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wszyscy pragniemy, aby Świątynia Opatrzności Bożej była dla nas 
miejscem, w którym możemy Panu Bogu dziękować za piękne dzieje 
naszej Ojczyzny. Historia Polski pisana jest krwią i modlitwą wielu 
pokoleń naszych przodków, życiem wybitnych żołnierzy i  patriotów, 
ludzi szukających oparcia w wierze i świętych. Trudno się dziwić, że 
Świątynia została obiecana Bogu przez naród, który otrzymał z rąk 
Opatrzności tak wiele. 
Bardzo często spotykam się z głosami ludzi z całej Polski, którzy pod-

chodzą do mnie i mówią: „Bogu dzięki, że jest ta Świątynia”. Natychmiast wtedy odpowiadam: 
„Ona jest dlatego, że wybudowały ją dziesiątki tysięcy Polaków – Darczyńców, którzy przez kil-
ka lub nawet kilkanaście lat swoimi ofiarami i swoją obecnością przy tym budowaniu sprawili, 
że ta Świątynia mogła być wznoszona. Dziękujemy za to Panu Bogu cały czas”.

Kilka razy w roku nasze dziękczynienie nabiera większego wymiaru, tak jak podczas nie-
dawno przeżywanego Święta Dziękczynienia. Licznie włączają się w nie Darczyńcy poprzez 
obecność, modlitwę i tysiące nadsyłanych intencji. Nie brakuje także zaangażowania diecezji. 
Szczególne podziękowanie chciałbym przekazać tym diecezjom, które wzięły udział w zbiórce 
przykościelnej. Mam nadzieję, że to dzieło będą kontynuować wierni z całej Polski, dając świa-
dectwo, że nasza Ojczyzna jest Bogu wdzięczna i Jemu chce zawierzać swoje losy.

W  tym duchu zapraszam już dziś na kolejne wydarzenia w  Świątyni – Dzień Papieski 
i Święto Niepodległości. Niech wspomnienie św. Jana Pawła II i rocznicy odzyskania suweren-
ności rozpalają serca tych, którzy mogą z tej okazji nawiedzić powstające Sanktuarium i tych, 
którzy będą z nami w duchowej łączności. Wasza modlitwa i wszystkie intencje, które składamy 
na ołtarzu, są świadectwem dla świata ufającego bardziej sobie aniżeli Opatrzności.

Z serca błogosławię,

Umiłowani Czciciele Opatrzności Bożej,

Arcybiskup Metropolita Warszawski
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Dziękując za Jana Pawła II  
i Prymasa Stefana Wyszyńskiego
W uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, 2 czerwca dziękowaliśmy Bogu 
za dwóch wielkich pasterzy Kościoła. W programie XII Święta Dziękczynienia 
nie zabrakło atrakcji dla całych rodzin.

XII Święto Dziękczynienia przypa-
dło dokładnie w  40. rocznicę 
rozpoczęcia pierwszej wizyty 

papieża Polaka w  Ojczyźnie. Dlatego tra-
dycyjna pielgrzymka, która rozpoczęła się 
na pl.  Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie 
w 1979 r. padły pamiętne słowa: „Niech zstąpi 
Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi 
oblicze ziemi. Tej ziemi!” nabrała w tym roku 
szczególnego wymiaru. Pielgrzymi wysłu-
chali fragmentu homilii Jana Pawła  II. Dała 
ona początek przemianom, dzięki którym 

w  1989  r. po raz pierwszy w  Polsce powo-
jennej przeprowadzono częściowo wolne 
wybory. Po modlitwie odmówionej wspólnie 
z biskupem Piotrem Jareckim, o godz. 8.00, 
sprzed Krzyża Papieskiego wyruszyło prze-
szło siedmiuset pielgrzymów, w  tym siostry 
nazaretanki z  relikwiami bł. Franciszki Sie-
dliskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr 
Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

Na ostatnim etapie 12-kilometrowej trasy, 
po modlitwie w  kościele pw. św. Antoniego 
M. Zaccarii, w którym ustawiono relikwiarze 

sPonsor WsPIerający Partner WsPIerający sPonsor
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jedenastu polskich świętych i  błogosławio-
nych, dołączyli biskupi wraz z przedstawicie-
lami kapituł, poczty sztandarowe, osoby kon-
sekrowane, przedstawiciele miast papieskich 
i parafii pw. bł Franciszki Siedliskiej, górnicy, 
górale, Kaszubi i  środowiska wychowawcze. 
Prowadzeni przez Orkiestrę Reprezentacyjną 
Policji, tuż przed południem dotarli do Świą-
tyni Opatrzności Bożej, gdzie rozpoczęła się 
dziękczynna Eucharystia – najważniejszy 
punkt obchodów XII Święta Dziękczynie-
nia. Eucharystię koncelebrowali biskupi, 
nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Sa-
lvatore Pennacchio, a  przewodniczył kardy-
nał Stanisław Dziwisz, wieloletni sekretarz  
Jana Pawła II.

Zebranych w  powstającym Sanktuarium, 
w  tym przedstawicieli prezydenta RP, rządu 
i  władz samorządowych powitał metropolita 
warszawski, kard. Kazimierz Nycz. Homilię 
wygłosił emerytowany metropolita krakowski.

– W  Święto Dziękczynienia dzięku-
jemy Bogu przede wszystkim za dzieło 

ewangelizacji naszego narodu, które roz-
poczęło się przed wiekami i  nadal trwa. 
Dzięki temu pokolenia naszych przodków 
wędrowały przez naszą ziemię i odchodziły 
z niej ze świadomością, że ich los jest w ręku 
Najwyższego Pana. Ta świadomość kształ-
towała i nadal kształtuje naszą chrześcijań-
ską tożsamość i  kulturę – mówił w  homilii 
kard. Stanisław Dziwisz, który stwierdził, że 
wdzięczność Bogu nie może kończyć się na 
słowach. Wszyscy wraz z kardynałem Kazi-
mierzem Nyczem odmówili po homilii Akt 
Dziękczynienia i  Zawierzenia Opatrzności 
Bożej. Wśród Darów Ołtarza zaniesiono 
kosz z przeszło siedmioma tysiącami inten-
cji, które Darczyńcy nadesłali na Mszę Świę-
tą dziękczynną.

Oprawę muzyczną uroczystej Eucharystii 
zapewnił Chór Centrum Myśli Jana Pawła II 
pod dyrekcją Jana Krutula. Na zakończenie 
Mszy Świętej wierni wraz z  koncelebransa-
mi odśpiewali „Boże, coś Polskę”, prosząc 
o  błogosławieństwo dla wolnej Ojczyzny. 
Po południu rozpoczął się przed Świątynią 
koncert orkiestr górniczej i góralskiej, prze-
rwany przez rzęsisty deszcz. Czerwcowa ule-
wa trwała jednak krótko. Przed godziną 15 
Darczyńcy ustawili się na schodach Świątyni, 
pozując do tradycyjnego zdjęcia z  kardyna-
łem Kazimierzem Nyczem. Wkrótce do nie-
ba wypuszczono błękitne baloniki z napisem 
„Dziękuję” i odmówiono Koronkę do Bożego 
Miłosierdzia.

Przybyli mieli okazję zobaczyć cztery fil-
my: „Świątynia”, „Pielgrzym”, „Jan Paweł II 
i  Prymas Stefan Kardynał Wyszyński” oraz 
„Jan Paweł II. Szukałem Was...”.

Najmłodsi, jak zwykle, z  utęsknieniem 
czekali na wizytę w  Miasteczku dla Dzieci, 
gdzie czekały na nich:  gra terenowa pod ha-
słem „Święta drużyna Bożego planu się trzy-
ma”, zjeżdżalnie, karuzela i kolejka szynowa. 
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Zdobywając po drodze różne sprawności, 
mali wędrowcy docierali do świętości, ucząc 
się zarazem, że droga wielu świętych, w tym 
Jana Pawła II czy bł. Franciszki Siedliskiej 
wiodła przez rodzinę. Na jednym z przystan-
ków w Miasteczku dla Dzieci na uczestników 
czekały zabawy z okresu dzieciństwa papieża 
Polaka i Prymasa Wyszyńskiego: gra w klasy 
i „chłopa”, „budowanie mostów dla pana sta-
rosty” czy zabawa z bańkami mydlanymi. Był 
też czas na zjedzenie pajdy chleba ze smalcem 
lub czegoś słodkiego…

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła 
się rekonstrukcja papamobile, którym Jan 
Paweł II poruszał się podczas pierwszej piel-
grzymki do Ojczyzny. Auto odbudowano 
dzięki staraniom rekonstruktorów z  odna-
lezionych oryginalnych części. Goście robili 
fotografie i  wypytywali o  szczegóły rekon-
strukcji papieskiego auta, a  chętni mogli 
wsiąść do wnętrza.

Przewodnicy oprowadzali przybyłych 
z  całej Polski pielgrzymów po Świątyni. Jak 
zwykle, wielkim powodzeniem cieszył się też 
Ruchomy Teatr XXI wieku dla dzieci.

O  19.00 rozpoczęła się Eucharystia, po 
niej zaś wieczór uwielbienia. Wielu wiernych 
śpiewem modliło się razem ze Wspólnotą 

Odnowy w  Duchu Świętym ,,Przymierze” 
i Dariuszem „Maleo” Malejonkiem.

O 21.37, przy wtórze ukochanej przez Jana 
Pawła II „Barki”, bryła Świątyni Opatrzności 
Bożej rozbłysła specjalną iluminacją.

Patronat meDIalny meDIa WsPIerające

Instytucje I organIzacje WsPIerające

mecenas WsPIerającymecenasPartner strategIczny Patronat honoroWyorganIzator
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W spólnota Darczyńców towarzyszy-
ła nam modlitwą i ofiarą szczegól-
nie w przełomowych chwilach: gdy 

pragnęliśmy jak najszybciej udostępnić wnę-
trze powstającego Sanktuarium dla wiernych. 
Mieliśmy świadomość, że pokolenia, które 
z  utęsknieniem oczekiwały realizacji zobo-
wiązania przodków, przeżyły wiele. Ich wiara, 
że to dzieło uda się wznieść motywowała nas 
do jeszcze większego wysiłku. Wokół budowy 
udało  się zgromadzić niezwykłą wspólnotę. 
Sto tysięcy Darczyńców wzniosło z  wdzięcz-
ności Bożej Opatrzności budynek, który w po-
nadczasowej architekturze gromadzi intencje 
Narodu, wdzięcznego Bogu za prowadzenie 
przez tysiąc lat naszej państwowości, stulecie 
odzyskanej wolności i błogosławiony w owoce 
pontyfikat Jana Pawła II. 

Dziś możemy podziwiać niezwykłą sym-
bolikę Wotum Narodu. Nawę główną wy-
tyczają filary, ustawione po okręgu i  zbie-
gające  się w  kopule. Ich układ, rytm okien 
w tamburze rotundy i płaszczu kopuły sym-
bolizują promienie Bożej Opatrzności. Świa-
tło wpadające przez zwornik kopuły i  nawę 
główną do Panteonu, to symbol Ducha Świę-
tego, a otwarcie kopuły wiąże niebo z ziemią, 
symbolizując w  ten sposób otwarcie wier-
nych na działanie Opatrzności Bożej. Wy-
gięta jak żagiel ściana ołtarzowa  – ,,płaszcz 
Opatrzności” – zakończona świetlikiem, wy-
znacza prezbiterium.

Od otwarcia Świątyni w 2016 roku, mimo 
ograniczonych środków, udało się podnieść 
walory akustyczne wnętrza. Zainstalowane 
nagłośnienie w przestrzeni prezbiterium i na 

chórze, a także ustroje akustyczne zamonto-
wane w nawie bocznej oraz u podstawy ścia-
ny ołtarzowej, pozwalają wiernym cieszyć się 
doskonałym odbiorem dźwięku w  całym 
wnętrzu. Od roku przybywający do Świątyni 
pielgrzymi mogą adorować Chrystusa w ka-
plicy Najświętszego Sakramentu. W ostatnim 
czasie zostały ułożone marmurowe schody 
prowadzące ze Świątyni do Panteonu.

Ogromny wysiłek Polaków opłacił się. 
Powoli zmieniające się wnętrze powstające-
go Sanktuarium cieszy naszych Darczyńców, 
choć każdy zdaje sobie sprawę, że to nie ko-
niec trudu. Wprawdzie najważniejsze prace 
budowlane już za nami, ale wciąż nie zdołali-
śmy uregulować wszystkich płatności wobec 
wykonawców. Obecnie to kwota 1,5 miliona 
złotych. Bez spłacenia tego długu nie będzie-
my mogli przystąpić do prac nad wystrojem 
wnętrza. Wierzymy, że będzie to wkrótce 
możliwe, bo wiele razy przekonaliśmy się, jak 
dobro może mnożyć się przez działanie na-
szych Darczyńców. Ich wiara i zaangażowa-
nie stają się inspiracją dla innych nie tylko za 
życia. Wiele osób dostrzega ich wielkie serce 
jeszcze wyraźniej, gdy ich zabraknie. Świad-
czy o tym list, który otrzymaliśmy niedawno 
od pani Anny z Wrocławia, która chciałaby 
kontynuować wsparcie, jakiego udzielała 
nam przez lata jej siostra. 

Na łamach magazynu „Dziękuję” opi-
sywaliśmy już także historię pana Michała 
Sierszyńskiego. Jego ojciec, pan Tadeusz Sier-
szyński odszedł do Domu Ojca w Wielkanoc 
2017 r. Umierał z modlitwą na ustach, wpa-
trzony w krzyż.

Świątynia wznoszona przez pokolenia
Dzieci i wnuki często pragną kontynuować dzieło swoich rodziców i dziadków.  
nasze pokolenie wznosi Świątynię, ale pracy nie zabraknie także potomkom  
naszych Darczyńców.
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– Jego zaangażowanie w  życie Kościo-
ła, postawa wobec cierpienia, a  szczególnie 
zawierzenie Bożej Opatrzności stały się dla 
mnie niedoścignionym wzorem – mówi pan 
Michał. Choć ojciec nigdy go o to nie prosił, 
postanowił kontynuować wsparcie, jakiego 
udzielał jego ukochany tata powstającemu 
w Wilanowie Sanktuarium. Żałuje, że nie uda-
ło mu się nawiedzić Sanktuarium przed śmier-
cią Ojca. – Nie może już tu, na ziemi pomagać 
w budowie tej chwalebnej i pięknej Świątyni 
ani skorzystać z zaproszenia na Święto Dzięk-
czynienia czy obchody Święta Niepodległości. 
Głęboko jednak wierzę, że tam z góry, z Domu 
Ojca, wstawia się do Chrystusa za doprowa-
dzeniem do końca tego wielkiego dzieła. Je-
stem przekonany, że to jego duchowy testa-
ment do wypełnienia przeze mnie – dodaje 
pan Michał Sierszyński z Taczalina.

Wiele pracy przed nami i  kolejnymi po-
koleniami. Nasi Darczyńcy i  ich bliscy do-
wodzą, że dobro buduje się w  rodzinach. 
Wierzymy, że nie zabraknie ludzi dobrej 
woli chcących kontynuować tworzenie 
Sanktuarium w wymiarze duchowym i ma-
terialnym. Wszyscy pragniemy, by wnętrze 

Wotum Narodu zapełniło się dziełami sztu-
ki, dlatego w  maju 2018  r. kardynał Ka-
zimierz Nycz ogłosił konkurs na projekt 
koncepcyjnego wystroju wnętrza Świątyni 
Opatrzności Bożej. Sądowi Konkursowemu, 
w którym zasiadali wybitni twórcy, obradu-
jący pod przewodnictwem biskupa Rafała 
Markowskiego przedstawiono 27 projektów. 
Dotyczyły wystroju części głównej Świątyni, 
Kaplicy Maryjnej, Kaplicy Adoracyjnej, Ka-
plicy Pokutnej i  Kaplicy Grobu Pańskiego. 
W  lipcu była prowadzona analiza wyko-
nalności wybranych prac, szczególnie pod 
kątem zachowania walorów akustycznych 
wnętrza. Wkrótce Sąd Konkursowy ogło-
si, którzy twórcy są autorami nagrodzo-
nych projektów i przekaże im wytyczne do 
uzupełnienia oraz  dopracowania swoich 
koncepcji. Ich realizacja nakreśli wizję ar-
tystyczną wystroju, którą będą realizowały 
kolejne generacje twórców, tak aby wnę-
trze było spójne, aby zachwycało przyszłe 
pokolenia. Wszystko po to, by rozpoznając 
w znakach czasu działanie Bożej Opatrzno-
ści, kolejne pokolenia otwierały się na łaski 
płynące z Jej mocy.
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D zień skupienia, praktykowany w  na-
szej Wspólnocie Darczyńców dwa 
razy do roku, to duchowa pomoc 

w codziennych rozterkach. Kapłani zaprasza-
ni do głoszenia rekolekcji mają ogromne do-
świadczenie duszpasterskie, które za każdym 
razem pozwala im przekazać nowy wymiar 
Bożej troski o  każdego człowieka. Dlatego 
wielu wiernych gotowych jest przyjeżdżać 
na formacyjne spotkania z  daleka. Celem 
wspólnej modlitwy i  rozważań jest pogłę-
bianie wiary oraz umocnienie w zawierzeniu 
i dziękczynieniu Opatrzności Bożej.

‒ Bardzo ucieszyłam się, że będę mogła w lu-
tym wysłuchać mojego dawnego proboszcza. 
Przez 30 lat mieszkałam w Warszawie na Kole, 
a teraz znów mogłam go spotkać – cieszyła się 
pani Janina Piotrowska z  Białegostoku, która 
uczestniczyła w zimowym dniu skupienia, pro-
wadzonym przez ks. inf. Jana Sikorskiego.

W gronie rekolekcjonistów gościliśmy tak-
że wybitnego biblistę, ks. prof. Waldemara 
Chrostowskiego, historyka filozofii i  kierow-
nika Katedry Filozofii Religii Wydziału Teolo-
gicznego UKSW, ks. dr. hab. Tomasza Stępnia 
oraz kierownika Katedry Teologii Patrystycz-
nej w  Instytucie Teologii Systematycznej 
UKSW, o. prof. dr. hab. Leona Nieściora OMI.

Wrześniowy dzień skupienia w  ramach 
odpustu ku czci Opatrzności Bożej poprowa-
dzi o. Piotr Szczepański OFMConv. 21 wrze-
śnia Wikariusz Warszawskiej Prowincji 
Franciszkanów wygłosi konferencję pt. „Czy 
warto się modlić, skoro Opatrzność Boża 
czuwa nad nami?”.

 Zachęcamy do skorzystania w  tym dniu 
z  możliwości przystąpienia do sakramentu 

pokuty i  pojednania. Będzie również moż-
liwość adoracji Najświętszego Sakramentu, 
wspólna modlitwa różańcowa i  oczywiście 
Msza św. Zaprośmy bliskich i przyjaciół, by 
także oni zaczerpnęli duchowych sił w  po-
wstającym Sanktuarium – zachęca kustosz, 
ks. Tadeusz Aleksandrowicz.

– 14 kwietnia 2018 r. z  wnukiem i  jego 
żoną byliśmy w  kościele Opatrzności Bożej 
na Mszy św. o godz. 12. Po Mszy św. zwiedzi-
liśmy z przewodnikiem kościół górny i dol-
ny, obejrzeliśmy wszystkie obrazy i  pamiąt-
ki. Pół roku później, uczestniczyłam w dniu 
skupienia wraz z  moim 92-letnim mężem 
i  wnuczką. Dla wszystkich było to radosne 
i szczęśliwe doświadczenie – wspomina pani 
Celina Przybyłko z Wiskitek.

Podczas dnia skupienia będzie czas na 
indywidualne rozmowy z  rekolekcjonistą. 
Wielu Darczyńców przyjedzie z daleka, prze-
widziany jest więc także wspólny posiłek. Dla 
pielgrzymów będą również dostępne mate-
riały z poprzednich dni skupienia zawierają-
ce pełny zapis konferencji.

Pamiętaj o dniu skupienia
już 21 września przypada kolejny ważny dzień dla Wspólnoty Darczyńców.  
nie może Was zabraknąć. Warto przyjechać z bliskimi.
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13 października wspominać bę-
dziemy papieża Polaka, jego na-
uczanie i  święte życie. Msza św. 

o godz. 12.00 sprawowana będzie w intencji 
polskich dzieci i młodzieży. Wszystkich go-
ści zapraszamy tradycyjnie do zwiedzania. 
Atrakcją dnia będzie z  pewnością trans-
mitowany przez TVP koncert pod hasłem 
Wstańcie, chodźmy! Inspiracją scenariu-
sza stała się książka św. Jana Pawła II (wyd. 
w  2004 r.) pod tym samym tytułem oraz 
wspomnienie pierwszej pielgrzymki Ojca 
Świętego do Ojczyzny w 1979 r. (w 40. rocz-
nicę tego wydarzenia), a także postać Pryma-
sa Tysiąclecia, kard. Stefana Wyszyńskiego  
– jego wielka wiara, niezłomność i zaufanie  
Opatrzności Bożej.

Koncert jest podziękowaniem za wspar-
cie Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, 
powstałej jako wyraz wdzięczności dla Ojca 
Świętego za Jego posługę na rzecz Kościoła 
i Ojczyzny. Fundacja, w ciągu wielu lat swo-
jej działalności, objęła opieką kilka tysięcy 

młodych stypendystów z  każdego zakątka 
Polski. To właśnie oni tworzą niezwykły po-
mnik poświęcony św. Janowi Pawłowi II.

W programie koncertu usłyszymy utwory 
nawiązujące do papieskiego zawołania. Będą 
to, m.in. najpopularniejsze utwory grupy 
niemaGOtu z  Krakowa, „Psalm 40” z  re-
pertuaru grupy 2Tm2,3, „Linoskoczek” z re-
pertuaru grupy Anawa, „Droga, którą idę” 
Czerwonych Gitar, „Łatwopalni” z  repertu-
aru Maryli Rodowicz, a także piękne hymny, 
pieśni współczesnych wspólnot i grup modli-
tewnych Kościoła powszechnego.

Udział w galowym koncercie z okazji Dnia 
Papieskiego potwierdzili, m.in.: Aleksandra 
Nykiel, Anna Szarmach, Olga Szomańska, 
Krzysztof Iwaneczko, Dariusz Malejonek, 
Halina Mlynkova, Maciej Miecznikowski, 
grupa niemaGOtu. Kierownikiem muzycz-
nym koncertu jest Hadrian Filip Tabęcki.

Wspominając Świętego
Wstańcie, chodźmy! – pod takim hasłem będziemy przeżywać XIX Dzień Pa-
pieski. oprócz mszy św. w Świątyni opatrzności Bożej odbędzie się niezwykły 
koncert, poświęcony św. janowi Pawłowi II.

12.00 – 13.00  Msza święta w intencji 
polskich dzieci i młodzieży pod 
przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza
13.00 – 16.30 Możliwość skorzystania 
z punktu cateringowego
13.00 – 16.30 Zwiedzanie
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
17.30 – 18.30 Wstańcie, chodźmy!  
– Galowy Koncert Dnia Papieskiego

Dzień Papieski, 13.10.2019 r.
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 ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W intencji Ojczyzny
uroczystości z udziałem najwyższych władz rzeczypospolitej stały się już trady-
cją obchodzonych w Świątyni opatrzności Bożej kolejnych rocznic odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

11 listopada, podczas uroczystej 
Mszy św. z  udziałem Episkopa-
tu Polski i  przedstawicieli władz 

państwowych, Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzej Duda kolejny raz zapali 
w  Świątyni podarowaną Polsce ponad 150 
lat temu Świecę Niepodległości. Towarzyszy 
ona uroczystościom narodowym, sprawowa-
nym tu w Wilanowie, w Świątyni wybudowa-
nej z  woli naszych ojców i  Sejmu Wielkiego 
z 1791 r. jako Wotum Narodu za „chwilę po-
myślną wydobycia Polski spod przemocy ob-
cej i nieładu domowego”.

W  Święto Niepodległości chcemy szcze-
gólnie dziękować Bożej Opatrzności za ponad 
tysiącletnią opiekę nad naszą Ojczyzną i zawie-
rzyć Bogu jej przyszłość. Wspominając ofiarę 
krwi i męczeństwa wielu pokoleń walczących 
o naszą wolność, będziemy prosić o dalszą opie-
kę nad naszym narodem. Pamiętamy, że dla nas 
wolność to dar, ale jednocześnie zadanie.

Wszyscy pielgrzymi, którzy tego dnia na-
wiedzą Świątynię, będą mogli uczestniczyć 

również w  niezwykłym koncercie Państwo-
wego Zespołu Ludowego Pieśni i  Tańca 
„Mazowsze”, a po nim włączyć się osobiście 
w  śpiew pieśni patriotycznych i  religijnych. 
Będzie można również nabyć miniaturowe 
repliki Świecy Niepodległości, by w  gronie 
bliskich zapalić je dla upamiętnienia daty 
odzyskania wolności, o godz. 19.18.

8.30 – 10.00   Msza Święta w intencji Ojczyzny z udziałem władz państwowych    
   i uroczystym zapaleniem Świecy Niepodległości
11.00 – 16.00   Możliwość skorzystania z punktu cateringowego
11.00 – 16.00   Zwiedzanie 
12.00 – 13.00   Msza Święta w intencji Ojczyzny
17.00 – 18.00   Koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”
18.00 – 18.30   Śpiewanie pieśni patriotycznych i religijnych 
19.18    Zapalenie Świecy Niepodległości w Świątyni i naszych domach.  
   Msza Święta z uroczystym odmówieniem Aktu Dziękczynienia Polski 

Program uroczystości
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

G dy 29 czerwca 1867 r., w  cza-
sie kanonizacji męczennika, 
św. Jozafata Kuncewicza, papież 

Pius  IX polecił przechować tę świecę 
w Kolegium Polskim w Rzymie do cza-
su, gdy Warszawa znowu będzie sto-
licą wolnej Polski, nie wątpił ani przez 
chwilę, że Polska zmartwychwstanie. 
„Miejcie nadzieję, wytrwałość, odwa-
gę i módlcie się, a ciemięzcy wasi runą 
i  Królestwo Polskie powróci” – mówił 
do polskich pielgrzymów. Na spełnie-
nie proroczych słów papieża Piusa IX 
przyszło czekać kolejne 51 lat. W 1920 r. 
Świeca Niepodległości, przekazana 
przez Benedykta XV, dotarła do sto-
licy wraz z  nowymi kardynałami Ed-
mundem Dalborem i  Aleksandrem 
Kakowskim pociągiem dyplomatycz-
nym i 11 stycznia podczas narodowych 
uroczystości zapłonęła w archikatedrze 
św. Jana Chrzciciela. Przez lata oku-
pacji niemieckiej 1939-1945 i  podczas 
lat PRL-u  świeca była przechowywana 
w oratorium Wyższego Metropolitalne-
go Seminarium Duchownego w  War-
szawie, aż wreszcie zajaśniała w wolnej 
Polsce, w roku stulecia odzyskania nie-
podległości dwukrotnie zapalana przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudę. Najpierw w  Święto 
Dziękczynienia, 3 czerwca 2018 r., pod-
czas jej wprowadzenia do Świątyni, gdy 
wypełniła się ona modlitwą przedstawi-
cieli najwyższych władz Rzeczypospoli-
tej, Darczyńców pod przewodnictwem 

Prymasa Polski, abp. Wojciecha Polaka, 
a  później 11 listopada 2018 r., z  okazji 
stulecia odzyskania suwerenności pod-
czas Mszy św. sprawowanej przez nun-
cjusza apostolskiego, abp. Salvatore Pen-
nacchio na znak dziękczynienia Bogu za 
wróconą Polsce wolność.

Od tej pory ogień niezwykłej relikwii 
rozświetla wnętrze Świątyni Opatrzności 
Bożej podczas obchodów Święta Nie-
podległości. Zachęcamy, by to światło 
było obecne także w  każdym polskim 
domu, wraz z  modlitwą za Ojczyznę 
Aktem Dziękczynienia Polski 11 listo-
pada o godz. 19.18. Miniaturowe repliki 
świecy są dostępne w  przyświątynnym 
sklepiku. Można ją również zamówić te-
lefonicznie lub w sklepie internetowym: 
www.sklep.centrumopatrznosci.pl (wię-
cej informacji na ostatniej stronie maga-
zynu „Dziękuję”). 

Znak wolności w Świątyni
Płomień tej świecy jest dowodem działania Bożej opatrzności, która przez wieki 
uczyła nasz naród, że wolności nie posiada się raz na zawsze, ale trzeba ją nie-
ustannie zdobywać i do niej dojrzewać.

Błogosławiony Pius IX, papież.



12

Magazyn Centrum  
Opatrzności Bożej

Dziękuję

nr rachunku bankowego:  
47124062181111001017627073

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

Redaktor naczelny:  
Sylwia Kabała-Prawecka, p.o. Anna Dunikowska

Redaktor prowadzący: Anna Dunikowska

Projekt graficzny: Dariusz Kamiński

Teksty:  
Zespół Centrum  
Opatrzności Bożej
Korekta:  
Paweł Berłowski

Fotoedycja: Jacek Gąsiorowski

Fotografie: Archiwum COB,  
Prowincja Warszawska  
Zakon Braci Mniejszych  
Konwentualnych

 partner wydania:

11 listopada o godz. 19.18 zapalmy w naszych domach Świecę Niepodległości. 
Niech moc jej jasnego płomienia jednoczy nas. Niech będzie znakiem modlitwy 
za Ojczyznę i dziękczynienia Bogu za wolność.

ZAPAL ŚWIECĘ NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada godz. 19.18  
I MÓDL SIĘ W INTENCJI OJCZYZNY

25 zł 30 zł

• Kremowa miniatura świecy z pięknym ornamentem, 
złoceniami i wizerunkiem Matki Bożej nawiązuje do 
oryginalnej Świecy Niepodległości znajdującej się 
w Świątyni Opatrzności Bożej. 

• Miniatura Świecy Niepodległości dostępna w dwóch 
rozmiarach – wysokość: 25 cm, średnica: 5 cm  
oraz wysokość: 20 cm, średnica: 5 cm.

• Do każdej świecy dołączony Akt Dziękczynienia Polski.

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


