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Stulecie odzyskania
niepodległości przez Polskę
Uda się, dzięki Wam!
Aleja wdzięczności serc
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WDZIĘCZNI ZA NIEPODLEGŁOŚĆ

Drodzy Członkowie Wspólnoty Providentia Dei,
przez cały rok przygotowywaliśmy się do jubileuszu odzyskania przez
Polskę niepodległości. 11 listopada wspólnie dziękowaliśmy za opatrznościowe wydarzenia, które sprawiły, że w 1918 r. Polska powróciła na mapę
świata jako suwerenne państwo. Podkreślając rolę wielkich Polaków, którzy
przyczynili się do naszej wolności, wyrażaliśmy wdzięczność Panu dziejów za Jego opiekę nad Rzeczypospolitą. Święto Niepodległości jest jednak
zaledwie początkiem naszego wspólnego dziękczynienia, otwiera bowiem
wieloletni program obchodów upamiętniających wydarzenia związane
z odradzaniem się państwa polskiego.
Cieszę się, że Świątynia Opatrzności Bożej – Wotum Narodu staje się prawdziwym ośrodkiem
dziękczynienia i modlitwy za naszą Ojczyznę, spajającym wszystkich Polaków. Dziękuję za liczny
udział Wspólnoty Providentia Dei w listopadowej uroczystości. Jestem wdzięczny też wszystkim Darczyńcom, którzy włączyli się we wspólną modlitwę za Polskę, czego znakiem były tysiące nadesłanych
intencji złożonych w czasie Mszy św. przy ołtarzu.
Chcę podziękować wszystkim, którzy przez swoją ofiarność włączają się w tworzenie Wspólnoty
Providentia Dei. Dziękuję za modlitwę podczas Mszy św. dziękczynnych, dni skupienia i zaangażowanie w Święto Dziękczynienia. Tysiące z Was łączy się z nami duchowo w zaciszu swoich domów,
przesyłając wiernie kolejne intencje. W tym roku było ich w sumie przeszło 50 000! To pokazuje
żywotność tej wspólnoty, która powierza Bogu troski i radości. Wysiłek duchowy, ale także materialny
ofiarowujemy na chwałę Bożą.
Przed nami wieloletnia perspektywa pracy nad wystrojem sakralnym Świątyni Opatrzności Bożej. Wasze listy upewniają mnie, że razem udźwigniemy trudy związane z tym wyzwaniem. Jak zachęca pan Marek z Poznania: „Niech starczy nam cierpliwości i wytrwałości w upiększaniu Świątyni”.
Proszę Was o modlitwę, bo ona najskuteczniej buduje to Święte Miejsce. Wdzięczny jestem także
za każde świadectwo łaski, wymodlonej w tym miejscu. Niech sanktuaryjna Księga Łask zapełnia się
owocami Waszego zawierzenia.
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Niech Pan Jezus, który przychodzi w ciszy betlejemskiej
nocy, błogosławi Wam, obdarzając wszelkim dobrem. Pozwólcie otoczyć się nadzieją, otwórzcie Wasze serca na radość i pokój, które niesie ze sobą Niebieska Dziecina.
Z pasterskim błogosławieństwem,

Arcybiskup Metropolita Warszawski
Wszystkim Darczyńcom, Członkom
Wspólnoty Providentia Dei oraz
Przyjaciołom tworzącego się
Sanktuarium Opatrzności Bożej
składamy z serca płynące życzenia
owocnego przeżycia Bożego Narodzenia.
Niech Jezus, narodzony w ludzkiej, ale
świętej Rodzinie, otacza Was i Waszych
bliskich swą nieustającą opieką.
Zespół Centrum Opatrzności Bożej
2

STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Bogu - wdzięczność, ludziom - pamięć

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości wspólnie z przedstawicielami najwyższych władz państwa uroczyście podziękowaliśmy Opatrzności Bożej za opiekę nad naszą Ojczyzną.

U

roczystości w Świątyni Opatrzności
Bożej były kulminacyjnym punktem
trwających obchodów tej rocznicy
w kraju i poza jego granicami, a zarazem preludium wieloletniego programu uroczystości upamiętniających wydarzenia związane
z odradzaniem się państwa polskiego.
W czasie uroczystej Mszy św. w intencji
Ojczyzny koncelebrowanej pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce abp.
Salvatore Pennacchio oraz przedstawicieli Episkopatu Polski dziękowaliśmy za łaski
i opiekę okazane Polsce na przestrzeni wieków. Zawierzyliśmy także naszą Ojczyznę, odmawiając Akt Dziękczynienia Polski przygotowany specjalnie na ten jubileuszowy dzień.
Eucharystia rozpoczęła się Mazurkiem Dąbrowskiego oraz odczytaniem przez kard. Kazimierza Nycza listu Ojca Świętego Franciszka na 100. rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski,

zwrócił w homilii uwagę, że odzyskanej wolności nie uchroni się, jeżeli na czele każdej
sfery życia nie staną ludzie prawego sumienia.
Przyszłość naszej Ojczyzny zależy od naszej
wiary, naprawy sumień i troski o pamięć,
a także od odnowy kultury i polityki.
- Historii nie pisze sam czas ani wydarzenia społeczno-polityczne, lecz piszą ją ludzkie sumienia. Troską Kościoła jest budowanie
tkanki moralnej całego narodu – powiedział.
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STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
W obecności przedstawicieli sejmu i senatu oraz rządu i samorządów prezydent Andrzej Duda zapalił Świecę Niepodległości,
ofiarowaną Warszawie przez Piusa IX w 1867
roku. Dzięki Akcji Katolickiej Archidiecezji
Warszawskiej miniatury tej świecy zapłonęły
również w tysiącach polskich domów.
Po Mszy Świętej prezydent RP z małżonką,
premier, marszałkowie Sejmu i Senatu, a także prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,
prezes IPN i przewodniczący Episkopatu
Polski odsłonili siedem tablic przy „Dębach
Niepodległości” upamiętniających Ojców
Niepodległości: Józefa Piłsudskiego, Romana
Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego,
Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego,
Ignacego Daszyńskiego oraz kard. Aleksandra
Kakowskiego. Drzewa pobłogosławione przez
Ojca Świętego Franciszka utworzyły przy powstającym Sanktuarium Aleję Niepodległości
i będą znakiem pamięci o Polakach, którzy
swoją postawą oraz pracą przyczynili się do
wskrzeszenia Polski po 123 latach zaborów.
Podobnie jak na poranną Mszę Świętą,
na Eucharystię o godzinie 12.00 przybyli
Darczyńcy z całej Polski. Koncelebrował ją
biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Michał Janocha wspólnie z kustoszem
Sanktuarium Opatrzności Bożej ks. Tadeuszem Aleksandrowiczem. W homilii biskup
Janocha przypomniał historię Polski od 966
roku koncentrując się na okresie, w którym
powstała idea wybudowania Świątyni, jako
Wotum Narodu. Dziękował Darczyńcom za
ich ofiary duchowe – modlitwę – i finansowe,
którymi przyczynili się do powstania Świątyni
Opatrzności Bożej.
Wieczorną część obchodów wypełniła
światowa prapremiera „Mszy Dziękczynnej”,
wielkiej formy oratoryjnej napisanej przez
Pawła Muzykę z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dostojny,
4

a zarazem pełen mocy i dynamiki utwór pod
batutą Tomasza Tokarczyka wykonali: orkiestra Sinfonia Viva, Chór Filharmonii Narodowej, oraz znakomici soliści – Katarzyna
Oleś Blacha, Anna Radziejewska, Andrzej
Lampert, Robert Gierlach i Ryszard Cieśla.
O godzinie 18.00 we wnętrzu Sanktuarium
zabrzmiał wspólny śpiew pieśni religijnych
i patriotycznych. To było bardzo wzruszające
i dające poczucie narodowej wspólnoty przeżycie. Całodzienne uroczystości zakończyła
adoracja w Kaplicy Najświętszego Sakramentu oraz odmówienie Aktu Dziękczynienia
Polski za dar wolności.
W obchody stulecia odzyskania niepodległości w Świątyni włączyło się przeszło
dziesięć tysięcy osób. Poza członkami rządu
i partii politycznych, parlamentarzystami,
ludźmi nauki i kultury, przedstawicielami
Polonii z całego świata, nie zabrakło harcerzy, środowisk kombatantów, którzy w niełatwej historii Polski walczyli o wolność i suwerenność Ojczyzny.
Prapremierę wielkiej formy oratoryjnej
Msza Dziękczynna wspierał:
Patron Honorowy

BUDUJEMY SANKTUARIUM

Uda się, dzięki Wam!

Jeszcze wiosną 2016 r. wydawało się, że szybkie otwarcie Świątyni dla wiernych nie będzie możliwe. Czy do końca roku uda nam się spłacić zaciągnięte
wówczas zobowiązania?

S

urowy beton i przejmujący chłód. Do
tego brak oświetlenia i nagłośnienia.
Tak jeszcze w kwietniu 2016 r. wyglądała nasza Świątynia. Trudno uwierzyć w to,
widząc, jak wiele zmieniło się w przeciągu kilku miesięcy, które dzieliły nas od 11 listopada
tamtego roku. Trzeba było nie tylko dokonać
adaptacji akustycznej miedzianej kopuły, ale
także wyposażyć wnętrze w najwyższej klasy
urządzenia nagłaśniające, podłogowe ogrzewanie i efektowe światła LED pozwalające
uzyskać barwy odpowiadające okresom liturgicznym czy charakterowi uroczystości. Dzięki Bogu, wykonawcy zgodzili się zrealizować
konieczne prace i odebrać zapłatę później.
– Wszystko to stało się możliwe dzięki zawierzeniu Opatrzności, ludzie sami by tego
nie dokonali. Wierzymy, że Bóg posługuje się
ludźmi, dlatego za Was nieustannie dziękujemy – mówi prezes COB, Piotr Gaweł.
W ciągu dwóch lat wielu Darczyńców mogło nawiedzić swoją Świątynię. W tym czasie,
mimo ograniczonych środków udostępniliśmy dla wiernych Kaplicę Najświętszego Sakramentu, która może służyć pielgrzymom
jako miejsce modlitwy i cichej adoracji Jezusa
Eucharystycznego.
Dzięki zamontowaniu ekranów akustycznych u podstawy ściany ołtarzowej udało się
niedawno poprawić akustykę także w prezbiterium. W nawie bocznej powstała wystawa
obrazująca najważniejsze wydarzenia w historii Polski z perspektywy działania Opatrzności
Bożej. Jej współtwórcami są sami Darczyńcy.
Ekspozycja pt. „Polska w rękach Opatrzności”
pozwala odkryć wielowymiarowy charakter

Jeszcze w ostatnich dniach przed otwarciem
Świątyni w 2016 r. trwały intensywne prace
związane z ułożeniem marmurowej posadzki.

powstającego Sanktuarium: z jednej strony –
ogólnonarodowy, z drugiej – osobisty, ponieważ w Świątyni splatają się indywidualne losy
ludzi, którzy przybywają do niej z modlitwą
dziękczynną, a także chęcią osobistego zawierzenia Opatrzności Bożej.
Od otwarcia Świątyni minęły dwa lata.
Długu do spłaty zostało już stosunkowo niewiele – 5 mln zł. Dopiero po przekazaniu
zebranych środków wykonawcom będziemy mogli rozpocząć gromadzenie funduszy
na realizację prac związanych z wystrojem
sakralnym wnętrza. „Dopóki życia starczy, będę wspierać dzieło budowy Centrum
Opatrzności Bożej” – zapewnia nas w liście
pani Irena z Bolesławca. „Proszę Matkę Bożą,
żeby Wam nadesłała dobrych ludzi z dobrymi sercami, żeby pomogli spłacić te długi,
żeby nie ciążyły na sercu” – pisze do nas pani
Marianna z Działoszyna.
– Pełne zapału listy wielu Darczyńców
pozwalają nam mieć nadzieję, że wkrótce
będziemy mogli rozpocząć nowy etap prac –
podkreśla Piotr Gaweł.
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WSPÓLNOTA DARCZYŃCÓW

Aleja wdzięczności serc

Dla potomnych tablice będą świadectwem wiary Fundatorów, dla Darczyńców znakiem dziękczynienia Bogu. Aleja Darczyńców przy Panteonie Wielkich Polaków
zapełnia się kolejnymi nazwiskami. Za każdym kryje się niezwykła historia.

T

o miało być zwykłe badanie. Pani
Alicja Król z mężem Mieczysławem
jechali z rodzinnej Włoszczowy do
Kielc, kilka dni przed urlopem. Ale kardiolog, zamiast wysłać ich na wakacje, kazał
natychmiast jechać do szpitala. Wynik koronografii był dla wszystkich szokiem. Lekarz
uprzedzał, że w każdej chwili może nastąpić
rozległy zawał. Na stół operacyjny pani Alicja trafiła w ostatniej chwili. O jej zdrowie
modliło się wiele osób. Już kilka lat wcześniej
małżeństwo zawierzyło swoje życie Opatrzności Bożej. Po wielogodzinnej operacji na
otwartym sercu pani Alicja Król wybudziła się dopiero czwartego dnia.
– Byłam już prawie na tamtym świecie.
Po wszczepieniu by-passów zrozumiałam, że

Alicja i Mieczysław Król z wnukiem Pawłem
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dostałam od Pana Boga nową szansę – mówi
dzisiaj 73-letnia pani Alicja.
Postanowiła z mężem, że ufundują tablicę
w Alei Darczyńców z krótką, ale dosadną treścią: „Dziękuję Opatrzności Bożej za podarowane drugie życie”.
Fundatorami podobnych tablic, które
znajdują się tuż przy Panteonie Wielkich
Polaków, są zwykli ludzie, często całe rodziny, małe i większe firmy, duchowni,
zakony, stowarzyszenia i wspólnoty religijne. Motywem wdzięczności Bogu, który
skłania do włączenia się w dzieło budowy,
są najczęściej osobiste historie. Ich znakiem stają się w tej Świątyni kamienne
tablice. W ten sposób indywidualne losy
Darczyńców zapisują się na karcie historii

WSPÓLNOTA DARCZYŃCÓW

W 1979 r. pełniłem służbę wojskową w ramach Misji Pokojowej ONZ po wojnie arabsko-izraelskiej na Synaju. Dzięki Opatrzności obyło się bez strat także po naszej
stronie. Pewnego dnia w transporcie z Polski dotarły taśmy z pierwszej pielgrzymki

współczesnej Polski, pozostając wieczną
pamiątką dla potomnych.
Tablice fundatorów są starym zwyczajem.
Dla historyków stanowią cenne świadectwo epoki, dla wiernych – dowód wielkiej
wiary tych, którzy uczestniczyli w budowie
dawnych świątyń. „Wy zaś, co Opatrzności
wznosić macie mury, każcie swoimi imiony wyrzynać marmury, żeby Polak czytając
w nich prawidła sobie, poznawał was w kolebce, zapominał w grobie” – pisał bp Jan Paweł Woronicz na dzień 1 maja 1794.
– Z wdzięczności narodu powstaje ta
Świątynia. Polska chce dziękować Bogu

Tablica upamiętniająca w Alei Darczyńców

papieskiej. Jakaś dobra dusza ukryła je
między propagandowymi filmami produkcji radzieckiej. Odpowiadałem za obozową bibliotekę i bez wiedzy przełożonych
urządziłem pokaz w letnim kinie. Pięciuset
żołnierzy w ciszy i ze łzami patrzyło, jak
Jan Paweł II na pl. Piłsudskiego wypowiada
prorocze słowa o zstąpieniu Ducha Świętego i odnowieniu oblicza polskiej ziemi.
Tak wyglądał dla mnie początek wolności,
którą przyniósł nam wybór na Stolicę Piotrową papieża z Polski. To nic, że zastępca
dowódcy kontyngentu na mnie nawrzeszczał. Opatrzność zrobiła swoje.
Wystawa „Polska w rękach Opatrzności”
Fragment świadectwa
Adama Dąbrowskiego z Krapkowic

za wydarzenia opatrznościowe. Wyraziła
to również wspólnota Darczyńców, dzięki czemu powstała wystawa „Polska w rękach Opatrzności”. Tak jak na tej wystawie historyczne wydarzenia, dzieje Polski
przeplatają się z osobistymi świadectwami,
które prowadzą nas do poznania prawdy
o Opatrzności Bożej, tak w budowie powstającego Sanktuarium przeplatają się
dzieje Ojczyzny z osobistymi losami budowniczych Świątyni. Ich świadectwem są
także tablice w Alei Darczyńców – mówi
kustosz rodzącego się Sanktuarium, ks. Tadeusz Aleksandrowicz.

Informacje o tablicach upamiętniających można uzyskać, pisząc na adres:
biuro@centrumopatrznosci.pl, pod
numerem telefonu (22) 201 97 12
lub na naszej stronie internetowej:
www.centrumopatrznosci.pl
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WSPÓLNOTA DARCZYŃCÓW

Dziadku, ja chodzę

Julka nie mogła sprawić dziadkowi większej radości. Remigiusz Dąbrowski
upadł na kolana. Z płaczem dziękował za uzdrowienie wnuczki. Nie tylko on się
o to modlił.

J

ulka niewiele pamięta z wypadku. Remigiusz Dąbrowski wiózł ją i jej młodszą siostrę Martę na zajęcia do szkoły muzycznej. Dziewczynki lubiły jeździć
z dziadkiem.
27 stycznia 2015 r., na trójmiejskiej obwodnicy widoczność była słaba. Tuż przed
zjazdem na Gdańsk-Wrzeszcz Remigiusz
Dąbrowski w ostatniej chwili dostrzegł przed
sobą skodę. Spojrzał na siedzenie obok, na
którym wiózł Julkę, i do tyłu, gdzie siedziała
Marta. Obie na szczęście zawsze pilnowały,
by mieć zapięte pasy. Musiał być bardzo blady, bo Julka przerażona zapytała tylko: „Dziadziusiu, nic ci się nie stało?”. Myślała bardziej
o nim niż o sobie.
– Ale to ona z zawrotami głowy została
w szpitalu na obserwacji. Badania wykluczyły
wstrząs mózgu, ale wystarczyło lekkie uniesienie ciała, żeby robiło się jej słabo – wspomina
ojciec Julki. Przeleżała w szpitalu dwa tygodnie, potem jeszcze kilka na oddziale neurologicznym Akademii Medycznej. Miała zaniki
pamięci krótkotrwałej. Wykluczono uraz, ale
wciąż czuła się źle. Nie mogła chodzić.
– Byłem przerażony, stan mojej wnuczki się nie poprawiał. Julia przechodziła kolejne rehabilitacje, zbadał ją także psycholog. Wszyscy modliliśmy się o jej powrót do
zdrowia – mówi Remigiusz Dąbrowski.
30 maja 2016 r. dziadek wypełnił Akt
Dziękczynienia i Zawierzenia Opatrzności
Bożej, w którym powierzył Bogu Julię i jej
zdrowie. – Wysyłaliśmy intencje na Msze
Święte do Świątyni Opatrzności Bożej, prosząc
Matkę Bożą o wstawiennictwo i uzdrowienie
8

Julii. Po wypisaniu ze szpitala robiła niewielkie postępy. Poruszała się z balkonikiem,
potem w stabilizatorach, które usztywniały
i podtrzymywały jej obie nogi – wspomina
pan Remigiusz. Rok później, 24 czerwca odebrał telefon.
– To była Julia. Spytała mnie: „Dziadek, co
robisz? Bo jeśli stoisz, to usiądź. Bo ja już od
tej chwili mogę chodzić, biegać, skakać, tańczyć!”. Padłem na kolana i zacząłem płakać
z radości i dziękować Matce Bożej za uzdrowienie mojej wnuczki Julii. Spytałem tylko:
„Julciu! Jak to się stało?”, odpowiedziała:
„Sama nie wiem”.
– Jestem głęboko przekonany, że to
Opatrzność Boża wysłuchała próśb o zdrowie Julci. I choć wielu lekarzy starało się mojej wnuczce pomóc, wierzę, że to cud – mówi
przez łzy.
Zachęcamy do nadsyłania własnych
świadectw działania Bożej Opatrzności,
zwłaszcza zawierzenia w naszej Świątyni.
Wszystkie, po zweryfikowaniu przez Kustosza powstającego Sanktuarium, znajdą się w Księdze Łask.

WYDARZENIA W ŚWIĄTYNI

Krzyżu Święty…

Podczas parafialnego odpustu w Świątyni Opatrzności Bożej dokonano wprowadzenia relikwii Krzyża Świętego.

U

czestnikami uroczystości byli Darczyńcy, którzy przeżywali 15 września dzień skupienia Wspólnoty Providentia Dei. Około półtora tysiąca wiernych
ze wszystkich zakątków Polski wysłuchało
konferencji ks. prof. Leona Nieściora OMI
na temat zaufania Opatrzności Bożej.
– Bóg zgodził się być bezsilny wobec człowieka i nic nie zrobi, jeśli on nie powie „tak”.
Największą przeszkodą we współdziałaniu
człowieka z Bożą Opatrznością jest nasz rozum i nasza wola, gdy upiera się przy swoim
– mówił prelegent.
Mszy św. odpustowej przewodniczył kustosz powstającego Sanktuarium, ks. Tadeusz
Aleksandrowicz, który zapowiedział, że relikwie Krzyża Świętego będą przechowywane

w Kaplicy Najświętszego Sakramentu, a docelowo znajdą się w kaplicy poświęconej
Wielkiemu Piątkowi.
Cząstka relikwii pochodzi z sanktuarium
na Świętym Krzyżu. Na prośbę metropolity
warszawskiego kard. Kazimierza Nycza przekazał je w darze dla Świątyni Opatrzności Bożej biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz.

Od wielu lat razem

Imienne błogosławieństwa dla małżeństw obchodzących w tym roku jubileusze, dziękczynienie za Chrzest Święty i kolejny dzień skupienia dla Darczyńców. Okazji do nawiedzenia Świątyni Opatrzności Bożej nie zabraknie.

J

uż 29 grudnia o godzinie 12, w przeddzień Niedzieli Świętej Rodziny, kard.
Kazimierz Nycz uhonoruje osobistymi
dyplomami z błogosławieństwem wszystkie
małżeństwa, które w 2018 roku świętowały
okrągłe rocznice zawarcia sakramentu. To
okazja, by w gronie rodzinnym cieszyć się jubileuszem, a jednocześnie modlić się wspólnie
o dalszą opiekę Bożej Opatrzności.
23 lutego 2019 r. w Świątyni o godzinie 12
odprawiona zostanie Msza św. dziękczynna
za łaskę Chrztu Świętego. Będzie to jednocześnie kolejny dzień skupienia dla Darczyńców

pod hasłem: „Wolność jako dar Opatrzności
Bożej”. Jak zwykle zapraszamy w tym dniu
do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, a także wysłuchania konferencji
wygłoszonej przez cenionego rekolekcjonistę
Księdza Infułata dr Jana Sikorskiego.
Już dziś zachęcamy wszystkich do przesyłania swoich intencji na obydwie Msze
św. dziękczynne. Można to uczynić zarówno pocztą tradycyjną, wysyłając list na adres Centrum Opatrzności Bożej: ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa, jak i mailowo:
dziekczynienie@centrumopatrznosci.pl
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Sanktuarium pełne Ducha

Przez cały rok Świątynia w Wilanowie tętniła modlitwą pielgrzymów i rozbrzmiewała pochwalnym śpiewem Darczyńców i czcicieli Opatrzności Bożej.
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30 grudnia 2017 r. Podczas Mszy św. dziękczynnej
za rodziny 73 pary małżeńskie odebrały imienne
błogosławieństwa kard. Kazimierza Nycza z okazji
okrągłych rocznic ślubu.

26 stycznia. Jak w każdy ostatni piątek miesiąca
w Świątyni celebrowany był Wieczór dla Jezusa.
Modlitwa gromadzi coraz więcej osób, nie tylko
z okolic Warszawy.

14 lutego. Świątynia Opatrzności Bożej stała się
w Środę Popielcową pierwszym z 40 kościołów stacyjnych, w których wierni z Warszawy uczestniczyli
w nabożeństwach i modlitwach przygotowujących
do świąt Wielkiej Nocy.

24 lutego. W dniu skupienia dla Darczyńców
i Mszy św. dziękczynnej za łaskę Chrztu Świętego
uczestniczyło ponad pół tysiąca osób. Ks. dr Tomasz Stępień wygłosił naukę pt. „Moja współpraca
z Opatrznością każdego dnia”.

ROK 2018 W ŚWIĄTYNI

13 marca. W Święto Watykanu, w rocznicę wyboru Ojca Świętego przez konklawe, nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Salvattore Pennacchio
przekazał na ręce kardynała Kazimierza Nycza dar
dla Świątyni Opatrzności Bożej – flagę Watykanu.

24 marca. Pięć tysięcy młodych ludzi z archidiecezji warszawskiej świętowało Diecezjalny Dzień
Młodzieży, otwierający przygotowania do przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży w Panamie.
W procesji nieśli przywiezione ze swych parafii wizerunki Maryi.

14 kwietnia. Wspólnota Providentia Dei dziękowała za Dar Życia. Uroczystej Eucharystii przewodniczył bp Rafał Markowski.

3 czerwca. XI Święto Dziękczynienia przebiegało
pod hasłem: „Dziękujemy za Niepodległość”. Prezydent Rzeczypospolitej w obecności marszałka
sejmu oraz prymasa Polski i metropolity warszawskiego zapalił Świecę Niepodległości, a po Mszy św.
odsłonił tablice diecezji, które uczestniczyły w budowie Wotum Narodu.
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PREZENTY ŚWIĄTECZNE!
SYMBOL WOLNOŚCI
W TWOIM DOMU
Świeca Niepodległości ofiarowana polskim kardynałom
przez papieża Piusa IX z życzeniem, aby przywieźli ją do
Polski, gdy ta będzie wolna. Po ponad 50 latach życzenia
o wolności spełniają się.
W 1920 roku świeca trafia do polskiej stolicy. Ukrywana
w warszawskim seminarium szczęśliwie unika wojennego
zniszczenia. Od 3 czerwca 2018 na stałe gości w Świątyni
Opatrzności Bożej. Zapłonie każdego roku w Święto
Niepodległości – na znak wolnej Polski.
Teraz ten wyjątkowy świadek wolności może stać piękną
ozdobą świątecznego stołu!
Miniatura Świecy Niepodległości dostępna
w dwóch rozmiarach:
Wysokość: 25 cm Średnica: 5 cm
Wysokość: 20 cm Średnica: 5 cm

25 zł

30 zł

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

100 lat odzyskania niepodległości – Gra memory
• 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.

35 zł

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

Dziękuję
Magazyn Centrum
Opatrzności Bożej
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