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U roczystość beatyfikacyjna będzie 
dziękczynieniem Bogu za męczeńską 
ofiarę, za wolność i za to, że możemy 

mówić o prawdziwym zwycięstwie, jakie od-
niósł ks. Jerzy – mówi abp Kazimierz Nycz, 
metropolita warszawski. 

Święto Dziękczynienia w tym roku od-
będzie się w dwóch miejscach: na Placu 
Piłsudskiego i na placu przed Świątynią 
Opatrzności Bożej w Wilanowie. Po Mszy 
świętej beatyfikacyjnej ruszy procesja Trak-
tem Króle wskim do Świątyni. Program ob-
chodów przedstawia się następująco:

Dziękujemy za ks. Jerzego Popiełuszkę
Podczas obchodów Święta Dziękczynienia w czerwcu na ołtarze 
zostanie wyniesiony ks. Jerzy Popiełuszko. Kapłan, który swoim 
życiem udowodnił, że miłość jest mocniejsza od nienawiści

Program obchodów  
III Dnia Dziękczynienia
 6 VI 2010 Beatyfikacja w Święto Dziękczynienia 
 11:00-13:00 Warszawa, Pl. Piłsudskiego:  

Msza św. beatyfikacyjna Ks. 
Jerzego Popiełuszki 

 13:30-18:00 Procesja z relikwiami 
błogosławionego od Pl. 
Piłsudskiego – Traktem 
Królewskim do Świątyni 
Opatrzności Bożej; Festiwal 
Muzyki Chrześcijańskiej; 
Miasteczko Zabaw i Rekreacji 
dla dzieci; Spotkanie z Ks. Abp. 
Kazimierzem Nyczem

 15:00 wypuszczenie baloników 
„Dziękuję” do nieba

 18:30-19:00 Przybycie procesji z relikwiami 
Księdza Jerzego, uroczyste 
wprowadzenie do Panteonu 
Wielkich Polaków; indywidualna 
modlitwa

 5 VI 2010 Wigilia Święta Dziękczynienia 
 Spotkanie Młodych na Polach Wilanowskich 
15:00-17:00 Miasteczko Telewizyjne
16:00-17:00 Spotkanie z Ks. Abp. 

Kazimierzem Nyczem
17:30-19:00 Wielki koncert poświęcony 

Ks. Jerzemu Popiełuszce, 
transmitowany przez TVP1

19:00-20:30 „godzina uwielbienia 
i dziękczynienia”

Pamiątkowe błogosławieństwo Ks. Abp. Kazimie-
rza Nycza, które będzie można zamówić na Placu 
Piłsudskiego z okazji beatyfikacji
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NOWy PrOJeKT cOBreliKWie Bł. KsięDza POPiełuszKi

R elikwie ks. Jerzego to wielki dar dla 
naszego kościoła i całej naszej parafii 
– mówi ks. Krzysztof 

Mindewicz, proboszcz para-
fii Opatrzności Bożej w  Wi-
lanowie.

uroczyste wprowadzenie 
relikwii do Panteonu Wiel-
kich Polaków odbędzie się 6 czerwca. Tuż po 
Mszy św. beatyfikacyjnej z  pl. Piłsudskiego 
wyruszy procesja do Wilanowa. relikwiarz 
będą nieśli przedstawiciele różnych para-
fii oraz środowisk społecznych i  zawodo-
wych. – Ostatniemu etapowi procesji będzie 
przewodniczył ordynariusz archidiecezji 
warszawskiej, abp Kazimierz Nycz – mówi 
ks. proboszcz Mindewicz.

Panteon Wielkich Polaków powoli ma 
stać się „Wawelem iii Tysiąclecia”. To tam 
miejsce spoczynku znajdą najwybitniejsi 
przedstawiciele naszego państwa i Kościoła. 
W bezpośrednim otoczeniu Panteonu znaj-
duje się aleja Darczyńców. Na jej ścianach 
zostaną umieszczone tabliczki z nazwiskami 
osób, które wsparły budowę Świątyni. 

Już teraz Panteon mieści krypty z grobami 
wybitnych Polaków, tu też jest symboliczny 
grób Ojca Świętego Jana Pawła ii. stanowi 
on dokładną replikę grobu watykańskiego. 
– Pod płytą została umieszczona chusta, któ-
rą ocierano twarz polskiemu Papieżowi tuż 
przed śmiercią – mówi ks. Mindewicz.

relikwie ks. Jerzego Popiełuszki zosta-
ną umieszczone niedaleko symbolicznego 

grobu Jana Pawła ii. – Kiedy budowa Świą-
tyni Opatrzności Bożej zostanie zakończo-

na, relikwie trafią do jednej 
z bocznych kaplic w górnym 
kościele – mówi ks. Minde-
wicz i  podkreśla: – Wierni, 
którzy zechcą pomodlić się 
przy relikwiach, będą mogli 

to zrobić już na drugi dzień po tym, jak trafią 
one do naszego kościoła. 

Relikwie w Panteonie Wielkich Polaków
Ks. Jerzy Popiełuszko na stałe będzie związany ze Świątynią 
Opatrzności Bożej. Tuż po beatyfikacji jego relikwie zostaną 
umieszczone w Panteonie Wielkich Polaków, a kiedy budowa 
zostanie zakończona, trafią do jednej z kaplic Świątyni

3

Panteon można odwie-
dzać w soboty po połu-
dniu oraz w niedziele  

od godz. 10.00 do 19.00.
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I dea budowy Świątyni Opatrzności Bożej 
sięga czasów króla stanisława augusta Po-
niatowskiego. W 1791 r. posłowie sejmu 

czteroletniego podjęli decyzję o wzniesieniu 
Świątyni, która będzie wyrazem dziękczynie-
nia za uchwalenie Konstytucji. Niestety, naj-
pierw rozbiory, a  potem ii wojna światowa 
i  okres komunizmu spowodowały, że zobo-
wiązanie to nie mogło być zrealizowane.

z  inicjatywą powrotu do idei wzniesie-
nia Świątyni wystąpił Prymas senior, Józef 
Kard. Glemp. a obecnie kontynuuje ją abp 
Kazimierz Nycz oraz Konferencja episkopa-
tu Polski, która wyraziła zgodę na przepro-
wadzenie w  dniu 6 czerwca ogólnopolskiej 
zbiórki na rzecz budowanej w  Wilanowie 
Świątyni. – Do zamknięcia 
konstrukcji Świątyni po-
zostało nam niewiele 
– kilka metrów kopu-
ły i  krzyż. ufam, że 
hojność ludzi w  tym 
roku pozwoli zakoń-
czyć stan 

surowy – mówi metropolita warszawski.
Świątynia Opatrzności Bożej będzie mia-

ła trzy główne elementy. Na najniższym po-
ziomie jest już Panteon Wielkich Polaków, 
czyli miejsce pochówku osób, które w  hi-
storii Polski i  historii Kościoła zapisały się 
w sposób szczególny. Drugi poziom zajmie 
Świątynia. To tam będziemy m.in. czcić re-
likwie świętych i błogosławionych polskich. 
Na trzecim poziomie, usytuowanym 26 me-
trów nad ziemią, będzie Muzeum Jana Paw-
ła ii i Prymasa Wyszyńskiego. W tej multi-
medialnej placówce zostanie opowiedziana 
historia dwóch największych Polaków XX 
wieku na tle dziejów Polski i Kościoła. 

– Świątynia w  Wilanowie to miejsce, 
w  którym cała Polska będzie dziękowała 
Panu Bogu za dar Opatrzności Bożej nad 
naszą Ojczyzną. ale będzie to także miejsce, 
w którym każdy z nas osobiście będzie mógł 
powiedzieć Panu Bogu: dziękuję – mówi ks. 
Krzysztof Mindewicz i  dodaje: – również 
poprzez wsparcie tej wyjątkowej budowy 
można podziękować Panu Bogu za to, co On 

robi w naszym życiu.

Podczas III Dnia Dziękczynienia w całym kraju zostanie 
przeprowadzona przykościelna zbiórka do puszek na budowę 
Świątyni Opatrzności Bożej. Każdy będzie mógł więc pomóc 
w realizacji zobowiązania podjętego przez naszych przodków 

Zbiórka na Świątynię Opatrzności Bożej

ŚWiąTyNia – WOTuM całeGO NarODu
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ŚWięci Przez WieKi

W  kryptach dolnego kościoła Świą-
tyni Opatrzności Bożej zostali po-
chowani: ostatni Prezydent rP na 

uchodźstwie ryszard Kaczorowski oraz trzej 
zasłużeni duchowni. Wszyscy oni zginęli 
w  katastrofie prezydenckiego samolotu pod 
smoleńskiem. 

ryszard Kaczorowski został pochowa-
ny w  krypcie obok prof. Krzysztofa skubi-
szewskiego. – Jego pochówek w  Panteonie 
Wielkich Polaków jest bardzo symboliczny, 
bowiem Prezydent Kaczorowski zwiedził 
Świątynię 9 kwietnia br. Kilkanaście godzin 
przed śmiercią modlił się więc nad swoim 
grobem – mówi ks. Mindewicz, proboszcz 
parafii Opatrzności Bożej. 

W Panteonie Wielkich Polaków spoczęli 
również tragicznie zmarli zasłużeni kapłani: 
ks. infułat zdzisław Król, kapelan Warszaw-

skiej rodziny Katyńskiej, postulator procesu 
beatyfikacyjnego ks. Popiełuszki, wieloletni 
kanclerz warszawskiej kurii; o. Józef Joniec, 
pijar, twórca „Parafiady” – międzynarodo-
wej imprezy sportowo-kulturalno-religijnej 
dla dzieci i  młodzieży, a  także ks.  andrzej 
Kwaśnik, kapelan Federacji rodzin Katyń-
skich, proboszcz parafii św. Tadeusza apo-
stoła na sadybie, duszpasterz policjantów 
i motocyklistów.

B ył kapłanem otwartym na każdego 
człowieka. Na sprawowane przez nie-
go Msze św. za Ojczyznę przychodzili 

nie tylko wierzący, ale także lu-
dzie poszukujący i  zagubieni. 

Osoby, które spotkały na 
swojej drodze ks. Popiełuszkę, 
mówią, że kapłan ten miał szcze-
gólny dar nawiązywania i utrzy-
mywania dobrych kontaktów 
z ludźmi. 

Dobroć i  prosta wiara po-
wodowały, że w  latach 80. XX 
wieku do ks. Popiełuszki przy-
chodzili ludzie z  różnych środowisk. im 
wszystkim ks. Jerzy wskazywał drogę do 

Boga oraz prosił, aby – nie bacząc na trudne 
czasy – nie zapominali, że w życiu „zło nale-
ży zwyciężać dobrem”. 

Ks. Jerzy Popiełuszko został 
zamordowany przez funkcjona-
riuszy sB w 1984 r. Po jego mę-
czeńskiej śmierci z całego świata 
zaczęły napływać prośby o beaty-
fikację polskiego kapłana. Wierni 
pisali też o łaskach, jakich dozna-
li za wstawiennictwem ks. Jerze-
go Popiełuszki.

– Dzisiejszy świat potrzebuje 
takich właśnie świadków wiary. 

Wiary żywej, odważnej. Wiary mocnej – 
mówi abp Kazimierz Nycz.

Wielcy Polacy spoczęli w Panteonie

Patron jedności
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Zakończono pracę nad scenariuszem Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego 

6

W yobraźmy sobie, że jest rok 2012. 
Właśnie wchodzimy do centrum 
Opatrzności Bożej. Wjeżdżamy 

windą na wysokość 26 metrów i  stajemy 
w progu nowoczesnego Muzeum. Już w holu 
słyszymy odgłosy historii. Wchodzimy na 
ekspozycję. i co widzimy? – Nagle znajduje-
my się w tłumie wiernych na pl. zwycięstwa 
– tłumaczy dr Paweł skibiński, dyrektor pro-
jektu Muzeum. To właśnie ten plac będzie 
„wehikułem”, który zabierze nas w podróż do 
czasów dwóch Wielkich Polaków.

Pierwsze kroki przenoszą nas do 1979 
roku. Dzięki temu, mamy okazję wtopić się 
w tłum wiernych podczas pamiętnej Mszy św. 
na placu zwycięstwa. Widzimy historyczny, 
drewniany krzyż, a  pod nim Jana Pawła ii 
przemawiającego do Polaków: „Niech zstąpi 

Duch Twój…”. Natomiast u boku Ojca Świę-
tego stoi Prymas Polski, stefan Kardynał Wy-
szyński – drugi główny bohater muzealnej 
opowieści. 

W  sumie Muzeum będzie składało się 
z  dziesięciu takich tematycznych stref. zo-
baczymy zarówno czasy młodości Prymasa 
Wyszyńskiego, celę w  której był więziony 
przez komunistów, jak i wybór kard. Wojtyły 
na stolicę apostolską, zamach na jego życie 
oraz obchody Wielkiego Jubileuszu. – chce-
my pokazać, że historia Kościoła jest „świętą 
sztafetą”, w której wytrwale „biegł” kard. Wy-
szyński, by pod koniec swego życia przeka-
zać pałeczkę Janowi Pawłowi ii. Przecież nie 
byłoby Papieża Polaka, gdyby nie Prymas 
Tysiąclecia, to z resztą podkreśla sam Ojciec 
Święty. 

zakończenie prac nad szczegółowym sce-
nariuszem Muzeum jest zamknięciem jed-
nego z  wstępnych etapów. – Wiemy już, co 
chcemy opowiedzieć. Teraz czeka nas żmud-
na praca, by z  tego, co mamy na papierze, 
zrobić ekspozycję. Musimy nasze opowia-
danie „ubrać” w eksponaty, dźwięki, obrazy 
i filmy – podkreśla edyta urbaniak.

zespół ekspertów zajmuje się obecnie 
koncepcją rozplanowania całej ekspozycji, 
komunikacji z  widzem oraz dopasowaniem 
odpowiednich technik multimedialnych. 
– Musimy skupić się na tym, aby nasza opo-
wieść była logiczna zarówno pod względem 
narracyjnym, jak i  przestrzennym – pod-
kreśla dr skibiński. Opracowywane są także 
tzw.  ścieżki tematyczne: „dla dociekliwych”, 
„dla dzieci”, „ścieżka symboli” oraz „ścieżka 
warszawska”. 

Interaktywny plac Zwycięstwa 

KOleJNy eTaP PrOJeKTu



7

12 września 1984 roku ewa Toma-
szewska, działaczka podziemnej 
„solidarności” regionu Mazow-

sze, z  plecakiem pełnym „bibuły” wracała 
późnym wieczorem z  Włoch. Ostatni auto-
bus odjechał. Nagle została zaatakowana od 
tyłu. Napastnik bił ją w  głowę, zwłaszcza 
w skronie. ciosy spadały jeden po drugim.

Pani ewa poleciła się opiece Matki Bożej 
i… zemdlała. W szpitalu na Kasprzaka leka-
rze zszyli rozcięte brwi, a po przeprowadze-
niu badań wewnętrznych stwierdzili wstrzą-
śnienie mózgu i błędnika.

rano pani ewa była już w domu. Wkrót-
ce dotarła do niej koleżanka z  podziemia, 
Hanna Grabińska, z  pięknie wydanymi, 
„Dziejami apostolskimi”, w  których ksiądz 
Popiełuszko wpisał jej dedykację: „ewie To-
maszewskiej z życzeniami powrotu do pełni 
sił oraz z pamięcią w modlitwie.”

Na początku października tego roku ewa 
Tomaszewska napisała w  wierszu: „Ta szra-
ma powinna być zawsze krwawa/…/Ktokol-
wiek jesteś, który ranisz./…/ Podaję ci rękę, 
nie ma we mnie nienawiści./Zapomnij o stra-
chu./ Człowieku, stań się!”

Nieco ponad miesiąc później ksiądz Jerzy 
został porwany przez pracowników iV De-
partamentu MsW i bestialsko zamordowany.

ewa Tomaszewska przechowywała „Dzie-
je apostolskie” z jego dedykacją jak relikwię. 
Dzisiaj przekazała je Muzeum Jana Pawła ii 
i  Prymasa Wyszyńskiego. Jesteśmy jej za to 
bardzo wdzięczni

ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 1
02-946 Warszawa Wilanów
Zwiedzanie Panteonu Wielkich Polaków
•Osoby indywidualne: soboty w godz. 16.00 – 19.00 
i niedziele w godz. 10.00 – 19.00, o ile nie będą prowa-
dzone prace budowlane.
•Grupy zorganizowane:  
po uzgodnieniu z księdzem proboszczem  
(Ks. Krzysztof Mindewicz, tel. +48 696 454 606)
Msza święta w Panteonie Wielkich Polaków jest w każ-
dą niedzielę o godz. 12.00, zwłaszcza dla rodziców 
z małymi dziećmi. 
W każdy pierwszy czwartek miesiąca w kaplicy przy 
Świątyni Opatrzności Bożej sprawowana jest Msza 
święta za Naszych Ofiarodawców.

Sponsorzy Święta Dziękczynienia 6.06.2010:

Dedykacja od księdza Jerzego

Nowa lokalizacja biura Centrum Opatrzności Bożej:

OsOBisTy eKsPONaT W MuzeuM
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zBieraMy Na DOKOńczeNie ŚWiąTyNi

Kilkumetrowy krzyż na Świątyni Opatrzności Bożej może stanąć 
jeszcze w tym roku. Najpierw jednak trzeba dokończyć budowę 
kopuły, a to zależy od ofiarności wszystkich Polaków

Pomóżmy ustawić krzyż 

B udowa centrum Opatrzności Bożej 
sprawnie posuwa się naprzód. Pra-
ce konstrukcyjne prowadzone są już 

na wysokości sięgającej blisko 60 metrów 
nad ziemią. efekt jest zdumiewający. stojąc 
bowiem przed Świątynią, z dużą trudnością 
dostrzega się robotników, którzy pracują na 
samym szczycie gigantycznej budowli. – Ko-
puła jest już widoczna z daleka. i dzięki temu 
Świątynia zaczyna nabierać sakralnego wy-
glądu – cieszy się ks. Krzysztof Mindewicz, 
wiceprezes centrum Opatrzności Bożej. 

W  tegorocznym planie inwestycyjnym 
przewidziane jest dokończenie kopuły oraz 
postawienie na jej szczycie kilkumetrowego 
krzyża. Będzie to symboliczna i  podniosła 
chwila zarówno dla milinów Polaków, 
którzy modlitwą i  ofiarami wspie-
rają budowę, jak i dla ludzi pracu-
jących przy jej wznoszeniu.  
– Świątynia jest 
bowiem najwięk-
szym wyzwa-
niem mojego 

całego zawodowego życia – podkreśla Bogdan 
sobieraj, który od ponad 30 lat pracuje jako 
inżynier na budowach w  kraju i  zagranicą.  
– Miałem szczęście, bo na pewno drugiego 
takiego kościoła w Polsce nie będzie. 

Dokończenie Świątyni w stanie surowym 
otwartym jest optymistycznym założeniem 
tegorocznego planu. Jego powodzenie zależy 
jednak od wszystkich Polaków. – cały czas 
ufamy Bożej Opatrzności i liczymy na ofiar-
ność wiernych – apeluje ks. Mindewicz. Pro-
boszcz Świątyni zdradza również wstępny 
harmonogram dalszych prac. – W przyszłym 
roku chcielibyśmy rozpocząć wstawianie 
okien oraz prace wykończeniowe w Muzeum 
Jana Pawła ii i  stefana Kard. Wyszyńskie-
go. Mam nadzieję, że wówczas uda się także 

położyć posadzkę w kościele. abp Ka-
zimierz Nycz planuje na przełomie 

roku 2012 i 2013 konsekrację Świą-
tyni w  półsuro-
wym stanie. 

I Ty możesz wesprzeć to Wielkie Dzieło
Już dziś możesz ofiarować darowiznę na wspólne dzieło wznoszone ku chwale Opatrzności Bożej. Wystarczy, że dokonasz wpłaty pod  
podany niżej numer rachunku bankowego na najbliższej poczcie lub w oddziale każdego banku. Nawet najmniejsza ofiara jest wielka.
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