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Wypełniamy testament 
Jana Pawła II

Świątynia naszej wolności

Bądźcie dalej z nami
– rusza konkurs na wystrój
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Słowo Kardynała

Minął właśnie rok od otwarcia naszej Świątyni. Dziękuję za Waszą wier-
ną modlitwę i wsparcie, które nie ustały po wzniesieniu murów Wotum 
obiecanego Bogu przez naszych ojców.  Coraz wyraźniej widać, jak wie-
le opatrznościowych wydarzeń z  dziejów Ojczyzny zasługuje na naszą 
wdzięczność. Mówią to ci, którzy coraz liczniej nawiedzają to święte miej-
sce, uczestnicząc w podniosłych uroczystościach religijnych, patriotycznych 
i kulturalnych. Ruszyły prace komisji, która przygotuje założenia do kon-
kursu na wystrój Świątyni. Upiększając w miarę finansowych możliwości 

nasze Sanktuarium, chcemy realizować przecież testament Jana Pawła II, który w 1999 r. na placu 
Piłsudskiego wypowiedział pamiętne słowa: „Niech ta Świątynia stanie się miejscem szczególnego 
dziękczynienia za wolność Ojczyzny. Modlę się, by żadne bolesne doświadczenie już nie zakłóciło 
tego dziękczynienia, z którym czekamy prawie 200 lat”. Nie byłoby to możliwe bez Waszego zaanga-
żowania. Bez Was nie moglibyśmy 11 listopada w tych pięknych wnętrzach, w obecności Prezydenta 
i najwyższych władz Rzeczypospolitej symbolicznie rozpocząć obchodów 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. To dzięki wspólnym wysiłkom Darczyńców Świątynia staje się prawdzi-
wym Wotum Wdzięczności Bogu, w którym chcemy śpiewać nieustanne Te deum. Za Waszą troskę 
o to miejsce codziennie składam Opatrzności dziękczynienie, wierząc jednocześnie, że uda się poko-
nać wszelkie trudności. Już dziś zapraszam do włączenia się w nadchodzące całoroczne uroczystości, 
w  których uwielbiać będziemy Boga za Jego dary i cieszyć się wolną Ojczyzną. Na nadchodzące 
święta Bożego Narodzenia z serca błogosławię Wam i Waszym rodzinom.

Arcybiskup Metropolita Warszawski

Kochani Czciciele Bożej Opatrzności!

Uprogu Nowego Roku stajemy 
przed Panem, Bogiem naszym, 

by świętować Narodzenie w Betlejem 
Jego Syna. 
Niech narodzone Dzieciątko błogo-
sławi wszystkim naszym Darczyń-
com i ich rodzinom. Niech przytuli do 
serca samotnych, osłabłym wleje na-
dzieję, a  zatroskanym pozwoli nieco 
odpocząć.
 Redakcja „Dziękuję”
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Z  otwarciem Świątyni można było cze-
kać, aż całe wnętrze będzie gotowe, ale 
prawdopodobnie wówczas wielu dar-

czyńców nie mogłoby stać się świadkami tego 
doniosłego wydarzenia. Ks. kard. Kazimierz 
nycz stanął przed dylematem: czy spokoj-
nie kontynuować prace i  dokonać otwarcia 
za kilka lat, czy umożliwić wieloletnim dar-
czyńcom, często osobom w podeszłym wieku 
udział w  przeżywaniu obchodów 100-lecia 
niepodległości w Świątyni, która jest wotum 
wdzięczności za wolność.

Marzeniem wielu wiernych i  darczyń-
ców było, aby w powstającym Sanktuarium, 
które może przyjmować wielu gości, mia-
ły miejsce  uroczyste liturgie, wydarzenia 
patriotyczne, spotkania o  wysokiej randze 
artystycznej, a  także wystawy poświęcone 
działaniu opatrzności Bożej w dziejach na-
szej ojczyzny.

Marzył też o  tym Jan Paweł II, który 
w 1999 r., poświęcając kamień węgielny pod 
Świątynię, prosił w symbolicznym dla naszej 
historii miejscu, na placu Piłsudskiego, by 
stała się ona „miejscem szczególnego dzięk-
czynienia za wolność ojczyzny”. Zapewniał, 
że modli się o to, by to było możliwe i by nic 
„już nie zakłóciło dziękczynienia, z  którym 
czekaliśmy prawie 200 lat”.

wraz z tysiącami darczyńców staramy się, 
nie bez trudności, realizować ten wielki testa-
ment naszego świętego papieża. 

– nasi stali darczyńcy są największym 
wsparciem tego dzieła, a  przesyłane re-
gularnie darowizny stanowią najważniej-
sze źródło finansowania kolejnych prac 

podejmowanych w Świątyni. dziękujemy za 
tych, którzy pomagają nam od lat, ale witamy 
też z radością nowe osoby. Jesteśmy wdzięcz-
ni każdemu pielgrzymowi, który postanawia 
włączyć się na obecnym etapie w dzieło bu-
dowy i każdemu, kto zachęca innych do tego 
wsparcia – zapewnia Piotr Gaweł, Prezes Za-
rządu Centrum opatrzności Bożej.

dzięki opatrzności obciążenia finan-
sowe, zaciągnięte na prace niezbędne do 
otwarcia Świątyni zmniejszają się, ale wciąż 
niemożliwe są kolejne inwestycje. do tej 
pory udało nam się spłacić blisko 9 mln zł. 
Pozostało nam jeszcze 11 mln zł długu. To 
dużo, choć wiemy, że z naszymi darczyńca-
mi pokonamy i te problemy.

Testament Jana Pawła II

BUdUJEMy SanKTUarIUM

„Kto na świątynię łoży, tego bieda nie zuboży”. To staropolskie przysłowie jest 
bardzo aktualne. Dziękujemy, że jesteście z nami, bo budowa Sanktuarium 
w Wilanowie, mimo otwarcia, jeszcze się nie zakończyła.

Powstające Sanktuarium jest miejscem pamięci 
św. Jana Pawła II. Tutaj znajdują się Jego relikwie, 
a pod kopułą na wysokości ok. 26 m zostanie 
otwarte Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego.
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BUdUJEMy SanKTUarIUM

Bądźcie dalej z nami  
– rusza konkurs na wystrój

Betonowe mury wznieść chyba najła-
twiej. To określona ilość betonu, pre-
cyzyjnie uformowanego w  niezwykłą 

architekturę. dzięki naszym darczyńcom 
konsekwentnie i coraz intensywniej udaje się 
już od roku wypełniać jej wnętrze modlitwą 
i dziękczynieniem Bogu za wszelkie dobro, 
które staje się naszym udziałem. w  ten 
sposób razem tworzymy wymiar duchowy 
miejsca świętego, jakim staje się Świąty-
nia. Pragniemy nadać  mu także niezwykłą 
artystyczną wymowę. Chcemy, aby dzieła 
sakralne, które wypełnią Świątynię, rodzi-
ły się z wiary i wyrażały wiarę. By stały się 
ścieżkami do Boga – najwyższego Piękna, 
czyli pomocą do wzrastania w relacji z nim, 
w modlitwie i nawróceniu naszych serc. ale 
by to święte miejsce mogło zachwycać pięk-
nem dzieł sakralnych, potrzeba jeszcze wie-
lu starań.

– nie wszyscy mają świadomość, jak wiele 
czasu, środków i pracy potrzeba do stworze-
nia oprawy dla wnętrza sanktuarium. Proces 
ten może potrwać 10, a nawet 20 lat. nasze 
pokolenie ma jednocześnie szansę stać się 
współtwórcą prawdziwych dzieł sztuki, bę-
dących wyrazem piękna prowadzącego do 
Boga. Twórzcie to miejsce z  nami – pro-
si Piotr Gaweł, Prezes Zarządu Centrum 
opatrzności Bożej.

ranga sanktuarium zobowiązuje nie tylko 
do wielkiej dbałości o szczegóły architektury, 
ale także o jakość i ponadczasowy charakter 
wystroju wnętrz. To miejsce powinno być 

ozdobione z  wielkim pietyzmem, by służyć 
wiernym setki lat. 

– Chcemy, by była to Świątynia, o  jakiej 
marzyli nasi dziadkowie i  ojcowie, godna 
miana świętego miejsca i  narodowego wo-
tum wdzięczności za odzyskaną wolność. 

Świątynia jest duchową bramą, przez którą nasza Ojczyzna chce „pukać” do 
nieba, dlatego ubogacajmy jej wnętrze, aby stała się ponadczasowym świadec-
twem naszej wiary.

Surowa ściana ołtarzowa w prezbiterium to zapo-
wiedź wieloletniej pracy nad wystrojem sakralnym 
Świątyni, który znajdzie wyraz m.in. w rzeźbach 
i malowidłach.
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BUdUJEMy SanKTUarIUM

To bardzo trudne i odpowiedzialne, ale rze-
czy wartościowe zawsze wiążą się z wielkim 
wysiłkiem. ostateczne wnętrze sanktuarium 
powstanie więc tak szybko, jak będą pojawiać 
się pomysły i fundusze – dodaje Piotr Gaweł.

właśnie rozpoczęła swoje działania ko-
misja liturgiczna, która będzie pracować nad 
założeniami artystycznymi wykończenia wnę-
trza. do udziału w niej zaproszeni zostali wy-
bitni specjaliści w  dziedzinie historii sztuki. 
obradom komisji będzie przewodniczyć war-
szawski biskup pomocniczy rafał Markowski.

– Chciałbym, aby komisja przygotowała 
wytyczne do przeprowadzenia międzynaro-
dowego konkursu, który już w  2018 r. roz-
strzygnie o  tym, jak będzie wyglądało wnę-
trze wotum narodu. nie będzie to decyzja 
arbitralna, ale podjęta przez grono ekspertów 
– podkreśla bp rafał Markowski.

w  kolejnych latach czeka nas praca nad 
wykończeniem miejsc, które mają pełnić 
ważne sakralne funkcje. 14-metrowe okna 
oraz przeszklenia portali wejściowych za-
powiadają obecność witraży. wysoka na 

31 metrów ściana ołtarzowa „tęskni” za wy-
jątkowym dziełem, który dopełni symboliki 
niezwykłej architektury i kierować będzie ser-
ca wiernych ku Bożej opatrzności. Podobnie 
cała przestrzeń prezbiterium i boczne kaplice 
oraz Panteon wielkich Polaków, który do tej 
pory pełnił funkcję kościoła parafialnego. Te-
raz należy ukończyć jego wystrój, by uczynić 
go godnym wielkich Polaków, jacy tam spo-
czywają. wierzymy, że do końca 2018 r., z po-
mocą darczyńców, uda nam się spłacić dług 
zaciągnięty na prace potrzebne do otwarcia 
Świątyni. wtedy od 2019 r. będzie można 
rozpocząć zbieranie środków na tworzenie 
artystycznego wnętrza sanktuarium.

– Przed nami ogrom prac. Chcemy, aby 
wysiłek naszego pokolenia wzbudzał zachwyt 
kolejnych pokoleń. wraz z budowaniem pro-
mieniującego duchowo na całą Polskę wotum 
narodu pragniemy tworzyć miejsce świę-
te, które wszystkich łączy i  przyciąga ludzi 
wdzięcznych Bogu za Jego opatrzność. dzię-
kuję, że jako darczyńcy czynicie to z nami od 
lat i chcecie czynić dalej – mówi Piotr Gaweł.

Wasze słowa  
nas motywują

225 lat oczekiwania 
na Wotum Narodu

Chcę zapewnić, że będę wspomagał ideę 
budowy Świątyni do jej ukończenia 

w miarę moich możliwości, choć jestem sa-
motnym, 77-letnim emerytem. Pan Bohdan 
z Sokołowa Podlaskiego.

Tak wiele udało się już zrobić, chociaż 
prac wykończeniowych jest dużo. Jeste-

śmy to winni naszym poprzednikom i przy-
szłym pokoleniom. Całym sercem i duchem 
jestem ze wspólnotą i kibicuję temu ogrom-
nemu dziełu. Pani Anna ze Złotego Potoku

Rok po otwarciu Świątyni w liczbach:

105 tys. Darczyńców wspiera budowę.

40 tys. pielgrzymów przybyło  
do powstającego Sanktuarium.

10 tys. Aktów Dziękczynienia 
i Zawierzenia złożyli pielgrzymi 
odwiedzający Świątynię.

Wspólnota Darczyńców zebrała blisko  
9 mln zł na spłatę zobowiązań. 
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oBChody ŚwIęTa nIEPodlEGłoŚCI

Świątynia naszej wolności
Msza Św. w intencji Ojczyzny z udziałem Episkopatu i najwyższych władz pań-
stwowych z Prezydentem RP na czele zainaugurowała przygotowania do jubi-
leuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

– wspólnota – to słowo stanowi klucz do zro-
zumienia fenomenu odrodzenia niepodległej 
Polski. To zadanie także na czas obecny i na 
przyszłość – powiedział biskup polowy woj-
ska Polskiego ks. Józef Guzdek w trakcie uro-
czystych obchodów Święta niepodległości.

Podczas Mszy Św. w intencji ojczyzny od-
mówiono akt dziękczynienia i Zawierzenia 
opatrzności Bożej.

– otwieramy jubileuszowy rok świętowa-
nia naszej niepodległości – powiedział ks. 
kard. Kazimierz nycz, witając w  Świątyni 
opatrzności Bożej Prezydenta rP andrze-
ja dudę, Marszałka Sejmu Marka Kuchciń-
skiego, Marszałka Senatu Stanisława Kar-
czewskiego oraz Panią Premier Beatę Szydło 
a także darczyńców i wiernych z całej Polski.

Zwieńczeniem uroczystości był niezwy-
kły wieczorny koncert, podczas którego zo-
stała wykonana Msza F-dur, skomponowana 

przez księcia Józefa Michała Ksawerego Po-
niatowskiego w  czasie, gdy Polska zniknęła 
z  map Europy, a  o  jej prawie do wolności 
przekonywały świat wyłącznie narodowe po-
wstania i dzieła wybitnych polskich twórców. 
Utwór napisany dla króla Portugalii ludwi-
ka I,  odnaleziony został dzięki działaniom 
Stowarzyszenia Muzyki Polskiej w  księgo-
zbiorze British Museum. Zachwycony tym 
utworem Przemysław Firek, prezes Instytutu 
rozwoju Kultury Polskiej postanowił nadać 
mu nowy uwspółcześniony blask. Monu-
mentalne dzieło pod dyrekcją Pedro ama-
rala, dyrektora artystycznego Filharmonii 
lizbońskiej, wykonali wybitni polscy artyści: 
Iwona Socha, Małgorzata walewska, andrzej 
lampert i Przemysław Firek, a także Polska 
orkiestra Sinfonia Iuventus, Chór Artos im.  
Skoraczewskiego, Chór Polskiego radia oraz 
Górecki Chamber Choir.

Organizację uroczystości  
Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2017 r. 

wsparli:

Koncert Mszy F-dur wsparli:

Partner Główny Partnerzy
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wSPÓlnoTa darCZyŃCÓw

Ich pierwsze dziecko zmarło przed narodze-
niem. lekarze tłumaczyli zrozpaczonym 
rodzicom, że przy konflikcie serologicznym 

i szkodliwych warunkach pracy ojca szanse na 
kolejne dziecko są zerowe.

– Medycyna swoje, a Bóg swoje – uśmiecha 
się dziś Zygmunt Chojnacki. – Pojechaliśmy 
na Jasną Górę błagać Matkę Bożą, by chociaż 
jedno dziecko wyprosiła nam u swego Syna. 

– To było święto Matki Bożej Siewnej, a na 
św. annę urodził się Miłosz – mówi Urszula 
Chojnacka. Tamte trudne dni 1981 roku pa-
mięta do dziś. – To pomaga mi docenić każde 
dobro, wolność naszej ojczyzny oraz radość 
z dzieci i wnucząt.

Była młodą mężatką, pracowała zawodo-
wo, a  po pracy musiała stać w  długich skle-
powych kolejkach. Gdy rodziła synka, miała 
siedem tetrowych pieluch, dwa kaftaniki uszy-
te ze swojej etaminowej bluzki, stare śpioszki 
i jedną czapeczkę. 

Gdy Miłosz miał pół roku, ogłoszono stan 
wojenny. do trudów macierzyństwa doszło 
przerażenie i  niepewność jutra: godzina mi-
licyjna, druga ciąża i  straszny wypadek Zyg-
munta, który zgruchotaną nogę miał w gipsie 
przez wiele miesięcy. na dodatek Ula trafiła 
na oddział ciąży powikłanej. w  tym samym 
czasie męża z  malutkim synkiem zabrało na 
przesłuchanie ZoMo. wypuścili ich dopiero 
następnego dnia.

ale Pan Bóg jest hojniejszy w  dawaniu, 
niż Chojnaccy się spodziewali. Po Katarzynie 
róży, która urodziła się we wrześniu 1982 r., 
w  lutym 1985 r. na świat przyszedł Michał, 
w marcu 1990 r. – Karolinka, a pięć lat póź-
niej, w kwietniu – Conchita.

– To hiszpańskie imię ku czci Matki Bożej 

niepokalanie Poczętej. lekarz genetyk prze-
strzegał mnie, że dziecko, które noszę, będzie 
prawdopodobnie głuche, niewidome, upo-
śledzone fizycznie i  psychicznie. Zasugero-
wał aborcję.

Urszula nie chciała o  tym słyszeć, cho-
ciaż wkrótce sama poważnie zachorowała.   
– w szpitalu walczyłam o każdy oddech mój 
i każdą godzinę życia córeczki. wtedy obie-
całam Maryi, że jeśli pomoże temu dziecku 
się urodzić, nazwiemy je na Jej cześć – mówi 
Urszula Chojnacka. I Pan Bóg dał im piękną 
i mądrą dziewczynkę.

– 16 lat żyliśmy z  długami, nie mogąc 
spiąć budżetu wielodzietnej rodziny. Gdy zo-
baczyłem, że sami nie damy rady, zwróciłem 
się do Matki Bożej o pomoc. w pół roku dłu-
gi się wyzerowały, później wybudowaliśmy 
mały domek na wsi – mówi Zygmunt. 

– Jesteśmy rodziną jak tysiące innych. Po 
20 latach trudów i  nerwów zbieramy owoce 
wychowania naszych dzieci, które nie zawsze 
przecież były źródłem radości. Chcemy dzię-
kować opatrzności nie tylko za to, że rozta-
cza nad Polską swoją opiekę, ale także za to, że 
wyprowadzała nas z najtrudniejszych sytuacji 
– dodają Chojnaccy. 

Prosili o jedno. Bóg dał jeszcze pięcioro
Urszula i Zygmunt Chojnaccy dziękują Opatrzności nie tylko za rodzinę.

Urszula i Zygmunt Chojnaccy przed rokiem dołą-
czyli do Wspólnoty Darczyńców.
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Kto ufa Bogu, nigdy nie jest sam
– Pan Bóg jest jak ten cień, który wszędzie nam towarzyszy – mówił znany 
biblista ks. prof. Waldemar Chrostowski podczas wrześniowego dnia skupienia.

wSPÓlnoTa darCZyŃCÓw

P rzyjechali z różnych zakątków Polski, 
w najrozmaitszych intencjach, zawie-
rzając opatrzności swe rodziny i  sie-

bie, prosząc o łaskę wiary dla swych najbliż-
szych, o  opiekę nad rodzinami i  ojczyzną, 
o  wspomożenie Kościoła w  trudnych cza-
sach. Ponad 1300 darczyńców uczestniczy-
ło 16 września w  kolejnym dniu skupienia 
w Świątyni opatrzności Bożej.

Spotkanie rozpoczęło się godzinną adora-
cją najświętszego Sakramentu, podczas któ-
rej Świątynia wypełniała się cichą modlitwą 
coraz większej liczby wiernych. Zasłuchani 
w  śpiew Zespołu wokalno-Instrumentalne-
go Canticum Gratiorum działającego przy 
parafii w  wilanowie i  w  trafiające do serc 
słowa konferencji ks. prof. waldemara Chro-
stowskiego, czciciele Bożej opatrzności chęt-
nie korzystali także z możliwości spowiedzi.

– a  więc świat nie jest zdany na jakąś 
przypadkowość, bo nie jest dziełem przypad-
ku, lecz ze swoim całym bogactwem, pięk-
nem i złożonością jest dziełem Boga i pozo-
staje nieustannie pod Jego opieką – mówił 
wybitny bliblista, dodając, że Bóg jak cień 
jest wszędzie tam, gdzie my. opierając się na 
tekstach psalmów, ks. waldemar Chrostow-
ski podkreślał, że „Bóg jak psychiatra leczy 
złamanych na duchu. Bóg jako lekarz i pielę-
gniarka przewiązuje ich rany”.

– Przymiot Bożej opatrzności rozciąga się 
między dwoma biegunami: z jednej strony po-
tęga Boga, z drugiej dobroć Boga – mówił ks. 
prof. Chrostowski, cytując słowa Psalmu 147: 
„Pan nasz jest wielki i zasobny w siły, mądrość 
Jego jest niewypowiedziana”. Biblista dodał, że 
najpiękniejszym darem Bożej opatrzności dla 

wszystkich wyznawców Jezusa Chrystusa jest 
Uczta Eucharystyczna.

– w Eucharystii przymiot Bożej opatrz-
ności znajduje szczególny wyraz, bo Bóg 
obdarza nas samym sobą – mówił tuż przed 
Mszą Św., którą odprawił m.in. z kustoszem 
powstającego Sanktuarium, ks. Tadeuszem 
aleksandrowiczem. Po homilii wierni od-
mówili akt dziękczynienia i  Zawierzenia 
opatrzności Bożej. 

Osoby, które złożą intencje na zbliżające się Msze 
Święte dziękczynne i równocześnie wesprą budo-
wę, otrzymają pełny zapis konferencji ks. prof. Wal-
demara Chrostowskiego.

W każdym sanktuarium Pan Bóg udziela szczegól-
nych darów. Zapisuje się je w Księdze Łask, która 
jest dowodem żywego kultu. Świadectwa działa-
nia Bożej Opatrzności, z dokładnym opisem łaski 
lub cudu oraz danymi umożliwiającymi kontakt 
można zgłaszać listownie pod adresem Centrum 
Opatrzności Bożej lub e-mailem: ksiegalask@
centrumopatrznosci.pl. Potwierdzone przez kusto-
sza Sanktuarium świadectwa zostaną wpisane do 
Księgi Łask, a dla ks. kard. Kazimierza Nycza będą 
ważnym motywem dla podniesienia Świątyni do 
godności Sanktuarium.

Księga Łask
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Podziękujmy za rodziny

Zapraszamy na dzień skupienia

W  niedzielę przypadającą w oktawie 
narodzenia Pańskiego w Kościele 
obchodzimy uroczystość Świę-

tej rodziny. w  sobotę 30 grudnia ks. kard. 
Kazimierz nycz zaprasza wszystkie rodziny 
i  małżeństwa do wspólnego dziękczynienia 
za dar ojcostwa i  macierzyństwa oraz cele-
browania okrągłych jubileuszy sakramentu.

Po Eucharystii w  Świątyni opatrzności 
Bożej każde małżeństwo obchodzące jubi-
leusz w 2017 r. otrzyma z  rąk metropolity 
warszawskiego pamiątkowe błogosławień-
stwo. Zgłoszenia jubilatów przyjmujemy 
pod nr. tel. (22) 201 97 12 lub mailowo: 
dziekczynienie@centrumopatrznosci.pl

Zimowy dzień skupie-
nia poprowadzi ks. 
Tomasz Stępień, pro-

fesor UKSw, który kilka lat 
temu głosił pierwsze reko-
lekcje wielkopostne w mło-
dej parafii opatrzności Bo-
żej. Zapis jego nauk znalazł 
się w książce pt. „w rękach 
dobrego ojca. rozważa-
nia o  Bożej opatrzności”, 
którą otrzymało już wielu 
darczyńców. Podczas dnia skupienia będzie 
możliwość nabycia tej pozycji, uzyskania 
dedykacji oraz rozmowy z autorem.

dzień skupienia rozpocz-
nie się adoracją najświętsze-
go Sakramentu (połączoną 
z różańcem) od godz. 10.00. 
Zapraszamy do skorzystania 
z  Sakramentu Pokuty i  Po-
jednania. o  11.00 zaplano-
wano konferencję ks. prof. 
Tomasza Stępnia – „Moja 
współpraca z  opatrznością 
Bożą każdego dnia”. o godz. 
12.00 zostanie odprawiona 

Msza Św. dziękczynna za łaskę Chrztu Św., 
po której nastąpi składanie aktów dziękczy-
nienia i Zawierzenia opatrzności Bożej.

Ks. kard. Kazimierz Nycz zaprasza do uroczystej modlitwy w intencji rodzin. 
Małżeństwa obchodzące w tym roku okrągłe jubileusze otrzymają od metropo-
lity warszawskiego pamiątkowe błogosławieństwa.

24 lutego w powstającym w Wilanowie Sanktuarium odbędzie się kolejny dzień 
skupienia.

Ks. kard. Kazimierz Nycz przekazuje jubilatom 
pamiątkowe błogosławieństwo. Msza za rodziny,  
30 grudnia 2016 r. 

Ks. dr hab. prof. UKSW Tomasz 
Stępień
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 wydarZEnIa w ŚwIĄTynI

Rok w obiektywie
Tysiące rodzin i Darczyńców, setki znakomitych artystów i wiele wydarzeń du-
chowych i kulturalnych zapadły w pamięć wszystkim, którzy nawiedzili w tym 
roku Świątynię Opatrzności Bożej. Dziękujemy Bogu za ten wspaniały 2017 rok 
i planujemy kolejne uroczystości, spotkania i koncerty.

W Święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego Świą-
tynia wypełniła się kolędami i pastorałkami w wy-
konaniu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni 
i Tańca „Mazowsze”.

W przededniu rocznicy odkrycia w Katyniu maso-
wych grobów pomordowanych polskich jeńców wo-
jennych, 12 kwietnia odbyło się w Świątyni Opatrz-
ności Bożej prapremierowe wykonanie oratorium 
Requiem Katyńskie.

Świątynia Opatrzności Bożej została wyznaczona 
jako jeden z 40 kościołów stacyjnych Wielkiego Po-
stu w diecezji warszawskiej.

Z okazji uroczystości 3 Maja odbył się zjazd Rady 
Polonii Świata. To organ Wspólnoty Polskiej, repre-
zentującej przeszło 20-milionową Polonię, rozsianą 
po całym globie. Jej przedstawiciele uczestniczyli 
2 maja w Eucharystii, jaką w Panteonie Wielkich 
Polaków odprawił dla nich bp Piotr Jarecki. Wśród 
uczestników liturgii byli również przedstawicie-
le władz Rzeczypospolitej, m.in. sekretarz stanu 
w MSZ, Jan Michał Dziedziczak.
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Jubileuszowe, X Święto Dziękczynienia odbyło się 
4 czerwca z udziałem ks. kard. Francesco Mon-
tenegro z Włoch oraz wielu tysięcy Darczyńców 
z całej Polski. Jak zwykle COB przygotowało wiele 
atrakcji.

Wspólny śpiew i modlitwę uwielbienia poprowadził 
w Święto Dziękczynienia zespół Mocni w Duchu.

Wyjątkowo oczekiwanymi spotkaniami, budują-
cymi duchowe Sanktuarium są dni skupienia dla 
Darczyńców.

4 czerwca w ramach Festiwalu Muzyki Chrześcijań-
skiej Moc Dobra, wystąpiło wielu znanych artystów: 
Promyczki Dobra, Dzieci z Brodą, Golec uOrkiestra, 
Maleo Reggae Rockers, Wyrwani z Niewoli, Janusz 
Yanina Iwański, 30 Synów i 40 Wnuków jeżdżą-
cych na 70 Oślętach.

28 orkiestr strażackich z całego kraju i 12 zespo-
łów wokalnych (450 chórzystów), a także uczestni-
cy Zjazdu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP na czele z prezesem Waldemarem Pawlakiem, 
obchodzili swoje święto 10 września.

Po raz pierwszy kulminacyjne obchody Dnia Papie-
skiego, organizowanego od 17 lat przez Fundację 
Dzieło Nowego Tysiąclecia, odbyły się w Świątyni. 
Towarzyszył im 8 października koncert transmito-
wany w TVP1, podczas którego wystąpili m.in. Ka-
tarzyna Dereń, Krzysztof Iwaneczko, Natalia Kukul-
ska, Krzysztof Cugowski, Andrzej Lampert, a także 
zespoły i chór Gospel Rain.
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•  56 kart z obrazkami do układania w pary 
– każda  z nich stanowi kanwę opowieści  
o historii Polski i świata

•  obrazy zaczerpnięte z Ruchomego Teatru XXI 
wieku dla Dzieci, działającego przy Świątyni 
Opatrzności Bożej w Wilanowie

•  w książeczce dołączonej do gry – opis każdej 
z przedstawionych na obrazkach scen historycznych

•  znakomita zabawa dla całej rodziny – gra może być 
wciągającą rywalizacją o punkty, a przy okazji  
niezwykłą lekcją historii.

 Gra rodzinna (od 5-99 lat), liczba graczy (2-6)

Biblia w wydaniu komiksowym zawiera 
mistrzowskie ilustracje Sergio Cariello 
oraz pełne emocji teksty wierne 
nauczaniu Kościoła. Biblia posiada 
Imprimatur – oficjalną zgodę Kurii  
Metropolitarnej w Krakowie. 
Wiara – jak przekonują twórcy  
komiksu – jest jedną z najbardziej 
fascynujących przygód.  
Porywa, fascynuje, pociąga!  
Zarówno w sferze literackiej,  
jak i graficznej.  
Jak żywe słowo Boga. 

100 lat odzySkania niePodległośCi 
gra memory

BIBlIa – komiks

29 zł

99 zł

35 zł


