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Polsko, umiej być
wdzięczna!
Świeca Niepodległości
Ruszył konkurs
na wystrój Świątyni
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WDZIĘCZNI ZA NIEPODLEGŁOŚĆ

Wspólnie świętujmy!
Drodzy Czciciele Opatrzności Bożej, przeżywamy wyjątkowy rok,
w którym świętujemy stulecie odzyskania niepodległości. W powstającym
Sanktuarium obchodami XI Święta Dziękczynienia rozpoczęliśmy dzięk
czynienie Bogu za Jego opiekę nad Polską. Dziękowaliśmy także wszyst
kim, którzy o niepodległość walczyli i o umocnienie suwerenności Polski
zabiegali. Kulminacją rozpoczętego dziękczynienia będą obchody Święta
Niepodległości. Jestem szczęśliwy, że w tak ważnym roku, w dwa lata po
otwarciu Świątyni, możemy być świadkami, jak jej misja, którą można
wyrazić w dwóch słowach: DZIĘKUJĘ i ZAWIERZAM, promieniuje na
naszą Ojczyznę. Uroczystości 3 czerwca zjednoczyły w dziękczynnej modlitwie cały polski Kościół.
Wiernym wszystkich diecezji i biskupom ordynariuszom – dziękowaliśmy za współtworzenie tego
Miejsca Świętego, odsłaniając tablice upamiętniające ich wkład w budowę Świątyni.
Jestem ogromnie wdzięczny za liczny udział Wspólnoty Darczyńców Providentia Dei w obcho
dach XI Święta Dziękczynienia, zarówno w pielgrzymce, południowej Eucharystii w obecności Pre
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i najwyższych władz państwowych, jak radosnym
świętowaniu tego dnia w rodzinnym Miasteczku dla Dzieci.
Zapraszam do równie licznego przybycia na listopadowe Święto Niepodległości, aby jak naj
więcej Współtwórców Wotum Wdzięczności za wolną Polskę mogło świętować odzyskanie niepod
ległości w jej murach.
Przed nami długi proces upiększania Świątyni i tworzenia wnętrza Sanktuarium, który roz
poczęliśmy, ogłaszając konkurs na jego wystrój. Ufam, że wiele osób dołączy do licznej już grupy
Czcicieli Opatrzności Bożej, modląc się za powodzenie tego dzieła, a także włączając się w jego
finansowanie. Każdy dar serca przybliża nas do spłacenia dotychczasowych zobowiązań za prace
wykonane w ramach pierwszego etapu i pozwala myśleć o rozpoczęciu gromadzenia środków, by
rozpocząć kolejny, związany z upiększaniem Świątyni. Wszystko na chwałę Boga, który pozwolił
nam 100 lat temu odzyskać niepodległość, a dziś cieszyć się wolnością Ojczyzny.
Wszystkim, którzy pragną za to dziękować, z serca błogosławię,

Arcybiskup Metropolita Warszawski
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Polsko, umiej być wdzięczna!

W obecności najwyższych władz Rzeczypospolitej, biskupów z całej Polski oraz
tysięcy wiernych dziękowaliśmy Bogu za odzyskaną 100 lat temu wolność.

R

adosne Święto Dziękczynienia miało
w tym roku wyjątkowo bogatą w symbole oprawę. Rozpoczęło się na placu
Marszałka J. Piłsudskiego, skąd w procesji –
wraz z relikwiami św. Faustyny Kowalskiej –
przeniesiono do Świątyni Opatrzności Bożej
ogień pochodzący ze świętego dla wszystkich
Polaków miejsca, Grobu Nieznanego Żołnierza. Od tego płomienia, w czasie Mszy św. zapłonęła po raz drugi w historii wolnej Polski
Świeca Niepodległości.
Relikwiarz z cząstką kości mistyczki, której
Jezus powierzył misję przygotowania świata
na Jego powtórne przyjście, stanął przy ołtarzu wśród innych wielkich polskich świętych
wpisanych w dzieje Polski przez Opatrzność,
m.in. św. Jana Pawła II, św. Maksymiliana
Kolbego czy bł. Jerzego Popiełuszki.
– Nie było dnia, by św. Faustyna nie modliła się za Ojczyznę. W jej wizjach wstawiają się za Polską polscy święci. Pod koniec maja
1938 r. usłyszała od Pana Jezusa niezwykłe
słowa: „Polskę szczególnie umiłowałem. A jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę
ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra,
która przygotuje świat na ostateczne przyjście
moje” – przypomniała s. Elżbieta Siepak ze
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przed Świętem Dziękczynienia dodając,
że obchody są spełnieniem pragnień św. Faustyny, która apelowała, by Polska umiała być
wdzięczna Bogu za jego miłosierdzie.
We Mszy św., odprawionej po dotarciu
pielgrzymów z relikwiami do Świątyni, wzięli udział przedstawiciele rządu, parlamentu
SPONSOR

i samorządów. W gronie uczestników uroczystości pod hasłem „Dziękujemy za niepodległość” znaleźli się ci, którzy za wolność
walczyli i przelewali krew, a także ci, którzy
trudzili się i cierpieli, by nasza Ojczyzna stała
się w pełni suwerenna: kombatanci II wojny
światowej, powstańcy warszawscy, uczestnicy
tzw. drugiej konspiracji, żołnierze wyklęci,
sybiracy i członkowie batalionów górniczych
oraz NSZZ „Solidarność”. Przy ołtarzu stanęli
przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski, z Prymasem abp. Wojciechem Polakiem
na czele, przedstawiciele kapituł i zgromadzeń zakonnych oraz Nuncjusz Apostolski
w Polsce abp Salvatore Pennacchio, kard.
Oswald Gracias z Bombaju i kard. John Ribat
z Papui Nowej Gwinei.
PARTNER WSPIERAJĄCY
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– W roku stulecia odzyskania niepodległości Kościół w Polsce pragnie uroczyście
dziękować Bożej Opatrzności za wolność
odzyskaną po 123 latach rozbiorów. Dziękujemy za wszystkich, którzy w latach niewoli stali na straży wewnętrznej i duchowej
suwerenności, za wszystkich, którzy w roku
1918 oraz w latach poprzedzających i następnych walczyli o niepodległość, zabiegali jako
wielkie autorytety moralne, intelektualne
i polityczne tamtego czasu – powiedział na
początku Mszy św. metropolita warszawski
kard. Kazimierz Nycz, wymieniając wielkich
ludzi Kościoła: nuncjusza Achillesa Rattiego,
kard. Aleksandra Kakowskiego, abp. Adama
Stefana Sapiehę, abp. Józefa Teodorowicza
i św. abp. Józefa Bilczewskiego.
Homilię wygłosił metropolita łódzki
abp Grzegorz Ryś, który podkreślił, że właściwym horyzontem nadziei chrześcijańskiej
jest wiara w zmartwychwstanie. Wiara w to,
że możemy być nie tylko wolni po ludzku, ale
że w zmartwychwstaniu możemy w sobie odnajdywać postawy życiowe Jezusa Chrystusa.
– Kościół dziękuje Bogu za niepodległą
Polskę i za każdego człowieka, który w niej jest
niepodległy, bo każdy człowiek, który w tym
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kraju przeżywa swoją wolność, jest nie tylko
obywatelem Polski, ale jest także obywatelem
Królestwa Bożego – powiedział abp Ryś.
Po homilii Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, w otoczeniu Marszałka
Sejmu Marka Kuchcińskiego, Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka i kard. Kazimierza
Nycza zapalił płomieniem przyniesionym
z Grobu Nieznanego Żołnierza Świecę Niepodległości. Wierni przywitali ten akt burzą
oklasków, a następnie wraz z kard. Kazimierzem Nyczem odmówili uroczysty Akt Dziękczynienia i Zawierzenia Opatrzności Bożej.
Wśród darów ołtarza znalazły się m.in.:
kosz zawierający ponad 6000 intencji Darczyńców, kielich mszalny z wizerunkami
orłów oraz ornat w barwach narodowych
z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości, ofiarowany przez prezydenta Andrzeja Dudę. Na zakończenie Mszy św. odśpiewano „Boże coś Polskę”, dziękując Opatrzności
za wolną Ojczyznę, a wierni z biskupami oraz
honorowymi gośćmi zgromadzili się przed
Świątynią, gdzie odsłonięto i poświęcono tablice diecezji, które mają swój udział w budowie Wotum Narodu. Poruszające przemówienie wygłosił Prezydent Rzeczypospolitej
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Polskiej Andrzej Duda. Prezydent ofiarował
Świątyni Opatrzności Bożej flagę narodową
w specjalnej prezydenckiej edycji.
O godzinie 15.00 w Kaplicy Najświętszego Sakramentu, w obecności relikwii
św. Faustyny wierni odmówili Koronkę do
Miłosierdzia Bożego. Tuż obok Świątyni
tradycyjnie ruszyło Miasteczko dla Dzieci,
gdzie najmłodsi mogli do woli korzystać ze
zjeżdżalni i karuzeli, tworzyć barwny mural
i wraz z rodzicami wziąć udział w grze terenowej pod hasłem „Tropem świętych do
skarbu wolności”. Poznając postacie świętych
zasłużonych dla wolności Polski: św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, św. Urszuli
Ledóchowskiej, św. Faustyny Kowalskiej oraz
bł. Jerzego Popiełuszki, rodziny odkrywały, jak zdobyć skarb wolności. Jak co roku,
z placu przed Świątynią wypuszczono „przesyłkę do nieba”, czyli baloniki „Dziękuję”,
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a na schodach przed Świątynią wykonano
pamiątkową fotografię uczestników uroczystości, wraz z kard. Kazimierzem Nyczem
i prezydentem Andrzejem Dudą.
Przez całe popołudnie na scenie przed Świątynią odbywały się występy artystów biorących
udział w Festiwalu MOC DOBRA, przerywane burzami oklasków i… gwałtownym deszczem. W gronie wykonawców znaleźli się m.in.
zespół Raz Dwa Trzy i Mieczysław Szcześniak.
Raper PAX z zespołem Muode Koty z radością
przyjęli Nagrodę Publiczności, Nagrodę Życia
za wkład w muzykę chrześcijańską odebrał
Marcin Pospieszalski, zaś Nagrodą Jury została
uhonorowana Magda Anioł.
Święto Dziękczynienia zakończył koncert
uwielbieniowy w wykonaniu zespołu Gospel
Rain połączony z iluminacją Świątyni. O godzinie 21.37 w jej murach zabrzmiała „Barka”.
MECENAS

PATRONAT MEDIALNY
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Cała Polska upamiętniona na Tablicach

Dziękujemy wszystkim diecezjom

Prymas Polski abp Wojciech Polak, w obecności prezydenta Andrzeja Dudy, marszałka sejmu oraz metropolity warszawskiego poświęcił przed Świątynią Tablice
Diecezji, upamiętniające Darczyńców z całej Polski.

43

granitowe tablice z nazwami
wszystkich polskich diecezji
odsłonięte zostały podczas XI
Święta Dziękczynienia.
– To podziękowanie dla wszystkich, którzy
wznosili i, mam nadzieję, będą dalej wznosić
z nami Świątynię Opatrzności Bożej, angażując się w ogólnopolską zbiórkę w Święto
Dziękczynienia we wszystkich diecezjach. To
także wyraz wdzięczności dla przeszło 100 tys.
Darczyńców, którzy stale utrzymują ze Świątynią kontakt, pomagając budować ją systematycznie swoją modlitwą i ofiarą – mówił
kard. Kazimierz Nycz przed uroczystością.
Po Eucharystii sprawowanej w intencji
Ojczyzny, wierni z całej Polski zgromadzili się przed Świątynią.
– To wielkie dzieło, którego symbolem jest
ten wspaniały kościół, Świątynia Opatrzności
Bożej, obiecana w 1791 roku, udało się dopiero w tych latach. Jako Kościół i naród możemy być dumni z tego, że ona jest, że stanęła
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wielkim trudem, wysiłkiem wszystkich polskich diecezji – dzieło księdza prymasa Józefa
Glempa, ale przede wszystkim obecnego metropolity warszawskiego. I jako naród na ręce
Eminencji składamy podziękowania całemu
polskiemu Kościołowi za to, że zawsze, przez
1052 lata, jesteście z nami. Jesteście dla Boga,
ale też dla Ojczyzny i wiernych. Bóg Wam za to
zapłać – mówił prezydent Andrzej Duda.
Poświęcenia Tablic Diecezji dokonał Prymas Polski Wojciech Polak.
– Te tablice będą przypominały, że wspólnym wysiłkiem, solidarnością i twórczością
w zagospodarowaniu wolności możemy bardzo wiele osiągnąć. Będą wskazywać, że Świątynia jest Wotum Narodu, bowiem została
wzniesiona z ofiar wszystkich parafii i diecezji. Boże, niech Twoje błogosławieństwo spłynie na ofiarodawców, aby Twoja Opatrzność
obejmowała ich swoją opieką. Niech te tablice
pozostaną na zawsze świadectwem ofiarności
na dzieła sławiące Boga i tworzące naszą narodową pamięć – prosił podczas uroczystości
abp Wojciech Polak, Prymas Polski.
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Świeca Niepodległości

Uroczystego zapalenia niezwykłej świecy podczas XI Święta Dziękczynienia dokonał prezydent w otoczeniu marszałka sejmu, prymasa Polski i metropolity warszawskiego. Świeca pozostanie w Świątyni Opatrzności jako znak wolnej Polski.

N

iezwykłą świecę podarował Polakom
w 1867 r., po uroczystościach kanonizacyjnych św. Jozafata Kuncewicza,
Pius IX – papież, którego nasi przodkowie
określali mianem Defensor Poloniae (obrońca Polski). Był on orędownikiem powrotu
Polski na mapę Europy i modlił się o to za
wstawiennictwem św. Stanisława Kostki
i Andrzeja Boboli. Wyraził przy tym życzenie, by zapalono ją dopiero wówczas, gdy
Polska i jej stolica będzie wolna: „Zanieście
tę świecę do Kolegium Polskiego. Niech tam
tak długo pozostanie, aż ją ze sobą do wolnej
Warszawy zabiorą”.
Po 53 latach od dnia kanonizacji,
w 1920 r. prymas Polski kardynał Edmund
Dalbor wraz z arcybiskupem metropolitą
warszawskim kardynałem Aleksandrem Kakowskim przywieźli historyczną już świecę

z Watykanu do warszawskiej archikatedry
Świętego Jana Chrzciciela. Podczas uroczystej Eucharystii zapalił ją najwyższy przedstawiciel władzy odrodzonej Polski, marszałek Sejmu ustawodawczego Wojciech
Trąmpczyński, jako widomy znak tego, że
Ojczyzna nasza wolność odzyskała.
Świeca Niepodległości przetrwała cudem
bombardowania archikatedry warszawskiej,
a w czasach komunizmu przechowywana
była w warszawskim seminarium. Od lat 80.
wystawiona została w gablocie kościoła seminaryjnego.
Zgodnie z decyzją metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza świeca,
która po stu latach znalazła się w Świątyni
Opatrzności Bożej, wznoszonej jako Wotum
Wdzięczności za wolność, będzie tu zapalana
w czasie najważniejszych uroczystości.
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WSPÓLNOTA DARCZYŃCÓW

Polska w rękach Opatrzności

Podczas XI Święta Dziękczynienia otworzyliśmy wystawę, która nie mogłaby
powstać bez członków Wspólnoty Providentia Dei.

P

owrót Polski na mapy świata po 123
latach niewoli był spełnieniem marzeń pokoleń o wolnej Ojczyźnie. Wystawa „Polska w rękach Opatrzności”, którą
od 3 czerwca można oglądać w nawie bocznej Świątyni, nawiązuje do radosnych chwil
odzyskania niepodległości w 1918 roku. Za
wskazanie kluczowych momentów naszej
historii dziękujemy całej Wspólnocie Provi
dentia Dei. W sposób szczególny wdzięczni
jesteśmy tym, którzy zechcieli podzielić się
świadectwami swojego życia. Stały się one
trafnym komentarzem do katechez o Opatrzności Bożej inspirowanych wydarzeniami
historycznymi. Wystawa „Polska w rękach
Opatrzność” spaja w jedną całość duchowe
rozważania, dotykające zmagań na drodze
do świętości, trudów poszukiwania woli Bożej, zaufania w cierpieniu czy postawy wobec
zła. Bardzo wyraźnie widać to w kapłańskiej
drodze ks. Stanisława Stęchłego, kapłana,
który całe życie poświęcił obronie prawdy
o życiu poczętym. I w którego bezkompromisowej posłudze widać podobieństwo do
działalności młodego ks. Ignacego Skorupki,
gotowego prowadzić Polaków do zwycięstwa
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W długim kapłańskim życiu posługiwałem w wielu
parafiach. Wszędzie starałem się zachęcać do obrony życia poczętego. Po latach rzuciła mi się na szyję
pewna dziewczyna. Pytała,
czy pracowałem w Birczy.
Powiedziała, że jej mama
w ciąży była u mnie u spowiedzi. Chciała dokonać aborcji. Pod wpływem rozmowy zdecydowała się urodzić. Stała przede mną dziewczyna, która miała wtedy zginąć. Dla takich
chwil warto być księdzem.
Fragment świadectwa
ks. Stanisława Stęchłego

w walce o dobro. Jeden i drugi gotów był do
złożenia ofiary ze swojego życia w obronie
najwyższych wartości.
Darczyńcami, których świadectwa znalazły swoje miejsce na wystawie są: 1. Krystyna
Giersz-Roman, 2. Magdalena i Tomasz Banysiowie, 3. Justyna Schittek, 4. Maria Bożena
Rak, 5. Jadwiga Krause, 6. Janina Zamojska,
7. ks. Stanisław Stęchły, 8. Urszula i Zygmunt
Chojnaccy, 9. Adam Dąbrowski, 10. Mirosław Pietrzak, 11. Józef Miś.

BUDUJEMY SANKTUARIUM

Ruszył konkurs na wystrój Świątyni
Jak będzie wyglądać wnętrze Świątyni Opatrzności Bożej w przyszłości?
W czerwcu 2019 r. poznamy wstępne propozycje artystów.

O

głaszamy konkurs na koncepcję wystroju wnętrza Świątyni Opatrzności
Bożej. Osiągnęliśmy etap, który przynosi zadowolenie: mamy Świątynię otwartą,
piękną, która podoba się ludziom ze względu
na prostotę i pewną surowość. Wiemy jednak,
że nie może ona taka pozostać. Każdy krok
musi być przygotowany i przemyślany. Dlatego rozpisujemy konkurs na koncepcję wystroju jej wnętrza, licząc na to, że uzyskamy
światło, dzięki któremu przez następne lata
będzie można tę Świątynię upiększać i wykańczać nie w sposób przypadkowy, od dzieła
do dzieła, ale widząc koncepcję całości. Tak,
by każde pokolenie mogło dokładać do niej
swoją część w sposób zaplanowany – ogłosił
kard. Kazimierz Nycz podczas konferencji
prasowej, która odbyła się 25 maja, przed XI
Świętem Dziękczynienia.
Prace konkursowe powinny odpowiadać
kanonom piękna wystroju wnętrz chrześcijańskiej architektury sakralnej oraz wpasowywać się w istniejącą przestrzeń: w tym
majestatyczną ścianę ołtarzową i cztery kaplice usytuowane w narożnikach kwadratu
na którym oparty jest plan Świątyni. Twórcy
powinni zwrócić szczególną uwagę na naturalne i sztuczne światło wewnątrz obiektu
i wykorzystać jego walory do stworzenia klimatu sakralnego.
– Trudno na dziś oszacować, jak kosztowny
będzie wystrój. Mamy świadomość, że realizacja projektów, która rozpocznie się po ogłoszeniu wyników konkursu, będzie rozłożona na
kolejne lata tak, jak miało to miejsce w przypadku monumentalnych katedr. Proces ten
wymaga czasu, znaczących środków, a także

udziału znamienitych twórców – podkreśla
Piotr Gaweł, zasiadający w jury konkursu.
Prace zostaną zaprezentowane publicznie
2 czerwca, podczas XII Święta Dziękczynienia. – Liczymy, że Darczyńcy pozostaną dalej z nami, stając się współtwórcami wnętrza
Sanktuarium, z którego będą dumni oni sami,
ale także ich dzieci i wnuki. Tworzymy dzieło,
które stanie się świadectwem naszej wiary dla
przyszłych pokoleń – podkreśla Piotr Gaweł,
prezes COB. – Do chwili ogłoszenia wyników
konkursu mamy już niecały rok. To czas, aby
spłacić resztę zobowiązań wobec firm budowlanych, które pracowały w pierwszym
etapie powstawania Świątyni i z czystym kontem przystąpić do gromadzenia funduszy na
wystrój wnętrza. Do spłaty pozostało około
10 milionów złotych – dodaje.
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BUDUJEMY SANKTUARIUM

Poświęć jeden dzień
Kard. Kazimierz Nycz zachęca Darczyńców i czcicieli Opatrzności Bożej do
uczestnictwa w dniu skupienia.

15

września w Świątyni Opatrzności Bożej odbędzie się kolejny dzień skupienia, podczas którego będzie można skorzystać
z sakramentu pokuty i pojednania,
wysłuchać konferencji na temat
Opatrzności Bożej i uczestniczyć we Mszy św. dla Wspólnoty Darczyńców Provi
dentia Dei.
– Serdecznie zapraszam do zarezerwowania
sobie w kalendarzu tych kilku
godzin, które nie tylko integrują
naszą wspólnotę wokół Sanktuarium, ale także pozwalają zatrzymać
się w biegu codziennych zdarzeń, by
dostrzec w życiu to, co najważniejsze
– zaprasza kustosz Sanktuarium w Wilanowie, ks. Tadeusz Aleksandrowicz.
Tematem wrześniowego dnia skupienia
będą słowa z Dziejów Apostolskich: „A teraz
radzę wam być dobrej myśli…” (Dz 27,22).

Konferencję poprowadzi o. Leon Nieścior ze
Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.
– W przeddzień naszego dnia
skupienia, 14 września przypada
uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Relikwie Drzewa
Krzyża Świętego, które zostaną uroczyście wprowadzone do Świątyni, będą
towarzyszyć modlitewnemu skupieniu, a w czasie
uroczystości będzie je można
ucałować.
W ramach dnia skupienia odbędzie się również spotkanie z autorem nowej książki pt. „Z łaski
Opatrzności”, Tomaszem Gołąbem.
Książka zawiera świadectwa osób,
których relacje jako pierwsze znalazły
się w sanktuaryjnej Księdze Łask. Tego dnia
będzie możliwość otrzymania książki-cegiełki z dedykacją samego autora.

100 lat odzyskania niepodległości – Gra memory
Spraw, by Twoje dzieci i wnuki z dumą i radością
poznawały dzieje ojczyste!
• Na 56 kartach, z których trzeba ułożyć
pary, znajdują się obrazki, stanowiące
kanwę opowieści o historii naszej ojczyzny.
• Dołączona do gry książeczka dopełnia tę
opowieść, wyjaśniając prostym językiem
znaczenie przedstawionych scen.
To idealna zabawa dla całej rodziny
i świetna lekcja historii.
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35 zł

Zamówienia – tel. 784 241 628 lub www.sklep.centrumopatrznosci.pl

Zapraszamy do ŚwiątynI

Razem świętujmy niepodległość
11 listopada zapraszamy do Świątyni na zwieńczenie całorocznych obchodów
100-lecia odzyskania niepodległości.

T

aka okazja zdarza się raz na sto lat.
W Święto Niepodległości w Świątyni
Opatrzności Bożej przez cały dzień
dziękować będziemy Bogu za odzyskaną
w 1918 r. wolność naszej ojczyzny. Do uczestnictwa w patriotyczno-religijnych uroczystościach zapraszamy nie tylko naszych stałych
Darczyńców, ale wszystkich, którzy pragną
przeżyć tę doniosłą rocznicę wśród ludzi kochających Polskę. Zachęcamy do nadsyłania
indywidualnych intencji, które zostaną złożone na ołtarzu podczas sprawowanych tego
dnia dwóch Eucharystii. Po południu odbędzie się wspólne śpiewanie okolicznościowych pieśni, poprzedzone światową prapremierą ,,Mszy Dziękczynnej” – wielkiej formy
oratoryjnej napisanej przez Pawła Muzykę
specjalnie na 100-lecie odzyskania niepodległości. Najmłodsi przez cały dzień będą mogli uczestniczyć w pokazach Ruchomego Teatru XXI w. Niech w tym wyjątkowym dniu

nie zabraknie nikogo w Świątyni - Wotum
Narodu za odzyskaną wolność.
1918 - 2018

Program obchodów
8.30 – 9.30 Msza Święta w intencji
Ojczyzny z uroczystym zapaleniem Świecy
Niepodległości
11.00 – 16.00 Możliwość skorzystania
z punktu cateringowego
11.00 – 16.00 Zwiedzanie Panteonu Wielkich
Polaków i Ruchomego Teatru XXI Wieku
dla Dzieci
12.00 – 13.00 Msza Święta w intencji Ojczyzny
17.00 – 18.00 „Msza Dziękczynna”
– prapremiera światowa wielkiej formy
oratoryjnej napisanej przez Pawła Muzykę
z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości
18.00 Wspólne śpiewanie pieśni religijnych
i patriotycznych
18.30 Adoracja w Kaplicy Najświętszego
Sakramentu

Wspominając Jana Pawła II

Msza św. w intencji dzieci i młodzieży, konferencja i koncert. Wspólnie uczcijmy
kolejny Dzień Papieski.

P

od hasłem „Promieniowanie ojcostwa”
14 października będziemy obchodzić
w Świątyni Opatrzności Bożej XVIII
Dzień Papieski. Zachęcamy do uczestnictwa
we Mszy św. sprawowanej w intencji polskich
dzieci i młodzieży o godz. 12.00. Tego dnia
Darczyńcy będą mieli także szczególną okazję, by prosić o błogosławieństwo i powierzać
swoje dzieci oraz wnuki Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II.

Po Mszy św., w godz. 13.00-14.00 będzie można skorzystać z punktu cateringowego. O 14.00
zapraszamy do wysłuchania konferencji poświęconej postaciom Jana Pawła II i kard.
Stefana Wyszyńskiego. O godz. 15.00 w Panteonie Wielkich Polaków odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Dzień Papieski,
przeżywany w radosnej atmosferze związanej
z setną rocznicą odzyskania niepodległości,
zwieńczy koncert, zaplanowany o godz. 17.00.
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Wyjątkowy element wnętrza
powstającego Sanktuarium
Krzyż Paschalny
Nad ołtarzem w Świątyni Opatrzności
Bożej wisi krzyż, równie niezwykły jak
ona sama. Oprócz tradycyjnej, pasyjnej
części krzyża, na jego odwrocie znajduje się część chwalebna, z postacią
Chrystusa Zmartwychwstałego w szatach arcykapłańskich. Teraz wierna
kopia krzyża ze Świątyni Opatrzności
Bożej może zagościć w Twoim domu!
Krzyż Paschalny
dwustronny stojący

Krzyż Paschalny
jednostronny (wiszący)

30 zł

strona
chwalebna

30 zł

strona
pasyjna

Krzyże zostały starannie wykonane z płyty
z włókien drzewnych, zadrukowane i pokryte
złoceniami. Krzyż dwustronny, dzięki stabilnej podstawce można umieścić na biurku,
komodzie czy półce. Krzyże jednostronne na
odwrocie mają niewielki otwór umożliwiający
zawieszenie na ścianie. Do każdego krzyża
został dołączony opis z wyjaśnieniem jego
głębokiej symboliki. Krzyże zostały wyprodukowane w Polsce.

35 zł

Wysokość: 17,5 cm, Szerokość: 14 cm,
Grubość: 6 mm

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

Dziękuję
Magazyn Centrum
Opatrzności Bożej
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