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BUDUJEMY SANKTUARIUM

Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia,
mamy wielkie powody do radości i za tę radość dziękujmy Opatrzności Bożej. Z końcem minionego roku udało się spłacić ostatnie
należności za prace, które umożliwiły otwarcie Świątyni! Było to
możliwe dzięki ofiarności Darczyńców, świadomych, jak wielkie
znaczenie ma Wotum Narodu dla naszej teraźniejszości i przyszłości. Z serca za tę ofiarność dziękuję!
Od 2020 roku weszliśmy w kolejny etap rozwoju powstającego
Sanktuarium, zarówno w wymiarze duchowym, jaki i materialnym - związanym z tworzeniem widzialnego wyrazu tego Świętego Miejsca w postaci jego
sakralnego wnętrza i otoczenia/dzieł towarzyszących.
W tym pierwszym wymiarze skupimy się na podejmowaniu inicjatyw, które będą
szerzyły kult Opatrzności Bożej i połączą Jej czcicieli w rosnącej duchowej wspólnocie.
Przykładem takiej inicjatywy jest wspólnotowa modlitwa „Różaniec świętych – nie jesteś
sam”. Wierzę, że przyłączy się do niej wielka liczba wiernych i niezwykła siła różańcowej
modlitwy za wstawiennictwem świętych przyniesie błogosławione owoce.
W tym drugim podejmiemy prace związane z wystrojem sakralnym wnętrza Świątyni. Trwają konsultacje nad wyborem kierunku tych prac. Rozpoczniemy również budowę
domu sanktuaryjnego, który umożliwi zwiększenie zasięgu pracy duszpasterskiej obejmującej grupy modlitewne, jak i osoby indywidualne, a także dostęp wiernych do stałej posługi
sakramentalnej. Będzie służył także przybywającym pielgrzymom. Do udziału w tym dziele miłosierdzia serdecznie wszystkich Członków Wspólnoty Providentia Dei zapraszam.
Już dziś zapraszam na uroczystości beatyfikacyjne Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
które odbędą się podczas czerwcowego Święta Dziękczynienia i zachęcam do duchowego
przygotowania się na ten tak ważny dla naszej Ojczyzny dzień.
Na nadchodzące święta Zmartwychwstania Pańskiego przesyłam pasterskie błogosławieństwo. Życzę, by radosne Alleluja wypełniło życie każdego z nas.
Arcybiskup Metropolita Warszawski

„Zwycięzca śmierci, piekła i szatana…” – śpiewamy o Panu, który zaniósł na krzyż wszystkie nasze grzechy. Daremna byłaby nasza wiara,
gdyby nie misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.
Niech Jego przejście ze śmierci do życia rozpromieni nas, nasze
rodziny i przyjaciół głęboką radością, umocni w wierze, wzbudzi gorliwość i obdarzy pokojem.
Dobrych i radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!
życzy redakcja „Dziękuję”
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Plany na najbliższe lata

Zamykając kluczowy etap budowy Świątyni Opatrzności Bożej, chcemy zakreślić plan kontynuacji tego dzieła na najbliższe pięć lat.

Ś

wiątynia Opatrzności Bożej coraz wyraźniej staje się miejscem uwielbienia
i dziękczynienia za działanie Opatrzności Bożej w historii Polski, a szczególnie
w jej trudnych momentach. W tym kontekście znaczenie jej rozwoju jako rodzącego się
Sanktuarium nabiera szczególnej wagi. Proces kształtowania Miejsca Świętego, zawsze
przygotowanego na przyjęcie tłumnie przybywających pątników i będącego w stanie
zapewnić im opiekę duchową, wymagać
będzie zintensyfikowanej pracy duszpasterskiej w ramach zainicjowanego dzieła miłosierdzia, jak i skoncentrowania wysiłków nad
tworzeniem sakralnego wnętrza Świątyni.
Przez najbliższe lata będziemy kontynuowali prace nad wystrojem wnętrza, starając
się pogodzić sprzeczne wizje prezentowane
przez artystów, którzy stanęli do rozstrzygniętego w ubiegłym roku konkursu. W jednej z nich zachowana jest surowość czy
ascetyzm, w innej dostrzegamy dążenie do
ubogacenia przestrzeni przez większą różnorodność artystycznych form i dzieł sztuki.
Zachęcamy do obejrzenia wszystkich nadesłanych prac konkursowych, które znaleźć można pod adresem internetowym
www.centrumopatrznosci.pl/konkurs.
Do rodzącego się Sanktuarium z roku na
rok napływają coraz liczniejsze pielgrzymki
wiernych nie tylko z Polski, ale i spoza granic
naszego kraju. Stawia to przed nami kolejne
wyzwania.
– Chcemy zapewnić pielgrzymom możliwość jak najpełniejszego dostępu do łask
udzielanych w tym miejscu przez Opatrzność. Byłoby dobrze, gdyby częściej niż

dotąd odprawiane były msze święte i nabożeństwa. Pragniemy, by pielgrzymi mogli
bez przeszkód przystępować w tym miejscu
do sakramentu pokuty i pojednania – nie
tylko w określonych godzinach, lecz nieustannie. Myślimy o tym, by odwiedzający
nas goście mieli możliwość nieskrępowanej
rozmowy z kapłanem i uzyskania porady
duchowej. Widzimy wyraźnie, że taka jest
potrzeba dzisiejszych czasów. Marzymy też,
by przybywający do tego miejsca – a wśród
pielgrzymów jest wiele osób starszych,
w tym często niepełnosprawnych ruchowo – mieli jak najlepsze warunki do odpoczynku, odświeżenia się po niekiedy wielogodzinnej podróży, zjedzenia posiłku, czy
choćby wypicia kawy lub herbaty – mówi ks.
Tadeusz Aleksandrowicz, kustosz powstającego Sanktuarium.
Aby temu sprostać, planujemy na terenie przyświątynnym wybudować Dom
Sanktuaryjny „Nie jesteś sam”, będący jakże potrzebnym uzupełnieniem kompleksu.
Znajdą się w nim osobne pomieszczenia,
w których można będzie w spokoju porozmawiać z przewodnikiem duchowym oraz
mieszkania dla kapłanów nieustannie sprawujących swą posługę wobec pielgrzymów, a
także sale odpoczynku, jadalnia i toalety.
– To wielkie zamierzenia, ale wierzymy, że
z Bożą pomocą jesteśmy je w stanie wspólnie zrealizować. Abyśmy mogli je rozpocząć,
musimy zgromadzić choć część potrzebnych
środków. Temu zadaniu oraz pracom koncepcyjnym będzie poświęcony rozpoczęty
właśnie rok – podkreśla Piotr Gaweł, prezes
Centrum Opatrzności Bożej.
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Jak rodzi się Sanktuarium

Rozmowa z księdzem prałatem Tadeuszem Aleksandrowiczem, kustoszem
powstającego Sanktuarium Opatrzności Bożej.

Redakcja: Od lipca 2015 roku uczestniczył
Ksiądz w budowie Świątyni, a jednocześnie
obserwował, jak rodzi się Sanktuarium.
Mam wrażenie, że ten samorzutny, choć
dokonujący się z aprobatą metropolity warszawskiego, proces przyspieszył wyraźnie po
uroczystym otwarciu Świątyni w listopadzie
2016. Był dostrzegalny już wcześniej?
Ks. Tadeusz Aleksandrowicz: Oczywiście.
Wprawdzie w trakcie budowy coraz więcej ludzi, zarówno z młodszego, jak i starszego pokolenia, przybywało do Świątyni, to jednak po
tej dacie można zauważyć wyraźny skok ilościowy (co oczywiste), ale i jakościowy w tym
procesie. Z perspektywy posługujących na co
dzień w Świątyni obserwujemy przeogromne
przyspieszenie od momentu, gdy wierni zaczęli
się gromadzić nie w Panteonie czy przed Świątynią, jak np. w czasie spotkań Światowych Dni
Młodzieży, lecz wokół ołtarza w górnej Świątyni. Tam zaczęła rosnąć wielka wspólnota i to
pokazuje ogromną moc wspólnotowej modlitwy. Każdy człowiek przeżywa osobiście swoje
spotkanie z Bogiem, ale jeżeli w tym spotkaniu
– na przykład podczas adoracji Najświętszego
Sakramentu – uczestniczy kilka tysięcy osób,
to moc tej wiary, siła tego modlitewnego skupienia, jest znacznie większa.
Z teologicznego punktu widzenia to sam
Bóg wskazuje miejsce szczególnego kultu
przez liczniej niż gdzie indziej udzielane
łaski i cuda. Ksiądz prowadzi sanktuaryjną Księgę Łask, w której zapisywane są dobrodziejstwa udzielane czcicielom Bożej
Opatrzności. Ile jest w niej obecnie zapisów?
W tej chwili takich potwierdzonych, zweryfikowanych przeze mnie zdarzeń, których
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opisy do nas dotarły, świadectw bardzo znaczącego działania Łaski Bożej jest kilkanaście. Ale proszę pamiętać, że te świadectwa
nie wyczerpują ogromu łask, jakie w tym
miejscu są udzielane. W naszej Świątyni nie
ma niedzieli, by przynajmniej kilkadziesiąt
osób się nie wyspowiadało. Nie liczę ogromnych kolejek w Adwencie czy Wielkim Poście. Dla mnie to jest wyraźnym znakiem
działania Bożej Opatrzności. Bo gdy człowiek ma czyste serce i wzbudza wiarę, to –
zgodnie ze słowami Chrystusa: Niech ci się
stanie według twojej wiary... – wiele osób
otrzymuje szczególne łaski. Nie wszyscy je
zgłaszają, nie wszyscy się nimi dzielą, nie
wszyscy otrzymują je natychmiast. Jestem
głęboko przekonany, że liczba osób, które doświadczyły szczególnych łask w tym
miejscu jest dziesiątki razy większa niż ta,
która na razie została zapisana w naszej księdze. Często ludzie wracają po kilku latach
i wspominają łaski, które niegdyś otrzymali. Tak będzie w powstającym Sanktuarium.
Warto, by wówczas dali świadectwo działania Opatrzności, które zostało zweryfikowane przez czas. Proszę również pamiętać,
że największe uzdrowienia, jakie się dzieją,
dotyczą spraw duchowych. Mogę zaświadczyć o tym, jak wiele nawróceń i przemian
życiowych dokonało się tu w czasie modlitwy oraz sakramentu pokuty i pojednania.
Kościół uważnie obserwuje to, co dzieje
się w jakimś miejscu, zanim wyda oficjalną decyzję. Proszę powiedzieć, w jakiej
perspektywie czasowej możemy, Księdza
zdaniem, spodziewać się dekretu o Sanktuarium Opatrzności Bożej?

BUDUJEMY SANKTUARIUM
Młyny Boże mielą powoli, ale bardzo dokładnie. Błogosławieństwo biskupa i uznanie
przez niego sanktuarium jest dla nas bardzo
ważne. Będziemy o to w stosownym czasie
występowali, ale kiedy to się stanie – trudno
powiedzieć. Może to zależeć od ilości udzielonych łask, a także wiary i oczekiwań ludu
Bożego. Myślę, że może to nastąpić w ciągu
nadchodzącego pięciolecia.
Sanktuarium to nie tylko pewne przywileje (choćby udzielania rozgrzeszenia
zarezerwowanego dla biskupa), ale i wymagania. Na przykład stała dostępność spowiedników, częściej odprawiane msze święte i nabożeństwa, gotowość do odprawienia
Eucharystii dla grupy pielgrzymów.
I do tego potrzebny jest nam rozwój infrastruktury tak, aby mogła zamieszkać tu większa liczba księży skoncentrowanych tylko na
posłudze coraz liczniejszym pielgrzymom.
Tym sposobem przeszliśmy do planów
powstania Domu Sanktuaryjnego „Nie jesteś sam”. Proszę, by zechciał Ksiądz Kustosz rozwinąć ten temat.
Już dziś w kaplicy Najświętszego Sakramentu mamy przygotowane dwa miejsca,
w których księża mogą nie tylko spowiadać,
ale także przeprowadzać rozmowy na trudne
niekiedy tematy, z jakimi zwracają się wierni.
To jednak nie wystarcza. Sanktuarium może
rozwijać się wówczas, gdy ta posługa duchowa będzie dostępna stale. Potrzebujemy więc
takiego domu, w którym moglibyśmy przyjąć
i zaopiekować się coraz większą liczbą ludzi,
którzy przybywają do nas i jako pielgrzymi,
i jako ci, którzy chcą po prostu zobaczyć to
szczególne na duchowej mapie Polski miejsce. Naszą intencją jest to, aby przybywający
do tego domu wiedzieli, że nie są sami. Nie
tylko dlatego, że czeka na nich Bóg, ale że
są oczekiwani również przez nas. Chcemy,
by każdy kto przyjedzie do Sanktuarium nie

tylko mógł w nim odpocząć czy posilić się
(choć to też ważne), ale także, by mógł pokrzepić się dłuższą rozmową z duchowym
przewodnikiem czy pogłębić swą wiedzę
religijną i wyjaśnić trudniejsze kwestie. Te
rozmowy są – i będą w dzisiejszych czasach
– coraz bardziej potrzebne.
W Domu Sanktuaryjnym „Nie jesteś sam”,
powinny więc znaleźć się miejsca, gdzie zamieszkają spowiednicy i przewodnicy duchowi oraz przestrzeń do spotkań różnych
grup wspólnotowych. I wiele innych pomieszczeń, tak bardzo w sanktuarium potrzebnych. Chcemy pielgrzymów przyjąć
w sposób jak najbardziej godny.
Dziękuję Księdzu Kustoszowi za rozmowę i życzę spełnienia naszych wspólnych
marzeń.
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Drogowskazy świętości

Czcząc relikwie, oddajemy hołd tym, którzy zasłużyli na niebo pięknym życiem.
Nie wystarczy jednak adorować ich szczątki. Trzeba zacząć ich naśladować i modlić się, by upraszali nam u Boga łaski cnót, których byli wzorem.

R

elikwie nie są talizmanami, które zapewnią nam powodzenie i uchronią
od zła. Ich kult jest jednak istotnym
elementem wiary w świętych obcowanie
i naszej wiary w zmartwychwstanie ciał.
Pierwsi chrześcijanie otaczali wielką czcią
groby męczenników. Budowali nad nimi ołtarze i pierwsze świątynie, bo chcieli uwielbiać Boga, dla którego współwyznawcy gotowi byli przelać krew. Wierzyli, że to miejsca
święte, gdzie w sposób szczególny działa
uświęcająca moc Boża, a zanoszone tam modlitwy mogą być skuteczniejsze. W średniowieczu sobór trydencki potwierdził, że wierni powinni czcić „święte ciała męczenników
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i innych żyjących z Chrystusem, gdyż były
żywymi członkami Chrystusa i świątynią
Ducha Świętego, który je wskrzesi do życia
wiecznego i obdarzy chwałą, i przez nie Bóg
udziela ludziom wiele dobrodziejstw”.
W tradycji chrześcijańskiej do ciał i przedmiotów związanych ze zmarłymi, którzy odeszli w nieskazitelnej opinii, odnoszono się
więc od początku z wielką czcią. Okresem
rozkwitu kultu relikwii był czas wypraw
krzyżowych (XI i XII w.), przy okazji których sprowadzono do Europy wiele cennych
pamiątek związanych z osobą Chrystusa, np.
kolumnę biczowania, gwoździe z krzyża czy
święte schody z pałacu Piłata z Jerozolimy.

ŚWIĘCI PRZEWODNICY NA DROGACH OPATRZNOŚCI
W wielu miejscach na świecie, także w Świątyni Opatrzności Bożej czci się na przykład
fragmenty Krzyża Świętego. Gdy w Wilanowie zostanie otwarta Kaplica Pokutna, relikwiarz znajdzie w niej swoje miejsce. Obecnie
umieszczony został w Kaplicy Najświętszego
Sakramentu, by pielgrzymi mogli w niej jednocześnie adorować Mistyczne Ciało Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i Drzewo
Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata.
Znane są także inne relikwie Chrystusowe:
płótno pośmiertne, czyli całun przechowywany w Turynie, chusta św. Weroniki z Manopello czy korona cierniowa, która przetrwała
pożar katedry w Notre Dame sprzed roku.
Samo słowo „relikwia”, tłumaczone z języka łacińskiego, oznacza pozostałość. To
szczątki ciała ludzkiego takie jak kości (a nawet całe ciało, jak w przypadku św. Andrzeja Boboli, św. o. Pio czy św. Rity), krew (św.
Jana Pawła II), włosy (na przykład z brody
św. Maksymiliana Kolbego), czyli relikwie
pierwszego stopnia. Relikwie drugiego stopnia to rzeczy, szaty lub drobiazgi używane na
co dzień przez świętego. W żadnym przypadku nie oddajemy jednak czci samym szczątkom, ale świętości osób, do których należały. Kult relikwii ma nas przybliżać do relacji
z Panem Bogiem, który jest źródłem doskonałości. Właściwie rozumiemy ich przeznaczenie, gdy prowadzą nas w ramiona Opatrzności i pomagają bardziej zaufać woli Boga.
W rotundzie wokół nawy głównej Świątyni Opatrzności Bożej znalazły się relikwie polskich wzorów wiary i pobożności:
św. Jana Pawła II, św. Maksymiliana Marii
Kolbego, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, św. Urszuli Ledóchowskiej. W swoich relikwiach
obecni są także: bł. Edmund Bojanowski,
św. Andrzej Bobola, bł. Honorat Koźmiński,
św. Zygmunt Szczęsny Feliński, św. Stanisław
Papczyński, św. brat Albert Chmielowski,

św. Faustyna Kowalska, bł. Franciszka Siedliska, a od stycznia także św. Józef Sebastian
Pelczar i bł. Klara Ludwika Szczęsna. Tuż po
beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego do Świątyni
Opatrzności Bożej w uroczystej procesji zostaną wniesione także Jego relikwie.
Dotknięcie czy ucałowanie relikwiarza jest
pięknym świadectwem wiary we wstawiennictwo naszych patronów. Święci i błogosławieni, których można adorować w Świątyni Opatrzności Bożej są bowiem nie tylko
świadkami i odblaskiem Bożej chwały, ale także orędownikami i przewodnikami, których
możemy wzywać w każdej potrzebie. Dzięki
nim, nie jesteśmy sami w drodze do Domu
Ojca, o czym przypomina inicjatywa nieustannej modlitwy różańcowej, którą wkrótce
rozpoczniemy i do której gorąco zachęcamy.
Każdy z uczestników modlitwy będzie mógł
podjąć zobowiązanie odmawiania codziennie jednej dziesiątki różańca. W ten sposób
każdego dnia czciciele Opatrzności Bożej odmówią pełny różaniec – tajemnice radosne,
światła, bolesne oraz chwalebne. „Różaniec
świętych – nie jesteś sam” będziemy podejmować w intencjach osobistych, intencjach
papieskich, intencjach Wspólnoty Providentia
Dei oraz wzajemnie za siebie. Nieustającą modlitwę rozpoczniemy 4 maja w uroczystość
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.
Zgłoszenia przyjmujemy do 28 lutego.
Zainicjowana przez kard. Kazimierza
Nycza modlitwa różańcowa pod hasłem
„Różaniec świętych – nie jesteś sam” stanowi kolejny krok na drodze zgłębiania przez
członków Wspólnoty Providentia Dei tajemnicy działania Bożej Opatrzności i współpracy z wolą Bożą. Naszymi przewodnikami
w tych poszukiwaniach stają się tym razem
Maryja, Królowa Polski oraz polscy święci
i błogosławieni.
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STEFAN KARD. WYSZYŃSKI – DROGA DO ŚWIĘTOŚCI

Społeczna Krucjata Miłości

Kard. Stefan Wyszyński zasłynął jako twórca i wytrwały realizator wielkich programów duszpasterskich: Wielkiej Nowenny Tysiąclecia Chrztu Polski czy nawiedzenia przez kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej wszystkich parafii w Polsce.

P

rogramy te były przezeń realizowane
w bardzo niekorzystnych warunkach
– bez pomocy mediów, bez wsparcia
organizacji katolickich, wśród szykan i ograniczeń stawianych przez komunistyczne władze.
Zaraz po zakończeniu roku milenijnego
1966, prymas rozpoczął realizację kolejnego
wielkiego programu – Społecznej Krucjaty
Miłości. Jej koncepcja została opublikowana
przez kard. Wyszyńskiego w 1967 r. w liście
pasterskim do wiernych wydanym przez prymasa na Wielki Post.
Program ten otwierał nowe tysiąclecie
chrześcijaństwa w Polsce. Przy okazji miał
on być praktyczną realizacją postanowień
Soboru Watykańskiego II, który zakończył
swe obrady zaledwie dwa lata wcześniej.
Celem Społecznej Krucjaty Miłości była
odnowa życia codziennego w Polsce, a jej realizacja miała doprowadzić Polaków do osobistego nawrócenia. W konsekwencji także
do głębokiej przemiany życia rodzinnego,
społecznego i narodowego.
Kluczem do tej przemiany miała być miłość. Jak pisał prymas w programowym liście
pasterskim:
„Któż z nas, najmilsi, nie pragnie być miłowany? (…) O miłość rodziców zabiegają
dzieci, walczą o jej wzajemne dochowanie rodzice, oczekują jej różne warstwy i klasy społeczne, całe narody. (…) Cała ludzkość trwa
w powszechnym pragnieniu miłości. Co więcej,
cały świat wyczuwa w niej swój ratunek”. Źródłem prawdziwej miłości jest, jak podkreślał
Prymas Tysiąclecia, Bóg: „Bóg-Miłość nasz
Ojciec jest (…) rodowodem naszej miłości (...).
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Odczuwana przez nas miłość (…) jest znakiem
rozpoznawczym naszego synostwa Bożego”.
Powinniśmy więc „powierzyć się miłości Boga
i bardziej Go miłować, a mniej się Go lękać”.
Zdaniem kard. Wyszyńskiego, początkiem zmiany na lepsze w społeczeństwie
było właśnie to osobiste nawrócenie człowieka. Pisał: „Każdy musi zacząć od siebie, abyśmy prawdziwie się odmienili”. Lepsze życie
każdego z nas prowadzić miało do odnowy
życia rodzinnego, a także społecznego, których kryzys miał źródło w „wynaturzonym
indywidualizmie”, jaki „doprowadził (…) do
rozbicia życia społecznego, zawodowego, gospodarczego (...), wprowadzając wszędzie zamiast współpracy (…) nieludzką zasadę walki
społecznych interesów, wojny wszystkich ze
wszystkimi”. Ten program zmiany społecznej opartej na osobistej przemianie moralnej
członków społeczeństwa nie był jednak łatwy
do wprowadzenia w czyn. Obliczony był na
wiele lat, z pewnością na kilka pokoleń.
Wiele wskazówek, których wówczas
udzielał Polakom prymas, z dzisiejszej perspektywy pozostaje wciąż zaskakująco aktualnych. W liście prymasa możemy przeczytać: „Nawet w stosunkach politycznych, gdzie
różnice poglądów najłatwiej doprowadzają
do sporów i namiętności, zachowajcie spokój,
umiar i opanowanie. Macie prawo i obowiązek wypowiadać z całą swobodą swoje sądy,
oceny i krytyki. (…) [Jednak] wszystkim,
którzy uważają się za waszych nieprzyjaciół,
zapłaćcie modlitwą i dobrym uczynkiem”.
A w innym miejscu: „postępujcie w duchu
nauk Soboru Watykańskiego II. Wdzięczni

STEFAN KARD. WYSZYŃSKI – DROGA DO ŚWIĘTOŚCI

Bogu za powołanie do Kościoła katolickiego,
(...) sami czujcie swoje powołanie do czynnego apostolstwa”.
Chyba jeszcze bardziej interesująco
brzmią wezwania ABC Społecznej Krucjaty
Miłości, spisane przez kard. Wyszyńskiego,
aby ułatwić wiernym zrozumienie zasad Krucjaty. Już pierwsze dwie z dziesięciu zasad robią wrażenie swą prostotą i powagą: „Szanuj
każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje.
Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata” oraz „Nie myśl źle o nikim. Staraj się
nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego”.
Nie mamy miejsca, by omówić tu wszystkie

wskazówki prymasa, zacytujmy więc jeszcze tylko punkt dziesiąty ABC: „Módl się za
wszystkich, nawet za nieprzyjaciół”.
Prymas sam postępował według głoszonych przez siebie zasad. Na kartach jego osobistych zapisków znajdujemy wielokrotne
wzmianki o tym, że modli się za komunistów,
za Bieruta, Gomułkę, za „chłopców z UB”,
ponieważ jego zdaniem właśnie oni najbardziej potrzebowali jego modlitwy. Przyszły
błogosławiony, propagując program Społecznej Krucjaty Miłości, zostawił nam więc osobisty przykład mocy chrześcijańskiej miłości,
która odmieniała Polskę i świat.

Zainicjowany cykl sześciu artykułów „Stefan Kard. Wyszyński – droga do
świętości” ma na celu przypomnienie nauczania, pracy duszpasterskiej
i niezłomnej posługi Prymasa Tysiąclecia dla polskiego Kościoła w czasach komunizmu, które dziś stanowią świadectwo jego drogi do świętości.
Autorem cyklu artykułów jest dr hab. Paweł Skibiński – historyk, politolog, wykładowca, publicysta, dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w latach 2010-2015. Przewodniczący zespołu redakcyjnego serii wydawniczej „Pro memoria”, na którą złożyły się tysiące
codziennych notatek sporządzanych przez kard. Stefana Wyszyńskiego
przez ponad 30 lat (lata 1948-1981).
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WYDARZENIA W ŚWIĄTYNI

Jubileusze małżeńskie

Ponad 120 małżeństw świętowało okrągłe rocznice swojego ślubu w Wilanowie.
Każde otrzymało okolicznościowe błogosławieństwo kard. Kazimierza Nycza.

W

sobotę 28 grudnia kard. Kazimierz
Nycz przewodniczył w Świątyni Opatrzności Bożej Mszy św.
dziękczynnej za dar rodziny. Metropolita
warszawski podkreślił, że jubileusze małżeńskie są świadectwem trwałości rodziny.
– Pokazują młodym ludziom, że warto być
w jednym, nierozerwalnym, świętym związku
małżeńskim, i nie tylko warto, ale jest to możliwe – przekonywał. To szczególnie ważne
w dzisiejszym świecie, kiedy wiele małżeństw
nie wytrzymuje próby czasu.
– Bóg pomaga wytrwać, walczyć z własnym egoizmem. On jest źródłem pokory
i pogody ducha – mówili Regina i Ferdynand
Obarowie, którzy świętowali 50-lecie małżeństwa. Kard. Kazimierz Nycz mówił również

o trudnej miłości małżeńskiej na co dzień,
o trudzie wychowania dzieci, o tym, że trzeba je chronić „od antywychowawcy, którym
często bywa współczesny świat”. Zachęcał,
by w małżeństwach nie brakowało miłości,
„która jest cierpliwa, łaskawa, przebaczająca”.
– Matka Boża nas do siebie zbliżyła – wspominali Teresa i Zygmunt Leszczyńscy, którzy
są małżeństwem od 62 lat. – Bez Bożej Opatrzności nic by się nie udało. Każdego dnia budzimy się i kładziemy spać z jedną myślą: dziękczynieniem Bogu za dzieci i wnuki, za wszelkie
dobro, którego doświadczamy z łaski Opatrzności. I za to, że otrzymaliśmy wystarczająco
wiele wiary i cierpliwości, zrozumienia, przebaczenia i wzajemnego zaufania, bo bez nich
nie uda się żadne małżeństwo.

Podziękuj za życie

Z okazji Dnia Świętości Życia zapraszamy na uroczystą Mszę św. dziękczynną.
28 marca będziemy prosić o poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej
śmierci.

P

rzez cały marzec modlitwie Wspólnoty
Providentia Dei przyświecać będzie intencja „O uznanie świętości życia – daru
Bożego – w osobie małego dziecka i starego
człowieka”. Z okazji przypadającego 25 marca
Dnia Świętości Życia zapraszamy wszystkich
czcicieli Bożej Opatrzności do powierzenia
w czasie Eucharystii wszelkich intencji związanych z ludzkim istnieniem. 28 marca o godz.
12.00 Mszy św. dziękczynnej za dar życia będzie przewodniczyć kard. Kazimierz Nycz.
Dzień Świętości Życia przypada dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem,
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w uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
Został ustanowiony w Kościele w Polsce
w 1998 r. w odpowiedzi na apel św. Jana Pawła II zawarty w encyklice Evangelium Vitae
ogłoszonej 25 marca 1995 r. Papież napisał
w niej, że „człowiek i jego życie jawią się nam
jako jeden z najwspanialszych cudów stworzenia…” (Evangelium Vitae, 84). Tego dnia
zebrani w Świątyni wierni odmówią także
Akt Dziękczynienia i Zawierzenia Opatrzności Bożej, a przed ołtarzem złożony zostanie
kosz wypełniony nadesłanymi przez Darczyńców intencjami.

WYDARZENIA W ŚWIĄTYNI

Byli posłuszni Bogu

Relikwie św. Józefa Sebastiana Pelczara i bł. Klary Ludwiki Szczęsnej, założycieli Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (sercanek)
19 stycznia wprowadzono do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.

Ś

więci swoim życiem pokazują, jak
być posłusznym Bogu i zaufać Bożej Opatrzności ‒ podkreślił kard.
Kazimierz Nycz, wskazując na relikwie
12 Polaków, które już złożone są w Świątyni.
19 stycznia dołączyły do nich relikwie św. Józefa Pelczara i bł. Klary Ludwiki Szczęsnej,
umieszczone w lewej nawie Świątyni, w pobliżu Świecy Niepodległości. Dokładnie sto
lat wcześniej, 19 stycznia 1920 r. bp Józef Pelczar wygłosił słynne kazanie przy zapaleniu
Świecy Niepodległości podarowanej Polakom przez papieża Piusa IX.
Eucharystii w Świątyni Opatrzności Bożej
przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce
abp Salvatore Pennacchio. Przy ołtarzu stanęli także: bp Artur Miziński, sekretarz generalny KEP wraz z biskupem rzeszowskim Janem Wątrobą i bp. Stanisławem Jamrozkiem
z archidiecezji przemyskiej oraz kard. Kazimierzem Nyczem, metropolitą warszawskim.
‒ Nie można zawęzić słowa „powołanie”,
odnosząc go tylko do drogi biskupów, księży i sióstr zakonnych. Bóg powołuje nas do
wejścia na drogę świętości. Powołuje nas do
małżeństwa, rodziny, pracy zawodowej, do
radości i cierpienia ‒ podkreślił metropolita
warszawski. Zaznaczył przy tym, że oddać
życie Bogu można nie tylko w akcie męczeństwa, ale także służąc swoim życiem „dzień
po dniu, godzina po godzinie” potrzebującym, ubogim, swojej rodzinie, dzieciom,
wnukom tak, jak robili to św. Józef Pelczar
i bł. Klara Ludwika Szczęsna.
Św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924)
był biskupem przemyskim, w 1911 r. powołał

do istnienia Papieski Kościelny Instytut Polski, z myślą o kapłanach przebywających
na studiach w Rzymie. Papież Jan Paweł II
18 maja 2003 r. w Rzymie ogłosił go świętym.
Współzałożycielka zgromadzenia sióstr
sercanek bł. Klara Ludwika Szczęsna (18631916), współpracując z nim, otworzyła ok.
30 domów zakonnych, posyłając siostry do
pracy wśród chorych i wśród dziewcząt, dla
których tworzyła przytuliska i szkoły praktyczne. Została beatyfikowana 27 września
2015 r. w Krakowie. Nazywana jest „patronką
wszystkich, którzy czynią dobro bez rozgłosu”.
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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

OFERTA SPECJALNA

ZAMÓW BIBLIĘ W PAKIECIE Z ALBUMEM
„HISTORIA BUDOWY ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ”!
• Idea, historia Świątyni Opatrzności Bożej
• Dowiesz się: skąd wziął się pomysł
Święta Dziękczynienia, czym jest
Ruchomy Teatr XXI wieku dla dzieci,
jak powstała duchowa wspólnota
Darczyńców Providentia Dei
• 117 zdjęć
• 17 rozdziałów
• Twarda oprawa, obwoluta

+
190 zł

Liczba egzemplarzy ograniczona.
Koszt wysyłki – GRATIS!

Zamówienia – tel. 784 241 628 w godz. 9.00 - 17.00
www.sklep.centrumopatrznosci.pl
Dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na budowę Świątyni Opatrzności Bożej.

Biblia komiks
Światowy bestseller! Biblia,
która podbiła serca młodych
na całym świecie.

99 zł

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.

Dziękuję
Magazyn Centrum
Opatrzności Bożej
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