jej budowy także swoje cierpienie. To oni szerzą kult Bożej Opatrzności w swoich małych
wspólnotach, zapalając kolejne serca do włączenia się w wielkie dziękczynienie polskiego
narodu. Z pewnością wielu z nich z radością

odmawiać będzie modlitwę wkrótce powołanej Wspólnoty Darczyńców Providentia Dei,
która ma umacniać wszystkich jej Członków
i propagować kult Bożej Opatrzności:

Państwo Edward i Halina Kurowie z Warszawy.
Od 3 lat wspierają budowę Świątyni.

Dzięki Ci Trójjedyny Boże za Twoją opiekę nad nami.
Zawierzam się Tobie, prowadź i mów do nas.
Opatrzności Boża – czuwaj nad nami.
Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu…
Zdrowaś Maryjo…
Amen

– To wielka łaska, że Świątynia Opatrzności Bożej jest tak blisko. Mogę tu dosyć często
przyjeżdżać, wspierać budowę i spotykać innych Darczyńców. Widzę, jak wielu jest tych,
którzy gotowi są pokonać setki kilometrów,
by tu zawierzyć swoje życie Bożej Opatrzności: dziękować za wszystkie łaski i prosić
o opiekę nad swoją rodziną także w przyszłości - podkreśla pani Krystyna z Warszawy.
Świątynia w Wilanowie już żyje więc ciepłem serc, rozpalonych kultem Opatrzności
Bożej. Z każdym rokiem przybywa tych, którzy pragną, by stała się ona centrum dziękczynienia i zawierzenia Bogu życia nie tylko swojego, ale także przyszłych pokoleń Polaków.
Z okazji otwarcia Świątyni wszystkie te
osoby będą mogły zostać uhonorowane na
Tablicy Pamięci Darczyńców.
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Słuchaliśmy ze łzami
Adam Dąbrowski wciąż wspomina Misję Pokojową ONZ na Synaju. Choć minęło niemal 40 lat.

D

ziś, z perspektywy lat wszystko wygląda inaczej. – Spokojniej oceniam
tamte dni, chociaż ciężkie były czasy
dla wierzących mundurowych. Coraz wyraźniej widzę też, że Bóg całe życie mną się
opiekował – mówi emerytowany porucznik.
W wojsku służył 15 lat. W 1979 r. został
przydzielony do Misji Pokojowej, którą ONZ
zorganizowała po wojnie arabsko-izraelskiej
na Synaju. Żołnierze mieli m.in. rozminowywać i naprawiać drogi oraz pilnować strefy
buforowej. Do zadań Adama Dąbrowskiego
należało rozwożenie żywności między stanowiskami żołnierzy. Chociaż za jedyną broń
służyły im emblematy ONZ, walczyć musieli
z napadami na posterunki i magazyny. Biedni Arabowie wiedzieli, że Polacy nie będą
do nich strzelać. W dzień dobrze ze sobą
żyli, w nocy zdarzały się włamania. Dzięki
Opatrzności obyło się prawie bez strat w ludziach. Poza wypadkiem, gdy zginął jeden
z nich. Adam Dąbrowski musiał pisać list do
jego matki w kraju.
Raz w transporcie z Polski dotarły taśmy
z pierwszej pielgrzymki papieskiej. Jakaś dobra dusza ukryła je między propagandowymi
filmami produkcji radzieckiej. Dąbrowski,
który odpowiadał za obozową bibliotekę, bez
wiedzy przełożonych urządził pokaz w letnim
kinie. 500 żołnierzy w ciszy i ze łzami patrzyło,
jak Jan Paweł II na pl. Piłsudskiego wypowiada
prorocze słowa o zstąpieniu Ducha św. i odnowieniu oblicza ziemi.
– To był początek wolności. To nic, że zastępca dowódcy kontyngentu nawrzeszczał.
Opatrzność zrobiła swoje – wspomina Adam
Dąbrowski.
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Pan Adam Dąbrowski dziękuje Opatrzności Bożej
za nieustającą opiekę

Wzrusza się także, gdy opowiada o tym, jak
Bóg darował dodatkowe lata życia jego mamie,
która po ciężkim wylewie straciła mowę. Ciężkie miała życie. Od chwili, gdy przeżyła rzeź
Wołynia, i przesiedlona została z ojcem na
9 hektarów ornej ziemi w pobliżu Opola. Od
rana pracowała z kosą i widłami, wieczorem
goniła dzieci do kościoła. Bo bez Boga, ani
do proga. A gdy zaniemogła, a lekarz powiedział, że już się z łóżka nie podniesie, Adam
sam podniósł ją, przeżegnał się i zaczął mówić
modlitwę, jak uczyła go mama od dzieciństwa. Błędnym wzrokiem popatrzyła na syna,
i po chwili zaczęła sama szeptać. Odzyskała
i mowę, i władzę w ciele.
Adam Dąbrowski od dwóch lat wspiera
budowę Świątyni Opatrzności Bożej. – Bez
niej i bez swojej kochanej żony to ja bym
już dawno poległ. Na wszystkich frontach
– mówi 67-latek.

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Usiądź w papieskim samolocie
104 wizyty Jana Pawła II w 130 krajach robią ogromne wrażenie nawet dzisiaj.
Nie byłyby możliwe, gdyby nie samoloty. Muzeum udało się pozyskać 50 foteli
z maszyny, która przewoziła świętego papieża.

W

W zdobyciu foteli niezbędnych do odtworzenia atmosfery samolotu sprzed 30 lat
przyszedł z pomocą polski największy przewoźnik lotów typu cargo, firma Sprint Air.
Jedną z pierwszych zakupionych przez nich
maszyn był SAAB 340, a właśnie taką maszyną o numerze 005 podróżował na początku
swego pontyfikatu św. Jan Paweł II. Ponieważ
samolot Darczyńcy był używany do przewozu towarów, wymontowane fotele czekały na
swoją kolejną szansę. Dzięki żmudnym poszukiwaniom oraz hojności Darczyńcy, fotele wzbogacą ofertę Muzeum Jana Pawła II
i Prymasa Wyszyńskiego.

Copyright Saab AB / Åke Anderson

czasie swego 27-letniego pontyfikatu papież Jan Paweł II spędził
2 lata poza Watykanem, podróżując po wszystkich zamieszkanych kontynentach. Przebył odległość równą 30 okrążeniom Ziemi.
Większość swoich apostolskich podróży,
pielgrzymek wiary, rozpoczynał od słów:
„Przybywam jako Papież – Pielgrzym”.
Wątek podróżniczy jest także wyeksponowany w projekcie powstającego Muzeum
Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, w postaci sali przypominającej wnętrze samolotu,
jakim przemieszczał się Wielki Polak. Papież
korzystał z samolotów włoskiego operatora
Alitalia, zaś stało się zwyczajem, iż powracał
do Rzymu samolotami przewoźnika państwa, w którym odbywał pielgrzymkę. Pozyskanie niemal 50 foteli lotniczych z końca lat
70. okazało się nie lada wyzwaniem. Fotele
lotnicze to cenny i trwały produkt, który ze
względu na swoją duralową konstrukcję często po odnowieniu trafia ze starych złomowanych maszyn do nowych.
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Dla naszych Darczyńców

Budujemy Tablicę Pamięci Darczyńców.
Nie może Cię tutaj zabraknąć!

Darczyńcy, którzy przybywać będą do Świątyni Opatrzności Bożej, na specjalnej multimedialnej tablicy będą mogli odnaleźć siebie wśród tysięcy innych, od
lat wspierających jej budowę.

O

bok historii budowy Świątyni, biogramów osób pochowanych w Panteonie Wielkich Polaków i Mężów
Opatrznościowych, dziejów Polski będą mogli znaleźć także własną historię.
– Chcemy, by znalazł się trwały ślad ich
zaangażowania w niezwykłe dzieło budowy
Wotum Narodu. Chcielibyśmy podkreślić
intencje dziękczynienia i zawierzenia, jakie
powierzają Bogu Darczyńcy. Nie kieruje nimi
bowiem zwykła chęć dołożenia się do budowy kościoła, ale przede wszystkim osobiste
doświadczenie i odczytywanie wydarzeń z ich
życia w perspektywie działania Bożej Opatrzności – mówi Piotr Gaweł, prezes COB.

Multimedialna tablica będzie gotowa na
otwarcie Świątyni, jesienią tego roku. Oprócz
zdjęć znajdą się na niej biogramy, które napiszą sami Darczyńcy wraz z krótką informacją, za co chcą dziękować Bożej Opatrzności
lub kogo Jej powierzają. Tablica umożliwi
wyszukiwanie Darczyńców przez podanie
nazwiska lub miejscowości. Wszystkich Darczyńców zapraszamy do nadsyłania zdjęć
i not biograficznych, które będą zamieszczone na tablicy. Dzięki temu, podczas każdej
wizyty będzie można je pokazać swoim bliskim i przyjaciołom.
Prosimy o przesyłanie materiałów do
30 czerwca na adres biura Centrum.

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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