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XI Święto Dziękczynienia
w 100-lecie niepodległości
Wprowadzenie relikwii
św. Faustyny
Budujemy Sanktuarium
Dziękujemy za Wasze listy
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100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Kochani Darczyńcy,
przyjmijcie, proszę, kolejny raz zaproszenie na obchody Święta
Dziękczynienia. Każde z dziesięciu dotychczasowych Świąt otwierało nas na inny wymiar działania Bożej Opatrzności. Tym razem
dobry Bóg pozwala nam cieszyć się 100. rocznicą odzyskania przez
Polskę niepodległości. Obchody te będą jednocześnie organizowanym
przez Kościół ogólnopolskim dziękczynieniem z udziałem całego
Episkopatu oraz władz państwowych i samorządowych. Pragniemy
w ten sposób docenić wkład ludzi Kościoła – duchownych i świeckich
– w odzyskanie niepodległości i jej zagospodarowanie. Do tegorocznego dziękczynienia chcemy dołączyć także podziękowanie za 200 lat historii Archidiecezji
Warszawskiej. Patronką tego dnia będzie święta siostra Faustyna, której relikwie wprowadzimy do Świątyni Opatrzności.
Święto Dziękczynienia stanie się okazją do podziękowania wiernym z całej Polski, a także ich Biskupom Ordynariuszom, którzy włączali się w ogólnopolską zbiórkę przykościelną,
organizowaną przez ostatnie lata. Dzięki zaangażowaniu całego Kościoła wierni mogli włączyć się w dzieło Wotum Narodu i wypełnienie obietnicy danej Bogu ponad 225 lat temu.
Wielu z nich, dzięki informacji w parafiach, stało się stałymi Darczyńcami wspierającymi do
dziś powstające Sanktuarium. Za to chcę wszystkim podziękować.
Dziękuję także za wiele Waszych ciepłych słów, które docierają do mnie w dziesiątkach
listów. Wzruszony życzliwością i deklaracjami dalszego trwania przy budowie Wotum Narodu, ufam, że uda nam się spotkać w tym roku na uroczystościach Święta Dziękczynienia.
Zwłaszcza z tymi, którzy nie mogli jeszcze osobiście przekonać się, jak Świątynia pięknieje.

Arcybiskup Metropolita Warszawski

Program XI Święta Dziękczynienia, 3 czerwca 2018
8.00 – 12.00 		Pielgrzymka dziękczynna z relikwiami św. Faustyny z pl. Marszałka 			
		Józefa Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej
12.00 – 14.00 		Msza św. z dokonaniem Aktu Dziękczynienia i Zawierzenia Opatrzności Bożej
		pod przewodnictwem Prymasa Polski Arcybiskupa Wojciecha Polaka.
		Wprowadzenie relikwii św. Faustyny do Świątyni Opatrzności Bożej
14.00 		Otwarcie Miasteczka dla dzieci i gry rodzinnej „Tropem świętych
		do skarbu wolności”, Panteonu Wielkich Polaków oraz Ruchomego
		Teatru XXI w. dla Dzieci
14.00 – 20.30 		Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej „Moc Dobra”
14.55 		Wypuszczenie do nieba baloników „Dziękuję”
15.00		Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia z koronką do Miłosierdzia Bożego
20.30 – 21.30 		Wieczór Uwielbienia w Świątyni Opatrzności Bożej
21.37 		Zakończenie i modlitwa; iluminacja Świątyni
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XI ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA

Dziękujemy za niepodległość

W obecności relikwii św. Faustyny, sekretarki Bożego Miłosierdzia, będziemy
wielbić Boga za opatrznościowe wydarzenie sprzed 100 lat i opiekę nad naszym narodem.

C

zerwcowe Święto Dziękczynienia
przypada w roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości. To okazja do
dziękczynienia Bogu za Jego Opatrzność,
ale także za życie i działalność bohaterów
naszej wolności. Podczas tych uroczystości
chcemy również pamiętać o roli Kościoła
w wydarzeniach, które doprowadziły do zaistnienia naszej Ojczyzny na mapach Europy po 123 latach niewoli. Nie byłoby Polski,
gdyby nie opór przeciwko zaborcom. Dlatego Święto Dziękczynienia będzie również
okazją do dziękowania Bogu za 200. rocznicę podniesienia do godności archidiecezji
Kościoła warszawskiego.
Rankiem 3 czerwca z symbolicznego
miejsca, Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego i spod Krzyża Papieskiego wyruszą w dorocznej procesji do Wilanowa pielgrzymi.

Wraz z siostrami Matki Bożej Miłosierdzia
Bożego i relikwiami św. Faustyny Kowalskiej
wyruszą harcerze i wierni, by po 12-kilometrowej pielgrzymce dotrzeć w południe na
plac przed Świątynią Opatrzności Bożej, na
główną celebrę Święta Dziękczynienia. Przy
kościele barnabitów na ul. Jana III Sobieskiego dołączą do nich prezydenci i burmistrzowie miast papieskich, górale i Kaszubi
oraz środowiska miłosierdzia: Siostry Matki Teresy z Kalkuty, przedstawiciele Caritas,
zakon Kamilianów oraz lekarze i pielęgniarki. Z relikwiami pozostałych świętych i błogosławionych złożonymi w poprzednich
latach w Świątyni Opatrzności Bożej wyruszą także przedstawiciele innych zakonów,
biskupi i wierni. We Mszy św. pod przewodnictwem Prymasa Polski, arcybiskupa
Wojciecha Polaka wezmą udział władze
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państwowe i samorządowe, kombatanci,
środowisko NSZZ „Solidarność” i górnicy.
Homilię związaną z dziękczynieniem za
100-lecie odzyskania niepodległości, organizowanym przez Kościół katolicki, wygłosi
metropolita łódzki, abp Grzegorz Ryś.

Świątynia wszystkich diecezji
Po Mszy św. planowane jest uroczyste odsłonięcie tablic pamiątkowych diecezji zaangażowanych we wznoszenie Wotum Narodu w Wilanowie. Wezmą w nim udział biskupi oraz władze
państwowe. Niezwykle cenne jest to, że poszczególne diecezje włączają się w obchody Święta
Dziękczynienia, prowadzą zbiórkę na rzecz budowy Świątyni i organizują z tej okazji ciekawe
parafialne imprezy dla całych rodzin. Dziękujemy
i prosimy o dalsze wsparcie.

Państwo Barbara i Ryszard Mazurowie, nasi Darczyńcy z Archidiecezji Gdańskiej.
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Tuż po Mszy św. zostanie otwarte Miasteczko dla Dzieci z licznymi atrakcjami:
dmuchańcami, bańkami mydlanymi, konkursami i rodzinną grą pod hasłem: „Tropem świętych do skarbu wolności”, a na scenie przed Świątynią rozpocznie się Festiwal
MOC DOBRA z udziałem najwybitniejszych
artystów chrześcijańskiej muzyki.
O godz. 15 siostry poprowadzą koronkę
do Miłosierdzia Bożego. Wierni będą mogli
ucałować relikwie św. Faustyny, rozpocznie
się też adoracja Pana Jezusa w kaplicy Najświętszego Sakramentu. Następnie wypuścimy do nieba baloniki „Dziękuję”.
Święto Dziękczynienia zakończy Wieczór
Uwielbienia i iluminacja Świątyni. Ogólnopolskie dziękczynienie Kościoła za 100-lecie odzyskania niepodległości, ustanowione
przez Episkopat Polski, stanie się zachętą dla
wielu parafii do organizowania w tym dniu
pielgrzymki do Świątyni Opatrzności Bożej. Zachęcamy Darczyńców, aby skorzystali
z tej sposobności i dowiadywali się u swoich
proboszczów o możliwości przyjazdu na obchody Święta Dziękczynienia. Z myślą o pielgrzymach, którzy przybędą autokarami, zorganizujemy dodatkowe parkingi.
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Polska w rękach Opatrzności

Ile Bożych interwencji wpisanych jest w tysiącletnie dzieje Polski? Co Bóg chciał
przez nie nam powiedzieć? Czy nasze życie także jest pełne podobnych wydarzeń?

P

olska w rękach Opatrzności” to tytuł nowej wystawy, którą otworzymy we wnętrzu Świątyni 3 czerwca
2018 r. Na 11 tablicach znajdą się opisy kluczowych wydarzeń z ponad tysiącletniej historii Polski, od Chrztu Mieszka I, po wybór
Jana Pawła II na Stolicę Piotrową i odzyskanie suwerenności w 1989 r. Współtwórcami
wystawy są Darczyńcy, którzy w głosowaniu
dokonali wyboru tych wydarzeń.
– Chcieliśmy wyjaśnić, w jaki sposób Bóg
wielokrotnie działał w naszej historii. Okazywał swą moc zawsze, gdy jako wspólnota
szukaliśmy u Niego ratunku – mówi ks. dr
Andrzej Gałka, historyk Kościoła.
Wystawa jest także formą katechezy
o Opatrzności Bożej. – Łatwo dostrzec, że
wydarzenia te niosą ze sobą konkretny wymiar teologiczny. W każdym widać Boży
zamysł i z każdego płynie dla nas przesłanie,
które na indywidualnej drodze do zbawienia może okazać się cenne – dodaje ks. dr
Bartłomiej Pergoł, autor katechez, które są
komentarzem teologicznym do 11 wydarzeń historycznych.
Ekspozycja podkreśla wielowymiarowy charakter powstającego Sanktuarium
Opatrzności Bożej. Z jednej strony – ogólnonarodowy, z drugiej – osobisty, ponieważ
w Świątyni splatają się indywidualne losy
ludzi, którzy przybywają do niej z modlitwą
dziękczynną, a także intencją osobistego zawierzenia Opatrzności Bożej swoich bliskich
i codziennych spraw. Każda z tablic wystawy
zawiera świadectwo Darczyńców Świątyni,
którzy w wydarzeniach swojego życia widzą
jasno działanie Bożej Opatrzności.

„

– Dziękuję wszystkim, którzy zechcieli
podzielić się niezwykłymi dziejami swojego
życia. To bezcenni świadkowie opieki Pana
Boga, a ich historie pokazują, że wszyscy
znajdujemy się w rękach Opatrzności – mówi
Tomasz Gołąb, współautor wystawy.

Przesłanie na pokolenia
„Świadkowie odzyskanej wolności” to projekt,
dzięki któremu Państwa refleksje mogą stać
się inspiracją dla młodego pokolenia, jak dzisiaj
możemy służyć wolności. Znajdą się one na multimedialnej tablicy Darczyńców na 100-lecie niepodległości Polski. Wystarczy już dziś przesłać
do nas świadectwo, rozpoczynające się od słów:
„Jestem świadkiem odzyskanej wolności i pragnę przekazać kolejnym pokoleniom Polaków
następujące przesłanie...”.
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BUDUJEMY SANKTUARIUM

Serce Świątyni

Powstająca Kaplica Najświętszego Sakramentu będzie miejscem cichej modlitwy,
ale także Eucharystii sprawowanej dla pielgrzymek.

N

ajważniejszym celem, który stoi
wciąż przed nami, jest zgromadzenie
funduszy na prace wykonane jeszcze
przy otwarciu Świątyni. W związku z pilną
koniecznością zapłaty zaległych zobowiązań,
do minimum ograniczyliśmy przygotowania
związane z wykończeniem wnętrza Świątyni. Obecnie trwają niezbędne prace, które
umożliwią użytkowanie Kaplicy Najświętszego Sakramentu.
– Nie mogliśmy dłużej zwlekać. Mimo
bardzo ograniczonych możliwości finansowych, palącą koniecznością stało się jednak
udostępnienie szybko rosnącej liczbie pielgrzymów Kaplicy z Najświętszym Sakramentem – mówi prezes Centrum Opatrzności Bożej, Piotr Gaweł, prosząc Darczyńców
o dalsze wierne wspieranie budowy Świątyni. – Ufam, że dzięki wspólnemu wysiłkowi
będziemy cieszyć się kolejnymi postępami
prac. W ten sposób, małymi krokami zdążamy do celu, jakim jest tworzenie wystroju
sakralnego Sanktuarium i jego pełne wyposażenie w kolejnych kilkudziesięciu latach –
dodaje prezes COB.
Wyposażenie kaplicy stanowi na razie ołtarz z tabernakulum, w którym na stałe będzie przechowywany Najświętszy Sakrament,
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a także niezbędne ławki. Pielgrzymi będą
mogli więc nie tylko modlić się w Świątyni
przy relikwiach polskich świętych i błogosławionych, ale przede wszystkim stale adorować w ciszy Pana Jezusa Eucharystycznego.
Do dyspozycji wiernych będą również dwa
konfesjonały, umieszczone w osobnych pomieszczeniach z klęcznikiem i miejscem siedzącym dla spowiednika.
Wystrój kaplicy pozostanie bardzo
oszczędny do czasu rozstrzygnięcia konkursu na wnętrze Świątyni i zebrania środków
na realizację kolejnych prac. Została ona
wyposażona w ustroje akustyczne, obecne
w całej Świątyni, według projektu Ewy Więckowskiej-Kosmali. Fornirowana drewnem
orzechowym okładzina ścian pokrywa również obniżony sufit. Nad wyrazem artystycznym adaptacji akustycznej czuwa architekt
Lech Szymborski, który wraz z ojcem, Wojciechem, jest projektantem Świątyni.
– Cieszę się, że będzie można w ciszy
adorować w naszej kaplicy Najświętszy Sakrament. Podczas niedzielnych Mszy św. będziemy do niej zapraszać dzieci na homilię,
głoszoną specjalnie dla nich, dlatego granitowa posadzka zostanie wyścielona wykładziną
– mówi kustosz powstającego Sanktuarium,
ks. Tadeusz Aleksandrowicz.

OPATRZNOŚĆ BOŻA W ŻYCIU ŚWIĘTYCH

Prorok naszych czasów

Od Jezusa usłyszała: W Starym Zakonie wysyłałem proroków do ludu swego
z gromami. Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z Moim miłosierdziem. Jej
misja wpłynęła na życie całego Kościoła i świata.

Ś

w. siostra Faustyna Kowalska przyszła
na świat w 1905 r., gdy Polski nie było
na mapie Europy. Nie miała możliwości kształcenia się, skończyła tylko 3 klasy
szkoły powszechnej, ale zadziwia uczonych
głębią wiedzy, zapisanej na kartach słynnego
„Dzienniczka”. Wezwana przez Jezusa w czasie balu w łódzkim parku, wyjechała do Warszawy i wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie otrzymała imię
s. Faustyna, to znaczy szczęśliwa. I taka była,
mimo wielkiego cierpienia. Pod powłoką szarej codzienności kryła się głębia jej życia duchowego, które sięgało szczytów zjednoczenia
z Bogiem w mistycznych zaślubinach.
Pan Jezus w przededniu II wojny światowej powiedział wprost św. s. Faustynie,
że Polskę szczególnie umiłował: „… a jeżeli
posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją
w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra,
która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje”. Za Polskę pokorna zakonnica żarliwie się modliła i ofiarowywała cierpienia.
Wciąż potrzeba nam ludzi, którzy dalej będą
się modlić za Ojczyznę.
Bóg wybrał ją na proroka naszych czasów i posłał z misją przypomnienia światu
biblijnej prawdy o miłosiernej miłości Boga.
Wezwał ją do głoszenia tej miłości z nową
mocą, przez świadectwo życia, czyny, słowa i modlitwę. Wizualnym streszczeniem
orędzia Miłosierdzia jest obraz z podpisem:
„Jezu, ufam Tobie”. Z jednej strony ukazuje
on miłosierdzie Boga, najpełniej objawione
w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa,
z drugiej – przypomina o naszej odpowiedzi

Obraz kanonizacyjny św. Siostry M. Faustyny Kowalskiej
pędzla Heleny Tchórzewskiej © Zgromadzenie Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia, ul. Żytnia 3/9, 01-014, Warszawa.

na Jego uprzedzającą miłosierną miłość,
która wypowiada się w ufności wobec Boga
i miłosierdziu względem bliźnich.
Dzisiaj orędzie Miłosierdzia wraz z nabożeństwem w tych formach, które Jezus
przekazał s. Faustynie, znane jest na całym
świecie. Nie ma kraju, w którym by nie było
obrazu Jezusa Miłosiernego, a święto Miłosierdzia wprowadzone zostało do kalendarza
liturgicznego całego Kościoła. Koronka do
Miłosierdzia Bożego odmawiana jest nawet
w językach plemiennych. Coraz większą popularność zdobywa sobie Godzina Miłosierdzia, a cześć Miłosierdzia rozbrzmiewa w całym Kościele. Misja św. s. Faustyny i jej szkoła
duchowości odmieniła życie milionów ludzi
na wszystkich kontynentach.
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WSPÓLNOTA DARCZYŃCÓW

Dziękujemy za Wasze listy
Bez was niewiele moglibyśmy zbudować. Dlatego cieszy nas każdy odzew, list,
dobre słowo, które dociera do Centrum Opatrzności Bożej.

C

odziennie
otrzymujemy
nowe,
wzruszające dowody Waszej pamięci i wdzięczności Panu Bogu za
dobro, które Was spotyka. Wolontariusze
i pracownicy COB znają już wiele Waszych
osobistych historii. Cieszymy się z Wami,
a czasami płaczemy z Wami, czytając listy
z pozdrowieniami i podziękowaniem dla
kard. Nycza za osobiste błogosławieństwo.
„Przesłany opłatek wigilijny był jedynym,
który posiadałam. Święta Bożego Narodzenia spędziłam w zupełnej samotności. Tak
ma być – jestem spokojna” – napisała nam
pani Anna ze Środy Wielkopolskiej, dziękując za przedłużenie ważności Karty Wspólnoty Darczyńców. Pani Stefania z Rzeszowa,
wyrażając radość, że jej ofiary pomagają
budować Świątynię podkreśla, że nie może
przyjechać do Wilanowa z racji skończonych 86 lat, ale codziennie modli się Aktem
Zawierzenia Opatrzności Bożej, czując, że
pomaga jej radzić sobie z wyzwaniami zaawansowanego wieku. „Niewiele uczyniłam dla tego powstającego i rozwijającego
się Sanktuarium. Moje wsparcie materialne
było i jest znikome, jest to tylko kropelka
w olbrzymim oceanie potrzeb. W miarę moich możliwości chcę nadal wspomagać budowę Świątyni Opatrzności Bożej zarówno
od strony materialnej, jak i duchowej” – deklaruje z kolei 75-letnia pani Zofia z Łodzi.
„Cieszy mnie budowa tej Świątyni i to, że
mam w tym swój udział i będę modlił się
w intencji tej budowy” – pisze pan Stanisław
z Adamus, a pan Józef z Ożarowic zapewnia:
„Możecie na mnie liczyć – będę pomagał
i w modlitwie, i według moich możliwości
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aż do śmierci. Wspólnie możemy dużo
zdziałać!”. Podkreśla też, że uczestnictwo we
Wspólnocie Darczyńców Providentia Dei
jeszcze bardziej motywuje go do otwierania
swojego serca.
Wspólnota Darczyńców liczy już ponad
100 tysięcy osób, nie tylko z Polski.
„Niech Duch Święty czuwa nad tym świętym miejscem” – życzy pani Maria z Woli
Rzędzińskiej. „Chcemy dalej wspierać
i uczestniczyć w tym pięknym dziele, które
wszyscy prowadzą. Proszę o wszelkie łaski,
pomoc Matki Bożej nad dalszymi pracami
w szerzeniu kultu Opatrzności Bożej dla tych
wszystkich, którzy wkładają wysiłek w pracę
i prowadzenie dzieła, które gromadzi tylu
Darczyńców” – napisali nam z kolei państwo
Elżbieta i Andrzej z Legionowa, a państwo
Maria i Zbigniew z Rzeszowa podkreślają radość, że choć cząstka ich darowizny przyczynia się do realizacji woli naszych przodków
i „do rozbudowy tak pięknej i tyle znaczącej
dla Polaków Świątyni Opatrzności Bożej”.

WSPÓLNOTA DARCZYŃCÓW

Współpracuj z Opatrznością

Podczas lutowego dnia skupienia dla Darczyńców ks. prof. Tomasz Stępień mówił o duchowości Opatrzności.

G

dy 24 lutego rozpoczynała się adoracja
Najświętszego Sakramentu i pod przewodnictwem księdza kustosza Tadeusza Aleksandrowicza odmawiano modlitwę
różańcową, w Świątyni było już kilkaset osób.
Konferencji księdza dr. hab. Tomasza Stępnia
wysłuchało ponad pół tysiąca wiernych.
– Jeśli chcemy dostrzegać Opatrzność Bożą
w swoim życiu i bardziej Jej zaufać, musimy
o to prosić. Musimy mnożyć akty ufności, ale
także musimy umieć dziękować. A żeby coś
umieć robić, żeby się czegoś nauczyć, to trzeba to po prostu praktykować – przekonywał
kierownik Katedry Filozoficznych Postaw
Teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, zachęcając uczestników dnia
skupienia do codziennego pamiętania o porannej modlitwie prośby o opiekę Opatrzności i wieczornej modlitwie dziękczynienia za
dobro, którego tego dnia byliśmy świadkami.
Podkreślił, że przekonanie o opiece bogów
nad światem towarzyszyło nawet greckim filozofom, którzy wywodzili je z racjonalności
świata. Ale dopiero objawienie Syna Bożego,
Jego Śmierć i Zmartwychwstanie pokazały
nam prawdziwy cel życia człowieka. Istotnym elementem współpracy z Opatrznością
Bożą jest według ks. Tomasza Stępnia planowanie życia i czynienie wszystkiego z rozmysłem. – Skoro Opatrzność Boża jest Jego planem dla świata, ludzkości i naszego życia, to
my sami powinniśmy świadomie wpisać nasz
plan zajęć w plan Bożej Opatrzności – mówił, dodając, że równie ważne jest, by znać
siebie: swoje ograniczenia i możliwości. Dopiero to pozwoli realizować dobre cele, które
będą zgodne z zamiarami Opatrzności.

W trakcie Mszy Świętej, odprawionej
wspólnie z księdzem kustoszem T. Aleksandrowiczem, podczas której śpiewał i grał
Zespół Wokalno-Instrumentalny Canticum
Gratiorum, ks. prof. Tomasz Stępień rozważał, jak poznać plan Bożej Opatrzności.
Podkreślił, że drogowskazami na drodze do
dobra są przykazania, które nie tylko mówią, czego unikać, ale przede wszystkim jak
pomnażać dobro, szerzyć miłość, stawać się
lepszym człowiekiem i czynić wszystkich
wokół siebie lepszymi. Zaznaczył jednak, że
w dyskusji o Bożej Opatrzności zawsze pojawia się także problem zła. – Wielkość Bożej
Opatrzności nie objawia się w dopuszczeniu
istnienia zła, tylko w tym, że Bóg jest w stanie
to zło przemienić, że może stać się ono jeszcze większym dobrem – podsumował.
Po Eucharystii i pamiątkowym zdjęciu
Darczyńcy przez prawie dwie godziny rozmawiali z ks. Tomaszem Stępniem w namiocie obok Świątyni. Wielu uczestników dnia
skupienia przystąpiło tego dnia do spowiedzi
i złożyło Akty Dziękczynienia i Zawierzenia
Opatrzności Bożej.
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WSPÓLNOTA DARCZYŃCÓW

Duchowy testament - nasi Darczyńcy
Michał Sierszyński pomaga budować Świątynię, bo tak robił jego ojciec. Bardzo
żałuje, że nie zdołali jej razem nigdy nawiedzić. Tata przecież o tym marzył.

T

adeusz Sierszyński odszedł do Pana
w Wielkanoc, 16 kwietnia 2017 r.
Umierał z modlitwą na ustach, wpatrzony w krzyż. Długo chorował po wypadku w 2016 r., a ostatnie trzy miesiące życia
musiał spędzić na wózku inwalidzkim. To
było dla niego szczególne doświadczenie, bo
wcześniej nie wyobrażał sobie dnia bez Mszy
Świętej ani tygodnia bez przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.
– Jego zaangażowanie w życie Kościoła, postawa wobec cierpienia, a szczególnie
zawierzenie Bożej Opatrzności stały się dla
mnie niedoścignionym wzorem – podkreśla syn Michał Sierszyński, który postanowił
kontynuować wsparcie, jakiego udzielał jego
ukochany tata powstającemu w Wilanowie
Sanktuarium. Choć przecież ojciec nigdy go
o to nie prosił.
Tadeusz Sierszyński bardzo cieszył się, że
Polacy wreszcie postanowili spełnić zobowiązanie przodków i wybudować Bogu Wotum Narodu za odzyskaną wolność. Słyszał
o nim jeszcze przed wojną. Gdy wybuchła,
miał zaledwie 10 lat. Wspominał, że Bóg
ocalił go, gdy razem z bratem Zygmuntem,
bawili się znalezioną bombą.
Po wojnie zaangażował się w antykomunistyczne podziemie. Wtedy też udało mu się
uniknąć śmierci, choć funkcjonariusze UB
przystawili mu już lufę do głowy. Uratowali
go partyzanci. Przez kilkanaście lat ukrywał
się. W swoim pamiętniku zapisał, że dzięki
Bogu zawsze trafiał na ludzi, którzy – choć
część z nich należała do partii – podawali
mu pomocną dłoń. On sam nigdy do partii
się nie zapisał. Całe życie przepracował jako
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księgowy, zjednując sobie ludzi życzliwością
i uczciwością.
– Mojego ojca uszczęśliwiała myśl, że będzie mógł zobaczyć kiedyś gotową Świątynię Opatrzności Bożej. Jeszcze za jego życia
planowaliśmy pojechać razem do Warszawy,
na Mszę Świętą z okazji otwarcia Świątyni.
Wspierał ją od lat ofiarą i modlitwą, ale wypadek i choroba zniweczyła jego wielkie marzenie. Nie może już tu, na ziemi pomagać
w budowie tej chwalebnej i pięknej Świątyni
ani skorzystać z zaproszenia na Święto Dziękczynienia czy obchody Święta Niepodległości. Głęboko jednak wierzę, że tam z góry,
z Domu Ojca, wstawia się do Chrystusa za
doprowadzeniem do końca tego wielkiego
dzieła – powtarza Michał Sierszyński z Legnickiego Pola. – Zostawił mi jakby duchowy testament do wypełnienia. Dlatego z radością pragnę kontynuować dzieło mojego
kochanego Ojca i pomagać materialnie oraz
duchowo w wykończeniu Świątyni. Chciałbym w tym roku, w imieniu swoim i mojego
drogiego Ojca, nawiedzić powstające w Wilanowie Sanktuarium, by podziękować Bogu
za wszystkie łaski, jakimi nas samych i nasz
naród polski obdarował – dodaje.

Ludzie Centrum Opatrzności

Uśmiech pani Hani

– Stale czuję działanie Bożej Opatrzności i chciałabym się choć trochę odwdzięczyć, pracując jako wolontariuszka – mówi Hanna Ożdżyńska.

O

d 2012 roku jest przewodnikiem po
Panteonie Wielkich Polaków i otwartej niedawno Świątyni. Ale wolontariuszką Hanna Ożdżyńska była już cztery
lata wcześniej: dyżurowała w namiocie informacyjnym przed wejściem na plac budowy,
pomagała w administracji, przygotowywała
korespondencję, prowadziła kronikę rodzącego się Sanktuarium.
Prawda jest taka: gdyby nie pani Hanna
i inni wolontariusze, wiele przedsięwzięć po
prostu by się nie udało. Kontakt ze zwiedzającymi osobami: pielgrzymami, młodzieżą
i dziećmi jest dla niej wyzwaniem. Stara się
nie tylko przybliżyć ideę powstania Świątyni Opatrzności Bożej, objaśnić założenia
architektoniczne, ale i zachęcać do pomocy
w jej budowie, do dołączenia do Wspólnoty
Opatrzności Bożej Providentia Dei.
– Martwiło mnie to, gdy słyszałam niekiedy głosy krytyczne na temat tempa budowy
czy idei projektantów. Ale od czasu otwarcia Świątyni spotykam się z wieloma pozytywnymi opiniami na jej temat. Świątynia
Opatrzności Bożej żyje modlitwą odwiedzających, ale także dynamicznie rozwijającą się

Dzielę swój czas pomiędzy tych, którzy potrzebują
mojej pomocy. Dla każdego znajdzie się tutaj miejsce, by mógł coś z siebie dać – mówi Hanna Ożdżyńska, wolontariuszka Centrum Opatrzności Bożej.

działalnością parafii, jej licznych wspólnot
i inicjatyw, przyciągających gości ze stolicy,
okolic i dalszych miast Polski – podkreśla
wolontariuszka.
Od kilku miesięcy pełni również zaszczytną funkcję wpisywania świadectw do Księgi
Łask. – Lubię to i cenię, bo kiedy skupiam
się i kaligrafuję te wpisy, historie tych osób
stają się mi bardzo bliskie – dodaje Hanna
Ożdżyńska.

INTENCJE WSPÓLNOTY DARCZYŃCÓW PROVIDENTIA DEI NA ROK 2018
Lipiec

Aby polskie prawo było zgodne z Bożymi przykazaniami.

Sierpień

Aby naród polski żył w trzeźwości.

Wrzesień

Aby Polacy trwali przy chrześcijańskich wartościach.

Październik Aby Kościół katolicki mógł się rozwijać wolny od prześladowań w Europie i na świecie.
Listopad

Aby politycy rządzący naszą Ojczyzną kierowali się mądrością i dobrem Polaków.

Grudzień

Aby wszyscy chrześcijanie zostali obdarzeni łaską żywej, silnej wiary w Chrystusa.
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UNIKATOWE DZIEŁA OPOWIADAJĄ
HISTORIĘ BUDOWY I OTWARCIA ŚWIĄTYNI

1. Płyta CD. „Przymierze” – wotum wdzięczności za wolną Polskę
38,99 zł

Oratorium przygotowane na 1050. rocznicę chrztu Polski i z okazji
otwarcia Świątyni Opatrzności Bożej. Napisane przez Michała Lorenca, jednego z najwybitniejszych kompozytorów muzyki filmowej. To
poruszająca muzyczna ilustracja wielowiekowej historii zawierzenia
ludzkich losów Bogu. Muzyka Michała Lorenca towarzyszy codziennie
pielgrzymom zwiedzającym i modlącym się w Świątyni w Wilanowie.
Teraz to niezwykłe oratorium może brzmieć w zaciszu Twego domu.

Zamówienia – tel. 784 241 628
lub www.sklep.centrumopatrznosci.pl
Dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na budowę Świątyni Opatrzności Bożej.

2. Album. Historia budowy Świątyni Opatrzności Bożej 1791-2016
Bogato ilustrowany, starannie wydany
album opowiada o dziejach Świątyni
Opatrzności Bożej od 1791 roku po dzień
dzisiejszy. Relacje z budowy, wywiady
z architektami, opis Panteonu Wielkich
Polaków oraz historia polskich świętych
i błogosławionych, których relikwie znajdują się w Świątyni, przejmujące świadectwa Darczyńców i wiele innych pasjonujących materiałów.

49,99 zł

3. Album. Jedynemu Bogu – Naród 1791-2016.
Otwarcie Świątyni Opatrzności Bożej

100 pięknych fotografii – sprawozdanie z epokowego wydarzenia, jakim było
zakończenie pierwszego etapu budowy
i otwarcie Świątyni Opatrzności Bożej.
Obok relacji z Eucharystii, fragmentów
homilii i wystąpień oraz premierowego
wykonania oratorium „Przymierze”, album
prezentuje wrażenia Darczyńców - uczestników uroczystości, wywiady, uchwałę
Sejmu RP z okazji otwarcia oraz słowo
wstępu kardynała Kazimierza Nycza.

49,99 zł

Dziękuję
Magazyn Centrum
Opatrzności Bożej
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