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BUDUJEMY SANKTUARIUM 

wkroczyliśmy w nowy rok z nadzieją, że Opatrzność Boża nieustan-
nie będzie nad nami czuwać i obdarzać nas potrzebnymi łaskami. 
Przejawy tej dobroci i opieki pomaga nam dostrzec codzienne obco-
wanie ze Słowem Bożym, które otwiera nasze oczy na działanie Boga. 
Sięgajmy więc po Słowo jak najczęściej, a wdzięczność za miłosierdzie 
Stwórcy niech przynagla nas do trwania nieprzerwanie przy dziele 
budowy Sanktuarium, w którym wychwalamy Opatrzność Bożą.

Z ufnością rozpoczynamy Wielki Post – czas, w którym w spo-
sób szczególny powinniśmy podjąć refleksję nad własnym życiem. Bóg, który z  miłości 
do nas ofiarował swego Syna na drzewie Krzyża, pragnie, byśmy w Nim zawsze szukali 
odpowiedzi na wszelkie, nawet najtrudniejsze, pytania. Dlatego już dziś pragnę zaprosić 
Was do udziału w uroczystościach Triduum Wielkanocnego, podczas których będziemy 
świadkami odwrócenia Krzyża Paschalnego wiszącego nad ołtarzem – ze strony pasyjnej 
widocznej dla wiernych na chwalebną. Dokona się to podczas liturgii Wielkiej Soboty, za-
powiadającej Zmartwychwstanie Chrystusa. Chwalebną stronę Krzyża Paschalnego wier-
ni będą mogli kontemplować do Święta Podwyższenia Krzyża Świętego. Bądźmy razem na 
Mszach Świętych dziękczynnych za łaskę Chrztu Świętego oraz za dar życia podczas naj-
bliższego, trzynastego już, dnia skupienia – tak ważnego dla czcicieli Opatrzności Bożej.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do otwarcia w ubiegłym roku Mauzoleum 
Prezydentów RP na Uchodźstwie w Panteonie Wielkich Polaków. Ufam, że dzięki Wam 
także ten rok pozwoli nam kontynuować upiększanie wnętrz powstającego w  Wilano-
wie Sanktuarium, zwłaszcza prezbiterium ze ścianą ołtarzową. Chcemy wyeksponować 
w centralnym miejscu Świątyni prawdę o Zmartwychwstaniu Chrystusa, przez którą ob-
jawiła się Opatrzność Boża. Każdy z nas może w tym dziele pomóc, dokładając własną 
cegiełkę jako osobiste wotum dziękczynne za Bożą opiekę.

Kochani Czciciele Opatrzności Bożej,

Arcybiskup Metropolita Warszawski

Zmartwychwstał Pan!
Grób jest pusty – odkryły niewiasty, które w wielkanoc-
ny poranek przybiegły do miejsca, gdzie złożono ciało 
Chrystusa. Ta największa tajemnica Bożej Opatrzności 
otworzyła oczy apostołom: oto wypełniło się wszystko, 
o  czym nauczał Jezus i  mówili prorocy. Niech zachwyt 
pierwszych uczniów Mesjasza nigdy nas nie opuszcza, 
a nadzieja zmartwychwstania oświetla nasze drogi, na-
pełniając nas każdego dnia radością i pokojem. 
Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy życzy redakcja.
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Z a zaangażowanie w  budowę Święte
go Miejsca dziękował kardynał Ka
zimierz Nycz podczas grudniowej 

Mszy św. za dar rodziny: „To, że ta Świątynia 
została zbudowana i  jest upiększana dalej, 
każdego roku jest możliwe dzięki Waszym 
ofiarom. Wielkie »Bóg zapłać«, wielkie 
dziękczynienie!”. Metropolita warszawski 
wyraził też swoją nadzieję na wsparcie ze 
strony Darczyńców także w 2023 r., gdy bę
dziemy starali się upiększyć przestrzeń pre
zbiterium, „aby jeszcze bardziej sprzyjało 
przeżywaniu liturgii, a zwłaszcza sprawowa
nej tu Eucharystii”.

Dziełem, które podejmujemy w tym roku, 
jest zmiana wyglądu ściany ołtarzowej przez 
dopełnienie przestrzeni prezbiterium fi
gurą Chrystusa Zmartwychwstałego. Poja
wi  się ona w tym miejscu, aby przypominać 
o  odkupieńczej ofierze naszego Zbawiciela, 
a zarazem będzie znakiem Bożej Opatrzno
ści czuwającej nad światem. „Chcemy – jak 
powiedział ksiądz kardynał – aby Chrystus 
Zmartwychwstały był w  centralnym miej
scu, Ten, który będzie na ścianie ołtarzowej, 
i Ten, który jest z nami na ołtarzu”.

To niezmiernie ważne dla nas zamierze
nie wymaga ogromnego wysiłku. Konsultacje 
z  ekspertami pozwolą nam zachować walo
ry akustyczne wnętrza, nad których uzyska
niem trudziło się wcześniej wiele osób. Dzięki 
temu wiemy, że przed umieszczeniem figury 
konieczne będzie pokrycie całej ściany ołta
rzowej specjalnym materiałem, który wpływa 
na właściwe rozchodzenie się dźwięku w po
mieszczeniu. Sama ta praca, wymagająca m.in. 
ustawienia wielkiego rusztowania, będzie cza
sochłonna, żmudna i bardzo kosztowna. 

Podejmujemy ją jednak od początku bu
dowy Świątyni konsekwentnie dążąc do tego, 
aby wyeksponować działanie Opatrzności 
Bożej poprzez ukazanie najistotniejszej my
śli chrześcijaństwa – prawdy o Zmartwych
wstaniu Chrystusa. To najważniejsze przed
sięwzięcie, które rozpoczynamy w bieżącym 
roku, ale nie ustajemy w  realizacji innych 
zamierzeń, takich jak dalsze upiększanie 
przestrzeni Panteonu Wielkich Polaków czy 
prace nad oświetleniem elewacji Świątyni.

Liczymy na niesłabnącą ofiarność Dar
czyńców i wierzymy, że dobry Bóg będzie za 
nią błogosławił.

 BUDUJEMY SANKTUARIUM

Co przed nami w roku 2023?
Dzięki ofiarności Darczyńców trwa budowa Świątyni Opatrzności Bożej. Każdy 
rok przynosi zmiany sprzyjające głębszemu przeżywaniu Eucharystii i dzięk-
czynieniu za wielkie rzeczy, które uczynił nam Wszechmocny. 
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Niezwykła architektura monumentalnej Świątyni Opatrzności Bożej łączy niebo 
z ziemią, Bożą troskę z ludzką wdzięcznością, łaskę z naszą słabością.

Promienista kopuła zwieńczona 
krzyżem, pod którym umieszczo-
no złote kule z intencjami pielgrzy-
mów, symbolicznie otwiera Świą-
tynię ku niebu.

Wpisane w plan krzyża greckiego, 
symbol Chrystusa, koło i kwadrat 
są prototypem świątyni chrześci-
jańskiej.

W pierścieniu nawy bocznej znaj-
dują się wejścia do czterech kaplic, 
wyrażających kluczowe wydarze-
nia z historii Odkupienia. Kaplica 
maryjna nawiązuje do tajemnicy 
Bożego Narodzenia, adoracyjna 
przywołuje Wielki Czwartek, po-
kutna zawiera symbole Wielkiego 
Piątku, treścią ostatniej kaplicy 
będą wydarzenia Wielkiej Soboty. 

ŚWIĄTYNIA PEŁNA ZNAKÓW

Działanie Opatrzności Bożej w hi-
storii poznajemy przez życie Mę-
żów Bożej Opatrzności – polskich 
świętych i błogosławionych, któ-
rych relikwie znajdą się w kolistej 
nawie bocznej.
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Filary ustawione w kształt koła 
i zbiegające się w kopule to symbol 
promieni Bożej Opatrzności.

Ściana ołtarzowa, wysoka na 
32 m i zajmująca powierzchnię 
850 m2, swym kształtem z jednej 
strony obrazuje okrywający nas 
płaszcz Opatrzności, a z drugiej 
- może się kojarzyć z wydętym 
żaglem łodzi płynącej przez wieki 
po wzburzonych falach Kościoła 
Chrystusowego. Ściana ołtarzowa 
jest wpisana w oś pionową, która 
biegnie od ołtarza do kopuły i sym-
bolicznie łączy ziemię z niebem. 
Figura Chrystusa Zmartwychwsta-
łego, która się na niej pojawi, bę-
dzie zwieńczeniem i dopełnieniem 
przesłania wystroju Świątyni.

ŚWIĄTYNIA PEŁNA ZNAKÓW

Światło wpadające przez zwornik kopuły i nawę 
główną do podziemnego Panteonu Wielkich Pola-
ków, w którym spoczywają wybitni Polacy (m.in. 
czterej z sześciu Prezydentów RP na uchodźstwie 
- Władysław Raczkiewicz, August Zaleski, Stani-
sław Ostrowski i Ryszard Kaczorowski czy ks. Jan 
Twardowski) to symbol Ducha Świętego.
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Zmartwychwstanie jako  
objawienie Bożej Opatrzności

B oża Opatrzność to nic innego jak Boże 
prowadzenie do celu. Miłość Stwórcy 
działa w  historii życia każdego czło

wieka. Najmocniej objawiła się w historii Je
zusa Chrystusa. On był i pozostanie na wieki 
najważniejszą ikoną Bożej Opatrz
ności. Kiedy zaczynał swoją misję, 
odniósł do siebie proroctwo Izajasza: 
„Bóg posłał mnie, by głosić dobrą no
winę ubogim, by OPATRYWAĆ rany 
serc złamanych” (Iz 61,1b). W języku 
polskim słowo „opatrzność” wywo
dzi się właśnie 
z  czasownika 
„opatr ywać”. 
Boża Opatrz
ność zatem to 
opatrywanie zranionych serc. 

Całe życie Jezusa (słowa i  czy
ny) objawiało Opatrzność Bożą, ale 
najpełniej widać Ją w  Misterium 
Paschalnym, czyli w  śmierci i  zmar
twychwstaniu Chrystusa. Umierając 
na krzyżu, Jezus dotknął najboleś
niejszej rany – śmierci. W  Ukrzy
żowanym dokonała się przemiana 
naszej śmierci, otworzyła się droga 
naszej Paschy ku pełni życia, zro
dziła  się Nadzieja sięgająca poza ten 
świat. Właściwy sens krzyża Chry
stusa widoczny jest z  perspektywy Jego 
zmartwychwstania. W  momencie swojego 
odejścia Jezus zawierza siebie Ojcu, a Ojciec 
odpowiada na posłuszeństwo Syna wskrze
szeniem Go z martwych. Krzyż i zmartwych
wstanie są jak dwie strony tego samego me
dalu, nierozłączne części tej samej tajemnicy 

– Paschy. Dobrze wyraża to Krzyż Paschalny 
zawieszony w Świątyni Bożej Opatrzności. 

Opatrzność Boża i  zmartwychwstanie 
Jezusa – przenikanie się tych dwóch tajem
nic wiary widać doskonale na drodze do 

Emaus. To opowieść nie tyle o  sa
mym zmartwychwstaniu, ile o  tym, 
jak Zmartwychwstały spotyka czło
wieka na drodze życia. „Jezus przy
bliżył się i  szedł z  nimi” (Łk 24,15). 
A  oni byli złamani przez cierpienie, 
przez śmierć Mistrza i  Przyjaciela. 

Byli zamknię
ci w  rozpaczy, 
niezdolni do 
życia, do rado
ści, pozbawie

ni perspektywy. Jezus wsłuchuje się 
najpierw w ich opowieść pełną bólu. 
A potem tłumaczy sens, którego nie 
dostrzegali. „Czyż Mesjasz nie miał 
tego cierpieć…?” (Łk 24,26). Roz
poznali Zmartwychwstałego dopiero 
w chwili, gdy zasiadł z nimi przy stole 
i  połamał chleb. Wtedy radość zala
ła ich serca. Wracając do Jerozolimy, 
byli już innymi ludźmi – byli ludźmi 
paschalnymi. Tę historię można od
czytać jako zobrazowanie działania 
Bożej Opatrzności. Bóg w  Jezusie 

idzie z nami przez życie. Jako ukrzyżowany 
i  zmartwychwstały Pan leczy serca złamane 
przez cierpienie. Idzie obok, słucha, głosi Sło
wo, łamie chleb, otwiera oczy, zapala serca. 
Tak działa Bóg. Tak nas kocha. Tak opatruje 
nasze rany. Tym jest BOŻA OPATRZNOŚĆ.

ks. Tomasz Jaklewicz

 ŚWIĄTYNIA PEŁNA ZNAKÓW
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P odczas Mszy św. za dar rodziny, od
prawionej przez kardynała Kazimie
rza Nycza w  ostatnim dniu 2022 r., 

przy ołtarzu Świątyni Opatrzności Bożej 
modlitwą objęto przeszło 9300 intencji na
desłanych przez Darczyńców. Świętowanie 
jubileuszu zawarcia sakramentu małżeństwa 
zgłosiło prawie pół tysiąca par. Po Euchary
stii ksiądz kardynał wręczył jubilatom pa
miątkowe dyplomy, będące wyrazem uznania 
za długoletnie pożycie w miłości i wierności. 
W imieniu najstarszych małżonków, z 70let
nim stażem, dyplomy odebrały ich dzieci, 
wnuki i prawnuczka. 

Najliczniejszą grupę uhonorowanych sta
nowiły pary, które są ze sobą od pół wieku. 
Wśród nich byli państwo Barbara i Józef.

– Świątynia Opatrzności Bożej jest miej
scem, gdzie chętnie razem przyjeżdżamy, 
by trwać w  ciszy na modlitwie. Z  radością 

patrzymy, jak to Sanktuarium rozwija się, 
pięknieje. Tutaj znajdujemy umocnienie – 
mówili małżonkowie, podkreślając, że nie 
ma trudu tak wielkiego, ale jednocześnie tak 
owocnego, jak modlitwa za męża czy żonę.

Podobnie myślą państwo Irena i Jerzy, któ
rzy doświadczyli różnych chwil: radosnych, 
smutnych, szczęśliwych i tragicznych. Pytani 
o receptę, jak dotrwać do jubileuszu złotych 
godów, odpowiadali bez zastanowienia: 

– Potrzeba wiele miłości i  jeszcze więcej 
cierpliwości. 

W  homilii metropolita warszawski wska
zywał na szczególną rolę, jaką sakrament 
małżeństwa odgrywa w dzisiejszych czasach: 
„Małżeństwo jest fundamentem waszego ży
cia rodzinnego. Ale jest ono ważne także dla 
współczesnego świata. Swoim życiem w pięć
dziesięcio, czterdziesto czy dwudziestolet
nim związku małżeńskim dajecie świadectwo, 

 WYDARZENIA W ŚWIĄTYNI

Świadectwo dla świata
Blisko 500 małżeństw pragnęło dziękować Bogu za obchodzone w minionym 
roku jubileusze małżeńskie.
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 WYDARZENIA W ŚWIĄTYNI

C hrzest Święty jest sakramentem, który 
stanowi początek wszystkich ducho
wych dóbr, jakie otrzymujemy w życiu.

– To okazja, by wyrazić wdzięczność 
Bogu za łaskę Chrztu Świętego, którą każde
go z nas obdarzył. W ten sposób zostaliśmy 
włączeni do wspólnoty Kościoła i  otoczeni 
opieką Opatrzności. Wszystko po to, byśmy 
wypełniwszy wolę Boga, wraz ze świętymi 
w niebie, mogli cieszyć się życiem wiecznym 

– tłumaczy ks. Tadeusz Aleksandrowicz, ku
stosz powstającego Sanktuarium.

Zapraszamy do składania indywidual
nych intencji. Będą one uroczyście wnie
sione jako dary ołtarza podczas Eucharystii. 
Ofiary przekazane przy tej okazji przezna
czone zostaną na dalsze dzieło budowy 
i upiększanie Świątyni Opatrzności Bożej – 
Wotum Narodu. Za każdy dar z całego serca 
już dziś dziękujemy!

Dziękujmy za Chrzest Święty
W samo południe 4 marca spotkamy się w Świątyni, żeby dziękować Opatrz-
ności Bożej za łaskę Chrztu Świętego.

8

że można ze sobą żyć wiele lat. Dla dzisiej
szego świata i dla młodych wcale to nie jest 
takie oczywiste. Powszechne jest rozumienie 
wolności w znaczeniu: robię to, co chcę, nie 
patrząc na odpowiedzialność wobec współ
małżonka, wobec rodziny, wobec dzieci”. 

Kardynał Kazimierz Nycz zaznaczył, że 
także Święta Rodzina doświadczała trudów 
codziennego życia: „Przeżywali ogromne dy
lematy, ale słuchali Boga. Rodzina Święta jest 
waszym patronem. Wyprasza łaski i pomoc. 
Jest wzorem, jak pokonywać trudności, żeby 

rodzina trwała i służyła tym celom, dla któ
rych w sakramencie małżeństwa ustanowił ją 
Pan Bóg”.

Na zakończenie metropolita warszawski 
podzielił się wspomnieniem zmarłego tego 
dnia papieża Benedykta XVI. Przywołał jego 
słowa, jeszcze jako kardynała Josepha Rat
zingera, wypowiedziane na pogrzebie Jana 
Pawła II: „Wierzymy, że papież patrzy na nas 
z domu Ojca”, a następnie dodał: „Wierzę, że 
także Benedykt XVI patrzy na nas z  domu 
jego i naszego Ojca z nieba”.
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WSPÓLNOTA BOGIEM SILNA
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Skupieni na życiu

W szystkich czcicieli Opatrzności 
Bożej zapraszamy na kolejny dzień 
skupienia, którego celem jest po

moc w  rozwoju duchowego życia i  lepszym 
rozpoznawaniu codziennych znaków działa
nia Opatrzności. Tym razem tematem kon
ferencji będzie: Zaufanie Opatrzności Bożej 
źródłem pokoju i szczęścia. „Pokój zostawiam 
wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje 
świat, Ja wam daję” (J 14,27). 

Dzień skupienia rozpocznie adoracja 
Najświętszego Sakramentu o  godz. 10.00. 
Jak zawsze w  tym czasie będzie możliwość 

skorzystania z sakramentu pokuty i pojedna
nia. O  godz. 10.30 zapraszamy do wspólnej 
modlitwy „Różaniec świętych – nie jesteś sam”. 
O godz. 11.00 konferencję wygłosi karmelita, 
ojciec Damian Sochacki OCD. W  południe 
odprawiona zostanie Msza św. dziękczynna za 
dar życia. W czasie Eucharystii złożymy na oł
tarzu intencje, do których nadsyłania gorąco 
zachęcamy. Po liturgii nastąpi złożenie Aktów 
Dziękczynienia i  Zawierzenia Opatrzności 
Bożej oraz poświęcenie dewocjonaliów. Szcze
gółowe informacje znajdują się na stronie:  
www.centrumopatrznosci.pl/13ds/

W sobotę 22 kwietnia po raz trzynasty spotkamy się w Świątyni na dniu sku-
pienia. Msza św. będzie okazją, by dziękować Bogu za dar życia.

Pytania o wiarę do ks. kustosza 

Ż yć wiarą na co dzień to przypo
minać sobie, do czego zaprasza 
mnie Pan Jezus w moim życiu 

i  w  moim powołaniu. To wezwanie 
jest wspólne dla wszystkich ludzi na 
całym świecie – ostatecznym celem 
człowieka jest spotkanie z Bogiem na wiecz
ność. Chciałbym zaproponować, by tematem 
życia wiarą w codzienności było osiem błogo
sławieństw z Kazania na Górze. Droga, którą 
Jezus wówczas nakreślił, przynosi prawdziwe 
szczęście, w odróżnieniu od tego ziemskiego, 
które jest ulotne i złudne. To droga człowie
ka ubogiego duchem, z  wiarą znoszącego 
smutek i  prześladowanie, cichego, sprawie
dliwego, miłosiernego, o czystym sercu i szu
kającego pokoju. Na kolejnych etapach życia 
doświadczamy różnych potrzeb związanych 
ze swoją wewnętrzną przemianą. Każdy z nas 

jednak, bez względu na okres życia, 
w którym się znajduje, może dążyć do 
obiecanego przez Chrystusa szczęścia 
przez podjęcie konkretnego planu na 
kolejne lata. Możemy osobiście zde
cydować, czy chcemy mieć czystsze 

serce, stać się naprawdę cichymi, nauczyć się 
wprowadzać pokój, czy w pełni oddać się Bo
żej Opatrzności. 

Zachęcam i  zapraszam, by w  tym roku 
wybrać jedno z  ośmiu błogosławieństw 
i przynajmniej raz na tydzień zrobić rachu
nek sumienia z tego, czy jestem na przykład 
ubogi w duchu i co to oznacza w moim życiu. 
Nie chodzi tu jednak o  szukanie grzechów 
według schematu dziesięciu przykazań, ale 
o  pogłębianie wiary na drodze do pełnej 
szczęśliwości. Tym zaś jest obietnica błogo
sławieństw z nauki Pana Jezusa.

Co to znaczy żyć wiarą na co dzień?
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Mija 20 lat budowy

P ani Bogumiła Babiarz z Rakszawy na 
Podkarpaciu po raz pierwszy nawie
dziła Świątynię w  czerwcu 2018 r., 

podczas XI Święta Dziękczynienia. Zapamię
tała ten dzień, bo wówczas, z okazji 100lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości, pre
zydent zapalił Świecę Niepodległości.

– Pielgrzymowałam w  swoim życiu do 
wielu miejsc: do Ziemi Świętej, Włoch i Hisz
panii, do Lourdes i Fatimy. Myślałam, że tyl
ko tam powstają takie cudowne sanktuaria. 
Gdy jednak w  2011 roku dowiedziałam się 
o  wznoszonej Świątyni Opatrzności Bożej, 
zapragnęłam mieć udział w  powstaniu Wo
tum Narodu w Warszawie – mówi pani Bo
gumiła, która od tego czasu wspiera budowę 
w  Wilanowie. – Zawierzyłam Opatrzności 
Bożej swoje życie i najbliższych. Codziennie 
modlę się na „Różańcu świętych – nie jesteś 
sam” i modlitwą Wspólnoty Providentia Dei, 
dziękując Bogu za prowadzenie przez te lata, 
za krzyże i radości – dodaje. 

Gdy pani Bogumiła po raz pierwszy 
usłyszała o  powstającym Sanktuarium, na 
Błoniach Wilanowskich stała już żelbetowa 
konstrukcja z charakterystyczną kopułą, wi
doczną z wielu kilometrów. Wokół, jak grzy
by po deszczu, wyrastały kolejne osiedla.

Wszystko zaczęło się jednak znacznie 
wcześniej, jeszcze w 1989 r., gdy do obietnicy 
złożonej w 1792 r. przez Sejm Wielki powró
cił kardynał Józef Glemp. Dziesięć lat później 
papież Jan Paweł II poświęcił kamień węgiel
ny, a w miejscu budowy ustawiono krzyż, dziś 
znajdujący się wewnątrz budynku, przy wej
ściu do Sanktuarium. Gdy Świątynia osiąg
nęła już stan surowy, postępy prac po raz 
ostatni oglądał kardynał Glemp. Było to 8 lis
topada 2012 r. Wytrwały budowniczy Świąty
ni odszedł do Domu Ojca 23 stycznia 2013 r.  
Choć nie doczekał otwarcia, które nastąpiło 
trzy lata później, wierzymy, że byłby szczęś
liwy, patrząc na rosnące dziś na naszych 
oczach Sanktuarium, gromadzące coraz wię
cej wiernych.

– Pamiętam chwilę, gdy prymas Polski roz
poczynał budowę. Przyjechałam rowerem na 
uroczystość wmurowania kamienia węgiel
nego, 2 maja 2002 roku, wraz z grupą pięć
dziesięciu pielgrzymów. Wówczas dookoła 
były tylko łąki. Od 2008 roku, gdy budowę 
kontynuował już kardynał Kazimierz Nycz, 
uczestniczyłam niemal we wszystkich Świę
tach Dziękczynienia, obserwując, jak mury 
Sanktuarium pną się do nieba – wspomina 
pani Maria Kołecka z  Nadarzyna. – Byłam 

Właśnie minęło 20 lat od rozpoczęcia budowy Świątyni Opatrzności Bożej. 
Obiecana Bogu przez naszych ojców, wznoszona wielkim wysiłkiem tysięcy 
Darczyńców, z pewnością pozostanie w sercach wielu kolejnych pokoleń.

2002 2007 2009 2013
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zachwycona jasnym, przestronnym, ciepłym 
wnętrzem, nastrojem Panteonu Wielkich Po
laków i  widokiem z  tarasu pod kopułą. Za 
każdym razem patrzyłam na piękno archi
tektury i rozpierała mnie duma, że to właśnie 
nasze pokolenie może realizować obietnicę 
posłów złożoną po uchwaleniu Konstytucji 
3 maja. To miejsce jest moją Świątynią. Wiele 
razy dziękowałam Opatrzności za wszelkie 
dobro, które spotykało mnie w  życiu. Gdy 
dwa lata temu straciłam przytomność i  na 
tydzień znalazłam się w  szpitalu, obiecałam 
Bogu, że jeśli wyzdrowieję, codziennie będę 
na Mszy Świętej. Za tę łaskę jestem wdzięcz
na najbardziej.

W  100tysięcznym gronie Darczyńców, 
którzy regularnie wspierają budowę Świątyni 
modlitwą i  ofiarą, od 2009 r. są także pań
stwo Jolanta i Jan Dygowie z Warszawy. We
dług nich historia Polski dostarcza aż nadto 
powodów, by dziękować Bożej Opatrzności 
i wspierać poświęconą Jej Świątynię.

– Popieramy to dzieło całym sercem i swo
im groszem, ciesząc się, że nabiera kształtów. 

To chwała dla Warszawy i  świadectwo wia
ry wielu Polaków – podkreślają, dodając, że 
całe ich życie płynie pod parasolem Bożej 
Opatrzności.

– Jestem inżynierem budownictwa. Za
chwyca mnie zatem nie tylko ogrom Bo
żych łask, których doświadczam jako po
nad osiemdziesięcioletni człowiek, ale także 
samo Sanktuarium. Obserwowałem przez 
wiele lat, jak rosło, podziwiałem rozwiąza
nia architektoniczne i sposób realizacji. Cie
szę  się, że w  pobliżu zamieszkała też jedna 
z  moich dwóch córek z  wnuczętami. Dzię
ki temu mam wiele okazji, by nawiedzać to 
Święte Miejsce. Ostatnio zwiedzałem także 
nowo otwarte Mauzoleum Prezydentów RP 
na Uchodźstwie. Wszystko robi ogromne 
wrażenie. Dobrze, że to Sanktuarium po
wstało – mówi pan Jan.

Z okazji otwarcia Świątyni został wydany 
album „Historia budowy Świątyni Opatrz
ności Bożej 17912016” ukazujący jej nie
zwykłe dzieje. Można go zamówić pod nr. tel.  
+48 25 753 36 92.

Państwo Jolanta  
i Jan Dygowie z Warszawy

Pani Bogumiła Babiarz 
z Rakszawy

Pani Maria Kołecka 
z Nadarzyna

2015 2016 2019 2022
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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.

Nr konta sklepowego: 33 1240 6218 1111 0010 1886 8246 Centrum Opatrzności Bożej - Wotum Narodu, ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa

*Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

DWUSTRONNY KRZYŻ  
PASCHALNY do zawieszenia
Najważniejszy symbol Świątyni  
Opatrzności Bożej.  
Zaprojektowany przez artystkę  
Hannę Certę-Dąbrowską. 
Na szczycie obu stron krzyża  
– pasyjnej i chwalebnej –  
widnieje znak MANUS DEI,  
symbol Opatrzności Bożej.  
Dzieło zachwyca  
wyjątkową ikonografią  
i pięknym wykonaniem. 

Staranne  
wykonanie:  
włókno drzewne 
pokryte  
barwnym  
zadrukiem  
i złoceniami. 
Zawieszka  
do mocowania  
na ścianie.
wys. 36 cm  
szer. 28 cm  
grub. 2,8 cm 
waga: 665 g

TYLKO DLA CZYTELNIKÓW MAGAZYNU „DZIĘKUJĘ” – OPASKA „DZIĘKUJĘ” GRATIS

KOMPLET – DZIENNICZEK WDZIĘCZNOŚCI z modlitwami + dwustronny Krzyż Paschalny do postawienia

KOSZULKA „MANUS DEI”
Noś ją z wiarą!

Czarny t-shirt delikatny w dotyku.  
Uniwersalny krój. Dostępny w różnych  

rozmiarach: od S do XXL. Wspaniały pomysł  
na prezent dla osoby w każdym wieku.

Wizerunek MANUS DEI z napisem  
OPATRZNOŚCI BOŻA CZUWAJ NAD NAMI.  
Materiał: 100% bawełny najwyższej jakości,  

trwały nadruk odporny na ścieranie.

150zł 
+ koszt 
wysyłki

65zł* 
+ koszt 
wysyłki

55zł 
+ koszt 
wysyłki

ZNAK OPATRZNOŚCI  
W TWOIM DOMU

+ =
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