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Nowi błogosławieni:  
Stefan Kardynał Wyszyński  

i Matka Elżbieta Róża Czacka

Świeca, która pamięta
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BUDUJEMY SANKTUARIUM

Bóg w swej łaskawości sprawił, że we wrześniu cieszyć się bę-
dziemy z ogłoszenia błogosławionym nie tylko Stefana Kar-
dynała Wyszyńskiego, ale także Matki Elżbiety Róży Czac-
kiej, która na świętość prymasa miała wielki wpływ. Ufam, 
że swą gorliwą modlitwą członkowie Wspólnoty Providen
tia Dei otoczą uroczystości beatyfikacyjne, które odbędą się 
12 września w  Świątyni Opatrzności Bożej. Z uwagi na pan-
demię będą one miały skromniejszy charakter, ale transmisje, 

również w katedrach diecezjalnych, umożliwią uczestnictwo duchowe w tym wyda-
rzeniu. Korzystajmy z tej możliwości włączenia się w uroczystości beatyfikacyjne, 
a także z orędownictwa nowych polskich błogosławionych.

Radością napawa mnie powiększające się grono uczestników modlitwy „Róża-
niec świętych – nie jesteś sam” – jest ich już blisko 11 000! Bardzo za to dziękuję 
i proszę o dalsze dzielenie się nią. Mam nadzieję, że wszyscy – tak jak ja – odczuli 
moc modlitwy, zanoszonej codziennie przez Maryję do Bożej Opatrzności.

Już dziś zapraszam do zapalenia Świecy Niepodległości 11 listopada. To tra-
dycja zapoczątkowana w 100-lecie niepodległości, kiedy historyczna świeca trafiła 
do Świątyni Opatrzności Bożej. W tym roku obchodzimy piątą rocznicę otwarcia 
Świątyni. Dziękuję z całego serca za wszelkie duchowe i materialne wsparcie. Wa-
sza pamięć i ofiarność daje nadzieję, że powstające Sanktuarium będzie nieustan-
nie się rozwijać.

Drodzy Czciciele Opatrzności Bożej,

Arcybiskup Metropolita Warszawski

To wszystko dzięki Wam!

G dyby nie ofiarność Darczyńców, nie 
byłoby dziś Świątyni Opatrzności Bo
żej. Dzięki wsparciu Darczyńców po

wstała nie tylko bryła Świątyni. Systematycznie 
wyposażamy jej wnętrze. W ostatnim czasie za
kupiony został profesjonalny system streamo
wania, który dzięki zautomatyzowanym kame
rom umożliwia przekazywanie wizji i fonii na 
najwyższym poziomie w czasie rzeczywistym. 
Bardzo dziękujemy za Wasze wsparcie.

Centrum Opatrzności Bożej
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Wzory zawierzenia

G dy po raz pierwszy, w  lipcu 1926  r. 
ks. Stefan Wyszyński przybył do 
podwarszawskich Lasek, mając za

ledwie 25 lat, nie przypuszczał, jak wiel
kie znaczenie w  jego życiu będzie miało to 
miejsce i  mieszkańcy. Osierocony w  wieku 
9 lat, w  ociemniałej hrabiance, która przy
wdziała habit, by poświęcić się niewidomym,  
s. Elżbiecie Róży Czackiej, odnalazł drugą 
matkę. To ona stała się dla niego duchową 
przewodniczką po drogach świętości. „Pa
miętam tak wiele doznań tu łaski Bożej, któ
ra brała ludzi za czupryny i gdy chcieli pełzać 
po ziemi, uczyła ich latać” – wspominał 30 
lat później. W  1942 r. ks. Wyszyński przyje
chał do Lasek, zostając kapelanem sióstr, nie
widomych, AK i  duszpasterzem okolicznej 
ludności. Tu, na jednej ze spopielonych kart 
przyniesionych przez wiatr znad płonącej 
Warszawy, odnalazł słowa „Będziesz miłował”. 

W  Laskach przyszły prymas uczył się, co 
znaczy być księdzem oraz otwartości na Ko
ściół. Za radą Matki – stawał przy tym samym 
ołtarzu z  kapelanem okupantów i  udzielał 

ostatniej posługi niemieckim żołnierzom, 
którzy wcześniej zabijali Polaków. Kard. 
Wyszyński wracał tu wiele razy, zwłaszcza 
w Wielki Piątek i Wielką Sobotę. W tym miej
scu kształtowała się jego pasyjna duchowość 
– uczył się przyjmować cierpienia świadomie 
i z zaufaniem składać je Bogu w ofierze. Tak 
jak Matka Czacka, która przyjęła krzyż ślepo
ty jako zadośćuczynienie za duchową ślepotę 
świata. Pod koniec życia wyznał: „Całe moje 
życie było jednym Wielkim Piątkiem”. 

„Na dnie niecierpliwości leży brak wiary 
w  Opatrzność Bożą, która rządzi światem 
i  odkąd go stworzyła, utrzymuje wszystkie 
stworzenia, prowadząc je do celu przez siebie 
wytkniętego” – pisała Matka. Jak ważna była 
dla kardynała, pokazują zwłaszcza ostatnie 
tygodnie jej życia i pogrzeb. „Ja się nigdy nie 
modlę za Matkę Czacką, ja się tylko modlę 
do Niej” – wyznał. Przy Matce Elżbiecie Róży 
Czackiej, która została matką niewidomych 
na ciele i  duszy, prymas stał się duchowym 
Ojcem dla Polski. Obydwoje byli i są wzorem 
zawierzenia Bożej Opatrzności.

W przedziwny sposób Boża Opatrzność splotła losy tych dwojga błogosławio-
nych. Ich wspólną drogę zwieńczą 12 września uroczystości beatyfikacyjne.
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D zieliło ich wiele: wiek, pochodzenie, 
droga powołania… Bóg w  swojej 
Opatrzności skrzyżował jednak ich 

drogi w 1926 r. 95 lat później w wilanowskim 
Sanktuarium, podczas tej samej uroczysto
ści, Kościół potwierdzi heroiczność cnót, 
wynosząc na ołtarze hrabiankę, która straciła 
wzrok i poświęciła się opiece nad ociemnia
łymi na ciele i  duszy oraz kardynała, który 
przeprowadził Kościół i  Polaków przez naj
ciemniejsze lata komunizmu.

Róża Czacka urodziła się 22 października 
1876 r. w  Białej Cerkwi (obecnie Ukraina). 
Hrabianka od dzieciństwa miała proble
my ze wzrokiem. Mimo licznych operacji, 
całkowicie straciła go w  wieku 22 lat. Pod 
wpływem lekarza, poświęciła się działalno
ści na rzecz innych niewidomych. W 1911 r. 

założyła Towarzystwo Opieki nad Ociem
niałymi obejmujące wsparciem dorosłych 
niewidomych i  ich rodziny. Szybko uświa
domiła sobie jednak, że Bóg powołuje ją do 
głębszego zrozumienia cierpienia i  poświę
cenia. 1 grudnia 1918 r. założyła Zgromadze
nie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, 
którego celem stała się służba ludziom nie
widomym i wynagradzanie za duchową śle
potę świata. Od 1922 r. w podwarszawskich 
Laskach istnieje zakład dla niewidomych.

Właśnie tu skrzyżowały się drogi no
wych błogosławionych. Urodzony 3 sierpnia 
1901  r. w  Zuzeli nad Bugiem (pogranicze 
Podlasia i  Mazowsza) Stefan Wyszyński po 
maturze, w  1920 r., wstąpił do Wyższego 
Seminarium Duchownego we Włocławku. 
Niebawem okazało się, że kleryk Stefan był 
chory na gruźlicę. Choroba postępowała 
tak, że jego przełożeni bali się, iż nie doży
je do święceń kapłańskich. „Proszę księdza, 
z takim zdrowiem to chyba raczej trzeba iść 
na cmentarz, a  nie do święceń” – usłyszał 
3  sierpnia 1924 r. od zakrystianina w kate
drze włocławskiej. Przyszły prymas wspo
minał, że był tak słaby, że „wygodniej mu 
było leżeć krzyżem na ziemi, niż stać”. 

We wrześniu 1939 r., w czasie bombardo
wania Warszawy, Matka Czacka została ran
na w  głowę i  straciła oko. Trzy lata później 
kapelanem Zakładu w Laskach został ks. Ste
fan Wyszyński. Wielka przyjaźń między nim 
a Matką trwała do jej śmierci. W czasie ostat
niej choroby modliła się: „Wszystko w pełni 
dla Boga. Od świtu do nocy – wszystko dla 
Boga. Od urodzenia do śmierci – wszyst
ko dla Boga”. Zmarła w  opinii świętości  

Nowi błogosławieni
Umiłowali Boga, ojczyznę i ludzi. Kim byli? Co pozostawili Polsce? W czym 
mogą dla nas skutecznie orędować Matka Czacka i kardynał Wyszyński?
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15 maja 1961 r. Została pochowana na cmen
tarzu, który znajduje się na terenie Ośrod
ka SzkolnoWychowawczego w  Laskach. 
Jej proces beatyfikacyjny trwał od 1987 r.  
9 października 2017 r. za zgodą papieża 
Franciszka Kongregacja Spraw Kanonizacyj
nych promulgowała dekret o  heroiczności 
jej życia i cnót, a pod koniec 2020 r. papież 
upoważnił kongregację do wydania dekre
tu dotyczącego autentyczności cudu za jej 
wstawiennictwem.

Kard. Wyszyński nie krył, że do koń
ca życia modlił się do niej, wierząc, że już 
dostąpiła chwały nieba. W 1948 r. Pius XII 
mianował 47letniego biskupa Wyszyńskie
go prymasem Polski. Już wkrótce okazało 
się, że młody biskup z powodzeniem stawił 

czoła komunistycznemu systemowi. Swoją 
odwagę i  bezkompromisowość przypłacił 
25 września 1953 r. trzyletnim uwięzieniem, 
podczas którego opracował Jasnogórskie 
Śluby Narodu Polskiego, stanowiące ducho
we przygotowanie do obchodów milenij
nych chrztu Polski oraz Wielką Nowennę 
Tysiąclecia – rozpisany na dziesięciolecie 
plan duszpasterski. Zmarł 28 maja 1981 r. 
Jego proces beatyfikacyjny trwał od 20 maja 
1989 r. Początkowo beatyfikacja miała zo
stać ogłoszona 7 czerwca ub.r., jednak z po
wodu pandemii uroczystość przeniesiono na 
12 września 2021 r. Sejm i Senat RP, wyra
żając pamięć, szacunek i  uznanie dla życia 
i  dokonań Prymasa Tysiąclecia, mianował 
go patronem roku 2021.
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S tefan Wyszyński urodził 
się 3 sierpnia 1901  r. 
w  Zuzeli, jako drugie 

dziecko Stanisława i  Julian
ny z  Karpiów Wyszyńskich. 
W  latach 19121915 uczęsz
czał do gimnazjum w Warsza
wie, w 1917 r. rozpoczął naukę 
w  liceum, a w 1920 r. – w se
minarium we Włocławku. 
W  1924  r. przyjął święcenia 
kapłańskie. W  czasie wojny, pod pseudoni
mem „Radwan III” posługiwał jako kapelan 
oddziałów powstańczych oraz szpitala i  za
kładu dla ociemniałych w Laskach. W 1946 r. 
papież Pius XII mianował go biskupem lu
belskim, a 12 listopada 1948 r. arcybiskupem 

metropolitą gnieźnieńskim 
i warszawskim, prymasem Pol
ski. W swoim herbie biskupim 
umieścił słowa „Soli Deo”, tzn. 
„Jedynemu Bogu”. 29 listopada 
1952 r. otrzymał godność kar
dynalską. 25 września 1953  r. 
został aresztowany i  na trzy 
lata uwięziony. W 1962 r. wziął 
udział w  rozpoczynającym 
się Soborze Watykańskim  II. 

3  maja 1966 r. pod jego przewodnictwem 
odbyły się główne uroczystości Mille
nium Chrztu Polski. Zmarł 28 maja 1981 r.,  
w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 
31  maja 1981  r. Prymas Tysiąclecia spoczął 
w archikatedrze warszawskiej. 

R óża Czacka urodziła się 
22 października 1876 r. 
w  Białej Cerkwi na 

Ukrainie, w  rodzinie o  trady
cjach patriotycznych i dbającej 
o żywą wiarę. Od 1882 r. rodzi
na zamieszkała w Warszawie. 

W wieku 22 lat Róża utraci
ła wzrok i postanowiła poświę
cić się sprawie niewidomych 
w  Polsce. Przez dziesięć lat 
zdobywała wiedzę w ośrodkach zagranicą.

Około 1908 r. rozpoczęła w  Warszawie 
działalność na rzecz osób niewidomych. 
Swoją działalnością ukazywała, że osoba 
niewidoma otoczona właściwą opieką może 
stać się samodzielna życiowo i  użyteczna 
w  społeczeństwie. Po trzech latach utwo
rzyła w Warszawie Towarzystwo Opieki nad 
Ociemniałymi obejmujące opieką niewido
mych w mieście. 

W  1918 r., już jako siostra 
Elżbieta od Krzyża, założyła 
Zgromadzenie Sióstr Fran
ciszkanek Służebnic Krzyża, 
którego szczególnym chary
zmatem jest służba osobom 
niewidomym. 

Od 1923 r. centrum dzia
łalności na rzecz osób niewi
domych w dziedzinie edukacji 
i  tyflologii stał się Zakład dla 

Niewidomych w  Laskach. Na jego terenie 
powstał również Dom Rekolekcyjny. 

Niewidoma Matka niewidomych zmarła 
w opinii świętości 15 maja 1961 r. w Laskach. 

Proces beatyfikacyjny rozpoczął się 
22  grudnia 1987 r. Dekret o  heroiczności 
życia i cnót został podpisany 9 października 
2017 r., zaś 27 października 2020 r. Ojciec 
Święty Franciszek uznał cud za wstawiennic
twem Czcigodnej Sługi Bożej. 

Biografie wkrótce błogosławionych
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XIV ŚWIęTO DZIęKCZYNIENIA

Na drogach Opatrzności

D elegat Konferencji Episkopatu Polski 
ds. Duszpasterstwa Emigracji Pol
skiej, bp Wiesław Lechowicz, który 

przewodniczył centralnej Mszy św. w  tym 
dniu, zwrócił uwagę na potrzebę dziękczy
nienia za Opatrzność Bożą, która objawia się 
zwłaszcza w  momencie zagrożenia. Wyra
zem wdzięczności za jej działanie jest właśnie 
powstające Sanktuarium. 

– Zawierzenie Panu Bogu oznacza przede 
wszystkim, że człowiek zdaje się na Jego 
wolę, nie stawia żadnych warunków, nie 
żąda gwarancji i  nie wyznacza sposobów 
przychodzenia nam z  pomocą. Niech każ
dy z nas zada sobie pytanie, na ile nie tylko 
wierzy w Bożą Opatrzność, ale i wierzy Jej – 
mówił w homilii bp Lechowicz, przywołując 
postacie kard. Stefana Wyszyńskiego i Mat
ki Elżbiety Róży Czackiej jako tych, którzy 
bezgranicznie zawierzyli Bożej Opatrzności. 
– Bóg posłużył się nimi, aby poprowadzić 
nasz naród po krętych drogach historii ku 

niepodległości i  wolności. W  ich życiu jak 
na dłoni widać działanie Bożej Opatrzności 
– kontynuował biskup.

Po homilii odmówiony został Akt Dzięk
czynienia i  Zawierzenia Opatrzności Bożej. 
W darach ołtarza niesiono m.in. kosz z ponad 
7 tys. nadesłanych intencji oraz replikę tabli
cy upamiętniającej 40lecie strajku w Kopalni 
Węgla Kamiennego „PiastZiemowit” złożoną 
przez delegację górników z tej kopalni.

Obchody tegorocznego Święta Dziękczy
nienia pod hasłem „Zawierzamy Opatrzno
ści nasz trudny czas pandemii i dziękujemy 
za przyszłych błogosławionych” zakończyły 
się tradycyjnie o godz.  21.37 wspólnym śpie
waniem „Barki” – ulubionej pieśni św. Jana 
Pawła II. Dzięki transmisjom internetowym 
Centrum i  telewizyjnym, które zapewniły 
stacje Polsat News, Polsat Rodzina oraz TVP 
Polonia, atmosferę XIV Święta Dziękczynie
nia mogły poczuć tysiące wiernych w Polsce 
i na świecie.

Bóg chce posługiwać się człowiekiem i wydarzeniami, aby bezpiecznie prze-
prowadzić  nas  przez,  zdawałoby  się,  beznadziejne  sytuacje  –  powiedział  
bp Wiesław Lechowicz w homilii wygłoszonej podczas XIV Święta Dziękczy-
nienia w Świątyni Opatrzności Bożej.
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„R óżaniec świętych − nie jesteś sam” 
to wspólnotowa modlitwa zainicjo
wana na początku maja ub.r. Dziś 

jednoczy blisko 11 000 osób, a  jej grono sta
le się powiększa. O wielkiej sile płynącej z tej 
modlitwy świadczą chociażby słowa pani Rity 
z Krakowa: „Kolejne miesiące przeżywane ze 
świętymi pozwalają lepiej odczytywać drogi 
Bożej Opatrzności. Jest to wspaniała lekcja 
na obecny trudny czas. W modlitwie można 
ogarnąć cały świat i też swoją rodzinę, dzięku
jąc za dary, którymi nas obdarza Opatrzność”.

Ksiądz Tadeusz Aleksandrowicz dodaje: 
„Zachęcam wszystkich, aby podjęli trud tej 
codziennej modlitwy. Niech umacnia każdego 
w wierze, daje siłę oraz ukojenie potrzebują
cym, a także przynosi błogosławione owoce”. 

Przypominamy, że do modlitwy moż
na dołączyć poprzez wypełnienie krót
kiego formularza dostępnego na stronie:  
www.centrumopatrznosci.pl/rozaniec/formu
larz lub dzwoniąc pod numer +48 25 753 35 41.

I nicjując modlitwę „Różaniec świę
tych − nie jesteś sam”, pragnęliśmy, 
aby stała się też okazją do propago

wania dobrze znanej modlitwy o wia
rę, nadzieję i miłość – cnót tak bardzo 
potrzebnych w  dzisiejszych czasach 
– mówi ks. Tadeusz Aleksandrowicz.

Druga oraz kolejne dziesiątki „Ró
żańca świętych – nie jesteś sam” mają 
odpinaną koronkę z  Krzyżem Pas
chalnym oraz czterema koralikami  

– będącą zaproszeniem do apostolstwa. 
Wręczona osobom bliskim bądź potrze
bującym może stać się drogowskazem dla 
nich i zaproszeniem poprzez tę krótką mo
dlitwę do wstąpienia na drogę nawrócenia. 

Warto modlić się razem

Powołani do apostolstwa
„Chrześcijańskie powołanie... jest również i z natury swojej powołaniem do apo-
stolstwa” – mówi Dekret o Apostolstwie Świeckich.  „Różaniec świętych – nie 
jesteś sam” z jego odpinaną koronką odpowiada na to wezwanie.

Do czwartej dziesiątki „Różańca świę-
tych - nie jesteś sam” - wysyłanej pod 
koniec listopada - dołączymy modlitwę 
papieża Franciszka o ustanie pandemii.

8
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Radośni w Panu

„O bowiązki są najważniejszym prze
jawem woli Bożej” – pisał bp Józef 
Pelczar. Od dziecka odznaczał się 

bystrością umysłu, pracowitością i  głęboką 
religijnością, zwłaszcza czcią dla Maryi.

Urodził się w 1842 r. w Korczynie, w po
bliżu Krosna. Już jako gimnazjalista podjął 
decyzję oddania się na służbę Bogu, zapisu
jąc w pamiętniku: „Ideały ziemskie blednieją, 
ideał życia widzę w poświęceniu się, a  ideał 
poświęcenia – w kapłaństwie”. Studiował jed
nocześnie na dwóch rzymskich uczelniach, 
a  następnie przez 22 lata pracował na Uni
wersytecie Jagiellońskim. Tu skrzyżowały 
się jego drogi z  s. Klarą Ludwiką Szczęsną, 
którą poprosił o  prowadzenie w  Krakowie 
przytuliska. Urodzona w 1863 r. w Cieszkach 
(Mazowsze) Ludwika Szczęsna od wczesnych 
lat pragnęła swoje życie poświęcić Bogu. Za 
radą o. Honorata Koźmińskiego OFMCap, 
w 1885 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sług Je
zusa. Dziewięć lat później wraz z ks. Józefem 
Pelczarem założyła zgromadzenie Służebnic 

Najświętszego Serca Jezusowego. Następnie 
wspólnie otworzyli ok. 30 domów zakon
nych, posyłając siostry do posługi  chorym 
i do pracy wśród dziewcząt.

Siostra Klara mówiła: „Wszystko dla Serca 
Jezusowego!” – podobnie jak bp Józef Pel
czar, który przez 25 lat swej posługi dał się 
poznać jako gorący czciciel Najświętszego 
Sakramentu i  gorliwy pasterz, zatroskany 
o dobro powierzonych mu dusz. 

Siostra Klara zmarła w Krakowie w opinii 
świętości 7 lutego 1916 r., zapamiętana z du
cha ubóstwa, pokory oraz szacunku i miłości 
do drugiego człowieka. Jej beatyfikacja odby
ła się 27 września 2015 r.

Bp Pelczar zmarł 28 marca 1924 r., pozo
stawiając po sobie liczne dzieła teologiczne, 
ale przede wszystkim pamięć człowieka Bo
żego. 2 czerwca 1991 r. został beatyfikowa
ny, a  18 maja 2003 r. kanonizowany przez 
Jana Pawła II. Wizerunki obojga znajdą się 
w czwartej dziesiątce „Różańca świętych – 
nie jesteś sam”.

Ich duchową sylwetkę kształtowała wielka cześć dla Najświętszego Serca Je-
zusowego. Bp Józef Sebastian Pelczar i s. Klara Ludwika Szczęsna, założycie-
le zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego zawierzyli swoje 
życie Chrystusowi przez Maryję.

9
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SANKTUARIUM BLISKO NAS

C hoć wciąż doświadczamy niepew
ności, co przyniesie przyszłość, ufne 
zawierzenie Bożej Opatrzności po

maga pokonać paraliżujący lęk. Wilanowskie 
Sanktuarium w czasie pandemii stało się dla 
wielu osób miejscem, w  którym odnajdują 
równowagę duchową. Wspólna modlitwa, 
w  której można uczestniczyć, pozostając 
w  łączności ze Świątynią poprzez udział 
w transmisjach Mszy św., pozwala odetchnąć 
Bożym pokojem. Świadectwem dobra, 

które rozlewa się na całą Polskę, są liczne listy,  
emaile i telefony, w których wiele osób dzieli 
się swoją wdzięcznością za taką możliwość. 
Każda taka wiadomość jest dla nas wielką 
radością, podobnie jak pielgrzymki, które 
po poluzowaniu obostrzeń mogły dotrzeć do 
naszego Sanktuarium. Za wszystko z  głębi 
serca dziękujemy, polecając opiece Opatrz
ności Bożej zarówno pielgrzymujących do 
Świątyni, jak i  tych, którzy wspierają Ją du
chowo oraz materialnie.

Ż yć zgodnie z wolą Bożą 
to przede wszystkim 
starać się nieustan

nie słuchać jej i  odczytywać 
ją w  całym swoim życiu. To 
dotyczy nie tylko zasadni
czych decyzji takich, jak np. 
powołanie, ale też wielu, 
czasem drobnych wydarzeń, 
od których zależy moje zba
wienie. Jako wolę Bożą można odczytywać 
zarówno poranny dzwonek budzika, jak i de
cyzje zawodowe. Gdy będziemy rozumieli 
dźwięk dzwonka jako wezwanie Pana Boga, 
bym się obudził i  wstał – cały dzień nabie
ra innego koloru. Rozeznawanie wydarzeń 
mojego życia w  kontekście Bożego planu 
sprawia, że odnajdujemy nowy sens w czyn
nościach, które do tej pory wydawały nam 

się błahe. Ważne jednak, by 
wola Boża odczytywana była 
zawsze w  kontekście miło
ści Pana Boga i  bliźniego. 
Czy jednak istnienie planu 
Bożego wobec nas czyni na
szą modlitwę bezsensowną? 
Nie! Modlitwa pomaga nam 
rozszerzyć nasze serce i  jak 
najpiękniej odpowiedzieć na 

to, co przeznacza nam Bóg. Święci zawsze 
modlili się o  wypełnianie w  swoim życiu 
Jego woli. Modlimy się więc, by otworzyć się 
na łaskę i na bieżąco rozeznawać, co mamy 
robić. Ważne jest to, że On zawsze szanuje 
naszą wolność do tego stopnia, że człowiek 
może popełnić grzech. Pamiętajmy jednak, 
że ostateczną wolą Bożą jest nasze z  Nim 
wieczne przebywanie. 

Radość wspólnoty

Pytanie do Księdza Tadeusza
Co to znaczy „żyć zgodnie z wolą Bożą”? Czy to znaczy, że naszą modlitwą nic 
nie możemy wyprosić, ponieważ Bóg ma swoje plany wobec nas?

W najtrudniejszym czasie pandemii powstające Sanktuarium gromadzi wszyst-
kich, którzy potrzebują pocieszenia i pragną zawierzyć Bogu życie swoje i swo-
ich bliskich.
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WYDARZENIA W ŚWIĄTYNI 

Woskowa świeca ozdo
biona wizerunkiem 
Matki Bożej Niepo

kalanie Poczętej i  motywami 
kwiatowymi była darem dla pa
pieża od pielgrzymów polskich, 
którzy w  1867 r. udali się do 
Rzymu. Ta sama świeca zapło
nęła po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości, w  1920  r. Prze
trwała II  wojnę światową i  ko
munizm, by na 100lecie odzy
skania niepodległości ponownie 
pokazać swój blask. Zapalona 
przez prezydenta RP Andrzeja 
Dudę w  Świątyni Opatrzności 
Bożej 11 listopada 2018 r. od 
trzech lat, w swej miniaturze, jest 

też obecna w tysiącach polskich 
domów. W trudnych czasach to 
znak, że szczególnie odczuwamy 
siłę narodowych więzi.

Wzorem lat ubiegłych, pod
czas sprawowanych Euchary
stii będziemy dziękować Bogu 
za niepodległą Ojczyznę. Do 
południa zostaną odprawione 
uroczyste Msze św. Tradycyj
nie, o  godz. 19.18, zapraszamy 
do połączenia się duchowo ze 
Świątynią i  zapalenia w  swych 
domach miniatury Świecy Nie
podległości, zawierzając naszą 
Ojczyznę Opatrzności Bożej 
oraz odmawiając Akt Dziękczy
nienia Polski.

Świeca, która pamięta
Ponad 130 lat temu papież Pius XI prosił, byśmy zapalili ją w wolnej Polsce. 
Dziś każdy może przy płomieniu Świecy Niepodległości modlić się w intencji 
Ojczyzny.

18 września zapraszamy 
na kolejny, 10. dzień 
skupienia. Odbywa

jące się dwa razy w  roku wyda
rzenie jest rekolekcyjnym zapro
szeniem członków Wspólnoty 
Darczyńców Providentia Dei oraz 
tych, którzy pragną jeszcze głębiej 
zanurzyć się w  tajemnicach Bożej Opatrz
ności. W programie każdego dnia skupienia 
są m.in.: modlitwa „Różaniec świętych – 
nie jesteś sam” prowadzona przez kustosza 

powstającego Sanktuarium, a tak
że konferencja wygłoszona przez 
księdza rekolekcjonistę, którym 
tym razem będzie ks. Piotr Ce
lejewski – posługujący w  wila
nowskiej Świątyni. Punktem kul
minacyjnym, jak zawsze w samo 
południe, będzie Eucharystia.

Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia 
w tym dniu osobiście bądź poprzez transmi
sję internetową na stronie: www.centrumo
patrznosci.pl/10ds

10. Dzień Skupienia 
„Opatrzność Boża drogowskazem w życiu chrześcijanina” to temat jubileuszowe-
go dnia skupienia, który odbędzie się tydzień po uroczystościach beatyfikacyjnych.
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TERAZ W KOMPLECIE!

wys. 25 cm,  
średnica 5 cm 

wys. 20 cm,  
średnica 5 cm 

30zł 
+ koszt 
wysyłki

25zł 
+ koszt 
wysyłki

50zł 
+ koszt 
wysyłki

ZAPALMY ŚWIECĘ NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada o godz. 19.18
I MÓDLMY SIĘ W INTENCJI OJCZYZNY
11 listopada o godz. 19.18, jak co roku, zapalimy  

w naszych domach Świecę Niepodległości. Moc jej  

jasnego płomienia będzie znakiem naszej modlitwy  

za Ojczyznę i dziękczynienia Bogu za wolność.

Wizerunek Matki Bożej z ornamentem i złoceniami  

nawiązuje do oryginalnej Świecy Niepodległości.

Do każdej świecy dołączamy 
folder z jej historią oraz  

Aktem Dziękczynienia Polski. 

+ =

Album „Historia budowy Świątyni  
Opatrzności Bożej” + Miniatura świecy (20 cm)


