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NASZE WSPÓLNE DZIEŁO

Zbliżamy się do zakończenia pierwszego etapu budowy Wotum 
Wdzięczności. Jeśli Bóg pozwoli to 11 listopada tego roku za od-
zyskaną niepodległość, będziemy dziękować już w  otwartej dla 
wiernych Świątyni. W Świątyni Opatrzności będziemy też wyra-
żać wdzięczność za Konstytucję 3 maja, za wielkie wydarzenia 
w historii naszej Ojczyzny, a także za wielkich Polaków, którzy tę 
historię tworzyli.

Już dziś błogosławię wszystkim Darczyńcom przyczyniającym się do powstawania Wotum 
Wdzięczności. Bez Was to dzieło nigdy by nie zostało zrealizowane. Bez Waszego zaan-
gażowania i apostolstwa nie udałoby się zbudować wielkiej Wspólnoty Providentia Dei. 
Każdego dnia powierzam Was Bogu i gorąco proszę o modlitwę oraz propagowanie idei 
dziękczynienia wśród bliskich. Niech dzieło upiększania i tworzenia narodowego sanktu-
arium w Wilanowie zgromadzi nas wszystkich wokół Świątyni Opatrzności Bożej.

Z serca błogosławię,

Arcybiskup Metropolita Warszawski

Z ostało niewiele czasu do otwarcia Świą-
tyni. Praca wre i ufamy, że Opatrzność 
Boża będzie jej sprzyjać, tak jak czu-

wała nad tą budową, zsyłając tysiące życz-
liwych Darczyńców, oddanych Bogu  i  idei 
dziękczynienia – mówi prezes Centrum 
Opatrzności Bożej, Piotr Gaweł.

W  ostatnich tygodniach w  trzech ka-
plicach ułożono na podłodze strzegomski 
granit i  zainstalowano ogrzewanie grzejni-
kowe. Wcześniej sfinalizowano prace nad 
kamienną elewacją oraz przeszkleniami 
okien i  wejść dwóch kaplic południowych. 
Dobiega końca realizacja niesłyszalnej dla 
ludzkiego ucha wentylacji, zarówno w głów-
nej części Świątyni jak i  Panteonie Wiel-
kich Polaków. Wszystko po to, by każdy, 
kto wejdzie w  progi Świątyni, poczuł nie 
tylko wielkość Bożej Opatrzności, ale także 
odnalazł w  niej swoje miejsce, czuł się do-
brze duchowo i fizycznie. – Temu drugiemu 
mają służyć m.in. rozwiązania techniczne 
związane z  cyrkulacją powietrza i  akustyką. 

Tuż przed otwarciem

Zapraszamy na otwarcie

Choć pierwszy etap budowy dobiega końca, wciąż potrzebne są fundusze na 
pokrycie kosztów wszystkich prac.
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Docelowo w Świątyni będą się przecież od-
bywać uroczystości z udziałem kilku tysięcy 
osób – podkreśla prezes Centrum Opatrz-
ności Bożej. Wentylacja i  zamontowane już 
ogrzewanie nadmuchowe zapewnią zarówno 
we wnętrzu Świątyni, jak i w Panteonie (łącz-
na kubatura ponad 122 tys. metrów sześcien-
nych) termiczny komfort wszystkim wier-
nym o każdej porze roku. 

W  lipcu ukończono podbudowę posadz-
ki, na tyle mocną, że może na nią wjechać 
kilkutonowy podnośnik, który umożliwi ob-
sługę instalacji oświetlenia, czy nagłośnienia 
w świątyni. W podbudowie, na którą zużyto 
1000 m3 keramzytu, przykrytego warstwą 
zbrojonego betonu ułożono w  sumie 19 km 
rur wykorzystywanych do ogrzewania pod-
łogowego. Jeśli tylko uda się zebrać odpo-
wiednie środki, już wkrótce w nawie głównej 
o powierzchni ponad 1700 m2 rozpocznie się 
układanie wysokiej jakości białego marmu-
ru Calacatta Lincoln o  grubości 3 cm. Bloki 
kamienia o wadze od 10 do 20 ton przyjadą 
z  Carry we Włoszech. W  Świątyni płyty po 
przycięciu do zaprojektowanej wielkości będą 
układane tak, by naturalne przeżylenia kamie-
nia tworzyły jednorodny wzór. Od najjaśniej-
szych w  centrum Świątyni, czyli tam, gdzie 
znajduje się świetlik, przez który do Panteonu 
wpadają promienie słoneczne. Koszt wszyst-
kich niezbędnych prac do otwarcia Świątyni, 
w tym wykonanie i montaż drzwi w portalach 
wejściowych, wyniesie blisko 20 mln zł. 

– To wszystko nie byłoby możliwe bez za-
angażowania naszych Darczyńców. Każdego 
roku Centrum Opatrzności Bożej w  całości 
wykorzystuje fundusze zebrane na budowę 
i z nowym rokiem rozpoczyna gromadzenie 
środków potrzebnych na kontynuację prac. 
Każda ofiarowana cegiełka to kolejny krok 
ku ukończeniu pierwszego etapu dzieła Wo-
tum Wdzięczności – otwarcia Świątyni dla 
wiernych – podkreśla Piotr Gaweł, dodając, 
że upiększanie Świątyni będzie równie waż-
nym wyzwaniem, co wzniesienie jej murów. 
To dzieło, które mamy okazję zapoczątko-
wać, realizując testament naszych praojców. 
Liczymy też, że do dotychczasowych Dar-
czyńców dołączą kolejni, ich bliscy i  przy-
jaciele, którzy w ten sposób staną się człon-
kami wielkiej Wspólnoty Providentia Dei, 
współtworząc wymiar duchowy i  material-
ny tego miejsca – zachęca prezes Centrum 
Opatrzności Bożej.
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IX ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA ZA NAMI

130 kapłanów z  całej Polski celebrowało  
5 czerwca Mszę Św. dla ponad 8 tys. osób, 
które dotarły do Wilanowa, by celebro-
wać Święto Dziękczynienia pod hasłem: 
„Chrzest Darem Miłosierdzia”. Część 
przeszła w  14  kilometrowej pielgrzymce 
z pl. Piłsudskiego, niosąc relikwie św. Mak-
symiliana Marii Kolbego, męczennika z Au-
schwitz i świadka miłosierdzia. W tym roku 
przypada 75. rocznica Jego aresztowania 
oraz 45. rocznica beatyfikacji.

W Eucharystii, podczas której na ołtarzu 
przed Świątynią Opatrzności Bożej złożono 
13 tys. intencji darczyńców z  całej Polski, 
uczestniczyły władze samorządowe i  pań-
stwowe, w  tym premier Beata Szydło i  mi-
nister Kultury i  Dziedzictwa Narodowego 

prof. Piotr Gliński, przedstawiciele Sejmu, 
Senatu, Kancelarii Prezydenta RP i  Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego. Obecne były 
środowiska franciszkańskie, przedstawicie-
le miast związanych ze św. Maksymilianem, 
środowisk miłosierdzia oraz tradycyjnie oso-
by konsekrowane, górale, górnicy, Kaszubi 
i przedstawiciele Miast Papieskich.

Rozpoczynając Mszę Św., metropolita 
warszawski ks. Kazimierz kard. Nycz przy-
pomniał cel święta. – Jak co roku, dziękuje-
my Bogu za wszelkie dobro w naszym życiu 
i  zawierzamy Bożej Opatrzności nasze oso-
biste, rodzinne, społeczne i państwowe spra-
wy – powiedział. Witając obecnego na uro-
czystości prymasa Grecji i arcybiskupa Aten, 
Sevastianosa Rossolatosa ks. Kazimierz kard. 

Chrzest Darem Miłosierdzia
Przeżywane po raz 9. Święto Dziękczynienia zgromadziło tysiące wiernych, 
wdzięcznych za chrzest Polski i Boże Miłosierdzie.

ORGANIZATOR PATRONAT HONOROWY PARTNER MECENAS SPONSOR

PARTNER WSPOMAGAJĄCY

PATRONAT MEDIALNY INSTYTUCJE I ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE
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Nycz przypomniał, że jego ojczyzna jest nie 
tylko kolebką cywilizacji zachodniej, ale tak-
że miejscem, do którego dotarł z Ewangelią 
św. Paweł. Zaznaczył, że obecność arcybi-
skupa Aten niejako wzywa do solidarności 
z  Grecją, którą dotykają dziś poważne pro-
blemy społeczne i ekonomiczne.

W homilii prymas Grecji zwrócił uwagę, 
że Bóg jest zawsze wierny swoim obietnicom, 
zaś największym zagrożeniem dziś jest nasza 
niewierność, zeświecczenie, życie bez Ko-
ścioła i Boga.

– Sekularyzacja już przeniknęła nasze oj-
czyzny, zalała Europę i  powoduje duchową 
śmierć wielu ochrzczonych – mówił. – To 
mentalność, według której wystarczy nam 
wykształcenie, nasz zawód, pieniądze, przy-
jemności, nauka, technologia... To sposób 
myślenia, który podpowiada ci, że jesteś 
w porządku, że nie masz grzechów, że jesteś 
doskonały, kochasz wszystkich i nie potrze-
bujesz żadnego Zbawiciela. Zatem nie po-
trzebujesz też Kościoła, który głosi ci Słowo 
wiernego Boga i udziela ci sakramentów zba-
wienia! – mówił prymas Grecji, dodając, że 
wznoszona na Polach Wilanowskich Świąty-
nia ma przypomnieć nam wszystkim, że Bóg 
zawsze jest gotów przywracać nam życie, jeśli 
tylko przylgniemy do Niego całym sercem.

Po liturgii dokonany został Akt Dziękczy-
nienia i  Zawierzenia Opatrzności Bożej, po 
którym do Panteonu zostały wprowadzone re-
likwie św. o. Kolbego. Rekordowym powodze-
niem cieszyło się także Miasteczko dla Dzieci, 
w  którym na placu zabaw i  podczas gry ro-
dzinnej „Wyprawa do Królestwa Niebieskiego” 
bawiło się blisko 4 tys. dzieci i rodziców. Wielu 
chciało też zobaczyć Ruchomy Teatr XXI wieku 
i występy artystów podczas II Festiwalu „Moc 
Dobra”, promującego artystów sceny chrześci-
jańskiej, zarówno tych znanych z  dorobkiem 
artystycznym, jak i debiutantów. W jego trakcie 

rozdano statuetki „Wielkie Dzięki”. Nagro-
dzono o.  Andrzeja Bujnowskiego i  Tomasza 
Budzyńskiego. Laureatem publiczności został 
zespół Porozumienie, a jury – Tau. Dodatkowe 
wyróżnienia otrzymały zespoły Albo i Nie oraz 
Soudarion. Podczas IX Święta Dziękczynienia 
na scenie wystąpili także: Beata Bednarz, ze-
spół Armia, New Life’M, Moja Rodzina, Mały 
Chór Wielkich Serc oraz Góralska Orkiestra 
Dęta ze Skomielnej Czarnej. Dzień zakończyła 
iluminacja Świątyni o godz. 21.37.

– Każde kolejne Święto Dziękczynienia 
i  możliwość spotkania raz w  roku tu, na 
Polach Wilanowskich, to ogromna zasługa 
tysięcy Darczyńców, którzy wspierają budo-
wę Świątyni Opatrzności Bożej. Chciałbym 
im z  całego serca podziękować oraz wyra-
zić nadzieję, że dane nam wszystkim będzie 
spotkać się za kilka miesięcy, w  dniu sym-
bolicznego otwarcia Świątyni – powiedział 
ks. Kazimierz Kardynał Nycz.

Uliczny teatrzyk był jedną z wielu atrakcji rodzin-
nej gry pt. „Wyprawa do Królestwa Niebieskiego”. 
A wszystko dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku 
Polskiego. Dziękujemy!
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J eśli Bóg pozwoli, od listopada 2016 r. 
Warszawa wzbogaci się o miejsce, któ-
re w  najbliższych latach może stać się 

nowym Narodowym Sanktuarium. Co wię-
cej – każdy może mieć w  nim swój udział, 
jako Darczyńca i członek wielkiej, modlitew-
nej Wspólnoty Providentia Dei. Wzniesienie 
budynku to pierwszy etap budowy sanktu-
arium, które jest przede wszystkim miejscem 
żarliwej modlitwy. Wraz z  otwarciem drzwi 
rozpocznie się etap upiększania Świątyni.

– Niebawem zostanie ogłoszony pierwszy 
konkurs na wystrój wnętrza. Realizacja zwy-
cięskich projektów trwać będzie od kilku do 
kilkunastu lat – zapowiada prezes Centrum 
Opatrzności Bożej, Piotr Gaweł.

W  momencie otwarcia Świątyni goto-
we będą marmurowe posadzki, ołtarz oraz 
niezbędne na ten moment nagłośnienie, 
oświetlenie i miejsca siedzące dla wiernych. 
Wystrój, który będzie harmonizować z  mo-
numentalnym charakterem Świątyni zosta-
nie zaprojektowany przez twórców, wyło-
nionych w  konkursie. Artystycznie spójną 
całość muszą tworzyć min. ołtarze boczne, 
witraże, drzwi, chrzcielnica. Podobnie trzy 
kaplice – Ukrzyżowania, Ostatniej Wieczerzy 
oraz Zwiastowania, choć każda z nich będzie 
odrębną całością. Wystrój wszystkich ele-
mentów wnętrza musi sprzyjać kontemplacji 
najważniejszych wydarzeń życia Chrystusa, 
ale także podkreślać wymiar naszej wdzięcz-
ności Bożej Opatrzności za tysiącletnie dzie-
je narodu polskiego.

Przeżycie sacrum ma ułatwić obecność 
relikwii Mężów Opatrznościowych, w  tym 
św.  Jana Pawła II i Sługi Bożego ks. Stefana 

kard. Wyszyńskiego – po prawej i lewej stro-
nie ołtarza głównego.

– Od progu będziemy świadomi, że je-
steśmy częścią wspólnoty polskich świętych 
i  błogosławionych. Odczujemy Ich opie-
kę. W  Ich losach ukonkretnia się działanie 
Opatrzności Bożej. Przez nie będziemy uczyć 
wsłuchiwać się w  wolę Bożą, zachęcać do 
modlitwy i inspirować przykładem życia  do-
daje ks. Tadeusz Aleksandrowicz, proboszcz 
i kustosz powstającego sanktuarium.

Świątynia ma wyjątkową symbolikę. Przez 
świetlik w kopule do świątyni wpadać będzie 
światło przechodzące wcześniej przez krzyż 
z  wbudowaną soczewką. Skupiony przez nią 
snop światła, symbolizujący Chrystusa, ale 
również Opatrzność, promieniami sięgnie 
Świątyni i niżej – Panteonu Wielkich Polaków. 
W  niezwykłym miejscu, na środku Świąty-
ni, w miejscu przechodzenia promieni stanie 

Święte miejsce w Wilanowie
Sanktuarium to miejsce, w którym Bóg w sposób szczególny udziela swojej 
łaski.

BUDUJEMY SANKTUARIUM
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chrzcielnica i paschał. Światło płynące z krzy-
ża, przez chrzest i życie, sięgnie więc symbo-
licznie do świata umarłych. Stając w  nawie 
głównej w kręgu światła, symbolicznie zawie-
rzymy siebie Opatrzności Bożej. 

Gdy spojrzymy na ołtarz, zobaczymy 
górujący nad nim krzyż, a  w  przyszło-
ści dominującą na ścianie ołtarzowej po-
stać Chrystusa. Drzwi boczne od strony 
wschodniej będą przeznaczone na drzwi 
jubileuszowe, otwierane z okazji rozpoczę-
cia Roku Jubileuszowego na wzór bazylik 
większych w Rzymie. Na zakończenie Jubi-
leuszu Miłosierdzia, drzwi zostaną zamu-
rowane. Zburzenie muru nastąpi dopiero, 
gdy papież ogłosi kolejny święty rok. Tymi 
drzwiami podczas zakończenia Dni w die-
cezjach 23 lipca przeszli młodzi pielgrzymi 
uzyskując – zgodnie z  przywilejem papie-
skim - odpust zupełny. Jednocześnie złożyli 
oni przeszło 5 tys. intencji dziękczynienia 
i zawierzenia Opatrzności Bożej.

Zaplanowane na 11 listopada otwarcie 
Świątyni Opatrzności Bożej symbolicznie 
ukoronuje trwającą od 2002 r. budowę mu-
rów niezwykłej świątyni. Od tej pory wierni 
będą także kontynuować w tym miejscu bu-
dowę duchowej wspólnoty ludzi wdzięcznych 
Bogu za to, co zdziałał w ich życiu i w historii 
całego narodu.

W  sierpniu br. ks. Kazimierz kard. Nycz 
zaprosił wszystkich Darczyńców do tworzenia 
Wspólnoty Providentia Dei. Wszyscy Dobro-
czyńcy otrzymali Kartę Wspólnoty Darczyń-
ców, która stanowi nie tylko symboliczne 
podziękowanie za dotychczasowe wsparcie, 
ale ułatwi również pielgrzymki do Świątyni 
w  Wilanowie. Członkowie wspólnoty będą 
jednoczyć się dzięki specjalnie ułożonej mo-
dlitwie. Wśród zadań, jakie postawił przed 
nimi ks. Kazimierz kard. Nycz jest także ewan-
gelizacja świadectwem swojego życia oraz 

budowanie postawy zawierzenia Opatrzności 
Bożej, także przez pielęgnowanie pamięci pa-
triotycznej wśród młodego pokolenia.

– Sanktuarium jest miejscem szczególne-
go udzielania Bożej łaski. Z  nawiedzaniem 
świątyni wyznaczonej jako diecezjalne lub 
narodowe sanktuarium wiążą się liczne przy-
wileje, w tym odpusty. Pielgrzymi korzystają 
w takim świętym miejscu ze swobodnego 
dostępu do sakramentów. Przełożeni sanktu-
arium mają również obowiązek gromadzenia 
i strzeżenia dokumentacji, w tym świadectw 
szczególnych łask oraz wotów – podkreśla 
ks. kustosz Tadeusz Aleksandrowicz, który 
otwarty jest na wszelkie pomysły dotyczące 
kształtu powstającego sanktuarium. – Dzię-
ki naszej modlitwie mamy szansę wypełnić 
je żywą wdzięcznością dla Opatrzności i na 
trwałe wpisać tę świątynię w  bogaty pejzaż 
polskich świętych miejsc – dodaje.
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P ierwszy cud wydarzył się jeszcze 
zanim przyszły święty przyszedł 
na świat. Jego brzemienna matka 

w trakcie przeprawy przez Dunajec wpadła 
do wody. Uratowana zrządzeniem Opatrz-
ności, wkrótce potem urodziła syna. Później 
Stanisław Papczyński dwukrotnie padł ofia-
rą epidemii, ale i wówczas Opatrzność Boża 
przywróciła go do zdrowia, mimo, że przez 
cztery miesiące leżał w gorączce, a jego ciało 
pokrył świerzb.

Wymówiono mu lokum i przez długi czas 
błąkał się po ulicach, żebrząc o strawę. Od-
trącony przez ludzi mógł liczyć tylko na po-
moc Bożą i usilnie jej przyzywał. Wtedy poja-
wił się nieznany opiekun, którego staraniem 
chory wyzdrowiał. Do końca swego życia był 
przekonany, że owym wybawcą był zesłany 
z nieba archanioł Gabriel i modlił się za jego 
przyczyną o zdrowie dla chorych.

– Bóg przemienił małego pastuszka, tak 
opornego do nauki i chorowitego, w kazno-
dzieję przyciągającego tłumy swą mądrością; 
w autora licznych dzieł; w założyciela pierw-
szego polskiego zakonu męskiego, Zgroma-
dzenia Księży Marianów od Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – powie-
dział o św. Stanisławie Papczyńskim ks. Tar-
cisio kard. Bertone, podczas Mszy św. kano-
nizacyjnej, 5 czerwca 2016 r.

Św. Papczyński wspominał, że w  czasie 
wojen szwedzkich zastąpił mu drogę cudzo-
ziemski żołdak i dobył miecza. „Ja uklęknąw-
szy, nadstawiłem kark do cięcia, lecz za Boską 
Opatrznością tak się stało, że nie odniosłem 
żadnej rany, chociaż zostałem trzykrotnie 
bardzo mocno uderzony”.

Wdzięczny za Bożą opiekę stał się św. Sta-
nisław Papczyński głosicielem i  czcicielem 
Opatrzności. Przed śmiercią pozostawił swej 
wspólnocie testament, w  którym czytamy: 
„Wszystkim teraźniejszym i każdemu z mo-
ich przyszłych braci i  towarzyszy na zawsze 
polecam najwspanialszą fundację: Opatrz-
ność Boga Najłaskawszego”.

Różne też koleje losu przechodziło zało-
żone przez św. Stanisława zgromadzenie. Aż 
przyszedł czas, gdy w klasztorze pozostał już 
jeden tylko sędziwy zakonnik, który zapra-
gnął przygotować dwie trumny: dla siebie 
i dla zgromadzenia, które wraz z jego śmier-
cią miało przestać istnieć na tym świecie…  
Nie dopuściła jednak do tego Opatrzność – 
do marianów wstąpił ksiądz, późniejszy bło-
gosławiony Jerzy Matulewicz, który stał się 
odnowicielem zgromadzenia, kontynuujące-
go dziś  dzieło świętego Stanisława Papczyń-
skiego na całym nieomal świecie.

Przed relikwiami św. Stanisława Papczyń-
skiego w Świątyni Opatrzności Bożej można 
modlić się od 11 kwietnia 2015 r. Jego kano-
nizacja odbyła się 5 czerwca 2016 r. w Rzymie.

Bóg chciał go ocalić
Opatrzność Boża czuwała nad świętym Stanisławem Papczyńskim całe życie. 
Od poczęcia.

OPATRZNOŚĆ BOŻA W ŻYCIU ŚWIĘTYCH
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A utorem muzyki do tego poruszające-
go dzieła, zatytułowanego Przymierze 
jest Michał Lorenc, wykonawcami 

zaś będą najwybitniejsi artyści: Katarzyna 
Laskowska, Robert Pożarski i  Adam Strug – 
śpiew, Małgorzata Szarlik-Woźniak – skrzyp-
ce, Marta Maślanka – cymbały, Damian Marat 
– trąbka, Mohammad Rasouli – ney, Orkiestra 
Akademii Beethovenowskiej, Chór „Cappella 
Corale Varsaviana”. Utwór opracował i  zin-
strumentalizował Krzysztof Aleksander Jan-
czak. Dyrygować będzie Lee Reynolds.

Kompozytor odwiedzał budującą się 
Świątynię oraz miejsca, w  których niegdyś 
miała powstać – w  Ogrodzie Botanicznym 
i na Polu Mokotowskim, sam utwór zaś jest 
efektem przemyśleń na temat wielowiekowej 
historii powstawania Wotum Narodu. 

Pięcioczęściowe „Przymierze”, nawiązuje 
do średniowiecznych chorałów, a kompozy-
tora inspirowała Bogurodzica  – najstarsza 
utrwalona polska pieśń. 

Pierwsza część – Bogurodzica – to modli-
twa maryjna przypisywana bł. Władysławowi 
z  Gielniowa, w  której włączające się kolejno 
partie instrumentalne nasuwają słuchaczo-
wi obraz narastającej przez wieki dziękczyn-
nej modlitwy Kościoła. Część II nosi tytuł  
Świątynia, III to Ave Maria, IV zatytułowa-
no Lamentacje. Ostatnią, spinającą utwór jak 
klamra – Hymn inspirowany proroctwem 
Izajasza: Bo góry mogą ustąpić i pagórki się za-
chwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie 
napisała poetka, pisarka, autorka scenariuszy 
Maryna Miklaszewska.

Z nadzieją oczekujemy na prawykonanie 
Przymierza, wierząc, że Opatrzność pozwo-
li, aby ten niezwykły utwór zabrzmiał w na-
szej Świątyni. Nie sposób go bowiem opisać 
– dopiero wówczas, gdy włączymy się w ów 
Hymn Uwielbienia będziemy w stanie pojąć 
jego niezwykłe, historyczne znaczenie i oso-
biście przeżyć.

Michał Lorenc jest jednym z  najbardziej 
cenionych polskich współczesnych kom-
pozytorów, autorem muzyki do ponad 175 
filmów, seriali i  spektakli polskich i  zagra-
nicznych. Oznaczony przez Prezydenta RP 
Orderem Orła Białego w uznaniu znamieni-
tych zasług dla kultury polskiej, za wybitne 
osiągnięcia w  pracy artystycznej i  twórczej. 
Wręczając to odznaczenie Prezydent dzię-
kował twórcy również za niezłomną posta-
wę, za to, że zawsze był sobą i nigdy, nawet 
w trudnych czasach, nie bał się twardo głosić 
swoich poglądów.

Modlitwa na partyturze
Jeżeli spełni się marzenie Metropolity Warszawskiego, 11 listopada 2016 roku, 
w Święto Niepodległości, nastąpi otwarcie Świątyni Opatrzności Bożej. W trak-
cie uroczystości odbędzie się prapremiera utworu, napisanego specjalnie na ten 
oczekiwany przez 225 lat dzień.

HYMN UWIELBIENIA NA OTWARCIE 
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BURZLIWA HISTORIA BUDOWY

K westia budowy Świątyni Opatrzności 
odżyła 10 lutego 1920 r., gdy posło-
wie, m.in.: ks. dr Władysław Chrza-

nowski i Władysław Grabski złożyli wniosek 
w  sprawie wybudowania na koszt państwa 
kościoła pod wezwaniem Opatrzności Bożej. 
17 marca 1921 r. Sejm Ustawodawczy ogło-
sił „Ustawę o wykonaniu ślubu uczynionego 
przez Sejm Czteroletni, wzniesienia w War-
szawie świątyni pod wezwaniem Opatrzności 
Bożej”.  Projekt miał zostać wyłoniony w dro-
dze konkursu.

Na pierwszy rok budowy Ministerstwo 
Robót Publicznych przewidziało wydatek 
równowartości dziesięciu milionów ma-
rek polskich. Do robót przystąpiono jednak 
z  wieloletnim opóźnieniem wynikającym 
m.in. z  problemów ze znalezieniem placu 
pod budowę oraz zgromadzeniem funduszy. 
Pod koniec 1928 r. ostatecznie zdecydowano, 
że kościół Opatrzności jako wotum naro-
dowe stanie na Polu Mokotowskim i będzie 
głównym akcentem pomnikowej dzielnicy 
Marszałka Piłsudskiego. 11 listopada 1928 r. 
na Rakowcu, w miejscu, gdzie w myśl uchwa-
ły Sejmu Ustawodawczego miał być wybu-
dowany kościół Opatrzności Bożej, odbyła 
się uroczystość poświęcenia krzyża, której 
dokonał ks. Aleksander kardynał Kakowski. 
Jesienią 1929 roku Sejm Rzeczypospolitej 
ogłosił konkurs na projekt Świątyni Opatrz-
ności Bożej.

W  1938 roku Bohdan Pniewski zapre-
zentował projekt świątyni. Latem 1939 
roku rozpoczęto prace ziemne. Plany po-
krzyżował jednak wybuch II wojny świato-
wej. W 1947 roku sprawę budowy Świątyni 

Opatrzności Bożej usiłował podjąć ks. Au-
gust kardynał Hlond, Prymas Polski. Jego 
następca, ks. Stefan kard. Wyszyński w 1972 
roku zaznaczył pamięć o  Świątyni Opatrz-
ności, podejmując decyzję o  budowie 
kościoła parafialnego na Rakowcu, przy 
ul. Dickensa. Władze komunistyczne prze-
szkadzały w tym jednak, wstrzymując budo-
wę, i nakładając na proboszcza – ks. R. Ko-
łakowskiego – kary, także więzienia. Kościół 
ten przypominał jednak o złożonym wotum 
i obowiązku jego realizacji przez cały naród 
w chwili uzyskania wolności.

Jeszcze w  1968 r. wmurowano tablicę 
pamiątkową przypominającą ideę budowy 
Świątyni Opatrzności Bożej w  pierwotnej 
lokalizacji. W 1982 r. starania o remont roz-
padającej się kapliczki rozpoczął dr Marek 
Ostrowski, pracownik naukowy Wydziału 
Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, ale 
Ministerstwo Kultury i Sztuki odmówiło do-
finansowania prac.

Historia Świątyni Opatrzności Bożej, cz. 2
Ślubu posłów Sejmu Czteroletniego nie udało się zrealizować po 1918 r., ani 
przez kilkadziesiąt lat po zakończeniu II wojny światowej. Dlaczego? 
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KIM SĄ NASI DARCZYŃCY 

K s. Mieczysław Rusiecki za rok będzie 
świętował 60. rocznicę święceń. I co-
dziennie modli się do Opatrzności 

Bożej, dziękując za to, że dała mu wypełniać 
liczne obowiązki, nie tylko wykładowcy kilku 
uczelni, w  tym przez ćwierć wieku na KUL 
i w Wyższym Seminarium Duchownym czy 
dekadę w Akademii Świętokrzyskiej w Kiel-
cach, ale także duszpasterza m.in. studentów 
i  nauczycieli. Jego profesorski dorobek na-
ukowy to kilkaset pozycji, skupionych wokół 
tematu historii katechezy, przeżywania war-
tości, oraz wychowania.

– Był początek lat 80. Szykowałem się 
do wyjazdu na KUL. Uzupełniłem teksty 
wykładów, zapakowałem do opasłej teczki 
ciekawe egzemplarze katechizmów z  XVI 
i XVII w. i… usłyszałem mocny, wewnętrz-
ny głos: „Nie jedź!”. Włosy stanęły mi na 
głowie – wspomina.

Zląkł się. Wątpliwościami podzielił się 
ze spotkanym bp. Janem Gurdą. Sprawdzili 
pogodę: 18 stopni mrozu, zawieje, zamie-
cie. Zgodnie z  sugestią kieleckiego biskupa, 
ks. Mieczysław Rusiecki postanowił zadzwo-
nić do Lublina i poprosić o zastępstwo. Za-
miast w  200 km trasę, pojechał do mecha-
nika. Coś go tknęło, by zobaczyć dowód 
rejestracyjny. Przegląd wypadał za dwa tygo-
dnie. Dobrze się złożyło.

– W  trakcie badań, gdy mocno nacisną-
łem hamulec, odczułem, że coś jest nie tak. 
„Zero, hamulce wysiadły!” – powiedział mi 
mechanik. „Dobrze, że tu, a nie na drodze!” 
Kiedy poprosiłem o  wymontowane prze-
wody hamulcowe, mechanik dostrzegł, że 
miedziana siatka okalająca gumowe rurki 

była  nadpiłowana. Rzucił serię brutalnych 
przekleństw: „Ale by księdza urządzili! Nie 
było szans w taką pogodę na uniknięcie wy-
padku grożącego kalectwem czy śmiercią”. 
Szokujące zdumienie, jego i  moje, zamieni-
ło się na wielkie dziękczynienie skierowane 
do Opatrzności Bożej – mówi emerytowany 
ksiądz profesor wspominając, że kilka innych 
wydarzeń jego życia stanowiło także „mo-
menty graniczne”. – Ocierałem się o  śmierć 
i otrzymywałem nową szansę do coraz gor-
liwszej postawy, co drażniło funkcjonariuszy 
reżimu komunistycznego – mówi.

Kilka tygodni po wydarzeniu z hamulcami, 
podczas rekolekcji wielkopostnych, do konfe-
sjonału, w którym spowiadał ks. Mieczysław 
Rusiecki klęknął zalękniony mężczyzna.

– Ja bardzo księdza przepraszam, ale kaza-
no mi to zrobić.

Ks. Profesor rozgrzeszył i  pobłogosławił. 
Od tej pory, blisko 40 lat, codziennie modli 
się do Opatrzności Bożej.

Uszkodzone hamulce
Wewnętrzy głos ostrzegł ks. Mieczysława Rusieckiego, by nie wsiadał do samo-
chodu. Podróż do Lublina z pewnością zakończyłaby się tragedią.
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Zapraszamy na odpust
W ostatnią niedzielę września Świątynia Opatrzności Bożej zaprasza na trady-
cyjny odpust. Po raz pierwszy ze szczególną opieką św. Maksymiliana Kolbego.

25 września w parafii w Wilanowie przypa-
da odpust, ustanowiony przez ks. Kazimierza 
kard. Nycza. Uczestnictwo w nim daje moż-
liwość otrzymania odpustu zupełnego pod 
zwykłymi warunkami za pobożne nawiedze-
nie Świątyni. Główna Eucharystia, pod prze-
wodnictwem o. Piotra Szczepańskiego, wika-
riusza warszawskiej prowincji franciszkanów 
zostanie odprawiona o godz. 12.00.

– Z okazji Roku Miłosierdzia, będzie moż-
na m.in. ucałować relikwie św. Maksymiliana 
– zaprasza ks. Tadeusz Aleksandrowicz, ku-
stosz powstającego sanktuarium. Proboszcz 
parafii przypomina jednocześnie, że pielgrzy-
mi mogą uczestniczyć także we Mszy św. od-
prawianej codziennie o godz. 12.00.

 partner wydania:

To blisko 1,5 tysiąca stron 
w twardej oprawie, z mi-
sternym ornamentem i sre-
brzonymi brzegami. Każdy 
egzemplarz ma indywidual-
ny numer i posiada błogosła-
wieństwo świętego papieża 

dla wszystkich rodzin, któ-
re wspólnie czytają Słowo 
Boże. Biblię (waga: 3,7 kg, 
wym. 24 x 32 cm) w cenie 
160 zł (przesyłka gratis) moż-
na zamówić pod numerem  
22 201 97 12. 

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


