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XII ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA

Umiłowani,
przed nami kolejne Święto Dziękczynienia, które tym razem
będziemy obchodzić pod hasłem: „Dziękujemy za Wielkich Pasterzy Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego”. Od wielu lat
staramy się w Świątyni Opatrzności Bożej uczyć, jak pięknie wyrażać wdzięczność Bogu i ludziom za dobro, którego doświadczamy
w naszych narodowych dziejach i indywidualnych losach. Wielu
z nas miało przywilej żyć w czasach, gdy Opatrzność zesłała nam
tych wielkich Polaków. I równie wielu ma przeświadczenie, że gdyby nie świadectwo życia, jakie złożyli w niełatwych czasach, inaczej potoczyłyby się losy
Polski i świata. Dziś musimy pokazywać tych wielkich proroków młodemu pokoleniu, by
mogli ich dziedzictwo poznać i przyjąć jako swoje. Tym bardziej, że w czasie Święta Dziękczynienia, w obecności przedstawicieli Episkopatu Polski, jako Kościół podziękujemy Bogu
za pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski. 40 lat po pamiętnej modlitwie o „odnowę
oblicza tej ziemi” wyrazimy też wdzięczność za Sługę Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego,
o którym sam Jan Paweł II mówił, że bez niego nie byłoby polskiego papieża. Ufamy, że
wkrótce będziemy mogli czcić go jako błogosławionego.
Zapraszając wszystkich Polaków na XII Święto Dziękczynienia, już dziś dziękuję tym,
którzy włączą się poprzez osobisty udział, a także poprzez modlitwę. Ufam, że wierni
ze wszystkich polskich diecezji zechcą kontynuować budowę narodowego Sanktuarium,
w którym chcemy dziękować za wolność i wypraszać łaski dla naszej Ojczyzny. Niech
nikogo, kto czuje się budowniczym tej Świątyni, a jest ich już bardzo wielu, nie zabraknie
2 czerwca na naszych uroczystościach.
Z serca błogosławię,

Arcybiskup Metropolita Warszawski

Program XII Święta Dziękczynienia – 2 czerwca 2019 r.
8.00-12.00 		Pielgrzymka dziękczynna z relikwiami bł. Franciszki Siedliskiej z pl. Marszałka 		
		Józefa Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej
12.00-14.00 		Msza Święta dziękczynna pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza. 		
		Wprowadzenie relikwii bł. Franciszki Siedliskiej do Świątyni Opatrzności Bożej
14.00 		Otwarcie Miasteczka dla Dzieci i gry rodzinnej, Panteonu Wielkich Polaków, 		
		Ruchomego Teatru XXI wieku dla Dzieci
15.00 		Wypuszczenie do nieba baloników „Dziękuję”
		Koronka do Miłosierdzia Bożego
19.00 		Msza Święta dziękczynna, po niej Wieczór Uwielbienia
21.37 		Zakończenie uroczystości i modlitwa, iluminacja Świątyni
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Dziękujemy za Papieża i Prymasa

Gdyby nie posługa wielkich pasterzy, Świątynia Opatrzności Bożej być może
nigdy by nie powstała. W 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II
do Polski i w perspektywie oczekiwanej beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego podziękujmy za to Bogu, spotykając się w pierwszą niedzielę czerwca w Wilanowie.

P

rogram XII Święta Dziękczynienia
jak zwykle jest bardzo bogaty: każdy
znajdzie coś dla siebie i swojej rodziny.
Rokrocznie przyciąga Darczyńców i wiernych z całej Polski, którzy pragną tego dnia
zaczerpnąć duchowych sił w powstającym
Sanktuarium, ale też wypocząć z rodziną
w Miasteczku dla Dzieci czy wspólnym śpiewem uwielbić Boga za łaski, które otrzymujemy każdego dnia.
Święto Dziękczynienia rozpocznie się
zwyczajowo pielgrzymką z pl. Marszałka
Józefa Piłsudskiego, miejsca pod Papieskim
Krzyżem, gdzie 40 lat temu Jan Paweł II, podczas Mszy św., wobec półmilionowej rzeszy
wiernych wołał: „Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze
ziemi. Tej ziemi!”. Dwadzieścia lat po pierwszej pielgrzymce, 13 czerwca 1999 r., podczas siódmej podróży do Polski Jan Paweł II
beatyfikował tu 108 polskich męczenników
z czasów II wojny światowej.
Pielgrzymi, którzy wyruszą o godzinie 8.00
z pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, w drodze
do Świątyni Opatrzności Bożej pokonają trasę 11 kilometrów. Będą im towarzyszyć relikwie bł. Franciszki Siedliskiej, wyniesionej
na ołtarze 30 lat temu założycielki Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek. Dołączą one do
obecnych już w Wilanowie relikwii polskich
świętych i błogosławionych, m.in. św. Jana
Pawła II, bł. Jerzego Popiełuszki, św. Maksymiliana Kolbego czy św. Urszuli Ledóchowskiej. W pielgrzymce Traktem Królewskim

będą szły także siostry nazaretanki, które
jako duchowe córki bł. Franciszki, podjęły
pracę w szkołach, sierocińcach, ochronkach,
internatach i szpitalach, wychodząc naprzeciw każdej ludzkiej biedzie moralnej i materialnej, troszcząc się o rodzinę oraz kształt
przyszłych pokoleń.
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Przy kościele św. Antoniego M. Zaccarii do pielgrzymów dołączą biskupi i goście,
w tym przedstawiciele miast papieskich, którzy po przejściu alei Rzeczypospolitej wkroczą do Świątyni Opatrzności Bożej, gdzie
o godzinie 12.00 odprawiona zostanie Msza
św. dziękczynna za wolność Ojczyzny oraz
za wielkich pasterzy, Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Eucharystia będzie również dziękczynieniem za pierwszą
pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski. Wezmą
w niej udział przedstawiciele władz i Darczyńcy z całej Polski, a także przedstawiciele
Górali, Kaszubów i górników. Przy ołtarzu
staną relikwie polskich świętych, w tym błogosławionej Franciszki Siedliskiej, która zostawiła swoim siostrom jako wzór Najświętszą Rodzinę z Nazaretu.
W czasie Mszy św. zostanie odmówiony
uroczysty Akt Dziękczynienia i Zawierzenia
Opatrzności Bożej. Wczesnym popołudniem nastąpi otwarcie Miasteczka dla
Dzieci, zaś starsi zostaną zaproszeni do
zwiedzania Panteonu Wielkich Polaków
i Świątyni. Chętni będą mogli wziąć udział
w grze rodzinnej, która cieszy się od lat wielkim powodzeniem nie tylko wśród dzieci.
Tym razem opowie o wzrastaniu do świętości na wzór bł. Franciszki i dwóch wielkich
Polaków, którzy będą patronować XII Świętu Dziękczynienia. O godzinie 15.00 tradycyjnie wypuścimy do nieba baloniki „Dziękuję”. Nie zabraknie też corocznego zdjęcia
z kardynałem Kazimierzem Nyczem na tle
Świątyni. Święto zakończy dziękczynna
Msza św. o godz. 19, połączona z Wieczorem Uwielbienia. W godzinę śmierci Jana
Pawła II, o 21.37 nastąpi iluminacja Świątyni, a pielgrzymi odśpiewają ulubioną pieśń
świętego, „Barkę”.
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Budowana modlitwą i ofiarą

Choć tegoroczny cel całkowitej spłaty zobowiązań jest jeszcze przed nami, już
dziś dziękujemy Darczyńcom, bez których Sanktuarium w Wilanowie by nie
powstało. To Wy wznosicie Wotum całego Narodu. Ufamy więc, że dzięki Wam
będzie ono podobać się także Bogu.

„Z

wiedziłam tę piękną Świątynię.
Byłam w niej po raz drugi. Pierwszy raz kilka lat temu, gdy były
same mury, a teraz mogłam wejść do pięknej Świątyni. Chociaż jeszcze dużo, dużo
potrzeba do jej wykończenia, ale i w tym
stanie robi wielkie wrażenie. Bardzo się cieszę, że i ja mam w tym swój maleńki udział”
– pisze Wanda z Zaczernia, która będąc
w grudniu ub.r. w Warszawie na szkoleniu
Caritas dla wolontariuszy-seniorów, spełniła swoje marzenie i odwiedziła Świątynię
Opatrzności Bożej.
To jeden z tysięcy listów, które przychodzą
od Was do Centrum Opatrzności Bożej. Wielu Darczyńców ma w oczach łzy, gdy po raz

pierwszy widzą dzieło ich życia, zbudowane
z ofiarności i modlitwy na Polach Wilanowskich, gdzie jeszcze kilkanaście lat temu wiatr
hulał po okolicznych łąkach. Dziś majestatyczna Świątynia stoi w centrum wielkiego
osiedla, a z jej kopuły widać piękną panoramę Warszawy. Od dziesięciu lat wierni korzystają z Panteonu Wielkich Polaków, gdzie
spoczywają zasłużeni rodacy. Jest on również
miejscem Wieczorów Uwielbienia odbywających się w ostatni piątek każdego miesiąca
o godz. 20, gromadząc wiernych nie tylko
z parafii. W 2016 r. drzwi Świątyni otworzyły się dla pielgrzymów. Od tej pory modlitwa tysięcy serc wznosi się w jej wnętrzu aż
po rozświetlony krzyż. I wyżej, aż do nieba,
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upraszając łaski dla Darczyńców, ich rodzin
i tysięcy osób, które nawiedzają Święte Miejsce podczas uroczystości religijnych i patriotycznych. W głównej Świątyni odbywają się
także niedzielne Msze św. Od ubiegłego roku
gotowa jest także kaplica Najświętszego Sakramentu. Klękają w niej ci, którzy potrzebują
pociechy i wytchnienia, jakie daje adoracja
Pana Jezusa. Rytm życia Sanktuarium nadają
odprawiane w niej Msze św. w dni powszednie: o 7.00, 12.00 i 18.00.
Darczyńcy odwiedzający Świątynię dostrzegają, jak wiele się zmieniło w ostatnich latach, nie tylko we wnętrzu, ale także w otoczeniu. – To Waszą zasługą są niezwykłe mury
i dotychczasowe wnętrze Świątyni, pozwalające na jego codzienne użytkowanie – podkreśla ks. Tadeusz Aleksandrowicz, kustosz
powstającego Sanktuarium.
W miarę możliwości finansowych prace
wciąż trwają, m.in. układane są marmurowe
schody łączące główną część Świątyni z Panteonem. – To ten sam charakterystyczny
biały kamień, Callacata Lincoln, którym
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wyłożyliśmy całą posadzkę Świątyni. W sumie musimy pokryć około 200 metrów bieżących – opisuje Grzegorz Słowik z firmy
Wolski, wykonawca schodów.
Z początkiem roku rozpoczął się również
montaż ekranów umożliwiających wyświetlanie tekstów pieśni, filmów i prezentacji.
Ze względu na ogromną przestrzeń Świątyni, trzeba było zastosować aż 18 bezramkowych, 55-calowych ekranów, które stworzyły
ogromne, nowoczesne i energooszczędne
telebimy, służące m.in. pracy duszpasterskiej
w parafii i Sanktuarium.
– W połowie roku chcielibyśmy zakończyć spłatę zobowiązań z poprzednich lat.
Zawsze mogliśmy liczyć na Darczyńców,
którzy są otwarci i wspaniali, dlatego wierzymy, że cel, który jest blisko, uda się osiągnąć.
Przekazując wykonawcom ostatnie zobowiązanie tj. w sumie 5 mln zł, będziemy mogli
spokojnie rozpocząć gromadzenie środków
na realizację wystroju sakralnego Świątyni,
która potrwa następne 5, 10, a może nawet
20 lat – zapewnia Piotr Gaweł, prezes zarządu Centrum Opatrzności Bożej.

OPATRZNOŚĆ BOŻA W ŻYCIU ŚWIĘTYCH

Jak światło w mroku

Bł. Franciszka Siedliska przyszła na świat w zamożnej rodzinie ziemiańskiej,
w Roszkowej Woli. Od dzieciństwa, późniejsza założycielka nazaretanek, tęskniła
jednak za jakimś większym dobrem.

W

iek XIX, podobnie jak lata współczesne, był zarówno dla Kościoła
i dla życia religijnego czasem bardzo trudnym. Doktryny, takie jak liberalizm,
materializm, ateizm czy modernizm, przenikające wszelkie dziedziny życia, uderzały
w istotne wartości duchowe, osłabiały wiarę
i wprowadzały duże spustoszenie w świadomości wiernych.
W takich czasach Bóg powołał Franciszkę Siedliską (1842‒1902) i obdarzył misją, by
w mrocznej rzeczywistości zapaliła promień
światła, który dla zagubionego, a zarazem
poszukującego człowieka ukazywał z nową
wyrazistością kierunek i cel jego egzystencji.
Wychowana w zamożnej rodzinie, doświadczyła największego głodu, którym okazał się
brak Boga i żywej z Nim więzi. Nieobce było
jej też doświadczenie kryzysów i braku miłości w rodzinie. Obdarzona wezwaniem do
głębokiej relacji z Bogiem oraz szczególną łaską powołania zakonnego, w 1875 r. założyła
Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny
z Nazaretu, które stało się odpowiedzią na ówczesne potrzeby społeczne związane z kształceniem i wychowaniem w duchu wartości
chrześcijańskich. W centrum utworzonego
przez siebie zgromadzenia umieściła modlitwę za Kościół święty i papieża, a wzorem do
naśladowania dla swoich sióstr uczyniła życie
ukryte i cnoty Najświętszej Rodziny.
Prawda, że Syn Boży jako Wcielona Miłość nie tylko zamieszkał w ludzkiej rodzinie, ale będąc uczestnikiem jej najprostszych
i najzwyklejszych doświadczeń, uczynił codzienność miejscem zbawienia, stała się dla

Franciszki źródłem wewnętrznego dynamizmu. Prowadził On błogosławioną zarówno
do walki o własną świętość, jak również do
pociągania innych ku temu ideałowi.
Franciszka, a po złożeniu profesji – Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, łącząc
głębokie życie duchowe z czynnym apostolstwem, całe życie poświęciła rozszerzaniu
Królestwa Bożej Miłości we współczesnym
sobie świecie. Zmarła 21 listopada 1902 r.
w Rzymie w opinii świętości. Papież Jan Paweł II beatyfikował ją 23 kwietnia 1989 r.
Obecnie siostry nazaretanki, uczestnicząc
w jej misji, angażują się w Kościele w różne
formy działalności: pracę szkolno-wychowawczą, duszpasterstwo wśród młodzieży i rodzin,
troskę o życie. Zabiegają tym samym o moralne odrodzenie rodzin chrześcijańskich.
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Dar od Polaków dla papieża Franciszka

Po raz drugi w Świątyni odbyły się obchody Święta Watykanu. Na zaproszenie
nuncjusza apostolskiego w Polsce w uroczystości liczny udział wzięli biskupi, prezydent RP z marszałkami Sejmu i Senatu, premier i szczególny gość z Watykanu.

M

szy Świętej w 6. rocznicę wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową
przewodniczył sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin. Eucharystia z udziałem prezydenta RP Andrzeja
Dudy, marszałków Sejmu i Senatu, premiera
Mateusza Morawieckiego, członków rządu
i Episkopatu Polski, dyplomatów była jednocześnie dziękczynieniem za 100. rocznicę
pierwszego zebrania Konferencji Episkopatu
Polski i za 100-lecie nawiązania pełnych stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską. Przy ołtarzu stanęli m.in. nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio,
prymas Polski abp Wojciech Polak i przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki.
Uczestników uroczystości powitał kard. Kazimierz Nycz, który przypomniał okoliczności rocznicowe. W 1919 r. zostały wznowione
stosunki dyplomatyczne między Polską a Stolicą Apostolską po ponad 120 latach przerwy
spowodowanej rozbiorami państwa polskiego.
Ich przywrócenie poprzedził przyjazd 29 maja
1918 r. do Warszawy ks. prałata Achillesa Rattiego, późniejszego papieża Piusa XI. Metropolita warszawski wyraził radość z faktu, że doniosłe rocznice i Święto Watykanu celebrowane są
przy tak znaczącym udziale władz i wiernych.
Homilię wygłosił kard. Pietro Parolin,
który stwierdził, że w papieżu Franciszku
Bóg dał nam pokornego i jednocześnie mocnego przewodnika w czasach, gdy „Kościołem wstrząsa wiele gwałtownych burz od wewnątrz i od zewnątrz”.
– Znamy je dobrze, tak jak znamy ich
negatywne skutki (…). Jednakże, według
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wymownych słów św. Augustyna, Kościół,
choć wzburzany i wstrząsany wydarzeniami
historii, nie zawala się, ponieważ opiera się
na skale, od której Piotr wywodzi swoje imię.
To nie skała bierze swoją nazwę od Piotra,
ale to Piotr bierze swoje imię od skały; tak
samo słowo Chrystus nie pochodzi od chrześcijanina, ile słowo chrześcijanin pochodzi
od Chrystusa. Skałą jest Chrystus, na fundamencie którego także Piotr został wzniesiony
– powiedział kard. Parolin. Zawierzył również Polskę Najświętszej Maryi Pannie.
Na zakończenie Mszy Świętej na ręce kard.
Parolina została przekazana kopia Świecy Niepodległości dla Ojca Świętego. Papież Pius IX
ofiarował ją Polakom w 1867 r. z prośbą, by
została zapalona wówczas, gdy Warszawa będzie wolna. Podobnie jak woskowa relikwia
z dnia kanonizacji św. Jozafata Kuncewicza –
Świątynia w Wilanowie jest symbolem przywiązania Polaków do Kościoła oraz swoistym
pomnikiem odzyskania wolności po trudnym okresie zaborów. Przez podtrzymywanie
płomienia tej niezwykłej świecy Świątynia
Opatrzności Bożej staje się także ambasadorem i świadkiem przyjaźni łączącej Polskę ze
Stolicą Apostolską.

WSPÓLNOTA DARCZYŃCÓW

Bóg, który opatruje

– Gdybyśmy wierzyli, że Pan Bóg ciągle nad nami czuwa, jest w nas zakochany
i ciągle się nami opiekuje, mniej byłoby chorób, takich jak depresje czy nerwice –
mówił podczas dnia skupienia ks. inf. dr Jan Sikorski.

L

iczne grono Darczyńców przybyło
23 lutego do Świątyni Opatrzności Bożej, by uczestniczyć w kolejnym dniu
skupienia. Tym razem konferencję pod tytułem „Wolność jako dar Opatrzności Bożej” wygłosił wieloletni proboszcz parafii św.
Józefa, delegowany po wprowadzeniu stanu
wojennego do prowadzenia działalności duszpasterskiej wśród internowanych na Białołęce.
– Komu mamy dziękować, jeśli nie Opatrzności Bożej, Trójcy Przenajświętszej i ojczyźnie naszej, że możemy być dziedzicami tego,
co mamy? – pytał, zaznaczając, że Polacy zbyt
często chodzą ze spuszczoną głową, zamiast
cieszyć się z tego, co udało się osiągnąć. – Całe
pokolenia walczyły o to, by Polska była wolna – dodał, wskazując, że budowa Świątyni
Opatrzności Bożej jest w jakimś sensie cudem w kraju, który „tyle razy doznawał biedy
i cierpiał bardzo przez niewolę”.
Mówiąc o źródłosłowie wyrażenia „Opatrzność Boża”, ks. Jan Sikorski zwrócił uwagę na
cechę Bożej miłości, która nie tylko „patrzy”,
ale także „opatruje”.
– Gdybyśmy wierzyli, że Pan Bóg ciągle nad
nami czuwa, jest w nas zakochany i ciągle się

nami opiekuje, mniej byłoby chorób, takich
jak depresje czy nerwice – mówił, podkreślając, że największym znakiem Bożej Opatrzności jest Syn Boży, który na krzyżu dokonał naszego odkupienia. ‒ Opatrzność Boża nie jest
tylko teorią, ale dotyka i przebywa na ziemi
pośród nas, i prowadzi nas nie w świat, ale ku
życiu wiecznemu – dodał duszpasterz, wskazując na sakramenty: pokuty i Eucharystii.
Podczas dnia skupienia Darczyńcy tradycyjnie trwali również na adoracji Najświętszego Sakramentu. Modlitwę prowadził kustosz
powstającego Sanktuarium, ksiądz prałat
Tadeusz Aleksandrowicz. Do konfesjonałów,
ustawiła się długa kolejka penitentów.

Intencje Wspólnoty Darczyńców na II połowę 2019 roku
Lipiec: O zgodę i miłość w naszym narodzie.
Sierpień: O łaskę trzeźwości, aby jak najwięcej osób uzależnionych podejmowało trud
abstynencji.
Wrzesień: O ustanie wojen i pokój na świecie.
Październik: W intencji ludzi zmagających się z cierpieniem i niepełnosprawnością.
Listopad: Za spokój duszy bohaterów poległych w obronie Ojczyzny.
Grudzień: O doświadczanie Bożej Opatrzności dla wszystkich Darczyńców i budowniczych Świątyni.
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Módl się i zwiedzaj

Świątynia Opatrzności Bożej jest nie tylko miejscem modlitwy. Na jej nawiedzenie warto zarezerwować nieco więcej czasu.

P

rzyjazd do Wilanowa będzie pięknym
przeżyciem nie tylko dla pojedynczych pielgrzymów, ale całych, nawet
wielopokoleniowych rodzin i grup parafialnych. Wyjątkowa architektura, z panoramą
Warszawy z poziomu tarasu widokowego,
który będzie otwarty w przyszłości, lekcja historii i patriotyzmu w Teatrze XXI wieku dla
Dzieci i adoracja relikwii polskich świętych
i błogosławionych pozostawią w sercach wiele wspomnień.
Zwiedzanie Świątyni z przewodnikiem
warto rozpocząć od Panteonu Wielkich Polaków, miejsca, w którym – jak na Wawelu
– spoczywają wybitni rodacy. Ich działalność
głęboko zapisała się w historii naszego kraju.
Warto zatrzymać się przy grobie ks. Jana Twardowskiego, delegata Rządu na Kraj – Stefana
Korbońskiego i jego żony, Zofii, wybitnego
twórcy, dyrektora Polskiej Opery Królewskiej
– Ryszarda Peryta czy ofiar katastrofy smoleńskiej, m.in. twórcy ruchu parafiadowego
– o. Józefa Jońca czy ostatniego prezydenta RP
na uchodźstwie – Ryszarda Kaczorowskiego.
Obok Panteonu znajduje się Ruchomy Teatr XXI wieku dla Dzieci, w którym codziennie w godz. od 10 do 17 można wybrać się
w 45-minutową podróż w czasie, poznać najważniejsze fakty z historii naszej Ojczyzny,
a przede wszystkim odkryć, w jaki sposób Bóg
w swojej Opatrzności opiekuje się światem.
Wielu nauczycieli historii i katechetów docenia, że w tym ważnym dla Polaków miejscu
znalazła się przestrzeń dla teatru lalkowego
na tak wysokim poziomie.
Do 9 czerwca warto również zobaczyć
interaktywną wystawę edukacyjną „Śladami
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Jezusa”, pozwalającą dzięki multimediom,
muzyce i… zapachom zanurzyć się w realiach świata sprzed 2000 lat: poznać historię
Jezusa i rozwoju chrześcijaństwa. Autorem
i realizatorem wystawy jest studio kreatywne
Tengent, którego członkowie mają na swoim koncie takie produkcje jak film „Miasto
ruin” dla Muzeum Powstania Warszawskiego, „Niezwyciężeni” dla IPN czy projekt wystawy stałej Muzeum Historii Polski.
Do dyspozycji grup pielgrzymkowych są
doświadczeni przewodnicy, którzy z przyjemnością opowiedzą nie tylko niezwykłą
historię powstania Świątyni w Wilanowie, ale
zdradzą największe tajemnice jej unikatowej
architektury.
– Codziennie oprowadzamy po Świątyni
grupy z całej Polski i spoza jej granic. Świątynia robi na nich ogromne wrażenie – mówi
Tomasz Sadowski.
Grupy parafialne pod opieką kapłanów
mogą uczestniczyć także we Mszy św. odprawionej przez swoich duszpasterzy w Kaplicy
Najświętszego Sakramentu.

WSPÓLNOTA DARCZYŃCÓW

Niech nikt nie mówi: przypadek

Walczyła z czerniakiem i nowotworem. Ale nigdy nie zwątpiła, że jest w najlepszych rękach, w rękach Opatrzności.

R

ok 2011 był dla Grażyny Włodarczyk
szczególnie trudny. Już od dłuższego czasu leczyła swój kręgosłup, bo
lekarz przekonywał ją, że bóle głowy mają
źródło właśnie tam. Traciła wzrok. Wpadała
to na drzewo, to na słup. Wiosną przewróciła się na deptaku, w Grodzisku Mazowieckim, gdzie mieszka z mężem od wielu lat.
– Trafiłam na obserwację do szpitala przy
ul. Banacha w Warszawie. Tam usłyszałam,
że w głowie noszę tętniaka, naczyniaka jamistego i mikrogruczolaka. Wiedziałam, że czekają mnie operacje na otwartym mózgu, ale
miałam w sobie pokój – mówi pani Grażyna.
Gdy w 2008 r. wykryto u niej inny nowotwór, złośliwego czerniaka, zawierzyła swoje
życie Opatrzności. Diagnoza, jaką usłyszała w 2011 r., była jednak poważniejsza. Tętniak mógł w każdej chwili pęknąć. Podczas
IV Święta Dziękczynienia bardzo pragnęła
nieść choć przez chwilę feretron z ampułką
krwi bł. Jana Pawła II. – Szłam w pielgrzymce z placu Marszałka Józefa Piłsudskiego
wierząc, że nowy błogosławiony wstawi się
za mną w Domu Ojca. Rozpłakałam się,
gdy pozwolono mi dotknąć relikwiarza. Łzy
szczęścia mieszały się z wiarą, że moje życie
jest w najlepszych rękach – wspomina Grażyna Włodarczyk.
W 2015 r. w przeciągu dwóch miesięcy
lekarze w Centrum Onkologii na Ursynowie
dwukrotnie otwierali jej czaszkę.
– Za każdym razem towarzyszył mi obrazek z Jezusem Miłosiernym i Janem Pawłem II. Zasypiałam w narkozie z modlitwą
za chirurgów. I budziłam się, wdzięczna, że
Bóg daje mi kolejny dzień. A potem tydzień,

miesiąc i rok – mówi już zdrowa pani Grażyna. – Od początku mojego leczenia zaufałam Bogu, że mnie nie zostawi. Modliłam się
do Opatrzności Bożej, składałam intencje
na Msze św. dziękczynne i czynię to nadal.
Nikt mnie nie przekona, że cokolwiek w naszym życiu dzieje się przypadkiem. Albo że
sobie możemy przypisać jakąkolwiek zasługę – dodaje.
Grażyna Włodarczyk powtarza, że Bóg
codziennie obdarowuje ją nowymi łaskami.
Nawet w najtrudniejszych chwilach jest przekonana, że powstające w Wilanowie Sanktuarium jest potrzebne wszystkim Polakom.
– Świątynię Opatrzności Bożej wspierałam i wspierać będę z mojej skromnej renty – w podziękowaniu Bogu za dwukrotne
uratowanie syna Piotra z niebezpiecznych
wypadków samochodowych, za niedawno
urodzonego pierwszego wnuka, Stasia i za
męża, który od chwili operacji żyje wolny
od nałogu.
11

Prezenty z okazji Pierwszej Komunii Świętej

Biblia z błogosławieństwem
Jana Pawła II
Pismo Święte do czytania w rodzinie. Ekskluzywna,
pamiątkowa edycja. Duża czcionka, piękne ryciny. Wyraziste
komentarze św. Jana Pawła II, które pomogą zastosować
Słowo Boże w życiu codziennym.

160 zł

Biblia komiks

99 zł

Światowy bestseller! Porywające
dialogi, mistrzowskie ilustracje,
fascynujące przygody, zaskakujące
zwroty akcji. Biblia, która podbiła serca
młodych ludzi na całym świecie.

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

Gra Memo – 100 lat odzyskania niepodległości
Uwielbiamy planszówki. Gramy w nie całą rodziną. „100
lat…” dostaliśmy od naszego dziadka z rekomendacją:
pouczcie się trochę historii.
I zaczęliśmy. Gra z tymi 56
obrazkami, które wspólnie
z dzieciakami rozszyfrowywaliśmy, stała się początkiem naszych coniedzielnych spotkań z historią Polski, wspólnych lektur, filmów. A gdy przychodzą nasi
znajomi z maluchami, witamy ich na progu: „Zaczynamy od 100 lat, co Wy na to?”.
Anna i Roman z Krakowa

Dziękuję
Magazyn Centrum
Opatrzności Bożej
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ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 1
02-972 Warszawa Wilanów
tel. +48 (22) 20 19 712, +48 (22) 53 17 169
centrumopatrznosci.pl, biuro@centrumopatrznosci.pl
nr rachunku bankowego:
47124062181111001017627073

Wspaniała zabawa dla całej rodziny.
Ćwiczenie pamięci, a równocześnie
interesująca lekcja historii nie tylko dla dzieci.
Gra, do której się wraca.

35 zł
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