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BUDUJEMY SANKTUARIUM 

wchodzimy w  progi Wielkiego Postu, a  więc okresu, który 
ma nas przygotować do celebracji najważniejszego wyda-
rzenia w  życiu chrześcijan – Zmartwychwstania Chrystusa.  
Bóg, który jest miłością, oddaje swoje życie za nasze grzechy, 
bo pragnie, byśmy mogli żyć. Jego Zmartwychwstanie ozna-
cza, że ostatnie słowo nie należy do śmierci, ale do życia. Jeśli 
tak, to z ufnością możemy patrzeć na każde wydarzenie na-

szego życia, także to najtrudniejsze, powodujące lęk i niepewność.
Pamiętajmy o  tym zwłaszcza teraz, gdy przychodzi nam mierzyć się wciąż 

z pandemią. Czy nie jest to dobry czas, by rozpocząć naukę bycia wdzięcznym? By 
zacząć żyć, doceniając i ciesząc się z tego, co nas spotyka każdego dnia.

Spróbujmy przeżyć ten Wielki Post, podejmując refleksję nad własnym życiem. 
Jaki jest jego najgłębszy sens? Do kogo ono należy? Komu mogę zaufać? Zadawajmy 
te pytania z różańcem w dłoni. Mamy niezwykły przywilej, bo „Różaniec świętych – 
nie jesteś sam” ma siłę modlitwy wspólnotowej. Pamiętajmy o słowach Jezusa: „Gdzie 
dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20) 
i zachęcajmy innych, by przyłączyli się do tej wdzięcznej, pokornej modlitwy.

Dziękuję Wam, drodzy Darczyńcy, za Waszą wierną obecność, za otaczanie 
modlitwą i wspieranie finansowo dalszej budowy powstającego Sanktuarium.

Błogosławię Wam i Waszym rodzinom na czas wielkopostnych zmagań. Niech 
Zmartwychwstały Chrystus wleje w nas radość i pewność, że ostatnie słowo należy 
do Niego, Dawcy Życia.

Z serca błogosławię

Umiłowani Dobrodzieje Świątyni,

Arcybiskup Metropolita Warszawski

Chrystus zwyciężył grzech! Niech Ten, który przemienia 
śmierć w życie, nienawiść w miłość, zemstę w przeba-
czenie, wojnę w pokój wypełni wszystkie serca swoimi 
nieskończonymi łaskami. Niech radość wielkanocnego 
poranka umocni naszą nadzieję i  wiarę w  Opatrzność 
Bożą. Alleluja!

Zespół Centrum Opatrzności Bożej
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„D zięki modlitwom błagalnym za-
noszonym do Opatrzności Bożej, 
odmawianiu Aktu Dziękczynienia 

i Zawierzenia, codziennemu przystępowaniu 
najbliższych do Komunii Świętej oraz proś-
bom o  wstawiennictwo Matki Najświętszej, 
stał się cud i  syn zaczął wracać do zdrowia. 
Po miesiącu został wypisany ze szpitala i wró-
cił do domu, gdzie przechodzi rehabilitację, 
zmagając się z następstwami tej strasznej cho-
roby” – napisali do nas w sierpniu ubiegłego 
roku Państwo Halina i Janusz z Warszawy. Le-
karze opiekujący się ich synem, który trafił do 
szpitala w ciężkim stanie z powodu zakażenia 
COVID-19, nie dawali mu szans na przeży-
cie. „Nasze serca przepełnia głęboka i niewy-
sławiona wdzięczność dla Opatrzności Bożej 
za wszystkie otrzymane łaski, których wciąż 
doświadczamy. Chwała Panu i  Matce Naj-
świętszej!” – dzielili się po uzdrowieniu syna, 
które przypisują m.in. złożonemu jeszcze 
w 2015 r. Aktowi Dziękczynienia i Zawierze-
nia Opatrzności Bożej.

Podobne świadectwa skuteczności mo-
dlitw zanoszonych w Świątyni lub w łączności 
z nią zapełniają powoli Księgę Łask, którą od 
blisko pięciu lat prowadzi kustosz wilanow-
skiej Świątyni ks. Tadeusz Aleksandrowicz.

– Postanowiliśmy je weryfikować i  doku-
mentować, by kiedyś mogły posłużyć jako 
argument za formalnym powołaniem Sank-
tuarium – mówi ks. kustosz, zachęcając do 
nadsyłania kolejnych śladów łask duchowych 
i  fizycznych, wymodlonych w  tym Świętym 
Miejscu lub w  łączności z  nim. Z  teologicz-
nego punktu widzenia to sam Bóg wskazuje 
miejsce szczególnego kultu przez liczniej niż 

gdzie indziej udzielane łaski i cuda. Istniejący 
kult, wyrażający się m.in. w rozwijającym się 
ruchu pielgrzymkowym, potwierdza miejsco-
wy biskup, Konferencja Episkopatu Polski lub 
Stolica Apostolska. Ustanowienie sanktuarium 
wiąże się m.in. z  przywilejem odpustów, ale 
przede wszystkim zobowiązuje do sprawowa-
nia w nim hojnie sakramentów, zwłaszcza po-
kuty i pojednania. Dziękuję wszystkim, którzy 
od wielu lat wspierają duchowo i materialnie 
naszą Świątynię. Każdy z Was ma swój udział 
w powstawaniu naszego Sanktuarium – pod-
kreśla ks. Tadeusz Aleksandrowicz. 

 BUDUJEMY SANKTUARIUM

Rozpoczynamy nowennę pompejańską  
o ustanie pandemii 
Mając na uwadze trudny czas jaki prze-
żywamy, pragniemy w  sposób szczególny 
skierować nasze myśli do Opatrzności Bożej 
z modlitwą o ustanie pandemii. Zachęcamy 
wszystkich do wspólnego odmawiania w tej 
intencji Nowenny Pompejańskiej, którą roz-
poczynamy 13 kwietnia. Więcej informacji 
na stronie: www.centrumopatrznosci.pl/ 
nowenna-pompejanska/

Miejsce pełne łask
Świadectwa działania Bożej Opatrzności to dowód, jak bardzo potrzebne jest 
powstające na warszawskim Wilanowie Sanktuarium.
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 BUDUJEMY SANKTUARIUM 

T ym, co przyciąga tysiące wiernych do 
Świątyni Opatrzności Bożej jest wiel-
ka ufność, że Bóg, który stworzył świat 

i przewidział w nim miejsce dla każdego z nas, 
dalej się o nas troszczy i nie przestaje kochać 
– mówi ks. Tadeusz Aleksandrowicz. Podkre-
śla, że siłą wilanowskiego Sanktuarium są lu-
dzie, którzy chcą dziękować Bogu za łaski do-
strzegane w swoim życiu. Każdy, kto choć raz 
przyjdzie i z wiarą wypowie swoje „dziękuję”, 
staje się świadkiem Bożej dobroci.

Na stronie www.dziekuje.pl znajduje się 
już ponad 1000 świadectw pielgrzymów, 
którzy nawiedzili Świątynię Opatrzności 
Bożej i zostawili tu podziękowania za różne 
łaski, będące ich udziałem. Wierni docierają 
do Wilanowa z wielu zakątków Polski i świa-
ta. Są wśród nich osoby publiczne.

Wiele osób mówi o tym, że propagują kult 
Opatrzności Bożej i wspierają budowę Świą-
tyni w swoich środowiskach: zamawiają Msze 
Święte w  intencjach bliskich, opisują histo-
rie, gdy w  sposób niezrozumiały, a  czasem 
cudowny uniknęli śmierci lub kalectwa. Inni 
wyrażają wdzięczność za opiekę Opatrzności 

w codziennym życiu: za zdany egzamin, pra-
cę, kolejne urodziny, za to, że zawsze cudem 
„starcza do pierwszego”, a  dzieci dobrze się 
uczą. Albo że na starość cieszą się widokiem 
wnucząt, które trzymają się Pana Boga. Pro-
szą o  modlitwę i  pamiątki: książki, „Róża-
niec świętych – nie jesteś sam”, składają Akty 
Dziękczynienia i  Zawierzenia. Z  radością 
wspierają Świątynię, czasem przysłowiowym 
wdowim groszem.

– Świątynia Opatrzności Bożej to wyjątko-
we miejsce, w którym ludzie nie tylko zawie-
rzają siebie i  swoich bliskich. To tutaj mamy 
możliwość dziękowania Panu Bogu podczas 
Święta Dziękczynienia, łączenia się we wspól-
nej modlitwie „Różaniec świętych – nie jesteś 
sam”, oddawania hołdu zmarłym, zasłużonym 
Polakom, modlenia się przy Świecy Niepod-
ległości – symbolu wolnej Polski, składania 
świadectw zamieszczanych w  Księdze Łask 
lub na stronie www.dziekuje.pl – podkreśla 
Piotr Gaweł, prezes Centrum Opatrzności 
Bożej. – Pełni wdzięczności dla naszych Do-
brodziejów za okazywane wsparcie w  budo-
wie Świątyni przygotowaliśmy też Aleję Dar-
czyńców. Wciąż jest tam jeszcze wiele wolnych 
miejsc – dodaje.

Świątynia przepełniona wdzięcznością 
Sanktuarium jest miejscem zawierzenia siebie i swoich bliskich Opatrzności 
Bożej, ale również dziękczynienia za otrzymane dobro i łaski.
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BUDUJEMY SANKTUARIUM 

Dziękczynienie Opatrzności Bożej

Radość pielgrzymowania

P owstające Sanktuarium Opatrz-
ności Bożej to miejsce, w którym 
wszyscy uczymy się wdzięczno-

ści. Dziękujemy za nawrócenie, uzdro-
wienie, pomyślnie przebyte operacje, 
wyzwolenie z  nałogu, lata przeżyte 
w  zdrowiu i  wierze, gromadkę dzieci 
lub wnucząt, czyjeś lub własne szczęście. Na-
sza wdzięczność za otrzymane dobro może być 
wyrażana na wiele sposobów. Jednym z nich są 
dary wotywne. Do naszego Sanktuarium przy-
noszone są wota duchowe – są nimi gromadzo-
ne od lat: Akty Dziękczynienia i Zawierzenia 

oraz świadectwa w  Księdze Łask. Ta-
kim właśnie duchowym wotum będą 
świadectwa pracy nad sobą zawarte 
w Dzienniczku wdzięczności.  

– Naszym pragnieniem jest, aby 
Darczyńcy odsyłali nam co pół roku 
wypełnione Osobiste Wotum Dzięk-

czynne zamieszczone na końcu Dzienniczka 
lub po zakończeniu roku 2022 całe Dziennicz-
ki. Będą one wyrazem szczególnego podzię-
kowania dla Opatrzności Bożej za Jej prowa-
dzenie i  wszystko, co nas spotyka – zachęca 
ksiądz kustosz Tadeusz Aleksandrowicz. 

Grupa emerytów przyjechała z Hrubie-
szowa i Chełma. Większość z nich jest 
w Świątyni po raz pierwszy i z pewno-

ścią nie ostatni. Wśród pielgrzymów jest Pan 
Antoni Świtaj. Pochodzi z Mazowsza, z parafii 
w Niepokalanowie. Pracował w Wilanowie na 
pobliskich budowach, ale wówczas, w połowie 
lat 90. po horyzont ciągnęły się tu łąki i łatwiej 
było spotkać bażanta niż człowieka. Dziś jest 
pod wrażeniem monumentalnej architektury. 

– Z  pewnością na mapie Polski Świąty-
nia będzie odgrywać coraz większą rolę. Aż 
wstyd, że tyle lat zwlekaliśmy z  realizacją 
obietnicy jej wybudowania – mówi.

– Jesteśmy wdzięczni, że wielu wiernych, 
często w podeszłym wieku i z odległych części 
Polski podejmuje trud nawiedzenia tego Świę-
tego Miejsca. Czekamy na każdego codziennie, 

mając nadzieję, że powróci czas, gdy będziemy 
mogli gościć tłumnie przybywających tu piel-
grzymów z całej Polski – mówi Tomasz Sadow-
ski, nasz przewodnik, zapraszając pielgrzymów 
do zwiedzania Panteonu Wielkich Polaków, 
osobistej modlitwy w Świątyni oraz zawierza-
nia w niej siebie i swoich bliskich Opatrzności 
Bożej – Zachęcam, aby przy okazji odwiedzić 
również Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Pry-
masa Wyszyńskiego.

Każde sanktuarium jest miejscem, w którym wierni doznający szczególnych 
łask, składają swoje podziękowania.

Czas pandemii nie sprzyja pielgrzymkom. Tym bardziej cieszy nas każda 
z osób, która nie rezygnuje z nawiedzenia Świątyni Opatrzności Bożej.
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 BUDUJEMY SANKTUARIUM 

P omimo trudności podjęliśmy kolej-
ne prace, związane z  usprawnieniem 
przekazów telewizyjnych oraz inter-

netowych – podkreśla Piotr Gaweł, prezes 
Centrum Opatrzności Bożej.

O  prowadzonych pracach wspominali-
śmy w  poprzednich numerach magazynu 
„Dziękuję”. Jednak część z nich zasługuje na 
szczególne podkreślenie. To modernizacja 
przestrzeni chóru, polegająca na położeniu 
podłogi, wykonaniu potrzebnych przyłączy 
teleinformatycznych, poprowadzeniu ogrom-
nej ilości kabli pozwalających na zasilenie 
i podłączenie m.in. kilkudziesięciu mikrofo-
nów. Dzięki temu sprawowanej liturgii mogą 
towarzyszyć wieloosobowe orkiestry i chóry. 
Montaż nagłośnienia na zewnątrz Świątyni 
umożliwia organizację tak dużych uroczysto-
ści, jak np. ubiegłoroczna beatyfikacja kard. 
Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży 
Czackiej. Udało się także przeprowadzić mo-
dernizację systemu zarządzania przesyłaniem 
dźwięku i  obrazu, która pozwala zwłaszcza 
w  czasie pandemii na profesjonalne trans-
misje nabożeństw i  uroczystości. Zakupiony 
system, w  tym kamery wysokiej rozdziel-
czości umożliwiają przekazywanie w  czasie 

rzeczywistym najwyższej jakości wizji oraz 
fonii. Obecnie toczą się prace nad nagłośnie-
niem nawy bocznej, by każde słowo liturgii 
docierało także do osób, które uczestniczą 
w zewnętrznym kręgu Świątyni. 

– Bardzo dziękujemy wszystkim Dar-
czyńcom, którzy wspierają powstanie Sank-
tuarium Opatrzności Bożej. Bez Waszego 
wysiłku nie byłoby to wszystko możliwe. 
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania tego 
Świętego Miejsca i obejrzenia postępujących 
prac na żywo – zaprasza ks. Tadeusz Alek-
sandrowicz, kustosz powstającego w Wilano-
wie Sanktuarium.

Prace w Świątyni wciąż trwają
Ubiegły rok, z uwagi na pandemię, był kolejnym niełatwym okresem dla po-
wstającego Sanktuarium. Dzięki Darczyńcom udało się jednak wiele.

Nagłośnienie zewnętrzne

Chór

Realizatornia
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RÓŻANIEC ŚWIĘTYCH - NIE JESTEŚ SAM

Tysiące westchnień

Święci blisko nas

P ani Kazimiera z Pustyni, która jako 
jedna z grona 11 000 osób włączyła 
się w modlitewną inicjatywę mówi: – 

Przez modlitwę „Różaniec świętych – nie je-
steś sam” mamy stały kontakt z Sanktuarium 
i ze Wspólnotą Darczyńców Providentia Dei. 
To jest wspólny szturm do nieba w naszych 
intencjach oraz tych, za których się modli-
my. Cała nasza rodzina czuje się bezpieczna 
i obdarowana niezliczonymi łaskami, mamy 
wielką ufność w  opiekę Bożej Opatrzności, 
której zawierzamy siebie.

Modlący się „Różańcem świętych – nie jesteś 
sam” codziennie zawierzają Bogu życie swoje 
i swoich bliskich, a także losy Polski i świata. 

– Jeśli czujesz się samotny i  zagubiony, 
zwłaszcza teraz w obliczu pandemii – zacznij 
odmawiać „Różaniec świętych – nie jesteś 
sam” – zachęca ks. Tadeusz Aleksandrowicz. 

Do wspólnej modlitwy można dołączyć 
w każdej chwili, dzwoniąc pod numer telefo-
nu +48 25 753 37 41 lub wypełniając formu-
larz na stronie: www.centrumopatrznosci.pl/ 
rozaniec/formularz/

O bydwoje błogosławieni 
ukochali różaniec. Ich wi-
zerunki znalazły się w pią-

tej dziesiątce, zamykającej „Róża-
niec świętych – nie jesteś sam”. 

„Różaniec to łańcuch bezpieczeń-
stwa na stromej skale szczytów gór-
skich. Nie wolno się zatrzymywać na 
żadnej tajemnicy. Trzeba iść dalej. 
Bo pełnia życia jest u  szczytu…” – 
przekonywał kard. Wyszyński.

Matka Czacka modliła się ró-
żańcem do ostatniego tchnienia. 

„Przesuwała jego paciorki, a  gdy 
wysunął się z dłoni – jak wspomi-
nał w  czasie jej pogrzebu Prymas 
Tysiąclecia – szukała go niespokoj-
nie, aż go jej podano”.

Obydwoje byli wielkimi czcicie-
lami Maryi, od której uczyli się po-
kornej służby Bogu i  człowiekowi. 
Z całą pewnością będą niezwykłymi 
orędownikami próśb szczególnie 
tych wypowiadanych przy modli-
twie z  „Różańcem świętych – nie 
jesteś sam”.

3 maja upływają 2 lata od rozpoczęcia modlitwy „Różaniec świętych – nie 
jesteś sam”.

Wizerunki bł. Elżbiety Róży Czackiej i bł. Stefana Wyszyńskie-
go znalazły się w piątej dziesiątce „Różańca świętych – nie 
jesteś sam”.

Pierwsze cztery dziesiątki „Różańca świętych – nie jesteś sam” można 
zamówić w sklepie internetowym: www.sklep.centrumopatrznosci.pl/rs/ 
oraz pod numerem telefonu +48 25 753 36 92. 
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 KRZYŻ PASCHALNY

Krzyż domaga się tego, żeby przyjrzeć mu się bliżej — nie jest bowiem 
prostym kawałkiem drew-
na, ale ikoną, misternym 
splotem barw i  kształtów, 
w których zapisane są cen-
tralne tajemnice chrześci-
jańskiej wiary. Poniższe 
rozważania mają na celu 
pomóc w  jej odczytaniu. 
Skupimy się na stronie pa-
syjnej krzyża — tej, która 
aktualnie jest widoczna od strony nawy.

Krzyż Paschalny  
– strona pasyjna
Gdy wchodzimy do Świątyni Opatrzności Bożej, zostajemy ogarnięci 
przez przestrzeń i światło. W miarę zbliżania się do ołtarza, nasza uwaga 
skupia się na Krzyżu Paschalnym, którego żywe kolory odcinają się od 
jednorodnej przestrzeni wokół. 

Adam i Ewa
Tych, którzy zostają pojednani z Bogiem poprzez ofiarę krzyżową, sym-
bolizują dwie niewielkie postacie ludzkie, przedstawione na dole piono-
wej belki krzyża. To Adam i Ewa, do połowy zanurzeni w grobie. W nich 
jesteśmy ukazani my wszyscy — grzesznicy potrzebujący przywrócenia 
do życia. Na Adama i Ewę spływają strugi życiodajnej krwi Chrystusa. 
Ta krew dosięga ich osobiście, tak jak osobiście (a nie anonimowo czy 
ogólnie) dosięga nas zbawienie. 

Maryja i Apostoł Jan
Kiedy przeniesiemy wzrok na poziomą belkę Krzyża, na jej krańcach 
zobaczymy dwie postacie: to Maryja i Apostoł Jan. Tak jak Adam i Ewa 
stoją u początku rodzaju ludzkiego, tak stojący pod krzyżem Maryja i Jan 
symbolizują początki Kościoła (por. J. 19, 25-27). Ich obecność przypo-
mina nam o tym, że choć zbawienie dosięga każdego z nas osobiście, to 
zbawieni jesteśmy nie osobno, ale jako włączeni we wspólnotę Kościoła.
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KRZYŻ PASCHALNY

Manus Dei
Dlaczego Chrystus, żeby nas odkupić, musiał umrzeć na krzyżu? U św. Jana czytamy: 
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał” (J 3, 16). Krzyż 
Paschalny, zawieszony w Świątyni, ma wpisaną tę ewangeliczną wizję odkupienia. Kiedy 
spojrzymy na pionową belkę krzyża, na samej górze zobaczymy tzw. Manus Dei (łac. rękę 
Boga), symbol Boga Ojca. Palce Jego dłoni złożone są w gest błogosławieństwa, a układ 
palców według tradycji oznacza greckie litery IC XC – skrót imienia Jezus Chrystus. Dwa 
palce – wskazujący i środkowy – oznaczają również dwie natury Chrystusa. W ten sposób 
została wyrażona prawda, którą odnajdujemy również w Katechizmie: „Ofiara Chrystusa 

jest  (…) przede wszystkim (…) darem samego 
Boga Ojca, ponieważ Ojciec wydaje swego Syna, 
aby pojednać nas ze sobą” (KKK 614).

Iesvs Nazarenvs Rex Ivdæorvm (INRI)
Bezpośrednio pod „ręką Boga” znajduje się ta-
blica z  łacińskim napisem: Jezus Nazarejczyk, 
Król Żydowski. To tzw. titulus, który Poncjusz 

Piłat nakazał umieścić nad głową Ukrzyżowanego. Ten element ikony można potrak-
tować jako przypomnienie, że przesiąknięty bogatą symboliką Krzyż nie jest ilustracją 
jakiejś mitycznej opowieści o czymś, co zdarzyło się „dawno, dawno temu, za górami, 
za lasami”. Chrystus został „umęczony pod Ponckim Piłatem”, w konkretnym miejscu 
i czasie; w Nim Bóg wkroczył w zwyczajne ludzkie dzieje.

Postać Jezusa
Nasz wzrok krążył dotąd po krańcach krzyża, ale przecież najbardziej przyciąga i olśnie-
wa sam jego środek: jasna postać Chrystusa. Choć umęczony, emanuje pięknem. Św. 
Efrem Syryjczyk, wielki poeta chrześcijańskiej starożytności, porównał Go w  jednym 
z hymnów do świetlistej perły: „Z natury podobna jesteś w cierpliwości/ do milczącego 
Baranka. / Przebita zwisasz z uszu / jak Chrystus na Golgocie / zlewając światło na pa-
trzących. / W twym pięknie widać piękno Syna, / co okrył się cierpieniem. / Jego przebiły 
gwoździe – ciebie igła. / Przez Mękę stał się Królem – / cierpienie pomnożyło i twe pięk-
no. / Nie kochano by cię oszczędzonej, / królujesz, bo cierpiałaś”.

Rozważania opracował ks. dr Andrzej Persidok
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WYDARZENIA W ŚWIĄTYNI

Wdzięczni za dar rodziny

Obmyci wodą chrztu

W   pierwszą niedzielę po Bożym 
Narodzeniu od lat w  Świątyni 
Opatrzności Bożej gromadzą się 

małżonkowie obchodzący jubileusze, ich 
dzieci i  wnuki oraz wszyscy, którzy chcą 
Bogu dziękować za dar rodziny.

Mszy Świętej 26 grudnia w powstającym 
Sanktuarium przewodniczył arcybiskup 
metropolita warszawski kardynał Kazimierz 
Nycz. Przed ołtarzem ustawiono kosze z in-
tencjami, a  także z  błogosławieństwami dla 
małżonków, obchodzących rocznice zawar-
cia swych związków. W  tym roku zgłosiło 
się ich aż 560, a  najstarsze stażem przeżyły 
wspólnie nawet 66 lat. Złoty jubileusz świę-
towały aż 132 pary.

– Ile razy błogosławię małżonków z okazji 
ich 50., 40. czy 25. rocznicy ślubu, tyle razy 
mówię: ich miłość jest wielkim znakiem, że 
można i trzeba być wiernym do końca – mó-
wił kard. Kazimierz Nycz, podkreślając, że 

związek kobiety i  mężczyzny jest znakiem 
miłości Boga do człowieka, podniesionym 
przez Chrystusa do godności sakramentu.

Po odśpiewaniu przez wiernych Hymnu 
do Ducha Świętego małżonkowie odnowili 
swe przyrzeczenia małżeńskie, nawiązujące 
do słów, wypowiadanych podczas ślubu. Od-
mówiono także uroczysty Akt Dziękczynie-
nia i Zawierzenia Opatrzności Bożej.

W  wigilię święta Chrztu Pana Jezusa, 
8 stycznia, Darczyńcy po raz dzie-
siąty zgromadzili się w  Świątyni 

Opatrzności Bożej na dziękczynnej Euchary-
stii za dar pierwszego sakramentu. Mszy św. 
przewodniczył kustosz powstającego Sank-
tuarium ksiądz Tadeusz Aleksandrowicz. 
Wyraził on nadzieję, że być może w dalszej 
przyszłości do liturgii chrzcielnej dołączone 
zostaną słowa z Ewangelii świętego Łukasza: 

„Ty jesteś moim Synem umiłowanym. W To-
bie mam upodobanie”. W procesji z darami 
zaniesiono przed ołtarz kosz z intencjami na-
desłanymi przez Darczyńców.

– Wielu z nich nie może być tutaj dzisiaj 
razem z nami, ale są z nami na sposób du-
chowy poprzez transmisję – zaznaczył ks. 
kustosz, wyrażając ufność, że już wkrótce bę-
dziemy mogli w wypełnionej po brzegi Świą-
tyni składać Bogu swoje dziękczynienie.

Kard. Kazimierz Nycz wręczył małżeństwom dyplomy z błogosławieństwem, 
podkreślając znaczenie świadectwa ich wiernej miłości.

Już po raz dziesiąty Darczyńcy dziękowali Bogu za dar sakramentu, który 
przed laty wprowadził ich do wspólnoty Kościoła i dał nadzieję zbawienia.
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WYDARZENIA W ŚWIĄTYNI

Dziękujmy za życie

Pytania o wiarę do ks. Kustosza

Eucharystia dziękczynna za dar życia bę-
dzie celebrowana o  godz. 12.00. Tego dnia 
zapraszamy wszystkich na 11. dzień skupie-
nia. Rozpocznie się on adoracją Najświęt-
szego Sakramentu o  godz. 10.00. O  godz. 
11.00 konferencję pt. Nigdy nie będziesz 
sam. Opatrzność Boża w życiu człowieka wy-
głosi dominikanin, o. Krzysztof Pałys OP.  

Zachęcamy do nadsyłania intencji na Mszę 
św. dziękczynną za dar życia, a także do 
uczestnictwa w dniu skupienia. Więcej infor-
macji na temat tego wydarzenia znajduje się 
na stronie: www.centrumopatrznosci.pl/11ds/ 
Publikacje zapisów konferencji z poprzednich 
dni skupienia można znaleźć na naszej stronie: 
www.centrumopatrznosci.pl/dni-skupienia/

Czasem, gdy ktoś pogubiony w swo-
im życiu wraca do zażyłości z Panem 
Jezusem i Kościołem, słyszy radę, że 
powinien odbyć spowiedź generalną. 
Spowiedź z  całego życia stała się na 
swój sposób „modna”. Ale w  takich 
wypadkach nie jest konieczna.  Wystarczy 
zwykła spowiedź. Spowiedź generalna jest 
po to, by uświadomić sobie wielkość Bo-
żego miłosierdzia. Dotyczy zwłaszcza tych, 
którzy dość regularnie korzystają z  sakra-
mentu pokuty i  pojednania, ale dostrzega-
ją potrzebę zmiany lub podsumowania czy 

też otwarcia jakiegoś nowego etapu 
w swoim życiu. Okazją może być sa-
krament małżeństwa, kapłaństwa czy 
przyjęcie bierzmowania. Spowiedź 
generalną warto odbyć po skończe-
niu 50 czy 70 lat. Nie chodzi o wyli-

czanie grzechów, które już zostały odpusz-
czone, ale raczej o  spojrzenie na ten czas 
na nowo, w promieniach Bożej miłosiernej 
miłości. Dobrze na taką spowiedź umówić 
się z kapłanem. Błędem byłoby także przy-
stępowanie do niej zbyt często. Osobiście 
zalecałbym nie częściej niż co dziesięć lat.

W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
zapraszamy do uczestniczenia w  uroczystej 
Mszy Świętej o  godz. 12.00 w  intencji Oj-
czyzny, celebrowanej w  Świątyni Opatrz-
ności Bożej. Również tego dnia Wspólnota 

Darczyńców Providentia Dei świętować bę-
dzie drugą rocznicę rozpoczęcia modlitwy 
„Różaniec świętych – nie jesteś sam.” Więcej 
informacji na stronie: www.centrumopatrz-
nosci.pl/3-maja/ 

26 marca zapraszamy do udziału w 11. dniu skupienia oraz Mszy św. dzięk-
czynnej z okazji Dnia Świętości Życia.

Czym jest spowiedź generalna? Kiedy i jak często można z niej korzystać?

W drugą rocznicę rozpoczęcia modlitwy „Różaniec świętych – nie jesteś sam” 
będziemy modlić się także w intencji Ojczyzny.

W intencji Ojczyzny
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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.

Dwustronny Krzyż Paschalny ze Świątyni  
Opatrzności Bożej jest wyrazistym znakiem 
największej tajemnicy naszej wiary.  
W stronie pasyjnej i chwalebnej  
oraz bogatej symbolice wszystkich jego  
elementów odczytujemy żywy przekaz  
Ewangelii o śmierci i zmartwychwstaniu  
Jezusa. Adorując krzyż, możemy zbliżyć się  
do poznania sensu naszego istnienia.  
Ostatnim słowem w życiu człowieka jest 
śmierć. Ale jest też następne słowo, które  
pochodzi od Boga: zmartwychwstanie*. 

* Z wypowiedzi ks. Piotra Celejewskiego o sensie krzyża; https://www.centrumopatrznosci.pl/w-krzyzu-adorujemy-milosc-bez-granic/

Krzyż Paschalny 
dwustronny 
do zawieszenia  
na ścianie, wymiary:
wysokość 36 cm
szerokość 28 cm
grubość 2,8 cm
zawieszka ok. 1 cm 

Zapraszamy  
do sklepu  

internetowego  
www.sklep.centrumopatrznosci.pl,  

w którym dostępne są  
wyjątkowe pamiątki  

związane z powstającym  
Sanktuarium Opatrzności  

Bożej.

KOMPLET – album Historia Budowy Świątyni  
Opatrzności Bożej i Krzyż Paschalny z podstawką

Krzyż Paschalny dwustronny  
z podstawką, wymiary: 
wysokość 17,9 cm, szerokość 14 cm, grubość 0,6 cm

150zł 
+ koszt 
wysyłki

37zł 
+ koszt 
wysyłki60zł 

+ koszt 
wysyłki

ADORUJMY W KRZYŻU  
MIŁOŚĆ BEZ GRANIC! 

NOWOŚĆ

DUŻY KRZYŻ PASCHALNY DO POWIESZENIA

+ =

Krzyże_Q1.indd   4 04/02/2022   16:39
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