
1

Numer 3(57)/2022

Wierni Bogu  
i Ojczyźnie

Płomień pokoju

Czas dziękczynienia



2

BUDUJEMY SANKTUARIUM 

za nami XV Święto Dziękczynienia, które ponownie zgroma-
dziło w Wilanowie tysiące osób. Dziękuję tym, którzy uczest-
niczyli w pielgrzymce ulicami Warszawy, niosąc relikwie szes-
nastu świętych i błogosławionych, i tym, którzy ofiarowali tego 
dnia swoje intencje w duchowej łączności ze Świątynią. Wasze 
ofiary dają nadzieję, że powstające Sanktuarium będzie  się 
rozwijać i  rozbudowywać – i nie zostanie opuszczone nawet 
w  trudnych czasach. Jestem ogromnie wdzięczny wszystkim, 

którzy biorą udział w wyjątkowej modlitwie „Różaniec świętych – nie jesteś sam”. 
Gdzie dwóch lub trzech wzywa Boga, tam On jest i działa – a liczba osób zgroma-
dzonych wokół tego dzieła przekroczyła już 11 tysięcy i dzięki Waszym świadectwom 
codziennie rośnie. Zapraszam do sięgnięcia po paciorki tego różańca szczególnie tych, 
którzy niedawno dołączyli do Wspólnoty Darczyńców Providentia Dei.

Wkrótce po raz siódmy w  Świątyni Opatrzności Bożej będziemy obchodzili  
Narodowe Święto Niepodległości. Już dziś chcę zaprosić do kultywowania zwycza-
ju zapalania w naszych domach repliki Świecy Niepodległości, przechowywanej od 
2018 roku w Wilanowie oraz do modlitwy w intencji Ojczyzny. Zawierzajmy Opatrz-
ności Bożej nasze życie i związane z nim trudne sytuacje, ale nie zapominajmy także 
o praktykowaniu wdzięczności. W życiu człowieka i narodu są przecież takie wyda-
rzenia, których nie można wytłumaczyć inaczej niż działaniem Bożej Opatrzności.

Z serca błogosławię

Umiłowani Czciciele Opatrzności Bożej,

Arcybiskup Metropolita Warszawski
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R adosne XV Święto Dziękczynie
nia celebrowaliśmy 5 czerwca pod 
hasłem „Dziękujemy za błogosła

wionych kardynała Stefana Wyszyńskiego 
i matkę Elżbietę Różę Czacką”. W obecności 
licznie przybyłych wiernych z  całej Polski, 
przy współudziale kolejnych tysięcy łączą
cych się duchowo za pośrednictwem Telewi
zji Polskiej i internetu wyraziliśmy ogólno
polskie dziękczynienie za beatyfikacje, które 
odbyły się w tym Świętym Miejscu 12 wrze
śnia 2021 roku. 

XV Święto Dziękczynienia rozpoczęła 
o poranku pielgrzymka z relikwiami nowych 
błogosławionych – matki Czackiej i Pryma
sa Tysiąclecia – która wyruszyła od grobu 
bł.  Stefana Wyszyńskiego w  archikatedrze 
warszawskiej i  prowadziła przez całe mia
sto aż do Wilanowa. Na ostatnim odcinku 
w  procesji pod przewodnictwem prymasa 
Polski arcybiskupa Wojciecha Polaka nie
sione były już feretrony wszystkich świętych 
i  błogosławionych, których relikwie czczo
ne są w wilanowskiej Świątyni. W południe 
uroczystą Mszę św. koncelebrowało około 
stu kapłanów oraz kilkudziesięciu biskupów, 
m.in. abp Józef Guzdek, abp Grzegorz Ryś, 
bp Jan Kopiec, bp Andrzej Dziuba, bp  Ry
szard Kasyna oraz bp Romuald Kamiński.

Na początku Eucharystii kard. Kazimierz 
Nycz nawiązał do niezapomnianych słów 
św.  Jana Pawła II z 1979 roku, stwierdzając, 
że zaledwie rok temu nikt nie przypuszczał, 
iż modlitwa „Niech zstąpi Duch Twój i odno
wi oblicze tej ziemi” będzie tak uzasadniona 
i konieczna. Metropolita wskazał na jej aktu
alność zwłaszcza teraz, kiedy świat „wycho
dzi ze skutków pandemii, w czasie okrutnej 
wojny wywołanej przez państwo rosyjskie 
wobec Ukrainy, pomocy uchodźcom ukrai
ńskim i  w  czasie, kiedy Kościół heroicznie 
szuka drogi do młodych”.

Homilię wygłosił ordynariusz diecezji 
gliwickiej bp Jan Kopiec, który wspomniał 
o  tym, że „oboje błogosławieni, za których 
Bogu i  Kościołowi dziękujemy, pozostawili 

 XV ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA

Patroni na nowe czasy
Pielgrzymka z relikwiami, Msza św. koncelebrowana przez kilkudziesięciu 
bis kupów, Miasteczko dla dzieci z grą rodzinną oraz koncerty – tak po raz 
piętnasty wilanowska Świątynia ugościła tysiące wiernych z całej Polski.
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 XV ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA

nam program życia nie tylko na lata spokoj
ne, ale nade wszystko na trudne czasy”.

„Nie usprawiedliwiajmy się, że ich cza
sy i potrzeby były inne. Zawsze, od wieków, 
człowiekowi potrzeba akceptacji i miłości” – 
mówił dalej. „Błogosławieni dobrze się rozu
mieli, ubogacali się wzajemnie duchowymi 
skarbami. Stąd tyle dobra wyrosło z ich żarli
wej wiary. Z tej obfitości czerpiemy wszyscy” 
– podsumował rozważania duchowny.

Po homilii wszyscy zebrani odmówili Akt 
Dziękczynienia i  Zawierzenia Opatrzności 
Bożej. W  darach ołtarza zaniesiono m.in. 
złotą kulę, w  której znalazło się przeszło 
233  tysiące intencji nadesłanych lub złożo
nych w  powstającym Sanktuarium przez 
wiernych w latach 2017–2022. Na zakończe
nie Mszy św. nastąpiło przekazanie relikwii 

Stefana Wyszyńskiego przedstawicielom po
nad 50 parafii archidiecezji warszawskiej.

Po Eucharystii otwarto zawsze chętnie 
odwiedzane przez najmłodszych i  ich ro
dziców Miasteczko dla dzieci z  terenową 
grą rodzinną „Jak Rózia i  Stefek zosta
li błogosławionymi”. W  zabawie wzięło 
udział ponad 400 dzieci z Polski i  z Ukra
iny. O godz. 15.00 odmówiono Koronkę do 
Miłosierdzia Bożego i wypuszczono, jak co 
roku, „przesyłkę do Nieba” – setki błękit
nych baloników z  napisem: „DZIĘKUJĘ”. 
Chętni mogli uczestniczyć w  koncercie 
rodzinnego duetu bandurzystek z  Ukra
iny oraz legendy polskiej sceny muzycznej 
– Józefa Skrzeka. Uroczystość zakończyły 
Wieczór Uwielbienia, wspólny śpiew Barki 
i iluminacja Świątyni.
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B óg z pewnością ma w tym swój plan: 
otwarcie Świątyni, przypominającej 
o działaniu Opatrzności Bożej, przy

padło na czas wyjątkowych zawirowań dzie
jowych – nikt nie zakładał nadejścia pan
demii i wojny. Sanktuarium stało się w tym 
okresie przyczółkiem jednoczącym rodaków 
we wspólnym wołaniu o  pokój i  pomyśl
ną przyszłość, czego dowodem są składane 
w  nim intencje. Tylko w  latach 2017–2022 
napłynęło ich ponad 233 tysiące. 

Wielu Darczyńców poznało się i  związa
ło z  Sanktuarium dzięki transmisjom nie
dzielnych Mszy św. na kanałach Polsat News 
o godz. 9.00, w Polsat Rodzina o godz. 10.30 
oraz dzięki przekazom internetowym.

„Dziękujemy za wszystkie ciepłe słowa, 
które kierujecie do nas z  ambony, i  za gło
szenie Słowa Bożego, które odmienia nasze 
serca” – napisali do nas Weronika i Bartosz 
z Zagrzebia, stolicy Chorwacji.

Wszystkie napływające do Świątyni świa
dectwa korespondują z powtarzanymi przez 
kard. Kazimierza Nycza zapewnieniami 
o sile wdzięczności: „Jeśli na co dzień będzie
my potrafili pamiętać o  słowie »dziękuję«, 
będziemy żyli w kraju bardziej uśmiechnię
tych i szczęśliwych ludzi, a mury kompleksu 
świątynnego napełnią się dziękczynieniem 
Polaków”.

Pomocą w  przeżywaniu tajemnicy 
Opatrzności Bożej może stać się Dzienni-
czek wdzięczności. Wielu podjęło trud jego 
codziennego wypełniania, o  czym świadczą 
składane kwartalnie Osobiste Wota Dzięk
czynne. Ufamy, że kolejna jego edycja spo
tka się z jeszcze większym zainteresowaniem. 

Jesteśmy wdzięczni za każde powierzone 
nam świadectwo ukazujące działania Boga 
w życiu człowieka. 

Duchowy wymiar wspierania Świątyni 
jest również wzmocniony troską o material
ne potrzeby Sanktuarium. „Minęło 12 lat, 
kiedy zaufałam Opatrzności Bożej, czuję się 
silniejsza, że mam tak dużą rodzinę, dzięki 
[Wspólnocie Darczyńców] Providentia Dei. 
[...] Będę łączyć się nadal duchowo, wspierać 
finansowo w miarę moich możliwości” – za
pewnia pani Janina z Jaworzna.

Dziękujemy wszystkim, którzy chcą 
w  Wilanowie zawierzać siebie i  swoich bli
skich Opatrzności Bożej. Wielką radością 
są także Darczyńcy, którzy odmawiali wraz 
z nami Nowennę Pompejańską oraz ci, któ
rzy przystąpili do wspólnoty „Różaniec świę
tych – nie jesteś sam”. 

Zapraszamy wszystkich do pielgrzymo
wania do Wilanowa. Niech każdy doświad
czy, że Opatrzność Boża czuwa nad nami 
wszystkimi i  nikt nie pozostaje sam nawet 
w największym trudzie.

Czas dziękczynienia
Rodzące się w Wilanowie Sanktuarium niesie wszystkim najważniejsze prze-
słanie na trudne i niepewne czasy: NIE JESTEŚ SAM.
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W   pierścieniu okalającym kopułę 
Świątyni znajduje się muzeum 
poświęcone pamięci dwóch 

wielkich Polaków, których wysiłki na rzecz 
odzyskania przez Polskę suwerenności i za
chowania ducha narodu są nie do przece
nienia – św. Jana Pawła II i bł. kard. Stefana 
Wyszyńskiego.

Na głównym poziomie Świątyni można 
czcić relikwie szesnastu polskich świętych 
i  błogosławionych, z  których każdy prócz 
służby Bogu we właściwy dla swoich czasów 
sposób działał dla dobra Ojczyzny. 

Zgodnie z ustawą Sejmu odrodzonej Rze
czypospolitej, przyjętą w 1921 roku, w usytu
owanym we podziemiach Panteonie Wielkich 
Polaków umieszczono grobowce, w  których 
spoczywają osoby zasłużone dla Polski. Nie
bawem znajdzie tam swe miejsce Mauzoleum 

Prezydentów Rzeczypospolitej na Uchodź
stwie wraz z poświęconą im Izbą Pamięci. 

W Mauzoleum spoczną doczesne szczątki 
tych przywódców państwa, którzy przez czas 
II wojny światowej oraz trudne lata komuni
stycznej opresji przechowali dla nas majestat 
niepodległej Polski, podkreślając pełnionym 
urzędem suwerenność i  godność naszej Oj
czyzny, aż do dnia pierwszych wolnych wy
borów prezydenckich, gdy ostatni prezydent 
RP na uchodźstwie mógł zakończyć powie
rzoną mu misję. 

Jak podkreślił na antenie TVP Polonia mi
nister Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu 
do spraw Polonii i Polaków za granicą: „Pol
ski rząd chce podziękować Polakom, którzy 
na emigracji po 1945 roku w sposób szczegól
ny byli zaangażowani w  przywrócenie wol
ności i  niepodległości w  Polsce, oczywiście 

Wierni Bogu i Ojczyźnie
Świątynia Opatrzności Bożej pełni nie tylko funkcje sakralne, ale również 
patriotyczne. Ufundowana jako dziękczynne Wotum Narodu za uchwalenie 
Konstytucji 3 maja, jest nierozerwalnie związana z historią Rzeczypospolitej 
i jej teraźniejszością. 

6
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z  udziałem rządu na emigracji w  Londynie. 
Stąd też idea Pana Prezydenta Andrzeja 
Dudy, Pana Premiera Mateusza Morawiec
kiego, aby utworzyć w Świątyni Opatrzności 
Bożej w Panteonie Wielkich Polaków specjal
ny Panteon Prezydentów Polski urzędujących 
w Londynie. Bardzo nam zależy na tym, aby 
to miejsce było także miejscem edukacyjnym, 
stąd też umieszczenie specjalnej sali eduka
cyjnej opracowanej przez Instytut Pamięci 
Narodowej, gdzie będzie można się zapoznać 
z całą historią emigracji”.

Władysław Raczkiewicz, August Zaleski 
i Stanisław Ostrowski przez długie lata spo
czywali w obcej ziemi, na Cmentarzu Lotni
ków i  Spadochroniarzy Polskich w  Newark. 
Powrócą do Ojczyzny w  listopadzie tego 
roku, kiedy zakończą się obchody stulecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości, 
o  którą zabiegali swym życiem i  pracą dla 
przyszłych pokoleń.

W powstającej Izbie Pamięci znajdzie się 
stała wystawa prezentująca sylwetki prezy
dentów RP, pamiątki po nich, dokumenty 
oraz tło historyczne działania Rządu RP na 
emigracji. Przedsięwzięcie jest realizowane 

pod auspicjami Prezydenta RP przez Fun
dację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, we 
współpracy z  Kancelarią Prezesa Rady Mi
nistrów, Instytutem Pamięci Narodowej, 
Centrum Opatrzności Bożej, Ministerstwem 
Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw 
Zagranicznych, Urzędem do spraw Komba
tantów i  Osób Represjonowanych i  Biurem 
Programu „Niepodległa”.

W uroczystościach pogrzebowych, poprze
dzonych koncertem w  Filharmonii Narodo
wej, wezmą udział najwyższe władze Rzeczy
pospolitej oraz przedstawiciele Episkopatu. 

7
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 RÓŻANIEC ŚWIĘTYCH – NIE JESTEŚ SAM 

P ani Regina z  Białegostoku nie kry
je, że „Różaniec świętych – nie jesteś 
sam” ma niezwykłe znaczenie w  jej 

życiu. Modlitwa z  wyniesionymi na ołtarze 
Polakami, których wizerunkami łączone są 
poszczególne koronki, pozwala jeszcze peł
niej odkrywać tajemnice Bożej Opatrzności. 
„W  najśmielszych marzeniach nie przyszło 
mi to do głowy, że będę modlić się w tak do
stojnym gronie świętych i  błogosławionych 
[…]. Polecam wszystkich Opatrzności Bożej, 
dziękując za pomoc we wzrastaniu w wierze 
i modlitwie w tych trudnych czasach. Bliźnim 
przekierowuję otrzymane koronki do modli
twy o wiarę, nadzieję i miłość oraz dodatko
we intencje, aby choć trochę przyczynić się 
do szerzenia wiary w Opatrzność Bożą i siłę 
modlitwy” – dzieli się z  nami w  liście pani 
Regina. Prawie 90 tysięcy takich koronek już 
znalazło swoje miejsce w polskich domach.

Grono członków wspólnoty różańcowej 
zgromadzonych wokół powstającego Sank
tuarium i modlących się w intencjach wspól
nych nieustannie rośnie. Pragniemy, aby było 
ich jeszcze więcej. Z niecierpliwością czekamy 
na każde nowe zgłoszenie. Gdyby połączyć 
wszystkie dziesiątki ze sobą, oplotłyby Świą
tynię Opatrzności Bożej 127 razy. Zebrane, 
spięte medalikami z  wizerunkami świętych 
i  błogosławionych, których relikwie znajdu
ją się w  Świątyni Opatrzności Bożej, tworzą 
wyjątkowy „Różaniec świętych – nie jesteś 
sam”. Jego posiadacze łączą się w  modlitwie 
z orędującymi za nami w niebie, z powstają
cym Sanktuarium, a przede wszystkim ze sobą 
nawzajem, wypraszając u Boga łaski dla siebie 
i innych członków tej modlitewnej wspólnoty. 

»Dziękujemy wszystkim, którzy odma
wiają z nami „Różaniec świętych – nie jesteś 
sam«. Zwłaszcza tym, którzy łączą się z Sank
tuarium na modlitwie codziennie o  godz. 
12.00. »Różaniec świętych – nie jesteś sam« 
to modlitwa wstawiennicza. Chcemy poka
zać, że Bóg działa w swoich świętych i przez 
swoich świętych” – podkreśla kard. Kazi
mierz Nycz.

Papież Franciszek zachęca: „Módlmy  się 
jedni za drugich, to zrobi dobrze i  nam, 
i  innym”. Wiele świadectw jednoznacznie 
pokazuje, że modlitwa różańcowa pomogła 
pokonać lęk i  poczucie osamotnienia zwią
zane z  pandemią. Kompletujmy różaniec 
i zachęcajmy do tego innych – aby i oni nie 
byli sami.

Modlitwa świętych
Przez palce naszych Darczyńców przesuwa się codziennie 1,5 miliona białych, 
półprzezroczystych szlachetnych koralików z masy perłowej.
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K rzyż wiąże się z cierpieniem, które nie 
pochodzi od Boga. Jest ono skutkiem 
grzechu pierworodnego: pojawiło się 

w momencie, gdy człowiek odszedł od swo
jego Stwórcy i Jego przykazań. Oddalenie od 
Pana Boga jest więc największym cierpie
niem na ziemi i  w  wieczności. Wielu sobie 
tego nie uświadamia: bywa, że unaoczniają 
nam to dopiero jakieś gwałtowne wydarze
nia. Jednak od momentu, gdy Pan Jezus do
browolnie wziął na siebie krzyż, znak męki, 
cierpienie nabrało nowego znaczenia. Teraz 
nawet największy ból może mieć głęboki 
sens. Dla chrześcijanina jest bowiem współ
udziałem w krzyżu Chrystusa. Św. Paweł pi
sał nawet: „Teraz raduję się w cierpieniach za 
was i ze swej strony w moim ciele dopełniam 
braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, 
którym jest Kościół” (Kol 1,24). 

Przyjmując z  taką świadomością cierpie
nie, które nas dotyka, możemy wraz z Jezu
sem pomóc innym się zbawić. To najważ
niejsze dobro, jakie może płynąć z  takiego 
przeżywania. Kiedy uświadomimy sobie nasz 
ból, fizyczny czy duchowy, warto, byśmy jak 

najszybciej zjednoczyli się w  nim z  cier
piącym Zbawicielem, np. sakramentalnie 
– przez przyjęcie namaszczenia chorych. 
W innym przypadku cierpienie stanie się je
dynie trudem bez sensu. 

Jak zatem przyjmować swój krzyż? Może 
najpiękniej pokazał nam to św. Jan Paweł II – 
widzieliśmy wszyscy jego postawę w obliczu 
choroby. Tylko ból złączony z  ofiarą Chry
stusa ma sens. Tylko takie cierpienie ma moc 
zbawiać i ocalać od piekła. Nas i innych. 

M t 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Pry
masa Wyszyńskiego zainicjowało 
nowy projekt, który ma za zadanie 

gromadzenie pamiątek po Karolu Wojtyle 
jako profesorze KUL oraz trzech seminariów 
duchownych: krakowskiego, katowickiego 
i  częstochowskiego. Poszukujemy pamiątek 

w  postaci zdjęć, relacji, listów i  wspomnień 
studentów przyszłego papieża. Materiały 
prosimy przesyłać na adres: Muzeum Jana 
Pawła  II i  Prymasa Wyszyńskiego, Al. Rze
czypospolitej 1, 02972 Warszawa, z  dopi
skiem „Mój profesor Wojtyła”.  Więcej szcze
gółów na stronie Muzeum. 

Pytanie o wiarę  
do kustosza Sanktuarium

„Mój profesor Wojtyła”

Jak przyjmować krzyż i co zrobić, aby dostrzec w nim dobro?
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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Płomień pokoju

Z wyczaj rozpalania Świecy 
Niepodległości kultywowany 
jest w  Świątyni oraz w  na

szych domach od czasu obchodów 
stulecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości, ale historia tego 
płomienia sięga wielu lat wstecz. 
W 1867 roku papież Pius IX polecił, 
by wysoką na 180 cm, ozdobioną 
wizerunkiem Maryi woskową świe
cę zatrzymać w  Kolegium Polskim 
w  Rzymie tak długo, aż Warszawa 
będzie wolna. Czekała tam aż 53 
lata. Jej zapaleniu 11 stycznia 1920 
roku w  archikatedrze warszawskiej 
towarzyszyły wielkie uroczystości. 
Od 1939 roku przechowywano ją 
w  warszawskim seminarium. Roz
palona w Świątyni Opatrzności Bo
żej przez Prezydenta RP Andrzeja 
Dudę ogniem z Grobu Nieznanego 

Żołnierza, stała się od 2018 roku 
symbolem spełnionej nadziei na 
zmartwychwstanie Polski.

„Mam nadzieję, że tegoroczne 
obchody Narodowego Święta Nie
podległości przebiegną bez ogra
niczeń związanych z  zagrożeniem 
pandemią i  będziemy mogli zgro
madzić się w Świątyni na wspólnej 
modlitwie” – mówi ks. Tadeusz 
Aleksandrowicz, kustosz powstają
cego Sanktuarium, dodając: „Nie
zależnie od sytuacji gorąco zachę
cam, podobnie jak w  ubiegłych 
latach, by 11 listopada w  naszych 
domach zjednoczyć się o godzinie 
19.18 przy zapalonych świecach 
i wspólnie zawierzyć naszą Ojczy
znę Opatrzności Bożej, odmawia
jąc Akt Dziękczynienia Polski”.

Ogień tej świecy rozpalamy w Świątyni Opatrzności Bożej, ale także w na-
szych domach, od 2018 roku. 
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WYDARZENIA W ŚWIąTYNI

Jak rozumieć Opatrzność Bożą?

XXII Dzień Papieski

K siądz Tomasz Jaklewicz jest 
doktorem teologii dogma
tycznej. Współpracuje z tygo

dnikiem „Gość Niedzielny”. Obecnie 
pełni funkcję proboszcza parafii pw.  
Najświętszych Imion Jezusa i  Maryi 
w  KatowicachBrynowie. W  sobotę 
17 września w wilanowskiej Świątyni popro
wadzi kolejny dzień skupienia, organizowany 
dla wszystkich czcicieli Opatrzności Bożej. 
To okazja, by głębiej wniknąć w istotę Bożej 
troski o  ludzi i cały świat, zrozumieć i  lepiej 
odpowiadać na potrzebę wdzięczności za do
bro, które z łaski Opatrzności staje się naszym 
udziałem. 

Dzień skupienia rozpocznie się 
o godz. 10.00 adoracją Najświętszego 
Sakramentu. Będzie to także czas, by 
skorzystać z sakramentu pokuty i po
jednania. O  godz. 10.30 odmówiony 
zostanie wspólnie „Różaniec świętych 
– nie jesteś sam”, a o 11.00 rozpocznie 

się konferencja ks. Jaklewicza na temat: „U was 
zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzo-
ne” (Mt 10,30). Jak rozumieć Opatrzność Bożą. 
W  południe zostanie odprawiona Msza  św. 
odpustowa, po której będzie można złożyć 
Akt Dziękczynienia i Zawierzenia Opatrzności 
Bożej. Dzień skupienia zakończy święcenie de
wocjonaliów o godz. 13.30.

W  tym roku przypada on 16 paź
dziernika, dokładnie w  44. rocz
nicę wyboru Karola Wojtyły na 

papieża. Tego dnia w  Świątyni Opatrzności 
Bożej będziemy łączyli się w modlitwie z pa
pieżem Franciszkiem, zagłębiając się w  na
uczanie św. Jana Pawła II. Hasłem XXII Dnia 
Papieskiego będzie „Blask Prawdy” – określe
nie zaczerpnięte z  tytułu jednej z najważniej
szych encyklik papieża Jana Pawła II Veritatis 

splendor. „Człowiek nie tworzy prawdy, ale 
ją odkrywa. W związku z tym trzeba umieć 
stanąć w blasku tej prawdy, która jest poza 
nami i  ponad nami, i  według niej kształ
tować dziedziny ludzkiego życia, ale także 
swoje osobiste wybory” – podkreśla kard. 
Kazimierz Nycz.

Informacje o przebiegu XXII Dnia Papie
skiego w Wilanowie można śledzić na naszej 
stronie: www.centrumopatrznosci.pl/ dp2022

Dwunasty dzień skupienia poprowadzi ks. Tomasz Jaklewicz, współautor wielu 
publikacji Centrum Opatrzności Bożej.

Każdego roku w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotro-
wą w całej Polsce obchodzony jest Dzień Papieski.

Wszystkich zainteresowanych treścią konferencji i homilii wygłoszonych w czasie dni sku-
pienia w Świątyni Opatrzności Bożej zapraszamy do czytelni internetowej pod adresem: 
www.centrumopatrznosci.pl/dni-skupienia/ Osoby pragnące otrzymać papierową wersję 
książeczek prosimy o kontakt pod numerem tel. 22 201 97 12.



12

ŚWIECA NIEPODLEGŁOŚCI  
Miniatura jest kopią świecy, której oryginał liczy 

ponad 150 lat. Została ofiarowana Polakom  

przez papieża Piusa IX z intencją, by zapłonęła  

w wolnej Polsce. Przechowywana obecnie  

w Świątyni Opatrzności Bożej, jest zapalana  

na ołtarzu 11 listopada, podczas obchodów  

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 

po 123 latach niewoli. Niech ten symbol wolności 

zapłonie w tym dniu w każdym polskim domu.

wys. 25 cm,  
średnica 5 cm 

wys. 20 cm,  
średnica 5 cm 

33zł 
+ koszt 
wysyłki

28zł 
+ koszt 
wysyłki

ZAMÓW JUŻ DZIŚ! tel. 25 753 36 92 w godz. 9.00–17.00
www.sklep.centrumopatrznosci.pl/swieca
Dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na dalszą budowę Świątyni Opatrzności Bożej.

TERAZ W KOMPLECIE!

60zł 
+ koszt 
wysyłki

+ =

Album Jedynemu Bogu Naród 
+ Miniatura świecy 20 cm

SYMBOLIKA PIERWSZEJ DZIESIĄTKI RÓŻAŃCA

św. Jan Paweł II

bł. Jerzy  

Popiełuszko

bł. Edmund  

Bojanowski

św. Maksymilian  

Maria Kolbe

św. Faustyna  

Kowalska

św. Andrzej  

Bobola

św. Stanisław  

Papczyński

św. Urszula  

Ledóchowska

Krzyż Paschalny:  

strona chwalebna  

(awers)  

i strona pasyjna  

(rewers)

bł. Jerzy  

Popiełuszko

rewers:  

św. Andrzej  

Bobola

bł. Edmund  

Bojanowski

rewers:

św. Stanisław  

Papczyński

Święty Wizerunek 

Nawiedzenia Matki Bożej 

Jasnogórskiej

rewers: Manus Dei

rewers: 

św. Urszula  

Ledóchowska

św. Maksymilian  

Maria Kolbe

św. Jan Paweł II

rewers:

św. Faustyna  

Kowalska

COB Rosary package 105x420 02_2020.indd   2

10/03/2020   19:43

opakowanie_do_dziesiątki-1-105x420-cyan.indd   2

04/04/2022   19:33

 

SYMBOLIKA DRUGIEJ DZIESIĄTKI RÓŻAŃCA

awers:
św. Zygmunt

Szczęsny Feliński

awers:
Manus Dei

rewers:

bł. Honorat

Koźmiński  

rewers:

Oko Opatrzności

Krzyż Paschalny:

strona chwalebna

(awers)
i strona pasyjna

(rewers)

św. Zygmunt

Szczęsny Feliński

bł. Honorat

Koźmiński

opakowanie_do_dziesiątki-2-105x420.indd   2

04/04/2022   21:56

SYMBOLIKA CZWARTEJ DZIESIĄTKI RÓŻAŃCA

św. Józef Sebastian Pelczar bł. Klara Szczęsna

Krzyż Paschalny:  strona chwalebna  (awers)  i strona pasyjna  (rewers)

awers:  św. Józef Sebastian  
Pelczar

rewers: bł. Klara  Szczęsna
awers:  Manus Dei

rewers:Oko Opatrzności

COB Rosary package 4th 105x420 04_2021.indd   2

03/10/2021   14:09

RÓŻANIEC ŚWIĘTYCH 
- NIE JESTEŚ SAM  

Unikatowy znak wspólnotowej  

modlitwy, która płynie codziennie  

z tego Świętego Miejsca.

100zł 
+ koszt 
wysyłki

Komplet 5 dziesiątek

ŚWIECA, KTÓRA PAMIĘTA
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