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Wdzięczni za wolność

Powrócili do wolnej Polski

Przed nami ogromne wyzwanie
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BUDUJEMY SANKTUARIUM 

cieszę się, że widzę coraz więcej osób, dla których Świątynia jest 
miejscem dziękczynienia i zawierzenia Opatrzności Bożej. Zastę-
py tych, którzy znajdują pokrzepienie w płynącej stąd modlitwie 
wspólnotowej, stale rosną. Bogu niech będą dzięki za nich wszyst-
kich. Powstające Sanktuarium to miejsce, w którym także ja dzię-
kuję Bogu za otrzymywane dobro i za doświadczenia krzyża. 
Sanktuarium rodzi się najpierw w  sercach ludzi. Dzieje się tak 
przede wszystkim dzięki głoszonemu Słowu Bożemu docierające-

mu stąd do setek tysięcy wiernych. Ono pomaga spotykać się z żywym Bogiem w czasie Eu-
charystii. Podobne owoce przynosi codzienna praktyka wdzięczności i odkrywanie działa-
nia Bożej Opatrzności w życiu świętych, takich jak św. Rafał Kalinowski, którego relikwie 
właśnie zostały wprowadzone do Świątyni. Ten wielki odnowiciel zakonu karmelitów jest 
nie tylko patronem Sybiraków, żołnierzy, kolejarzy, inżynierów, ale też osób przeżywają-
cych sprawy trudne lub będących w sytuacjach beznadziejnych. Dobrze jest wzywać jego 
orędownictwa w tym Świętym Miejscu.

Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w  uroczystościach podczas Narodowego 
Święta Niepodległości oraz otwarcia Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie. Cie-
szę się, że tak wiele osób, które nie mogły przybyć osobiście, przeżywało te wydarzenia, 
łącząc się z powstającym Sanktuarium duchowo, poprzez dostępne transmisje.

Dzięki nieustającemu zaangażowaniu Darczyńców w  mijającym roku w  Świątyni 
wykonano wiele prac. Przed nami wielkie wyzwanie – zaprojektowanie i wykonanie ścia-
ny ołtarzowej, która dopełni swym artystycznym wyrazem symbolikę sakralnego wnętrza 
powstającego Sanktuarium.

Już dziś zapraszam wszystkich na Mszę św. dziękczynną za dar rodziny i świętowanie 
jubileuszy sakramentu małżeństwa. Korzystajmy z możliwości duchowej łączności i trans-
misji, także w zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Na owocne przeżycie tego czasu, 
a także całego nowego roku – z serca błogosławię.

Umiłowani Czciciele Opatrzności Bożej,

Arcybiskup Metropolita Warszawski

Bóg się rodzi
W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jed-
norodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. (1 J 4,9)

Niech Opatrzność Boża rozświetla drogi naszego życia przez cały 
kolejny rok, napełniając nasze serca nadzieją, pokojem i miłością. 
Niech prowadzi nas i  obdarza dobrym zdrowiem oraz wszelkimi 
potrzebnymi łaskami. 

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia życzy 
Zespół Centrum Opatrzności Bożej 
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O d chwili otwarcia Świątyni narodowe 
dziękczynienie za odzyskanie przez 
Polskę niepodległości stało się w tym 

miejscu piękną tradycją obchodów 11 listo
pada. Msza św. koncelebrowana przez przed
stawicieli Episkopatu Polski ponownie zgro
madziła tysiące osób w Wilanowie i – dzięki 
transmisjom telewizyjnym oraz interneto
wym – setki tysięcy przed ekranami.

Tego dnia świętowaliśmy także wprowa
dzenie do powstającego Sanktuarium relikwii 
kolejnego wielkiego Polaka. Rafał Kalinow
ski, powstaniec styczniowy i zakonnik, zmar
ły 15 listopada 1907 r. w Wadowicach, został 
w 1983 r. ogłoszony przez papieża Jana Pawła II  
błogosławionym, a w 1991 r. – świętym.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewa
niem Mazurka Dąbrowskiego. W Eucharystii 
wzięli udział przedstawiciele najwyższych 
władz państwowych, a  także Prezydent Li
twy Gitanas Nausėda wraz z małżonką. Do 
Świątyni, jednoczącej Polaków w dziękczy
nieniu za wolność Ojczyzny, przybyło też 

wielu Darczyńców z całej Polski. Podobnie 
jak w  poprzednich latach Prezydent RP 
Andrzej Duda zapalił Świecę Niepodległo
ści. Przekazana 155 lat temu przez Piusa IX 
z  prośbą, by zapłonęła dopiero w  wolnej 
Rzeczypospolitej, jest dziś niezwykłym 
symbolem szczęśliwego końca oczekiwania 
na suwerenność kraju.  

Miniatury tej świecy zapłonęły także w ty
siącach polskich domów, gdzie o godz. 19.18, 
nawiązującej do roku odzyskania przez Pol
skę niepodległości, rodziny przystąpiły do 
modlitwy za Ojczyznę i rodaków.

Obchody Narodowego Święta Niepodleg
łości w  powstającym Sanktuarium uświetnił 
również koncert Requiem dla świata w  wy
konaniu solistów: Anny MikołajczykNie
wiedział, Anety Łukaszewicz, Rafała Bart
mińskiego i  Artura Jandy, Warszawskiego 
Chóru Międzyuczelnianego, Chóru Miesza
nego i  Dziecięcego ARTOS im. Władysława 
Skoraczewskiego oraz orkiestry Sinfonia Viva 
pod dyrekcją Tomasza Radziwonowicza.

 NARODOWE ŚWIęTO NIEPODLEGŁOŚCI

Wdzięczni za wolność
Jak co roku w Świątyni Opatrzności Bożej w obecności najwyższych władz 
Rzeczypospolitej dziękowaliśmy Bogu za wolną Polskę.
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 OTWARCIE MAUZOLEUM PREZYDENTÓW RP NA UCHODŹSTWIE

Do tej pory nie mieliśmy 
w  Polsce miejsca upamięt
niającego zasługi, jakie Pre

zydenci RP na uchodźstwie uczy
nili dla naszej wolności w  latach 
1939–1990. Władze Rzeczypospo
litej Polskiej chcą, aby pamięć o mi
sji Prezydentów RP na uchodźstwie 
na trwałe zagościła w świadomości 
Polaków – podkreślił minister Jan 
Dziedziczak z  Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów.

Do Polski powróciły doczesne 
szczątki trzech pierwszych Prezy
dentów: Władysława Raczkiewi
cza, Augusta Zaleskiego i Stanisła
wa Ostrowskiego, którzy swą służ
bą dla Ojczyzny i  niezłomną po
stawą przyczynili  się do odzyska
nia przez nasz kraj suwerenności.

Po odprawionych egzekwiach 
zostali pochowani obok ostatnie
go Prezydenta RP na uchodźstwie 
Ryszarda Kaczorowskiego w gro
bowcach Mauzoleum Prezyden
tów RP na Uchodźstwie, przy 
którym powstała poświęcona im 
Izba Pamięci.

– Uroczystość została objęta 
Patronatem Narodowym Prezy
denta Andrzeja Dudy i  stanowi 
jedno z  wydarzeń wieńczących 
obchody stulecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości.  
To hołd Rzeczypospolitej dla 
wybitnych patriotów, mężów 

stanu, depozytariuszy polskiej 
niepodleg łości, a  także dowód 
uznania dla samego urzędu Pre
zydenta RP na uchodźstwie, 
który w  czasie II wojny świato
wej i  przez cały okres rządów 
komunistycznych symbolizował 
wolność, niezawisłość i  ciągłość 
państwa polskiego. Powrót Pre
zydentów do wolnej Polski ma 
niezwykle doniosłe znaczenie. 
Złożenie ich doczesnych szcząt
ków w  Mauzoleum urzeczy
wistnia cel, który przyświecał 
budowie Świątyni Opatrzności 
Bożej, wzniesionej jako wotum 
wdzięczności narodu za odzy
skanie niepodległości – powie
dział minister Wojciech Kolarski 
z Kancelarii Prezydenta RP.

Projekt jest objęty Honoro-
wym Patronatem Prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Morawiec-
kiego. Inicjatywa realizowana 
jest przez Fundację „Pomoc Po-
lakom na Wschodzie” we współ-
pracy z Kancelarią Prezesa Rady 
Ministrów, Instytutem Pamięci 
Narodowej, Centrum Opatrzno-
ści Bożej, Ministerstwem Obrony 
Narodowej, Ministerstwem Spraw 
Zagranicznych oraz Biurem Pro-
gramu „Niepodległa”. 

Patronat Narodowy Prezyden-
ta RP Andrzeja Dudy w  stulecie 
odzyskania niepodległości.

Powrócili do wolnej Polski
W Panteonie Wielkich Polaków 12 listopada odbył się pogrzeb trzech Prezy-
dentów Rzeczypospolitej na uchodźstwie. Wcześniej ich doczesne szczątki 
spoczywały na Cmentarzu Lotników Polskich w Newark. 
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BUDUJEMY SANKTUARIUM

O statnie miesiące zapiszą się w naszej 
pamięci nie tylko z  powodu pan
demii, ale także z  powodu wojny za 

wschodnią granicą, która zmusiła miliony 
Ukraińców do szukania schronienia m.in. 
w Polsce.

– Jesteśmy szczęśliwi, że w  tak trudnym 
roku dzięki wsparciu Darczyńców mogliśmy 
kontynuować prace budowlane – mówi Piotr 
Gaweł, prezes zarządu Centrum Opatrzności 
Bożej, i wymienia inwestycje, które udało się 
zakończyć w minionych miesiącach. To przede 
wszystkim montaż sterowanego elektronicz
nie mechanizmu wspomagającego otwieranie 
i  zamykanie ciężkich drzwi Świątyni, zakoń
czenie pierwszego etapu instalacji zewnętrz
nego oświetlenia Sanktuarium, nagłośnienie 
placu północnego, modernizacja toalet w Pan
teonie, a także ułożenie pierwszego z bloków 
fotowoltaicznych, które już niedługo mają 
przynieść znaczne oszczędności. Wartość prac 
zrealizowanych w 2022 roku w Świątyni i  jej 
otoczeniu przekroczyła 3 miliony złotych!

Przed nami przygotowania do realizacji 
ogromnego projektu, który zmieni wygląd 

wnętrza – upiększenie monumentalnej ścia
ny ołtarzowej, zamykającej przestrzeń prezbi
terium, na którą kieruje się wzrok wszystkich 
wchodzących do Świątyni. Zgodnie z  przy
jętą koncepcją artystyczną odpowiednio 
dobrane środki wyrazu złagodzą surowość 
żelbetonu i  sprawią, że element ten swym 
pięknem dopełni przestrzeń, w której odpra
wiana jest Eucharystia, i skupi myśli uczest
niczących w  liturgii na Bogu. To naprawdę 
ogromne wyzwanie nie tylko dla artystów, 
ale też dla specjalistów z dziedziny akustyki 
i oświetlenia – nietypowy kształt ściany rodzi 
w tej materii wiele technicznych trudności. 

Jeżeli dzięki ofiarności Darczyńców 
uda  się zgromadzić niezbędne środki, bę
dziemy chcieli to wielkie dzieło, powstające 
na chwałę Bożą, zrealizować już w  nadcho
dzącym roku. 

– Jesteśmy wdzięczni wszystkim Ofia
rodawcom, całym sercem zaangażowanym 
w  tworzenie Sanktuarium. To dzięki Wam 
możemy dalej budować to miejsce. Mamy na
dzieję, że pozostaniecie z nami, bo jeszcze wie
le mamy do zrobienia – apeluje Piotr Gaweł.

Przed nami ogromne wyzwanie
Dobiega końca rok 2022, w którym pomimo wielu, również zewnętrznych, 
trudności udało się zrealizować kolejne prace budowlane i zaplanować na-
stępne. Bez wsparcia Darczyńców nie byłoby to możliwe.
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PREZBITERIUM
- montaż paneli 

akustycznych u podstawy 
ściany ołtarzowej (2018 r.)

- instalacja telebimów, na 
których wyświetlane są 
teksty liturgiczne (2019 r.)

- zawieszenie nad ołtarzem 
Krzyża Paschalnego 
w nowej odsłonie (2021 r.)

NAWA GŁÓWNA
- instalacja szklanego 

świetlika w błękitnym 
marmurze (2017 r.)

NAWA BOCZNA
- przeniesienie relikwii świętych i błogosławionych z Panteonu 

Wielkich Polaków do nisz w nawie bocznej (2017 r.)
- położenie na ścianach nawy bocznej paneli akustycznych (2017 r.)
- umieszczenie w Świątyni ponad 150-letniej Świecy Niepodległości 

zapalanej przez Prezydenta RP podczas Narodowego Święta 
Niepodległości (2018 r.)

- montaż ledowego 
oświetlenia Świątyni, tj. 
prezbiterium, wnętrza 
kopuły oraz filarów

Ponadto w latach 2017–2022 wykonano następujące prace:

- pokrycie drzwi zewnętrznych 
blachą miedzianą 

- modernizacja systemu 
oświetlenia w Panteonie 
Wielkich Polaków 

- instalacja sieci światłowodowej wraz 
z urządzeniami, które pozwalają 
na przesyłanie obrazu i dźwięku 
wysokiej jakości

- montaż nowoczesnej rozdzielni 
elektrycznej
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JAK ZMIENIŁO SIę WNęTRZE ŚWIĄTYNI OD JEJ OTWARCIA?
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CHÓR
- zawieszenie 23 ekranów 

akustycznych (2017 r.) 
- montaż organów wraz z nowo 

zakupionym wyposażeniem 
elektroakustycznym (2020 r.) 

- montaż bezpiecznych barierek na 
chórze górnym i dolnym (2021 r.)

KAPLICA NAJŚWIĘTSZEGO 
SAKRAMENTU
- udostępnienie dla wiernych 

Kaplicy Najświętszego 
Sakramentu (2019 r.)

- montaż tablicy z wieczną 
lampką nad wejściem do Kaplicy 
Najświętszego Sakramentu 
(2020 r.) 

WEJŚCIE DO ŚWIĄTYNI
- montaż przy głównym wejściu 

oodrestaurowanego krzyża, który 
w 1999 r. został poświęcony 
przez prymasa Polski kardynała 
Józefa Glempa, a następnie 
postawiony w miejscu budowy 
Świątyni (2020 r.)

- montaż profesjonalnego nagłośnienia 
zewnętrznego od frontu Świątyni 

- instalacja dodatkowych kamer 
monitoringu

- montaż nowoczesnego mechanizmu wspomagającego  
otwieranie i automatyczne zamykanie drzwi 
zewnętrznych

- montaż I etapu oświetlenia zewnętrznego Świątyni
- montaż I części instalacji fotowoltaicznej  
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 ŚWIęCI BLISKO NAS

C hociaż został wycho
wany w rodzinie wie
rzącej, doświadczył 

pewnej wewnętrznej pustki, 
której źródłem było zanie
dbanie praktyk religijnych. 
Bóg znał stan ducha młodego 
Rafała, dlatego działał w jego 
sercu bardzo mocno i wyraź
nie. Można to dostrzec w in
tensywnym poszukiwaniu 
sensu życia przez przyszłego 
świętego. W tym czasie nastą
piło też kilka wydarzeń, które wpłynęły bez
pośrednio na jego późniejsze życie i w sposób 
szczególny uwidoczniły mu, że Boża Opatrz
ność nieustannie nad nim czuwa.

Pierwsze z  tych wydarzeń miało miejsce 
między rokiem 1852 a 1862. Podczas wakacji 
w  rodzinnych stronach poszukujący swojej 
drogi Rafał Kalinowski spotkał się przypad
kowo z  kwestarzem bernardyńskim. Ponie
waż nie miał przy sobie pieniędzy, aby wes
przeć zakonnika, złożył obietnicę: „w miejsce 
ofiary pieniężnej osobą własną Kościołowi 
służyć będę”. I  – jak sam później napisał – 
„rzecz się sprawdziła z lat górą dwadzieścia”. 

Drugim wydarzeniem było zesłanie na 
Syberię. Doświadczenie niemocy wobec ze
wnętrznych czynników, które determinują 

ludzkie zachowanie i  wybo
ry, stało się dla niego moty
wem, źródłem, inspiracją do 
pełnego oddania się Bogu, 
powierzenia Mu swojej przy
szłości. W  zapiskach poczy
nionych w  Irkucku wyznał: 
„to położenie ma także swój 
pewny urok; niemoc oso
bista wobec zewnętrznych 
okoliczności, obezwładnia
jąc wolę, czyni ją poddaną 
Bogu w  takiej zupełności, 

że każda chwila jest ciągłym polecaniem się 
Opatrzności”.

Boża obecność przesycała codzienną rze
czywistość św. Rafała. Każdy dzień nieustan
nie kierował go w  stronę Boga, był całko
witym otwarciem się na Opatrzność, którą 
postrzegał jako bezwarunkową łaskę. Tego, 
czego spodziewał się dla siebie, oczekiwał 
również dla bliźniego, zarówno w wymiarze 
doczesnym (nadzieja ludzka), jak i  w  wy
miarze eschatologicznym (nadzieja nadprzy
rodzona). Człowiek – zdaniem św. Rafała 
– swoją ufność wobec Bożej Opatrzności 
opiera na zaufaniu, jakim Bóg nieustannie 
nas obdarza. Wiara w Opatrzność oznaczała 
dla niego postawę zawierzenia i bezgranicz
nego zaufania Bogu. 

Opatrzność Boża w życiu św. Rafała
Ojciec Rafał Kalinowski zarówno wielkie wydarzenia, jak i te na pozór mało 
znaczące odczytywał jako działanie Bożej Opatrzności. 

8

Relikwiarz św. Rafała (widoczny na okładce) ma kształt kolumny symbolizującej filary Kościoła: 
apostołów, kaznodziejów i głosicieli wiary, a także oznaczającej trwałość, stałość, siłę i zaufanie 
oraz połączenie nieba i ziemi. W trzonie kolumny umieszczony jest skrawek habitu świętego. Nad 
pierścieniem widnieje posrebrzany herb zakonu karmelitów bosych. Relikwiarz wieńczy postać 
św. Rafała. W prawej dłoni dzierży dumnie zwycięski oręż krzyża. Stoi obuty w wojskowe trzewiki, 
ubrany w kompletny strój zakonny, czyli tunikę, szkaplerz, płaszcz karmelitański.
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RÓŻANIEC ŚWIęTYCH – NIE JESTEŚ SAM 

D o Wspólnoty Dar
czyńców Providentia 
Dei pani Jadwiga do

łączyła w 2014 r. Chociaż nie 
zdołała jeszcze nawiedzić po
wstającego Sanktuarium, za
pewnia, że dokąd Bóg tylko 
pozwoli, będzie je wspierać.

– Dwa lata temu przystą
piłam do wspólnoty modli
tewnej „Różaniec świętych – 
nie jesteś sam”. Odmawianie 
różańca sprawiło, że wiele się 
u mnie zmieniło na lepsze – 
mówi.

Różaniec, który składa 
się z pięciu dziesiątek do samodzielnego po
łączenia, powstał w odpowiedzi na potrzeby 
osób, które pragnęły codziennie razem po
wierzać Bogu życie swoje i swoich bliskich, 
a  także losy Polski i  świata. W  tym roku 
ukazała się piąta dziesiątka – z wizerunkami 
nowych błogosławionych: Stefana kardyna
ła Wyszyńskiego oraz matki Elżbiety Róży 
Czackiej.

– Ta wspólnotowa modlitwa tyle pokoju 
wlewa w  moje serce… Gorąco ufam Maryi 
i  świętym, że zanoszą nasze prośby prosto 
przed tron Boga Wszechmogącego – zapew
nia pani Jadwiga i dodaje, że z  tą modlitwą 
rzeczywiście nie czuje się sama.

Różaniec miała ze sobą także wtedy, gdy 
trafiła do szpitala po wypadku, któremu 
uległa 6 czerwca, dzień po Święcie Dzięk
czynienia. W  drodze na cmentarz potknę
ła się o duży kamień, upadła i złamała rękę. 

Gips i  druty zdjęto jej po 
blisko sześciu tygodniach. 
Prześwietlenie wykazało, że 
przedramię zrosło się ideal
nie i  nie potrzeba już żad
nych zabiegów.

– Mogło się skończyć 
o  wiele gorzej, ale jestem 
pewna, że Matka Boża otu
la mnie swym opiekuńczym 
płaszczem, który daje mi po
czucie bezpieczeństwa.

Od Środy Popielcowej 
bieżącego roku pani Jadwi
ga wypełnia także strony 
Dzienniczka wdzięczności. 

Właśnie obchodziła 67. urodziny. Odkąd pa
mięta, w  życiu towarzyszył jej krzyż, ale jest 
przekonana, że codzienne dostrzeganie do
bra dookoła pozwala jej patrzeć ze spokojem 
w  przyszłość. Ma pewność, że nawet w  naj
trudniejszych doświadczeniach Bóg jej nie 
opuści.

– Dziękuję Bogu za każdy dzień. Cie
szę  się, że Boża Opatrzność, którą kocham, 
jest ze mną i prowadzi mnie drogą wiary, na
dziei i miłości. Wiem, że opatrzy moje rany 
i uleczy je. Czuję, że jestem silna dziękczynie
niem – wyznaje.

Już teraz ponad 35 tysięcy osób z  ca
łej Polski ma w  swoich domach przynaj
mniej jedną dziesiątkę „Różańca świętych 
– nie jesteś sam”. Cząstkę różańca można  
zamówić pod nr. tel.: +48 25 753 36 92,  
jak również w  sklepie internetowym:  
www.sklep.centrumopatrznosci.pl/rs

Modlitwa, która rodzi pokój
Nigdy nie jest za późno, by prosić o łaski za wstawiennictwem polskich świę-
tych i błogosławionych – przekonuje pani Jadwiga Kaczkowska ze Szczytna.

9
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WSPÓLNOTA BOGIEM SILNA

Silni dziękczynieniem

P ani Kazimiera Kącka z  Radomia od 
kilku miesięcy wypełnia codziennie 
strony Dzienniczka wdzięczności.

– Ucieszyłam się, że będę miała gdzie za
pisywać swoje przeżycia z mojej codzienno
ści. Zaraz zabrałam się do notatek i jak dotąd 
robię to codziennie. Słowo pisane jest trwałe, 
dlatego dziękuję pomysłodawcom powstania 
Dzienniczka i przesłania go Darczyńcom.

Dzienniczek wdzięczności to propozycja 
dla wszystkich, którzy chcą w świadomy spo
sób przeżywać swoje życie i zauważać nawet 

najdrobniejsze łaski oraz dobro otrzymywa
ne od Opatrzności Bożej.

– Powierzenie życia samemu Bogu to cu
downa sprawa. Z pewnością taka codzienna 
praktyka pozwala dostrzegać to, co jest dla 
człowieka najważniejsze. Dla mnie Dzien-
niczek stanowi bardzo dobre narzędzie do 
podejmowania codziennej pracy nad sobą 
i  oddawania się w  ręce samego Boga. Boża 
Opatrzność ciągle zaskakuje nas swoimi 
planami – zauważa pan Jerzy Pogruszewski 
z Piastowa.

Adwent jest doskonałą okazją do rozpoczęcia codziennego praktykowania po-
stawy wdzięczności.

Pytania o wiarę do ks. kustosza

W zorem modlitwy 
wstawienniczej jest 
prośba Pana Jezu

sa: „Ojcze, przebacz im, bo nie 
wiedzą, co czynią” (Łk 23,34). 
Jeśli Chrystus w  chwili naj
większego cierpienia daje nam 
przykład modlitwy za innych, 
to powinna ona stać się dla nas 
– Jego naśladowców – modli
twą częstą albo może nawet co
dzienną. W czasie tej modlitwy 
powinniśmy oddawać Mu zarówno bliskich, 
przyjaciół, jak i osoby, z którymi się nie zga
dzamy (coś nas dzieli), lub naszych wrogów. 

Pomagają nam Maryja i  wszyscy święci, 
którzy nieustannie proszą Boga za nami. 
Modlitwa wstawiennicza to nasze duchowe 
wsparcie dla innych, którego siła jest zwielo
krotniona dzięki orędownictwu świętych 

i błogosławionych. O jej mocy 
mogą zaświadczyć ci, którzy 
otrzymali jakąś łaskę, choć 
nic nie wskazywało na to, by 
wymodlili ją sami, np. osoby, 
które po wielu latach nieobec
ności przy Panu Jezusie nagle 
doznały nawrócenia. To do
wód na to, że ktoś musiał się 
za nimi wstawiać. 

Cały Kościół czyni to 
zresztą w  czasie Mszy św., 

zwłaszcza w  modlitwie eucharystycznej. 
Prosimy wówczas nie tylko za zmarłych, ale 
też za wszystkich żyjących, którzy potrzebują 
jakiejś łaski (zdrowia, nawrócenia). Jakie to 
szczęście, że możemy modlić się za innych. 
Wstawiajmy się jak najczęściej za innych 
i nie zrażajmy się, jeśli od razu nie widzimy 
owoców naszego zaangażowania.

Czym jest modlitwa wstawiennicza?
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INTENCJE I WYDARZENIA OD STYCZNIA DO CZERWCA 2023

INTENCJE  
WSPÓLNOTY  
DARCZYŃCÓW  
PROVIDENTIA DEI

STYCZEŃ
O Boże błogosławieństwo 
na nowy rok, 
o doświadczanie Bożej 
Opatrzności w życiu 
Kościoła.

LUTY
O pokój na świecie, aby 
zakończyły się czasy zła, 
a zwyciężyło dobro. 

MARZEC
O obronę życia od poczęcia 
do naturalnej śmierci.

KWIECIEŃ
O odwagę głoszenia 
Chrystusa w naszym 
codziennym życiu.

MAJ
O większe umiłowanie 
modlitw maryjnych 
w polskich rodzinach.

CZERWIEC
O opiekę 
i błogosławieństwo 
Opatrzności Bożej dla 
Darczyńców.

INTENCJE PAPIESKE

STYCZEŃ
Za wychowawców
Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi 
świadkami, ucząc braterstwa, a nie rywalizacji, i pomagając 
w szczególności najbardziej bezbronnym młodym ludziom.

LUTY
Za parafie
Módlmy się, aby parafie, stawiając w centrum komunię, 
stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterstwa 
i otwartości wobec najbardziej potrzebujących.

MARZEC
Za ofiary nadużyć
Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła 
wyrządzonego im przez członków wspólnoty kościelnej, aby 
właśnie w Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból 
i swoje cierpienia.

KWIECIEŃ
O kulturę wyrzeczenia się przemocy
Módlmy się o większe propagowanie kultury rezygnacji 
z przemocy, do której prowadzi coraz rzadsze używanie 
broni, zarówno przez państwa, jak i obywateli.

MAJ
Za ruchy i grupy kościelne
Módlmy się, aby ruchy i grupy kościelne każdego dnia na 
nowo odkrywały swoją misję ewangelizacyjną, oddając swoje 
charyzmaty na służbę w potrzebach świata.

CZERWIEC
O zniesienie tortur
Módlmy się, aby wspólnota międzynarodowa podjęła 
konkretne działania, zmierzające do zniesienia tortur, 
zapewniając wsparcie ofiarom i ich rodzinom.

WYDARZENIA STYCZEŃ–CZERWIEC 2023:

04.03.2023 – Msza św. dziękczynna za łaskę Chrztu Świętego  
22.04.2023 – 13. dzień skupienia, Msza św. dziękczynna za dar życia 
03.05.2023 – Msza św. w intencji Ojczyzny, 3. rocznica rozpoczęcia modlitwy „Różaniec   
 świętych – nie jesteś sam” 
04.06.2023 – XVI Święto Dziękczynienia 
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