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chociaż cały świat doświadcza pandemii,  jako chrześcijanie 
chcemy przypominać o świetle, które zabłysło dla wszystkich. 
Tym światłem jest Chrystus, którego śmierć i  zmartwych-
wstanie nadają sens naszej egzystencji i  przynoszą nadzieję, 
że życie nie ogranicza się do dnia dzisiejszego. Tu, w Świąty-
ni Opatrzności Bożej, dziękujemy Bogu za to, że przeżywając 
trudny czas, możemy być równocześnie świadkami radości ze 
zbliżającej się Wielkanocy. Mamy być światłem świata, jak na-

zywa nas Chrystus, mamy być świadkami tego, że Bóg jest blisko nas, dlatego nie 
możemy poddawać się smutkowi.

Dziękuję Wam wszystkim, którzy tworzycie to Święte Miejsce. Dziękuję też Bogu 
za tych, dla których Świątynia powstaje, którzy Świętej Opatrzności zawierzają siebie 
i bliskich, sprawy naszej Ojczyzny i całego świata. To dziękczynienie i zawierzenie ma 
w tym roku swoje szczególne znaczenie. Wszyscy ufamy, że już wkrótce będziemy mo-
gli bez ograniczeń gromadzić się w naszej Świątyni. Pozostając w duchowej łączności, 
modlimy się, by móc wspólnie cieszyć się z  beatyfikacji Sługi Bożego kard. Stefana 
Wyszyńskiego, która – jeśli Bóg da – odbędzie się jeszcze w tym roku.

Silni tą wiarą i  nadzieją przeżywajmy Wielki Post w  łączności z  powstającym 
Sanktuarium. Wpatrując się w  jeszcze piękniejszy Krzyż Paschalny, który zawisł 
w Środę Popielcową w prezbiterium Świątyni, czerpmy duchowe siły z tego miejsca. 
Już dziś zapraszam do uczestnictwa w kwietniowym dniu skupienia, do żywego kon-
taktu i dzielenia się swoimi osobistymi przeżyciami. Chcemy w tym miejscu jeszcze 
mocniej nieść wsparcie duchowe dla tych, którzy go potrzebują. 

W naszej modlitwie „Różaniec świętych – nie jesteś sam” uczestniczy już ponad 
10 tysięcy osób. To ogromna siła duchowa, ale także niezwykła wspólnota, która trosz-
czy się o siebie nawzajem. Zachęcam, by ci, którzy tego pragną, włączali się w tę mo-
dlitwę, a ci, którzy potrzebują umocnienia, nie wahali się prosić o nią tę wspólnotę.

Kochani Darczyńcy,

Niech Wielkanocne Misterium, do którego przygotowu-
jemy nasze serca przez okres Wielkiego Postu, rozpali 
w nas pragnienie stania się autentycznymi świadkami 
miłości – objawionej na krzyżu, wiary – leczącej słabo-
ści i nadziei – przekraczającej doczesność.

Zespół Centrum Opatrzności Bożej

Arcybiskup Metropolita Warszawski



3

 BUDUJEMY SANKTUARIUM 

Sanktuarium na miarę nowego tysiąclecia

Ś wiątynia Opatrzności Bożej to sanktu-
arium, które zostało otwarte 11 listo-
pada 2016 r.

– Dziś wchodzi ono w  kolejny etap roz-
woju, stając się prawdziwym Sanktuarium na 
miarę nowego tysiąclecia, które korzysta ze 
wszystkich nowoczesnych technologii, po-
zwalając wiernym na bliski kontakt – zarów-
no poprzez duchowe uczestnictwo w liturgii, 
nabożeństwach, jak i w wielu innych wyda-
rzeniach. Pandemia uświadomiła nam, że 
nasza posługa wykracza daleko poza granice 
Wilanowa i Warszawy, a nawet Polski. Dzięki 
przekazowi internetowemu i telewizyjnemu 
nasza Świątynia znacząco poszerzyła swoje 
ściany, stając się bliska milionom wiernych 
z całego świata, którzy znaleźli się w orbicie 
naszego duszpasterskiego oddziaływania – 
mówi kustosz powstającego Sanktuarium  
ks. Tadeusz Aleksandrowicz. 

Dzięki telewizji Polsat już miliony wier-
nych uczestniczą w  Eucharystii w  wilanow-
skiej Świątyni. Co niedziela Msze Święte dla 
dzieci transmitowane są na kanale Polsat 
Rodzina, a  dla dorosłych na antenie Polsat 
News. Co więcej, dziesiątki tysięcy osób ko-
rzystają również z transmisji w internecie.

– Dziś człowiek, który stoi w  obliczu 
lęku, samotności, utrudnionego dostępu do 
kościołów może być pewny, że Świątynia 
Opatrzności Bożej jest blisko niego – zapew-
nia ks. Tadeusz Aleksandrowicz. – Pandemia 
nasiliła objawy chorób cywilizacyjnych, ale 
jednocześnie stała się duszpasterską szansą 
dla Kościoła, który w obecnej rzeczywistości, 

nowymi metodami musi docierać z  nie-
zmiennym przekazem Ewangelii. Ludzie po-
trzebują dziś, jak nigdy dotąd, nadziei i po-
czucia sensu życia. Gdzie znajdą odpowiedź 
na najważniejsze egzystencjalne pytania, jeśli 
nie u największego Przyjaciela – Chrystusa, 
który jest Drogą, Prawdą i  Życiem? Gdzie, 
jeśli nie w sakramentach, doświadczą uzdra-
wiającego działania Boga? – pyta kustosz, 
wyrażając nadzieję, że po ustaniu pandemii 
tysiące ludzi, którzy doświadczyli wspar-
cia płynącego z  powstającego Sanktuarium, 
będą w  tym miejscu chciały oddawać Bo-
żej Opatrzności swoje życie i  składać Bogu 
dziękczynienie.

W  czasie  pandemii  Świątynia  Opatrzności  Bożej  stała  się  bliska  setkom 
tysięcy  osób  szukających  oparcia  i  nadziei  w  trudnościach,  z  którymi  się 
mierzą. Znajdują ją dzięki nowym technologiom, ale ogromna w tym zasługa 
duszpasterskiej wrażliwości kapłanów z Wilanowa.
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Z aprojektowany przez Hannę Dąbrow-
ską-Certę krzyż ołtarzowy od 2011  r. 
zdobi Panteon Wielkich Polaków. Jego 

powiększony wizerunek zawisł nad ołtarzem 
w  2016 r., tuż przed otwarciem Świątyni.  
Stał się on rozpoznawalnym symbolem Świą-
tyni Opatrzności Bożej.

Dwustronny krzyż ma niezwykłą sym-
bolikę. Jego pasyjną stronę wieńczy Manus 
Dei (łac. ręka Boga Ojca) w  geście błogo-
sławieństwa. Układ palców według tradycji 
oznacza greckie litery IC XC – skrót imie-
nia Jezus Chrystus. Dwa palce – wskazu-
jący i  środkowy – oznaczają również dwie 
natury Chrystusa: boską i  ludzką. Na tej 
stronie krzyża widzimy postaci Matki Bo-
żej i  Jana Ewangelisty, którzy w  ramionach 
krzyża rozważają w milczeniu mękę i śmierć 
Chrystusa. U stóp krzyża, w nawiązaniu do 
odkupieńczej śmierci Chrystusa znajdują się 
postaci Adama i Ewy, wychodzące z grobu. 

Druga strona krzyża, chwalebna, ukazuje 
postać Chrystusa w czerwonych szatach ar-
cykapłańskich. Zwieńczenie krzyża stanowi 
ręka Boga Ojca trzymająca wieniec laurowy, 
który oznacza królewską godność Jezusa 
Chrystusa. Przy prawym ramieniu Jezusa 
widnieje wizerunek św. Jana Pawła II, przy 
lewym – bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Kie-
lich u  stóp Chrystusa otaczają promienie, 

Krzyż Paschalny w nowej odsłonie
Dobrze znany czcicielom Opatrzności Bożej krzyż znad ołtarza wilanowskiej 
Świątyni został zastąpiony przez jeszcze piękniejszą replikę.

Krzyż Paschalny 
strona pasyjna

Krzyż Paschalny 
strona chwalebna
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symbolizujące krew i  wodę wypływające 
z przebitego boku Zbawiciela. 

Krzyż Paschalny w nowej odsłonie powstał 
w  pracowni konserwatorskiej „Croaton” 
Pawła Sadleja.

– Replika, którą wykonaliśmy, w pełni za-
chowuje swoje historyczne parametry i wy-
miary: wysokość 250 cm, a długość ramion 
krzyża 195 cm. Nie mogła też przekroczyć 
150 kg wagi, wyważenie krzyża musiało po-
zwolić na zawieszenie go na dwóch kilku-
dziesięciometrowych linkach. Wykonaliśmy 
go z drzewa sosnowego, obłożonego wytrzy-
małą sklejką, używaną do budowy jachtów. 
Użyliśmy tych samych technik co w pierwo-
wzorze, wykorzystując materiały szlachetne, 
jak złoto w płatkach. Dzięki temu krzyż zy-
skał świetlistość i  intensywność oraz wyra-
zistość barw. Przetrwa wiele lat, zachowując 
barwy, zawieszony nad ołtarzem w prezbite-
rium – zapewnia artysta.

Poświęcenie nowego Krzyża Paschalnego 
odbyło się 17 lutego w Środę Popielcową.

– Dla chrześcijan krzyż nie jest znakiem 
końca życia, ale nowego początku w  Chry-
stusie Zmartwychwstałym. Chrześcijanin to 

człowiek paschy, czyli przejścia z  życia do-
czesnego przez śmierć do Zmartwychwsta-
nia. Podwójna symbolika pozwoli nam na 
nowo przeżywać ofiarę i  zwycięstwo Chry-
stusa nad śmiercią w różnych okresach roku 
liturgicznego, co zostanie podkreślone po-
przez odwracanie krzyża. W  czasie wielka-
nocnym pokażemy wiernym jego chwalebną 
stronę, by mogli widzieć Chrystusa żyjącego, 
z otwartymi oczami i w szatach królewskich. 
W uroczystość Podwyższenia Krzyża Święte-
go na powrót ukażemy pasyjną stronę, która 
jest znakiem, że na ołtarzu uobecnia się ofia-
ra Jezusa Chrystusa – wyjaśnia ks. Tadeusz 
Aleksandrowicz, kustosz Sanktuarium.

BUDUJEMY SANKTUARIUM
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Redakcja: W wielkiej przestrzeni Świątyni 
Opatrzności Bożej droga do Kaplicy Adora-
cji stała się jakby prostsza. Widać z daleka...

Mariusz Drapikowski: …drogowskaz 
„napisany światłem”, rytowany w  krysztale. 
Litery wskazujące na Kaplicę Adoracji sta-
nowią część kompozycji. W ramiona krzyża 
wpisane zostało bursztynowe koło z mono-
gramem oznaczającym Chrystusa w  języku 
greckim. Krzyż został wykonany z  niezwy-
kle rzadkiego, brazylijskiego czerwonego 
kryształu górskiego. To podwójna symboli-
ka: czerwień to barwa przynależna królowi, 
ale to również symbol krwi przelanej dla od-
kupienia świata.

Bursztyn jest jednym z  ulubionych ka-
mieni Państwa pracowni. To wasz zespół 
tworzył bursztynowe suknie dla Ikony Ja-
snogórskiej czy projekt bursztynowego oł-
tarza do kościoła św. Brygidy w Gdańsku.

Koło, którego nie należy mylić z  hostią, 
z literami oznaczającymi Chrystusa wykona-
liśmy z bursztynu, bo ten materiał kojarzy się 
z Polską. Jest takim narodowym kamieniem. 
W otoczeniu bursztynu, z tego koła wyrasta 
ośmioramienna gwiazda.

Liczba ramion jest symboliczna?
W numerologii judaistycznej siedem jest 

cyfrą pełną, zamkniętą. Na liczbę osiem 
składają się liczby siedem i  jeden. Jedynka 
jest nowym życiem, nowym powstaniem. 
Często występuje w  miejscach, gdzie chce-
my przekazać ideę Zmartwychwstania – na 
przykład w chrzcielnicach, które bywają wła-
śnie ośmiobokiem. W naszym przypadku to 
także subtelny przekaz o  powstaniu z  mar-
twych Jezusa.

Państwa pracownia projektowała ołta-
rze, monstrancje i  elementy wystroju sa-
kralnego dla wielu świątyń w  Polsce i  na 
świecie. Teraz wasze dzieło zdobi także 
Świątynię Opatrzności Bożej.

 To ważne miejsce dla wszystkich Pola-
ków. Świątynia jest wyrazem wdzięczności 
narodu za odzyskaną wolność. To przesłanie 
jest bliskie także naszym sercom.

Brama do Chrystusa
Wyjątkowa  tablica  z  wieczną  lampką  zaprojektowana  przez  wybitnych  ar-
tystów  z  „Drapikowski  Studio”  ozdobiła  wejście  do  Kaplicy  Najświętszego  
Sakramentu. O niezwykłym projekcie opowiada Mariusz Drapikowski.
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Ż yli w  tym samym czasie, przypadają-
cym na zabory i kasatę zakonów. Wa-
cław Koźmiński, urodzony w  1829 r. 

w Białej Podlaskiej, w gimnazjum zaniechał 
praktyk religijnych i stracił wiarę. W 1846 r. 
został uwięziony w  Cytadeli Warszawskiej 
za rzekomy udział w  spisku przeciwko ca-
rowi. Ciężko wówczas zachorował na tyfus.  
Od wielu lat jego matka modliła się o nawró-
cenie syna, a gdy jego życie było zagrożone, 
błagała Boga o  dar uzdrowienia. Została 
wysłuchana w obydwu sprawach. W 1848 r. 
wstąpił do klasztoru kapucynów i  otrzymał 
imię Honorat.

Powołanie Zygmunta Szczęsnego Feliń-
skiego zrodziło się z kolei nad grobem przy-
jaciela, Juliusza Słowackiego, choć już jako 
młodzieniec złożył ślub czystości. Został ar-
cybiskupem Warszawy, w czasie największego 
wrzenia, manifestacji patriotycznych i  wy-
buchu powstania styczniowego. Bł. Honorat 
Koźmiński wspominał, że rządy abp. Feliń-
skiego były jak „wiew Ducha Świętego”. W cią-
gu kilkunastu miesięcy zrobił tyle, ile poprzed-
nicy przez lata: odrodził życie religijne stolicy, 

upowszechnił nabożeństwo majowe, szerzył 
kult Najświętszego Sakramentu. Opiekun sie-
rot, ubogich i wysiedlonych, przeszedł do hi-
storii jako wielki czciciel Matki Najświętszej. 
Podobnie jak bł. Honorat Koźmiński, który 
założył 25  zgromadzeń zakonnych i  zasłynął 
w Warszawie jako znakomity spowiednik i re-
kolekcjonista, który pragnął odnowić życie 
religijne w polskim społeczeństwie.

Obydwaj większość swego życia spędzili 
w  odosobnieniu: św. Zygmunta Szczęsnego 
Felińskiego car wygnał na 20 lat na Sybe-
rię, a potem zesłał aż do śmierci do galicyj-
skiej wioski, bł. Honorata Koźmińskiego po 
kasacie zakonu kapucynów przymusowo 
przewieziono do klasztoru w  Zakroczymiu, 
potem do Nowego Miasta n. Pilicą, gdzie po-
został do końca życia.

Ich wizerunki zawiera druga dziesiątka 
„Różańca świętych – nie jesteś sam”. Niech 
ich życie, będące wzorem wytrwałości w cier-
pieniu, zachęci kolejne osoby do włączenia 
się w modlitwę „Różaniec świętych – nie je-
steś sam”. Zgłoszenia pod tel. 25 753 37 41. 

Święci blisko nas
Obydwaj, uwięzieni i prześladowani, ukochali Maryję i modlitwę różańcową. 
Teraz św. Zygmunt Szczęsny Feliński i bł. Honorat Koźmiński będą towarzy-
szyć w odmawianiu drugiej dziesiątki „Różańca świętych – nie jesteś sam”.

RÓŻANIEC ŚWIĘTYCH – NIE JESTEŚ SAM

św. Zygmunt Szczęsny Feliński

bł. Honorat Koźmiński
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STEFAN KARD. WYSZYŃSKI – DROGA DO ŚWIĘTOŚCI

K ard. Stefan Wyszyński nie był – 
w  przeciwieństwie do Jana Pawła II 
– specjalistą od antropologii, nie zaj-

mował się także ściśle pojmowaną teologią 
ciała czy ludzkiej płciowości. Jednak w  jego 
homiliach i  tekstach rozważań znajdziemy 
wiele odniesień do specyfiki tożsamości, zna-
czenia, roli i obowiązków w świecie i w spo-
łeczeństwie zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

W 1962 r. w kazaniu wygłoszonym w war-
szawskiej archikatedrze św. Jana, kard. Wy-
szyński mówił tak na ten temat, komentując 
tytułowy fragment Biblii:

„Autor natchniony (…) chciał przez to 
podkreślić, że właściwie jest jeden człowiek 
o wspólnym zadaniu, tylko można go oglądać 
niejako z dwóch stron: jako mężczyznę i jako 
kobietę. Nie można mówić o woli przeważa-
jącej jednego lub drugiego człowieka. Jest to 
wola równa, wola całkowitej, wewnętrznej 
niezależności [obu płci – dop. autora]”.

W  swych wypowiedziach, szczególnie 
wiele uwagi prymas poświęcił roli kobiety. 
Mówił o  jej wyjątkowym znaczeniu w  spo-
łeczeństwie oraz w  Kościele. Nawiązywał 
wielokrotnie do tej kwestii w  tekstach skie-
rowanych do polskich kobiet i  dziewcząt. 
Wiele tego typu refleksji znajdujemy także 
w jego wypowiedziach skierowanych do spo-
łeczności Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, 
potocznie tzw. „Ósemki”, czyli żeńskiego in-
stytutu świeckiego, którego Wyszyński był 

współzałożycielem. Za jego czasów Instytut 
działał pod inną nazwą, nawiązującą do Ja-
snogórskiego Wizerunku Matki Bożej.

Właśnie kult maryjny, tak kluczowy dla 
rozumienia myśli i wrażliwości Prymasa Ty-
siąclecia, stanowił wielokrotnie podstawę do 
podejmowania przez niego tematów związa-
nych z „pierwiastkiem kobiecym” w rzeczy-
wistości świata i  Kościoła. W  przywołanym 
już tutaj kazaniu prymasowskim z  1962 r. 
mówił m.in.: „[Maryja – dop. autora] Służeb-
nica została Bogarodzicą i Królową. I tak jest 
również w  rodzinie. Jeśli kobieta przyjmie 
postawę, na którą zdecydowała się Maryja, 
wówczas króluje. Króluje przez wielką miłość 
i gotowość całkowitego oddania się i poświę-
cenia sprawie nowego człowieka”.

Prymas nie zamykał oczu na dokonują-
ce się w jego epoce zmiany pozycji społecznej 
kobiety, na gwałtowną emancypację kobiet. 
Odbierał ją jako zjawisko zasadniczo pozy-
tywne, ale krytykował te jego przejawy, któ-
re ówcześni ideolodzy starali się skierować 
przeciwko chrześcijaństwu.

W  1964 r. poświęcił tej kwestii kolejne 
ze swoich kazań, wygłoszone w  Warszawie. 
Zwracał w nim uwagę, że to chrześcijaństwo 
i Kościół stworzyły historycznie warunki do 
zachowania przez kobietę podmiotowości 
w społeczeństwie. Mówił:

„Trzeba poprowadzić zdrową, chrześci-
jańską linię awansu kobiety. (…) [Kobiety 

„Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”  
– prawda antropologiczna o człowieku
Słowa „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich” to cytat, który może kojarzyć się 
nam przede wszystkim z tytułem książki Jana Pawła II. Zawiera ona teksty pa-
pieskich katechez o antropologii i teologii ciała wygłoszone w latach 80. XX w. 
Jest to również cytat z biblijnej księgi Rodzaju (Rdz 1,27), czyli z fragmentu 
mówiącego o stworzeniu człowieka przez Boga.
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– dop. autora] powinny być wszędzie, aby 
uchrześcijanić współczesny świat. Dlatego 
mówi się o  chrześcijańskim apostolstwie 
kobiet wchodzących w  życie zawodowe, 
w  świat wychowania, pedagogiki, medy-
cyny, socjologii i  innych nauk. (…) Trzeba 
więc stanowczo rozprawić  się z  błędnymi 
poglądami, że Kościół nie sprzyjał awansowi 
społecznemu, zawodowemu i  kulturalnemu 
kobiety. Przeciwnie, bardzo się z  tym liczy 
i bardzo na to czeka.”

Prymas dawał takiemu nastawieniu prak-
tyczny wyraz, wprowadzając do grona do-
radców i członków specjalistycznych komisji, 
działających przy Episkopacie Polski, wiele ko-
biet, zarówno zakonnic, członkiń instytutów 
świeckich, jak i po prostu kobiet świeckich.

Nie mamy tu miejsca, by przeprowadzić 
podobną, choćby zwięzłą analizę naucza-
nia prymasa, skierowanego do mężczyzn, 
a  zwłaszcza do mężów i  ojców z  chrześci-
jańskich rodzin, ale jest ono również bardzo 

bogate. Sama postawa prymasa była prak-
tyczną katechezą męskości. 

Choć Stefan Wyszyński, jako kapłan, nie 
założył własnej rodziny, wypełniał jednak 
wytrwale rolę duchowego Ojca dla wielu 
polskich katolików, którzy widzieli w  nim 
niezawodnego opiekuna, doradcę i  oparcie 
na trudne czasy komunizmu i gwałtownych 
przemian cywilizacyjnych. Wiele osób i wiele 
środowisk do dziś określa go mianem „Ojca”.

Jego postawa, nacechowana cierpliwo-
ścią, wytrwałością, konsekwencją i miłością 
bliźniego (nawet swoich nieprzyjaciół), pod-
budowana głęboką duchowością, pozwalała 
sprostać gigantycznym nieraz wyzwaniom, 
z którymi przyszło mu się zmierzyć. Była to 
postawa, którą z  pewnością owocnie może 
naśladować każdy współczesny mężczyzna.

Artykuł z cyklu „Stefan Kardynał 
Wyszyński – droga do świętości”  

dr. hab. Pawła Skibińskiego.

STEFAN KARD. WYSZYŃSKI – DROGA DO ŚWIĘTOŚCI
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WYDARZENIA W ŚWIĄTYNI

M szy św. dziękczynnej za dar rodziny 
27 grudnia 2020 r. przewodniczył 
kardynał Kazimierz Nycz. W Świą-

tyni Opatrzności Bożej zgromadzili się mał-
żonkowie, obchodzący w  minionym roku 
okrągłą rocznicę zawarcia swojego sakra-
mentu. Do Warszawy przyjechali z dziećmi, 
wnukami i prawnukami. 

Najstarsi stażem małżonkowie wypowie-
dzieli sakramentalne „tak” siedemdziesiąt lat 
temu, najmłodsi udzielili sobie sakramentu 
małżeństwa zaledwie przed kilku laty.

W  homilii arcybiskup metropolita war-
szawski podkreślił, że wiele współczesnych 
problemów świata, ale i  rodziny można 
by rozwiązać – zamiast na ulicach miast 
– w  szkole życia nazaretańskiego, w  której 
człowiek uczy się milczenia, życia rodzinne-
go, poświęcenia i pracy.

– Wasze życie jest świadectwem, że w cza-
sach trudnych dla rodziny można żyć w peł-
nym poświęcenia, ciszy i skupienia małżeń-
stwie – powiedział kard. Kazimierz Nycz. 
Podkreślił,  że zakładając rodzinę, trzeba 
mieć wewnętrzną zgodę na trud i wyrzecze-
nia, jakie niesie ze sobą rodzicielstwo oraz 
ograniczenie wolności, gdy pojawiają się ko-
lejne dzieci. 

– Tymczasem dziś liczy się wolność za 
wszelką cenę, nawet życia człowieka pod ser-
cem matki – dodał metropolita warszawski.

W tym roku ze względu na pandemię ju-
bilaci nie pozowali do pamiątkowego zdję-
cia z  kardynałem Kazimierzem Nyczem. 
Nie odbierali również z  jego rąk pamiątko-
wych dyplomów z pasterskim błogosławień-
stwem, które wyjątkowo zostały przekazane 
drogą pocztową.

Umocnieni przykładem z Nazaretu
Ponad  600  par  chciało  uczcić  swoje  jubileusze  małżeńskie  w  Wilanowie 
w święto Świętej Rodziny.

Na telebimach ustawionych po obu stronach ołtarza pojawiały się imiona i nazwiska jubilatów, a także zdjęcia, 
jakie nadesłali. W ten sposób nawet ci, którzy nie mogli przyjechać do Świątyni, byli symbolicznie obecni na 
uroczystości. Na zdjęciach: Anna i Waldemar Mąkosa oraz Aleksandra i Maciej Robakiewiczowie (po prawej).
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D ni skupienia, które od kilku lat odby-
wają się w Świątyni Opatrzności Bożej, 
są propozycją stałej formacji nie tylko 

dla członków Wspólnoty Providentia Dei, ale 
także wszystkich poszukujących pogłębienia 
swojej wiary. Kolejny dzień skupienia już 
17 kwietnia. Jego centralnym punktem będzie 
Msza św. w południe, poprzedzona adoracją, 
która rozpocznie się o godz. 10.00. Tradycyj-
nie o 10.30 zostanie odmówiony „Różaniec 
świętych – nie jesteś sam”, a o 11.00 rozpocz-
nie się konferencja ks. Andrzeja Persidoka, 
wykładowcy teologii fundamentalnej w Aka-
demii Katolickiej w  Warszawie na temat: 
„Niech się weseli serce szukających Pana!  
(Ps 105). Radość zaufania Bożej Opatrzności”. 
Temat konferencji nawiązuje do słów kard. 
Kazimierza Nycza wypowiedzianych podczas 
przedświątecznego spotkania dla dobroczyń-
ców Świątyni Opatrzności Bożej.

– Jeśli mamy być światłem, jak nazwał 
nas Chrystus, jeśli mamy być świadkami 
tego, że Bóg jest blisko nas, nie możemy być 
smutni. Nie możemy, jak przypomina pa-
pież Franciszek, uczestniczyć w  Eucharystii 

i zachowywać się, jak byśmy byli na pogrze-
bie. Potrzeba nam postawy radości, bo nasz 
Pan jest blisko – mówił metropolita war-
szawski, dodając, że członkowie wspólnoty 
zgromadzonej wokół Świątyni Opatrzności 
Bożej muszą być dla innych czytelnym zna-
kiem nadziei.

Dzień skupienia zakończy się o  godz. 
13.00 złożeniem Aktu Dziękczynienia i Za-
wierzenia Opatrzności Bożej. Będzie rów-
nież okazja do skorzystania z  sakramentu 
pokuty i pojednania, a także pobłogosławie-
nia dewocjonaliów.

Wdzięczni za życie
Chrześcijańska radość z życia w obecności Bożej Opatrzności będzie tematem 
kolejnego dnia skupienia, na który zapraszamy 17 kwietnia do wilanowskiej 
Świątyni Opatrzności Bożej.

Kto pyta, nie błądzi
Już wkrótce na łamach „Dziękuję” pojawi się nowa rubryka, 
zatytułowana „Pytania o wiarę” prowadzona przez kustosza po-
wstającego Sanktuarium ks. Tadeusza Aleksandrowicza. Chce-
my, by Czciciele Opatrzności Bożej znaleźli w niej odpowiedzi na 
nurtujące ich pytania z dziedziny życia duchowego. Czy działanie 
Bożej Opatrzności ma swoje granice? Skąd wiemy, że w niebie 
spotkamy naszych bliskich? Czy katolik może przystąpić do Ko-
munii św. tylko raz dziennie? Zachęcamy do przesyłania pytań na 
adres: redakcja@centrumopatrznosci.pl

WYDARZENIA W ŚWIĄTYNI

Ksiądz dr Andrzej Persidok
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Tylko TeRaz 
w komPlecie!

zaUFali oPaTRzNoŚci  
Pasjonująca lektura! Poznaj 
losy ludzi, którym wiara w Bożą 
opatrzność pomogła przetrwać 
dramatyczny czas w ich życiu.

+

Dwustronny Krzyż Paschalny to jeden z najważniejszych symboli Świątyni Opatrzności Bożej.  
Strona pasyjna Krzyża Paschalnego przedstawia postać Chrystusa Ukrzyżowanego, natomiast strona 
chwalebna wizerunek Chrystusa Zmartwychwstałego. Dziś pamiątkowy krzyż przedstawiający stronę 
pasyjną lub stronę chwalebną Krzyża Paschalnego może zawisnąć w Państwa domu.

ZNAK NADZIEI  
W TWOIM DOMU

30 zł
+ koszt 
wysyłki

30 zł
+ koszt 
wysyłki

50 zł
+ koszt 
wysyłki

Każdy krzyż ma wysokość 
17 cm, jest wykonany z płyt 

drewnianych. 
Z wielką starannością 
odtworzono bogatą, 

symboliczną ikonografię.

KRZYŻ 
PASCHALNY
STRONA 
PASYJNA

KRZYŻ 
PASCHALNY 

STRONA 
CHWALEBNA

eDycJa 
SPecJalNa


