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Bry³a œwi¹tyni to rotunda zwieñczona owaln¹ kopu³¹. Zosta³a ona zaprojektowana jako
jednoprzestrzenne wnêtrze. W nawie g³ównej bêdzie 1500 miejsc siedz¹cych i zostanie ona
oddzielona od nawy bocznej filarami. Z pierœcienia nawy bocznej, nad któr¹ znajdzie siê
Muzeum Jana Paw³a II, wierni bêd¹ wchodziæ do 4 bocznych oraz do zakrystii. Codzienne Msze
œwiête bêd¹ odprawiane w jednej z nich. Idea budowy œwi¹tyni pod wezwaniem Opatrznoœci
Bo¿ej siêga czasów panowania króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego. Z jego woli koœció³
mia³ stan¹æ w Ujazdowi pod Warszaw¹, na skarpie nad w¹wozem Agrykola, naprzeciw Zamku
Ujazdowskiego, czyli na nowoczesnej i rozleg³ej rezydencji królewskiej. Spoœród licznych
projektów architektonicznych œwi¹tyni i jej otoczenia król wybra³ projekt oparty g³ównie
na rzucie krzy¿a greckiego – autorstwa Jakuba Kubickiego, ucznia Dominika Merliniego.
Intensywne prace budowlane w £azienkach, przekazanie Zamku Ujazdowskiego na koszary
oraz wyjazd Kubickiego do Pary¿a – odsunê³y w czasie realizacjê tego projektu.
Rozpoczêcie budowy œwi¹tyni
Konstytucja 3 Maja (1791) by³a drug¹ na œwiecie, po Konstytucji Stanów Zjednoczonych,
ustaw¹ reguluj¹c¹ organizacjê w³adz pañstwowych oraz praca i obowi¹zki obywateli. By³a
wielkim osi¹gniêciem narodu pragn¹cego zachowaæ niezale¿noœæ pañstwow¹. Zabezpiecza³a
mo¿liwoœæ rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. Dwa dni po jej og³oszeniu Sejm
Rzeczpospolitej podj¹³ uchwa³ê, „aby na tê pami¹tkê koœció³ ex voto wszystkich stanów by³
wystawiony i Wy¿szej Opatrznoœci poœwiêcony”. Król Stanis³aw August zaofiarowa³ na ten cel
skarpê ³azienkowsk¹, pierwotnie przeznaczon¹ ju¿ na budowê koœcio³a. Punktem
kulminacyjnym obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji by³o po³o¿enie kamienia
wêgielnego pod œwi¹tyniê (1792). Niestety, dwa tygodnie póŸniej na ziemie Rzeczypospolitej
wtargnê³y wojska rosyjskie. Wielki entuzjazm dla budowy œwi¹tyni zosta³ zniweczony. Filar,
którego zd¹¿ono postawiæ od maja do czerwca, rozbudowano do rozmiarów kaplicy. Trzy lata
póŸniej Polski nie by³o ju¿ na mapie Europy, a król Stanis³aw August abdykowa³ po trzecim
rozbiorze Polski (1795).
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Ewangelia wg Œw. Marka (Mk 3, 20-35).

Jezus przyszed³ z uczniami swoimi do domu, a t³um znów siê zbiera³, tak ¿e nawet posiliæ siê
nie mogli. Gdy to pos³yszeli Jego bliscy, wybrali siê, ¿eby Go powstrzymaæ. Mówiono bowiem:
«Odszed³ od zmys³ów». Natomiast uczeni w Piœmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili:
«Ma Belzebuba i przez w³adcê z³ych duchów wyrzuca z³e duchy». Wtedy przywo³a³ ich do siebie i
mówi³ im w przypowieœciach: «Jak mo¿e szatan wyrzucaæ szatana? Jeœli jakieœ królestwo
wewnêtrznie jest sk³ócone, takie królestwo nie mo¿e siê ostaæ. I jeœli dom wewnêtrznie jest
sk³ócony, to taki dom nie bêdzie móg³ siê ostaæ. Jeœli wiêc szatan powsta³ przeciw sobie
i wewnêtrznie jest sk³ócony, to nie mo¿e siê ostaæ, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie mo¿e wejœæ
do domu mocarza i sprzêt mu zagrabiæ, jeœli mocarza wpierw nie zwi¹¿e i wtedy dom jego ograbi.
Zaprawdê powiadam wam: wszystkie grzechy bluŸnierstwa, których by siê ludzie dopuœcili, bêd¹
im odpuszczone. Kto by jednak zbluŸni³ przeciw Duchowi Œwiêtemu, nigdy nie otrzyma
odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego».
Tymczasem nadesz³a Jego Matka i bracia i stoj¹c na dworze, pos³ali po Niego, aby Go przywo³aæ.
W³aœnie t³um ludzi siedzia³ wokó³ Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze
pytaj¹ siê o Ciebie». Odpowiedzia³ im: «Któ¿ jest moj¹ matk¹ i którzy s¹ braæmi?» I spogl¹daj¹c
na siedz¹cych woko³o Niego rzek³: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pe³ni wolê Bo¿¹, ten Mi jest
bratem, siostr¹ i matk¹».

* * * * * * * * * * * *
GDZIE JESTEŒ KIBICU?
„Gdy Adam spo¿y³ z drzewa, Pan Bóg zawo³a³ na niego i zapyta³
go: Gdzie jesteœ?”. To wo³anie Boga jak echo dochodzi
do cz³owieka przez wieki. Gdzie idziesz, dok¹d zmierzasz,
cz³owieku? A cz³owiek odwraca pytanie: Quo vadis, Domine?
(Dok¹d idziesz, Panie?). – Idê do ciebie, do œwiata…, aby Mnie
jeszcze raz ukrzy¿owano. Dzisiejsze czytanie z Ksiêgi Rodzaju to
przes³anie nadziei, bo Bóg pozostawi³ nam obietnicê odkupienia.
Nadzieja tkwi w apostolskim ¿yciu i w tym, ¿e szatan, bêd¹cy
uosobieniem z³a, zostanie pokonany. Dlatego nie poddajemy siê zw¹tpieniu – pokrzepia nas œw. Pawe³
w liœcie do Koryntian. Cz³owiek jest wolny. Przez wiarê, nadziejê i mi³oœæ mo¿e przyj¹æ Bo¿e wezwanie.
Na glebie wiary, nadziei i mi³oœci wyrasta bowiem nowy, Bo¿y cz³owiek.
Jako osoba wolna cz³owiek mo¿e te¿ post¹piæ przeciwnie, mo¿e odrzuciæ Boga. Wówczas staje siê
grzeszny i nieszczêœliwy. Jednak sam grzech nie jest jeszcze powodem do rozpaczy. Je¿eli zaœ cz³owiek
uparcie w nim trwa, zaanga¿owany jest w grzech i fa³sz, to z³o staje siê nieuleczalne. Bo gdy chory
nie chce za¿ywaæ leków, to choroba jest nieuleczalna.
Cz³owiek w Chrystusie jest powo³any do zwyciêstwa nad swoimi s³aboœciami i z³em, które jest w nim
i obok niego. Nie ten wygrywa, który depcze i nienawidzi, ale ten, kto le¿y w b³ocie i, podnosz¹c siê,
mówi: przebaczam. Bo w ¿yciu s¹ granice, których nikomu nie wolno przekroczyæ. I tak jest w ¿yciu
rodzinnym, zawodowym i na boisku sportowym.
To wo³anie Boga do pierwszego cz³owieka zawarte w Ksiêdze Rodzaju jest aktualne tak¿e dzisiaj:
Gdzie jesteœ, kibicu?

* * * * * * *
„Droga naszego odkupienia wiedzie przez wiele pora¿ek. Tak¿e ostatnia z nich, pora¿ka Krzy¿a, jest
zgorszeniem. Ale w³aœnie tam mi³oœæ zwyciê¿a.(...) Tak¿e nasza droga jest trudna. Jeœli ka¿dy z nas zrobi sobie
rachunek sumienia, zobaczy, ile razy wypêdza³ proroków. Ile razy powiedzia³ Jezusowi: «Wynoœ siê!». Ile razy
chcia³ ratowaæ samego siebie, ile razy myœleliœmy o sobie, ¿e to my jesteœmy sprawiedliwi. (...) I trzeba nam czyniæ
to, co uczyni³ Jezus w naszym imieniu: uni¿yæ siê”.
papie¿ Franciszek
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Kaplica Œwiêtej Opatrznoœci Bo¿ej – symbol wolnej Polski
W³adze carskie krwawo st³umi³y powstanie listopadowe i styczniowe. Zwalcza³y wszelkie
wyst¹pienia patriotyczne, a demonstracje uczuæ narodowych kara³y zes³aniem w g³¹b Rosji lub
wiêzieniem. W obawie przed carskim przeœladowaniem po powstaniu listopadowym kraj opuœci³o
oko³o 9 tys. Rodaków („Wielka Emigracja”). Wyjecha³o wówczas do Francji i innych pañstwa wiele
wybitnych postaci ¿ycia politycznego i kulturalnego. W atmosferze têsknoty za Ojczyzn¹ na obczyŸnie
tworzyli m. In. F. Chopin, A. Mickiewicz., J. S³owacki, Z. Krasiñski i C.K. Norwid. Natomiast
w warszawskim Ogrodzie Botanicznym jako symbol wolnej Ojczyzny sta³a kaplica zbudowana
na „filarze” koœcio³a Opatrznoœci. W setn¹ rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja (1891) m³odzie¿
akademicka Warszawy z³o¿y³a tam kwiaty. Z tej okazji wybito równie¿ kilkanaœcie medali
pami¹tkowych, zarówno na ziemiach polskich pod zaborami, jak i w œrodowiskach polonijnych.
Kolejny projekt budowy œwi¹tyni
Za zgod¹ w³adz niemieckich, okupuj¹cych
czêœæ ziem polskich, odby³y siê uroczyste
obchody 125, rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja (1916). We wnêkê kaplicy Opatrznoœci
wmurowano pami¹tkow¹ tablicê. Obok
posadzono m³ody d¹b, symbolizuj¹cy trwa³oœæ
d¹¿eñ narodowych Polaków i wiernoœæ ideom
Konstytucji. Wybito te¿ stosowny medal.
W ten sposób, tu¿ przed odzyskaniem przez
Polskê niepodleg³oœci, przywrócona zosta³a
w³aœciwa ranga tej narodowej relikwii, jak¹
przez okres zaborów by³a kaplica – ruina
fundamentów œwi¹tyni Opatrznoœci. Trzy lata
po odzyskaniu niepodleg³oœci (1921) ustaw¹
Sejmu Ustawodawczego stwierdzono
wolê kontynuacji zobowi¹zania Sejmu
Czteroletniego. Œwi¹tyniê mia³o budowaæ pañstwo polskie. Rz¹d Józefa Pi³sudskiego ufundowa³
wieczyste stypendium na odprawianie codziennej Mszy œwiêtej w intencji pomyœlnoœci
Rzeczpospolitej oraz za dusze wszystkich Polaków, którzy zginêli pod zaborami. Og³oszono publiczny
konkurs na nowy projekt œwi¹tyni. Z piêtnastu przygotowanych do drugiej edycji tego konkursu (1930)
jednomyœlnie wybrano projekt Bohdana Pniewskiego. Tym razem œwi¹tynia mia³a stan¹æ na Polach
Mokotowskich, jednak wybuch II wojny œwiatowej (1939) uniemo¿liwi³ jej budowê.
Nieudane próby budowy œwi¹tyni
Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej na mapie Europy nadal nie by³o niepodleg³ej Polski, gdy¿ zarówno
politycznie, jak i gospodarczo zosta³a ona uzale¿niona od Rosji sowieckiej (b. ZSRR). Lata powojenne
(1945-1989) to czas represyjnych rz¹dów komunistycznej partii PZPR, ale równie¿ czas narodowych
aktów religijnych: poœwiêcenie narodu polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi przez Prymasa Polski
Augusta Hlonda (1946), Wielka Nowenna Milenijna zainicjowana przez Prymasa Polski Stefana
Wyszyñskiego, przygotowuj¹c¹ tysi¹cletni¹ rocznicê chrztu Polski (1966). Budowê œwi¹tyni
Opatrznoœci próbowano zainicjowaæ za kard. Augusta Hlonda, ale jego œmieræ i okres stalinizmu
zniweczy³y te plany. Prymas Tysi¹clecia kard. Stefan Wyszyñski przypomina³ spo³eczeñstwu
o niespe³nionej obietnicy. Idea ta zosta³a podjêta na nowo równie¿ przez Prymasa Polski kard. Józefa
Glempa (1982). W wyró¿nionym projekcie zabudowy tzw. Placu Pu³awskiego, zespó³ krakowskich
architektów umieœci³ projekt œwi¹tyni, ale sam konkurs nie zakoñczy³ siê realizacj¹. By³a to ostatnia
nieudana próba wype³nienia œlubów budowy œwi¹tyni. Powiod³a siê ona dopiero w Trzeciej
Rzeczpospolitej (po 1989).
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Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

1. Dziœ – dziesi¹ta niedziela w ci¹gu roku, a zarazem Dzieñ Dziêkczynienia za opiekê Bo¿¹
nad nasz¹ Ojczyzn¹, narodem polskim i Koœcio³em w Polsce. Swoimi modlitwami i ofiarami
wspieramy budowê œwi¹tyni pod wezwaniem Opatrznoœci Bo¿ej w Warszawie,
wznoszonej jako wotum wdziêcznoœci Polaków. Przewiduje siê, ¿e jej poœwiêcenia dokona
papie¿ Franciszek, gdy przybêdzie do naszego kraju na Œwiatowe Dni M³odzie¿y
2. W czwartek, w ostatni dzieñ tak zwanej „oktawy” uroczystoœci Najœwiêtszego Cia³a i Krwi
00
00
Chrystusa. Msza Œwiêta o godz. 7 i 18 . Po Mszy Œwiêtej wieczornej i nastêpuj¹cej po niej
procesji – b³ogos³awieñstwo wianków i dzieci. Prosimy rodziców, aby wszystkie dzieci
dotar³y na to spotkanie z Panem Jezusem.
3. W pi¹tek – uroczystoœæ Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, a zarazem 21. Œwiatowy Dzieñ
00
00
Modlitw o Uœwiêcenie Kap³anów. Msze Œwiête o godz. 7 i 18 W ten pi¹tek ze wzglêdu
na uroczystoœæ nie obowi¹zuje wstrzemiêŸliwoœæ od spo¿ywania miêsa.
4. W sobotê – wspomnienie Niepokalanego Serca Najœwiêtszej Maryi Panny (i kolejny
00
00
00
dzieñ fatimski w naszej parafii). Msze Œwiête u nas o godz. 7 i 18 (o godz. 17 ró¿aniec
i procesja fatimska).
Wasz Proboszcz

* * * * * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• w poniedzia³ek, 08 czerwca – œw. Jadwiga, królowa znana z hojnoœci dla ubogich, dziêki
ma³¿eñstwu z W³adys³awem Jagie³³¹ przyczyni³a siê do nawrócenia Litwy. W³asn¹
bi¿uteriê przeznaczy³a na rozwój Akademii Krakowskiej;
• w œrodê, 10 czerwca – b³. Bogumi³, biskup. ¯y³ w XII wieku. Po rezygnacji z
arcybiskupstwa w GnieŸnie zosta³ pustelnikiem. Zas³yn¹³ z daru modlitwy i nauczania
ubogiej ludnoœci;
• w czwartek, 11 czerwca – œw. Barnaba, aposto³ rodem z Cypru, bliski wspó³pracownik
œw. Paw³a i towarzysz jego pierwszej podró¿y misyjnej.

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
Msze œw.: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1600 (w koœciele na cmentarzu), 1800
00
00
w dni powszednie: 7 , 18 .
30
00
Kancelaria czynna Pn. – Czw. 8 -10 ; Pt. i Sb. 1600 -1800

Parafia Rzymsko - Katolicka pw. œw. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu
ul. Wojska Polskiego 135, 18-400 £om¿a
Konto: Bank Pekao SA 57 1240 1532 1111 0000 2055 6732
Proboszcz i kancelaria tel. 86 216 39 55, wikariat tel. 86 216 94 50
E’mail: dariusz.nagorski@gmail.com
strona internetowa: www.brunon.lomza.pl

