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Nie czas odpoczywać – wywiad  
z kard. Kazimierzem Nyczem

Wznoszone modlitwą  
Darczyńców

Upiększajmy razem Świątynię
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wkroczyliśmy w  przełomowy rok dla naszej Świątyni, a  także 
Wspólnoty, która duchowo i materialnie od lat wspiera wznoszenie 
gmachu Sanktuarium poświęconego Bożej Opatrzności. To czas, 
w którym nastąpi przejście od prac typowo konstrukcyjnych i tech-
nicznych, niezbędnych do funkcjonowania Świątyni, do jej upięk-
szania i tworzenia wystroju wnętrza.

Całym sercem dziękuję za Wasze wieloletnie zaangażowanie. 
To wielkie dzieło nie udałoby się bez Was. Każdy Darczyńca może 

czuć się dumny ze swojego udziału w realizacji obietnicy złożonej przed Bogiem przez na-
szych przodków. Dzięki Wam Świątynia zaistniała na mapie Polski jako Sanktuarium waż-
ne i potrzebne.

Nadchodzi czas nowych wyzwań. Tym więcej potrzeba modlitwy i troski. Obejmijmy 
nią artystów pracujących nad dziełami, które będziemy podziwiać w Świątyni. 

Dziękuję za Waszą obecność podczas wielu uroczystości, za tysiące Aktów Dziękczy-
nienia i Zawierzenia. Nieście dalej świadectwa dobra, którym Wszechmogący Bóg obdarza 
w tym miejscu Wasze rodziny. Niech wypełnia się Księga Łask, w której zapisujemy ślady 
działania Opatrzności Bożej.

Bardzo Was proszę, byście pozostali wiernymi przyjaciółmi Opatrzności i  zechcieli 
dalej współtworzyć Świątynię, wspierając ją duchowo swoją modlitwą, dając świadectwo 
zawierzenia Bogu w  swoim życiu i  troszcząc się o  ten Boży Dom. Niech dalej pięknieje, 
dzięki Wam.

Kochani Przyjaciele Opatrzności,

Arcybiskup Metropolita Warszawski

Nikt nie ma większej miłości, niż ten, kto 
oddaje swoje życie za swych przyjaciół  
(J 15, 13). Jezus oddał je za nas, byśmy 
mogli nazywać się Jego przyjaciółmi.

Z okazji zbliżających się Świąt Wiel-
kiej Nocy życzymy sił i wiary, by prze-
kraczać siebie, wychodzić na spotkanie 
z innymi i kochać ich miłością, płynącą 
z Chrystusowego krzyża. Niech Bóg, któ-
ry pokonał bramy śmierci, uleczy nasze 
rany, obdarzy pokojem i nadzieją.

 Radosnego Alleluja!
Zespół Centrum Opatrzności Bożej
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Nie czas odpoczywać
O nowym etapie prac w Świątyni Opatrzności Bożej mówi kard. Kazimierz 
Nycz, metropolita warszawski.

Redakcja: – Świątynia od po-
nad dwóch lat służy Polakom. 
Co mówią wierni, którzy na-
wiedzili powstające tu Sank-
tuarium?
Kard. Kazimierz Nycz: – Otrzy-
małem wiele telefonów i świa-
dectw, że Świątynia takimi 
uroczystościami jak roczni-
cowa Msza św. w  100-lecie 
odzyskania niepodległości, 
kiedy przybyło do Wilanowa 
3 tysiące osób, zaistniała na 
mapie Polski jako miejsce ważne i  potrzeb-
ne. Bywam też pytany, czy to, co dzisiaj widać 
w Świątyni, jest ukończone. Wierni spoglądają 
na intrygująco wygiętą ścianę ołtarzową i za-
stanawiają się, jak będzie ozdobiona. Możemy 
powiedzieć, że jako pokolenie dokonaliśmy 
dzieła wielkiego i trzeba być z tego dumnym. 
Ale mamy wszyscy świadomość, że same 
mury, choć dobrze już służą wiernym – nie 
wystarczą. Przed nami ważny etap powstawa-
nia Świątyni, czyli jej upiększanie, które wcale 
nie musi zakończyć się za naszego życia. Mu-
simy zadbać, by następne pokolenia – dodając 
kolejne elementy wystroju – robiły to zgodnie 
z pierwotną koncepcją.
– Czyli jaką?
– Jej wyłonieniu służy konkurs, do którego 
stanęło wiele zespołów. Liczymy, że dzięki 
niemu będzie można wybrać jeden projekt – 
ponadczasowy i piękny – który będzie podo-
bał się także tym, którzy przyjdą za 50 lat. Roz-
strzygnięcie konkursu wprowadzi nas zatem 
w nowy etap. Mając koncepcję całości, będzie-
my opracowywać jej poszczególne elementy. 

Nie chcemy prowizorek, ale 
spójnych artystycznie dzieł, 
które będą piękne także za 20 
i za 200 lat.
– To oznacza, że nie można 
spocząć na laurach.
– Jest pewna analogia między 
budową Świątyni i  etapami 
lotu: wznoszeniem i  lądowa-
niem samolotu. Ten pierw-
szy etap miał miejsce w ciągu 
ostatnich 13 – 14 lat, szcze-
gólnie intensywnie w  ciągu 

ostatniej dekady. Kiedy jakieś pół godziny 
przed lotniskiem pilot zapowiada, że prze-
chodzimy w tryb lądowania, to nie oznacza, 
że pracy jest mniej. Jeśli lądowaniem ma być 
konsekracja tej Świątyni, to przed nami je-
den z najbardziej wymagających etapów lotu. 
Owszem, przybliżyliśmy się bardzo do celu, 
ale nie jestem w stanie powiedzieć, czy na lot-
nisku będziemy za 5 lat, 10 lat, czy za 30 lat. 
Chcemy to osiągnąć sukcesywnym prowa-
dzeniem prac na miarę posiadanych projek-
tów i pomysłów oraz posiadanych środków. 
Dlatego najbliższe miesiące będą czasem 
bilansu wznoszenia murów, a  jednocześnie 
otwarciem etapu troski o  wystrój Świątyni. 
Przed nami, w  jakiejś perspektywie, także 
konieczność budowy wokół niej budynków 
natury charytatywnej czy edukacyjnej, bez 
których Sanktuarium byłoby niekompletne 
i niepełne. One muszą być dowodem, że Ko-
ściół działa, nie tylko głosząc Słowo i  spra-
wując sakramenty, ale także bardzo konkret-
nie realizując przykazanie miłości.

– Dziękujemy bardzo za rozmowę.
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Upiększajmy razem Świątynię
Już wkrótce poznamy wizje artystów i architektów, którzy zaprojektują wnętrze 
Świątyni.

J eszcze chwila cierpliwości i pod koniec 
kwietnia dowiemy się, ile prac zosta-
nie złożonych w  ramach konkursu na 

wystrój wnętrza Świątyni. Miesiąc później, 
23 maja poznamy twórców złożonych prac.

– Do czasu ogłoszenia wybranych pro-
jektów dane ich twórców będą utajnione, by 
zapewnić przejrzystość, uczciwą rywalizację 
i równe szanse wszystkim zespołom architek-
tonicznym. Członkowie sądu konkursowego 
będą dokonywać wyboru tylko na podstawie 
oglądanych projektów, nie znając ich autorów 
– mówi Paweł Kurtyka, sekretarz konkursu. 

– 2 czerwca, podczas XII Święta Dzięk-
czynienia, zobaczymy je wszyscy na pokon-
kursowej wystawie w  Świątyni Opatrzności 
Bożej.

– W  ramach konkursu wnętrze Świątyni 
zostało podzielone na pięć części, do których 
twórcy mogą przedstawiać swoje projekty: 
wnętrze główne Świątyni Opatrzności Bożej, 
Kaplicę Maryjną, Kaplicę Adoracyjną, Kapli-
cę Pokutną oraz Kaplicę Zmartwychwstania. 
Twórcy mają możliwość przedstawienia pro-
jektu na wszystkie części lub tylko wybra-
ną, zachowując założenia ideowe stworzone 
przez teologów, historyków sztuki i architek-
tów Świątyni – dodaje bp Rafał Markowski,  
przewodniczący sądu konkursowego.

Świątynia Opatrzności Bożej została za-
projektowana na rzucie kwadratu, w  który 
wpisano krzyż grecki i rotundę nawy głów-
nej. Tę wytyczają filary ustawione po okręgu 
i zbiegające się w kopule. Układ pionowych 
filarów, rytm okien w  tamburze rotundy 
i płaszczu kopuły jest konsekwentnym ele-
mentem wyrazu symbolizującym promienie 
Bożej Opatrzności. Światło wpadające przez 
zwornik kopuły i nawę główną do Panteonu 
Wielkich Polaków, to symbol Ducha Święte-
go. W bryle Świątyni na zamknięciu ramion 
krzyża zostały zaprojektowane cztery bra-
my – portale. Symbolizują one cztery drogi, 
którymi Opatrzność prowadziła Polaków 
do wolności. Nad nawą boczną Świątyni 
znajdzie się Muzeum Jana Pawła II i Pryma-
sa Wyszyńskiego. W pionowych elementach 
bram zaprojektowano kaplice. 

Artyści, którzy przystępują do konkursu 
powinni zwrócić szczególną uwagę na światło 
wewnątrz obiektu architektury i wykorzystać 
jego walory dla podkreślenia sakralnej atmos-
fery, w zakresie nastroju, jak i w obszarze sym-
boliki religijnej. Koncepcje mają odpowiadać 
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kanonom piękna wystroju wnętrz chrześci-
jańskiej architektury sakralnej oraz wpasowy-
wać się w istniejącą przestrzeń, a rozwiązania 
– uwzględniać rangę miejsca, jego rolę w skali 
Warszawy i całej Polski.

– Czas, który pozostał do rozstrzygnięcia 
konkursu, chcemy wykorzystać na spokojne 
przygotowanie i zakończenie spłat ostatnich 
zobowiązań za prace konieczne do otwarcia 
Świątyni. Zostało 25 proc. kwoty, która cią-
żyła na nas jeszcze dwa lata temu. To nadal 
wielki wysiłek, bo każda ofiara przekazywa-
na przez Darczyńców jest dowodem wyrze-
czeń i trudu. Wierzymy, że do połowy roku 
uda nam się spłacić przeszło 5 mln zł i roz-
począć gromadzenie środków na nowe cele, 
które wyłonią się wraz z rozstrzygnięciem 
konkursu – mówi prezes Centrum Opatrz-
ności Bożej Piotr Gaweł, dodając, że realiza-
cja pierwszych elementów według projektów 
opracowanych przez artystów będzie zależna 
od możliwości finansowych w  momencie 
ogłoszenia wyników konkursu.

Darczyńcy Świątyni Opatrzności Bożej 
wielokrotnie dawali dowód, że są wierni 

podjętemu dziełu i wytrwali. Dlatego apelu-
jemy o to, by modlitwą i ofiarą nadal wspiera-
li budowę, a także upiększanie powstającego 
w  Wilanowie Sanktuarium, a jednocześnie 
by starali się tą wrażliwością i wiarą rozpalać 
innych. Niech w  tworzenie wystroju sakral-
nego Świątyni włącza się także młode poko-
lenie. Tak piękne świadectwo miłości Boga 
i Ojczyzny z pewnością będzie procentować 
wśród naszych dzieci i wnuków.

W  oczekiwaniu na rozstrzygnięcie kon-
kursu bądźcie dalej z nami.
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E wa Marzec przystąpiła do Żywego Ró-
żańca w 1980 r. Wówczas w powstają-
cej parafii Najświętszej Rodziny utwo-

rzyły się cztery pierwsze Róże.
– Czas był niespokojny, modliliśmy się 

więc wszyscy za pokój w  naszej ojczyźnie. 
Przesuwaliśmy paciorki różańca, starając się 
ogarnąć modlitwą strajkujących robotników, 
by wyprosić dla naszej ojczyzny wolność 
i  upadek komunizmu. Niesamowite rze-
czy się dzieją, gdy człowiek oddaje sprawy 
Opatrzności Bożej i cierpliwie czeka – mówi.

Jeszcze mocniej modlili się w  czasie sta-
nu wojennego i gdy ranny został w zamachu 
Jan Paweł II. W  tym czasie rozpoczęła się 
również budowa kościoła, której podjął się 
ks. Józef Jakubiec, wieloletni proboszcz para-
fii. Papież Jan Paweł II w roku ustanowienia 
Sanktuarium Najświętszej Rodziny (1994 r.) 
zwrócił się do duszpasterza słowami: „Musi-
cie wygrać walkę o rodzinę!”.

Modlą się więc na różańcu także za ro-
dziny, szczególnie zagrożone rozbiciem, za 
chorych i  potrzebujących pomocy. Dowody 
skuteczności tej modlitwy przez ręce Maryi 
omawiają podczas spotkań zelatorów Róż Ró-
żańcowych. Piękne świadectwa uzdrowienia 
relacji w rodzinach, opieki Opatrzności w roz-
maitych ludzkich niedolach sprawiają, że ich 
serca biją codziennie mocniej w dziękczynie-
niu Bogu za jego miłość.

– Sama, jako matka czworga dzieci do-
znałam wielu łask. Mimo trzech udarów 
nie odczuwam żadnych dolegliwości, choć 
zbliżam się już do siedemdziesiątki. Patrząc 
na córkę uzdrowioną z  nowotworu, czy na 

rosnące w zdrowiu wnuki, czuję, że Opatrz-
ność nie opuszcza nas ani na chwilę. Wielu 
członków Róż Różańcowych równie dłu-
go może opowiadać o  łaskach, które są ich 
udziałem – zapewnia Ewa Marzec.

– Czy to nie wielki przywilej, że może-
my zwracać się do naszego Ojca, który jest 
w niebie? Nie mogliśmy więc wraz z naszy-
mi troskami, dziękczynieniem i ofiarą, którą 
zebraliśmy wśród wszystkich członków Ży-
wego Różańca, nie złożyć w  Świątyni także 
wspólnego wotum w  postaci procesyjnego 
drewnianego różańca, wykonanego osobi-
ście przez wieloletniego zakrystianina i  za-
łożyciela Róż Różańcowych, Stefana Domina  
– mówi Ewa Marzec.

Widzimy cuda, jakie dzieją się dzięki za-
wierzeniu Opatrzności Bożej, obiecujemy, 
że nie ustaniemy w  dalszej modlitwie. Tak-
że w  intencji budowy piękniejącej Świątyni 
w Wilanowie. – dodaje pani Ewa.

Wznoszone modlitwą Darczyńców
Członkowie 15 Róż Różańcowych z Krakowa postanowili złożyć intencję w Świą-
tyni Opatrzności Bożej. Wraz z nią przywieźli do Wilanowa wotum – drewniany 
różaniec wykonany przez założyciela Róż Stefana Domina.

FO
t.

 R
yS

za
RD

 O
Ra

tO
W

SK
i

Członkowie Żywego Różańca przy Sanktuarium 
Najświętszej Rodziny w Krakowie: ks. prałat 
Józef Jakubiec, ks. Piotr Wieczorek, Stefan 
Domin, Ewa Marzec, Andrzej Szwagrzyk, Emi-
lia Górecka, Ewa Stępień, Maria Dyroń, Alicja 
i Robert Krupa, Stefania Paszczak, Barbara 
Sołtysik, Anna Kozera, Maria Kowalska. 
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N iech to, co złożycie na ołtarzu, wasze 
dziękczynienie Opatrzności Bożej 
za opiekę, prowadzenie przez lata 

wspólnego życia, przez trudy i radości, będzie 
pomnożone przez Pana Boga i  będzie jego 
chwałą – mówił, rozpoczynając Mszę Świętą 
w intencji rodzin, kustosz powstającego Sank-
tuarium ks. Tadeusz Aleksandrowicz. Udział 
w  uroczystościach swojego jubileuszu zade-
klarowało ponad 220 małżeństw. Ostatecznie 
do Wilanowa dotarło ponad 80 par ze stażem 
od 10 do 70 lat.

Świątynia Opatrzności Bożej od lat jest 
miejscem dziękczynienia całych rodzin. 
Dzieje się tak podczas każdego Święta Dzięk-
czynienia, kiedy do Miasteczka dla Dzieci 
zapraszamy szczególnie maluchy wraz z  ro-
dzicami. Od kilku lat powstające tu Sanktu-
arium gromadzi także małżonków.

– Przyjechaliśmy podziękować Panu Bogu 
za wszystkie łaski, którymi nas nieustan-
nie obdarowuje od 60 lat – mówią Józefina 
i Stanisław Brożynowie z warszawskiej Woli. 

Razem z nimi przyjechały córka i wnuczka. 
– Chcemy podziękować też za ocalenie życia 
starszej córki – dodają.

Z  podobnymi intencjami przyjechali do 
Wilanowa Wioleta i Radosław Strulak z có-
reczkami, ośmioletnią Leną i  pięcioletnią 
Sandrą, mieszkańcy Maliszewa w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim.

– Jesteśmy tu już trzeci raz. Dziękuję Bożej 
Opatrzności nie tylko za 10 lat naszego małżeń-
stwa. Wierzę, że stan mojego zdrowia znacznie 
poprawił się wówczas, gdy zawierzyłam moją 
rodzinę w 2017 r. Po raz pierwszy od dwóch lat 
mogłam odstawić leki na tarczycę, a  kontrole 
lekarskie potwierdzają, że poziom tyreotropi-
ny utrzymuje się w normie, mimo że wcześniej 
znacznie ją przekraczał – mówi pani Wioleta.

W  homilii bp Rafał Markowski przypo-
mniał, że małżeństwo i rodzina są w centrum 
troski Kościoła, bowiem leżą one u podstaw 
każdego społeczeństwa. Podkreślił także 
wagę dobrego przygotowania do sakramentu 
małżeństwa.

Źródło łask dla rodzin
29 grudnia Świątynia zgromadziła setki Darczyńców, w tym małżonków, którzy 
świętowali jubileusze małżeńskie w 2018 roku.

Ponad 80 małżeństw obchodzących okrągłe jubileusze sakramentu otrzymało z rąk bp. Rafała 
Markowskiego specjalne błogosławieństwa metropolity warszawskiego.
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O d dziesięciu lat zachęcamy przyby-
wających do Świątyni Opatrzności, 
by dzielili się świadectwem działania 

Boga w ich życiu. Można to robić m.in. pod-
czas uroczystości w Wilanowie: dni skupienia, 
okolicznościowych Eucharystii i wielkich ce-
lebracji, szczególnie obchodzonego w pierw-
szą niedzielę czerwca Święta Dziękczynienia. 
Krótkie filmy z wypowiedziami Darczyńców 
i  pielgrzymów nagrywa zespół Centrum 
Opatrzności Bożej. Do tej pory powstało ich 
ponad 700 i  wszystkie można obejrzeć na 
stronie www.dziekuje.pl. Czasem są to poru-
szające świadectwa łask otrzymanych po za-
wierzeniu Opatrzności Bożej, często radosne 
podziękowania za życie, rodzinę czy wolność 
ojczyzny. Dzielą się nimi ludzie młodzi i  se-
niorzy, rodziny, kapłani, siostry zakonne i bi-
skupi, aktorzy, muzycy i żołnierze.

Każda wizyta w Świątyni Opatrzności Bo-
żej dostarcza wzruszeń Irenie i Kazimierzowi 
z Rawy Mazowieckiej. Trzy lata temu obcho-
dzili 50. rocznicę ślubu i  do dziś dziękują 
Opatrzności za całą rodzinę, szczególnie za 
córkę Annę.

– 11 lat temu chorowałam na nowotwór 
płuc. Przeszłam operację i  leczenie, ale uwa-
żamy, że to właśnie Opatrzność Boża, Bóg 
wszechmogący i  Matka Boża prowadzili nas 
przez te wszystkie lata. Za to jesteśmy bardzo 
wdzięczni – mówią w nagranym świadectwie.

– Świątynia to miejsce dla mnie ważne 
i symboliczne. Wiele lat temu, jako student, 
brałem tu udział w  uroczystości wmurowa-
nia kamienia węgielnego. Wówczas nie przy-
puszczałem, że zwiążę się z  tym miejscem 
osobiście i  zawodowo – mówi w  nagraniu 
Jacek Jackowski, parafianin, który od kilku 
lat prowadzi przyświątynny Chór Canticum 
Gratiorum. – Przeprowadzka do Wilanowa 
wiązała się z  dużą przemianą, o  którą bar-
dzo  się z  żoną modliliśmy. Znalazłem się 
przy Świątyni Opatrzności Bożej w  chwili 
wielkiego kryzysu i w niej nastąpiło ożywie-
nie mojej wiary. Jestem absolutnie przeko-
nany o działaniu Boga w tej sprawie. Zawsze 
więc staram się pamiętać, by oprócz próśb do 
Pana Boga i okazywania skruchy, zawsze mu 
za wszystko dziękować.

W  setną rocznicę odzyskania niepodle-
głości, wśród tysięcy pielgrzymów, nawiedził 
Świątynię również kompozytor z  Krakowa, 
Paweł Muzyka z rodziną, który specjalnie na 
uroczyste obchody w Świątyni skomponował 
oratorium Msza Dziękczynna. 

– Nie wyobrażaliśmy sobie, by nie być 
w  tym dniu właśnie w  tym miejscu i  nie 
uczestniczyć we Mszy św. pod przewod-
nictwem nuncjusza apostolskiego. To nie-
samowite przeżycie religijne i patriotyczne, 
którego nie zapomina się do końca życia – 
dzieli się kompozytor.

700 śladów Bożej troski
Wzruszające świadectwa i podziękowania to tylko jeden ze znaków działania  
Bożej Opatrzności. Dobro dzielone z innymi Bóg pomnaża wielokrotnie.

Maria Ryszkowska z Warszawy
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DZIĘKUJEMY I ZAWIERZAMY OPATRZNOŚCI

Z kolei podczas V Światowego Zjazdu Po-
lonii i Polaków z Zagranicy dyrektor Polskiej 
Misji Katolickiej w Brazylii, ks. Zdzisław Mal-
czewski przypomniał, że kraj, w którym przy-
szło mu pracować jest 28 razy większy niż Pol-
ska i zamieszkuje go dwumilionowa Polonia.

– Dla nas Polonusów odniesieniem dla na-
szej wiary i patriotyzmu pozostanie Warszawa, 
jako stolica ze Świątynią Opatrzności Bożej 
oraz Częstochowa, z wizerunkiem Pani o ciem-
nych rysach z bliznami na policzku – mówi.

Swoje świadectwo pozostawił również hi-
storyk prof. Jan Żaryn.

– Wilanów to miejsce szczególne: tu dzię-
kujemy Panu Bogu, za to, że sto lat temu po 
ciężkich bojach i  staraniach, ale tylko dzięki 
Bożej Opatrzności odzyskaliśmy wymarzoną 
i  wymodloną przez 123 lata odrodzoną Pol-
skę. Dziś cieszymy się tą odzyskaną niepodle-
głością, pamiętając jednak, że ta wolność i su-
werenność nie jest nam dana raz na zawsze. 
Przodkowie pokazali nam, jak często trzeba 
było o nią troskliwie zabiegać, a historia – jak 
często trzeba było o nią walczyć, gdy ją straci-
liśmy – przekonuje senator Jan Żaryn.

Wzruszające świadectwo pozostawił rów-
nież arcybiskup senior Józef Kowalczyk.

– Wdzięczność jest wyrazem miłości 
bliźniego – stwierdza, podkreślając że w  tej 
postawie ugruntował go rodzinny dom.  
– W  Świątyni Opatrzności Bożej dziękuję 
Panu Bogu za to, że obdarzył mnie życiem 
w ważnym dla naszej ojczyzny historycznym 
momencie. Urodziłem się jeszcze w  okresie 
przedwojennym i byłem świadkiem tego, jak 
nasz naród zmagał się o wolność i tożsamość, 
jak w tym narodowym duchu rodził się pon-
tyfikat Jana Pawła II. Dziękuję Opatrzności 
Bożej, że dane mi było współpracować z nim 
w Rzymie i w naszej ojczyźnie jako jego wy-
słannik, nuncjusz. Nie wiem, jak to się stało, 
ale wiem, że Opatrzność Boża posługuje się 

różnymi ludźmi. Jestem wdzięczny, że Świą-
tynia Opatrzności Bożej będzie znakiem 
tych przemian i że tu zostanie upamiętniony 
św. Jan Paweł II i Sługa Boży kard. Stefan Wy-
szyński, który był wielką inspiracją dla jego 
pontyfikatu i posługi – dodaje.

Obok wielu podziękowań za zdrowie 
i  Bożą opiekę, na stronie www.dziekuje.pl 
można odsłuchać także wzruszającego świa-
dectwa Artura Zająca z Warszawy.

– Jako małe dziecko bardzo chorowałem. 
W  małym szpitaliku w  jednym z  opolskich 
miasteczek byłem wystawiony już w  koszu 
na bieliznę, bym spokojnie umarł, ale plany 
Boże były inne. Dziś jestem ratownikiem 
medycznym, ukończyłem studia na wydziale 
muzyki kościelnej, wiele lat spędziłem, grając 
na organach i na walce o życie najmłodszych 
na dziecięcym OIOM-ie. Dziękuję mojej 
matce, że mnie urodziła, nie poległa w boju 
i  nie stała się „trumną” dla niewinnych  
– mówi.

Swoje świadectwa pozostawiają w  Świą-
tyni także znani ludzie: Eleni, Ewa Bem, 
Marian Opania, Przemysław Babiarz czy 
Małgorzata Kożuchowska. Darek Malejo-
nek tłumaczy, że Świątynia Opatrzności jest 
znakiem radości, bo chrześcijanin jest czło-
wiekiem wdzięcznym.

Kompozytor Paweł Muzyka z rodziną



10

 WYDARZENIA W ŚWIĄTYNI

„Śladami Jezusa” w Wielki Post
U progu Wielkiego Postu przy Świątyni Opatrzności Bożej zostanie otwarta wy-
jątkowa multimedialna wystawa.

N ie każdemu jest dane pielgrzymować 
do Jerozolimy. A  gdyby tak Ziemia 
Święta „pielgrzymowała” do nas? I to 

prosto z czasów Męki naszego Pana?
Już na początku Wielkiego Postu w  Wi-

lanowie będzie można obejrzeć niezwykłą 
wystawę. Jedna z  najważniejszych historii 
naszej cywilizacji zostanie opowiedziana tak  
jak jeszcze nigdy dotąd w  Polsce. „Śladami 
Jezusa” to multimedialna podróż do Jero-
zolimy roku 33 pozwalająca poznać historię 
źródeł chrześcijaństwa.

– Wystawa została zaprojektowana tak, 
by przemawiać zarówno do umysłu jak 
i serca. Dostarcza wiedzę i oferuje duchowe 
przeżycie. Zwiedzający będą mogli między 
innymi stanąć u  stóp Golgoty, poznać hi-
storię Bożego Grobu, obejrzeć wyjątkowe 
obiekty związane z życiem Jezusa i pomyśleć 
o swojej roli w tej opowieści. Ta wystawa to 
dobre uzupełnienie wielkopostnych reko-
lekcji. – mówi Krzysztof Noworyta ze studia 
kreatywnego Tengent, producent i pomysło-
dawca wystawy. 

Wystawa ma charakter edukacyjno-kultu-
ralny i  jest skierowana do szerokiego grona 
odbiorców: wierzących i niewierzących. Nad 
warstwą merytoryczną trzyma pieczę pol-
ski franciszkanin, historyk Kościoła służący 
od 20 lat w  Jerozolimie – o. Narcyz Klimas 
OFM. To wybitny autorytet w  tematyce hi-
storii Grobu Pańskiego. 

Przez nietypową ekspozycję zwiedzają-
cych będzie prowadzić głos znakomitego ak-
tora Piotra Fronczewskiego.

Wystawa została objęta honorowym pa-
tronatem kardynała Kazimierza Nycza, bi-
skupa Romualda Kamińskiego, Kustodię 
Ziemi Świętej oraz Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego.

Ekspozycję można zwiedzać od Środy Po-
pielcowej, 6 marca do Święta Dziękczynienia, 
2 czerwca 2019 r., od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 9.00 – 20.00, zaś w soboty i nie-
dziele w godz. 9.00 – 21.00. Rezerwacja dla 
Darczyńców Świątyni jest możliwa wyłącznie 
pod nr tel. 577 131 440. Bilety będą dostęp-
ne w cenie 28 zł. W celu uzyskania specjalnej 
zniżki dla Darczyńców z  Kartą Providentia 
Dei, należy wykupić bilet na miejscu, naj-
później 15 min przed zarezerwowanym ter-
minem zwiedzania (konieczne jest okazanie 
ważnej Karty Darczyńcy). W innym wypad-
ku rezerwacja wygaśnie. 

Podczas dnia skupienia w  Świątyni, 
w  sobotę 30 marca od godziny 11.00 do  
12.00 oraz od 13.00 do 16.00 Darczyńcy 
będą mogli zobaczyć wystawę bez koniecz-
ności wcześniejszej rezerwacji z  zachowa-
niem specjalnej zniżki dla posiadaczy Karty 
Darczyńcy.
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WYDARZENIA W ŚWIĄTYNI 

Podziękuj za cud życia
„Dziękuję Opatrzności Bożej za otrzymany dar życia oraz dar życia moich  
bliskich” – taką intencję można złożyć przed Mszą św., którą metropolita  
warszawski odprawi 30 marca.

U roczystość Zwiastowania Pańskiego, 
decyzją Episkopatu Polski, obchodzo-
na jest jako Dzień Świętości Życia. 

25 marca obchodzimy pamiątkę obwiesz-
czenia przez Anioła Maryi Pannie, że zosta-
nie Matką Syna Bożego. Dlatego Kościół chce 
tego dnia podkreślić konieczność obrony 
każdego poczętego życia pod sercem każdej 
z matek na całym świecie.

Od kilku lat w Świątyni Opatrzności Bożej 
odprawiana jest z tej okazji szczególna Msza 
Święta, podczas której Darczyńcy i przyjacie-
le składają intencje dziękczynne za dar życia 
swojego i bliskich. 

Do intencji dziękczynnej można dołą-
czyć osobiste prośby. 30 marca o godz. 12.00 
odprawiona zostanie Msza Święta zbiorowa, 
podczas której przekazane intencje zosta-
ną uroczyście złożone przy ołtarzu głów-
nym. Odmówiony zostanie również Akt 

Dziękczynienia i  Zawierzenia Opatrzności 
Bożej.

Uczestnicy liturgii będą mogli również 
skorzystać z  sakramentu pokuty i  pojedna-
nia, a po Eucharystii zwiedzić z przewodni-
kiem Świątynię Opatrzności Bożej oraz Pan-
teon Wielkich Polaków.

Numizmaty przedstawiają wizerunek 
dwóch wielkich Polaków – św. Jana 
Pawła II i Sługi Bożego Prymasa Wy-
szyńskiego – na tle wybudowanej 
Świątyni, symbolu dążenia Polaków 
do wolności Ojczyzny. Medale wybite 
z mosiądzu i uszlachetnione złotem 
lub srebrem wysokiej próby zachwy-
cają jakością wykonania. Eleganckie 
etui ze specjalnie wygrawerowaną 
tabliczką upamiętniającą otwarcie 
Świątyni Opatrzności Bożej eksponu-
je awers i rewers medalu.

PAMIĄTKOWE MEDALE

Zamówienia – tel. 784 241 628 w godz 9.00-17.00 lub www.sklep.centrumopatrznosci.pl

Średnica  
45 mm

Stempel
lustrzany

Mosiądz
platerowany

24-karatowym
złotem lub srebrem
próby 999/1000

Edycja
limitowana
– niskie nakłady
kolekcjonerskie

130 zł
złoty

100 zł
srebrny

Nela Mrozińska i Danuta Łukasiewicz, wolon-
tariuszki Centrum Opatrzności Bożej, składają 
dary ofiarne
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Zamówienia – tel. 784 241 628 w godz. 9.00-17.00  
lub www.sklep.centrumopatrznosci.pl

•  Nowoczesne rysunki 
 pobudzają wyobraźnię 
 młodego czytelnika.
•  Wierna oryginałowi 
 adaptacja przybliża 
 przekaz biblijny.
•  Pełne emocji dialogi 
 zachęcają do lektury.
•  Znakomity prezent 
 z okazji Pierwszej Komunii  
 Świętej, Bierzmowania czy 
 rocznicy urodzin.

Biblia – komiks

Z błogosławieństwem św. Jana Pawła II

Rekomendacja ks. prof. Waldemara Chrostowskiego
Biblia w formie komiksu ukazuje Boże dzieło stworzenia oraz zbawienia 
ludzkości i świata poprzez fabułę wyrażoną jako następstwo rysunków, 
uzupełnionych podpisami. Ta forma narracji doskonale wychodzi naprzeciw nie 
tylko potrzebom dzieci i młodzieży, lecz również wielu osób dorosłych, coraz 
bardziej ukształtowanych przez kulturę wizualną.

Pismo św. z błogosławieństwem i komentarzami  
św. Jana Pawła II wydane z okazji jego kanonizacji.  
Edycja limitowana – każdy egzemplarz numerowany.

•  1456 stron w twardej oprawie z ornamentem i srebrzonymi brzegami
•  360 stron komentarzy biblijnych
•  83 ilustracje
•  barwne średniowieczne mapy Ziemi Świętej

Dwa wyjątkowe wydania, dwa pomysły na prezenty! 

99 zł

160 zł


