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BUDUJEMY SANKTUARIUM 

już wkrótce znowu spotkamy się w wilanowskiej Świątyni, by 
ucieszyć Bożą Opatrzność swoją żarliwą modlitwą. Powodów 
wdzięczności, ale i  motywów zawierzenia nam nie brakuje. 
Podczas XV Święta Dziękczynienia, 5 czerwca, będziemy 
w szczególności wielbić Boga za beatyfikację kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej. Wielu z Was 
chciało uczestniczyć w uroczystości wyniesienia ich na ołtarze,  
którą przeżywaliśmy 12 września ubiegłego roku. Ci, którym 

nie było to dane, będą teraz mieli okazję wziąć udział w  podniosłej ceremonii 
wprowadzenia relikwii kardynała Wyszyńskiego i matki Czackiej do Świątyni. Już 
dziś zapraszam do wspólnego pielgrzymowania oraz wspólnej modlitwy tego dnia, 
tym radośniejszych, że – jak się wydaje – przeżywanych po raz pierwszy od dwóch 
lat bez ograniczeń wynikających z pandemii. Wykorzystajmy więc możliwość spo-
tkania się w większym gronie w Wilanowie i podziękowania za dobro, którym ob-
darza nas Bóg.

Mijają właśnie dwa lata od rozpoczęcia modlitwy wspólnotowej „Różaniec 
świętych – nie jesteś sam”. Wszystkich, którzy włączyli się w nią i wytrwale w niej 
uczestniczą, a także tych, którzy dopiero zaczynają ją odmawiać, otaczam swoją 
modlitwą. Dziękuję Bogu niezmierzonemu w  swojej dobroci za każdą i  każdego 
z Was. Za każdy list i za niezliczone wyrazy Waszego wsparcia dla powstającego 
w  Wilanowie Sanktuarium składam dziękczynienie Bożej Opatrzności. Bez Was 
nie byłoby tego miejsca.

Z serca błogosławię

Umiłowani,

Program XV Święta Dziękczynienia

 7.40–12.00  Pielgrzymka dziękczynna z relikwiami bł. Stefana wyszyńskiego 
  i bł. elżbiety róży czackiej 
 10.15–11.45  nowenna Pompejańska
 12.00–14.00  msza św. dziękczynna z dokonaniem aktu Dziękczynienia i zawierzenia  
  opatrzności Bożej 
 14.00  otwarcie miasteczka dla Dzieci i gry rodzinnej, zwiedzanie ruchomego  
  teatru XXi wieku dla Dzieci, Panteonu wielkich Polaków  
  oraz mt 5,14 | muzeum Jana Pawła ii i Prymasa wyszyńskiego
 15.00  wypuszczenie baloników „Dziękuję”, koronka do miłosierdzia Bożego
 19.00  msza św. dziękczynna, po niej wieczór Uwielbienia
 21.37  modlitwa, wspólne śpiewanie Barki, iluminacja Świątyni

Arcybiskup Metropolita Warszawski
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I dea czerwcowego Święta Dziękczynienia 
ma wyrażać naszą pamięć o Janie Pawle II 
i  wdzięczność za jego posługę oraz piel-

grzymki do Ojczyzny, które rozpoczynały się 
wraz z początkiem tego miesiąca. Ten szcze-
gólny dzień przypomina przybywającym do 
powstającego w  Wilanowie Sanktuarium, 
że prawdziwym Wotum Narodu jest Polska 
przepełniona wdzięcznością wobec Boga. 
Świątynia Opatrzności Bożej ma umacniać 
ideę dziękczynienia wśród Polaków.

Święto Dziękczynienia każdego roku od-
bywa się pod innym hasłem. Tym razem bę-
dziemy dziękować za beatyfikację kardynała 
Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży 
Czackiej. 5 czerwca po raz piętnasty spotka-
my się, aby wielbić Boga za wszelkie łaski oraz 
Jego opiekę nad nami i naszymi bliskimi. 

Obchody rozpoczną się o  godz. 7.40 
pielgrzymką ulicami Warszawy z  Archika-
tedry Warszawskiej aż do wilanowskiego 
Sanktuarium. W pielgrzymce niesione będą 
relikwie nowych błogosławionych. 

– Już dziś gorąco zapraszam każdego, kto 
tylko będzie miał czas i możliwości, aby wraz 
z  bliskimi wziął udział w  Święcie Dziękczy-
nienia – zachęca ks. Tadeusz Aleksandrowicz, 
kustosz powstającego Sanktuarium. I dodaje: 
– Nie mogę się doczekać, aż rzesza pielgrzy-
mów z całej Polski wejdzie do Świątyni. 

O godz. 12.00 w Świątyni Opatrzności Bo-
żej rozpocznie się uroczysta Msza św. dzięk-
czynna z udziałem przedstawicieli Episkopa-
tu Polski. 

Od początku Święto Dziękczynienia było 
również radosną okazją do świętowania 

w  gronie rodzinnym, dlatego tradycyjnie 
o  godz. 14.00, po zakończeniu Mszy św., 
zostanie otwarte pełne atrakcji Miasteczko 
dla Dzieci. Będzie to także okazja, by zwie-
dzić Świątynię, Panteon Wielkich Polaków, 
Ruchomy Teatr XXI wieku dla Dzieci oraz 
Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa 
Wyszyńskiego. W  ciągu dnia przewidziano 
również czas na Koronkę do Miłosierdzia 
Bożego i  Nowennę Pompejańską, a  także 
Wieczór Uwielbienia po Mszy św. o  godz. 
19.00. Święto Dziękczynienia zakończymy 
wspólnym śpiewaniem Barki o godz. 21.37. 

Szczegółowe informacje dostępne są na 
stronie: www.centrumopatrznosci.pl/15SD/ 
Zachęcamy do wspólnego odmawiania od  
27 maja Nowenny do Opatrzności Bożej 
przez wstawiennictwo bł. kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego i  bł. matki Elżbiety Róży 
Czackiej. Nowennę zamieściliśmy na stronie: 
www.centrumopatrznosci.pl/nowenna-do-
-opatrznosci-bozej/

 XV ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA 2022

Tyle powodów do wdzięczności
Od 15 lat w pierwszą niedzielę czerwca, podczas Święta Dziękczynienia usta-
nowionego z inicjatywy kardynała Kazimierza Nycza, cała Polska dziękuje 
Bogu za otrzymane łaski.
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 XV ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA 2022

Z wykle po okresach cier-
pień dobrze zniesio-
nych następuje okres 

wielkiego pokoju, pociechy 
i radości. Wtedy człowiek wy-
raźnie widzi to działanie Boga, 
opiekującego się specjalnie 
i  z  wielką miłością każdym 
swoim stworzeniem, jakby 
tylko nim jednym miał się 
opiekować i zajmować. Co za 
radość czuć się bezpiecznym 
w  ręku Boga – pisała 94  lata 
temu w dyrektorium dla Sióstr 
Franciszkanek Służebnic Krzyża matka Elż-
bieta Czacka. O  cierpieniu wiedziała więcej 
niż inni. Straciwszy wzrok w  wieku 22 lat, 
potraktowała swoją niepełnosprawność jako 
znak od Boga. Postanowiła służyć niewido-
mym, zarówno tym okaleczonym fizycznie, 
jak i „ociemniałym duchowo”. Jej poświęcenie 
rozumiał kardynał Stefan Wyszyński, pasterz, 
który ocalił i  rozwinął wiarę 
Polaków w  trudnych czasach 
komunizmu. Mówił: „Swoją 
wiarą i  nadzieją możecie po-
magać innym, którzy są wokół 
Was […]. Wielu ludzi oczeku-
je waszej pociechy i  pomocy, 
mimo iż sami cierpicie”.

Znali się wiele lat. W cza-
sie wojny ks. Wyszyński był 
kapelanem szpitala powstań-
czego w  założonym przez 
matkę Czacką zakładzie dla 
niewidomych w  Laskach. 

Po jej śmierci przyznawał 
wprost: „Ja się nigdy nie mo-
dlę za matkę Czacką, ja się 
tylko modlę do Niej”.

Postawa i  nauczanie no-
wych błogosławionych są dla 
nas drogowskazem, jak radzić 
sobie z  cierpieniem i  niepo-
kojem, zwłaszcza teraz, w ob-
liczu konfliktu zbrojnego za 
naszą wschodnią granicą. 
Ich beatyfikacja, dokonana 
w imieniu papieża Franciszka 
12 września 2021  r. w  Świą-

tyni Opatrzności Bożej przez kardynała 
Marcello Semeraro, sprawiła, że zyskaliśmy 
w niebie niezwykłych patronów. Z tym więk-
szą radością zapraszamy do uczestnictwa 
w  uroczystym wprowadzeniu ich relikwii 
do Świątyni Opatrzności Bożej podczas 
XV  Święta Dziękczynienia. Relikwiarz Pry-
masa Tysiąclecia, dzieło bursztynnika Mariu-

sza Drapikowskiego, zawiera 
rękopis bł. Stefana kardynała 
Wyszyńskiego z Aktem osobi-
stego oddania się Matce Bożej, 
nad którym widnieje wize-
runek Ikony Jasnogórskiej. 
Wykonany w  drewnie li-
powym relikwiarz z  cząst-
ką kostną bł. Elżbiety Róży 
Czackiej przedstawia wy-
rzeźbione dłonie matki, któ-
re opuszkami palców czytają 
napisany alfabetem Braille’a   
fragment Psalmu 126.

Dziękujemy za nowych błogosławionych
Przykłady życia bł. Stefana kardynała Wyszyńskiego i bł. matki Elżbiety Róży 
Czackiej uczą nas pokonywania wszelkich trudności w zawierzeniu Opatrz-
ności Bożej.
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BUDUJEMY SANKTUARIUM 

P owstające w  Wilanowie Sanktuarium 
to miejsce, w którym wierni skutecz-
nie szukają oparcia w Bożej Opatrzno-

ści. Świadczą o  tym coraz liczniejsze z roku 
na rok prośby o  modlitwę i  podziękowania 
za otrzymywane łaski. Podczas XV Święta 
Dziękczynienia 200 000 intencji, które wpły-
nęły w latach 2017–2022, zostanie zamknię-
tych w  trzeciej już złotej kuli i  umieszczo-
nych pod krzyżem nad kopułą Świątyni.

– Dziękujemy Panu Bogu za wolną Polskę 
i za tę Świątynię. Za Warszawę, za rodziny 
i za to, że Polska, pomimo swoich różnych 
trudności, jest w dalszym ciągu ostoją wiary 
w Europie, a może i na świecie. Bogu niech 
będą dzięki za to wszystko - opowiadają Ewa 
i Marek, mieszkańcy Wilanowa.

Świątynia odegrała wielką rolę w  okre-
sie pandemii, zwłaszcza dzięki transmisjom 
nabożeństw w  internecie i  telewizji. Słowo, 
które stąd płynie na cały świat, nieustannie 
niesie pokrzepienie tysiącom osób. 

– Mimo wielu trudności staramy się kon-
tynuować zaplanowane prace budowlane. 
Wierni cenią sobie niezwykłą akustykę Świą-
tyni, ale także nagłośnienie, które pozwala, 
mimo ogromnej przestrzeni, skupić się na 
każdym słowie, niezależnie od tego, czy znaj-
dujemy się w nawie głównej, czy też w nawie 
bocznej. Od przeszło miesiąca również tam 
bowiem działa uzupełniające nagłośnienie, 
dające możliwość zgromadzonym licznie 
wiernym przeżywania w  pełni Eucharystii 
oraz innych nabożeństw – mówi Piotr Ga-
weł, prezes Centrum Opatrzności Bożej. 
Potwierdza to pan Jarosław z  Warszawy:  
– Nagłośnienie w nawie bocznej wywarło na 

mnie niemałe wrażenie. Naturalny dźwięk, 
pozbawiony szumów pozwala bez proble-
mu słuchać słów kapłanów odprawiających 
Msze Święte. Estetyczny wygląd głośników 
sprawia, że pasują do wnętrza wilanowskiej 
Świątyni. Doceniam trud pracy związany 
z uzyskaniem dobrej jakości dźwięku.

Wielu pielgrzymów za ogromną wartość 
uważa możliwość modlitwy przy relikwiach 
16 polskich świętych i błogosławionych oraz 
przy relikwiach Krzyża Świętego w  Kaplicy 
Najświętszego Sakramentu. 

Ci, którzy raz nawiedzili Sanktuarium, 
chętnie tu wracają, ale serdecznie zaprasza-
my także nowych gości. Podczas zwiedzania 
tego Świętego Miejsca z rodziną albo ze swo-
ją grupą parafialną warto powierzyć siebie 
i swoich bliskich Opatrzności Bożej.

Trzecia kula dziękczynna z intencjami
Tu szukamy oparcia, tu prosimy o łaski, tu dziękujemy za cuda naszego życia: 
te wielkie i te codzienne. Opatrzność Boża cierpliwie nas wysłuchuje.
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 RÓŻANIEC ŚWIĘTYCH – NIE JESTEŚ SAM 

C ieszę się, że należę do wspólnoty „Ró-
żaniec świętych – nie jesteś sam”, że 
tak dużo osób dołączyło do tej wspa-

niałej modlitwy różańcowej. Różaniec świę-
tych umacnia mnie codziennie, dodaje mi 
sił, zdrowia, umacnia też moją rodzinę, jak 
pomyślę, że tylu ludzi modli się razem, a  ja 
z nimi, to serce się raduje i nowa siła wstępuje 
w człowieka. Jest dla mnie pokarmem dla du-
szy i umocnieniem, modlitwą, którą nieustan-
nie umacniam się w Bogu w moim trudnym 
życiu. Codziennie wstaję rano godzinę wcze-
śniej przed oporządzeniem w gospodarstwie, 
w którym pomagam córce i zięciowi, i dzień 
zaczynam od Różańca świętych” – pisze pani 

Kazimiera z Gosławic. To jedna z 11 000 osób, 
które należą do wspólnoty odmawiającej „Ró-
żaniec świętych – nie jesteś sam”. 

Złożony z  tradycyjnych paciorków, za-
wiera wizerunki świętych i błogosławionych, 
których relikwie znajdują się w  Świątyni 
Opatrzności Bożej. Wieńczy go miniatura 
Krzyża Paschalnego, umieszczonego nad oł-
tarzem w tym Świętym Miejscu. 

„Różaniec świętych – nie jesteś sam” nie 
tylko pomaga odkrywać tajemnice zbawie-
nia, ale także łączy wiernych z  całej Polski 
w  niezwykłą wspólnotę, która codziennie 
powierza się wzajemnie Bożej Opatrzno-
ści za wstawiennictwem polskich świętych 
i  błogosławionych: św. Jana Pawła II, św. 
Faustyny Kowalskiej, św. Maksymiliana Ma-
rii Kolbego, św. Urszuli Ledóchowskiej, bł. 
Jerzego Popiełuszki, św. Andrzeja Boboli, 
bł. Edmunda Bojanowskiego, św. Stanisława 
Papczyńskiego, św. Zygmunta Szczęsnego 
Felińskiego, bł. Honorata Koźmińskiego, 
św. Alberta Chmielowskiego, bł. Franciszki 
Siedliskiej, św. Józefa Sebastiana Pelczara, 
bł. Klary Ludwiki Szczęsnej, a także nowych 
błogosławionych: Stefana Wyszyńskiego 
i Elżbiety Róży Czackiej.

– Pod przewodnictwem Matki Bożej oraz 
przez wstawiennictwo polskich świętych i bło-
gosławionych chcemy powierzać Bogu losy 
nasze i naszych bliskich oraz Polski i  świata. 
To nasza odpowiedź na dzisiejsze troski i za-
grożenia – podkreśla ks. Tadeusz Aleksandro-
wicz, kustosz powstającego Sanktuarium.

„Różaniec świętych – nie jesteś sam” 
zainicjowaliśmy krótko po apelu papieża 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna…
Dwa lata modlitwy, tysiące uczestników, miliony westchnień do nieba – oto 
siła prostych paciorków połączonych ze sobą wizerunkami niezwykłych orę-
downików.
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RÓŻANIEC ŚWIĘTYCH – NIE JESTEŚ SAM

Franciszka, który dwa lata temu zwrócił się 
do wszystkich chrześcijan, by na pandemię 
koronawirusa odpowiedzieć powszechną 
modlitwą. Rozpoczęliśmy ją w  Świątyni 
Opatrzności Bożej w uroczystość Najświęt-
szej Maryi Panny Królowej Polski. 

„Od 2 maja 2020 r. odmawiam »Różaniec 
świętych – nie jesteś sam«. 3 maja 2020  r. 
zmarł mój mąż. Różaniec rozpoczęłam od ta-
jemnicy bolesnej: Śmierć Pana Jezusa na krzy-
żu – czy to przypadek? Ta modlitwa pomaga 
mi w mojej żałobie. Rozważania przy każdej 
tajemnicy, chociaż czytam […] po 30 razy 
w miesiącu, to za każdym razem odkrywam 
w  nich nową naukę, myśl i  wskazówki, jak 
postępować. Dziękuję za tę modlitwę. Dopóki 
będę żyła i będzie mnie stać, to będę finan-
sowo wspierać budowę Świątyni Opatrzności 
Bożej. Umówiłam się z dziećmi, że jak minie 
pandemia, to pojedziemy pomodlić się do 
Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie” – 
zapewnia pani Stanisława ze Szczytna. 

Przyjaciele Opatrzności Bożej, którzy włą-
czyli się w modlitwę, otrzymują listy tajemnic 
z wykazem, które z nich odmawiamy w da-
nym miesiącu, oraz książeczkę z rozważania-
mi różańcowymi. Pamiętajmy, że modlitwa 
różańcowa może być również formą okaza-
nia wdzięczności za wszelkie dostąpione ła-
ski i opiekę Opatrzności Bożej nad nami.

– Dziękuję wszystkim za dwa lata wspól-
nej modlitwy „Różaniec świętych – nie jesteś 
sam”. Jestem wdzięczny tym, którzy wspólnie 
z  nami odmawiają różaniec, za wytrwałość 

i  podjęty trud. Zachęcam każdego, aby do-
łączył do tej niezwykłej modlitwy, zwłaszcza 
jeśli czuje się samotny i  zagubiony – zapra-
sza ks. Tadeusz Aleksandrowicz, przypo-
minając, że „Różaniec świętych – nie jesteś 
sam” odmawiany jest w  wilanowskiej Świą-
tyni codziennie po Mszy św. o  godz. 12.00.  
Modlitwa jest transmitowana na stronie: 
www.centrumopatrznosci.pl/msza/ 

Zachęcamy każdego, bez względu na 
wiek, aby dołączył do tej wyjątkowej inicjaty-
wy modlitewnej. To tylko 10 minut dziennie! 
Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem tele-
fonu +48 25 753 35 41 oraz poprzez formu-
larz na stronie: www.centrumopatrznosci.pl/
rozaniec/formularz/

„różaniec świętych – nie jesteś sam” składa się z pięciu dziesiątek do samodzielnego połącze-
nia. wszystkie są dostępne pod numerem telefonu +48 25 753 36 92 oraz w sklepie interneto-
wym pod adresem: www.sklep.centrumopatrznosci.pl/rs/ Skompletuj cały różaniec dla siebie, 
a drugi podaruj swoim bliskim, by także oni poczuli niezwykłą moc modlitwy różańcowej.
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 KRZYŻ PASCHALNY

Chrystus Arcykapłan
To właśnie teologia zawarta w Li-
ście do Hebrajczyków jest źródłem 
ikonografii strony chwalebnej 
Krzyża Paschalnego zawieszonego nad ołtarzem Świątyni Opatrzności Bożej. 
Chrystus przedstawiony jest tam jako Arcykapłan, który ofiarowuje samego 
siebie za zbawienie ludzi. Inaczej niż kapłani Starego Przymierza – zamiast 
krwi zwierząt składa w  ofierze własne Ciało i  Krew: „Ofiary ani daru nie 
chciałeś, aleś mi utworzył ciało” (Hbr 10,5). Tę ofiarę składa jako Bóg-czło-
wiek, co dobitnie podkreślają kolory Jego kapłańskich szat: błękit oznaczający 
boskość oraz czerwień – znak człowieczeństwa. 

Ofiara Chrystusa
Słowo „ofiara” nieraz kojarzy nam się z klęską. Mówimy o ofiarach wojen albo 
wypadków, czasem powiemy nawet o kimś, że jest „ofiarą losu”. Strona chwa-
lebna Krzyża Paschalnego wiszącego w powstającym Sanktuarium wskazu-
je jednak na coś innego: ofiara Chrystusa była nie klęską, ale zwycięstwem. 
Symbolizuje to dłoń z wieńcem laurowym na szczycie pionowej belki krzyża. 
Bóg Ojciec wręcza wieniec zwycięstwa swojemu Synowi po ciężkiej walce: 
„I dano mu wieniec, i wyruszył jako zwycięzca, by [jeszcze] zwyciężać” (Ap 6,2b). 
W tym boskim tryumfie możemy mieć udział także my, o ile walczymy tak 
jak Chrystus. W świecie, w którym zdają się królować naga siła, władza, pycha 
i brak skrupułów, prawdziwe zwycięstwo odnosi się przez ofiarę, przez hojne 
szafowanie sobą, przez zmaganie z własnym egoizmem i lękiem o siebie. Ci, 
którzy podejmą takie zmaganie, na koniec również otrzymają „niewiędnący 
wieniec chwały” (1 P 5,4b).

Krzyż Paschalny  
– strona chwalebna
W czasie ziemskiego życia Jezusa ludzie na różne sposoby starali się wyrazić 
niezwykłość Jego osoby. Na kartach Ewangelii czytamy, że jedni zastanawiali się, 
czy nie jest On Mesjaszem, drudzy chcieli Go obwołać królem, jeszcze inni wi-
dzieli w Nim proroka zapowiedzianego przez Mojżesza. W przekazach ewange-
listów ani razu nie pojawia się jednak sugestia, że jest On kapłanem. W Nowym 
Testamencie znajduje się jednak księga, która z godności kapłańskiej czyni klucz 
do zrozumienia tożsamości Chrystusa. Ta księga to List do Hebrajczyków, 
niegdyś przypisywany św. Pawłowi, 
dziś uznawany za dzieło innego, 
nieznanego z imienia, autora.
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KRZYŻ PASCHALNY

Chrystus zmartwychwstały
Na stronie chwalebnej krzyża ołtarzowego (inaczej niż na pasyjnej) Chrystus ma 
otwarte oczy, głowę trzyma prosto, Jego postawa jest pełna godności i spokoju. Ikona 
skupia bowiem w jednym wizerunku krzyżową śmierć i chwalebne powstanie z mar-
twych. Wpatrując się w nią, możemy zrozumieć, że Chrystus Arcykapłan składający 
samego siebie w  ofierze to jednocześnie Chrystus zmartwychwstały przychodzący 
do zalęknionych uczniów, pokazujący im rany na rękach i nogach i mówiący „Po-
kój wam!” (por. Łk 24,36–43). Rany, ślady męki i śmierci, pozostają także po zmar-
twychwstaniu, ale zyskują nowe znaczenie. Nie są już znakiem niewyobrażalnego bólu, 
lecz silniejszej od niego miłości. Są to „święte rany, jaśniejące chwałą” (Liturgia Wigilii 

Paschalnej), z  których płynąca nieustannie krew 
„przemawia mocniej niż [krew] Abla” (Hbr 12,24b) 
– a  to znaczy: nie woła już o  pomstę, jak krew 
przelana przez Kaina, ale o przebaczenie.

Św. Jan Paweł II i bł. ks. Jerzy Popiełuszko
Strona chwalebna Krzyża Paschalnego zwrócona 
w  kierunku księży celebrujących Eucharystię ma 

im przypominać po pierwsze, że cała ich kapłańska godność wynika z  uczestnictwa 
w jedynym kapłaństwie Chrystusa, a po drugie, że tak jak On mają składać w ofierze nie 
tylko eucharystyczne dary, ale też samych siebie. Na krańcach poziomej belki krzyża 
możemy dostrzec wizerunki dwóch ludzi Kościoła, którzy w pełni to urzeczywistnili, 
choć każdy na swój własny sposób: bł. ks. Jerzy Popiełuszko – przez wierność Chrystu-
sowi aż do męczeńskiej śmierci, którą zadano mu, gdy miał zaledwie 37 lat; św. Jan Pa-
weł II – poprzez cierpliwe, wieloletnie niesienie krzyża odpowiedzialności za Kościół, 
a także krzyża choroby, słabości i starości. Czerwień ornatu warszawskiego męczennika 
i  biel sutanny polskiego papieża pokazują dwie różne, a  jednak równoważne ścieżki 
świętości kapłańskiej.

Kielich eucharystyczny
Z kolei Krzyż Paschalny ze stroną chwalebną zwróconą w kierunku wiernych ma nam 
przypominać, że jeśli w Chrystusie Arcykapłanie dostrzeżemy Zmartwychwstałego, to 
pełniej i lepiej zrozumiemy, czym jest Eucharystia. Daje nam ona zjednoczyć się z Jego 
śmiercią, ale jest też udziałem w Jego zmartwychwstaniu. Przyjmując Komunię Świętą, 
nie tylko uczestniczymy w Jego Męce, ale też otrzymujemy zaczątek nowego – chwaleb-
nego – życia. Komunia jest dla nas lekarstwem nieśmiertelności i promieniuje mocą, 
jak eucharystyczny kielich przedstawiony na dole pionowej belki krzyża.

Rozważania opracował ks. dr Andrzej Persidok

Krzyż Paschalny  
– strona chwalebna
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WYDARZENIA W ŚWIĄTYNI

Nigdy nie będziesz sam

My z Wami

B ędąc tutaj, w  jakimś sensie spłacam 
długi, ponieważ sam wielokrotnie, 
niekiedy namacalnie, doświadczałem 

Bożej opieki. Mam w sobie wielką miłość do 
Bożej Opatrzności – przyznał o. Krzysztof 
Pałys OP, dominikanin, który swoją konfe-
rencję zatytułował Nigdy nie będziesz sam. 
Opatrzność w życiu człowieka. – Bóg o nas się 
troszczy i cały ten świat jest objęty Jego opie-
ką. Bóg nawet nad złem panuje i doprowadza 
swój zbawczy plan do końca – zapewniał.

Ojciec Pałys wygłosił również homilię 
podczas Mszy św. dziękczynnej za dar życia.

– Doskonałość wyraża się w  pokorze. 
Okryć się pokorą to przyjąć, że bez Boga nie 
jestem w stanie zrobić nic dobrego. Cała nasza 
moc jest nam pożyczona. Bóg za pokorę daje 
błogosławieństwo, a pycha niszczy Boże dary 
– mówił. Po Eucharystii wierni wraz z kapła-
nami odmówili modlitwę, w której zawierzyli 
Ukrainę i Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi.

G dy tylko pierwsze bomby spadły na 
Ukrainę, Polacy ruszyli z  pomo-
cą. Przyjęli pod dachy setki tysię-

cy uchodźców, organizują pomoc rzeczową 
i medyczną, szukają pracy dla matek i miejsc 
w szkołach dla ich dzieci. W ciągu pierwsze-
go miesiąca od napaści Federacji Rosyjskiej 
na Ukrainę polską granicę przekroczyło blisko 
2,5 mln osób. Większość pozostała w Polsce, 

by po zakończeniu wojny wrócić do swojej 
Ojczyzny. Wilanowski Caritas, przy wspar-
ciu zespołu Centrum Opatrzności Bożej oraz 
Instytutu Papieża Jana Pawła II, uruchomił 
24 lutego tymczasową bazę noclegową dla 
uchodźców z  ogarniętej wojną Ukrainy. Ze-
braliśmy i wysłaliśmy dalej niezbędne dla ma-
tek z dziećmi rzeczy: ubrania, środki czystości, 
zabawki, wózki dla dzieci i artykuły medyczne.

W sobotę 26 marca Świątynia Opatrzności Bożej wypełniła się wiernymi, 
którzy chcieli wysłuchać konferencji o. Krzysztofa Pałysa OP i uczestniczyć 
w dziękczynnej Eucharystii za dar życia.

Od chwili wybuchu wojny w Ukrainie zespół Centrum Opatrzności Bożej 
wspiera uchodźców. 

Skontaktuj się z nami, dzwoniąc pod numer 
+48 22 201 97 12, i zamów już dziś pamiąt-
kową książeczkę z zapisem konferencji oraz 
homilii wygłoszonych przez o. krzysztofa 
Pałysa oP. książeczki stanowią cegiełkę na 
dalszą budowę powstającego Sanktuarium 
opatrzności Bożej.

My z Wami
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Ojczyzna, różaniec i my

Pytania o wiarę do ks. kustosza

W  uroczystość Matki Bożej Królowej 
Polski, 3 maja, o  godz. 12.00 od-
prawiona zostanie uroczysta Msza 

św. w intencji Ojczyzny. Zapraszamy serdecz-
nie do włączenia się w  dziękczynienie Bogu 
za wolność Polski i do zawierzenia Mu naszej 
przyszłości, a  także do świętowania razem 
z nami drugiej rocznicy inicjatywy modlitew-
nej, której moc pomogła i w dalszym ciągu po-
maga wielu osobom przetrwać trudne chwile.

B y odpowiedzieć na to pyta-
nie, trzeba przede wszyst-
kim wyjaśnić, czym ona jest. 

Nadzieja to spodziewanie się do-
bra wiecznego od Boga. Grzechem 
przeciwko nadziei jest więc rozpacz, 
uwierzenie, że ja czy moi najbliżsi 
możemy nie otrzymać tej najwięk-
szej nagrody, jaką jest niekończące 
się szczęście.

Nadziei szukamy tak samo jak wszystkie-
go, co dotyczy naszego zbawienia, czyli spo-
tkania Pana Boga. Szukanie nadziei to zatem 
poszukiwanie Boga, a ono sprowadza się do 
trzech najważniejszych punktów. Na pierw-
szym miejscu jest troska o  życie sakramen-
talne i potwierdzanie tej troski konkretnymi 
wyborami życiowymi. Jeśli przykazania są 
dla nas ważne, to staramy się według nich 
postępować, unikając zła. W  ten sposób 
oczyszczamy swoje serca, by wprowadzić 

w  nie Boży ład. Drugim miej-
scem poszukiwania nadziei jest 
słuchane i  rozważane Słowo Boże 
– to tu bowiem Bóg poucza mnie 
w sprawach, których nie mogę zro-
zumieć. Oczywiście warunkiem 
odkrycia prawdy jest otwartość 
na to Słowo. Gdy dbamy o pierw-
sze i  o  drugie, czyli sakramenty 

i  lekturę Pisma Świętego, trzeba się zatrosz-
czyć także o uczynki miłosierdzia. Wówczas 
cierpienie ujrzymy w innym świetle, bo nagle 
przestaniemy skupiać się na czubku własne-
go nosa i  dostrzeżemy, ile dobra możemy 
uczynić innym. Kiedy pytamy, co możemy 
zrobić dla bliźnich, zaczynamy rozumieć, że 
nadzieja rodzi się także we wspólnotowym, 
a  nie samotnym kroczeniu ku Bogu. Życzę, 
aby każdy z Was potrafił dostrzec obecność 
Opatrzności Bożej w swoim życiu, odnajdu-
jąc w Niej także nadzieję.

W drugą rocznicę rozpoczęcia wspólnotowej modlitwy „Różaniec świętych – nie 
jesteś sam” będziemy modlić się za Polskę.

Jak znaleźć nadzieję w cierpieniu? – wyjaśnia ks. Tadeusz Aleksandrowicz, 
kustosz powstającego Sanktuarium.
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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.

BIBLIA Z KOMENTARZAMI ŚW. JANA PAWŁA II 
Jedno z najpiękniejszych współczesnych wydań Biblii. 
Ojciec Święty pokazuje biblijne Słowo w kontekście życia 
Kościoła, w liturgii, w nierozerwalnej więzi z sakramenta-
mi. Z wielką troską wyjaśnia, jak żywe biblijne obrazy od-
zwierciedlają w sobie problemy naszego współczesnego 
świata, jak stawiają diagnozę i podpowiadają rozwiązanie. 
W komentarzach Jana Pawła II ożywa na nowo papieskie 
nauczanie i jego zachwyt Bożym Słowem. 

BIBLIA KOMIKS 
swoją polską premierę miała sześć lat temu. Wierna ory-
ginałowi i nauczaniu Kościoła, jako adaptacja z ogromną 
starannością, ale też z właściwym temu gatunkowi literac-
kiemu dynamizmem przedstawia wybrane wydarzenia ze 
Starego i Nowego Testamentu, od stworzenia świata aż do 
Apokalipsy św. Jana.

KOMPLET – Puzzle, wielki portret papieża Jana Pawła II i gra Memory, 100 lat odzyskania niepodleglości.

160zł 
wysyłka 
gratis 

BIBLIA 
NAJLEPSZY PRZEWODNIK  

NA KAŻDY CZAS
Czas, który obecnie przeżywamy, wzywa nas, by czerpać  

z Bożego Objawienia nadzieję i pokój.

99zł 
wysyłka 
gratis 

+ = 70zł 
+ koszt 
wysyłki 

Biblie_v2_Q2_2022.indd   1 11/04/2022   09:58
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