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Święto Dziękczynienia
5-6 czerwca 2010

Dziękujemy za  
beatyfikację ks. Jerzego

Zbieramy na kopułę
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Szóstego czerwca już od wczesnych go-
dzin przedpołudniowych plac przed 
Świątynią Opatrzności Bożej zapeł-

nił się wiernymi, którzy przybyli, aby wziąć 
udział w obchodach Święta Dziękczynienia. 
Tegoroczne uroczystości zostały połączo-
ne z  wyniesieniem na ołtarze ks. Jerzego 
Popiełuszki. Wierni zgromadzeni przed 
Świątynią obejrzeli najpierw na telebimach 
Mszę beatyfikacyjną. A kiedy po Eucharystii 
z  placu Piłsudskiego wyruszyła ponad 100 
tys. procesja z  relikwiami, w Wilanowie za-
czął się Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej.

W koncercie wystąpili m.in.: Magda Anioł, 
Viola Brzezińska czy Maleo Reggae Rockers. 
Dla najmłodszych uczestników organizato-
rzy przygotowali miasteczko zabaw. Przez 
cały dzień można też było zwiedzać Panteon 
Wielkich Polaków, który część wiernych już 
dzisiaj nazywa „Wawelem III Tysiąclecia”.

Procesję z  relikwiami na Pola Wila-
nowskie wprowadził abp Kazimierz Nycz.  
– Błogosławiony ks. Jerzy-męczennik chwy-
cił nas za serca – powiedział metropolita war-
szawski i poprosił wiernych, aby przywiązali 
się do nowego błogosławionego i  Świątyni 
Opatrzności Bożej, będącej wotum narodu.  
– Proszę Was, aby ta Świątynia była Świątynią 
wszystkich Polaków – zaapelował abp Nycz.

Po nabożeństwie relikwie błogosławio-
nego ks. Jerzego zostały przeniesione do 
Panteonu Wielkich Polaków. Spoczęły tuż 
obok symbolicznego grobu Jana Pawła II. 

Dziękowali za ks. Jerzego Popiełuszkę
Burzą braw i owacją na stojąco wierni zgromadzeni przed Świątynią 
Opatrzności Bożej przywitali procesję z relikwiami ks. Jerzego 
Popiełuszki. Doczesne szczątki błogosławionego kapłana spoczęły 
w Panteonie Wielkich Polaków

Informacja:
Relikwie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki są wystawiane 
w każdą pierwszą niedzielą miesiąca podczas nabo-
żeństwa adoracyjnego o godz. 16:00 w kaplicy przy 
Świątyni Opatrzności Bożej.
Zwiedzanie Panteonu Wielkich Polaków będzie 
utrudnione do końca września br. z powodu prac 
przygotowujących wnętrze do użytkowania.
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T egoroczne uroczystości Święta Dzięk-
czynienia trwały 5 i  6 czerwca. Już 
pierwszego dnia plac przed Świątynią 

Opatrzności Bożej odwiedziło kilka tysięcy 
osób. Większość do Wilanowa przyjechała 
z Warszawy i okolic. 

Dzieci i młodzież chętnie odwiedzali mia-
steczko radiowo-telewizyjne. W  namiotach 
powstały studia, w których uczestnicy mogli 
nagrać osobiste podziękowania wyświetlane 
potem na telebimach.

Najmłodsi najczęściej dziękowali Bogu za 
rodziców i  słońce, jakie tego dnia pojawiło 
się nad Mazowszem. Młodzież dziękowała za 
dar życia i ks. Popiełuszkę. – Żeby naśladować  
ks. Jerzego, trzeba go najpierw poznać – mówił 
abp Kazimierz Nycz, który wręczył nagrody 
laureatom konkursu o  kapłanie-męczenni-
ku. W miejscu, w którym już niedługo będzie 
główne wejście do Świątyni Opatrzności Bożej, 
zbudowano scenę muzyczną. Widzami trans-
mitowanego koncertu byli m.in. członkowie 
Konferencji Episkopatu Polski oraz przedsta-
wiciele parlamentu i władz samorządowych.

Widzowie TVP mogli też obejrzeć rekon-
strukcję manifestacji patriotycznej z  lat 80. 
W  finale koncertu kilkudziesięciu artystów 
zaśpiewało hymn Święta Dziękczynienia  
pt. „Dziękuję Ci” autorstwa Roberta Frie-
dricha. A  pierwszy dzień Święta Dziękczy-
nienia zakończył wieczorny koncert dla 
młodzieży w wykonaniu zespołu Deus Meus  
pt. „Godzina uwielbienia i dziękczynienia.”

Wielki koncert ku czci ks. Popiełuszki
Niezwykły koncert, rekonstrukcje historyczne, miasteczko radiowo-
telewizyjne i zwiedzanie Panteonu Wielkich Polaków – podczas 
dwudniowych obchodów Święta Dziękczynienia każdy mógł znaleźć 
dla siebie coś ciekawego 

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko
Po beatyfikacji jeszcze 
większe tłumy pielgrzy-
mów z Polski i świata 
nawiedzają zarówno grób 
ks. Jerzego, jak też modlą 
się przy jego relikwiach 
w kaplicy obok Świątyni 
Opatrzności Bożej. Ks. Je-
rzy stał się teraz nie tylko 
stróżem granicy między dobrem i złem, ale też 
patronem od spraw beznadziejnych, pośredni-
kiem na drodze do Boga. 
Kolejnym etapem na drodze kapłana męczen-
nika do świętości będzie kanonizacja. Aby jed-
nak mogła nastąpić, potrzebny jest cud. 
Przypomnijmy, że hasło życia ks. Popiełuszki 
brzmiało: „Zło dobrem zwyciężaj”. Był to ka-
płan z charyzmą, otwarty na ludzi i Boga. 

Święci PrZeZ wieKi:
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WYNIESIENIE NA OŁTARZE KS. JERZEGO

G aude Mater Polonia! Ciesz się 
Matko Polsko! Ciesz się Warszawo!  
– powiedział abp Kazimierz Nycz na 

rozpoczęcie Mszy beatyfikacyjnej na placu 
Piłsudskiego, 6 czerwca. Metropolita war-
szawski podkreślił, że beatyfikacja ks. Jerzego 
wpisuje się w Dzień Dziękczynienia. – W ten 
sposób dziękujemy Bożej Opatrzności za od-
zyskaną wolność, za Konstytucję 3 Maja, za 
Jana Pawła II i kardynała Wyszyńskiego. Dla 
tego narodowego dziękczynienia wznosimy 
w  Wilanowie Świątynię Opatrzności Bożej. 
Dzisiaj w  sposób szczególny dziękujemy za 
wyniesienie na ołtarze ks. Jerzego Popiełuszki 
– podkreślił abp Nycz i poprosił papieskiego 
delegata abp. Angelo Amato o  przewodni-
czenie obrzędom beatyfikacyjnym.

W  Eucharystii na placu udział wzięli 
przedstawiciele Episkopatu Polski, rządu, par-
lamentu oraz wielu gości z zagranicy. Wśród 
wiernych była także rodzina zamordowa-
nego kapłana. Matkę ks. Jerzego, 90-letnią 

Mariannę Popiełuszko, zgromadzeni na Mszy 
powitali długą owacją na stojąco.

Gdy został odsłonięty obraz beatyfikacyj-
ny ks. Jerzego, do prezbiterium wniesiono 
relikwie nowego błogosławionego. W homi-
lii abp Amato powiedział, że beatyfikacja ks. 
Popiełuszki jest „wielkim darem dla wielkie-
go narodu”. Z  kolei metropolita warszawski 
na zakończenie Eucharystii wyraził nadzieję, 
że beatyfikacja ks. Jerzego zaowocuje zjedno-
czeniem Polaków wokół tych spraw, za które 
ks. Popiełuszko poniósł męczeńską śmierć.

Bezpośrednio po Mszy na placu moż-
na było przekazać datki na powstającą 
w  Wilanowie Świątynię Opatrzności Bożej 
i zamówić książkę o bł. ks. Jerzym Popiełuszce. 
Chwilę później ponad 100 tys. osób wyruszyło 
z relikwiami nowe-
go błogosławione-
go do oddalonej 
o  12 km Świątyni 
Opatrzności Bożej. 

Wielki dar dla wielkiego narodu
Ponad 150 tys. wiernych z całego świata przyjechało do Warszawy,  
aby wziąć udział w uroczystościach wyniesienia na ołtarze ks. Jerzego 
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TRZEBA DOKOńCZYć KOPuŁę

Jest szansa, aby jeszcze w tym roku Centrum Opatrzności Bożej zostało 
ukończone w stanie surowym. – To jednak zależy od hojności ofiarodawców. 
Apelujemy więc o każdy dar serca! – podkreśla ks. Krzysztof Mindewicz

Prosimy o wsparcie 

D zięki wsparciu wszystkich Polaków 
prace budowlane mogą szybko posu-
wać się do przodu. Konstrukcja zbliża 

się już do 70 metrów nad ziemią. Oznacza to, 
że Świątynia niebawem osiągnie 100 proc. 
swojej wysokości. – Robotnicy kończą właśnie 
betonową część kopuły. A  teraz będą jeszcze 
wznosić stalową konstrukcję, na której m. in. 
zostanie zamontowany kilkumetrowy krzyż – 
tłumaczy Sylwia Kabała-Prawecka, rzecznik 
prasowy Centrum Opatrzności Bożej. 

Budowa kopuły jest bardzo skompliko-
wanym i  drogim przedsięwzięciem inwesty-
cyjnym. – Ten rozmach ma bardzo piękną 

teologiczną wymowę. Według architektonicz-
nego założenia zwieńczenie Świątyni ma uka-
zać drogę do nieskończoności, która wiedzie 
poprzez krzyż – wyjaśnia rzeczniczka COB. 
Plan inwestycyjny przewiduje, że stan surowy 
kopuły może być ukończony jeszcze w   tym 
roku. – Jednak wciąż brakuje nam środków. 
Dlatego też zwracamy sie z   gorącą prośbą 
do wszystkich Polaków, aby wsparli to ogól-
nonarodowe dzieło – apeluje ks. Krzysztof 
Mindewicz, wiceprezes COB. 

Dokończenie budowy kopuły jest waż-
ne z jeszcze jednego powodu. Do momen-
tu, kiedy nie zostanie ona dokończona, 
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nie mogą ruszyć prace w  Muzeum Jana 
Pawła  II i  Prymasa Wyszyńskiego. – Cały 
czas pracujemy nad merytoryczną częścią 
ekspozycji oraz jej scenariuszem. Czekamy 
jednak, aż przeniesiemy się do pomieszczeń 
Muzeum. Dopiero wówczas to, co mamy 
na papierze, będziemy mogli realizować 
w  praktyce – podkreśla Edyta urbaniak 
z zespołu Muzeum. 

Kompleks Centrum Opatrzności Bożej 
będzie wyjątkowym miejscem na pielgrzym-
kowo-turystycznej mapie Polski. Szacuje się, 
że w  przyszłości Świątynię oraz Muzeum 
będą odwiedzać setki tysięcy osób z  całe-
go świata. – Na moich oczach Świątynia 

zmienia sie z surowej, betonowej konstrukcji 
w  tętniące życiem sanktuarium wszystkich 
Polaków – przyznaje ks. Mindewicz.

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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