
FESTYN W PASSAIC 

 

W sobotę 22 września w Passaic, w 

Parafii Matki Bożej Różańcowej, odbył się 

wielki Festyn, z którego dochód 

przeznaczony został na organy w Świątyni  

Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilano-wie. 

Był to już drugi festyn na ten cel. Dzięki pierwszemu zakupione zostało 

nagłośnienie w dolnym kościele Świątyni, elektroniczne organy, 

sfinansowana została także ambonka. 

Świątynia Opatrzności Bożej, zgodnie z pragnieniem Ojca Świętego 

Jana Pawła II wyrażonym  w Warszawie w 1999 roku w czasie poświęcenia 

kamienia węgielnego Świątyni, będzie miejscem szczególnego  

dziękczynienia za wolność Ojczyzny. Będzie ona także wypełnieniem 

zobowiązań naszych Praojców – kościołem przyrzeczonym w 

podziękowaniu za Konstytucję 3 Maja oraz za odzyskanie wolności po 

okresie rozbiorów. Po odejściu naszego Ojca Świętego  do Domu Ojca, 

budowana Świątynia będzie także miejscem szczególnego dziękczynienia za 

Papieża-Rodaka i za innych wielkich świętych w naszej Ojczyźnie, a także z 

podziękowaniem  za opiekę Pana Boga nad każdym z nas. 

Główne wnętrze Świątyni jest jeszcze surowe, ale w dolnym kościele, 

przy  panteonie Wielkich Polaków odprawiane są już Msze Święte. W 

Panteonie spoczywa wielu wybitnych Rodaków  – m.in. Prezydent na 

Uchodźctwie, Ryszard Kaczorowski, który zginął w katastrofie samolotu 

pod Smoleńskiem.  Mimo, że stan Świątyni jest jeszcze surowy 

rozpoczęliśmy zbieranie funduszy na organy. W Świątyni Opatrzności Bożej 

naszą  wdzięczność  dla Pana Boga  koniecznie trzeba ubogacić piękną 

muzyką organową. Przy Świątyni Opatrzności Bożej powstaje Muzeum Jana 

Pawła II i Kard. Wyszyńskiego. 

Festyn w Passaic miał charakter 

bardzo uroczysty, ale równocześnie 

atmosfera była radosna.  

Tancerze ze Szkoły Tańca Józefa 

Pałki, zaprezentowali tańce polskie, 

klasyczne oraz latynoamerykańskie. 

Wspaniały koncert dał Jan Roszkowski - 

wiolonczelista znany z wielu koncertów  w 

Holandii, w Szwajcarii, w Niemczech, w 



Rosji, czy w Chinach.   

Podczas festynu została przeprowadzona cicha aukcja daru profesora 

Mariana Koniecznego, prac profesora Czesława Rzepińskiego, Anny Ryś-

Rzepińskiej, Anny Joniec. Festyn był możliwy dzięki wielkiej życzliwości Ks. 

Proboszcza Stefana Lasa oraz pomocy Ks. Marka Miareckiego.  Festyn nie 

byłby  możliwy, gdyby nie wielkie zaangażowanie Aleksandry Ustinow-Woś 

z Cliffside Park, jej córki Adriany Woś-Myśliwiec oraz Marii Ryś z 

Warszawy,  a także przekazanych dotacji lokalnych sponsorów: Polonia 

Bakery, Krystyna Bakery, Piast Meat and Provisions, Golden Eagle, Royal 

Warsaw. Osoby, które przekazały dotacje, okazały wsparcie i pomoc w 

organizacji festynu zaskarbiły sobie wielką wdzięczność mieszkających w 

Polsce Rodaków i wszystkich, którym leży na sercu wybudowanie Świątyni. 

Z inicjatywy działającego w Warszawie przy Uniwersytecie Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego Towarzystwa Uniwersyteckiego  Fides et Ratio, które 

jest  duchowym zapleczem budowy Świątyni, a które było 

współorganizatorem festynu, każdego dnia odprawiane są  Msze Święte o 

błogosławieństwo  dla wszystkich wspierających budowę Świątyni 

Opatrzności Bożej.  

 


