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Słowo kS. kazimierza kard. Nycza

wiem, że nie wszyscy mogliście uczestniczyć w listopadowej uroczystości 
otwarcia Świątyni, która miała patriotyczno-historyczny charakter. Dla-
tego już dziś chcę zaprosić na część drugą, wypełnioną modlitwą dzięk-
czynienia i  zawierzenia Opatrzności Bożej. Będzie ona miała miejsce 
w czerwcu, podczas obchodów Święta Dziękczynienia.

Monumentalna Świątynia czeka na tych, którzy chcą wziąć udział 
w jej upiększaniu, w sensie duchowym i materialnym. Uroczyste otwar-
cie w  rocznicę odzyskania niepodległości potwierdza głęboki sens jej 

wznoszenia. Nie tylko jako wypełnienie obietnicy danej Bogu, ale także we współczesnym kontek-
ście – Warszawa, Polska i świat potrzebują miejsca, w którym można dziękować i zawierzać swoje 
życie Opatrzności i przeżywać wielkie uroczystości religijne, narodowe i kulturalne.

Wiele jeszcze zostało do zrobienia. Aby za dwa lub trzy lata możliwe było poświęcenie Świątyni, 
potrzebujemy kaplicy tygodniowego odprawiania Eucharystii, miejsca adoracji i  spowiedzi oraz 
zakrystii. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku, w otwartym konkursie poprosimy specjalistów, by 
opracowali wskazania dla artystów, którzy w perspektywie pięciu czy dziesięciu lat będą mogli eta-
pami pracować nad ikonograficzną dekoracją Świątyni. Dziękuję za wszelką pomoc, błogosławiąc 
wszystkim, którzy przekraczają progi powstającego sanktuarium.

Z serca błogosławię,

Arcybiskup Metropolita Warszawski

T ak w „wielkanocnym pacierzu” skarżył 
się ks. Jan Twardowski, kapłan–poeta, 
spoczywający w  Panteonie wielkich 

Polaków. To, jak zwykle u ks. Twardowskie-
go, celny opis naszej ludzkiej kondycji.

ale czas wielkanocy niesie ze sobą na-
dzieję. dobro ostatecznie zwycięża zło. Świa-
tło zwycięża ciemność. Życie pokona śmierć. 
zmartwychwstanie Jezusa chrystusa jest dla 
nas zadatkiem naszego zmartwychwstania, 
które nam wynagrodzi wszystkie trudy życia, 
powierzane tak chętnie w  Świątyni opatrz-
ności Bożej.

Błogosławionych Świąt wielkiej Nocy  
życzy zespół coB

Jezus Chrystus, nadzieja nasza

Drodzy Darczyńcy,

Nie umiem być  
srebrnym aniołem –  
ni gorejącym krzakiem –
tyle Zmartwychwstań już przeszło –
a serce mam byle jakie.
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Red.: – 11 listopada 2016 roku została 
odprawiona pierwsza Msza Święta w  obie-
canej przez naszych przodków Świątyni 
Opatrzności Bożej. Uczestniczyły w niej ty-
siące wiernych z całej Polski, a wśród nich 
najważniejsze władze Rzeczypospolitej. 
Jakie uczucia towarzyszyły Eminencji, gdy 
spoglądał na tłumy wypełniające Świątynię?

ks. kazimierz kard. Nycz: – Przede 
wszystkim radości. i  ogromnej wdzięczno-
ści darczyńcom, którzy przez te osiem lat 
zbudowali tę Świątynię za swoje drobne, 
średnie, a  czasem wielkie ofiary. ich grono 
liczy prawie 100  tys. osób. odczuwałem też 
prawdziwą satysfakcję, że po 225 latach jest 
nam dane uczestniczyć w  tak ważnym mo-
mencie w  historii Polski. Świątynia jest nie 
tylko monumentalna, godna bycia wotum 

za konstytucję 3 maja i wszystko, co się wy-
darzyło później, ale jest też piękna. Ludzie 
z  różnych stron Polski i  świata opowiadali 
o niej z zachwytem zarówno podczas liturgii 
mszy Świętej, jaki i  koncertu michała Lo-
renca „Przymierze”. wielkie podziękowania 
należą się budowniczym i wszystkim wyko-
nawcom, władzom państwowym i samorzą-
dowym, które w  jakikolwiek sposób poma-
gają i pomagały w tym dziele, zwłaszcza przy 
budowie muzeum Jana Pawła ii i  Prymasa 
wyszyńskiego. 11 listopada okazało się, że 
jest to miejsce, które zyskuje symboliczną 
wymowę przy okazji uroczystości takich, jak 
np. rocznica odzyskania niepodległości. dla-
tego już teraz myślimy o tym, w jaki sposób 
przygotować Świątynię na 100-lecie odzyska-
nia niepodległości Polski.

Dziękujemy Darczyńcom

oTwarcie ŚwiĄTyNi

– Dziękczynienie i zawierzenie to dwa słowa, które najpełniej wyrażają przesła-
nie powstającego Sanktuarium Opatrzności Bożej – mówi ks. Kazimierz kardy-
nał Nycz w rozmowie z redakcją „Dziękuję”.
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oTwarcie ŚwiĄTyNi

– Naszemu pokoleniu udało się spełnić 
to, co poprzednim pokoleniom nie było 
dane przez 225 lat. Czy możemy odczyty-
wać w tym jakiś znak?

– myślę, że tak. wbrew temu, co ciągle 
słyszymy o generacji ostatnich 30 lat w Pol-
sce, myślę, że to jest dobre pokolenie. wiele 
rzeczy udało się osiągnąć w różnych dziedzi-
nach, także w  tej – wybudowaliśmy wresz-
cie tę Świątynię. Poprzednie pokolenia nie 
miały takiej historycznej szansy. okres 123 
lat rozbiorów nie służył temu dziełu. Lata 
międzywojenne też miały swoje problemy. 
odbudowywaliśmy Polskę po rozbiorach 
i  zniszczeniach i  wojny. komunizm nie da-
wał po temu możliwości. dopiero po dzie-
sięciu latach od odzyskania wolności w 1989 
roku podjęliśmy się tego zadania. dziś udało 
się doprowadzić do momentu, w którym we-
szliśmy do Świątyni.

– Świątynia już służy wiernym. Regu-
larnie odprawiane są w  niej nabożeństwa, 
odbywają się ważne uroczystości, koncerty. 
Udzielane są sakramenty. Ale to nie znaczy, 
że została ona ukończona. Jak wiele pracy 
jeszcze przed nami?

– w  wymiarze duchowym jest to budo-
wanie sanktuarium: wspólnoty ludzi wokół 
niego, wytworzenie tradycji pielgrzymowa-
nia do Świątyni, a wkrótce także do muzeum 
Jana Pawła ii i Prymasa wyszyńskiego. dziś 
już widać, że jest to miejsce przyjazne dla li-
turgii, dla życia sanktuaryjnego i sprawowa-
nia eucharystii, a równocześnie sprzyjające 
wydarzeniom kulturalnym. myślę, że pierw-
sze poświęcenie Świątyni nastąpi za 2–3 lata. 
Natomiast do ostatecznej konsekracji, gdy 
wszystko będzie już wykończone – a  więc 
droga krzyżowa, witraże, organy potrzeba 
na pewno kilkunastu lat. chcę podkreślić, 
że świadomie zostawiamy też coś do zro-
bienia następnym pokoleniom. Przekażemy 

im też taką wolę. Na obecnym etapie prac 
w konkursie stworzymy całościową koncep-
cję wnętrza Świątyni, by każdy w przyszłości  
musiał się z  nią liczyć. konieczna jest wy-
raźna linia przewodnia, aby każdy kolejny 
element wystroju tworzył spójną całość, nie 
tylko teologiczną, lecz także artystyczną.

– Jakie przesłanie będzie wyrażać to 
miejsce jako Sanktuarium Opatrzności 
Bożej?

– To dwa słowa, w  których zamyka się 
istota tego przesłania. dziękczynienie i za-
wierzenie. mówimy o  wdzięczności, o  sło-
wie „dziękuję”, bo z taką wdzięcznością pod-
chodzimy do Boga, który się nami opiekuje. 
i  mówimy o  zawierzeniu, bo swoją przy-
szłość, życie, sprawy rodziny, parafii, wioski, 
ojczyzny i świata zawierzamy Bożej opatrz-
ności, aby w naszym słabym, grzesznym ży-
ciu to Bóg je wszystkie prowadził. Tylko on 
potrafi na tych krzywych liniach ludzkiego 
życia pisać prosto.
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Tworzymy SaNkTUariUm

Świątynia znakiem jedności  
Kościoła i Narodu 

I lustracją tego twierdzenia jest obecność 
na uroczystościach najwyższych władz 
państwa i  udział w  eucharystii licznych 

biskupów, z  przewodniczącym konferen-
cji episkopatu na czele. Symboliczne jest, 
że przy pierwszej próbie rozpoczęcia budo-
wy obecny był prymas, ks. arcybiskup mi-
chał Poniatowski, podjął to dzieło prymas, 
ks. kardynał Józef Glemp, a  w  uroczystości 
otwarcia uczestniczył prymas, ks. arcybiskup 
wojciech Polak… 

Tę jedność kościoła – nie tylko w wymia-
rze instytucjonalnym – potwierdzają również 
słowa, jakie przed rozpoczęciem liturgii wy-
głosił kardynał kazimierz Nycz, dziękując 
darczyńcom ze wszystkich polskich diecezji, 
bez których ofiarności otwarcie Świątyni nie 
byłoby możliwe. dziękując zaś metropolicie 
warszawskiemu ks. arcybiskup Stanisław 
Gądecki przypomniał coroczne apele kardy-
nała Nycza do biskupów, obecnych na posie-
dzeniach konferencji episkopatu, o przepro-
wadzenie składki na budowę w diecezjach.

mijają właśnie 4 lata od śmierci pierwszego 
budowniczego Świątyni kard. Józefa Glempa,  
prymasa Polski w  latach 1981-2009, arcybi-
skupa metropolity warszawskiego w  latach 
1981-2006, który zainicjował budowę Świą-
tyni opatrzności Bożej na warszawskim wi-
lanowie, gdy tylko po ustrojowym przełomie 
stało się to możliwe.  w  czasie mszy Świę-
tej, odprawianej w  dniu otwarcia Świątyni 
dla wiernych, 11 listopada 2016 roku, ksiądz 
kardynał kazimierz Nycz powiedział:   (…) 

dziękuję w tym miejscu inicjatorowi budowy, 
mojemu poprzednikowi, księdzu kardynałowi 
Józefowi Glempowi. Szkoda, że nie doczekał 
tego dzisiejszego dnia.

Przypomnijmy, co śp. ksiądz kardynał 
Glemp pisał o Bożej opatrzności i o poświę-
conej Jej Świątyni, której budowę rozpoczął.

Opatrzność po łacinie brzmi providentia,  
czyli przenikanie przyszłości, przewidywanie. 
Jesteśmy przekonani, że Bóg, który świat stwo-
rzył, nadal nim kieruje. Dalszy ciąg stworze-
nia, czyli Bożą opiekę – czułą, rozumną, mi-
łosierną – nazywamy właśnie Opatrznością. 

W Kościele patrzy się na Opatrzność jako 
Boga czuwającego i pilnie wypatrującego.  

Wiedząc, że Bóg jest miłością, lepiej jest 
odczytywać spojrzenie oka Bożego nie jako 
wypatrywanie, lecz jako opatrywanie cało-
ści. Opatrzność opatruje skutki rządów ludz-
kich. Świątynia Opatrzności w  Warszawie 
wchodzi więc do trójki sanktuariów w Polsce,  

Uroczystość otwarcia Świątyni Opatrzności Bożej była nie tylko wielkim wyda-
rzeniem o charakterze religijno-patriotycznym, ale też świadectwem historycz-
nej ciągłości i współczesnej  jedności polskiego Kościoła. 
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w których odbywa się szczególna służba Boża 
na obszarze narodu i państwa: Warszawa – to 
opatrywanie poranionej przez swawolę wolno-
ści; Łagiewniki krakowskie – to opatrywanie 
wszystkich grzeszników; Jasna Góra – to mece-
nat opatrujący nieśmiałych, by odważniej szli 
w objęcia Chrystusa.

Pytanie dlaczego po przeszło dwóch wie-
kach wracamy do niewypełnionego wotum 
jest zasadne. Można by zaniechać wypełnienia 
dawnej obietnicy. Można by „machnąć ręką” 
i  powiedzieć: sprawa się przedawniła! A  jed-
nak niepokój pozostaje. Coś nurtuje w  sercu, 
jakby naruszenie honoru wobec świętej sprawy. 
Solidarna więź pokoleń trwa.  Przecież Świąty-
nia Opatrzności Bożej to pomnik Konstytucji 
3  Maja. Bez Konstytucji nie przetrwalibyśmy 
rozbiorów. Konstytucja 3 Maja, mądra, odważ-
na i pierwsza w Europie, dawała Polsce prawo 
do istnienia, do tworzenia, do walki.

miejmy nadzieję, że marzenia, jakie zmar-
ły prymas wiązał z tym miejscem, spełnią się. 
Że powołana przez jego następcę na stolicy 
arcybiskupiej w  warszawie, kardynała ka-
zimierza Nycza wspólnota Providentia Dei, 
będzie się rozwijała równie intensywnie jak 
dotąd i przynosiła błogosławione owoce. Na-
dzieję pokładamy także w tym, iż zgromadze-
ni w owej duchowej wspólnocie darczyńcy 
nie zaniechają troski o swoje  życie duchowe 
oraz o budowaną i wyposażaną wciąż Świą-
tynię. wierzymy, że nasza wspólna modli-
twa sprawi, iż miejsce to stanie się wielkim 
Narodowym Sanktuarium, w  którym naród 
będzie dziękował opatrzności za wolność, 
a każdy z pielgrzymów za wszelkie łaski, ja-
kich doznaje od opatrzności każdego dnia.

Nadzieję tę podkreślali koncelebrujący eu-
charystię w dniu otwarcia Świątyni hierarcho-
wie. metropolita warszawski, ks. kardynał  
Kazimierz kardynał Nycz powiedział między 
innymi: Sanktuarium Bożej Opatrzności to jest 

miejsce dziękczynienia Bogu, a  równocześnie 
zawierzenia Bożej Opatrzności. Jest to także 
miejsce przymierza z  Bogiem i  wynikającego 
stąd przymierza ludzi między sobą. Wszystkie-
go tego bardzo potrzebujemy, potrzebuje współ-
czesny świat i  nasza Ojczyzna. Niewątpliwie 
bowiem jesteśmy świadkami deficytu wdzięcz-
ności, a także braterstwa, zgody i miłości.

Przewodniczący konferencji episkopatu 
Polski arcybiskup Stanisław Gądecki zwró-
cił uwagę, że w  centrum życia społecznego, 
w  centrum wspólnoty, narodu musi być (…) 
jakaś przestrzeń dla Boga, jakieś Jego mieszka-
nie, które uzmysłowi ludziom podwójną obec-
ność Boga – w  przestrzeni i  w  dziejach (…). 
Gdy budynek kościelny jest piękny, wówczas 
budzi radość w sercach ludzkich, budzi utajo-
ną tęsknotę za Bogiem, tęsknotę za świętością.

Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Po-
lak zaapelował:  Niechaj nasza dzisiejsza mo-
dlitwa w  Świątyni Opatrzności Bożej będzie 
więc wyrazem tej właśnie wdzięczności i czyni 
nas – każdą i  każdego z  nas – odważnymi, 
odpowiedzialnymi, twórczymi, w kształtowa-
niu teraźniejszości i  przyszłości naszej umi-
łowanej Ojczyzny. Przecież za Nią tak wiele 
minionych pokoleń naszych rodaków płaciło 
najwyższą cenę. 
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PLaNy Na 2017 rok

Red.: Panie Prezesie, w wie-
lu listach Darczyńców czytamy, 
że są dumni z tego, czego uda-
ło się dokonać. Podziela Pan to 
uczucie?

Piotr Gaweł: – kiedy patrzę 
na stojącą Świątynię, mając 
w  pamięci jej obraz sprzed lat, 
z  dnia gdy metropolita warszawski powo-
łał centrum opatrzności Bożej i  powierzył 
nam prowadzenie budowy, nie sposób, bym 
nie odczuwał radości z widoku pięknej bryły 
kościoła i  wnętrza, w  jakie przeobraziła się 
wizja architektów i  – rzeczywiście – dumy 
z tego, że to właśnie naszemu pokoleniu uda-
ło się zrealizować obietnicę przodków. Jest 
z czego być dumnym. dumni są darczyńcy – 
bo to oni tak naprawdę są twórcami Świątyni, 
dumny jest cały zespół coB, który dokładał 
starań, by koordynować pracę.

– Widzi Pan w tym wszystkim działanie 
Opatrzności?

– Nie mam co do tego najmniejszej nawet 
wątpliwości. To opatrzność kieruje wszystki-
mi naszymi działaniami i wspiera wtedy, gdy 
brakuje już sił. 

– Ostatni rok był chyba bardzo trudny?
– Był niezwykle intensywny i trudny. Po-

stawiliśmy sobie za cel otwarcie tego wotum 
Narodu dla wiernych w dzień Niepodległo-
ści 2016 roku po to, by jak największa grupa 
naszych darczyńców w  podeszłym wieku 
mogła wejść do Świątyni, którą zbudowali. 
Pracowaliśmy jeszcze w  noc przed otwar-
ciem. w tym roku dokończyliśmy prace nad 
systemem ogrzewania i  wentylacji, położy-
liśmy piękną marmurową podłogę w  nawie 
głównej, ustawiliśmy marmurowy ołtarz 

ważący 12 ton, co ze względu na 
jego wymiary i masę było skom-
plikowanym przedsięwzięciem, 
zakończyliśmy pierwszy etap 
prac nad oświetleniem wnętrza, 
wstawiliśmy drzwi w  trzech 
portalach, w  kaplicach ułożono 
podłogi z  granitu i  wstawiono 

przeszklenia. To wszystko było niezwykle 
kosztowne…

– Mierz siły na zamiary, nie zamiar po-
dług sił…

 – Nie ukrywamy, że – z powodów, o któ-
rych już mówiłem – zdecydowaliśmy się, aby 
zaciągnąć zobowiązania na wykonanie tych 
prac, licząc na to, że darczyńcy nie odstąpią 
od tego wielkiego dzieła i  że w ciągu 2017 
roku uda się nam zgromadzić środki, by te 
zobowiązania wobec wykonawców (któ-
rzy zgodzili się zaczekać)  spłacić. To nasze 
najważniejsze zadanie na rok, który właśnie 
rozpoczęliśmy. dopiero potem rozpocznie-
my drugi etap budowy: sakralizację wnę-
trza Świątyni, które jest już piękne, ale wciąż 
surowe. chcemy, by w  wyniku konkursu 
pojawiły się projekty wybitnych dzieł sztu-
ki, obejmujących ścianę ołtarzową, witraże, 
rzeźby, malowidła czy freski. wotum Narodu 
musi zachwycać tak, aby – nawiązując do po-
czątku naszej rozmowy – dumne z niej były 
kolejne pokolenia, które przyjdą po nas. ale 
dopiero wówczas, gdy ofiarność darczyńców 
pozwoli nam spłacić wykonawców. wierzy-
my, że to się uda do końca roku.

za całą pomoc, zaufanie i wsparcie dzię-
kuję z  całego serca i  proszę – pamiętajcie 
o  nas. Bo Świątynia opatrzności Bożej to 
wasze dzieło. 

Dzieło powierzamy Bogu i ludziom
Rozmowa z Piotrem Gawłem, Prezesem Zarządu Centrum Opatrzności Bożej
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11 listopada 2016 r. oraz przez kolejne dwa 
dni progi Świątyni przekroczyło blisko kilka-
naście tysięcy osób. w uroczystości otwarcia 
pragnęło wziąć udział znacznie więcej dar-
czyńców. w  dniach poprzedzających 11 li-
stopada wolontariusze i pracownicy centrum 
opatrzności Bożej odebrali blisko 8 tys. tele-
fonów, przeczytali ponad 2 tys. listów i e-ma-
ili. Tysiące osób z żalem informowały, że z po-
wodu stanu zdrowia lub podeszłego wieku nie 
są w stanie osobiście przybyć do wilanowa.

„Spełniona zostanie wola naszych Przod-
ków, a ufamy, że i wola Boża. dziękujemy za 
zaproszenie. Niestety wiek i odległość nie po-
zwolą nam uczestniczyć w  tej Uroczystości, 
będziemy ją przeżywać u siebie. Szczęść Boże 
na dalsze prace!” –  pisali m. in. Bronisława 
i  roman z  kluczborka. „dokąd będę żyła, 
będę wspierać to wielkie dzieło, gdyż jestem 
wielką patriotką, kocham Boga i  ojczyznę. 
Niech Bóg wam błogosławi” – przekazała 
nam Józefa z częstochowy, zapewniając o du-
chowej łączności.

olbrzymie zainteresowanie darczyńców 
otwarciem i  chęć udziału w  tym historycz-
nym wydarzeniu spowodowały, że uroczysto-
ści przedłużono na 12 i 13 listopada. Święto-
waliśmy Triduum otwarcia.

„wierzę, że ta Świątynia otworzy nowy 
okres historii, dziejów narodu polskiego 
i  ojczyzny. Przepełnieni wiarą i  ufnością 
wobec Stwórcy Świata, mamy nadzieję, że 
stanie się Świątynią modlitwy i uwielbienia. 
miejscem, do którego podążać będą roda-
cy w kraju i zza granicy” – napisała regina 
z Bornego Sulinowa. krystyna z wejherowa 

zapewniła, że to miejsce bliskie jej sercu: 
„Tu przez wiele lat dziękowałam za moją ro-
dzinę i zawierzałam Ją Bożej opatrzności”.

część darczyńców, którym termin listo-
padowy z  różnych przyczyn uniemożliwiał 
przyjazd do wilanowa, ucieszyła się z propo-
zycji uczestnictwa w  drugiej części otwarcia 
Świątyni, 4 czerwca 2017 r. podczas Święta 
dziękczynienia. osoby te już dziś zadekla-
rowały udział. Jedną z nich jest maria, która 
przyjechała z pielgrzymką rowerową z Nada-
rzyna, gdy w 2002 r. wmurowywano kamień 
węgielny pod budowę wotum Narodu. dziś 
mówi o niej: „moja Świątynia”.

Nasza Świątynia
Tysiące osób uczestniczyły osobiście w otwarciu Świątyni w Święto Niepodle-
głości. Miliony oglądały tę uroczystość w telewizji, śląc do nas niezliczone listy 
z dowodami wielkiego wzruszenia. Dziękujemy!

oTwarcie oczami darczyŃcÓw
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D zięki współpracy centrum opatrz-
ności Bożej, dzielnicy wilanów oraz 
centrum kultury wilanów dwu-

krotnie od początku roku wnętrze sanktu-
arium gościło ambasadorów polskiej kultu-
ry narodowej.

8 stycznia w świątyni wystąpili artyści ze-
społu Pieśni i Tańca ŚLĄSk. Poezja kazimie-
rza Szemiotha w pastorałkach oraz góralskie 
gawędy nadały programowi specyficzny cha-
rakter polskich świąt bożonarodzeniowych. 
Podczas koncertu wokalno-instrumentalnego 
„Święta Noc”, któremu dyrygował krzysztof 
dziewięcki można było usłyszeć najpiękniej-
sze polskie kolędy i pastorałki, m.in. „Bóg się 
rodzi”, „cicha noc”, „o gwiazdo betlejemska”, 
„Gdy śliczna Panna”, „oj, maluśki, maluśki”, 
„Triumfy króla Niebieskiego”, czy „adeste Fi-
deles”, jedną z najpopularniejszych na świecie 
pieśni bożonarodzeniowych, której korzenie 
sięgają Xiii wieku.

kolejny koncert bożonarodzeniowy od-
był się 2 lutego. Tym razem miłośników 
polskiej kultury zgromadził występ zespołu 
Ludowego Pieśni i Tańca mazowSze im. 
T. Sygietyńskiego. Podczas półtoragodzin-
nego koncertu 35-osobowy chór z towarzy-
szeniem orkiestry symfonicznej zaśpiewał 
ponad 20 najpiękniejszych kolęd i pastora-
łek. koncert poprowadził dyrektor zespołu, 
Jacek Boniecki.

– Longin komołowski był człowiekiem 
solidarności przez duże „S” i przez małe „s”, 
człowiekiem absolutnie ponad podziałami 
– powiedział kardynał kazimierz Nycz, me-
tropolita warszawski podczas uroczystości 
pogrzebowych członka „Solidarności”, posła, 
ministra i wicepremiera.

Longina komołowskiego w Świątyni 
opatrzności Bożej żegnali obok rodziny, 
przyjaciół i znajomych, także przedstawiciele 

władz państwowych z prezydentem andrze-
jem dudą na czele.

Homilię podczas pogrzebu wygłosił 
bp  wiesław Lechowicz, delegat konferencji 
episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa 
emigracji Polskiej. według biskupa, zmarły 
był człowiekiem „Solidarności” instytucjo-
nalnej, ale i ludzkiej, prostej, codziennej. do-
świadczali tego ludzie, których spotykał na 
swojej drodze.

z Życia SaNkTUariUm

Od „Śląska” po „Mazowsze”

Człowiek solidarności i wspólnoty

Koncerty dwóch znakomitych zespołów pieśni i tańca przyciągnęły rzesze słu-
chaczy różnych pokoleń.

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski spoczął 
10 stycznia w Panteonie Wielkich Polaków.
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M sze św. dziękczynne w  Świątyni 
opatrzności Bożej stają się piękną, 
rodzinną tradycją. w powstającym 

sanktuarium metropolita warszawski odpra-
wił mszę św. dla małżeństw obchodzących 
swój jubileusz, ich rodzin i członków wspól-
noty Providentia Dei, wspierających budo-
wę wotum Narodu. Pamiątkowe błogosła-
wieństwa otrzymali m.in. Janina i eugeniusz 
z  zielonki, którzy zawarli sakrament mał-
żeństwa 62 lata temu. on, więzień dachau, 
który przeżył morderczą pracę, z głodowymi 
racjami żywnościowymi i  karami chłosty, 
wierzy, że swój powrót z  obozu zawdzięcza 
św. Józefowi.

 – Świat potrzebuje waszego świadectwa, 
zwłaszcza młodzi, którzy przy pierwszej 
trudności szukają nowych dróg i  nowego 
małżeństwa – mówił metropolita warszaw-
ski. Podkreślił także olbrzymie znaczenie 
dziadków w  procesie wychowania młodego 
pokolenia.

Po mszy św. 56 par małżeńskich odebrało 
pamiątkowe dyplomy z  błogosławieństwem 
ks. kazimierza kard. Nycza. wierni wspólnie 
z kardynałem odmówili akt dziękczynienia 
i  zawierzenia opatrzności Bożej. Uroczy-
stość uświetnił chór parafii opatrzności Bo-
żej Canticum Gratiorum pod dyrekcją Jacka 
Jackowskiego.

mimo siarczystego mrozu, jaki panował 
w warszawie w wigilię Niedzieli chrztu Pań-
skiego, wielu wiernych przybyło do Świą-
tyni opatrzności Bożej także 7 stycznia, by 
uczestniczyć w  dziękczynnej eucharystii za 

łaskę chrztu Świętego. mszy św. przewodni-
czył biskup rafał markowski, który podkre-
ślił w  homilii, że sakrament chrztu św. jest 
podstawą wspólnoty. każdy ochrzczony ją 
buduje i ponosi za nią odpowiedzialność.

Macie prawo tu przychodzić
– Macie prawo, a nawet obowiązek przychodzić do Świątyni Opatrzności Bożej. 
Któż lepiej niż rodziny wie, że trzeba Bogu dziękować za kierowanie naszym 
życiem i zawierzać Mu kolejne miesiące i lata? – pytał kard. Kazimierz Nycz 
podczas uroczystości Świętej Rodziny w Wilanowie.

 z Życia SaNkTUariUm
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ŚwiadecTwa

T adeusz merkun wierzy, że to 
opatrzność zesłała Ukraińca, 
który ostrzegł jego rodzinę 

przed banderowcami. miał wtedy 
sześć lat. zdążyli chwycić kilka dro-
biazgów i  wybiegli w  góry. Był sty-
czeń, koło północy, duży mróz i  so-
lidne śniegi. Stracili wszystko, ale ocalili jeszcze 
więcej: życie. Po wojnie Tadeusz merkun 
przez 40 lat pracował jako kierowca taksówki 

bagażowej. Przejechał w  tym czasie 
1,8 miliona kilometrów, bez żadnego 
wypadku czy nawet stłuczki. wciąż 
jest ratownikiem GoPr, chociaż 
w styczniu skończy 79 lat. – Bóg czu-
wał nade mną całe życie – przekonuje.

Tę historię i  inne świadectwa 
działania Bożej opatrzności w  życiu dar-
czyńców Świątyni można poznać dzięki 
książce „zaufali opatrzności”.

D ziesięć lat temu przyszła 
z  mężem na plac budowy. 
dookoła puste łąki i  błoto. 

mały barak, który służył za kaplicę 
i kilka nieczynnych maszyn budow-
lanych zrobiły na niej przygnębiają-
ce wrażenie.

– Stałam i płakałam. czyżby po raz trzeci 
miała nie spełnić się obietnica przodków? – 
pytała Teresa Pawlik.

Budowa wówczas stanęła, bo archidiecezji 
brakowało pieniędzy. z  mężem postanowili 
więc, że będą wspierać Świątynię. i robili to 
razem do połowy 2012 r.

– wtedy zmarł mąż, a  ponieważ kore-
spondencja ze Świątyni adresowana była 
na nas oboje, zadzwoniłam i  poprosiłam 
o zmianę. Przy okazji zapytałam, czy przy-
padkiem nie mogłabym się do czegoś się 
przydać. całe życie pracowałam naukowo 

w Bibliotece Narodowej – wspomi-
na Teresa Pawlik.

Usłyszała, że bez wolontariuszy 
nic się nie uda. od tej pory, gdy po-
trzeba, nawet kilka razy w tygodniu 
przyjeżdża do wilanowa. Pomaga 
przy rozsyłaniu korespondencji, 

odbieraniu telefonów, szykuje do rozdawa-
nia obrazki z  materiałem potartym o  re-
likwie świętych i  błogosławionych. Przed 
otwarciem świątyni trzeba było przygoto-
wać pamiątkowe medale, a w Święto dzięk-
czynienia dyżurować w namiocie informa-
cyjnym. Nie zrezygnowała też ze wspierania 
świątyni datkami.

– minęło już 3,5 roku. mam wrażenie, że 
mąż cieszy się w  niebie razem ze mną. Bo 
nasze marzenie o Świątyni w wilanowie wła-
śnie się spełnia. a my możemy mieć w tym 
skromny udział – mówi wolontariuszka.

Niezwykłe świadectwa

Ludzie Centrum Opatrzności Bożej

Obejrzał się za siebie. Z huculskej połoniny widać było wyraźnie płonący ro-
dzinny dom. 

– Jestem przeszczęśliwa, że udało się wznieść tę Świątynię. Zawsze chciałam 
mieć w tym choćby najmniejszy udział – mówi Teresa Pawlik, wolontariuszka 
Centrum Opatrzności Bożej.
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PONADCZASOWE PAMIĄTKI

Ekskluzywna kolekcja medali okolicznościowych – unikato-
wych pamiątek z okazji otwarcia Świątyni Opatrzności Bożej. 
Numizmaty przedstawiają wizerunek dwóch wielkich Polaków 
– św. Jana Pawła II i Sługi Bożego Prymasa Wyszyńskiego – 
na tle wybudowanej Świątyni, symbolu dążenia Polaków do 
wolności i miejsca dziękczynienia za wolność Ojczyzny. Meda-
le wybite z mosiądzu i uszlachetnione złotem lub srebrem 
wysokiej próby zachwycają jakością wykonania.

Medal o średnicy 45 mm w eleganckim etui  
– eksponującym awers i rewers – ze specjalnie wy-
grawerowaną tabliczką upamiętniającą otwarcie Świątyni 
Opatrzności Bożej.

z okazji otwarcia Świątyni Opatrzności Bożej 

HISTORIA BUDOWY ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ 1791-2016
Bogato ilustrowany album opowiada o niezwykłych dziejach Świątyni 
Opatrzności Bożej od 1791 roku po dzień dzisiejszy. Oprócz relacji z bu-
dowy Czytelnicy znajdą w nim m.in. wywiady z architektami, opis Panteonu 
Wielkich Polaków oraz historie polskich świętych i błogosławionych, których 
relikwie znajdują się w Świątyni, a także świadectwa Darczyńców i wiele innych 
pasjonujących materiałów.

PRZYMIERZE
Płyta została wydana w 1050. rocznicę Chrztu Polski i na otwarcie Świąty-
ni Opatrzności Bożej. Utwór „Przymierze” skomponował jeden z najwy-
bitniejszych twórców naszego pokolenia, Michał Lorenc, a  wykonali 
wspaniali artyści. Zarówno teksty, jak i ilustrująca je muzyka, są w istocie nie-
zwykłą modlitwą, wyrazem uwielbienia dla Stwórcy, świadectwem duchowej 
łączności między pokoleniem naszym i wieloma nas poprzedzającymi.

Zapraszamy do zamawiania pamiątek pod nr tel. 22 201 97 12 lub na stronie:  
www.sklep.centrumopatrznosci.pl

Medal o średnicy 38 mm w ozdobnym pu-
dełku wyłożonym aksamitnym materiałem pod-
kreślającym szlachetny charakter i wysoką jakość 
wykonania numizmatu.

Magazyn Centrum  
Opatrzności Bożej
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