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Wdzięczni za niepodległość

Dziękuję za liczny udział w  obchodzonym po raz dziesiąty Święcie 
Dziękczynienia. W ten sposób celebrowaliśmy drugą część otwarcia Świą-
tyni – Wotum Narodu za odzyskaną wolność. Marzyło o niej  także poko-
lenie świętego Alberta Chmielowskiego, którego relikwie 4 czerwca przy-
nieśliśmy w  wielkiej procesji do Świątyni Opatrzności Bożej, dołączając 
je do znaczącej już liczby innych relikwii polskich świętych i błogosławio-
nych. Wilanowska Świątynia staje się w  ten sposób miejscem modlitwy 
i  dziękczynienia za niepodległość Ojczyzny. Setną rocznicę odzyskania 

niepodległości obchodzić będziemy za rok. Duchowym początkiem tego jubileuszu będzie tegoroczne 
Święto Niepodległości, na które już dziś zapraszam. Stańmy wspólnie przy ołtarzu, by Panu Bogu 
jednym głosem podziękować za wszystko, co uczynił w historii Rzeczypospolitej. Niech z Wilanowa, 
ale także z innych miejsc naszego pięknego kraju płynie ku niebu hymn wdzięczności za wolność oraz 
modlitwa o pokój, jedność, zgodę i dalszą opiekę Pana naszych dziejów.

Chociaż Świątynia otworzyła swoje podwoje dla wiernych, prace budowlane nieustannie trwają. 
Wielu z Was mogło się o tym naocznie przekonać. Wciąż jeszcze zbieramy środki na sfinansowanie 
kosztownych robót, które pozwoliły nam rozpocząć we wnętrzu życie liturgiczne, a przed nami ko-
lejne wydatki, związane z  pracami wykończeniowymi oraz upiększaniem i  sakralizacją wnętrza. 
Świątynia wypełnia się już modlitwą wiernych, którzy przybywają indywidualnie i  grupowo ze 
wszystkich zakątków Polski, ale wciąż potrzebuje wsparcia materialnego. Ufam, że nie zabraknie 
w niej nikogo, komu bliska jest idea dziękczynienia za dobro, doświadczone zarówno indywidualnie, 
jak i w wymiarze całego narodu. Już dziś zapraszam do uczestnictwa w uroczystościach Święta Nie-
podległości, 11 listopada. Wszyscy mamy za co Bogu dziękować. Z serca błogosławię,

Arcybiskup Metropolita Warszawski

Drodzy Czciciele Opatrzności Bożej!
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Wielkie uroczystości w  Wilanowie 
rozpoczęły się tradycyjnie dwuna-
stokilometrową pielgrzymką z  pl. 

Marszałka Józefa piłsudskiego. Jej uczestni-
cy –  wspólnoty religijne, zgromadzenia za-
konne, Kaszubi, górale, górnicy, solidarno-
ściowcy, Miasta papieskie, parafie św. Brata 
alberta, środowiska miłosierdzia, w tym 
przedstawiciele caritas z całej polski, domy 
opieki św. Brata alberta oraz środowiska 
chleba, a wśród nich cechy rzemiosł spożyw-
czych i młyny – towarzyszyli procesji niosącej 
relikwie św. Brata alberta. dzień wcześniej 
przybyły one z Krakowa do stolicy. przy ko-
ściele św. antoniego Marii zaccarii zosta-
ły powitane przez dostojników kościelnych 
wraz z  kard. Francesco Montenegro z  sycy-
lijskiej archidiecezji agrigento. W  asyście 
przedstawicieli episkopatu i  kolejnych grup 
pielgrzymów, z  relikwiami innych świętych 
i  błogosławionych zostały uroczyście wpro-
wadzone do świątyni opatrzności Bożej. Sta-
nęły przy ołtarzu podczas Mszy św., w której 
wzięli udział przedstawiciele rządu, parla-
mentarzyści, członkowie wspólnot i  ruchów 

katolickich z  całej polski oraz liczna rzesza 
naszych  darczyńców. W ich gronie znalazły 
się również rodziny z dziećmi. Wielu z nich 
zobaczyło świątynię po raz pierwszy.

– Jest bardzo przestronna i  rozświetlona. 
a  swoją potęgą mówi o  Bożej wszechmocy 
– zauważa pani Kazimiera, która przyjechała 
do Warszawy z podlasia. 

X święto dziękczynienia obchodzone 
było w  tym roku pod hasłem „dziękujemy 
za chleb”, nawiązującym do życia i  posługi 
św. Brata alberta chmielowskiego, który dla 
najbiedniejszych stał się „dobry jak chleb”.

– W  dziękczynieniu tym pragniemy za-
mknąć wszystko to, czym dla człowieka jest 
chleb i  czego jest symbolem – powiedział 
we wstępie do liturgii kard. Kazimierz nycz. 
Wśród wiernych byli m.in. szef gabinetu 
prezydenta Rp, Krzysztof Szczerski, repre-
zentująca premier Beatę Szydło szefowa jej 
gabinetu politycznego, elżbieta Witek, wi-
cemarszałek senatu, Bogdan Borusewicz, 

Po raz pierwszy w Świątyni

X śWięTo dzięKczYnienia za naMi

–  Dziękujemy i modlimy się dziś za tych, którym możemy, chcemy i powinni-
śmy pomagać – powiedział 4 czerwca kard. Kazimierz Nycz podczas uroczystej 
Mszy św. w X Święto Dziękczynienia, po raz pierwszy obchodzone we wnę-
trzach powstającego sanktuarium.

Wierni oczekiwali  w długiej kolejce, by  ucałować 
relikwie św. Brata Alberta, zanim zostały złożone 
do niszy w nawie bocznej Świątyni.
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X śWięTo dzięKczYnienia za naMi

ministrowie, parlamentarzyści i  samorzą-
dowcy. Homilię wygłosił metropolita sycylij-
skiej archidiecezji agrigento. 

Ks. kard. Francesco Montenegro nawiązał 
do słów św. Brata alberta, że „mamy być do-
brzy jak chleb, z którego każdy może wziąć, 
aby zaspokoić swój głód”. – chleb, który nie 
tylko powinniśmy dawać innym, lecz którym 
także my sami mamy stać się dla innych – 
powiedział kard. Francesco, nawiązując do 
cudu rozmnożenia chleba. dodał, że chodzi 
o „chleb przyjaźni, gościnności, chleb życzli-
wości i szacunku”, i że nie będzie to możliwe 
bez Miłości Boga. – główną troską Kościo-
ła nie mogą być struktury, organizacja lub 
programy, ale Miłość pisana wielką literą. 
Miłość Boga, którą mamy wnieść w  życie 
cierpiących, samotnych, pogrążonych w roz-
paczy, chorych lub opuszczonych. Kochać to 
nasza specjalność i nasza główna działalność, 
w której musimy być coraz bardziej skuteczni 
i od której nigdy nie możemy dać się odcią-
gnąć – podkreślił.

obok kard. Francesco Montenegro przy 
ołtarzu stanęli m.in. nuncjusz apostolski 
w  polsce, abp Salvatore pennacchio, bi-
skup warszawsko-praski, abp Henryk Ho-
ser, sekretarz generalny episkopatu polski, 

bp artur Miziński, biskup polowy Józef guz-
dek oraz bp Krzysztof zadarko, delegat Kon-
ferencji episkopatu polski ds. imigracji.

Wśród darów ołtarza znalazła się m.in. 
pozłacana kula, w której zamknięto 133 303 
intencje, złożone w  wilanowskim sanktu-
arium w  ostatnich latach. Umieszczono ją 
obok poprzedniej, podwieszonej w  2014 r. 
pod krzyżem, 70 metrów nad ziemią.

po homilii kard. Kazimierz nycz odmó-
wił wraz z  wiernymi obecnymi wewnątrz 
i  na zewnątrz świątyni akt zawierzenia 
i dziękczynienia. po zakończonej eucharystii 
ks. kardynał pokazywał gościom postępy prac 
na budowie oraz panoramę Warszawy z  wy-
sokości tarasu widokowego pod kopułą. Bo-
gaty program uroczystości trwał do późnych 
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godzin wieczornych. pod opieką przewodni-
ków, opowiadających historię świątyni i  wy-
jaśniających symbolikę rozwiązań architekto-
nicznych czciciele Bożej opatrzności obejrzeli 
wystawę na temat rozwiązań inżynieryjnych 
wykorzystanych przy budowie świątyni, a tak-
że ekspozycję opowiadającą historię idei Wo-
tum narodu, od czasów Konstytucji 3 Maja po 
dzień otwarcia świątyni dla wiernych.

Tradycyjnie o  15.00 setki baloników  
„dziękuję” wyleciało do nieba.  święto dzięk-
czynienia przypadało w uroczystość zesłania 
ducha świętego i  jej radosnym akcentem 
stało się wypuszczenie do nieba przez kard. 
nycza 20 białych gołębi. najmłodsi chętnie 
uczestniczyli w  spektaklach Ruchomego 
Teatru XXi wieku dla dzieci, pokazujących 
z religijnej perspektywy najważniejsze wyda-
rzenia historyczne w  dziejach polski. Starsi 
z czcią zwiedzili panteon Wielkich polaków, 
w  którym spoczywają m.in. ks. Jan Twar-
dowski czy prezydent Ryszard Kaczorowski. 
Wiele osób korzystało z  możliwości adoro-
wania relikwii dziesięciu polskich świętych 
i błogosławionych, które zostały umieszczo-
ne w  specjalnych niszach w  nawie bocznej 
świątyni. na multimedialnym ekranie moż-
na było zapoznać się z  biogramami wynie-
sionych na ołtarze i  ze świadectwami osób, 
wdzięcznych za działanie opatrzności Bożej 
w ich życiu.

ogromnym zainteresowaniem cieszyło się 
także Miasteczko dla dzieci, w którym stanął 

m.in. wóz bojowy straży pożarnej, karuzele, 
dmuchane zamki i  zjeżdżalnie. Siostry słu-
żebniczki nMp pokazywały, jak powstaje 
pieczywo, a chętni uczestniczyli w rodzinnej 
grze „Bez cHleBa nie ma nieba”. Jedną ze 
stacji gry prowadziły siostry albertynki, któ-
re opowiadały o życiu założyciela i rozdawały  
bochenki chleba. na przyświątynnej scenie, 
w  ramach  Festiwalu Muzyki chrześcijań-
skiej „Moc dobra”, wystąpiło wiele znanych 
zespołów: promyczki dobra, dzieci z Brodą, 
Maleo Reggae Rockers, Wyrwani z  niewo-
li, 30 Synów i 40 Wnuków jeżdżących na 70 
oślętach. Stare i nowe przeboje przypomnie-
li także bracia golcowie, a specjalną nagrodę 
za całokształt twórczości z  rąk kard. Kazi-
mierza nycza odebrał Janusz Yanina iwański. 
X święto dziękczynienia zakończyło uwiel-
bienie poprowadzone przez zespół Mocni 
w duchu oraz iluminacja świątyni i odśpie-
wanie o  godzinie 21.37 „Barki”, ulubionej 
pieśni św. Jana pawła ii.

ORGANIZATOR PATRONAT 
HONOROWY

PARTNER MECENAS SPONSOR SPONSOR 
WSPIERAJĄCY

PARTNER 
WSPOMAGAJĄCY

PATRONAT 
MEDIALNY

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE

Naturalna Woda Mineralna

ZNANE OD                      1894 ROKU

®

Naturalna Woda Mineralna
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BUdUJeMY SanKUaRiUM

Nie możemy się zatrzymać

Z  dużym zainteresowaniem udałem się 
z krewnymi do Wilanowa, żeby zoba-
czyć wielkie dzieło wzniesienia tej od 

dawna oczekiwanej świątyni. Byłem tu już 
dwukrotnie, ale widziałem dotąd jedynie dol-
ną kondygnację. Teraz jej wnętrze zrobiło na 
mnie wielkie wrażenie – przyznaje pan Jerzy 
z gdańska. – podziwiam  efekty zakończone-
go etapu budowy świątyni, ale widzę też, jak 
wiele pracy wymaga dalszy jej wystrój. dlate-
go nie zawahałem się, by swoim  skromnym 
udziałem  wesprzeć to wielkie wspólne dzieło 
– dodaje nasz darczyńca.Tych, którzy pozo-
stają pod wrażeniem powstającego w  Wila-
nowie Sanktuarium są już dziesiątki tysięcy.

„otwieramy świątynię po to, aby ją dalej bu-
dować. To zaszczytne zadanie przypada nadal 

Wspólnocie darczyńców Providentia Dei. cie-
szę się ogromnie, że do niej należę” – napisała 
do nas niedawno pani irena z gostycyna. 

Wiele drobnych i  większych wpłat po-
zwoliło w ubiegłym roku otworzyć podwoje 
świątyni dla wszystkich wiernych i dla uro-
czystych celebracji. „Wrażenie było ogrom-
ne – świątynia, choć jeszcze niewykończo-
na, wydawała się przepiękna w  całej krasie 
ogromnych gabarytów” – napisał w liście do 
centrum opatrzności Bożej pan Tadeusz 
z nowego Targu, który osobiście uczestniczył 
w otwarciu 11 listopada 2016 r.

Bez spłaty zobowiązań finansowych trud-
no jednak będzie zaczynać prace nad sakra-
lizacją wnętrza. choć w  świątyni odbywa-
ją się już wielkie uroczystości i  wspaniałe 

Montaż paneli akustycznych, miedzianych drzwi, roboty wykończeniowe przy 
świetliku – w Świątyni w miarę możliwości finansowych prowadzone są kolejne 
zaplanowane prace. Każda ofiara pieniężna zbliża nas do spłaty zobowiązań.
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BUdUJeMY SanKTUaRiUM

koncerty muzyki religijnej, wiele prac do-
piero czeka na rozpoczęcie.

– Wciąż zbieramy środki na opłacenie 
kosztów robót, które wykonaliśmy przed 
otwarciem świątyni. potrzeba na to około 
20 milionów złotych, a do dziś zgromadzili-
śmy jedną trzecią kwoty. gdyby każdy z na-
szych darczyńców zachęcił do wspierania 
Wotum w Wilanowie swoich bliskich i przy-
jaciół albo sam zadeklarował dodatkowo 
choćby 30, 50 czy aż 100 zł, nie musieliby-
śmy się martwić o dalsze prace. nie możemy 
zatrzymać się na obecnym etapie. Każdy dar 
przybliża nas do finiszu aktualnych robót. 
Już wkrótce moglibyśmy myśleć też o upięk-
szaniu i  sakralizacji wnętrz – mówi prezes 
centrum opatrzności Bożej, piotr gaweł.

– Będę się starała nadal wspierać modli-
twami i  finansowo ogrom pracy, które jesz-
cze są do wykonania – deklaruje wzruszona 
pani elżbieta z Katowic.

– Byłem z  wami od początku budowy, 
wspierałem sercem i cegiełkami, zachęcałem 
sąsiadów i znajomych do włączenia się – do-
daje pan Bronisław z poznania.

To dzięki podobnym postawom wiernych 
udaje się sprawnie prowadzić prace na przy-
kład związanie z  dalszą adaptacją akustycz-
ną świątyni. zakończono również prace nad 
miedzianymi drzwiami prowadzącymi do 
świątyni. główne wrota mają blisko 5 metrów 
wysokości. pokryte miedzianą blachą o gru-
bości 1,2 mm, kilkusetkilogramowe odrzwia 
otwierane będą tylko podczas największych 
uroczystości. drzwi obok, o  wysokości 2,4 
metra wyposażono w systemy ewakuacyjne. 
prosta konstrukcja, bez zbędnej ornamenty-
ki, nawiązuje zarówno do wyglądu miedzia-
nej kopuły, jak i rytmu kamienia na elewacji.

po obu stronach głównych schodów czci-
ciele opatrzności Bożej zobaczyć już mogą 
tablice dziękczynne dla poszczególnych 

diecezji, które ofiarnie włączają się co roku 
w  zbiórkę finansową podczas obchodów 
święta  dziękczynienia. litery na metrowej 
szerokości granitowych tablicach wycięte zo-
stały... strumieniem wody. gotowy jest także 
dwumetrowy świetlik, dzięki któremu świa-
tło przez trzywarstwową taflę ognioodporne-
go szkła dociera z położonej 60 metrów wy-
żej kopuły aż do panteonu Wielkich polaków.

– Skomplikowana technologia montażu 
szkła umożliwi postawienie w  tym miejscu 
w przyszłości kilkusetkilogramowej chrzciel-
nicy. dlatego świetlik otoczono dodatkowo 
posadzką w kolorze niebieskim, symbolizu-
jącym wody chrzcielne – tłumaczy grzegorz 
Słowik, wykonawca firmy „Wolski”.

- Wciąż planujemy kolejne prace. W świą-
tyni jest wiele przestrzeni, które czekają na 
wykończenie: choćby cztery monumentalne 
kaplice, przestrzeń prezbiterium i ściana oł-
tarzowa, panteon Wielkich polaków i otocze-
nie wokół świątyni od strony wschodniej. Już 
jesienią podzielimy się z darczyńcami nową 
listą prac, które umożliwią korzystanie z ko-
lejnych miejsc w świątyni – dodaje piotr ga-
weł, prezes coB.
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Ś wiątynia opatrzności Bożej to wotum 
wdzięczności całego naszego narodu 
za wolną polskę i za codzienną opiekę 

Boga nad każdym z nas.
– nasi darczyńcy niosą trud i  odpowie-

dzialność za obietnicę złożoną podczas Sejmu 
Wielkiego przed 200 laty. To wtedy przodko-
wie zobowiązali się przed Bogiem i historią 
do budowy świątyni jako wotum wdzięcz-
ności – podkreśla ks. kard. Kazimierz nycz, 
który co roku zwraca się do wiernych w całej 
polsce o  wsparcie w  święto dziękczynienia 
budowy wilanowskiego sanktuarium.

pokorna prośba metropolity warszaw-
skiego spotyka się zawsze z  pozytywnym 
odzewem. dzięki temu rośnie wspólnota 
darczyńców, od Rzeszowa po Szczecin i od 
Białegostoku po diecezję bielsko-żywiecką, 
a świątynia pięknieje w oczach.

– Budując wspólnie tę świątynię, dzięku-
jemy samemu Bogu. Ufamy Jego obietnicy, 
którą złożył nam na chrzcie świętym, widzi-
my Bożą troskę o nas, o nasze rodziny i o cały 
nasz naród. za to wszystko zawsze dziękuje-
my i  zawierzamy wszystkich, a  szczególnie 

polskie rodziny i  sprawy pokoju w  europie 
i świecie – dodaje ks. kard. Kazimierz nycz, 
śląc na ręce biskupów, proboszczów i  para-
fian podziękowania za zbiórkę przykościelną 
i za każdą najmniejszą wpłatę.

Wyrazem wdzięczności za wieloletnie 
wsparcie budowy świątyni i udział całej pol-
ski w  tym dziele są TaBlice diecezJi, 
umieszczone przy schodach frontowych.

Dziękujemy diecezjom
Świątynia w Wilanowie powstaje dzięki wsparciu tysięcy ofiarodawców z wielu 
polskich diecezji. Doroczna zbiórka podczas Święta Dziękczynienia pozwoliła 
sfinansować część prac, które były niezbędne do jej otwarcia.

BUdUJeMY SanKUaRiUM

Co roku przed czerwcowym Świętem Dziękczy-
nienia do diecezji w całej Polsce trafiają plakaty, 
obrazki, nalepki i puszki. Dziękujemy za każdy dar 
serca ofiarowany podczas zbiórki przykościelnej!
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zapRaSzaMY na naJBliŻSze WYdaRzenia

Ś wiątynia opatrzności Bożej jako 
Wotum narodu w podzięce za jedno 
z  najważniejszych wydarzeń w  histo-

rii polski, jest szczególnie predestynowana 
do tego, aby właśnie tu odbywały się wielkie 
uroczystości o  charakterze patriotycznym. 
11 listopada zapraszamy więc do Wilanowa 
na obchody 99. rocznicy odzyskania niepod-
ległości. W  uroczystościach wezmą udział 
przedstawiciele najwyższych władz i  rzesza 
wiernych, wśród których nie może zabrak-
nąć rzeczywistych budowniczych tego na-
rodowego Wotum – naszych darczyńców! 
najważniejszym punktem uroczystości będą 
Msze św. odprawiane o  godz. 9.00 i 12.00, 
podczas których polecimy Bożej opatrzno-
ści polskę i polaków w specjalnej dziękczyn-
no-błagalnej modlitwie. W tym dniu trady-
cyjnie zaprosimy do zwiedzania panteonu 
Wielkich polaków, Ruchomego Teatru XXi 
wieku dla dzieci oraz budowanego Muzeum 
Jana pawła ii i prymasa Wyszyńskiego, któ-
rego otwarcie przewidziane jest już za rok. 
dla naszych gości otworzymy punkty cate-
ringowe, gdzie będzie można nabyć posiłek 
i gorące napoje. 

o godz. 17.00 i 20.00 czeka nas niezwykłe 
wydarzenie artystyczne – wykonanie Mszy 
F-dur Józefa Michała Ksawerego poniatow-
skiego. Utwór ten, napisany niegdyś dla króla 
portugalii, będzie w  przyszłym roku w  ra-
mach obchodów 100-lecia odzyskania przez 
polskę niepodległości wykonywany w  wielu 
krajach (m. in. w  rzymskiej bazylice Santa 
Maria Maggiore czy barcelońskiej katedrze 
Sagrada Familia). 11 listopada w  świątyni 
usłyszymy polską orkiestrę Sinfonia Iuven-
tus, chór polskiego Radia oraz chór artos 
im. Władysława Skoraczewskiego. Wystąpią 

soliści: iwona Socha – sopran, Małgorzata 
Walewska – mezzosopran, andrzej lampert 
– tenor, przemysław Firek – bas. dyrygować 
będzie pedro almar. autor tej kompozycji, 
krewny ostatniego króla polskiego, to postać 
niezwykła – kompozytor, śpiewak, dyploma-
ta, obdarzany przez władców tytułami ksią-
żęcymi. o światowej randze jego twórczości 
świadczy fakt, że w  słynnej mediolańskiej 
La Scali wystawiano jak dotąd kompozycje 
trzech tylko polaków: Franciszka Mireckie-
go, Krzysztofa pendereckiego i… właśnie 
Józefa Michała Ksawerego poniatowskiego. 
przed każdym z  koncertów zostanie wyko-
nana iii część symfonii Bogurodzica, autor-
stwa polskiego kompozytora pawła Sydora. 
Serdecznie zapraszamy! 

Zapraszamy na Święto Niepodległości

Pod takim hasłem 8 października rozpocznie się 
XVII Dzień Papieski. O godz. 12.00 otworzy go 
Msza św. z udziałem Darczyńców oraz członków 
Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, zaś o 15.45 
Krzysztof Ziemiec poprowadzi koncert transmi-
towany przez TVP, w którym wystąpią Natalia 
Kukulska, Golec uOrkiestra, Andrzej Lampert (am-
basador Światowych Dni Młodzieży), Krzysztof 
Iwaneczko, Katarzyna Dereń i Gospel Rain. Dla 
naszych Darczyńców zarezerwowaliśmy 1000 
miejsc w sektorze niebieskim. 

„Idźmy naprzód z nadzieją” – XVII Dzień Papieski



10

 WSpólnoTa daRczYńcóW

G dy Teodozja Rydlewska przeprowa-
dziła się do Warszawy, miała zaled-
wie 15 lat. zamieszkała z siostrą da-

nutą łukasiewicz, z  którą nadal ma bardzo 
bliski kontakt i która także wspiera budowę 
świątyni.

W  wieku 17 lat spotkała miłość swojego 
życia. czekała z  ukochanym rok, by mogli 
się pobrać. 19 sierpnia 2017 r. Teodozja i Jan 
świętowali 45. rocznicę ślubu.

– To był piękny czas. choć nie brakowało 
trudności – wyznaje Teodozja.

Trzy lata po ślubie mąż miał ciężki wy-
padek. pijany kierowca ciężarówką uderzył 
w jego samochód tak mocno, że zakleszczo-
nego Jana wycinały dwa dźwigi. zmiażdżoną 
głowę, połamane kończyny i żuchwę lekarze 
poskładali jak z klocków, chociaż – jak mó-
wili – raczej do trumny niż do życia. po kil-
kuletniej rehabilitacji pan Jan odzyskał jed-
nak zdrowie. 

– dziś niejeden zazdrości mu kondycji. 
a skończył 82 lata. ostatnio ktoś nakrzyczał 
nawet, że zajął miejsce dla niepełnospraw-
nych – śmieje się szczęśliwa żona.

Jan Rydlewski odebrał solidne religij-
ne wychowanie.  Jego dziadek, wywieziony 
z  żoną i  ósemką dzieci na Sybir za udział 
w  powstaniu styczniowym, niezwykłym 
zrządzeniem opatrzności został zwolniony 
z  półtorarocznego wygnania przez samego 
cara Mikołaja. Mama przeżyła w Warszawie 
powstanie 1944 r., wychowując trzech chło-
paków. Jan wspomina, jak z bratem uratował 
ją przed rozstrzelaniem przez pluton egzeku-
cyjny na pradze.

Wiele lat mieszkali przy ul. ostrobram-
skiej. aktywnie włączyli się we wznoszenie 
sanktuarium Matki Bożej, pomagając ks. inf. 
zenonowi Majcherowi w zakupie i  transpor-
cie materiałów budowlanych. potem jako pa-
rafianie wznosili świątynię ojców barnabitów, 
a od wielu lat całą rodziną, idąc w ślady da-
nuty łukasiewicz, wspierają aktywnie Wotum 
narodu w Wilanowie.

– Kiedy na polach Wilanowskich sta-
ła jeszcze jedynie blaszana kaplica, przy-
chodziliśmy z  maleńką patrycją, a  teraz 
także z  wnuczką, oliwią. zawsze czuliśmy 
się tu jak u  siebie – mówi Teodozja, która 
nie opuszcza żadnej większej uroczystości 
w świątyni. oliwkę codziennie wozi do po-
bliskiej szkoły.

Zaufali Bogu we wszystkim 
Rodzice wybrali dla niej imię: Teodozja, czyli „dana od Boga”. Tak miała na 
imię pielęgniarka, która uratowała jej życie w 1954 r. A był to pierwszy z wielu 
cudów, za które cała rodzina Rydlewskich dziękuje Opatrzności.

Pani Danuta Łukasiewicz (pierwsza z lewej). Obok 
Państwo Teodozja i Jan Rydlewscy z córką Patrycją 
i wnuczką Oliwią. 
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Teodozja jest przekonana, że Bóg im bło-
gosławi. chociaż życie nie szczędziło im pro-
blemów. ich najstarszy syn miałby dziś 44 lata.

– Boguś po szczepieniach na chorobę  
Heinego-Medina doznał postępującego para-
liżu, który powoli odbierał mu władzę w koń-
czynach, a potem dotknął także mięśni odde-
chowych. Był wybitnie uzdolniony. Bóg dał 
nam siły, by troszczyć się o niego do końca.

drugi syn, andrzej, przyszedł na świat 
w 1977 r., w 28. tygodniu ciąży. Uratowanie 
życia ważącemu 900 gramów dziecku było 
wówczas niezwykłym osiągnięciem medycz-
nym. a dla Teodozji i Jana wprost cudem.

dwa lata później na świat przyszła córka, 
Wioletta. natomiast 19 lat temu – znowu nie 
bez problemów – patrycja,  obecnie uczenni-
ca technikum ekonomicznego, która również 
wspiera budowę świątyni. podczas iX święta 
dziękczynienia patrycja i jej ciocia danuta 
łukasiewicz czytały jedne z mszalnych lekcji.

cała wielopokoleniowa rodzina mieszka 
dziś pod jednym dachem. Każde z  osobna 
i  wszyscy razem ufają, że Bóg nadal będzie 
się nimi opiekował. i namawiają innych, by 
włączyli się we wspieranie budowy świątyni.

W  cierpliwych modlitwach, czasem 
w chorobie i przez łzy, wszyscy uczy-
my się odczytywać historię swojego 
życia, pisaną Bożymi znakami. Wzru-
szającym świadectwem spoglądania 
na życie oczami wiary są setki te-
lefonów i  listów, które otrzymujemy 
w Centrum Opatrzności Bożej. Niektó-
re z  tych opowieści stały się kanwą 
dla serii książek pt. „Zaufali Opatrzno-
ści”. Drugi tom, zawierający dwadzie-
ścia jeden takich świadectw, mogą 
otrzymać osoby, które wesprą budowę 
powstającego Sanktuarium. 

Teodozja i Jan Rydlewscy czują się w Świątyni jak 
u siebie.
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Krzyż  
Paschalny
Pozłacany krzyżyk 
jest wierną kopią chwalebnej strony krzyża 
zawieszonego nad ołtarzem w prezbiterium 
Świątyni Opatrzności Bożej. 
Krzyż oraz dołączony łańcuszek wykonane 
zostały z mosiądzu platerowanego  
24-karatowym złotem. 

WyjątkoWe pamiątki

Album uwiecznia otwarcie Świątyni Opatrzności 
Bożej podczas Narodowego Święta Niepodległości 
11 listopada 2016 roku. Fotografie przedstawiają 
najważniejsze wydarzenia tego historycznego dnia:  
pierwszą Mszę Świętą koncelebrowaną przez 
wielu biskupów 
z udziałem najwyższych 
władz państwowych, 
uroczystą Eucharystię 
z udziałem Darczyńców 
i premierowy koncert 
inauguracyjny 
„Przymierze”.

PrZymierZe
Płyta CD wydana w 1050. rocznicę 
Chrztu Polski i na otwarcie Świątyni 
Opatrzności Bożej. Utwór skomponował 
wybitny twórca, Michał Lorenc. Zarówno 
teksty, jak i ilustrująca je muzyka, są 
w istocie niezwykłą modlitwą, wyrazem 
uwielbienia dla Stwórcy, świadectwem 
duchowej łączności między pokoleniami.
Przepiękna muzyka z płyty „Przymierze” 
często rozbrzmiewa w Świątyni.

49,99 zł

JEDyNEMU BOGU – NArÓD 1791–2016

38,99 zł

25 zł 40 zł

Zamówienia – tel. (22) 201 97 12  
lub www.sklep.centrumopatrznosci.pl

Zapraszamy!


