WPROWADZENIE

Aniołom swoim kaŜe cię pilnować,
Gdziekolwiek stąpisz, będą cię
piastować,
Na ręku nosić, abyś idąc drogą
Na ostry kamień nie ugodził nogą.

Opatrzność BoŜa - to sam Bóg troszczący
się o wszystko, co stworzył, o kaŜdego z nas.
KaŜdy z nas doświadcza opieki BoŜej. Pewność,
Ŝe Bóg nas miłuje, sprawia, Ŝe równieŜ w
najtrudniejszych chwilach Ŝycia ufamy w Jego
miłującą Opatrzność1.
Pochylając się nad dziejami naszego
Narodu, nad tyloma wydarzeniami, na które
warto spojrzeć, jako na BoŜy Dar wobec Polski, pragniemy bardziej uświadomić
to, jak wiele zawdzięczamy BoŜej Opatrzności, jak za wiele powinniśmy być
wdzięczni...
Pragniemy takŜe zwrócić uwagę na moralne zobowiązanie zaciągnięte
przez naszych Praojców - i do tej pory niewypełnione - dotyczące budowy
Narodowego Sanktuarium Wdzięczności BoŜej Opatrzności.
Historia tych zobowiązań ma juŜ przeszło 200 lat. Dnia 5 maja 1791 roku,
a więc dwa dni po uchwaleniu Konstytucji 3 maja, Sejm podjął uchwałę
o wzniesieniu Świątyni BoŜej Opatrzności, jako votum wdzięczności za
„wydobycie Polski spod przemocy obcej, przywrócenie Rządu”2. Król Stanisław
August Poniatowski wybrał lokalizację Świątyni - skarpę Łazienkowską.

Referaty wygłoszone na sympozjum zostały wydrukowane w albumie Pod skrzydłami BoŜej
Opatrzności, pod red. R. Bartnickiego, M. Ryś, J. Salija, Michalineum 2007.
2 M. Ostrowski, Świątynia Opatrzności poświęcona, w: Świątynia Opatrzności w Ogrodzie
Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego, Dokument pamięci i dobudowy. Warszawa 3 maja 1991
(cyt. za: I. Grzesiuk Olszewska, Świątynia Opatrzności i Dzielnica Piłsudskiego. Konkursy w latach
1929-1939. Wydawnictwo sejmowe. Warszawa 1993).
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PołoŜenie kamienia węgielnego pod budowę świątyni 3 maja 1792 roku
stało się niemal wydarzeniem narodowym1.

Fundamenty
Świątyni BoŜej
Opatrzności
z 1792 roku
(dzisiaj teren
Ogrodu Botanicznego
koło Łazienek
w Warszawie)1

Budowę Świątyni przerwała Targowica. Po I wojnie światowej, a
zwłaszcza po historycznym zwycięstwie w 1920 roku, określanym jako „Cud
nad Wisłą”, odŜyła kwestia budowy Świątyni BoŜej Opatrzności. W okresie
międzywojennym Sejm II Rzeczypospolitej oraz wielu ludzi zaangaŜowało się
w to dzieło. Ustawa z 17 marca 1921 r. przewidywała nawet, Ŝe przy Świątyni
BoŜej Opatrzności „rząd ufunduje wieczyste stypendium mszalne, na odprawianie
codziennej Mszy świętej w intencji pomyślności państwa oraz za dusze Polaków, którzy
zginęli za wolność ojczyzny. Przy kościele przewidziano pobudowanie grobowców dla
zmarłych katolików, uznanych za zasłuŜonych przez Sejm RP”2.
W okresie międzywojennym podejmowane były próby wyłonienia
w drodze konkursu projektu świątyni. Działania te przerwał wybuch drugiej
wojny światowej.
Zakończenie drugiej wojny światowej było dla Polski początkiem
nowego zniewolenia systemem totalitarnym, czasem umęczenia i udręczenia.
W tych tak trudnych dla naszej Ojczyzny czasach Pan Bóg posyłał naszemu
Narodowi opatrznościowych męŜów - szczególnie Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego i PapieŜa-Polaka - Jana Pawła II.
Prześladowania Kościoła uniemoŜliwiły realizację budowy Narodowego
Sanktuarium - Wotum Wdzięczności. Dopiero po upadku komunizmu
i pełnym odzyskaniu niepodległości moŜna było powrócić do tych
niewypełnionych zobowiązań naszych Praojców.

Za: I. Grzesiuk Olszewska, Świątynia Opatrzności ... dz. cyt., 8.
W dniu 8 lipca 1921 roku Ks. biskup Henryk Przeździecki pisał: „Polska cała uchwaliła
wybudować w Warszawie na podziękowanie Panu Bogu za otrzymane dobrodziejstwa
świątynię pod wezwaniem Opatrzności”. 1921, lipiec, 8. Odezwa Biskupa Podlaskiego na rocznicę
zwycięstwa w sierpniu 1920 r., w: Metropolia warszawska, a narodziny II Rzeczypospolitej. Antologia
tekstów historycznych i literackich w 80-tą rocznicę odzyskania niepodległości, wybór i opracowanie
M.M. Drozdowski, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 1998, 253-254.
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Z inicjatywy Ks. Prymasa Józefa Glempa w dniu 23 października 1998
roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął Uchwałę w sprawie budowy
w Warszawie Świątyni Opatrzności BoŜej. Przyjęto wtedy, Ŝe Świątynia ta
będzie symbolem wdzięczności Narodu za odzyskanie wolności w 1989 r., za
pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II oraz za Jubileusz 2000 lat
Chrześcijaństwa.
Ks. Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski pisał wtedy w Liście
skierowanym do całego Narodu:

Nadszedł czas rozpoczęcia budowy Świątyni Opatrzności BoŜej
w Warszawie. Podejmując to dzieło, chcemy nie tylko wypełnić
śluby naszych praojców, ale takŜe podziękować BoŜej Opatrzności
za to, Ŝe Ŝyjemy w wolnej i niepodległej Ojczyźnie i sami moŜemy
budować jej przyszłość. Jako Naród doświadczyliśmy, w ciągu
ostatnich 200 lat, wielu nieszczęść i upokorzeń. Nigdy jednak nie
utraciliśmy ducha pragnienia wolności.

Od tego czasu minęło juŜ tyle lat. Na Polach Wilanowskich zaczęły
wyrastać mury Świątyni.

Budowa Świątyni BoŜej Opatrzności w Warszawie
(stan z 1 sierpnia 2007 roku)

Mury te rosną proporcjonalnie do tego, jak wyraŜa się wdzięczność
w sercach Polaków - za BoŜą Opatrzność w dziejach naszego Narodu, za BoŜą
Opatrzność w Ŝyciu kaŜdego z nas.
Na pytanie o to, jaka to wdzięczność, kaŜdy z nas winien sobie
odpowiedzieć - w głębi własnego serca....

