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Wolność wymaga modlitwy
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BUDUJEMY SANKTUARIUM

dziękuję za gorące serca, które otwieracie na potrzeby pięknie-
jącego Sanktuarium i za Waszą obecność, zwłaszcza modlitew-
ną, podczas uroczystych celebr, świąt i narodowych uroczystości 
odbywających się w  Wilanowie. Dzięki Waszemu wieloletnie-
mu zaangażowaniu i  realizowanym w ostatnich latach pracom 
w Świątyni mogą bezpiecznie gromadzić się setki wiernych, także 
w czasie pandemii.

Trafne, opatrznościowe inwestycje w  transmisje interneto-
we i telewizyjne sprawiły, że Świątynia zagościła w domach milionów Polaków. Setki 
tysięcy osób poznało powstające Sanktuarium i  regularnie czerpie z  Dobrej Nowiny 
głoszonej z tego miejsca. Także wielu z Was, którzy osobiście uczestniczą w Eucharystii 
w swoich parafiach, korzysta z dodatkowej możliwości „obecności” w Świątyni i zgłę-
biania Słowa Bożego. To dla nas ogromna radość! Czas pandemii dobitnie pokazał, jak 
bardzo powstające Sanktuarium w Wilanowie jest potrzebne Polsce i światu.

Dziękuję tym, którzy włączyli się we wspólnotową modlitwę „Różaniec świętych 
– nie jesteś sam” zainicjowaną w mijającym roku. Bez wahania stanęliśmy na wezwa-
nie papieża Franciszka, by „na pandemię wirusa odpowiedzieć pandemią modlitwy”. 
W  tej wielkiej narodowej modlitwie pod przewodnictwem Matki Chrystusa oraz za  
pośrednictwem polskich świętych i  błogosławionych uczestniczy już ponad 9 tysięcy 
wiernych. To prawdziwe świadectwo wiary w Bożą Opatrzność. 

Zapraszam do lektury magazynu „Dziękuję”, którego 50. jubileuszowy numer wła-
śnie trzymacie w rękach. Niech dobry Bóg przez nadchodzący Adwent i zbliżające się 
święta Bożego Narodzenia wleje nadzieję w Wasze serca. Niech opromienia Was i Wa-
szych bliskich łaskami Bożej Opatrzności przez cały 2021 rok.

Kochani Czytelnicy magazynu „Dziękuję”,

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką;  
nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło.

(Iz 9,1)

Bóg się rodzi! Ten historyczny fakt odmienił losy świata i  los 
każdego z  nas. Klęknijmy i  adorujmy w  zachwycie, ciszy 
i pokorze narodzonego w betlejemskim żłóbku Boga, naszego 
Zbawiciela. Niech blask Jego narodzin towarzyszy nam nie 
tylko w świąteczne dni!

Redakcja „Dziękuję”

Arcybiskup Metropolita Warszawski



3
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Świątynia potrzebna jak nigdy dotąd!

T o był trudny rok dla wszystkich. Zmie-
niająca się na przestrzeni miesięcy 
sytuacja epidemiologiczna wymaga-

ła stałej troski duszpasterzy, by zapewnić 
wiernym bezpieczne uczestnictwo w liturgii. 
W  tym niełatwym czasie potwierdziło się 
jednak, jak bardzo potrzebna jest wierzą-
cym Świątynia Opatrzności Bożej. Nie tyl-
ko ze względu na swą wielkość sprzyjającą 
uczestnictwu wiernych w Mszach św., mimo 
pandemii, ale także dzięki nowoczesnym 
rozwiązaniom wprowadzanym we wnętrzu 
Świątyni. Błogosławieństwem dla tysięcy 
osób stały się codzienne internetowe trans-
misje Eucharystii.

– Transmisje te mogliśmy realizować dzię-
ki podjętym odpowiednio wcześniej decy-
zjom o inwestycjach w instalacje pozwalające 
na przesyłanie bardzo wysokiej jakości ob-
razu i dźwięku. I choć podejmując te prace, 
nikt nie mógł przewidzieć wybuchu pande-
mii, to decyzje okazały się opatrznościowe! – 
mówi Piotr Gaweł, Prezes Zarządu Centrum 
Opatrzności Bożej. 

– Dziś Słowo Boże głoszone w  Świątyni 
dociera do setek tysięcy wiernych, nie tylko 
z Polski, ale również z zagranicy, ewangelizuje, 
jest źródłem pociechy i pokrzepienia, umac-
nia wiarę, nadzieję i  miłość w  tym trudnym 
czasie, zaświadcza o sile i rosnącym znaczeniu 
tego niezwykłego Miejsca Świętego – dodaje 
kustosz powstającego Sanktuarium ksiądz Ta-
deusz Aleksandrowicz. – Trzeba podkreślić 
rolę Telewizji Polsat w  umożliwieniu wier-
nym duchowego uczestnictwa w  Eucharystii 

poprzez niedzielną transmisję Mszy św. dla 
dzieci o godz 10.30 na kanale „Polsat Rodzi-
na”, a dla dorosłych o godz. 9.00 na antenie 
„Polsat News” – mówi kustosz. 

 Od początku pandemii w  transmisjach 
telewizyjnych Mszy św. uczestniczyło łącz-
nie ponad 7,5 mln wiernych! Jak ważne jest 
promieniujące ze Świątyni światło wiary, za-
świadczają liczne listy, maile i  telefony, któ-
rych autorzy dziękują posługującym w Świą-
tyni księżom.

„Ujmuje nas sposób sprawowania liturgii 
przez Księdza Proboszcza wprowadzającego 
nas w tajniki sprawowania Najświętszej Ofia-
ry i wskazującego na znaczenie Słowa Boże-
go. Odkrywamy niby znane nam, ale jak się 
okazuje nie do końca poznane części Mszy 
Świętej” – taką refleksją podzielił się pan Zbi-
gniew z Jasła.

Nie brakuje głosów potwierdzających 
łączność z  powstającym Sanktuarium od 
osób, które nie rezygnują z  osobistego 
uczestnictwa w Mszach św. w swojej parafii, 
a jednocześnie pragną czerpać z głoszonego 
w tym miejscu Słowa Bożego. 

Koniec roku pozwala zobaczyć w pełni owoce ostatnich prac w Świątyni, 
dzięki którym Słowo Boże głoszone z tego miejsca może dziś, z wielką mocą 
nieść pocieszenie i pokrzepienie setkom tysięcy osób w całej Polsce i poza jej 
granicami.
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„Mieszkamy obecnie w  Chorwacji, gdzie 
nie ma regularnych mszy polskich, dlate-
go bardzo jesteśmy wdzięczni za możliwość 
wsłuchania się w Słowo Boże w naszym oj-
czystym języku i  jego mądre tłumaczenie 
i objaśnienie podczas kazań. Teraz, gdy ko-
ścioły w Chorwacji są otwarte i uczestniczy-
my już we Mszy św. tutaj na miejscu, to i tak 
nie przestaliśmy „włączać” Centrum Opatrz-
ności w niedziele o 9.00” – napisali państwo 
Weronika i Bartosz z Zagrzebia.

Wymieńmy inne wykonane w  tym roku 
prace. Nowa rozdzielnia elektryczna w Świą-
tyni poprawia funkcjonowanie sieci elektrycz-
nej, zapewnia bezpieczeństwo energetyczne 
i  przeciwpożarowe oraz stabilność zasilania. 
Warto wspomnieć o pracach służących wier-
nym, którzy nawiedzają Świątynię. To m.in. 
instalacja umożliwiająca przesyłanie dźwię-
ku pomiędzy głównymi częściami Świątyni, wyposażenie chóru w  elementy elektroaku-

styczne dla zespołów muzycznych i  chórzy-
stów, a  także system umożliwiający zdalną 
obsługę telebimów, na których wyświetlane są 
teksty liturgiczne. 

– Koszt wszystkich tegorocznych prac wy-
niósł przeszło milion złotych. Ich wykonanie 
było możliwe tylko dzięki ofiarności Darczyń-
ców wspomagających budowę Świątyni w tym 
trudnym – również i dla nich – czasie. Z całe-
go serca za tę ofiarność dziękujemy – podkre-
śla ks. Tadeusz Aleksandrowicz.

Czas pandemii każe nam z  rozwagą 
i ostrożnością planować kolejne prace sprzy-
jające rozwojowi powstającego Sanktuarium, 
zarówno we wnętrzu, jak i w otoczeniu Świą-
tyni, m.in. budowę Domu Sanktuaryjnego 
„Nie jesteś sam”. 

– Nie rezygnujemy z nich, lecz tylko od-
kładamy w czasie ich wykonanie. Gdy sytu-
acja się ustabilizuje, rozpoczniemy je z Bożą 
i Darczyńców pomocą – podsumowuje pre-
zes COB, Piotr Gaweł. 

Przy głównym wejściu w Świątyni znalazł swe miej-
sce poddany renowacji krzyż z 1999 r. – świadek 
jej budowy. Poświęcony przez kardynała Józefa 
Glempa, stał już na przyszłym placu budowy, gdy 
podczas czerwcowej pielgrzymki do Ojczyzny teren 
pobłogosławił z helikoptera Jan Paweł II.

Nad Kaplicą Najświętszego Sakramentu znalaz
ła się tablica zaprojektowana przez wybitnych  
artystów z Drapikowski Studio.
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Kolejny raz, 11 listopada, w obecności najwyższych władz państwowych, 
wnętrze Świątyni Opatrzności Bożej rozświetlił płomień Świecy Niepodległości. 
Jej miniatury zapłonęły o godzinie 19.18 także w tysiącach polskich domów.

T radycyjne obchody Święta Niepodle-
głości w  Świątyni Opatrzności Bożej, 
choć przebiegające w reżimie sanitar-

nym, miały w tym roku jeszcze bardziej du-
chowy, sprzyjający refleksji charakter.

Podczas Mszy św. prezydent Rzeczypo-
spolitej Andrzej Duda kolejny raz zapalił 
historyczną Świecę Niepodległości. Ten sam 
gest jednoczy od trzech lat tysiące Polaków, 
którzy o symbolicznej godzinie 19.18 odma-
wiają przy zapalanych miniaturach Świecy 
Niepodległości Akt Dziękczynienia Polski, 
zawierzając Opatrzności Bożej siebie samych 
i naszą Ojczyznę.

– W czasie II wojny światowej moi dziad-
kowie, ojciec i  jego rodzeństwo zostali wy-
wiezieni na Syberię. Gdy byłam dzieckiem, 
w szkole uczono zakłamanej historii, podpo-
rządkowanej propagandzie komunistycznej. 
Mój tata, który w czasie wojny był skoczkiem 
spadochronowym, a nade wszystko człowie-
kiem honoru, tłumaczył mi, jak było napraw-
dę. Zapalając Świecę Niepodległości, dzię-
kuję Bogu, że dziś żyjemy w  wolnej Polsce 
i już nikt nie musi fałszować historii – mówi 
p. Janina Graczyk z Jaworzna, przyznając, że 
płomień świecy sprawia, iż czuje się, jakby 
była w  wilanowskiej Świątyni, zjednoczona 
w modlitwie z tysiącami innych Darczyńców. 
– Czuję, że mam wielką rodzinę – przyznaje.

Podobne odczucia ma p. Jadwiga Krause 
z  Goleniowa, która również wspomina losy 
ojca. Ludwik Stefaniak zginął z rąk NKWD. 
Przy płomieniu Świecy Niepodległości Ja-
dwiga Krause myśli o wielu pokoleniach Po-
laków, którzy walczyli o  to, by wymarzona 

Ojczyzna znowu była wolna. Sama, urodzona 
na Kresach, pamięta wywózkę na Wschód. 
Wielu pozostało na zawsze na nieludzkiej 
ziemi: w  bezkresnych stepach Kazachstanu 
i lasach Archangielska. Jej rodzinie udało się 
przetrwać głód, przerażające zimno, biedę 
i choroby. Po sześciu latach zesłania wrócili 
bez butów i w ubraniu utkanym na drutach, 
ale z „Boże, coś Polskę” na ustach. Starsi z na-
maszczeniem całowali ojczystą ziemię.

– Wolność wymaga modlitwy – potwier-
dza p. Stefania Mierzejewska z  Krukówki, 
która w  tym roku po raz kolejny zapaliła 
też swoją Świecę Niepodległości i odmówiła 
Akt Dziękczynienia Polski, wdzięczna Bogu, 
który „już ponad tysiąc lat, od chrztu chroni 
Polskę i prowadzi, aby trwała mimo nieprzy-
jaciół i własnych słabości”.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
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 JUBILEUSZOWE WYDANIE

N ie byłoby Świątyni w  Wilanowie bez 
Was. Ale nie byłoby też bez Was maga-
zynu „Dziękuję”, którego jubileuszowy 

egzemplarz właśnie czytacie. To Wam, drodzy 
Darczyńcy i Czytelnicy magazynu „Dziękuję” 
należą się szczególne podziękowania.

Można powiedzieć, że znamy się dzięki 
stronom magazynu, którego pierwszy numer 
wydaliśmy w  2008 r. Dzięki niemu mamy 
możliwość regularnie gościć w Waszych pro-
gach, dostarczając informacji o  postępach 
prac przy wznoszonej w Wilanowie Świąty-
ni. Dlatego w  każdym numerze „Dziękuję” 
relacjonujemy też wszystkie ważne wydarze-
nia, które sprawiają, że to Sanktuarium żyje. 
Z radością piszemy też o Was, Darczyńcach, 
którzy nieustannie doświadczają tylu łask…

„Dziękuję za magazyn Centrum Opatrz-
ności Bożej, w których jest pokazane piękno 
Świątyni wewnątrz i na zewnątrz. Cieszę się 
również z tego, że moje wsparcie przyczynia 
się do tego” – pisał do nas niedawno p. Ginter.

To nie mury, choćby najbardziej majesta-
tyczne, wznoszą ku niebu tysiące modlitw. 
To nie one śpiewają pieśń wdzięczności Bogu 
za jego łaski i  nie one wylewają łzy prośby 
w  godzinę próby. To dzięki Wam Wotum 
Narodu obiecane przez naszych przodków 
rozbrzmiewa radością ludu chwalącego 
Bożą Opatrzność. Mamy nadzieję, że echo 

wypowiadanych tu tysiące razy słów „dzię-
kuję” słychać donośnie między wierszami 
artykułów, które od 12 lat tworzymy dla Was.

„Systematycznie otrzymuję magazyn 
»Dziękuję« i  pięknie ilustrowane foldery, 
które pozwalają mi cieszyć się postępem prac 
i podziwiać unikatowe rozwiązania architek-
toniczne Świątyni” – dzieli się p. Bogumiła 
Babiarz z Rakszawy.

„Dziękuję” jest nie tylko zapisem prze-
łomowych momentów w  budowie Świątyni 
Opatrzności Bożej, ale przede wszystkim 
świadkiem rozwoju rodzącego się Sanktu-
arium, powstającej Wspólnoty Providentia 
Dei, dziennikiem wzruszających świadectw 
z  życia darczyńców, którzy chcą dzielić się 
doświadczeniem opieki Bożej Opatrzności.

Wraz ze wzrostem duchowej wspólnoty 
wokół wznoszonej w  Wilanowie Świątyni, 
rósł także nasz magazyn. Pierwszy numer 
wydany w 2008 roku miał zaledwie cztery 
strony, ale rozszedł się w ogromnym nakła-
dzie 325  tys. Rozdawany w  kościołach pa-
rafialnych w Polsce oraz na błoniach Jasnej 
Góry w Częstochowie trafił też do Waszych 
serc. Choć „Dziękuję” ma skondensowaną 
formę, tych niewiele stron niesie setki do-
brych wiadomości dla Przyjaciół powstają-
cego Sanktuarium. Wciąż mamy Wam tyle 
do opowiedzenia…

To już 12 lat razem... Dziękujemy!
Pięćdziesiąt numerów naszego magazynu to prawie 4,5 mln egzemplarzy, 
które trafiły w Wasze ręce. A przecież wielu z Was dzieli się tym, co dobre 
z bliskimi. Dziękujemy!

Bądźmy w kontakcie!
Piszcie do nas, które tematy Was najbardziej interesują, i o czym chcielibyście 
przeczytać w kolejnych magazynach „Dziękuję”. Archiwalne numery są na stro-
nie internetowej: www.centrumopatrznosci.pl/czytelnia-magazynow-dziekuje/
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Kiedy w 2008 roku ukazywał się pierwszy numer 
magazynu „Dziękuję”, żelbetowe mury Świątyni 
sięgały 30 metrów. W kolejnych latach powstawała 
konstrukcja kopuły, którą na początku 2011 roku 
zwieńczył kilkumetrowy krzyż.

Prace przy miedzianej kopule trwały przeszło rok. 
W 2013 roku nasze oczy cieszyło gotowe już po-
szycie utworzone z tysięcy ręcznie uformowanych 
arkuszy blachy. Żelbetowa konstrukcja kopuły zo-
stała wcześniej zabezpieczenia i ocieplona, a prace 
zwieńczyły przeszklenia.

W czerwcu 2010 roku burzą braw wierni przywi-
tali pielgrzymkę z relikwiami bł. Jerzego Popie-
łuszki, w której z placu Marszałka Józefa Piłsud-
skiego wyruszyło ponad 100 tys. osób. Relikwie 
błogosławionego spoczęły wówczas w Panteonie 
Wielkich Polaków.

Uczestnicy czerwcowego Święta Dziękczynienia 
w 2015 roku byli zaskoczeni zmianami na budowie: 
obłożoną granitem i oszkloną Świątynią, ale także 
przestronnym i uporządkowanym placem, na któ-
rym dziś odbywają się uroczystości. Początek tych 
zmian miał miejsce dwa lata wcześniej. 

Największy na świecie portret Jana Pawła II znalazł 
się na frontonie Świątyni Opatrzności Bożej i zo-
stał odsłonięty tuż po beatyfikacji Papieża Polaka 
1 maja 2011 roku. Wizerunek powstał z blisko 
105 tys. nadesłanych fotografii portretowych wier-
nych z Polski i całego świata.

Na tę chwilę czekały pokolenia naszych ojców 
i dziesiątki tysięcy Darczyńców, którzy od lat wspie-
rają budowę Świątyni Opatrzności Bożej. Jej wrota 
otworzyły się dla wiernych 11 listopada 2016 roku. 
Triduum otwarcia zgromadziło przeszło 20 tys. 
wiernych z całej Polski.

TAK WIELE PRZEŻYLIŚMY RAZEM

2008

2011

2015

2010

2013

2016
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STEFAN KARD. WYSZYŃSKI – DROGA DO ŚWIĘTOŚCI

W  opinii wielu historyków kard. Ste-
fan Wyszyński jest przede wszyst-
kim postrzegany jako bohater 

sporu politycznego, który toczył się w okresie 
jego posługi prymasowskiej pomiędzy pań-
stwem komunistycznym a  Kościołem kato-
lickim. W ten sam sposób interpretowali jego 
działalność także jego ówcześni przeciwnicy 
– liderzy komunistycznego państwa. I sekre-
tarz KC PZPR Władysław Gomułka, w okre-
sie Wielkiej Nowenny i obchodów Milenium 
Chrztu Polski, wielokrotnie zarzucał pryma-
sowi Wyszyńskiemu rozpolitykowanie. 

Tymczasem prymas w  swoim ingresie do 
katedry warszawskiej w  początkach 1949 r. 
podkreślał, że politykiem nie jest. W styczniu 
1981 r. mówił z mocą: „Ja nie jestem agita-
torem, tylko nauczycielem i  poniekąd wy-
chowawcą. Dlatego muszę mówić to, czego 
w moim rozumieniu potrzeba dziś narodowi.”

Kard. Wyszyński nie unikał jednak zaan-
gażowania w kwestie polityczne, ale głównie 
dlatego, że komunistyczne państwo prowa-
dziło szkodliwą i  dewastującą politykę wo-
bec Kościoła i polskiego narodu. Przez całe 
lata nie istniała w  warunkach totalitarnego 
państwa żadna inna niezależna instytucja 
społeczna, poza właśnie Kościołem katolic-
kim i jego episkopatem, która mogłaby wy-
razić potrzeby i opinię Polaków. 

Prymas świadomie podjął się więc roli, by 
mówić w imieniu narodu. W  tej roli został 
zaakceptowany przez ogromną większość 

polskiego społeczeństwa i w tym kontekście 
należy czytać napis na wieńcu złożonym 
przez wiernych na trumnie kard. Wyszyń-
skiego: „Niekoronowanemu Królowi Polski”. 
Prymas Tysiąclecia był bowiem politycznym 
liderem, w  tym znaczeniu tego terminu, że 
ze wszystkich swych sił zabiegał o  dobro 
wspólne narodu, tak jak je rozumiał. 

Nie miał ambicji, by wykonywać mi-
sję przywódczą. Podjął ją z  konieczności. 
Z zadowoleniem więc widział sytuację, gdy 
Kościół w  Polsce i  on sam będą mogli zre-
zygnować z  jej pełnienia, a  przynajmniej 
bardzo ją ograniczyć. Jako częściowy powrót 
do normalności widział pojawienie się ru-
chu „Solidarności” w 1980 r. W życiu Polski 
zjawił się bowiem autentyczny podmiot spo-
łeczny, będący przedstawicielem większości 
narodu, który zdjął z Kościoła konieczność 
reprezentowania Polaków wobec komuni-
stycznego państwa. 

Kard. Wyszyński był człowiekiem bardzo 
przenikliwym, który zadziwiająco dobrze 
rozumiał mechanizmy rządzące polityką.   
Już w okresie swego uwięzienia w połowie 
lat 50. XX w. był w stanie z ogromną traf-
nością stwierdzić, że Zachód nigdy nie zde-
cyduje się na militarną interwencję w bloku 
sowieckim i w związku z tym Polacy muszą 
liczyć tylko na siebie w starciu z totalitarnym 
molochem. 

W  tej z  pozoru beznadziejnej sytuacji  
bronią narodu wobec agresji państwa komu - 

W służbie dobra wspólnego
Pogrzeb prymasa Wyszyńskiego zgromadził tysiące wiernych. Żegnano go jako 
duchowego przywódcę narodu. „Niekoronowanemu Królowi Polski” – taki na-
pis widniał na wieńcu złożonym przez wiernych na jego trumnie. O tym, jak 
swoją posługę narodowi rozumiał sam Prymas Tysiąclecia czytamy w kolejnym 
artykule dr. hab. Pawła Skibińskiego z cyklu „Stefan Kardynał Wyszyński – dro-
ga do świętości”.
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nistycznego miało być nawrócenie moralne 
i opieka Maryi. Zmiany społeczne bowiem, 
zdaniem prymasa, stanowiły konieczną 
konsekwencję przemiany moralnej poszcze-
gólnych członków wspólnoty. Jeśli – jak 
mówił – „Polska się uchrześcijani”, odzyska 
wolność. Mimo całej świadomości brutalno-
ści systemu władzy, kard. Wyszyński daleki 
był od przeceniania jego możliwości. Nie-
zmiennie uważał, że komunizm jest syste-
mem tak absurdalnym i  nienaturalnym, że 
nie przetrwa więcej niż kilka dekad. W tej – 
jak się okazało słusznej opinii – był niemal 
odosobniony. Większość jego rówieśników 
uznawało system sowiecki za trwały element 
rzeczywistości.

W  Wambierzycach, podczas trwających 
strajków sierpniowych, zalecał rodakom:

„Co jest potrzebne naszej Ojczyźnie, 
aby zapanował spokój i  równowaga. (…) 
Po pierwsze – pracować rzetelnie w poczu-
ciu odpowiedzialności sumienia. Po drugie 
– nie trwonić, nie marnować darów ziemi, 
ale oszczędzać, bo pamiętajmy – jesteśmy 
narodem ciągle jeszcze na dorobku. Nikt 
nas w tym nie wyręczy. Po trzecie – (…) le-
piej zaspokajać wszystkie potrzeby narodu, 
a więc potrzeby moralne, społeczne, religij-
ne, kulturalne i gospodarcze”.

Rady Prymasa Tysiąclecia są uniwersalne 
i aktualne nawet w czterdzieści niemal lat od 
jego śmierci. 

STEFAN KARD. WYSZYŃSKI – DROGA DO ŚWIĘTOŚCI

Powitanie papieża Jana Pawła II na lotnisku Okęcie w Warszawie rozpoczynające I pielgrzymkę do Ojczyzny.
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WYDARZENIA W ŚWIĄTYNI

N ie martw się, co będzie jutro. Diabeł 
jest od tego specjalistą. On ma taką 
zimną dłoń, którą czasem kładzie 

nam na czole i każe nam myśleć: co to bę-
dzie? Nie mamy żadnego wpływu na to, co 
będzie, podobnie jak na to, co było wczo-
raj. Ale dziś możemy korzystać z  tej łaski, 
jaką daje Bóg, żeby móc rzucać swoje życie 
w Jego ręce i mówić: Panie, ufam Tobie, na-
prawdę. Ty mnie prowadź, Ty mnie nieś – 
mówił ks. prof. Robert Skrzypczak 19 wrze-
śnia, podczas kolejnego dnia skupienia. 
W Świątyni Opatrzności Bożej, która prze-
żywała tego dnia swój odpust parafialny, 
słuchało go wielu pielgrzymów i Darczyń-
ców. Z  radością włączyli się w  ado rację 
Najświętszego Sakramentu i  „Różaniec 
świętych – nie jesteś sam”, a następnie wy-
słuchali konferencji pt. „Jeżeli Opatrzność 
Boża czuwa nad nami, to dlaczego potrze-
bujemy wstawiennictwa świętych?” i homi-
lii ks. Skrzypczaka. Profesor PWTW prze-
konywał, że nawet gdy mamy wrażenie, że 
idziemy na dno, warto uchwycić się Chry-
stusa, bo On doprowadzi nas ostatecznie do 
chwały, do prawdziwego szczęścia.

Podczas Mszy św. w darach ołtarza zanie-
siono kosz wypełniony po brzegi intencjami, 
nadesłanymi lub przyniesionymi osobiście 

przez Darczyńców. W  dniu skupienia było 
ich ponad 3,5 tysiąca!

Po zakończonej Mszy Świętej odmówio-
no Litanię do Opatrzności Bożej, a ks. Tade-
usz Aleksandrowicz, kustosz powstającego 
Sanktuarium, poświęcił dewocjonalia przy-
niesione przez pielgrzymów. Wielu z  nich 
skorzystało z  przywileju, jaki daje Karta 
Darczyńcy i  zwiedziło wystawę w Muzeum 
Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz 
Panteon Wielkich Polaków.

Po co nam święci, gdy jest Opatrzność?
Feretrony z portretami czternaściorga polskich świętych i błogosławionych, któ-
rych relikwie znajdują się w Świątyni Opatrzności Bożej, stanęły w prezbiterium 
podczas ósmego dnia skupienia dla Darczyńców.

Wszystkich zainteresowanych treścią konferencji i  homilii wygłoszonych 
w czasie dni skupienia zapraszamy do czytelni internetowej pod adresem: 
www.centrumopatrznosci.pl/dni-skupienia/
Osoby pragnące otrzymać tradycyjną papierową wersję książeczki, prosi-
my o kontakt pod numerem tel. 22 201 97 12.
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„R óżaniec świętych 
– nie jesteś sam” 
gromadzi dziś już 

ponad 9 tysięcy uczestników. 
Ta wspólnotowa modlitwa ma 
ogromną moc. Bo jedna dzie-
siątka różańca to tak mało, 
a zarazem tak wiele. Święty Jan 
Maria Vianney zwykł mawiać, 
że „jedno tylko Zdrowaś Mary-
jo dobrze powiedziane potrząsa 
całym piekłem”. Wielu świętych 
powtarzało, że jest to modli-
twa, która niszczy każde dzieło 
szatana. W  modlitwie różań-
cowej oddajemy się całkowicie 
w obronę Maryi w obliczu nie-
bezpieczeństwa i  razem z  Nią 
wielbimy Boga. Różaniec jest 
cudownym lekiem na wszystkie 
nasze niepokoje i obawy, które 
nosimy w  sercach. Powtarza-
my w tej modlitwie z mocą, że 
Bóg jest z nami – tak jak trwał 
z Maryją. Napełniamy rytmicz-
nie nasze serce Dobrą Nowiną.

„Bardzo cenię możliwość 
uczestniczenia w  tej modli-
twie – pisze do nas p. Renata 
Szaszka. – Ogromnie umac-
niająca jest dla mnie świa-
domość, że jestem cząstką 
potężnej modlącej się Wspól-
noty, w  której, zgodnie ze 

swoją obietnicą, jest obecny 
Pan. Doświadczenie naszego 
Narodu pokazuje, jak wielką 
siłą jest taka zgodna modli-
twa. Włączenie w nią daje mi 
poczucie – dzięki polecanym 
intencjom – zajmowania nie-
zastąpionego miejsca w  Ko-
ściele polskim i  powszech-
nym”. Pani Renata podkreśla, 
że w rozważaniach z książecz-
ki towarzyszącej „Różańco-
wi świętych – nie jesteś sam” 
odnajduje wielkie umocnienie 
zaufania Bożej Opatrzności, 
zarówno w  czasie trwającej 
pandemii, jak i  w  niełatwych 
doświadczeniach jej własnego 
życia: „otuchą napawa wsta-
wiennictwo świętych, którzy, 
jak wierzę, towarzyszą nam 
w tej modlitwie”.

Dzielmy się radością z owo-
ców działania modlitwy różań-
cowej w  naszym życiu. Nasze 
świadectwo może zachęcić 
wiele nieznanych nam osób do 
spotkania z Bogiem i Jego Mat-
ką w  „Różańcu świętych – nie 
jesteś sam”. To wielki skarb, któ-
ry możemy mnożyć, dzieląc się 
z innymi! Nieustannie czekamy 
na nowe zgłoszenia pod nume-
rem: 25 753 37 41.

Niech rośnie wspólnota różańcowa!
Dla jednych jest umocnieniem w chwilach życiowych trudności, innym po-
maga przetrwać niełatwy czas pandemii. Świadectwa darów otrzymywanych 
codziennie w modlitwie różańcowej za przyczyną Matki Bożej i świętych mogą 
przyciągnąć tych, którzy się wahają, lękają, wątpią! Dzielmy się tym skarbem 
z innymi!

RÓŻANIEC ŚWIĘTYCH – NIE JESTEŚ SAM
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Nasz bestseller w kategorii gier edukacyjnych  
dla całej rodziny. Inspiruje do rozmów o historii 
ojczystej i wybitnych postaciach w dziejach Polski.  
Zacieśnia więzi rodzinne. 

Gra dla 2-6 uczestników, wiek graczy: 5 - 99 lat 
56 kart z obrazkami o wymiarach 6 x 6 cm;  
książeczka z opisem scen historycznych (36 s.)  
Wymiary pudełka: 13 x 4 x 13 cm. 

Pamiątka kanonizacji papieża Polaka 
z 27 kwietnia 2014 r. Reprodukcja nałożona na 
płytę z włókien drzewnych. Głębokie, nasycone 
barwy wraz ze złoceniami tworzą wyjątkowy 
efekt wizualny. Dzieło wykonano z najwyższą 
starannością. Wizerunek św. Jana Pawła II 
można powiesić na ścianie.  
To wyjątkowy prezent na zakończenie  
roku 2020 – stulecia urodzin  
naszego Papieża.

Wymiary: 30 x 30 cm  
Waga: 880 g 

Spraw radość bliskim  
na Święta Bożego Narodzenia!

Złota IKONA z wizerunkiem  
Ojca Świętego Jana Pawła II 

„100 lat odzyskania niepodległości”.  
Gra Memory

50 zł
+ koszt 
wysyłki

35 zł
+ koszt 
wysyłki

60 zł
+ koszt 
wysyłki

TERAZ  
W KOMPLECIE  
ŚWIĄTECZNYM

Gra Memory + Album 
„Historia budowy  
Świątyni Opatrzności Bożej  
1791-2016”

+


