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VII Niedziela Wielkanocy

edenastu zaś 
uczniów udało 
się do Galilei, 
na górę, tam 

gdzie Jezus im polecił. 
A gdy Go ujrzeli, oddali 
mu pokłon. Niektórzy 
jednak wątpili. Wtedy 
Jezus podszedł do nich 
i przemówił tymi słowami: 
« Dana Mi jest wszelka 
władza w niebie i na ziemi. 
Idźcie więc i nauczajcie 
wszystkie narody, udziela-
jąc im chrztu w imię Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego. 
Uczcie je zachowy-
wać wszystko, co wam 
przykazałem. A oto Ja 
jestem z wami przez 
wszystkie dni, aż do 
skończenia świata».   
(Mt 28, 16-20)

Fragment ikony z Korony Misteryjnej. Kiko Argüello 2009

Dziękujmy
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Święci tygodnia

Jadwiga
Św. Jadwiga  (8/06)

Jadwiga Andegaweńska 
(1374-1399), Patronka Polski

Najmłodsza córka króla 
Ludwika Andegaweńskie-
go (króla Polski i Węgier) 
i Elżbiety Bośniaczki. 
Jadwiga przygotowywa-
na była od początku 
do swojej królewskiej 
misji. W wieku 5 lat 
zaręczono ją z księciem 
Wilhelmem Habsburgiem. 
Jednak śmierć jej najstarszej sio-
stry, Katarzyny, zmieniła te plany. 
Jadwiga odziedziczyła polski tron. 
Możnowładcy polscy nie godzili 
się na kontynuację unii z Węgra-
mi. Ich plany były zwrócone ku 
Litwie. Pogaństwo tego kraju two-
rzyło pretekst zakonowi krzyżac-
kiemu do najazdów pod pozorem 
ewangelizacji. Rozpoczęto więc 
starania o związek Polski z pogań-
ską Litwą poprzez małżeństwo 
Jadwigi z  księciem Jagiełłą, pod 
warunkiem przyjęcia przez niego 
i całe księstwo chrześcijaństwa.
Wówczas 10-letnia Jadwiga 
została wezwana na tron polski. 

16 października koronowa-
no odbyła się koronacja.  
Wilhelm próbował odzy-

skać narzeczoną. Jadwi-
ga również skłaniała 

się ku Habsburgowi. 
Spędziła wiele godzin 
modląc się  przed 
Jezusem Ukrzyżo-
wanym i wtedy usły-
szała głos w sercu; 
„Jadwigo, ratuj 
Litwę!”. Młoda kró-
lowa pogodziła się 
z sytuacją, biorąc 
odpowiedzialność 
za oba narody.
Jagiełło przy-

był do Krako-
wa, po czym ochrzcił się wraz 
z braćmi w katedrze. Wkrótce 
odbył się ślub i koronacja  Ja-
giełły na króla Polski. 
Jadwiga królowała przez 15 lat  
wykazując się wielką mądrością, 
pobożnością, miłosierdziem i ta-
lentami dyplomatycznymi. Wio-
sną 1387 r. stojąc na czele wyprawy 
odzyskała dla Polski Ruś Halicką, 
a po długich rokowaniach z Krzy-
żakami – Ziemię Dobrzyńską. 
Doprowadziła również do zgody 
między Jagiełłą i jego braćmi.
Rozumiejąc wagę nauki i wy-
kształcenia zgromadziła na 
dworze elitę intelektualną. Hojnie 
wspomagała polskich i litewskich 

studentów uniwersytetu w Pra-
dze oraz uzyskała zgodę papieża 
na otwarcie wydziału teologii na 
Akademii Krakowskiej. Przekazała 
w testamencie na rzecz Akademii 
znaczną sumę (w tym również 
wszystkie swoje klejnoty), co po-
zwoliło na przekształcenie szkoły 
w Uniwersytet. Jadwiga była 
fundatorką biblioteki królewskiej. 
Zakładała bursy dla studentów, 
szpitale, przytułki, opiekowała się 
(także osobiście) chorymi i po-
zbawionymi i ubogimi. Ufundo-
wała w Polsce i na Litwie liczne 
klasztory i kościoły. Cechowała 
ją skromność i prostota. Łączyła 
kontemplację z życiem czynnym, 
co wyrażał wyryty w jej komnacie 
monogram połączonych dwóch 
liter „M”, symbolizujących ewan-
geliczne siostry Marię i Martę. 

Królowa doprowadziła do kon-
kordatu ze Stolicą Apostolską. 
Jako pierwsza władczyni piel-
grzymowała do Częstochowy. 
Jadwiga zmarła bardzo młodo, 
w wieku lat 24, po urodzeniu 
córki Elżbiety Bonifacji. 

Jeszcze za życia Jadwigi uważa-
no ją za świętą. Kanonizował ją 
papież Jan Paweł II na błoniach 
krakowskich 8 czerwca 1987 r. 
Była to pierwsza kanonizacja 
na ziemiach polskich. (IS)

Wprowadzenie do Ewangelii 
słowami bł. Jana Pawła II: 

Chrystus 
wraca do chwały, należnej Mu 
od zawsze jako Synowi Boga, 
współistotnemu z Ojcem. Ale po-
wraca do niej w naturze ludzkiej, 
przyjętej od Maryi, i niesie ze sobą 
chwalebne znaki cierpienia. Wraca 
bowiem do Ojca jako Odkupiciel 
człowieka, aby zesłać nam dar 
Ducha Świętego, dającego życie. 
Wniebowstąpienie Pańskie jest 
zatem wielkim orędziem nadziei. 

Człowiekowi naszych czasów 
– pomimo zdobyczy techniki 
i nauki, z których ma prawo być 
dumny – grozi utrata podstawowe-
go sensu życia, toteż w tajemnicy 
Wniebowstąpienia znajduje on 
sens swego przeznaczenia. Uwiel-
bione człowieczeństwo Chrystusa 
jest również naszym człowie-
czeństwem. W swej osobie Jezus 
złączył na zawsze Boga z historią 
człowieka, a człowieka z sercem 
Ojca niebieskiego. „Ja jestem 
z wami przez wszystkie dni, aż do 
skończenia świata” (Mt 28,20). Tak 
mówi Chrystus i ta Jego obietnica 
umacnia apostolskie zaangażowa-
nie chrześcijan. Po dwóch tysią-
cach lat historii również dzisiaj 
Kościół czuje się młody; pragnie 
z pierwotnym entuzjazmem nieść 
światu orędzie miłości Boga.

(Błogosławiony Jan Paweł II,  
Homilie na niedziele i święta,  
Kraków 2007, red. P. Ptasznik)

Według Katechizmu 
Kościoła Katolickie-
go „Opatrzność Boża 

oznacza zrządzenia, przez które 
Bóg z miłością i mądrością prowadzi 
wszystkie stworzenia do ich ostatecz-
nego celu, jakim jest zbawienie czło-
wieka. Swoją wszechmocą i mądro-
ścią Bóg prowadzi także stworzenia 
do doskonałości, której nie otrzymały 
one w pełni w momencie stworzenia”. 

Boża Opatrzność ogarnia wszyst-
kie swoje stworzenia, spośród 
których Bóg otacza szczególną 
miłością człowieka. Świadczą 
o niej wszystkie wydarzenia 
z historii zbawienia, zwłaszcza 
wcielenie się Syna Bożego oraz 
Jego śmierć Krzyżowa. Dlatego 
prawdy o Opatrzności Bożej nie 
da się wyjaśnić bez przyjęcia 
tajemnicy Krzyża. Trudno bez 
wiary w nieskończone miłosierdzie 
Boże pojąć, dlaczego na przykład 
istnieje niezawinione cierpienie, 
giną ludzie uczciwi i niewinni, 

podczas gdy grzesznikom dobrze 
się powodzi. Trzeba przede wszyst-
kim przyjąć, że na zapleczu choćby 
odległego zła istnieje ludzki grzech 
i zaufanie szatanowi, a nie Bogu. 
Dlatego opatrzność Boża musi czu-
wać nad człowiekiem, otaczać go 
szczególną troską oraz naprawiać 
błędy. Ponieważ „z największego zła 
moralnego, jakie kiedykolwiek mogło 
być popełnione, czyli z odrzucenia 
i zabicia Syna Bożego, spowodowa-
nego przez grzechy wszystkich ludzi, 
Bóg, w nadmiarze swojej łaski (Por. 
Rz 5, 20), wyprowadził największe 
dobro: uwielbienie Chrystusa i nasze 
Odkupienie”. Dlatego też dla Boga 
nie ma takiego zła, z którego nie 
wyprowadziłby większego dobra.

Dzisiaj jednak Bóg jest wyrzuca-
ny poza nawias zainteresowań 
człowieka, który chce się wyzwolić 
spod jakiegokolwiek panowania. 
Współczesny człowiek nie chce 
zaakceptować możliwości podpo-
rządkowania się komukolwiek, 
zwłaszcza w prawach moralnych. 
Pragnie sam ustalać prawa i prze-
kraczać kolejne niewygodne dla 
niego granice. Jednak bez pomocy 
Opatrzności Bożej człowiek, który 
żyje tak, jakby Boga nie było, szyb-
ko się pogubi. Dlatego Bóg pomi-
mo tego, że człowiek Go odrzuca, 
troszczy się odpowiednio i opieku-
je swoim stworzeniem. Działanie 
Bożej Opatrzności nie jest przy-
padkowe, ale rozumne i celowe. 
Bóg nie improwizuje dostosowując, 
swoje decyzje do nagłych zwrotów 
historii świata. Gdy próbujemy 
zgłębić tajemnicę Opatrzności 
Bożej, musimy pamiętać, że nie je-
steśmy zdolni wejrzeć w Jego myśli 
i plany. Dlatego właśnie człowiek 
powinien bezgranicznie zaufać Bo-
żej Opatrzności: „Jezus domaga się 
dziecięcego zawierzenia Opatrzności 
Ojca Niebieskiego, który troszczy się 
o najmniejsze potrzeby swoich dzieci: 
«Nie troszczcie się więc zbytnio i nie 
mówcie: co będziemy jeść? co będzie-
my pić?... Ojciec wasz niebieski wie, że 
tego wszystkiego potrzebujecie. Sta-
rajcie się naprzód o Królestwo Boga 
i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko 
będzie wam dodane». Człowiek więc 
nie jest skazany na chodzenie po 
omacku. W wydarzeniach, pragnie-
niach ludzkich można zobaczyć znaki 
obecności Boga, a także odczytać 
Jego plany względem nas.” (MB)

Główne obchody tego dnia 
odbędą się na Polach Wila-
nowskich przy budującej się 
Świątyni Opatrzności Bożej.

Dziś obchodzimy ustanowiony przez kard. Kazimierza Nycza 
Dzień Dziękczynienia. Głównymi wydarzeniami, za które 
będziemy dziękować Bogu są: beatyřkacja Jana Pawła II oraz 
życie kard. Stefana Wyszyńskiego – w 30. rocznicę jego śmierci. 
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Symbole chrześcijańskie. Anna Słomka

Wniebowstąpienie to zakończenie ziemskiego życia Chrystusa. 
To także chwila Jego królewskiej intronizacji, triumf, jaki 
przygotował swojemu Synowi Ojciec. 

Najdokładniejszy opis tego wydarzenia przygotował św. 
Łukasz w Dziejach Apostolskich. Działo się to w 40 dni po 
Zmartwychwstaniu. Kiedy Jezus powierzył Apostołom misję 

głoszenia świadectwa „aż po krańce ziemi”, zaczął unosić się ze szczytu 
Góry Oliwnej ku niebu, dopóki nie zasłonił Go obłok. Apostołowie 
długo stali i patrzyli w górę. W pewnym momencie pojawili się dwaj 
mężowie ubrani w białe szaty, w których możemy domyślać się anio-
łów. Padło pytanie: „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się 
w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzie-
liście Go wstępującego do nieba”. Uczniowie wrócili więc do Jerozolimy, 
gdzie „trwali jednomyślnie na modlitwie (…) z Maryją, Matką Jezusa”.

Artyści starali się na ogół bardzo wiernie odtworzyć scenę Wniebowstą-
pienia. Jak podaje św. Łukasz, wydarzenie to miało miejsce na Górze 
Oliwnej. Tak więc malowano wysoką górę, z której wierzchołka Chry-
stus wznosi się ku niebu, błogosławiąc uczniów. Zdarzają się przedsta-
wienia, na których Jezus znika już całkowicie w chmurach, a widoczne 
są już tylko Jego stopy! Bardzo często na skale wyobrażano odciski 
tych stóp, ostatni znak ziemskiej egzystencji Jezusa. Postać Zbawi-
ciela zawsze ukazywano centralnie u góry obrazu, natomiast niżej Jej 
odpowiednikiem była często postać modlącej się Maryi. Wprawdzie 
Pismo Święte nie wspomina o Jej obecności, domyślano się jej jednak – 
ze względu na ścisły związek czasowy Wniebowstąpienia z Zesłaniem 
Ducha Świętego. Maryja jest malowana we wspaniałych, bogatych 
szatach, jako zapowiedź Jej przyszłego Wniebowzięcia. Otoczona 
jest przez apostołów, wpatrujących się w swojego Mistrza. Na wielu 
przedstawieniach pojawiają się także dwaj aniołowie, którzy gestami 
zdają się wyrażać pytanie: „Dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo?”

Wniebowstąpienie Pańskie

Skąd się wzięło Święto 
Dziękczynienia? 

Inicjatorem i pomysłodawcą 
Święta Dziękczynienia jest kard. 
Kazimierz Nycz Arcybiskup 
Metropolita Warszawski. Obchody 
Święta Dziękczynienia są organi-
zowane przez Centrum Opatrz-
ności Bożej, w obrębie którego 
znajduje się Świątynia Opatrzności 
Bożej na Polach Wilanowskich w 
Warszawie. Wznoszona Świątynia 
to wotum dziękczynne za wszyst-
kie łaski, jakich Boża Opatrzność 
udzieliła Polsce. Wotum to przy-
obiecane zostało już przez Sejm 
Czteroletni w 1791 r. – w podzięce 
za uchwalenie Konstytucji 3 
Maja. Czerwcowy termin Święta 
Dziękczynienia ma wyrażać naszą 
wdzięczność i pamięć o Janie 
Pawle II, którego pielgrzymki do 
Ojczyzny rozpoczynały się z po-
czątkiem czerwca. Święto Dzięk-
czynienia to nauka dziękowania, 
bo my wciąż dziękujemy za mało. 

Od jak dawna jest 
ono obchodzone?

Święto Dziękczynienia w Polsce 
obchodzone jest od 2008 r. Zostało 
ustanowione po to, byśmy uczyli 
się dostrzegać często przez nas 
niezauważane dobro, jakie otrzy-
mujemy, zarówno to powszednie, 
doświadczane na co dzień, jak 
również za łaski okazane naszej 
ojczyźnie i naszemu narodowi. 

W USA natomiast Thanksgiving 
Day to najważniejsze święto obok 
Bożego Narodzenia. Historia 
tego dnia sięga XVII wieku, kiedy 
pielgrzymi, którzy przypłynęli do 
Ameryki z Niderlandów, aby uciec 
przed prześladowaniami religij-
nymi chcieli podziękować Bogu za 

Rozmowa z Sylwią Kabałą-Prawecką – szefową biura prasowego COB

Dlaczego „dziękuje” nie kłuje
O Święcie Dziękczynienia, Świątyni Opatrzności Bożej i o budowaniu postawy wdzięczności

przetrwanie ostrej zimy. Odprawili 
wówczas dziękczynną uroczystość, 
która od tej pory celebrowana jest 
co roku. Jako święto narodowe zo-
stało ogłoszone dopiero w XIX wie-
ku. Cała rodzina zasiada podczas 
święta do uroczystej kolacji by spo-
żyć indyka z sosem żurawinowym.

 Jak Kościół w Polsce będzie 
obchodził to święto? 

Podczas pierwszego Święta 
Dziękczynienia w 2008 r. abp 
Kazimierz Nycz wyraził nadzieję, 
że zwyczaj organizowania Święta 
Dziękczynienia utrwali się i wpisze 
w kalendarz polskich obchodów. 
Tego dnia w całej Polsce odbywają 
się zbiórki darów pieniężnych na 
rzecz budowy Centrum Opatrz-
ności Bożej w Wilanowie. Z kolei 
my, do wszystkich polskich parafii 
wysyłamy materiały promocyjne: 
foldery, ulotki i plakaty informu-
jące o obchodach. Odczytywany 
jest też list pasterski ks. Kardynała 
Nycza. W parafiach z okazji Święta 
Dziękczynienia są organizowane 
pokazy filmów, recytowanie wier-
szy. A podczas mszy świętych tego 
dnia odczytywany jest Akt Dzięk-
czynienia i Zawierzenia Opatrz-
ności Bożej za wolną Polskę. 

Jaką rolę w krzewieniu tradycji 
święta odgrywa Centrum 
Opatrzności Bożej? 

Symbolem i jednocześnie wyjątko-
wo ważnym miejscem wyrażania 
dziękczynienia Polaków będzie 
Świątynia Opatrzności Bożej. 
Zadaniem Centrum Opatrzności 
Bożej, nowoczesnej instytucji 
kultury, powołanej przez Me-
tropolitę Warszawskiego jest 
propagowanie nieustającego 
dziękczynienia Opatrzności 

Bożej za łaski okazane Narodowi 
Polskiemu, a także budowanie idei 
wdzięczności innym ludziom za 
odzyskaną wolność i za wszelkie 
dobro otrzymywane każdego dnia. 
I to jest istotny powód, dla którego 
Centrum włącza się w organizację 
Dnia Dziękczynienia. Dzień ten 
ma też przypominać, o tym że 
budowa Świątyni Opatrzności 
Bożej jest widomym wyrazem idei 
dziękczynienia całego narodu. 

Co było myślą przewodnią 
poprzednich obchodów? 

Pierwsze święto odbyło się 1 
czerwca 2008 r., pod hasłem 
„Dziękuje nie kłuje”. Po raz pierwszy 
duchowieństwo i wierni podzięko-
wali Opatrzności Bożej za wszyst-
kie znaki troski o naszą Ojczyznę. 

W 2009 r. obchodziliśmy 30. 
rocznicę pierwszej pielgrzymki 
Jana Pawła II do Polski, 20-lecie 
odzyskania niepodległości w 
1989 r. oraz 10. rocznicę papie-
skiego przemówienia w polskim 
parlamencie. Na wilanowskie 
świętowanie przyjechali biskupi 
z całej Polski wraz z grupą kil-
kunastu tysięcy wiernych. Kard. 
Dziwisz ofiarował powstającemu 
w gmachu świątyni muzeum 
czerwony płaszcz bł. Jana Pawła II. 

Ubiegłoroczne Święto Dzięk-
czynienia było obchodzone 5 i 6 
czerwca. Odbywało się kolejno w 
dwóch miejscach: na pl. Piłsudskie-
go i pod Świątynią Opatrzności 
Bożej na Polach Wilanowskich. 
To było szczególnie uroczyste 
dziękczynienie naszego narodu. 
Zbiegło się ono z  wyniesieniem 
na ołtarze ks. Jerzego Popiełuszki. 
Dlatego też tytuł przewodni tego 
święta brzmiał: „Dziękujemy za 
Księdza Jerzego”. W osobie abp. 
Nycza Kościół Katolicki dzięko-
wał Bożej Opatrzności za owoce 
tragicznej ofiary błogosławionego 
kapłana. Po uroczystej mszy św. 
relikwie bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki wraz z obrazem beatyfi-
kacyjnym zostały przeniesione 
w procesji z pl. Piłsudskiego do 
Świątyni Opatrzności Bożej. 
Korzystając z wyjątkowości tego 
Święta Dziękczynienia posta-
nowiliśmy wydać piękny album 
pamiątkowy, który będzie można 
nabyć już dziś w siedzibie COB.  

Co w tym roku szykuje 
organizator święta

5 czerwca 2011, podczas obchodów 
tegorocznego Święta cała Polska 
podziękuje Bożej Opatrzności 
za wyniesienie Jana Pawła II do 
chwały ołtarzy. Rankiem reli-
kwie błogosławionego zostaną 
przeniesione w Białym Marszu 
dziękczynnym z pl. Piłsudskiego 
Traktem Królewskim do Świą-
tyni Opatrzności Bożej. Procesja 
będzie miała charakter Białego 
Marszu. Uroczysty pochód dotrze 
na Pola Wilanowskie ok. godz. 
12.00. Wtedy przed Świątynią 
Opatrzności Bożej rozpocznie się 
uroczysta msza święta dziękczyn-
na, której przewodniczyć będzie 
arcybiskup Celestino Migliore 
– nuncjusz apostolski w Polsce. 

Po mszy świętej, ok. godz. 13.30 
czekać będą na najmłodszych 
wiele atrakcji. W miasteczku 
papieskim, aktor w stroju gwardzi-
sty oprowadzi dzieci po miejscach 
związanych z życiem bł. Jana 
Pawła II. W Wadowicach poznają 
małego Lolka, w Krakowie – ka-
płana Karola Wojtyłę, w Rzymie 
– muppety-gołębie opowiedzą o 
tym, jak na co dzień żył Papież, 
a  na stacji Warszawa-Wilanów 
najmłodsi dowiedzą się, dlaczego 
właśnie on został świętym.  Poza 
tym na maluchów czekają m.in. 
ogromne „dmuchańce”: zjeżdżal-
nia, skoki na wielką, dmuchaną 
poduchę, gigantyczna gąsienica, 
wyścigi na pneumatycznych ru-

rach; projekt „Rodzina na wesoło” 
– na ogromnych sztalugach dzieci 
będą mogły z pomocą zawodowego 
karykaturzysty stworzyć portret 
– karykaturę własnej rodziny. To 
tylko niektóre z  wielu ciekawych 
propozycji przygotowanych dla 
rodziców z dziećmi. Od godz. 15. 
do wieczora będą się odbywały 
koncerty. A po zachodzie słońca 
– Świątynia rozbłyśnie specjalną 
iluminacją. Na Święto Dziękczy-
nienia zapraszamy całe rodziny.

Wzorem ubiegłego roku, w 
wigilię Święta Dziękczynienia 
odbędzie się Archidiecezjalne 
Spotkanie Młodzieży. Rozpocz-
nie się w sobotę 4 czerwca 2011 
r. o godz. 17.00 na placu przed 
Świątynią Opatrzności Bożej. 
Z myślą o młodzieży przygoto-
wany został specjalny program 
poświęcony wartościom, którymi 
kierowali się w życiu błogosła-
wiony Jan Paweł II oraz Prymas 
Stefan Wyszyński. Zapraszamy 
wszystkich młodych do wspólnej 
modlitwy, śpiewu i zabawy. 

Rozmawiała Małgorzata Bujnik 

Sylwia Kabała-Prawecka, 
rzecznik i szefowa biura prasowego 
Centrum Opatrzności Bożej. Jest 
teologiem środków społecznego 
przekazu. Ukończyła dziennikar-
stwo i politologię na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

R E K L A M A

Księgarnia: ul. rolna 191/193 • tel. 22 843 37 23

www.oficyna-adam.com.pl

OFICYNA WYDAWNICZO-POLIGRAFICZNA

40 spotkań autora z Karolem Wojtyłą.  
Od roku 1958, aż po ostatnie  
lata pontyfikatu Jana Pawła II.
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W DRODZE NA OŁTARZE
Zenon Ziółkowski 

Książka, która przygotowuje czytelnika do 
przeżywania oczekiwanego wyniesienia  
na ołtarze Jana Pawła Wielkiego.
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DROGA JANA PAWŁA II DO DOMU OJCA
Zenon Ziółkowski 
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