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Wolność jest zadaniem
Wspólnota Darczyńców
jest jak rodzina
Przygotowania do beatyfikacji
kard. Stefana Wyszyńskiego
1

BUDUJEMY SANKTUARIUM

Umiłowani Czciciele Opatrzności Bożej,
minął właśnie trzeci rok od otwarcia Świątyni. Tamten moment był źródłem wielkiej radości i dumy dla całej wspólnoty
zgromadzonej wokół dzieła budowy. Wysiłek wznoszenia murów, przygotowania infrastruktury wewnątrz i wokół Świątyni, trwał prawie 15 lat. Mamy nadzieję, że po 3 latach od
otwarcia uregulujemy w całości pozostałe do spłaty zobowiązania i wierzymy, że nastąpi to w najbliższych tygodniach.
To efekt wielkiego wysiłku całej wspólnoty Darczyńców, a każdy
z jej Członków to wielki dar Bożej Opatrzności dla powstającego Wotum Narodu. Bez
Waszych otwartych serc i ofiarnej pomocy, bez Bożego błogosławieństwa dla tak wielkiego trudu, jaki razem podjęliśmy, nie patrzylibyśmy dzisiaj na wspaniałą Świątynię.
Słowami trudno jest wyrazić wdzięczność, jaką mam w sercu dla każdego z Darczyńców.
Zarówno realizacja bieżących zadań, jak i czekające nas prace nad wystrojem
wymagają stałego wsparcia. Ufam, że wszyscy dotychczasowi Dobroczyńcy, a także
licznie przybywający pielgrzymi, którzy powierzają swoje życie i życie bliskich Bożej
Opatrzności, zechcą kontynuować tworzenie Sanktuarium.
Misja tego miejsca promieniuje w ciągu całego roku, a szczególnie podczas Święta
Dziękczynienia oraz Narodowego Święta Niepodległości. Te wielkie wydarzenia skupiają zarówno indywidualne motywy wdzięczności Bogu, jak i narodowe, obejmujące
całą naszą Ojczyznę. Cieszę się, że znajdują w nim swoje miejsce również całe rodziny.
Naszą tradycją stało się świętowanie jubileuszy sakramentu małżeństwa, na które już dziś zapraszam. W tym roku uroczysta Eucharystia odbędzie się 28 grudnia.
Niech Jezus, który przyszedł na świat w ludzkiej rodzinie Maryi i Józefa wszystkim
błogosławi na czas Adwentu i owocnego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia,
a także na cały Rok Pański 2020.
Z serca błogosławię,
Arcybiskup Metropolita Warszawski

Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą...
Niech słowa kolędy, która ponownie zjednoczy nas przy wigilijnych stołach, spełniają się w życiu wszystkich Czytelników magazynu „Dziękuję”. Oby dobry Bóg rozpromieniał nad nami swoje
święte oblicze, byśmy umieli w kolejnym roku dostrzegać wokół
siebie tysiące łask, które dla nas przygotowała Boża Opatrzność.
Redakcja „Dziękuję”
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Wolność jest zadaniem

W 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w Świątyni Opatrzności wraz z Darczyńcami modlili się Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej
Duda, przedstawiciele rządu i parlamentu.

N

arodowe obchody święta 11 listopada rozpoczęły się tradycyjnie Mszą
św. w Świątyni Opatrzności Bożej.
Eucharystii przewodniczył kard. Kazimierz
Nycz, a w koncelebrze uczestniczyli nuncjusz
apostolski w Polsce, abp Salvatore Pennacchio,
przedstawiciele Episkopatu i duchowieństwa
z wielu diecezji.
– Przychodzimy, żeby zawierzyć Bogu
Ojczyznę, dziękować za sukcesy i modlić się
o jej szczęśliwą przyszłość i pamiętając, że
niepodległość jest nam dana i zadana – powiedział, rozpoczynając liturgię metropolita
warszawski. Podkreślił równocześnie, że „jesteśmy pokoleniem troski o niepodległość”.
Chwilę wcześniej w murach powstającego
Sanktuarium rozbrzmiała pieśń Z dawna Polski Tyś Królową oraz Mazurek Dąbrowskiego,
a przy ołtarzu stanął poczet sztandarowy
Wojska Polskiego. Eucharystię uświetnił
Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP ubrany w mundury legionowe.

Świątynia pomieściła blisko trzy tysiące
wiernych. Wśród nich byli członkowie parlamentu, ministrowie, a także liczni Darczyńcy
z całej Polski. Kard. Kazimierz Nycz witając
zgromadzonych, przypomniał symbolikę historycznej Świecy Niepodległości, przechowywanej w Wilanowie.
– Została ofiarowana Warszawie przez
Piusa IX w 1867 r. z życzeniem, by zapalono ją dopiero wówczas, gdy Polska będzie już
wolna. Jest ona symbolem spełnienia marzeń
wielu poprzedzających nas pokoleń, które
w czasach zaborów przechowały w sercach
ideę wolnej Ojczyzny i tej idei poświęcały
swe wysiłki, a nieraz także życie – podkreślił,
prosząc Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudę o jej zapalenie.
Homilię podczas Eucharystii wygłosił biskup
polowy WP Józef Guzdek. Odnosząc się do
okoliczności odzyskania niepodległości przez
Polskę, podkreślił, że jednym z najważniejszych
jej warunków jest zgoda ponad podziałami.
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– Zaufanie Bogu jest fundamentem, na
którym wznosi się gmach naszej wiary. Zaufanie drugiemu człowiekowi jest warunkiem niezbędnym udanego życia w małżeństwie i rodzinie oraz wychowania młodego
pokolenia. Dziś w Narodowe Święto Niepodległości trzeba z całą mocą powiedzieć,
że również w życiu naszego narodu bardzo
potrzeba zgody i wzajemnego zaufania.
Bp Józef Guzdek przypomniał, że 101 lat
temu „Polacy z trzech zaborów, o różnych
przekonaniach politycznych, wierzący i niewierzący, katolicy, prawosławni i ewangelicy
oraz wyznawcy innych religii wznieśli się ponad wszelkie podziały”.
Wierni wraz z kard. Kazimierzem Nyczem odmówili Akt Dziękczynienia Polski,
oddając Opatrzności losy Ojczyzny i Narodu
oraz dziękując za wszystko, co nas spotyka.
Eucharystia zakończyła się uroczystym odśpiewaniem „Boże, coś Polskę”.
Ta kościelna pieśń była jednocześnie tytułem niezwykłego koncertu, który uświetnił Narodowe Święto Niepodległości obchodzone w Świątyni Opatrzności Bożej.
Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca
„Mazowsze” pod dyrekcją Jacka Bonieckiego wykonał 12 utworów. Koncert składał się
z czterech części. Symbolizowały one polskie

drogi do wolności: od odzyskania niepodległości w 1918 roku, poprzez okupację niemiecką i sowiecką, lata komunizmu, aż do
pierwszych wolnych wyborów w roku 1989.
Każdą z wykonywanych pieśni słuchacze nagradzali oklaskami, a na koniec mieli okazję
sami zaśpiewać z artystami: „Rotę”, „Pod Twą
obronę” i „My chcemy Boga”. Koncert zgromadził blisko cztery tysiące słuchaczy.
Obchody Narodowego Święta Niepodległości zwieńczyła Msza św. odprawiona w Świątyni o symbolicznej godzinie 19.18. W tym
samym czasie w tysiącach polskich domów
zapłonęły miniatury Świecy Niepodległości.
– Wierzę, że tradycja zapalania świecy
w czasie Święta Niepodległości na znak wolnej Polski będzie jednoczyć nas w ustawicznym dziękczynieniu Stwórcy za opiekę nad
naszą Ojczyzną i ufnym zawierzaniu Bogu
jej losów na kolejne wieki – podkreśla kustosz Świątyni Opatrzności Bożej ks. Tadeusz
Aleksandrowicz.
Honorowy Mecenas koncertu
Państwowego Zespołu Ludowego
Pieśni i Tańca ,,Mazowsze”
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Ogień Opatrzności

Miniatury Świecy Niepodległości, które zapłonęły w tysiącach polskich domów,
powstają w krakowskim zakładzie Jacka Dubika. Każda z wyprodukowanych
świec przyczyniła się do pomocy w odbudowie zakładu strawionego przez
pożar w lipcu 2019 r.

D

o swojego zakładu na krakowskim
Podgórzu pędził 12 lipca na złamanie karku. Modlił się jedynie, by
wiadomość o pożarze okazała się pomyłką.
W środku były nie tylko łatwopalne materiały: olej, rozpuszczalniki, denaturat, ale
przede wszystkim cenne świece. Przed budynkiem trwała już jednak akcja: trzy samochody straży pożarnej, policja, jednostki
ochrony pozbawiły go złudzeń. Jacek Dubik
stanął załamany, patrząc na łunę nad rodzinną firmą, którą z trudem budował od
12 lat. Teraz modlił się tylko, by cokolwiek
udało się uratować.
Gdy następnego dnia wchodził do spalonych wnętrz, myślał, że pęknie mu serce. Coś
go tknęło, by trzy tygodnie wcześniej przewieźć do domu wzorzec Świecy Niepodległości. Wcześniej wyprodukował trzy repliki
świecy, które trafiły m.in. do Ojca Świętego
Franciszka i kard. Pietro Parolina, sekretarza
stanu Stolicy Apostolskiej. Ale z przerażeniem myślał też o innej relikwii, świecy Jana
Pawła II, którą restaurował na zlecenie jednej z parafii. Chodząc wśród ruin, kłębowiska spalonych instalacji i wiszących stropów
dostrzegł nienaturalnie jasne światło. Chwilę
później, wśród okopconych i powyginanych
świec, odnalazł tę, o którą bał się najbardziej.
Była cała, jakby ją ktoś dopiero teraz przywiózł do Krakowa.
‒ Pomyślałem: to niemożliwe. A chwilę
później, że to cud. Jan Paweł II sam chyba ją
uratował. Podobnie jak wzorzec Świecy Niepodległości – wspomina Jacek Dubik.

To samo powiedział strażak, który dogaszał pożar: „Ten zakład musiał być chyba
wymodlony”. Przy temperaturze 400 stopni
i tylu łatwopalnych materiałach, Jacek Dubik
powinien chodzić jedynie po fundamentach.
Inspektor PZU zwrócił też uwagę na dwie
ikony Chrystusa na ścianie, które także ocalały z pożaru.
Łzy, jakie popłynęły właścicielowi na widok płonącego zakładu były wyrazem bezsilności. Niektórzy wieszczyli, że już nie
wznowi w tym miejscu produkcji. Ale Jacek
Dubik w ocalonej świecy Jana Pawła II, replice Świecy Niepodległości i ikonach oraz
niezwykłym świetle przebijającym przez
drewniane stropy hali dostrzegł znaki Bożej
Opatrzności. Nigdy nie domyślał się też, ilu
dobrych ludzi – znajomych i zupełnie nieznanych – go otacza.
Gdy trzy dni później klękał przed obrazem Matki Bożej na Jasnej Górze, przy której stoją świece z jego zakładu, czuł się słaby
i nieporadny. Siostra z jasnogórskiego sanktuarium nie chciała przyjąć ofiary za Mszę
św., którą Jacek Dubik pragnął zamówić. Gdy
dowiedziała się o nieszczęściu, w kaplicy odprawiono nie jedną, ale trzydzieści Mszy św.
w intencji pracowników. Z Jasnej Góry wracał już silny wiarą, że uda się wznowić produkcję. Jednym z pierwszych zleceń były miniatury Świecy Niepodległości, które w tym
roku dystrybuowało Centrum Opatrzności
Bożej. 11 listopada miniatury historycznej
świecy zapłonęły o 19.18 w tysiącach polskich domów.
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Wspólnota Darczyńców jest jak rodzina

Członkowie Wspólnoty Providentia Dei modlą się nie tylko w intencji powstającego
Sanktuarium, ale także za siebie wzajemnie.

Ś

wiątynia Opatrzności Bożej cieszy
już oczy tysięcy pielgrzymów. Dzięki
wielkiemu zaangażowaniu duchowemu i materialnemu Darczyńców, okupionemu wieloma wyrzeczeniami, udało się nie
tylko wznieść ściany budowli, ale przede
wszystkim wypełnić ją wspólnotową modlitwą. Umieszczone w dwóch kulach pod
krzyżem na szczycie Świątyni intencje dziękczynienia i zawierzenia to zaledwie ułamek
wszystkich, które szerokim strumieniem płyną za pośrednictwem Centrum Opatrzności
Bożej do nieba.
– Jesteśmy jak rodzina. Łączy nas modlitwa we wspólnych intencjach, ale także troska o naszą Świątynię – stwierdził niedawno
w rozmowie telefonicznej jeden z członków
Wspólnoty Darczyńców Providentia Dei,
dziękując za systematyczne informowanie
Ofiarodawców o podejmowanych decyzjach
i o realizacji kolejnych prac. Cieszył się także,
że Świątynia ciągle pięknieje, co można zaobserwować choćby w licznych telewizyjnych
relacjach z uroczystości.
Dzięki niesłabnącej ofiarności Darczyńców stale maleją zobowiązania zaciągnięte
wobec wykonawców ostatnich prac.
– Wierzę, że w 2020 rok wejdziemy już bez
finansowych obciążeń. W tym roku koncentrowaliśmy się przede wszystkim na gromadzeniu środków na ten cel, ale nie rezygnowaliśmy także ze starań służących ubogacaniu
wnętrza i funkcjonalności Świątyni – podkreśla Piotr Gaweł, prezes Centrum Opatrzności Bożej, dziękując za każdy dar serca. – Do
Panteonu Wielkich Polaków prowadzi już
swobodne przejście łączące go z wnętrzem
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Świątyni. Podnieśliśmy ważące po pół tony
ekrany, na których wyświetlane są teksty liturgiczne, by nikt nie miał problemu z ich odczytaniem i pełnym uczestnictwem w uroczystościach. Aby zapewnić jak najlepszą słyszalność
w każdej części Świątyni, u podstawy ściany
ołtarzowej zainstalowano specjalny ustrój
akustyczny. Rozbudowaliśmy infrastrukturę
przesyłania dźwięku i obrazu. Dzięki najnowocześniejszym technologiom dźwięk z głównej części Świątyni może być jednocześnie słyszany w Panteonie i na placu przed Świątynią,
a także transmitowany na cały świat przez internet, czego mogliśmy doświadczyć podczas
Narodowego Święta Niepodległości. W Kaplicy Najświętszego Sakramentu, w której przybywający pielgrzymi uwielbiają Chrystusa
Eucharystycznego, umieściliśmy nowe tabernakulum i relikwiarz z fragmentem Krzyża
Świętego – dodaje ks. Tadeusz Aleksandrowicz, kustosz powstającego Sanktuarium,
zaznaczając, że Centrum Opatrzności Bożej
opracowuje plany finansowania kolejnego etapu tworzenia Sanktuarium.

WSPÓLNOTA DARCZYŃCÓW

Bóg jest troskliwy i obecny

Po co się modlić, skoro Pan Bóg o wszystkim wie i o wszystkim decyduje?

C

zciciele Opatrzności Bożej licznie
uczestniczyli 21 września w dniu skupienia Wspólnoty Darczyńców Providentia Dei, obchodzonym razem z ósmym
odpustem parafialnym w Wilanowie.
Po adoracji Najświętszego Sakramentu
i wspólnym różańcu poprowadzonym przez
kustosza powstającego Sanktuarium ks. Tadeusza Aleksandrowicza, wierni wysłuchali
konferencji wygłoszonej przez o. Piotra Szczepańskiego OFMConv.: „Czy warto się modlić
skoro Opatrzność Boża czuwa nad nami”.
– Niezależnie od miejsca, w którym się
znajdujemy, pory roku, nastroju, tego, co
robimy, On jest przy nas – mówił o. Piotr
Szczepański. – Choć wierzę, że Opatrzność Boża czuwa nade mną, to jednak
słuszną i piękną rzeczą jest ta krótka modlitwa, w której staję naprzeciwko Boga
jako nieporadne dziecko i proszę o pomoc.
Wyjaśniał także, jak rozumieć sytuacje,

w których Opatrzność nie realizuje czasem
naszych próśb.
– Modlitwa sprawia, że nawet jeśli czegoś,
o co proszę, nie otrzymam, i będzie to związane z bardzo trudnym doświadczeniem, nie
odwrócę się od Pana Boga. Będę ciągle widział
troskliwego, kochającego Ojca. Co więcej,
będę w stanie dziękować Mu za wszystko, wierząc, że w swej Opatrzności nigdy mnie nie
opuszcza, a wszystko, co z Jego ręki otrzymuję,
jest dobre – przekonywał o. Piotr Szczepański.
Wśród darów ołtarza, jakie złożono podczas Eucharystii, były również cztery tysiące
intencji nadesłanych przez Darczyńców z całej Polski. Osoby, które chciałyby otrzymać
książeczkę z zapisem dnia skupienia bądź
archiwalne egzemplarze z poprzednich spotkań, mogą zgłaszać taką chęć telefonicznie:
22 201 97 12. Kolejne spotkanie rekolekcyjne Wspólnoty Providentia Dei odbędzie się
22 lutego 2020 r.

XIX Dzień Papieski

– Świątynia Opatrzności Bożej jest szczególnym miejscem dziękczynienia Bogu
za św. Jana Pawła II – stwierdził kard. Kazimierz Nycz.
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października uroczystą Eucharystię w intencji polskich dzieci
i młodzieży odprawili wspólnie
z ks. kardynałem Nyczem, ks. infułat Jan Sikorski oraz prezes Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia ks. Dariusz Kowalczyk. Po Mszy św.
był czas na zwiedzanie Świątyni i Panteonu
pod opieką przewodników. Od rana można
było korzystać też z atrakcji Miasteczka Rodzinnego, w którym wolontariusze zbierali
ofiary na fundusz stypendialny i dzielili się

swoimi umiejętnościami. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się gokart, skonstruowany
przez studentów Politechniki Warszawskiej.
Wieczorem podczas koncertu „Wstańcie,
chodźmy!”, transmitowanego przez TVP zaśpiewali: niemaGotu, Olga Szomańska, Maciej Miecznikowski, Halina Młynkowa, Anna
Szarmach i Krzysztof Iwaneczko, Aleksandra
Nykiel, Sargis Davtyan, Ania Karwan i Darek
Malejonek. Towarzyszyła im Sądecka Orkiestra Kameralna.
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Przygotowania do beatyfikacji Sługi
Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego

Papież Franciszek postanowił, że beatyfikacja Sługi Bożego kardynała Stefana
Wyszyńskiego odbędzie się 7 czerwca 2020 r. w Warszawie.

K

olejne Święto Dziękczynienia zgromadzi w Warszawie nie tylko Darczyńców i przyjaciół Świątyni
Opatrzności Bożej, ale także uczestników
wielkiej uroczystości beatyfikacyjnej, którą będziemy przeżywać tego dnia na placu Marszałka Piłsudskiego. 7 czerwca do
Warszawy przybędzie papieski wysłannik
kard. Angelo Becciu, prefekt Kongregacji do
Spraw Kanonizacyjnych, który w imieniu
papieża Franciszka będzie przewodniczył
Mszy św. beatyfikacyjnej kard. Stefana Wyszyńskiego. Odczyta dekret beatyfikacyjny
i ogłosi datę liturgicznego wspomnienia
Prymasa Tysiąclecia. O dacie uroczystości
poinformował kard. Kazimierz Nycz.
– To wielka radość nie tylko dla archidiecezji warszawskiej, ale dla całej Polski i Kościoła. Jestem szczęśliwy, że Ojciec Święty
potwierdził dekret o uznaniu cudu za wstawiennictwem Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego – powiedział metropolita warszawski
tuż po ogłoszeniu woli papieża Franciszka.
Kard. Kazimierz Nycz ogłosił jednocześnie
rozpoczęcie oficjalnych przygotowań.
– To nie tylko organizacja uroczystości
beatyfikacyjnych, ale przede wszystkim przygotowania duchowe. Chodzi o przybliżenie
osoby kard. Wyszyńskiego. W czasie tych 7-8
miesięcy wszyscy mamy go poznać, naśladować, przez jego wstawiennictwo modlić się do
Boga – podkreślił metropolita warszawski.
Drogę do beatyfikacji otworzył cud, jakiego doznała w 1988 r. chora na nowotwór tarczycy 19-latka. Lekarze nie dawali jej szans na
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przeżycie. Po operacji i leczeniu jodem, w gardle powstał guz, który groził uduszeniem. Po
intensywnych modlitwach za wstawiennictwem kard. Wyszyńskiego, pacjentka została
jednak uzdrowiona.
Beatyfikacja Prymasa Wyszyńskiego będzie miała miejsce dokładnie 10 lat i jeden
dzień po beatyfikacji bł. ks. Jerzego Popiełuszki (6 czerwca 2010 r.). Wówczas, po
uroczystościach na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, wyruszyła po raz pierwszy pielgrzymka z relikwiami na Święto Dziękczynienia do Wilanowa.
– Już dziś zapraszam na uroczystości na
placu Marszałka Józefa Piłsudskiego i wielkie dziękczynienie za beatyfikację Sługi
Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego do
Świątyni Opatrzności Bożej – zachęca kard.
Kazimierz Nycz.

WYDARZENIA W ŚWIĄTYNI

Pragnęli Polski wolnej i świętej

Relikwie św. Józefa Sebastiana Pelczara i bł. Klary Szczęsnej w styczniu przyszłego roku zostaną wprowadzone do Świątyni Opatrzności Bożej.

I

ch świątobliwe życie przypadło na niespokojny czas zaborów i kasaty zakonów
po powstaniach XIX wieku. Św. Józef
Sebastian Pelczar i bł. Klara Szczęsna marzyli o wolnej Polsce, w której bez przeszkód będzie można wysławiać Boże imię.
To z miłości do Boga i ludzi urodzona w ubogiej rodzinie w 1863 r. Ludwika Szczęsna wraz
z ks. Józefem Sebastianem Pelczarem, profesorem i rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1894 r. założyli Zgromadzenie Służebnic
Najświętszego Serca Jezusowego. Dzięki zrządzeniu Opatrzności Bożej udało się im otworzyć 30 domów zakonnych. W duchu ofiarnej
i bezgranicznej miłości i służby, inspirowanej
i symbolizowanej miłością zranionego Najświętszego Serca naszego Zbawiciela Matka
Klara posyłała siostry do pracy wśród chorych i wśród dziewcząt, dla których tworzyła przytuliska i szkoły praktyczne. Bł. Klara
zmarła w Krakowie w opinii świętości 7 lutego 1916 r., w wieku 53 lat. Podczas ostatniej choroby uwydatnił się u niej cały zasób
cnót, zwłaszcza duch pokory i zaparcia siebie.

Została beatyfikowana 27 września 2015 r.
w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.
Jej duchowy przewodnik, bp Józef Sebastian
Pelczar został beatyfikowany w 1991 r., a kanonizowany w 2003 r.
Relikwie założycieli Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego zostaną wprowadzone do Świątyni Opatrzności
Bożej podczas Mszy św. koncelebrowanej
19 stycznia 2020 r. o godz. 12.00. Uroczystości związane są z 100. rocznicą przekazania
11 stycznia 1920 r. do wolnej Warszawy Świecy Niepodległości. Świecę podczas kanonizacji św. Jozafata w Rzymie w 1867 r. podarował
narodowi polskiemu papież Pius IX, z życzeniem, by trafiła do wolnej Polski. Świadkiem
obydwu tych historycznych wydarzeń był
św. Józef Sebastian Pelczar, który w katedrze
warszawskiej po odzyskaniu niepodległości
w płomiennym kazaniu apelował o zgodę,
ofiarę i uczciwą pracę wszystkich, „którzy
szczerze kochają Ojczyznę, aby tę Matkę,
a nie siebie samych najpierw uszczęśliwić”.
Relikwie założycieli zostaną umieszczone
w nawie bocznej Świątyni, w pobliżu Świecy
Niepodległości.
9

WYDARZENIA W ŚWIĄTYNI

Podziękuj za miłość i rodzinę

28 grudnia zapraszamy na Eucharystię sprawowaną przez kard. Kazimierza
Nycza w intencji rodzin i małżonków obchodzących w tym roku jubileusze.

Ś

wiątynia Opatrzności Bożej od początku stała się miejscem dziękczynienia całych rodzin. Dobrą okazją
do wyrażenia wdzięczności jest Eucharystia
odprawiana co roku po świętach Bożego Narodzenia w intencjach rodzin. Od kilku lat
powstające w Wilanowie Sanktuarium gromadzi wówczas małżonków z dziećmi, a nierzadko także wnukami, chcących w rodzinnym gronie podziękować Bogu za wspólnie
przeżyte lata, owocne ojcostwo i macierzyństwo. Wielu z nich przekonuje, że kluczem do
szczęścia i trwałego związku jest postawa zawarta w słowach: proszę, dziękuję, przepraszam. Dzięki nim miłość i małżeństwo stają się czymś pięknym i świętym. Nawet jeśli
rzadko jest to droga usłana różami.
– Przyjechaliśmy podziękować Panu
Bogu za wszystkie łaski, którymi nas nieustannie obdarowuje – mówili Wioleta
i Radosław Strulakowie. Rok temu z córeczkami, ośmioletnią wówczas Leną i pięcioletnią Sandrą, celebrowali w Świątyni Opatrzności Bożej dziesiątą rocznicę swojego

małżeństwa. Mieszkańcy Maliszewa w województwie kujawsko-pomorskim nawiedzili Sanktuarium po raz trzeci, dziękując
także za łaskę zdrowia pani Wiolety, która
dzięki zawierzeniu Opatrzności doświadczyła znacznej poprawy w dolegliwościach
związanych z chorobą tarczycy.
Swoje jubileusze w Świątyni Opatrzności Bożej pragnie celebrować coraz większa
liczba małżeństw. W ubiegłym roku było to
ponad 440 osób, ze stażem od 10 do nawet
70 lat. Jubilaci, którzy poinformują wcześniej
o rocznicy swojego ślubu, otrzymują z rąk
metropolity warszawskiego okolicznościowe
dyplomy z błogosławieństwem. Także w tym
roku zapraszamy na Mszę św. w intencji rodzin. Warto zabrać z tej okazji do Wilanowa
również swoich bliskich, by pokazać im Wotum Narodu za odzyskaną wolność i miejsce
dziękczynienia Opatrzności Bożej za otrzymywane łaski.

Zgłoszenia Jubilatów
pod nr tel. 22 201 97 12
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ROK 2019 W ŚWIĄTYNI

Sanktuarium pełne Ducha

Wielkie narodowe uroczystości i dni skupienia. Radosne Święto Dziękczynienia
i podniosłe celebry patriotyczne. Koncerty muzyki religijnej i rocznicowe wydarzenia wspólnot, stowarzyszeń i grup duszpasterskich. Tak minął rok w Świątyni.

Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro
Parolin przewodniczył 13 marca Eucharystii w Narodowe Święto Watykanu, obchodzone w rocznicę
wyboru papieża Franciszka. Tego dnia wspominana
była również setna rocznica nawiązania przez odrodzoną Rzeczypospolitą stosunków dyplomatycznych z Watykanem, a także stulecie pierwszego
zebrania Konferencji Episkopatu Polski.

13 kwietnia już po raz trzeci w Świątyni Opatrzności Bożej odbył się Diecezjalny Dzień Młodzieży.
Spotkanie animowała wspólnota „Mocni w Duchu”
oraz młodzi ze wspólnoty „Młodość. Lubię to!”. Młodzież przywiozła ze sobą wizerunki maryjne czczone
w ich parafiach. Spotkanie odbywało się pod hasłem „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie
według słowa Twego”.

W XII Święto Dziękczynienia, 2 czerwca w południe kard. Stanisław Dziwisz, wieloletni sekretarz
Jana Pawła II, nuncjusz apostolski w Polsce abp
Salvatore Pennacchio i kard. Kazimierz Nycz odprawili Mszę św. dziękczynną za pontyfikat papieża
św. Jana Pawła II i za 33 lata posługi biskupiej Sługi Bożego prymasa Stefana Wyszyńskiego, prosząc
o Jego rychłą beatyfikację.

Transmitowany przez TVP koncert zwieńczył obchody XIX Dnia Papieskiego. W Świątyni Opatrzności
Bożej usłyszeć można było m.in. niemaGotu, Halinę Młynkową, Aleksandrę Nykiel, Darka Malejonka.
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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 się
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.
Do każdego zamówienia doliczany jest koszt przesyłki.

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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