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Beatyfikowani w Świątyni

Płomień wolności

To już 5 lat!
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WDZIĘCZNI ZA NOWYCH BŁOGOSŁAWIONYCH

Niech będzie błogosławiony Bóg w  swej Opatrzności za wielki 
dar nowych błogosławionych: Stefana Wyszyńskiego oraz Elżbie-
ty Róży Czackiej. Zyskaliśmy niezwykłych orędowników, wielkich 
przewodników po drogach wiary. Bardzo nam dziś potrzeba ich 
wstawiennictwa. Wierzę, że nie odmówią prośbom ufnie ku nim 
zanoszonym, również przy ich relikwiach w  Świątyni Opatrz-
ności Bożej, która pięć lat temu po raz pierwszy wypełniła się 
modlitwą tysięcy wiernych. Choć budowana w trudnych czasach, 

znalazła swoje szczególne miejsce w sercach pielgrzymów oraz w domach milionów Po-
laków, którzy łączą się z nią duchowo poprzez modlitwę, a  także poprzez transmisje 
telewizyjne i  internetowe. Dziękuję za tę duchową i fizyczną obecność, która wypra-
sza łaski dla naszej umiłowanej Ojczyzny. Pragnę również podziękować telewizjom za 
posługę i pomoc w dotarciu z przekazem do wszystkich, którzy nie mogą osobiście być 
z nami w wilanowskiej Świątyni.

Drodzy Darczyńcy, dzięki Waszemu nieustającemu zaangażowaniu powstające 
Sanktuarium nie tylko pięknieje, ale jest też coraz lepiej wyposażone, odpowiadając na 
aktualne potrzeby wiernych. Ten ogromny, wspólny trud przynosi widoczne owoce. Za-
praszam Was serdecznie do Wilanowa, by dziękując oraz zawierzając Bogu życie swoje 
i swoich bliskich, każdy z Was mógł zaczerpnąć z tego Świętego Miejsca siły i łaski do 
pokonywania codziennych wyzwań. Będzie ku temu sposobność już 26 grudnia podczas 
Mszy św. dziękczynnej za dar rodziny. Dla wielu z Was stanie się to także okazją do 
świętowania jubileuszy sakramentu małżeństwa. Zachęcam wszystkich do tej wspólnej 
modlitwy, życząc, by rok 2022 obfitował w pokój i radość z odkrywania tajemnic Bożej 
Opatrzności. Niech zbliżające się Boże Narodzenie będzie dla każdego z nas impulsem 
do naśladowania miłości Jezusa, który oddał swoje życie dla naszego zbawienia.

Z serca błogosławię

Bogu niech będą dzięki!

Arcybiskup Metropolita Warszawski

„Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1,14). 
Przyjście na świat Boga, który przyjął postać człowieka, przy-
pomina nam, że jesteśmy powołani do życia w świętości. 
Niech nowonarodzony Jezus przyniesie wszystkim obfitość 
łask, przymnoży wiary i miłości, a w serca wleje nadzieję, któ-
ra nie ustaje. Błogosławionych świąt Narodzenia Pańskiego

życzy zespół Centrum Opatrzności Bożej

Drodzy Czytelnicy!
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 BUDUJEMY NARODOWE SANKTUARIUM 

To wszystko dzięki Wam!

O gromnie cieszymy się, 
że powstające Sanktu-
arium na stałe zagości-

ło już w  sercach wielu naszych 
Ofiarodawców. „Dziękuję gorą-
co Bogu, że powstaje ta piękna 
Świątynia w  Warszawie, jest to 
ogromna radość dla nas, dar-
czyńców” – napisała pani Emilia 
z Wołomina. To dzięki niej i ty-
siącom czcicieli Opatrzności Bo-
żej z  całej Polski, mimo pande-
mii, udało się zrealizować w tym 
roku wiele prac.

Wsparcie Darczyńców umo- 
żliwiło m.in. modernizację chó-
ru dla kilkuset śpiewaków i mu-
zyków. Nad ołtarzem głównym 
zawisł odnowiony Krzyż Pas-
chalny. Zainstalowane zosta-
ło profesjonalne nagłośnienie 
na zewnątrz i  w  nawie bocznej 
Świątyni. Dzięki zakupieniu 
systemu streamowania (poka-
zywania na żywo w  internecie) 
i  w  pełni zautomatyzowanych 
kamer możliwe stało się przeka-
zywanie w  czasie rzeczywistym 
najwyższej jakości wizji oraz fo-
nii. To ważne dla milionów osób 
będących w  swoich domach, 
zwłaszcza starszych, schorowa-
nych i  niepełnosprawnych, któ-
re mają trudność lub wręcz nie 
mogą dotrzeć do Wilanowa oraz 
ograniczeniach w  uczestnictwie 

na żywo z  powodu pandemii 
i konieczności dystansowania się.

– Dzięki pomocy Darczyńców 
mogliśmy przeżywać wspaniałe 
uroczystości, przede wszystkim 
beatyfikację matki Elżbiety Róży 
Czackiej oraz kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego, a  wcześniej 
kolejne Święto Dziękczynienia. 
W  Świątyni odbyły się też świę-
cenia diakonatu i  prezbiteratu. 
W  kwietniu oraz we wrześniu 
zostały zorganizowane dni sku-
pienia dla naszych Darczyńców. 
Nie można zapomnieć również 
o  koncertach, w  tym o  przeży-
wanym przed wrześniową beaty-
fikacją  koncercie „SOLI DEO”, 
połączonym z niezwykłymi pro-
jekcjami multimedialnymi z  hi-
storycznymi zdjęciami z  życia 
Prymasa Tysiąclecia – mówi ks. 
Tadeusz Aleksandrowicz, kustosz 
wilanowskiego Wotum Narodu.

– Jesteśmy wdzięczni wszyst-
kim Darczyńcom całym sercem 
zaangażowanym w  wykonanie 
obietnicy złożonej Bogu przez 
przodków. To dzięki Wam mo-
żemy dalej budować powstające 
Sanktuarium. Mamy nadzieję, 
że pozostaniecie z nami, bo jesz-
cze wiele mamy do zrobienia. 
Jak powiedział kard. Kazimierz 
Nycz: „Otwieramy Świątynię po 
to, aby ją dalej budować”.

Mija kolejny, trudny ze względu na pandemię, rok. Tym 
bardziej jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy trwają 
przy Świątyni, wspierając ją modlitwą oraz ofiarą.
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 WDZIĘCZNI ZA NOWYCH BŁOGOSŁAWIONYCH

B eatyfikacja Prymasa Tysiąclecia i  za-
łożycielki Zgromadzenia Franciszka-
nek Służebnic Krzyża przygotowywa-

na była przez wiele miesięcy. Archidiecezja 
Warszawska podjęła się i sprostała temu wy-
zwaniu. Choć zaplanowana w czasie, gdy nie 
można było przewidzieć sytuacji epidemio-
logicznej, stała się wydarzeniem, które na 
długo zapisze się w pamięci jej uczestników 
i historii Świątyni Opatrzności Bożej. 

12 września, oprócz polskich wiernych 
i  duchownych, do powstającego Sanktu-
arium przybyli biskupi m.in. z  Francji, 
Włoch, Ukrainy, Węgier, Litwy i Mołdawii.

Mszy św. przewodniczył kardynał Mar-
cello Semeraro, prefekt Kongregacji do 
Spraw Kanonizacyjnych, a  towarzyszyli mu 
metropolita warszawski kard. Kazimierz 
Nycz, jałmużnik papieski kard. Konrad 

Krajewski, prymas Czech kard. Dominik 
Duka OP oraz kard. Stanisław Dziwisz. 
Mszę koncelebrowało też ponad 600 księ-
ży, w  tym wielu wyświęconych przez kard. 
Wyszyńskiego. Na uroczystość przybyły 
najwyższe władze Rzeczypospolitej, na czele 
z  prezydentem Andrzejem Dudą, któremu 
towarzyszyła Pierwsza Dama, członkowie 
rodzin błogosławionych, a  także siostry 
franciszkanki z  podopiecznymi z  Zakładu 
w Laskach. Świadkami wyniesienia na ołta-
rze byli wierni z całej Polski.

Odczytując z  mandatu Ojca Świętego 
list apostolski, w którym papież Franciszek 
wpisał kardynała Wyszyńskiego i  matkę 
Czacką w poczet błogosławionych, kardynał 
Marcello Semeraro poinformował, że wspo-
mnienie liturgiczne bł. Stefana Wyszyńskie-
go obchodzone będzie 28 maja, a bł. Elżbiety 
Róży Czackiej – 19 maja.

Następnie zostały odsłonięte wizerun-
ki nowych błogosławionych, umieszczone 
w  prezbiterium w  ozdobionych kwiatami 
kasetach-tryptykach, po bokach kopii Cu-
downego Wizerunku Matki Bożej Często-
chowskiej, który peregrynował po Polsce za 
czasów Prymasa Wyszyńskiego.

– Łzy mi się polały, gdy zobaczyłem ich 
błogosławionymi, bo są dla mnie bardzo bli-
scy. Mamy portrety ich w domu – dzielił się 
później jeden z  darczyńców, pan Stanisław 
z Włocławka.

Relikwie bł. Stefana Wyszyńskiego, które 
stanowi własnoręczny Akt osobistego od-
dania się Matce Bożej, wniosła uzdrowiona 
za wstawiennictwem Prymasa Tysiącle-
cia s. Nulla Lucyna Garlińska. Relikwie bł. 

Beatyfikowani w Świątyni
Uroczystość wyniesienia na ołtarze Stefana Wyszyńskiego i Elżbiety Róży 
Czackiej była wyjątkowym przeżyciem. Ich relikwie pozostały w Wilanowie.
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WDZIĘCZNI ZA NOWYCH BŁOGOSŁAWIONYCH

Elżbiety Róży Czackiej, czyli umieszczo-
ny w  kapsule jej fragment kostny, wniosła 
18-letnia Karolina Gawrych, która cudow-
nie wyzdrowiała po wypadku sprzed 11 lat.

W wygłoszonej homilii kardynał Semera-
ro podkreślił świętość życia nowych błogo-
sławionych:

– Przekazali świadectwo życia wierne-
go Ewangelii, za wszelką cenę. (…) Oboje 
wiedzieli, jak napełniać się nawzajem siłą, 
wytrwałością i odwagą. On – zaangażowany 
osobiście w  niesienie pomocy tym wszyst-
kim, którzy doświadczali krzywd i  ograni-
czeń w  praktykowaniu ich wolności oraz 
wyznawaniu własnej wiary. Ona – niewido-
ma – wśród niewidomych fizycznie i ducho-
wo, pomagała tym wszystkim, którzy zostali 
porzuceni i  pozostawieni na marginesie 
społeczeństwa – mówił legat papieski.

Prefekt Kongregacji do Spraw Kanoniza-
cyjnych wyraził wdzięczność Bogu za orga-
nizację uroczystości w  powstającym Sank-
tuarium. Przypomniał, że to Święte Miejsce 
zostało wzniesione przez naród polski jako 

wotum wdzięczności dla Opatrzności Bo-
żej za jej obecność i  prowadzenie zarówno 
w chwalebnej, jak i bolesnej historii Polski. 
Papieski wysłannik podkreślił, że Świątynia 
jest „świadkiem kolejnego potwierdzenia: 
Polska jest Narodem Maryjnym, Polska ofia-
rowała i ofiaruje Kościołowi, na przestrzeni 
różnych epok, wybitne postacie świętych, 
Bożych mężczyzn oraz kobiet”. Kardynał Se-
meraro przypomniał też często powtarzane 
przez Prymasa Tysiąclecia wskazanie: „Kto 
nienawidzi, ten już przegrał”.

Pod koniec Mszy św. kard. Kazimierz Nycz 
zwrócił się z podziękowaniami do wszystkich 
uczestników tej uroczystości, organizatorów, 
a  przede wszystkim papieża Franciszka za 
zgodę na beatyfikację Sług Bożych.

– Niech będą oni dla nas wzorem do na-
śladowania i wstawiają się u Boga za nami i za 
całą naszą Ojczyzną! – powiedział metropoli-
ta warszawski, zachęcając w tym szczególnym 
obecnie czasie do wypraszania łask przez 
wstawiennictwo nowych błogosławionych.
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 NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

N arodowe obchody Święta Niepod-
ległości rozpoczęły się tradycyjnie 
uroczystą Mszą św., której przewod-

niczył kardynał Kazimierz Nycz. Tego dnia 
wierni wraz z metropolitą warszawskim od-
nowili Akt Dziękczynienia Polski, oddając 
Opatrzności losy Ojczyzny i  Narodu oraz 
dziękując za dobro, które nas spotyka.

Z uwagi na narodowy charakter uroczysto-
ści – wzięły w nich udział najwyższe władze 
państwowe z prezydentem Andrzejem Dudą 
na czele, który podczas Mszy św. kolejny raz 
zapalił niezwykłą Świecę Niepodległości. 

Bogato zdobiona świeca, którą ofiarował 
Polsce papież Pius IX w 1867 r., miała zostać 
zapalona dopiero wówczas, gdy nasza Oj-
czyzna będzie już wolna. Po raz pierwszy jej 
płomień zapłonął w 1920 r. w Archikatedrze 

Warszawskiej. Gest ten został powtórzony po 
blisko 100 latach, 3 czerwca 2018 r. podczas 
XI Święta Dziękczynienia w Świątyni Opatrz-
ności Bożej. Od tej pory rozświetla ona wnę-
trze powstającego Sanktuarium, miejsca 
jednoczącego wszystkich Polaków, podczas 
każdych obchodów Święta Niepodległości. 
Jednocześnie o  godz. 19.18, na pamiątkę 
roku odzyskania suwerenności, w  tysiącach 
polskich domów zapalane są miniatury świe-
cy z pięknym ornamentem, złoceniami i wi-
zerunkiem Matki Bożej, nawiązujące do ory-
ginalnej Świecy Niepodległości. Odmawiana 
jest również modlitwa za Ojczyznę. 

Tak było na przykład w  domu pani Ma-
rii z Płocka, która jeszcze przed 11 listopada 
zapewniała nas w  nadesłanym liście o  du-
chowej łączności ze wszystkimi zgromadzo-
nymi tego dnia w tym Świętym Miejscu: „To 
podziękowanie Bogu Wszechmogącemu za 
wszystko, co nam czyni od wieków. To dzieło 
wszystkich Polaków, którzy podjęli ten wysi-
łek w tak trudnych czasach. W tym dniu bę-
dziemy się gorąco modlić, aby nasza Polska 
pozostała katolicka” – napisała, zapowiada-
jąc, że o godz. 19.18 zapali Świecę Niepod-
ległości, by dziękować za wolną Ojczyznę 
i prosić o jedność Polaków.

 – Wierzę, że tradycja zapalania świecy 
w czasie Święta Niepodległości na znak wol-
nej Polski będzie jednoczyć nas w ustawicz-
nym dziękczynieniu Stwórcy za opiekę nad 
naszą Ojczyzną i  ufnym zawierzaniu Bogu 
jej losów na kolejne wieki – podkreśla ku-
stosz powstającego Sanktuarium ks. Tadeusz 
Aleksandrowicz. 

Płomień wolności
11 listopada w Świątyni Opatrzności Bożej prezydent Andrzej Duda ponownie 
zapalił Świecę Niepodległości, symbol spełnienia marzeń o wolnej Ojczyźnie 
wielu poprzedzających nas pokoleń.
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BUDUJEMY NARODOWE SANKTUARIUM

To już 5 lat!

M imo zaledwie pięciu lat od otwarcia to 
Święte Miejsce zdążyło odegrać nie-
zwykle ważną rolę w życiu Polaków.

–  Duże przestrzenie pozwalają bezpiecz-
nie gromadzić się wiernym, a  dzięki trans-
misjom telewizyjnym i  internetowym setki 
tysięcy osób mogą włączać się w sprawowa-
ny w Świątyni kult Opatrzności Bożej i du-
chowo uczestniczyć w trwającej tu modlitwie 
– podkreśla ks. Tadeusz Aleksandrowicz, ku-
stosz powstającego Sanktuarium.

Pani Maria z Ochmanowa, jedna z  osób 
wspierających budowę Wotum Narodu, dzię-
ki którym możliwe było wzniesienie Świątyni, 
cieszy  się, widząc efekty prac: „Architektura 
[Świątyni] jest wyjątkowo śliczna. Daje poczu-
cie, że Opatrzność Boża ogarnia swą miłością 
cały świat. (…) Bóg ma nasz kraj w opiece”.

–  Minione pięć lat i  czas pandemii po-
twierdziły, że wszelkie inwestycje, a  przede 
wszystkim wysiłek, żeby w  2016 r. móc 
otworzyć dla wiernych Świątynię, miały swój 
głęboki sens. Służyły i będą służyć ludziom, 
umożliwiając realizację ich najgłębszego pra-
gnienia: doświadczania Bożej Opatrzności – 
podkreśla Piotr Gaweł, prezes zarządu Cen-
trum Opatrzności Bożej.

„Cieszymy się, że Świątynia jest budowana 
i  dokąd będziemy żyli, postaramy się wspie-
rać tę budowę naszymi darowiznami jako 

zobowiązanie narodu. (...) podziwiamy zaan-
gażowanie i  oddanie pracujących tam osób, 
prosząc Boga Najwyższego, aby błogosławił to 
dziejowe przedsięwzięcie” – deklarują w liście 
do Centrum Opatrzności Bożej państwo He-
lena i Stanisław z Nowej Sarzyny.

Ze względu na pandemię planowane in-
westycje są rozkładane w  czasie. Gdy tylko 
ustabilizuje się trudny okres, jakiego obec-
nie doświadczamy, podejmiemy kroki, by 
rozpocząć kolejne związane z  wyposaża-
niem wnętrza.

Drzwi Świątyni otworzyły się dla wiernych 11 listopada 2016 r. w Święto 
Niepodległości. Od tej pory dla tysięcy osób powstające Sanktuarium jest 
miejscem dziękczynienia i zawierzenia Bogu życia swojego i swoich bliskich, 
losów Ojczyzny, Kościoła i świata. 

Zachęcamy do przesyłania świadectw działania Opatrzności Bożej oraz łask wyproszonych w łącz-
ności z powstającym Sanktuarium pocztą na adres: Centrum Opatrzności Bożej – Wotum Narodu, 
ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa lub drogą mailową: ksiegalask@centrumopatrznosci.pl
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 RÓŻANIEC ŚWIĘTYCH – NIE JESTEŚ SAM

O pokrzepiającej sile 
modlitwy różańco-
wej w pięknych sło-

wach opowiada pani Wanda 
z Popowic, która codziennie 
sięga po „Różaniec świętych 
– nie jesteś sam”: „Odczu-
wam wtedy, że Pan Jezus jest 
ze mną i że nie jestem sama 
ze swoimi problemami”.  

Odpinana od drugiej 
oraz kolejnych dziesiątek 
„Różańca świętych – nie 
jesteś sam” koronka, złożona z czterech ko-
ralików i miniatury Krzyża Paschalnego to 
pomoc w codziennej modlitwie. Możemy ją 
zawiesić w widocznym miejscu lub schować 

do kieszeni, by zawsze była 
pod ręką. 

–  Odmawianie koron-
ki każdego dnia i  o  każdej 
możliwej porze ma niezwy-
kłą moc. Te codzienne chwi-
le budują naszą relację z Bo-
giem. Odpinana koronka 
pozwala nie tylko samemu 
być człowiekiem modlitwy, 
ale jest także sposobem na 
apostolat. Pamiętajmy o bli-
skich nam osobach: poda-

rujmy im taką koronkę. Niech będzie okazją 
do dzielenia się Dobrą Nowiną – zachęca ks. 
Tadeusz Aleksandrowicz, kustosz powstające-
go Sanktuarium.

– Życie chrześcijanina jest jak bajka. Nie dla-
tego jednak, że wszystko się układa według 
naszych myśli, planów, scenariuszy, lecz dla-
tego, że Bóg się o  nas troszczy. Nasze życie 
ma zawsze szczęśliwe zakończenie – mówił 
ks. Piotr Celejewski podczas 10. dnia sku-
pienia. – Nie chodzi o  jakiś tani optymizm. 
Chodzi o prawdziwą chrześcijańską nadzieję, 

że Bóg naprawdę angażuje się w moje życie. 
Pomimo choroby, starości, niedołężności, 
śmierci twoje życie ma sens – dodał kapłan.

Jak zwykle uczestnicy dnia skupienia mieli 
czas na adorację Najświętszego Sakramentu, 
przystąpienie do sakramentu pokuty i pojed-
nania, a także wspólną modlitwę „Różańcem 
świętych – nie jesteś sam”.

Koronka, która ma moc

Nie chodzi o tani optymizm

To pomoc w modlitwie dla tych, którzy nie mają czasu w codziennym zabieganiu 
zatrzymać się na dłużej. To także zaproszenie dla każdego z nas do apostolstwa.

„Opatrzność Boża drogowskazem życia chrześcijanina” to temat kolejnego 
dnia skupienia, który 18 września poprowadził ks. Piotr Celejewski, wikariusz 
w Świątyni Opatrzności Bożej.

Pierwszą, drugą, trzecią i czwartą dziesiątkę „Różańca świętych – nie jesteś sam” można 
zamówić w  sklepie internetowym: www.sklep.centrumopatrznosci.pl/rs lub dzwoniąc pod 
numer: +48 25 753 36 92. Piąta dziesiątka z wizerunkami bł. Stefana Wyszyńskiego oraz 
bł. Elżbiety Róży Czackiej będzie dostępna w  2022 roku.
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Dziękując za rodziny

Pytanie do ks. Kustosza 

U roczysta Msza św. dziękczynna za dar 
rodziny zostanie odprawiona w Świą-
tyni Opatrzności Bożej o godz. 12.00. 

Zapraszamy do składania intencji oraz do 
udziału w  Eucharystii całe rodziny. Zgodnie 
z tradycją, tego dnia świętować będą również 
małżeństwa obchodzące w tym roku okrągłe 
rocznice ślubu. Jak co roku, zgłoszeni do nas 
jubilaci otrzymają pocztą okolicznościowe dy-
plomy z błogosławieństwem kardynała Kazi-
mierza Nycza. 

Zachęcamy również do przesyłania dro-
gą mailową zdjęć małżonków, które zostaną  

wyświetlone na telebimach po Mszy św.,  
na adres: jubileusze@centrumopatrznosci.pl  
Zgłoszenia telefoniczne (pod nr. +48 22 
201 97 12) oraz zdjęcia przyjmujemy do 
17 grudnia. Regulamin dot. zgłaszania jubi-
latów oraz przesyłania zdjęć jest dostępny na 
stronie: www.centrumopatrznosci.pl/regula-
min-jubilaci

Przypominamy, że przebieg uroczy-
stości będzie uzależniony od aktualnych 
zaleceń Ministerstwa Zdrowia. Prosimy 
o  śledzenie informacji na naszej stronie 
internetowej: www.centrumopatrznosci.pl

Z  chwilą przyjęcia sakramentu 
chrztu, Duch Święty wchodzi 
w  życie każdego z  nas i  każdy 

ochrzczony ma Ducha Świętego w sobie 
– a skuteczność Jego działania zależy od 
naszej otwartości na Jego moc. Bóg daje 
nam wolność. Może więc być taka sytuacja, 
że ktoś nie chce z Nim współdziałać. Jeśli jed-
nak każdy chrześcijanin, który swoim sercem, 
a nade wszystko swoją wolną wolą zadecydo-
wał, że chce żyć z Duchem Świętym, to może-
my mieć pewność, że Duch Święty z nim jest.

Od X wieku śpiewamy w Kościele modli-
twę Veni Creator. Ale przecież każdy codzien-
nie przywołuje Ducha Świętego, czyniąc znak 
krzyża i  wypowiadając słowa „W  imię Ojca 
i  Syna, i  Ducha Świętego. Amen”.  „Amen”, 
czyli niech się tak stanie…

To najprostsza modlitwa, podob-
nie jak krótkie wezwanie: „Przybądź 
Duchu Święty”. Przywołujemy Go 
zawsze w  najważniejszych uroczy-
stościach w  życiu Kościoła – sakra-
mencie małżeństwa, bierzmowania, 

kapłaństwa. Ostatnio kard. Kazimierz Nycz 
prosił, byśmy właśnie do Ducha Świętego 
modlili się za rozpoczynający się synod. 

Najważniejsze jest to, by w  sposób świa-
domy i dobrowolny zapraszać Go do swojego 
serca. Wierzę, że On się modli ze mną i  we 
mnie. Nie muszę tego odczuwać.  Dary Ducha 
Świętego to mądrość, rozum, rada, męstwo, 
umiejętność, pobożność, bojaźń Boża. We 
wszystkich sytuacjach, gdy te dary są potrzeb-
ne – wzywajmy Ducha Świętego. On wie, ja-
kiego daru nam w danej chwili udzielić.

26 grudnia zapraszamy do uroczystego dziękczynienia Bogu za dar rodziny. 
Mszy św. przewodniczyć będzie bp Rafał Markowski.

Czy każdy chrześcijanin ma w sobie Ducha Świętego? Jak odczuć Jego obec-
ność w naszym życiu? Kiedy powinniśmy wzywać Ducha Świętego?
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N a kartach Pisma św. spotykamy wiele 
wezwań do bycia wdzięcznym Panu 
Bogu. Takie jest również przesłanie 

Świątyni Opatrzności Bożej, która została 
wzniesiona w podzięce za wielowiekową tro-
skę o nasz naród. To także miejsce nieustan-
nego dziękczynienia gromadzących się tu 
wiernych, świadomych zdrojów łask, jakimi 
są obdarzane ich rodziny.

Wpatrując się w  pasyjną stronę Krzyża 
Paschalnego zawieszonego w  prezbiterium 

wilanowskiego Sanktuarium z łatwością do-
strzegamy w  jego zwieńczeniu Manus Dei, 
czyli symbol prawej ręki Boga Ojca, ozna-
czający działanie Bożej Opatrzności i  Jego 
opieki nad nami. Ułożona w  geście błogo-
sławieństwa i  skierowana ku dołowi dłoń 
zwraca uwagę na sprawczość i  władzę, ale 
symbolizuje też łaskę i  miłość, które przez 
krzyż spływają na każdego człowieka. Bogac-
two tych znaczeń dobrze rozumieją wszyscy 
Darczyńcy naszej Świątyni, bo odnajdując 
w  swoim życiu ślady Bożej Opatrzności, 
z wdzięcznością klękają każdego dnia do mo-
dlitwy, oddając z ufnością swoje życie w ręce 
Boga. „Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo 
Jego łaska trwa na wieki” – zachęca nas autor 
Psalmu 108.

– Wielu świętych i mistrzów duchowości 
stosowało się do tej rady i  zalecało innym 
tę praktykę dla rozwoju ich wiary. Święty 
Ignacy Loyola często pytał, co należy czynić, 
by z  pewną regularnością zauważać Miłość 
Boga i miłować Jego Miłość? Co należy czy-
nić, by być szczerze wdzięcznym? Zalecał 
wręcz, by dziękowanie Panu za otrzymane 
dobrodziejstwa było pierwszym elementem 
codziennego rachunku sumienia. Święty 
Grzegorz Wielki podkreślał, że „nie zała-
mie się człowiek na skutek cierpień, skoro 
na czas umocni go wspomnienie doznanych 
dobrodziejstw”, a św. Matka Teresa z Kalkuty 
dodawała, że „najlepszym sposobem oka-
zania naszej wdzięczności Bogu i  ludziom 

Czy czerpanie radości  
z każdego dnia jest możliwe?
Gdyby każdego dnia zapisywać wszystko to, czego doświadczamy, powstałby 
niezwykły hymn pochwalny na cześć Opatrzności Bożej. Wielu świętych za-
chęca nas, by zacząć go śpiewać. Nasz „Dzienniczek wdzięczności” będzie 
w tym dobrą pomocą.
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jest przyjmowanie wszystkiego z  radością.” 
Radosne serce to naturalny wynik serca 
płonącego miłością – wyjaśnia ks. Tadeusz 
Aleksandrowicz, kustosz powstającego Sank-
tuarium, zachęcając do podjęcia trudu regu-
larnego zauważania Bożych darów. I dodaje: 
– Może w  tym pomóc nasz „Dzienniczek 
wdzięczności”, w  którym uważnie i  syste-
matycznie spisywane drobne i wielkie spra-
wy okażą się prostą, ale też i wielką pomocą 
w umocnieniu wiary i powierzeniu swojego 
życia Opatrzności Bożej. 

Ten osobisty dziennik z miejscem na notat-
ki o konkretnych wydarzeniach każdego dnia, 
rozwiązanych i nierozwiązanych problemach, 
skutkach podjętych wcześniej decyzji, drob-
nych i  wielkich radościach przeżywanych w 
codzienności jest zaproszeniem, aby oddać 
siebie i  swoje życie w ręce Boga. Dzięki tym 
regularnym zapiskom z  czasem na pewno 
łatwiej dostrzeżemy przejawy działania Boga 
w  naszym życiu. Jednego dnia może być to 
informacja o  uśmiechu kogoś spotkanego 
w  sklepie, innego – łaska poczęcia dziecka, 
kolejnego – pokonanie choroby, odnalezienie 
zagubionej książki czy po prostu piękna pogo-
da, w której dostrzegamy Boże dzieło. „W każ-
dym położeniu dziękujcie” – zachęca św. Pa-
weł w Liście do Tesaloniczan, podpowiadając, 
by „wszystko badać, a co szlachetne – zacho-
wywać” (por. Tes 5, 18-21).

– Oddaj się w  ręce Boga. Niech ta prak-
tyka pomoże dostrzec działanie Opatrzności 
Bożej w  życiu każdego, kto będzie praco-
wał z  „Dzienniczkiem”, a  codzienne wpisy 
pomogą w  nauce przyjmowania i  noszenia 
własnego krzyża, cieszenia się z  najdrob-
niejszych rzeczy, nawet tych, które wydają 
się trudne. Dzięki temu będzie można lepiej 
poznać i  zrozumieć siebie, a  także bardziej 
świadomie i  piękniej żyć. Może ta praktyka 
pomoże zwalczyć komuś pokusę wiecznego 

narzekania na wszystko i wszystkich, nauczy 
czerpać radość z codziennych chwil – zachę-
ca ks. Tadeusz Aleksandrowicz, dodając, że 
wypełnianie „Dzienniczka Wdzięczności” to 
również nauka modlitwy dziękczynnej, która 
pozwoli tak zorganizować czas, aby w każdej 
chwili móc wielbić Boga za Jego dobro.

Pragniemy, aby „Dzienniczek Wdzięczno-
ści” pomógł w  rozwoju duchowym naszych 
Darczyńców. Ufamy, że błogosławione owo-
ce takiej praktyki szybko ujawnią się w  ży-
ciu każdego, kto podejmie z nim codzienną 
pracę. Nasi ofiarodawcy otrzymają go już na 
początku marca 2022 r. Pierwszego wpisu 
można będzie dokonać już w Środę Popiel-
cową. Mamy nadzieję, że ułatwi to przeżycie 
Wielkiego Postu, radości Zmartwychwstania 
i kolejnych dni 2022 roku.
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ZAMÓW JUŻ DZIŚ! tel. +48 25 753 36 92 w godz. 9.00 – 17.00
www.sklep.centrumopatrznosci.pl
Dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na dalszą budowę Świątyni Opatrzności Bożej.

PUZZLE.
WIELKI PORTRET  
PAPIEŻA JANA PAWŁA II. 
Stworzony ze 105 tysięcy indywidualnych 
zdjęć. Po puzzle z wizerunkiem  
Ojca Świętego, tak bliskiego milionom  
Polaków, z radością sięgną i mali,  
i całkiem dorośli.

SPECJALNY  
ZESTAW NA 5-LECIE 
OTWARCIA ŚWIĄTYNI  
OPATRZNOŚCI BOŻEJ!
album „Jedynemu Bogu – Naród  
1791-2016” oraz złoty medal  
z wizerunkami św. Jana Pawła II  
i bł. Stefana Wyszyńskiego  
na tle Świątyni Opatrzności Bożej.

GRA MEMORY.  
100 LAT ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI
Wydarzenia, które wywarły  
ogromny wpływ na dzieje Polski. 
Fascynująca lekcja historii  
i świetna gra.
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