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To nie miało prawa  
się zdarzyć

Ludzie Centrum 
Opatrzności Bożej

Święci przez wieki:
św. Stanisław Kostka

Nowa parafia  
w Wilanowie
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H istoria świata nie zna drugiego ta-
kiego wydarzenia, żeby rozpad 
wielkiego imperium 

odbył się bez konfliktów 
zbrojnych. W 1989 roku Eu-
ropa liczyła 31 państw, a blok 
komunistyczny 9 państw. Na-
tomiast w roku 2009 mamy 
44 państwa, w tym 43 demokratyczne. Nie 
ma bloku komunistycznego, nie ma ZSRR.

Po ludzku patrząc, to wszystko nie miało 
prawa się zdarzyć. 

- Głównym sprawcą tego 
stanu rzeczy jest Jan Paweł II. 
Nie byłoby to również możli-
we bez udziału Bożej Opatrz-
ności – wyjaśnia Sylwester Bi-
zacki, dyrektor Biura Centrum 

Opatrzności Bożej. – Był to zatem realny 
cud, za który winniśmy Panu Bogu dzięko-

wać – dodaje abp Kazimierz Nycz, metropo-
lita warszawski i pomysłodawca Dnia Dzięk-
czynienia. 

Pragniemy, aby Dzień Dziękczynienia 
nauczył nas mówić „dziękuję” w wymiarze 
życia codziennego, ale także religijnego, byś-
my umieli dostrzegać rolę Boga w historii 
oraz dziękować Opatrzności za Jana Pawła II 
i Prymasa Wyszyńskiego – mówi Piotr Ga-
weł z Zarządu Centrum Opatrzności Bożej.  
– Chcemy pokazać człowiekowi uśmiechnię-
tą twarz Boga. Jeśli Pan Bóg kocha człowieka, 
to musi się do niego uśmiechać. 

Hasło tegorocznego Dnia Dziękczynienia 
brzmi: „Dziękujemy za wolność”. Jest bowiem 
wiele narodowych okazji do dziękowania: 
przede wszystkim za papieską pielgrzymkę do 
Polski w roku 1979 (której 30-lecie przypada 
w czerwcu), za odzyskanie przez Polskę nie-
podległości w roku 1989 oraz za wizytę Jana 
Pawła II w parlamencie narodowym (obcho-
dzimy właśnie jubileusz 10-lecia tej wizyty). 

Historia świata nie zna drugiego takiego wydarzenia, żeby rozpad 
wielkiego imperium odbył się bez konfliktów zbrojnych. W 1989 roku 
Europa liczyła 31 państw, a blok komunistyczny 9 państw. Natomiast 
w roku 2009 mamy 44 państwa, w tym 43 demokratyczne. Nie ma 
bloku komunistycznego, nie ma ZSRR

To nie miało prawa się zdarzyć

II DZIEń DZIęKCZyNIENIa: „DZIęKuJEmy Za WOlNOść”

Jan Paweł II i Prymas 
Wyszyński zmienili bieg 

historii. Warto powiedzieć 
„dziękuję” tym dwóm 

Wielkim Polakom

Pieśń do Świętej Bożej Opatrzności
Ref. 
Święta Boża Opatrzności prowadź Kościół nasz. 
Byśmy w wierze i miłości idąc poprzez ten świat, 
chwałę Tobie oddawali teraz i w wieczności. 

Ojcze któryś w niebie, życie dałeś nam. 
Jezusa posłałeś, krzyżem zbawił nas. 
I Świętego Ducha Twego dajesz dzieciom swym. 
Miłość, wiara, pokój przemieniają świat!

Ty w Swej Opatrzności idziesz pośród nas
Ty dałeś Polsce wolność, jako wielki dar
Więc sługi swe posyłaj, woła polski lud
Bóg, Honor, Ojczyzna, Panem naszym Bóg!

Dzisiaj dziękujemy za Opatrzność Twą
Rodzinom błogosław, chlebem nakarm lud
Duchowieństwo nasze wspieraj, mocą łaski swej
Wielkie dziękczynienie, Boże przyjąć chciej!

muz. K. Kusiel-Moroz
sł. M. Przybylski
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Zapraszamy 

Wielkie Czuwanie Modlitewne
6 czerwca - plac Piłsudskiego
9.00 - 10.00  Marsz gwiaździsty do placu 
Piłsudskiego
10.00 - 14.30  Katecheza, modlitwy,  
czuwanie
15.30  Poświęcenie Krzyża
16.00  Eucharystia
19.00  Koncert ewangelizacyjny
21.37  Modlitwa

7 czerwca 2009 - II Dzień Dziękczynienia,
Pola Wilanowskie w Warszawie
8.00 - 11.45  Warszawska rodzinna pielgrzym-
ka z pl. Piłsudskiego na Pola Wilanowskie 
12.00  uroczysta Msza święta z udzia-
łem przedstawicieli Episkopatu Polski.  
Eucharystii przewodniczy abp Józef Micha-
lik, homilię głosi kard. Stanisław Dziwisz. 
Podczas Mszy św. zostanie odnowiony  
Akt Dziękczynienia i Zawierzenia Bogu
14.00  Otwarcie miasteczka zabaw i rekreacji
15.00  Przesyłka do nieba; „baloniki  
wdzięczności”
14.00-21.30  Koncerty artystów polskich
21.37 - Modlitwa

Dziękczynienie pomnaża dobro
Ks. prof. Janusz Strojny,
wykładowca na Papie-
skim Wydziale Teolo-
gicznym w Warszawie

Serdecznie 
zapraszam na 
wspólne ob-
chody II Dnia 
Dziękczynienia 
w niedzielę, 7 czer-
wca, do Wilanowa.  

Punktem kulminacyjnym II Dnia Dzięk-
czynienia będzie msza święta. ma to być 
również forma spędzania wolnego czasu 
w Wilanowie, najlepiej z całą rodziną, tak-
że z małymi dziećmi, dla których zostanie 
przygotowane miasteczko rekreacyjne. 
II Dzień Dziękczynienia ma też stanowić 
okazję do bezpośredniego spotkania i roz-
mowy z metropolitą warszawskim, arcybi-
skupem Kazimierzem Nyczem. 

Dzień ten będzie połączony również ze 
zbiórką pieniędzy na powstające w war-
szawskim Wilanowie Centrum Opatrzności 
Bożej, w skład którego wchodzą muzeum 
dwóch wielkich Polaków oraz świątynia 
Opatrzności Bożej. 

II DZIEń DZIęKCZyNIENIa: „DZIęKuJEmy Za WOlNOść” PROGRam OBCHODóW

- Dziękczynienie nie jest potrzebne Panu 
Bogu, ale nam. Chrystus, kiedy nauczał, doko-
nywał znaków. Jednym z takich znaków było 
np. rozmnożenie chleba. Ewangelia mówi, że 
kiedy wziął chleb w ręce, to najpierw odmówił 
dziękczynienie Ojcu, a potem łamał go i roz-
dawał. a więc dziękczynienie jest źródłem po-
mnażania dobra. 

Życie bez wdzięczności jest dość miałkie 
i jałowe, ponieważ wszystkie ważne akcen-
ty przesuwamy na płaszczyznę konsumpcji. 
a konsumpcja nie może dać nigdy człowieko-

wi radości, ponieważ budzi jeszcze większy 
głód. Często mówi się np. o ludziach bizne-
su, że jak mają duże pieniądze, to i tak chcą 
jeszcze więcej. 

Poza tym ludzie, którzy nie są otwarci 
na innych, na dobro drugie-
go człowieka, z konieczności 
uciekają w pewną samotność. 
Wchodzą w świat zamknięcia 
i ujawniają się na tyle, na ile 
trzeba w danej sytuacji. ale 
nigdy nie są do końca sobą. 
Powoduje to stres i niezadowolenie. 

Nie trzeba długiego namysłu, aby od-

kryć, że nikt nie jest samowystarczalny. 
Nikt nie może być „sterem, okrętem i żegla-
rzem” jednocześnie. Trudno przecież nawet 
w sprawach codziennych, takich jak choćby 
zakupy, poradzić sobie bez pomocy i życzli-

wości drugiego człowieka. 
Dziękowanie trzeba zacząć 

od środowisk najbliższych 
– rodzin, sąsiadów. I tam 
najpierw budować atmos-
ferę życzliwości, przyjaźni 
i dziękowania sobie za dobro. 

To nas autentycznie zbliży do siebie i do 
Boga.

Życie bez 
wdzięczności 

jest dość miałkie 
i jałowe
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Stanisław, uczeń jezuickiego gimna-
zjum w Wiedniu, był bardzo po-
bożny. Dużo się modlił i pokutował, 

łącznie z biczowaniem się. W końcu po-
stanowił wstąpić do jezuitów. Rodzice nie 
chcieli się na to zgodzić. Zaledwie 16 - letni 
Staszek nie zamierzał jednak rezygnować. 
W wieśniaczym przebraniu uciekł z Wied-
nia i udał się do augsburga, a potem do 
Dylingi, prosić prowincjała o przyjęcie do 
zakonu. Został przyjęty, ale zaczynał jako 
pomocnik w kuchni. Doceniono jego po-
korę, pracowitość i pobożność, po pewnym 
czasie został więc przyjęty do nowicjatu 
w Rzymie. Ojciec Stanisława nie rezygno-
wał. Za wszelką cenę chciał wydostać syna 
z klasztoru. Nie udało mu się, a przeło-
żeni pozwolili Stanisławowi wiosną 
1568 r. na złożenie ślubów zakon-
nych. Był to dla Stanisława naj-
szczęśliwszy dzień w życiu. 

Wkrótce potem ciężko zacho-
rował, zresztą nie pierwszy raz 
w życiu. Choroba postępowała 
błyskawicznie. W wigi-
lię Wniebowzię-
cia NmP zaczął 
umierać. Poda-
no mu różaniec, 
a wtedy jego 
twarz zajaśniała 
blaskiem. Powie-
dział: - Widzę 
Najświętszą ma-
ryję Pannę z or-

szakiem świętych, którzy po mnie 
przychodzą. 

Kilka minut po północy  
15 sierpnia 1568 r. umarł. Zawsze 
chciał umrzeć właśnie tego dnia, 

w dzień Wniebowzięcia NmP. miał 
zaledwie 18 lat. Został beatyfikowany 

w 1670 r., a kanonizo-
wany w 1726 r. 

Dziś św. Stani-
sław Kostka jest 
m.in. patronem 

Polski, archidiece-
zji warszawskiej, 
nowicjuszy jezuic-
kich, ministrantów 
oraz w ogóle dzieci 
i młodzieży. 

Jest patronem Polski, archidiecezji warszawskiej, nowicjuszy 
jezuickich, ministrantów oraz w ogóle dzieci i młodzieży

II DZIEń DZIęKCZyNIENIa: „DZIęKuJEmy Za WOlNOść”

Boże w Trójcy jedyny, pełen majestatu i miło-
sierdzia, Opatrzności nasza, wielbimy Ciebie 
i dziękujemy za wszystkie znaki Twojej troski 
o nas i o naszą Ojczyznę – Polskę. Wołamy 
wszyscy:

Dziękuję Ci Boże, Opatrzności nasza
Boże, który stworzyłeś świat i człowieka 
i wszystko co nas otacza, a gdy nadeszła pełnia 
czasów, posłałeś Syna Twego, aby nas zbawić.

Dziękuję Ci Boże, Opatrzności nasza
Boże, który już ponad tysiąc lat – od chrztu 
chronisz Polskę i prowadzisz Opatrznością 
Twoją, aby trwała mimo nieprzyjaciół i wła-
snych słabości, a przez Jezusa Chrystusa dałeś 
nam Maryję, jako Matkę i Królową.

Dziękuję Ci Boże, Opatrzności nasza
Boże, który przez wieki nie pozwoliłeś nigdy zniszczyć naszej wiary, nadziei i miłości oraz 
polskości, a po ponad stu latach wyrwałeś nas spod zaborów, wyzwoliłeś od okupantów 
i w roku 1989 wyprowadziłeś ku wolności.

Dziękuję Ci Boże, Opatrzności nasza
Boże, który dałeś nam przez wieki polskich świętych i bohaterów, aby nas umacniali 
i wskazywali drogę, a w ostatnim półwieczu postawiłeś na naszej polskiej drodze Prymasa 
Tysiąclecia, Papieża Polaka Jana Pawła II i ks. Jerzego Popiełuszkę, aby spełnili zamiary 
Twojej Opatrzności wobec Polski i narodów słowiańskich.

Dziękuję Ci Boże, Opatrzności nasza
Boże, za Twoją Miłość, za wolność Polski, za każdy dzień, za każde dobro, za naszych naj-
bliższych, za każdego człowieka, za każdy uśmiech, za każdy trud i cierpienie prowadzące 
do Ciebie, za to że Jesteś.

Dziękuję Ci Boże, Opatrzności nasza

Tobie Boże Ojcze, Synu i Duchu Święty, Opatrzności nasza, zawierzamy siebie samych 
i naszą Ojczyznę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Akt Dziękczynienia i Zawierzenia Polski Św. Stanisław Kostka – patron młodzieży

śWIęCI PRZEZ WIEKI

Św. Stanisławowi Kostce naród polski 
przypisuje zwycięstwo nad Turkami pod 
Chocimiem w 1621 r. Podobno jeden z je-
zuitów widział św. Stanisława w obłokach, 
jak błaga Matkę Bożą o zwycięstwo nad 
Turkami. Z kolei, przed obrazem św. Stani-
sława Kostki w katedrze lubelskiej modlił 
się król Jan Kazimierz, który wstawiennic-
twu świętego jezuity przypisywał zwycię-
stwo pod Beresteczkiem w 1651 r. 

W Polsce jest ponad sześćdziesiąt koś-
ciołów, których patronem jest św. Stanisław 
Kostka. W jezuickiej Bazylice Najświętsze-
go Serca Jezusowego w Krakowie znajduje 
się ołtarz poświęcony Kostce. Rzeźba nad 
ołtarzem przedstawia go przyjmującego 
Komunię św. z rąk anioła. 
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To oni organizują Dzień  Dziękczynienia

– W swoich działaniach jest bardzo dokład-
ny, wręcz detaliczny – mówią o Sylwestrze 
Bizackim ludzie z Biura Centrum Opatrz-
ności Bożej. – Dzięki temu każdy, kto 
z nim współpracuje, wie precyzyjnie, co ma  
zrobić – dodają. 

Sylwester Bizacki ma 43 lata, z wykształ-
cenia jest ekonomistą. Na początku lat  
90. XX wieku współtworzył rynek reklamy 
w naszym kraju. Był m.in. dyrektorem grupy 
w agencji Reklamowej „lintas”. Brał także 
udział w budowaniu pierwszego Biura mar-
ketingu i Promocji Telewizji Polskiej.

Obecnie jest dyrektorem Biura Centrum 
Opatrzności Bożej. Koordynuje pracę 
całego zespołu oraz współpracujących z nim 
wolontariuszy. 

Ponadto odpowiada za przygotowanie  
II Dnia Dziękczynienia. W praktyce ozna-
cza to ciąg spotkań, rozmów, negocjacji, 
uzgodnień i konsultacji. Wszystko po to, aby  
7 czerwca tysiące osób mogło bez przeszkód 
przyjść pod budującą się świątynię Opatrz-
ności Bożej i wziąć udział we mszy św. a nas-
tępnie ciekawie spędzić tam resztę dnia.

Dyrektor Centrum prowadzi więc rozmo-
wy z osobami odpowiedzialnymi za powstanie 

miasteczka zabaw dla dzieci. Zarządza grupą 
wolontariuszy, którzy są bardzo potrzebni 
przy organizacji Dnia Dziękczynienia. 

– Detaliczne podejście do pracy bardzo się 
tutaj przydaje – mówi Bizacki i dodaje: 

– ale praca w Centrum to nie tylko wy-
zwanie zawodowe, lecz zdecydowanie coś 
więcej, bo przecież każdy z nas ma za co Panu 
Bogu dziękować. a ja winny jestem podzię-
kowanie za każdy aspekt mojego życia. 

 

Ma zawsze dużo pomysłów i chęć do pra-
cy – tak o Sylwii Kabale mówią znajomi. 
A współpracownicy z Centrum dodają:  
– Nie widać, aby stres ją paraliżował, wręcz 
przeciwnie. Praca pod presją dodatkowo ją 
mobilizuje. 

Sylwia Kabała jest nie tylko redakto-
rem naczelnym magazynu „Dziękuję”, ale 
pełni także funkcję rzecznika prasowego 
Centrum Opatrzności Bożej. I głównie ta 
druga praca wyzwala w niej adrenalinę, bo 
dziennikarze wszystkie wiadomości chcą 

dostać „na wczoraj”. a już zupełnie nie 
uznają godzin pracy. Dlatego pani rzecznik  
24 godziny na dobę musi być pod telefonem, 
bo a nuż ktoś zadzwoni i poprosi o komen-
tarz czy też o najświeższe informacje do-
tyczące budowy świątyni Opatrzności lub 
organizowanego od ubiegłego roku Dnia  
Dziękczynienia.

ma 24 lata. Zdobyła wykształcenie w za-
kresie środków społecznego przekazu.  
Studia: na uniwersytecie Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego. mieszka w Warszawie. 

Zanim zaczęła pracować w Centrum, 
była publicystką magazynu akademic-
kiego, pracowała też w zespołach praso-
wych ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego oraz ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej. W wolnych chwi-
lach natomiast udzielała się jako wolon-
tariusz w projektach realizowanych na 
rzecz świetlicy środowiskowej przy parafii  
św. Zygmunta na Bielanach. – Kiedy otrzy-
małam propozycję pracy dla Centrum od 
razu się zgodziłam, bo chyba każdy chciałby 
pracować przy dziele poświęconym Janowi 
Pawłowi II i Prymasowi Stefanowi Wyszyń-
skiemu – mówi. – Sądzę, że obecna praca 
pozwoli mi lepiej kierować się w życiu oso-
bistym nauczaniem tych dwóch wielkich Po-
laków. Dlatego żaden stres mnie nie męczy.

luDZIE CENTRum OPaTRZNOśCI BOŻEJ

Sylwester Bizacki
Dyrektor Biura Centrum Opatrzności Bożej

Sylwia Kabała
Rzecznik prasowy Centrum Opatrzności Bożej

Jeśli chciałbyś zaangażować się w wolontariat 
podczas II Dnia Dziękczynienia, napisz: 
wolontariat@centrumopatrznosci.pl 
lub zadzwoń +48 22 53 17 169. 

Wszystkim partnerom, instytucjom, 
organizacjom i wszystkim ludziom dobrej 
woli, którzy nas wspierają chcemy gorąco 
podziękować. To dzięki nim możemy z taką 
siłą szerzyć idę dziękczynienia.
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muZEum WIElKICH POlaKóW NOWa PaRafIa PRZy CENTRum OPaTRZNOśCI

Ś wiątynia Opatrzności Bożej z jednej 
strony przewidziana jest jako miejsce 
ogólnopolskiej modlitwy, z drugiej 

zaś, codziennej parafialnej rzeczywistości. 
Obecnie na terenie parafii żyje ok. 2500 

osób, ale mieszkańców okolicznych osiedli 
cały czas przybywa.  aż trudno sobie wy-
obrazić, że jeszcze kilka lat temu kamień 
węgielny pod budowę świątyni został wmu-
rowany w szczerym polu. Bo dziś widok ten 
w niczym nie przypomina dziewiczego tere-
nu sprzed lat. 

– Wokół rozpościera się teren jednej 
wielkiej budowy. a nowe osiedla rosną jak 
grzyby po deszczu – pokazuje ks. Krzysztof 
mindewicz, który jest zarazem proboszczem, 
jak i wiceprezesem COB. Docelowo w mias-
teczku Wilanów ma mieszkać ponad 30 tys. 
osób. 

Teraz proboszcz w księgach zapisanych ma 
zaledwie 1600 osób. Zapracowani, ale mimo 

szybkiego tempa życia znajdują czas na mo-
dlitwę, pomoc przy kościele. 

– Nasza wspólnota jest jedynym ośrod-
kiem integrującym lokalną społeczność. 
Chodząc po kolędzie, często słyszę, że ludzie 
są bardzo zainteresowani losami budowy 
świątyni. Podobnie jak i wierni z całej Polski, 
wspierają ją finansowo i modlitewnie. a ja 
najbardziej cieszę się z każdej nowej osoby, 
która pojawia się w naszej skromnej kaplicy. 
Bo ludzie to największy kapitał każdego pro-
boszcza – podkreśla ks. mindewicz. 

Ludzie - to największy kapitał
Parafia pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Wilanowie rośnie wraz 
ze Świątynią   

M uzeum dwóch Wielkich Polaków 
będzie nie tylko jedynym w swoim 
rodzaju wotum wdzięczności dla 

Papieża i Prymasa Tysiąclecia. Nowoczesna 
w formie ekspozycja ma również budować 
świadomość patriotyczną u młodych Pola-
ków. Z kolei gościom z zagranicy przybliżać 
dzieje naszego kraju. 

Droga do uzyskania powyższych efek-
tów prowadzi przez wieloetapowy przetarg.  
– Obecnie firmy otrzymały od nas paczki, 
w których znalazły się:  filmy, zdjęcia , książki 
oraz inne dokumenty i archiwalia związane 
z Ojcem świętym i Prymasem Tysiąclecia. 
Korzystając z tych materiałów, firmy mają 
przygotować tzw. ofertę wstępną, czyli aran-
żację części muzeum – mówi specjalista mu-
zeum, Kazimierz Przeszowski. 

Termin złożenia ofert wstępnych przez 
wystawienników upływa 19 maja.  Kolejnym 
etapem postępowania, który rozpocznie się 
w czerwcu, będzie złożenie przez uczestni-
ków postępowania uzupełnionych i popra-
wionych propozycji. – Ostateczny wynik po-
stępowania będzie znany prawdopodobnie 
we wrześniu – deklaruje dr  Paweł Skibiński, 
dyrektor projektu muzeum.

Świadectwo dla świata i przyszłych pokoleń
Zakończył się pierwszy etap przetargu na zaprojektowanie ekspozycji 
głównej Muzeum Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Firmy przedstawią teraz propozycje aranżacji wybranych fragmentów 
ekspozycji 

Dr Paweł Skibiński, 
dyrektor projektu  
muzeum 
– Równolegle do 
postępowania 
przetargowego trwają 
prace  nad wstępnym 
scenariuszem wystawy głównej.  
Zamierzamy powiązać wątki biograficzne 
Prymasa Wyszyńskiego i Jana Pawła II 
z ogólnymi dziejami Kościoła i Polski 
w XX wieku. Innymi słowy, zależy nam na 
odzwierciedleniu dziejów w życiorysach 
tych dwóch Wielkich Polaków.
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CO DalEJ Z BuDOWą

Jeszcze w tym roku chcemy 
rozpocząć budowę kopuły, która 
przykryje wnętrze Świątyni 
Opatrzności Bożej – podkreśla  
ks. prał. Marian Raciński, ekonom 
archidiecezji warszawskiej

Zbieramy na kopułę

W  tym roku przed pracownikami 
budowy świątyni Opatrzności 
Bożej stoją trudne zadania. Na 

początku muszą ze stali i betonu utworzyć 
potężne, 800-tonowe mosty. Następnie te 
gigantyczne żelbetonowe klocki o długoś-
ci prawie 50 metrów zostaną wciągnięte 
na wysokość 10. piętra. – Zastosowaliśmy 
bardzo dużo stali i specjalnego betonu. To 
wytrzymała konstrukcja – mówi Bogdan 
Sobieraj, kierownik budowy.

mosty są już ostatnim, dużym elementem 
żelbetonowej konstrukcji Centrum Opatrz-
ności Bożej. Jednak nie oznacza to, że przed 
budowlańcami nie będzie już więcej wyzwań. 

- Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku 
rozpoczniemy pracę nad potężną kopułą, 
która będzie zwieńczeniem całej sakralnej 
budowli – mówi andrzej Kaszubowski, kie-
rownik kontraktu z firmy Warbud S.a. 

świątynia jest bardzo kosztownym przed-
sięwzięciem. Dlatego też równolegle do pro-
wadzenia budowy pozyskiwane są środki,  
mające zapewnić ciągłość inwestycji. Obec-
nie Centrum dysponuje pieniędzmi, które 
wystarczą na postawienie mostów oraz przy-
gotowanie do rozpoczęcia pracy nad kopułą. 
– Dalsza budowa uzależniona jest od środ-
ków, które zbierzemy podczas II Dnia Dzięk-
czynienia – podkreśla ks. prał. Raciński. 
I dodaje, że jest dobrej myśli. Jego zdaniem, 
są duże szanse, iż budowa będzie przebiegała 
zgodnie z planami inwestycyjnymi. a te są 
bardzo ambitne. – Chcemy w przyszłym roku 
dokończyć kopułę i wstawić wszystkie okna, 
czyli doprowadzić całość do stanu surowego 
zamkniętego – dodaje ekonom archidiecezji 
warszawskiej.

I Ty możesz wesprzeć to Wielkie Dzieło
Już dziś możesz ofiarować darowiznę na wspólne dzieło wznoszone ku chwale Opatrzności Bożej. Wystarczy, że dokonasz wpłaty pod  
podany niżej numer rachunku bankowego na najbliższej poczcie lub oddziale każdego banku. Nawet najmniejsza ofiara jest wielka.

Bank PEKAO S. A.  nr konta: 47 1240 6218 1111 0010 1762 7073


