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To już piąty dzień skupienia, w  którym mogliśmy wziąć 
udział. Przeżyliśmy wspólną adorację, wysłuchaliśmy kon-

ferencji w  ramach formacji Członków Wspólnoty Providentia 
Dei, a  kosz intencji – uroczyście złożony w  procesji z  darami 
– ponownie wypełnił się tysiącem próśb, które z ufnością zawie-
rzyliśmy Opatrzności podczas południowej Eucharystii. Dzięku-
ję za cały ten dzień, Waszą obecność i duchowe zaangażowanie.

„Jesteśmy w rękach dobrego Ojca”. To nie tylko tytuł naszej 
serii wydawniczej, ale też głęboka prawda, którą w swojej nauce 
Wolność jako dar Opatrzności Bożej przekazuje nam ks. infułat 
dr Jan Sikorski. Czym jeszcze obdarowuje nas Boża Opatrzność? 
Czy umiemy docenić te dary? Czy wierzymy, że Bóg jest Oj-
cem, który czule opiekuje się swoim stworzeniem? Czy chcemy 
uwierzyć, że każdego z nas trzyma mocno w swoich ramionach? 
Spróbujmy odpowiedzieć sobie na te pytania, a z pomocą niech 
przyjdzie proponowana przez nas publikacja.

Nasze wspólnotowe spotkania formacyjne powoli zaczyna-
ją być tradycją i na stałe wpisują się w kalendarium wydarzeń 
Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie. Mam 
nadzieję, że na kolejnym dniu skupienia spotkamy się w jeszcze 
większym gronie. 

Owocnej lektury i do zobaczenia!

Wstęp

ks. Tadeusz Aleksandrowicz
Kustosz powstającego Sanktuarium Opatrzności Bożej
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program DnIa sKupIenIa  
23.02.2019 

10.00 – 10.55  
Adoracja Najświętszego Sakramentu,  

Sakrament Pokuty i Pojednania

11.00 – 11.45  
Konferencja ks. infułata dra Jana Sikorskiego 

„Wolność jako dar Opatrzności Bożej” 

12.00 – 13.00 
Msza Święta dziękczynna za łaskę Chrztu Świętego

13.00 – 13.25 
Składanie Aktów Dziękczynienia  
i Zawierzenia Opatrzności Bożej

 13.30 
Posiłek w punkcie cateringowym
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Konferencja

TRYPTYK WDZIĘCZNOŚCI
OPaTRZNOŚć BOża – TRójCa ŚWIĘTa – OjCZYZNa

Ks. INFUŁaT jaN sIKORsKI

WsTĘP

Spotkaniu naszemu chciałbym nadać formę tryptyku i nazwać 
go tryptykiem wdzięczności. Tryptyk, jak sama nazwa wska-

zuje, składa się z trzech części: środkowej i dwóch pobocznych, 
a wszystkie razem tworzą jedność.

Wdzięczność. Dziękujemy Panu Bogu za to, że jesteśmy 
dzisiaj w tej Świątyni. Początek temu miejscu dała myśl naszych 
praojców, którzy deklaracją podjętą przez Sejm Czteroletni 
5 maja 1791 r. wyznaczyli dzień 8 maja dniem ku czci Opatrzno-
ści i zobowiązali się do wybudowania Bogu Świątyni. Miała być 
wotum za uchwalenie ustawy rządowej z dnia 3 maja 1791 r. Jako 
lokalizację wskazano Warszawę i rok później nawet rozpoczęto 
prace. Na skutek dramatu rozbiorów Polski budowa została jed-
nak wstrzymana. Z tego czasu zachowały się jedynie fundamenty 
na terenie dzisiejszego Ogrodu Botanicznego w Warszawie. 

Sto lat temu, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 
nowy Sejm ustawą z 17 marca 1921 r. zobowiązał się do wypeł-
nienia ślubów Narodu Polskiego według projektu i  lokalizacji 
wskazanych przez Episkopat Polski. I  znowu wybuch II wojny 
światowej przeszkodził w budowie. Chciał ją podjąć po wojnie 
kard. August Hlond, ale uniemożliwił to reżim komunistyczny. 
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Dopiero Sejm III Rzeczypospolitej, przy wsparciu episkopatu 
Polski i władz Warszawy, uchwałą z dnia 23 października 1998 
roku zdecydował o  budowie Świątyni Opatrzności Bożej na 
polach wilanowskich jako symbolu wdzięczności za odzyskanie 
wolności po naszych solidarnościowych przemianach. Kamień 
węgielny poświęcony 13 czerwca 1999 r. przez Jana Pawła II zo-
stał wmurowany 2 maja 2002 r., a więc w nowym terminie święta 
Opatrzności Bożej zaproponowanym przez kard. Glempa.

W  ten sposób dzięki determinacji prymasa, episkopatu, 
parlamentarzystów i  dzięki decyzji Sejmu budowa Świątyni 
ruszyła i dziś właśnie się w niej znajdujemy. Zawdzięczamy to 
również Wam, drodzy Państwo, jako Darczyńcom, bez których 
pomocy nie byłoby tego, co tutaj dzisiaj widzimy. Tak więc po-
zwólcie, że przejdziemy do odsłaniania naszego tematycznego 
tryptyku, który będzie obejmował rozważania na temat pojęcia 
Opatrzności Bożej, potem – w środkowej części – jej relacji do 
działań Osób Trójcy Świętej, a  który zamknie skrzydło ostat-
nie:  refleksja nad wdzięcznością za wolność naszej Ojczyzny, 
o której marzyły całe pokolenia, a my jesteśmy beneficjentami 
tego dzieła.

PIeRWsZa CZĘŚć TRYPTYKU  
– OPaTRZNOŚć BOża

Opatrzność Boża to prawda o Bożej opiece nad światem, pięk-
nie wyrażona w polskim języku w samym słowie „Opatrzność”. 
Łączą się z nim pojęcia opatrywania, opieki, a jednocześnie ma 
ono powiązania ze słowem „patrzeć”. Przedrostek „o-” ozna-
cza przyglądanie się z chęcią opieki. Podobnie jest w łacińskim 
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terminie providentia, który oznacza ‘opatrzność’. Słowo to skła-
da się z przedrostka „pro-”, czyli tego samego co nasze „o-”. Resz-
ta także pochodzi od „patrzeć, oglądać”, a razem z tym „pro-” 
oznacza ‘przewidywać, opiekować się’. Dwa języki i dwa podob-
ne rozumienia: o-patrzność i pro-videntia. 

Katechizm Kościoła Katolickiego w  pkt. 302, mówiąc 
o Opatrzności Bożej, wyjaśnia, że stworzenie, choć ma właści-
wą sobie dobroć i doskonałość, wymaga twórczej kontynuacji. 
Księga Mądrości powiada, że Bóg wszystkim rządzi, „sięgając 
potężnie od krańca, do krańca i  władając wszystkim z  dobro-
cią” (Mdr 8, 1), ale polecił też człowiekowi niejako kontynuację 
stworzenia, mówiąc, że ma czynić sobie ziemię poddaną.

W  życiu codziennym cenimy sobie ludzi, którzy umieją 
dostrzec nasze czy cudze potrzeby i potrafią im zaradzić. Jak do-
bra gospodyni podejmująca gości, która zauważa wszystko: czy 
komuś czegoś brakuje, czy może ktoś ma na coś jeszcze ochotę, 
czy podać jakąś nową potrawę itd. Cieszymy się, kiedy ktoś się 
o  nas tak troszczy. Doskonałym przykładem jest Matka Boża, 
która na weselu w Kanie Galilejskiej zauważyła, że brakuje wina, 
i  sprowokowała tym samym Jezusa do dokonania pierwszego 
cudu. Dzięki Niej uniknięto skandalu, a wesele przebiegło bez 
przeszkód i w radości. Warto dodać, że wesela w tamtych cza-
sach mogły trwać 8 dni.

Małe dzieci, które są pewne miłości swoich rodziców, za-
chowują się zupełnie inaczej niż te, które takiej miłości są po-
zbawione i tracą poczucie bezpieczeństwa. My, wierni Kościoła, 
mamy to poczucie, że Bóg każdego z nas kocha. Gdyby nie Jego 
miłość, nie byłoby nas tutaj na ziemi. On patrzy na każdego 
z nas i nas opatruje. 
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Od wieków dostrzegamy w  świecie wiele przejawów kultu 
Opatrzności Bożej. Wyraża to też Litania do Opatrzności Bożej, 
która zbudowana jest z dwudziestu wezwań charakteryzujących 
działanie Boga wobec świata. Są też ludzie, którzy swoje życie 
poświęcają głoszeniu tej prawdy poprzez życie konsekrowane. Ist-
nieją liczne zgromadzenia zakonne pod wezwaniem Opatrzności 
Bożej, zwłaszcza żeńskie, których jest około trzydziestu, np. znane 
w Polsce Benedyktynki od Opatrzności Bożej czy Zgromadzenie 
Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej. W Polsce od XVIII w., pod 
wpływem jezuitów i  pijarów, powstało mnóstwo bractw mają-
cych na celu przeciwstawienie się błędom deizmu i modernizmu 
przez głoszenie tajemnic Opatrzności Bożej, która przenika świat 
i wszystkie stworzenia, zwłaszcza człowieka.

ŚRODKOWa CZĘŚć TRYPTYKU  
– TRójCa ŚWIĘTa

Przedstawiano czasem w ikonografii Boga Ojca jako samotnego 
starca trzymającego w ręku kulę ziemską. 

Kiedyś, w  czasie kolędy, mama, przedstawiając mi, swoje 
cztero-, czy pięcioletnie dziecko, mówi, że ono zna cały ka-
techizm. Takiej wiedzy wymagamy przed pierwszą komunią 
świętą, w wieku lat dziewięciu, dziesięciu. „Niemożliwe” – po-
wiadam. „Niech no ksiądz posłucha”. Zaczęła zadawać pytania. 
„Kto cię stworzył?” Dziecko odpowiada: „Bóg Ojciec”. „A kto cię 
odkupił?” „Pan Jezus”. „A kto cię uświęcił?” „Duch Święty”. „No 
widzi ksiądz, zna cały katechizm”. I nie było w tym stwierdze-
niu zbyt wielkiej przesady, bo podstawowa prawda wiary naszej 
brzmi: Bóg jest jeden, ale w trzech Osobach. 
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Św. Jan powie w najkrótszej definicji Boga, że Bóg jest mi-
łością. Miłość może istnieć tylko między osobami, musi mieć 
swój rezonans i musi mieć swoje odniesienie. Bóg jest Miłością, 
Miłością trzech Osób: Boga Ojca, który poznając Siebie, stwarza 
Syna, a w Synu posyła Ducha Świętego. A więc bardziej niż starca 
siedzącego na tronie można sobie Boga w Trójcy Świętej wyobra-
zić jako potężną wirującą siłę ponadkosmiczną udzielającą swojej 
potęgi całemu kosmosowi, a w centrum tego kosmosu są istoty 
podobne do Boga, stworzone na Jego wzór, a więc ludzie. 

Bóg jest Miłością, ogarnia nas miłością, którą my, w pol-
skim języku, określamy tylko jednym słowem. Grecy na określe-
nie miłości mieli aż cztery słowa. Posłużę się greckimi formami: 
STORGE, AMOR, FILIA i  AGAPE. STORGE to pojęcie obej-
mujące miłość w  rodzinie, AMOR to zachwyt i  emocje, FILIĘ 
rozumiano jako miłość i życzliwość. Wreszcie AGAPE to miłość 
ofiarna, mimo wszystko, w najczystszej swej istocie. 

Dobrze to wyraża dialog, który prowadził Pan Jezus ze 
świętym Piotrem po swoim zmartwychwstaniu (J 21,15–17). 

Pan Jezus pyta: „Synu Jana, czy miłujesz Mnie?”  
– używa tu słowa AGAPE. 
Piotr odpowiada: „Ty wiesz, że Cię miłuję”  
– używa słowa FILIA. 
Pan Jezus powtarza: „Czy miłujesz Mnie?”  
– znów używa słowa AGAPE. 
Piotr odpowiadając: „Tak, Panie”,  
używa ponownie słowa FILIA. 
Trzeci raz Pan Jezus pyta: „Czy kochasz Mnie?”  
– używa słowa FILIA. 
Piotr dopiero wtedy odpowiada słowem AGAPE. 



13

Widać w tym dialogu, jak rozwija się treść słowa „miłość” 
ku jej najczystszemu sformułowaniu, pełnemu Ducha Świętego. 
Bóg Ojciec uczył nas tej miłości, chciał, byśmy – jak wspomnia-
ny Piotr – coraz pełniej ją rozumieli. Obdarował nas rajem i zie-
mią, byśmy czerpali radość z jej opanowywania i cieszyli się ra-
dością współpracy z Bogiem – Stwórcą. Tak jak ojciec się cieszy, 
kiedy syn pomaga mu w pracy. I choć czasem też przeszkadza, 
ojciec jest dumny, że syn, naśladując go, rozwija się i  dorasta 
do poważnych zadań. Człowiek jednak, mający wolną wolę, 
nie wykorzystał w pełni daru, który otrzymał, popełnił grzech, 
raj się skończył, a on poczuł ból przestrogi: „Cierń i oset będzie 
ci ona [ziemia] rodziła” (Rdz 3, 18a). Człowiek obraził Boga 
czynem niewybaczalnym, ale Bóg okazał miłosierdzie. I  tak 
jak przelewał swoją miłość na człowieka poprzez wspaniałości 
świata, tak też okazał się hojny w swoim miłosierdziu, bo zesłał 
swego syna jednorodzonego. Słowa św. Jana „Bóg jest miło-
ścią” nie były tylko teoretycznym stwierdzeniem. Posłuchajmy, 
jak o tym pisał Mickiewicz:

 
 „Jest mistrz, co wszystkie duchy wziął do chóru
 I wszystkie serca nastroił do wtóru,
 Wszystkie żywioły naciągnął jak struny,
 A wodząc po nich wichry i pioruny,
 Jedną pieśń śpiewa i gra od początku:
 A świat dotychczas nie pojął jej wątku.

 Mistrz, co malował na niebios błękicie
 I malowidła odbił na tle fali,
 Kolosów wzory rzezał na gór szczycie
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 I w głębi ziemi odlał je z metali:
 A świat przez tyle wieków, z dzieł tak wiela,
 Nie pojął jednej myśli tworzyciela.

 Jest mistrz wymowy, co bożą potęgę
 W niewielu słowach objawił przed ludem
 I całą swą myśli i dzieł księgę
 Sam wytłumaczył głosem, czynem, cudem.
 Dotąd mistrz nazbyt wielkim był dla świata,
 Dziś świat nim gardzi, poznawszy w nim brata.
 (Arcy-mistrz)

Ten mistrz wymowy to sam Jezus Chrystus, Bóg Wcielony, 
a  więc przyjmujący ludzkie ciało. Kiedy chodził po ziemi, lu-
dzie pragnęli dotknąć skraju jego szaty, jak ta kobieta chora na  
krwotok („bylebym się tylko dotknęła skraju jego szaty” – por. 
Mt 9, 21). My możemy dotykać Go do dzisiaj, korzystając z Jego 
sakramentów, a  więc tych pewnych źródeł łaski, a  zwłaszcza 
z Eucharystii. Jesteśmy zjednoczeni z Nim tak mocno, jak żaden 
człowiek z drugim człowiekiem. Nawet w małżeństwie nie można 
być tak zespolonym. On też pokazał nam sens całego życia, że ta 
Opatrzność Boża dotyka nie tylko naszego przebywania na zie-
mi, ale też prowadzi ku życiu wiecznemu, ku zmartwychwstaniu. 

Wreszcie w tej środkowej części tryptyku przypatrujemy się 
też trzeciej Osobie Trójcy Świętej, którą Pan Jezus obiecał i ze-
słał – Duchowi Świętemu. On potwierdzał posłannictwo Syna 
Bożego, a ze szczególną mocą okazał się w wieczerniku. Był to 
znak powstania Kościoła, którego On będzie duszą. To pierwsze 
objawienie się Kościoła skłoniło strwożonych jeszcze apostołów 
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do wyjścia na zewnątrz i głoszenia Słowa Bożego z taką mocą, iż 
posądzono ich, że są pijani. 

Teraz, przez dwa lata pracy duszpasterskiej mamy przy-
glądać się Duchowi Świętemu, Jego działaniu w Kościele, przez 
Kościół i dla Kościoła. Mówimy o Jego wspaniałych darach: mą-
drości, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej. 
Mówimy o  Jego owocach, które wylicza św. Paweł w  liście do 
Galatów (Ga 5, 22). Są nimi: miłość, radość, pokój, cierpliwość, 
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i  opanowanie. Mó-
wimy też o  charyzmatach, które Duch Święty nam daje. Cha-
ryzmaty, a więc łaski, z greckiego języka charis – ‘łaska’. Duch 
Święty daje je dla uświęcenia nas i kierowania innymi. 

Widocznym dziełem Ducha Świętego jest Kościół Święty, 
który od swego założenia istnieć będzie do końca świata, bo 
bramy piekielne go nie przezwyciężą. Przyglądamy się nieraz 
ludzkim wspólnotom, przedsięwzięciom, których uczestnicy 
szczycą się, że te dzieła istnieją już lat dziesięć, pięćdziesiąt, 
czasem nawet sto. A  cóż dopiero powiedzieć o  wspólnocie, 
którą jesteśmy i którą tworzymy nawet widzialnie w tej chwili, 
a która przy pełnej jedności Trójcy Przenajświętszej istnieje od 
2 tysięcy lat, i w dodatku ma pewność, że nigdy nie upadnie? 
Oczywiście nie może to być powodem naszej bierności, myśle-
nia, że cokolwiek byśmy zrobili, to i tak Kościół będzie istniał. 
Pamiętam z czasów studenckich zdanie profesora Uniwersytetu 
Warszawskiego, który w  wykładzie o  historii Kościoła powie-
dział, że jest dogmatem wiary, że Kościół nie przestanie istnieć, 
ale nie ma dogmatu, że nie przestanie istnieć w Polsce. Zapadła 
wtedy głęboka, pełna zadumy cisza. Było to w czasach stalinow-
skich, w ich najgorszym wydaniu. 
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A skoro już mówimy o prześladowaniu i męczeństwie, to 
musimy zauważyć, że Duch Święty jest tak potężny, że na prze-
kór prześladowcom ciągle sprawdzają się słowa Tertuliana z III 
wieku: „krew męczenników jest nasieniem chrześcijan”. To jedna 
z takich „niespodzianek Ducha Świętego”. A czymże wytłuma-
czyć, jak nie działaniem Ducha Świętego, odrodzenie Kościoła 
przez wybór Jana Pawła II? To, że zaplanowane i permanentnie 
przeprowadzane niszczenie Kościoła na Wschodzie owocuje 
dziś oficjalnym przyznawaniem się do wiary w Boga nawet przez 
wielu tych, którzy byli symbolem krwawego komunizmu. 

Świadectwem współczesnej żywotności Kościoła może być 
też fakt istnienia w naszych czasach wielu świętych, zwłaszcza 
ludzi świeckich. Potwierdzeniem tego faktu może być to, że Jan 
Paweł II dokonał w ciągu swego pontyfikatu więcej kanonizacji 
niż wszyscy kolejni papieże do tej pory. To też pewien znak dzia-
łania łaski Bożej poprzez ludzi w tych wyjątkowo trudnych dla 
chrześcijan czasach.

Przejdźmy do trzeciej części naszego tryptyku.

TRZeCIa CZĘŚć TRYPTYKU  
– OjCZYZNa

Nie wiem, czy jest taki drugi naród w Europie, który pomimo wie-
lu cierpień spowodowanych własną niedoskonałością, jak i  wa-
runkami zewnętrznymi, ma tyle powodów do wdzięczności wobec 
Boga co Naród Polski. Spójrzmy choćby na lata 20. ubiegłego wie-
ku, kiedy odzyskaliśmy niepodległość i doświadczyliśmy niezwy-
kłego Cudu nad Wisłą. Pierwszego cudu, bo z pewnością drugim 
było powstanie „Solidarności” i wybór Karola Wojtyły na papieża. 



18

Patrząc na nasze dzieje, chciałoby się powiedzieć, za intu-
icją naszych wieszczów, że Polska to jest taki trochę naród wy-
brany. Część moich lat dzieciństwa i młodości pochłonęły czasy 
stalinowskie i nie byłem w stanie wyobrazić sobie, że nastąpi to, 
co jest dzisiaj, że będę mówił do wiernych w świątyni budowanej 
wspólnym wysiłkiem Kościoła i władz państwowych i  że będę 
przemawiać swobodnie bez żadnej cenzury, a wszyscy będą mo-
gli to dzieło wspólnoty Kościoła oficjalnie wspierać. Oczywiście 
to tylko przykład odczucia jednego człowieka, w tym wypadku 
mojej skromnej osoby, ale myślę, że podobne przemyślenia mają 
miliony naszych rodaków. Możemy wczuć się w  słowa pieśni: 
„Cóż Ci Jezu damy za Twych łask strumienie”. 

A  co damy naszej Ojczyźnie? Myślę, że – poza modlitwą 
– na pierwszym miejscu powinien to być żywy duch patrio-
tyzmu. Cóż to jest patriotyzm? To szacunek do Ojczyzny i  jej 
umiłowanie, gotowość poświęcenia się dla kraju, stawianie jego 
dobra ponad interesy osobiste, to szacunek dla języka, kultury, 
przeszłości, a także pamięć o bohaterach, symbolach i zasadach 
moralnych. Pięknie to wyraził Staniław Wyspiański w  swoim 
Weselu. Przypomnę dialog Poety z Panną Młodą.

POETA: Po całym świecie 
możesz szukać Polski, panno młoda, 
i nigdzie jej nie najdziecie.
PANNA MŁODA: To może i szukać szkoda.
POETA: A jest jedna mała klatka –
o, niech tak Jagusia przymknie 
rękę pod pierś.
PANNA MŁODA: To zakładka gorseta 
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zeszyta trochę przyciaśnie.
POETA: – A tam puka?
PANNA – I cóż za tako nauka? 
Serce –!–?
POETA: A to Polska właśnie.

Serce. Tego serca na szczęście naszym rodakom nie bra-
kowało. A  znaków tej miłości w  ostatnim stuleciu mieliśmy 
niemało. Nie tylko my. Nawet cudzoziemcy bywali pod urokiem 
naszego kraju. Wspomnę tylko pierwszego nuncjusza odro-
dzonej Polski Achillesa Rattiego, który przybył do nas jeszcze 
przed odzyskaniem niepodległości. Po latach, gdy odjeżdżał 
stąd w 1928 r., żegnając się z Polską, wołał wobec przedstawicieli 
władz państwowych i korpusu dyplomatycznego: „Polonia, Pa-
tria vestra e mia, Polsko, ojczyzno moja i wasza”. Wzruszył tym 
do głębi słuchaczy. Nie wiem, czy znał tę piękną polską piosenkę 
Płynie Wisła, płynie z jej tekstem: 

„Bo ten naród polski 
Ma ten urok w sobie: 
Kto go raz pokochał, 
nie zapomni w grobie”.

A nasz poeta, biskup Krasicki, pisał w Hymnie do miłości 
Ojczyzny: „Czują cię tylko umysły poczciwe!”. Jak tu nie dzię-
kować Bogu za te uczciwe umysły, które kształtowały stulecie 
naszej niepodległości?

Pierwszy premier uznanego rządu Ignacy Paderewski swój 
autorytet, swoją mądrość i swoją światową sławę wykorzystywał 
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dla naszego kraju, nawet własne pieniądze niemal w  całości 
przekazywał Polsce. Razem z Romanem Dmowskim ukazywali 
wielkość Polski zachodnim dyplomatom, którzy na kongresie 
wersalskim decydowali o  losach Polski. Jak nie dziękować za 
opatrznościowego wodza Józefa Piłsudskiego, generałów: Hal-
lera, Sikorskiego, Rozwadowskiego i  innych? To wodzowie. 
A jakież byłyby dzieje Kościoła, gdyby nie odważna bohaterska 
postać kard. Hlonda, który swoim autorytetem kształtował 
dzieje Kościoła po zdobyciu niepodległości, a w dodatku jeszcze 
bronił skutecznie polskiego Śląska? On wypowiedział prorocze 
słowa przed swoją śmiercią: „Jeżeli przyjdzie zwycięstwo, będzie 
to zwycięstwo Maryi”. Tę schedę przejął potem kard. Wyszyński, 
opatrznościowy mąż, Prymas Tysiąclecia, który oddał Polskę 
Maryi w  niewolę miłości. Nie miał łatwego życia. Swoją wizją 
Polski maryjnej przebijał się przez małoduszne umysły wielu Po-
laków, mających się za luminarzy życia społeczno-politycznego, 
a nawet i kościelnego. Przyszłość pokazała, że jego strategia była 
właściwa, a on sam miał rację. Jan Paweł II powiedział wyraźnie 
do kard. Wyszyńskiego: „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego 
papieża Polaka, gdyby nie było Twojej wiary […] Twojej hero-
icznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła 
[…]”. 

Przez tych opatrznościowych mężów, na tle innych krajów, 
Polska była wyniesiona tak wysoko, jak nigdy do tej pory. A my? 
My jesteśmy beneficjentami tego epokowego dzieła. I, daj Boże, 
będziemy wdzięcznymi jego kontynuatorami.
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cZYtanIa Z DnIa 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków  
Hbr 11, 1–7 
 
Bracia:

Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, do-
wodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. To dzięki niej 
przodkowie otrzymali świadectwo. 

Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga wszechświat 
został tak stworzony, iż to, co widzimy, powstało nie z  rzeczy 
widzialnych. 

Dzięki wierze Abel złożył Bogu cenniejszą niż Kain ofiarę, 
za co otrzymał świadectwo, iż jest sprawiedliwy. Bóg bowiem 
zaświadczył o  jego darach, toteż choć umarł, przez nią jeszcze 
przemawia. 

Przez wiarę Henoch został uniesiony, aby nie oglądał 
śmierci. I nie znaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał. Przed za-
braniem bowiem otrzymał świadectwo, iż podobał się Bogu. Bez 
wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem 
do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy 
Go szukają. 

Przez wiarę Noe został pouczony cudownie o  tym, czego 
jeszcze nie można było ujrzeć, i  pełen bojaźni zbudował arkę, 
aby ocalić swą rodzinę. Przez wiarę też potępił świat i  stał się 
dziedzicem sprawiedliwości, którą otrzymuje się dzięki wierze.
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psaLm  – ps 145 (144), 2–3. 4–5. 10–11

Będę wysławiał imię Twe na wieki. 
Każdego dnia będę błogosławił Ciebie
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
a wielkość Jego niezgłębiona.

Będę wysławiał imię Twe na wieki. 
Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła
i zwiastuje Twe potężne czyny.
Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu
i rozpowiadają Twoje cuda.

Będę wysławiał imię Twe na wieki. 
Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.

Będę wysławiał imię Twe na wieki. 

aklamacja: alleluja, alleluja, alleluja.
Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca: 
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie».

aklamacja: alleluja, alleluja, alleluja.
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eWangeLIa (mK 9, 2–13)

słowa ewangelii według Świętego Marka  

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych 
osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego 
odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik 
wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy 
rozmawiali z Jezusem. 

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; 
postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza 
i  jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak 
byli przestraszeni. 

I  zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się 
głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!» I zaraz po-
tem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko 
samego Jezusa. 

A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpo-
wiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie 
z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między 
sobą, co znaczy „powstać z martwych”. 

I pytali Go: «Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że wpierw 
musi przyjść Eliasz?» 

A On im rzekł: «Istotnie, Eliasz przyjdzie najpierw i wszyst-
ko naprawi. Ale jak jest napisane o  Synu Człowieczym? Ma 
On wiele cierpieć i  być wzgardzony. Otóż mówię wam: Eliasz 
już przyszedł i  postąpili z  nim tak, jak chcieli, jak o  nim jest 
napisane».
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HomILIa

CZCIgODNI KsIĘża KONCeLeBRaNsI  
I KOCHaNI WY WsZYsCY, DaRCZYńCY  

Tej WsPaNIaŁej ŚWIąTYNI!

Wybaczcie, że tę homilię zacznę od takiego sentymentalne-
go wspomnienia. Dotyczy to mojego dzieciństwa, kiedy 

miałem około siedmiu lat. To były czasy okupacji hitlerowskiej, 
nawet pamiętam gdzie to było, w kościele Bonifratrów, przy ulicy 
Bonifraterskiej, ja tam niedaleko mieszkałem, na Franciszkań-
skiej, mam to w pamięci. Ale co to było takiego? To było kazanie. 
Na jaki temat? Na ten, który nas tu dzisiaj gromadzi. Kazanie 
o Opatrzności Bożej. Zapamiętałem je, bo było bardzo barwnie 
powiedziane. Całego nie powtórzę, ale podam przykład, który 
wtedy usłyszałem i który mi został aż do dzisiejszego dnia w pa-
mięci. Otóż przekazuję to, co usłyszałem. 

To było w Stanach Zjednoczonych. Pędzi pociąg – ekspres 
w nocy, z ogromną prędkością, wypełniony pasażerami. Z przo-
du siedzi dwóch mężczyzn kierujących pociągiem. Ludzie są 
bezpieczni. I nagle, ku zdziwieniu tych mężczyzn, coś się zaczy-
na dziać przed nimi, ukazuje się jakaś zjawa. Coś jakby człowiek, 
jakby anioł. Cienie, światła, nieustanny ruch. Spojrzeli na siebie, 
ale jadą dalej, bo cóż tam mogło się zdarzyć… Ale zjawisko się 
powtarza: raz, drugi, trzeci, dziesiąty… W końcu mówią: to coś 
przedziwnego, zatrzymajmy ten pociąg. I zatrzymali. Wysiedli, 
patrzą, a z przodu lokomotywy, tam gdzie była taka wielka la-
tarnia, znajduje się przyklejony do szyby ogromny ptak, orzeł, 
kondor czy inny, który w  czasie pędu tego pociągu uderzył 
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w reflektor i machał skrzydłami. To była ta zjawa świetlista, któ-
ra im się ukazywała. To jedno. Potem słyszą jakiś szum. Skąd tu 
nagle w nocy szum? Idą dalej, do przodu, no i tam się wszystko 
wyjaśniło. Otóż lokalna powódź zerwała most, przez który za 
chwilę ten pociąg miał jechać. Mostu nie było. Uratowała ich 
ta zjawa, zostały dosłownie sekundy! Wszyscy ocaleli. Koniec 
przykładu. I to właśnie mówił ksiądz wtedy na kazaniu. Domy-
ślamy się, o czym mówił. O Opatrzności Bożej.

Jak przed chwilą mówiliśmy w konferencji, jesteśmy wszy-
scy ogarnięci opieką Bożą. Jego miłością. Pan Jezus powiedział, 
że nam włos z głowy nie spadnie bez woli Bożej. Pan Bóg nas 
opatruje i w tym wypadku oni, jadący tym ekspresem, uznali to 
za szczególny znak opieki Bożej. Możemy sobie wyobrazić pasa-
żerów pociągu, kiedy się o tym dowiedzieli, jak bardzo wszyscy 
musieli być wdzięczni Opatrzności Bożej, która w  taki prosty 
sposób dała im dowód swojego istnienia. 

Opatrzność… Gdyby nie Pan Bóg… Filozofowie mówią, 
że Pan Bóg jest bytem koniecznym, że On musi istnieć. Tak jak 
przede mną jest mikrofon, ja jestem, książka, psalmy, wszyscy 
jesteśmy! Ale istnienie moje, istnienie mikrofonu jest inne. Isto-
tą mikrofonu jest to, że przekazuje głos, istotą książki, że zawiera 
informacje, człowieka – to już wielka sprawa: żeby żył, czcił i ko-
chał Pana Boga. Wszyscy istniejemy i Pan Bóg też istnieje. A co 
jest Jego istotą? Istotą jest to, że istnieje i musi istnieć. Pamięta-
my tę scenę, kiedy Mojżesz ujrzał gorejący krzak i spytał, jakim 
imieniem ma przedstawić Boga Izraelitom. Bóg odpowiedział: 
„Ja jestem ten, który jest” (por. Wj 3, 14). To właśnie filozofowie 
określili jako byt konieczny: że On musi istnieć. Bo gdyby nie 
taki byt, którego istotą jest istnienie, to nic by na świecie nie 
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istniało. I gdyby zaprzestał Pan Bóg swojej opieki Bożej, w pył 
byśmy się wszyscy obrócili. To tak, jak gdyby ktoś zniszczył 
fundamenty tej Świątyni – ona przestałaby istnieć i my wszyscy 
również byśmy zginęli. Tak właśnie istotą Bożą jest to, że jest, 
i my w tej istocie jesteśmy zanurzeni. Tak jak mury tej Świątyni 
są oparte na fundamencie. Fundament musi istnieć, żeby i mury 
istniały, chociaż każde na swój sposób. 

Tę prawdę głoszą już psalmy pisane przecież 3 tysiące lat 
temu. Pięknie mówi na przykład psalm 145 (por. Ps 145, 14-16): 

„Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają,  
i podnosi wszystkich zgnębionych. 
Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie,  
a Ty ich karmisz we właściwym czasie. 
Ty otwierasz swą rękę  
i karmisz do syta wszystko, co żyje”. 

Piękna modlitwa, którą my niemal codziennie powtarzamy 
w modlitwie brewiarzowej. Wszystko Pan Bóg daje we właści-
wym czasie, wszystko istnieje bezbłędnie. 

Słyszeliśmy może kiedyś, że wschód słońca będzie opóź-
niony? O  minutę, dwie? Nie, nie było nigdy takiego komuni-
katu. To tylko na dworcu czasem słyszymy, że pociąg, który 
miał planowany przyjazd, spóźni się 60 czy 80 minut. Podobno 
przed wojną polskie pociągi kursowały najlepiej, no ale też się 
spóźniały. Wszystko to jednak, co dotyczy Pana Boga, jest bez-
błędne. Nawet kiedyś ta myśl mnie bardzo uderzyła w słynnym 
Yellowstone Park w Stanach Zjednoczonych. Stanąłem przy gej-
zerze i była tam tablica z informacją: erupcja tego gejzera będzie 
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o 9.45, następna o 10, kolejna o tej i o tej godzinie. Przewidywane 
bezbłędnie, bez opóźnienia. Ludzie zauważyli, że nawet gejzer 
wybucha według planu, że zawsze o tej godzinie, w tej minucie 
i  tej sekundzie się pokazuje. A  więc jest właśnie tak – to Bóg 
wszystko ogarnia. Ten byt jedyny, konieczny, doskonały! I my, 
ludzie, jesteśmy w Nim zanurzeni. Potrzeba tylko w tym naszym 
codziennym zapędzeniu troszkę pomyśleć, chwilę się zastano-
wić. Zatrzymaj się więc na chwilę, człowieku, pomyśl! 

Historia daje nam też pewne konkretne wydarzenia 
świadczące o  tym, że Pan Bóg prowadzi. Chociażby historia 
narodu wybranego, którą mamy spisaną w Biblii. Jak ci Izraelici 
byli niewierni Panu Bogu w wielu wypadkach… Umawiali się, 
dostali przykazania, „tak, będziemy je wypełniać, hurra!”, po 
czym wszyscy za chwilę je przekraczali. „Tak, będziemy o To-
bie, Panie, pamiętać”. Potem szli za poganami, zbierali jakieś 
tam bożki po drodze, budowali dla nich ołtarze i znowu Pan 
Bóg im pokazał: nie tędy droga! No to oni Go przepraszali 
ponownie. I tak ich Pan Bóg uczył, kształtował, wychowywał, 
swoją mądrością, dobrocią, no i bardzo często – swoim miło-
sierdziem, tylko to pozostawało. To tylko jeden z przykładów. 
Mówiliśmy przed chwilą o  naszym narodzie, o  czuwającej 
nad nami Opatrzności, za którą mamy być wdzięczni Panu 
Bogu. A potem największy konkret i największe dzieło Bożej 
Opatrzności: przyjście Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. To, co 
przed chwilą słyszeliśmy u  Mickiewicza, to, co obserwujemy 
w  świecie – sam wytłumaczył słowem, czynem, cudem. To 
Jezus Chrystus, największe dzieło Bożej Opatrzności. Bóg dał 
Syna Swego Jednorodzonego. On jest teraz i na początku, Je-
zus, największy znak Bożej Opatrzności.
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Jak przyjmować Opatrzność? Odniosę  się do dzisiejszej 
Ewangelii, którą słyszeliśmy. Uczniowie poszli z Jezusem na górę 
Tabor. Przepiękna góra, cudowne widoki. Oni, wybrani: Piotr, 
Jakub i Jan. Jak musieli być dumni, że Jezus sam osobiście chciał 
z nimi pójść, wejść tam wysoko. Ale to była tylko uwertura do 
tego, co mają przeżyć. Dopiero na górze zobaczyli Go promie-
niującego światłem, i  to jeszcze w  towarzystwie największych 
proroków: Mojżesza i  Eliasza. „Panie – musiał krzyczeć Piotr 
– dobrze nam tu być! Tu możemy namioty rozbić i  będziemy 
z Tobą. Tak nam dobrze” (por. Mt 17, 4). Jaka rozkosz w sercu 
zaczęła się rozlewać. Dopuszczeni zostali do takiego przeżycia. 
Wyraźny ten znak… Już nie tylko przez ludzki rozum, przez 
zastanawianie się, przez wdzięczność, modlitwę, ale dotknięci 
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zostali rozkoszą bycia z Chrystusem. Zrozumieniem tego, kim 
jest Chrystus. Jak było pięknie… Ale potem schodzili z  góry 
i usłyszeli, że Syn będzie cierpiał, że będzie poniżony. Tego już nie 
mogli za bardzo znieść. Pamiętamy jeszcze opis w Ewangelii, jak 
Piotr, kiedy Pan Jezus mówi o swoim cierpieniu, krzyczy: „Panie, 
nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”. I on, pierwszy papież, usłyszał 
wówczas: „Odejdź ode mnie, jesteś szatanem!” (por. Mt 16, 23, 
Mk 8, 33). Pan Jezus do papieża tak się zwracał? Tak! Mówił tak 
Chrystus, który go wybrał, który obdarzył go tym cudownym 
przeżyciem. Bo musisz wiedzieć, Piotrze, my wszyscy musimy 
wiedzieć, że wierność Panu Bogu to nie tylko chwile rozkoszy 
i radości, ale to czasem coś zupełnie innego. To czasem ofiara, 
która sprawdza naszą wierność Panu Bogu, próba, przez którą 
przechodzimy i która też ma swoją wartość. 

W  tym tygodniu przeczytałem o  badaniach świadomości 
polskiej młodzieży, również pod względem religijnym. Wyniki 
tych badań pokazały, że dzisiejsza młodzież – zresztą nie tylko 
dzisiejsza, ale i dawniej się to sprawdzało – podchodzi do wiary 
bardzo emocjonalnie. Pan Bóg jest młodym potrzebny, oni się 
modlą, jest im dobrze. No bardzo pięknie, ale emocje mijają. Tak 
jak emocje na górze Tabor. Gdybyśmy tam wtedy zapytali Piotra, 
Jakuba, Jana, co myślą o Jezusie, to oni by od razu odpowiedzieli: 
„Nigdy w życiu od Niego nie odstąpimy, będziemy z Nim zawsze, 
on jest taki cudowny, nigdy nie przeżyliśmy takich chwil rozko-
szy!”. Pan Jezus jednak mówi: „No nie, kochani, jeszcze będzie 
poniżenie i wzgarda…”. Bo i to jest potrzebne. Nie dlatego, żeby 
dręczyć człowieka. 

W  najnowszym „Gościu Niedzielnym” można przeczytać 
ciekawy artykuł z  tym związany. Jest tam wspomnienie trzech 
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księży, Piotra, Konrada i Jerzego, którzy spotkali się w szpitalu. 
U każdego z nich wykryto raka, nowotwór złośliwy. Jeśli może-
cie, przeczytajcie ich wypowiedzi. Ciężka choroba, szpital, jakoś 
tam się leczą, ale jest to dla nich niemalże wyrok śmierci. Jak oni 
to przyjmują? Straszliwy wypadek to nowe zadanie, które Pan 
Bóg stawia im w życiu. Nieraz to, co możemy nazywać klęską, 
trudnością, kłopotem, może się stać dla nas znakiem działania 
Bożej Opatrzności. Jeżeli wierzymy, że Boża Opatrzność nad 
nami jest, że Bóg nas prowadzi, że włos nie spada z głowy bez 
Jego woli, to nawet jeśli przychodzą chwile trudne, a  muszą 
przyjść, przetrwamy je. I choroby, i chwila śmierci to dla każdego 
bardzo trudny egzamin. Ale jeśli jesteśmy mocno zakotwiczeni 
w  tej świadomości, kim jest Bóg, czym jest Jego Opatrzność, 
czym jest Jego miłość, zauważamy, jak wtedy dużo łatwiej i dużo 
bardziej świadomie możemy przyjąć  te próby. „I  nic nas nie 
odłączy od Ciebie!” (Rz 8, 39) – jak pisał św. Paweł. Nic mnie 
nie odłączy: ani śmierć, ani ucisk, ani prześladowanie. Nic, bo ja 
wierzę i mocno jestem z Nim związany. 

Kochani, podnieście Wasze głowy, spójrzcie na tę kopu-
łę. Piękna. To tak jakby niebieskie ramiona nas ogarniały, gdy 
jesteśmy pod dachem tej pięknej Świątyni, a  cóż dopiero, gdy 
pomyślimy o  świecie i  wszechświecie! Tak, Kochani, każdego 
z nas dzisiaj Bóg ogarnia swoimi ramionami i trzyma nas, i nie 
puści ze swoich rąk, nie puści, tylko Mu ufaj. Amen.
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prZecZYtaj I poDaj DaLej  

Świątynia Opatrzności Bożej powstaje dzięki ofiarności ludzi 
dobrej woli, których serca są chętne do obdarowywania in-

nych. Drodzy Przyjaciele, ogromnie dziękujemy Wam za Wasze 
wsparcie, zaangażowanie i hojność! Mamy głęboką nadzieję, że 
powstające Sanktuarium będzie nie tylko widzialnym wyrazem 
wdzięczności naszego narodu wobec Boga, ale także miejscem 
zawierzenia Opatrzności Bożej i  zgłębiania Jej tajemnicy. Jed-
nym z zadań stojących przed Wspólnotą Darczyńców Providen-
tia Dei jest ukazywanie działania Opatrzności w historii narodu 
polskiego i  dawanie świadectwa o  Jej działaniu, dlatego zwra-
camy się do Was z serdeczną prośbą o podzielenie się niniejszą 
publikacją z członkami Waszych rodzin, przyjaciółmi i bliskimi 
oraz zaproszenie ich do korzystania z duchowego wsparcia pły-
nącego z powstającego Sanktuarium. 
Osoby, które chciałyby uzyskać dodatkowe egzemplarze do ofia-
rowania bliskim, mogą zadzwonić pod numer 22 201 97 12. Ufa-
my, że dzięki temu Wspólnota Darczyńców Providentia Dei bę-
dzie jeszcze liczniejsza, a proces budowy i upiększania wnętrza 
Świątyni zakończy się wcześniej, niż się spodziewamy.
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Zapraszamy do włączenia się w dzieło budowy Świątyni 
Opatrzności Bożej bliskich i przyjaciół dotychczasowych Dar-
czyńców oraz współtworzenia Wspólnoty Providentia Dei! 

Osoby, które zdecydowały się wspierać budowę Sanktuarium, 
mają wspólne pragnienie, aby:
• zrealizować złożoną Bogu obietnicę wzniesienia Wotum 

Narodu;
• okazać wdzięczność Bogu za otrzymane łaski;
• zawierzyć Opatrzności Bożej siebie i bliskich;
• pozostawić trwały ślad dla potomnych jako współtwórcy 

narodowego dzieła;
• tworzyć Wspólnotę Darczyńców Providentia Dei.

Centrum Opatrzności – Wotum Narodu 
ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa 

rachunek bankowy: 
47 1240 6218 1111 0010 1762 7073 

www.centrumopatrznosci.pl





www.centrumopatrznosci.pl

Ks. INFUŁaT jaN sIKORsKI 
– kapłan archidiecezji warszawskiej. 
Urodzony 12 listopada 1935 r. w Ka-
liszu. Wyświęcony 3 sierpnia 1958 r. 
przez kard. S. Wyszyńskiego. Doktor 
teologii, protonotariusz apostolski 
(infułat). Dawny wikariusz parafii 
św. Jakuba w Skierniewicach i św. Mi-
chała w Warszawie i proboszcz para-

fii św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie na Kole. Ojciec 
duchowny w Warszawskim Seminarium Metropolitalnym. 
Kontynuator Mszy Świętej za Ojczyznę po śmierci ks. Jerze-
go Popiełuszki. Pierwszy naczelny kapelan więziennictwa 
w Polsce, współzałożyciel Bractwa Więziennego. Pomysło-
dawca pierwszej 24-godzinnej adoracji Najświętszego Sa-
kramentu w Polsce. Ojciec duchowny kapłanów seniorów 
archidiecezji warszawskiej. Rezydent w  parafii św. Józefa 
Oblubieńca NMP na Kole.


