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Wszystkim wspierającym  

budowę Świątyni  

Opatrzności Bożej 

w Warszawie-Wilanowie 

z serca błogosławię 

Metropolita Warszawski 



 
  rozważaniach, dyskusjach na temat budowy 

Świątyni Opatrzności Bożej niejednokrotnie 

padały pytania: Czy przyrzeczenia złożone Panu 

Bogu przez naszych praojców tuż po uchwaleniu 

Konstytucji 3 Maja w 1791 roku, dotyczące tej budowy, 

rzeczywiście nas – ich potomków – obowiązują? A może 

skoro różne trudne wydarzenia dziejowe (rozbiór Polski, 

czasy komunizmu) były przeszkodą w budowie świątyni – 

to można było „anulować” złożone Bogu obietnice? 

A jednak ważne jest, iż wielu dzisiaj podkreśla – co się 
Panu Bogu przyrzekło, wypełnić trzeba. Coraz więcej też 

osób stwierdza również: Jak to dobrze, że budowana jest 
Świątynia z Panteonem Wielkich Rodaków. Dla przysz-
łych pokoleń będzie to świadectwo nas – żyjących obecnie, 
że mimo trudności i przeszkód, jesteśmy wierni Panu 
Bogu i  zobowiązaniom naszych praojców.  

Dzisiaj w świadomości Polaków, mieszkających w Polsce  

i poza jej granicami, rodzi się coraz głębsze przekonanie, 

że Świątynię Opatrzności Bożej trzeba wybudować nie 

tylko jako wypełnienie narodowych zobowiązań, ale także 

jako wyraz wdzięczności wobec Pana Boga za dar Jego 

obecności w życiu naszego Narodu.   

Budowa tej Świątyni to wyraz naszej wdzięczności  nie 

tylko za pierwszą w Europie Konstytucję 3 Maja z 1791 

roku, nie tylko za „Cud nad Wisłą” w 1920 roku, nie tylko 

za wolność, ale także za Jana Pawła II – papieża Polaka;  
za Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa 

Tysiąclecia, za piękne karty historii naszego Narodu, za 

polskich Świętych oraz za dobro w życiu każdego z nas… 

 

W 



Świątynia Opatrzności Bożej jest od lat budowana, rosną 

jej mury, jednak stan budowy daleki jest jeszcze od 

zakończenia. 

Dlaczego więc Fundacja Fides et Ratio, działająca przy 

Towarzystwie Uniwersyteckim Fides et Ratio, podjęła 

inicjatywę zbierania funduszy na organy do Świątyni 

Opatrzności Bożej? 

Powodów jest kilka – najważniejszy z nich dotyczy piękna 

muzyki, w szczególności muzyki organowej, której nie 

może zabraknąć w Świątyni Opatrzności Bożej. 

Muzyka organowa jest pomostem pomiędzy ludzkim 

rozumem, umiejętnością osiągania harmonii dźwięków,  

talentem, a światem ducha, światem Tajemnicy 

Nieodgadnionej, jaką jest Bóg w Swojej Opatrzności. 

 

Muzyka niejednokrotnie „budzi ludzkiego ducha”, 

„ożywia” serca  spragnione piękna, przybliża nas do Tego, 

który jest odwieczną harmonią, a więc do Boga. 

Będziemy więc wdzięczni za każdy dar serca, za 

modlitwę, za włączenie się we wspólne dzieło  budowy 

organów do Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie-

Wilanowie.  
 
CZŁONKOWIE  
TOWARZYSTWA I FUNDACJI  
FIDES ET RATIO 

 

 
 
 
 
 
 
 

www.stowarzyszeniefidesetratio.pl 

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/


 
HISTORIA BUDOWY ŚWIĄTYNI 

BOŻEJ OPATRZNOŚCI 
 

istoria zobowiązań naszych praojców wobec Bożej 

Opatrzności ma już przeszło 200 lat. Dnia 5 maja 

1791 roku, a więc dwa dni po uchwaleniu 

Konstytucji 3 Maja, Sejm podjął uchwałę o wzniesieniu 

Świątyni Bożej 

Opatrzności, 

jako votum 

wdzięczności za: 
„wydobycie 
Polski spod 
przemocy obcej, 
przywrócenie 
Rządu”. 

 

 

Położenie kamienia węgielnego pod budowę Świątyni 

Opatrzności dnia 3 maja 1792 

roku stało się doniosłym 

wydarzeniem narodowym.  
 

Fragmenty Świątyni sprzed 200 

laty zachowały się w Warszawie  

(na terenie dzisiejszego Ogrodu 

Botanicznego). 

 

 

 

Budowę Świątyni Opatrzności 

Bożej przerwał trudny dla 

Polski czas rozbiorów.  

H 



Po I wojnie światowej, a zwłaszcza po historycznym 

zwycięstwie w 1920 roku, określanym jako „Cud nad 
Wisłą”, odżyła idea budowy Świątyni Bożej Opatrzności, 

jako wotum wdzięczności Narodu Polskiego.  

 

 

Ustawa z 17 marca 1921 r. przewidywała, że przy 

Świątyni Opatrzności Bożej „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 zasłużonych przez Sejm RP”. 

W okresie międzywojennym Sejm II 

Rzeczypospolitej oraz wielu znakomitych 

ludzi zaangażowało się w to dzieło. 

Podjęto próby wyłonienia projektu 

świątyni w drodze konkursu. Niestety 

działania te przerwał wybuch drugiej 

wojny światowej.  



Zakończenie drugiej wojny światowej było dla Polski 

początkiem nowego zniewolenia systemem totalitarnym, 

który stał się czasem umęczenia i udręczenia. 

W tych tak trudnych dla naszej Ojczyzny czasach Pan 

Bóg posyłał naszemu Narodowi 

wybitnych, opatrznościowych mężów: 

Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, Prymasa 

Tysiąclecia, a następnie 

Jana Pawła II –  Papieża 

- Polaka.  

 

 

Ideę wypełnienia zobowiązań 

naszych praojców podjął w końcu 

lat 90. XX wieku Ks. Kard. Józef 

Glemp - Prymas Polski.  

 

 
W roku 1998 Sejm zdecydowaną 

większością głosów przyjął uchwałę w sprawie budowy Świątyni 

Opatrzności Bożej. Parlament przyznał w niej, iż: 
„Sejm III Rzeczypospolitej uważa, że śluby złożone przed dwustu 
laty naród powinien wypełnić”, a świątynia będzie „wotum narodu 
za Konstytucję 3 Maja, odzyskanie wolności w 1989 r.,  
pontyfikat Jana Pawła II oraz 
2000 lat chrześcijaństwa”. 



nia 2 maja 1999 roku Ks. Kardynał Józef Glemp, 

Prymas Polski pobłogosławił krzyż na placu 

budowy Świątyni na Polach Wilanowskich  

w Warszawie. 

 

Ksiądz Prymas wybrał projekt Świątyni autorstwa 

architektów Wojciecha i Lecha Szymborskich z zespołem.  

 

Wznoszenie Świątyni popierał Jan Paweł II.  

W czasie pielgrzymki w 1999 roku, podczas celebry na 

placu Piłsudskiego w Warszawie, Jan Paweł II poświęcił 

kamień węgielny, który został wmurowany dokładnie w 

tym miejscu, gdzie ma stanąć ołtarz. 

 

Ojciec Św. powiedział: 

„Niech ta Świątynia stanie się 
miejscem szczególnego dziękczy-
nienia za wolność Ojczyzny. Modlę 
się, by żadne bolesne doświadczenie 
nie zakłóciło tego dziękczynienia, na 
które czekaliśmy 200 lat”. 
 

 

Kamień węgielny, poświęcony przez Ojca Świętego Jana 

Pawła II, składał się trzech elementów: z kamienia 

pochodzącego z rozpoczętej w 1792 roku budowy świątyni, 

z fragmentu zburzonej w czasie wojny i z odbudowanej 

warszawskiej katedry św. Jana Chrzciciela oraz  z cząstki 

muru Jasnej Góry. 

 

 

Dnia 2 maja 2002 roku, w czasie wmurowania kamienia 

węgielnego legat papieski kard. Franciszek Macharski 

odczytał przesłanie Jana Pawła II: 

D 



 
„Drogi Księże Kardynale! 
W dniu 2 maja 2002 roku na Polach Wilanowskich w Warszawie 
będzie miała miejsce szczególna uroczystość: wmurowanie 
kamienia węgielnego pod Świątynię Bożej Opatrzności. Jak 
wiadomo, Kościół w Polsce, podejmując tę budowę, pragnie 
zrealizować wotum, jakie w 1791 roku złożyli posłowie Sejmu 
Czteroletniego, w podzięce za Konstytucję 3 Maja. 
Wiemy jak wielkie nadzieje wiązano z tą Ustawą Rządową, 
słusznie upatrując w niej narzędzie odbudowy struktur 
politycznych i społecznych w Ojczyźnie po pierwszym rozbiorze. Nie 
było dane Polakom wprowadzić jej w życie, a nadzieje zdawały się 
gasnąć wraz z cierpieniem, jakie niosły kolejne rozbiory, powstania 
i niewola. Wydaje się jednak, że nieustanne powracanie do ducha 
owego pamiętnego 3 maja, do tych patriotycznych uczuć, do 
umiłowania dobra wspólnego okupionego daniną krwi i do 
pragnienia budowania Ojczyzny w oparciu o wspólny wysiłek 
wszystkich stanów, było źródłem mocy dla kolejnych pokoleń, które 
nie uległy dziejowym burzom i przeniosły w sercach, umysłach  
i obyczajach wolność Rzeczypospolitej aż do dnia jej odrodzenia. 
Wierzę, że obecny powrót do obietnic ojców Konstytucji 3 Maja 
będzie dla wszystkich moich Rodaków okazją do odnowy ducha, 
jaki towarzyszył jej powstaniu. Ufam, że ta świątynia stanie się 
symbolem patriotyzmu, który jest umiłowaniem Ojczyzny, 
ofiarnym oddaniem dla dobra wspólnego, bratnią jednością 
wszystkich jej mieszkańców, jak też dążeniem do pomnażania jej 
materialnego i duchowego dziedzictwa przez umiejętne czerpanie  
z dorobku innych narodów. Modlę się, aby była też znakiem wiary 
Polaków i ufnego zawierzenia Bożej Opatrzności teraźniejszych  
i przyszłych losów naszej Ojczyzny. 
Z tymi myślami i z tą nadzieją pragnę uczestniczyć w warszawskiej 
uroczystości. Proszę Cię zatem, Drogi Bracie, abyś jako specjalny 
papieski Wysłannik zechciał być świadkiem mojej duchowej 
obecności. Proszę też, abyś przekazał Uczestnikom ceremonii, 
Kościołowi w Warszawie i w całej Polsce oraz wszystkim moim 
Rodakom zapewnienie o mojej nieustannej pamięci w modlitwie  
i Apostolskie Błogosławieństwo. 
 
 

Jan Paweł II, Watykan, 24 kwietnia 2002 roku." 



Rozpoczęto budowę. 

W realizowanym pro-

jekcie Świątyni dużą rolę 

odgrywa światło przeni-

kające do jej wnętrza – 

począwszy od kopuły, aż 

po posadzkę kościoła. 

Światło przenika do 

wnętrza poprzez zbiega-

jące się centrycznie 

skośne filary, łącząc się  

z promieniami światła 

wpadającego przez świetlik, który otwiera kopułę na 

niebo. 

Projektując taką zasadę kompozycji autorzy projektu 

starali się poprzez światło wyrazić oddziaływanie 

czuwającej nad nami Opatrzności Bożej. 

 

Nad nawą boczną, okalającą pierścieniem nawę główną, 

zlokalizowane zostało  Muzeum Jana Pawła II i Księdza 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z poziomu Muzeum 

zaprojektowano wyjście na taras widokowy wokół kopuły. 

 

PODSTAWOWE GABARYTY ŚWIĄTYNI  

Wysokość Świątyni wraz z latarnią i krzyżem 75,0 m 

Wysokość portali – bram od poziomu wejścia do 

Świątyni 

28,0 m 

Wysokość zasadniczej bryły Świątyni od poziomu terenu  32,0 m 

 

Średnica zewnętrzna rotundy   54,0 m 

Średnica nawy głównej  46,0 m 



 



Budowa Świątyni napotykała różne trudności, w tym 

również  na brak środków  finansowych.   

 

W końcu budowa Świątyni została czasowo wstrzymana. 



 2007  papież  Benedykt XVI mianował  

Ks. Biskupa Kazimierza Nycza - Arcybiskupem 

Metropolitą Warszawskim.  

Ks. Abp Kazimierz Nycz powołał w 2007 roku Centrum 

Opatrzności Bożej, którego zadaniem jest propagowanie 

idei dziękczynienia.  
Centrum to szeroko zakrojony projekt, który ma łączyć 

elementy sakralne z różnymi inicjatywami o charakterze 

kulturalnym, edukacyjnym oraz  charytatywnym.  

Oprócz Świątyni Opatrzności Bożej powstaje m.in. 

nowoczesne Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Kard. Stefana 

Wyszyńskiego oraz Panteon Wielkich Polaków.  

Muzeum ma być wotum wdzięczności Polaków za dwóch 

wybitnych synów narodu i ludzi Kościoła. Wystawa główna 

będzie się mieścić na wysokości ok. 26 metrów, w pierścieniu 

okalającym kopułę Świątyni Opatrzności Bożej, ponad jej 

nawą główną. Interaktywne Muzeum ma pełnić rolę 

dokumentacyjną, naukową i edukacyjną. Ekspozycja będzie 

fascynującą podróżą w czasie, szczególnie dla młodych 

Polaków, którzy nie pamiętają już osobiście Prymasa 

Tysiąclecia i coraz mniej pamiętają Jana Pawła II. 

 

W 2008 roku Ksiądz Arcybiskup Kazimierz Nycz 

ustanowił Dzień Dziękczynienia, który stał się zachętą do 

włączenia się wszystkich Rodaków w wypełnienie zobowiązań 

naszych Praojców. 

 
Ks. Arcybiskup Kazimierz Nycz w Liście pasterskim pisał  m.in.: 
Wiele osób, pokoleń walczyło o wolną i niepodległą Polskę. Teraz my 
dopiero możemy się nią cieszyć. 
Dlatego podziękujmy dziś Opatrzności Bożej, za ten niezwykły dar 
wolności, za wszystkich tych, którzy oddali za nią życie i zdrowie. Niech 
Dzień Dziękczynienia stanie się także naszym duchowym wotum 
wdzięczności za niepodległość i wolność każdego z nas. Niech będzie 
trwałym dziełem budowanym nie na piasku, ale na skale, na 
nieprzemijających fundamentach miłości i wdzięczności. 
Od kilku lat na Polach Wilanowskich powstaje Świątynia Opatrzności 
Bożej, wotum obiecane przez Polski Sejm Czteroletni w 1791 roku. W jej 

W 



wnętrzu mają znaleźć się ołtarze i kaplice oraz miejsca obrazujące 
najważniejsze momenty naszej historii – chrzest Polski, obronę 
Częstochowy, powstania narodowe, Cud nad Wisłą, męczeństwo i heka-
tombę okupacji, Katyń, Powstanie Warszawskie. Ostatnia kaplica 
poświęcona będzie Janowi Pawłowi II, Prymasowi Tysiąclecia kard. 
Stefanowi Wyszyńskiemu i „Solidarności”.  
Pragniemy, aby świątynia ta mogła stać się Sanktuarium Pamięci 
Narodowej, wotum Opatrzności Bożej za dar wolności, ale także naszym 
wyrazem pamięci i dziękczynienia za polskich świętych i miliony polskich 
bohaterów – znanych i nieznanych. W Centrum Opatrzności Bożej,  
w obrębie którego znajduje się Świątynia, powstanie także niezwykłe 
muzeum Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia, a w podziemiach krypta – 
Panteon Wielkich Polaków. 

 

 

 

 

PIERWSZY DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA – 
1 CZERWCA 2008 ROKU 

 

 



Akt Dziękczynienia Polski 
 

Boże w Trójcy Jedyny, pełen majestatu i miłosierdzia, Opatrzności 

nasza, wielbimy Ciebie i dziękujemy za wszystkie znaki Twojej 

troski o nas i o naszą Ojczyznę - Polskę. Wołamy wszyscy: 

Dziękuję Ci Boże, Opatrzności nasza 

 

Boże, który stworzyłeś świat i człowieka i wszystko, co nas otacza,  

a gdy nadeszła pełnia czasów posłałeś Syna Twego, aby nas zbawić. 

Dziękuję Ci Boże, Opatrzności nasza 

 

Boże, który już od ponad tysiąca lat, od Chrztu chronisz Polskę  

i prowadzisz Opatrznością Twoją, aby trwała mimo nieprzyjaciół 

i własnych słabości, a przez Jezusa Chrystusa dałeś nam Maryję, 

jako Matkę i Królową. 

Dziękuję Ci Boże, Opatrzności nasza 

 

Boże, który przez wieki nie pozwoliłeś nigdy zniszczyć naszej 

wiary, nadziei i miłości oraz polskości, a po ponad stu latach 

wyrwałeś nas spod zaborów, wyzwoliłeś od okupantów  

i w roku 1989 wyprowadziłeś ku wolności. 

Dziękuję Ci Boże, Opatrzności nasza 

 

Boże, który dałeś nam przez wieki polskich świętych i bohaterów, 

aby nas umacniali i wskazywali drogę, a w ostatnim półwieczu 

postawiłeś na naszej polskiej drodze Prymasa Tysiąclecia i Papieża 

Polaka Jana Pawła II, aby spełnili zamiary Twojej Opatrzności 

wobec Polski i narodów słowiańskich. 

Dziękuję Ci Boże, Opatrzności nasza 

 

Boże, za Twoją Miłość, za wolność Polski, za każdy dzień, za każde 

dobro, za naszych najbliższych, za każdego człowieka, za każdy 

uśmiech, za każdy trud i cierpienie prowadzące do Ciebie,  

za to, że Jesteś. 

Dziękuję Ci Boże, Opatrzności nasza 

 

Tobie Boże Ojcze, Synu i Duchu Święty, Opatrzności nasza, 

zawierzamy siebie samych i naszą Ojczyznę. Który żyjesz  

i królujesz na wieki wieków. Amen. 

 



DRUGI DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA – 
1 CZERWCA 2009 ROKU 

 

Dziękczynienie za wolność 

 
W drugim Dniu Dziękczynienia, w czasie którego dziękowaliśmy za 

wolność, Ks. Kard. Stanisław Dziwisz wręczył budującemu się 

Muzeum przy Centrum Opatrzności Bożej płaszcz Jana Pawła II. 

 



TRZECI DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA – 
6 CZERWCA 2010 ROKU 

 

Dziękczynienie za Ks. Jerzego Popiełuszkę 

 
W trzecim Dniu Dziękczynienia w 2010 roku, w procesji idącej  

z Placu Piłsudskiego, zaniesiono do Świątyni Opatrzności Bożej 

relikwie Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

                                    

                                                                                           Marianna Popiełuszko, Mama Ks. Jerzego Popiełuszki 



CZWARTY DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA – 
5 CZERWCA 2011 ROKU 

 

Dziękczynienie za beatyfikację Bł. Jana Pawła II 

 

 
W czwartym Dniu Dziękczynienia, w procesji idącej z Placu 

Piłsudskiego, zaniesiono do Świątyni Opatrzności Bożej relikwie 

Błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II. 

 



PIĄTY DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA – 
3 CZERWCA 2012 ROKU 

 

Dziękczynienie za dar życia i rodzinę 

 

W 2012 roku dziękowaliśmy Opatrzności Bożej za 

każdy dar życia i za każdą rodzinę. 



SZÓSTY  DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA – 
2 CZERWCA 2013 ROKU 

 

Dziękczynienie za łaskę wiary 

 
W szóstym Dniu Dziękczynienia dziękowaliśmy za łaskę wiary.  

W procesji idącej z Placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności  

Bożej, towarzyszyły nam relikwie Świętego Andrzeja Boboli, 

Patrona Polski, męczennika za wiarę. 

 

 
 

 



 



ROSNĄ MURY ŚWIĄTYNI 



Pod nawą główną Świątyni Opatrzności Bożej  znajduje 

się kościół dolny, w którym – do czasu wybudowania 

głównego wnętrza Świątyni  – odprawiane są Msze 

Święte.  

 

 
 

 

 

Tutaj  znajdował 

się symboliczny 

grób Wielkiego 

Rodaka, replika 

grobu z podziemi 

Bazyliki Świętego 

Piotra w Rzymie. 



PANTEON WIELKICH POLAKÓW 
 

 podziemiach znajduje się sepultorium - miejsce 

spoczynku zasłużonych Polaków, m.in. ks. Jana 

Twardowskiego – poety, ks. Zdzisława Peszkow-

skiego – Kapelana Sybiraków.  

  ks. Zdzisław  

  Peszkowski 

 

Pochowano tu wybitnych Polaków, którzy zginęli  

w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem 10 kwietnia 

2010 r. 

 

W 



 

Tu również został pochowany Ryszard Kaczorowski, 

ostatni Prezydent II Rzeczypospolitej, który także zginął 

w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem w 2010 r. 



 

 



 



FUNDACJA FIDES ET RATIO – W DARZE  BOŻEJ 
OPATRZNOŚCI 

 
 

W ideę wspierania budowy Świątyni 

Opatrzności Bożej włączyło się 

Towarzystwo Uniwersyteckie  

Fides et Ratio 

www.stowarzyszeniefidesetratio.pl 

 

 
owarzystwo powstało w 2005 roku z inicjatywy Księdza 

Prymasa Kard. Józefa Glempa przy Uniwersytecie 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

 

 
 

 

Od 2007 roku pieczę nad 

działalnością 

Towarzystwa sprawuje 

Metropolita 

Warszawski,  

Ks. Kard. Kazimierz 

Nycz.  

T 



owarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio 

jednoczy wykładowców różnych uczelni, artystów  

i działaczy społecznych w kraju i poza granicami. 

Ma ono na celu integrację środowisk naukowych, twórców 

i działaczy społecznych wokół wartości chrześcijańskich.  
 

Towarzystwo: 
 Organizuje sympozja 

naukowe; 
 Wydaje książki; 
 Popularyzuje wiedzę; 
 Promuje kulturę: 

 Organizuje 

koncerty; 
 wystawy. 

 

Towarzystwo promuje ideę wypełnienia narodowych 

zobowiązań sprzed 200 i 90 laty dotyczących budowy 

Świątyni Opatrzności Bożej. 

W ramach tej działalności Towarzystwo: 
 

Zorganizowało SYMPOZJUM - BOŻA OPATRZNOŚĆ  

W DZIEJACH NARODU POLSKIEGO, WARSZAWA 2007.  

Wydało ALBUM - POD SKRZYDŁAMI BOŻEJ OPATRZNOŚCI, 

MICHALINEUM 2007.  

Wydało  KALENDARZ - BOŻA OPATRZNOŚĆ NASZĄ 

NADZIEJĄ, WARSZAWA 2008. 

Tworzy STRONY INTERNETOWE POŚWIĘCONE NASZYM 

NARODOWYM ZOBOWIĄZANIOM I BUDOWIE 

ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ.  

 

Towarzystwo Uniwersyteckie Fides 

et Ratio powołało  

FUNDACJĘ  

FIDES ET RATIO   

W DARZE BOŻEJ OPATRZNOŚCI 
 

T 

http://www.fidesetratio.org.pl/darBozejOpatrznosci
http://www.fidesetratio.org.pl/darBozejOpatrznosci
http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/Album.pdf
http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/Album.pdf
http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations307/Slide%201.swf
http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations307/Slide%201.swf
http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/zobowiazania.html
http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/zobowiazania.html
http://www.fidesetratio.org.pl/budowaSwiatyni
http://www.fidesetratio.org.pl/budowaSwiatyni
http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/fundacja.html
http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/fundacja.html
http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/fundacja.html


 

Działalność Fundacji Fides  
et Ratio – W Darze Bożej 
Opatrzności, została powierzona 

opiece Matki Bożej.  

 

A Matka Boża zatroszczyła się  

o symboliczne wręcz daty - 

Fundacja notarialnie została 

zarejestrowana 8 grudnia 2009 r., 

a sądownie 25 marca 2010 roku. 

 

 

CZŁONKOWIE FUNDACJI: 

ZAMAWIAJĄ MSZE ŚWIĘTE W INTENCJI OJCZYZNY I BUDOWY 

ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ (KAŻDEGO DNIA OD MARCA 

2010). 

PROPAGUJĄ IDEE WYPEŁNIENIA NASZYCH ZOBOWIĄZAŃ 

NARODOWYCH POPRZEZ: AUDYCJE RADIOWE W KRAJU I POZA 

GRANICAMI, PRELEKCJE, SPOTKANIA Z POLONIĄ W NOWYM 

JORKU, NEW JERSEY, WASZYNGTONIE W AMERYKAŃSKIEJ 

CZĘSTOCHOWIE, W CHICAGO, PASSAIC. 

ORGANIZUJĄ FESTYNY NA RZECZ ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ,  

W PASSAIC, USA. 

ORGANIZUJĄ KONCERTY W HOŁDZIE BOŻEJ OPATRZNOŚCI.  

PROMUJĄ  SKARBONĘ CIERPIENIA.  

ORGANIZUJĄ  KONKURSY - ZAWIERZYĆ BOŻEJ OPATRZNOŚCI.  

 

 

DZIĘKI FUNDACJI FIDES ET RATIO: 

 zostały zakupione organy elektroniczne do Świątyni 

Opatrzności Bożej; 
 zakupione zostały: ambonka i szaty liturgiczne; 
 wykonane zostało nagłośnienie dolnego kościoła  

w Świątyni. 

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/zobowiazania1.html
http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/zobowiazania1.html
http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/zobowiazania.html
http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/zobowiazania.html
http://www.fidesetratio.org.pl/duchoweZapleczeZdjecia
http://www.fidesetratio.org.pl/duchoweZapleczeZdjecia
http://www.fidesetratio.org.pl/duchoweZapleczeZdjecia
http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/koncerty1.html
http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/zobowiazania1.html
http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/konkurs00.html


Naszą wdzięczność za każdy dar serca, za modlitwę, za 

każde wsparcie w zbieraniu funduszy na organy do 

Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie–Wilanowie 

wyrażamy w naszej modlitwie. W intencji  wszystkich 

wspierających budowę tego Wotum Narodowego, każdego 

dnia, począwszy od marca 2010 roku,  zamawiamy Mszę 

Świętą,.  
CZŁONKOWIE  
TOWARZYSTWA I FUNDACJI  
FIDES ET RATIO 

 

 
 

KONTA FUNDACJI 

FIDES ET RATIO 

W DARZE BOŻEJ 

OPATRZNOŚCI 
MULTIBANK,  

ul. Senatorska 18 

00-950 Warszawa 

 BREX PL PW 

 

15 1140 2017 0000 4302 1156 4574 (PLN) 

90 1140 2017 0000 4112 0087 1269 (USD) 

22 1140 2017 0000 4812 0087 1277 (EUR) 

12 1140 2017 0000 4312 0142 1304 (GBP) 

 

 

FUNDACJA FIDES ET RATIO -  DARZE BOŻEJ OPATRZNOŚCI 

UL. FRANCISZKAŃSKA 3 m 47,  

00-233 WARSZAWA 

NIP 525 24 77 000, KRS:0000348972, REGON 142372119 
 

 

https://moj.multibank.pl/accounts_list.aspx
https://moj.multibank.pl/accounts_list.aspx
https://moj.multibank.pl/accounts_list.aspx
https://moj.multibank.pl/accounts_list.aspx


LITANIA DO OPATRZNOŚCI 
BOŻEJ 
 
Kyrie, elejson. - Chryste, elejson. Kyrie, elejson.  

Chryste, usłysz nas. - Chryste, wysłuchaj nas.  

Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.  

Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad 

nami.  

Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.  

Święta Trójco, jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.  

Opatrzności Boża, wypływająca z Trójcy 

Przenajświętszej,  

Opatrzności Boża, powołująca świat z nicości do bytu,  

Opatrzności Boża, utrzymująca świat w istnieniu,  

Opatrzności Boża, która rządzisz wszystkim,  

Opatrzności Boża, która wszystko kierujesz do celu,  

Opatrzności Boża, darząca człowieka odkupieniem,  

Opatrzności Boża, która uświęcasz człowieka,  

Opatrzności Boża, ukazana w Sercu Jezusowym,  

Opatrzności Boża, powołująca nas do wiary świętej,  

Opatrzności Boża, nadziejo naszego zbawienia,  

Opatrzności Boża, źródło nieskończonej miłości,  

Opatrzności Boża, podporo sprawiedliwych,  

Opatrzności Boża, pokrzepienie prześladowanych,  

Opatrzności Boża, ratunku grzeszników,  

Opatrzności Boża, pokoju serc,  

Opatrzności Boża, podporo wdów i sierot,  

Opatrzności Boża, karmicielko ubogich,  

Opatrzności Boża, ostojo pracujących,  

Opatrzności Boża, ucieczko w każdej potrzebie,  

Opatrzności Boża, skarbnico wszelkiego dobra,  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.  

 

P. Panie, wychwalamy Opatrzność Twą świętą.  

W. I ufamy Jej bezgranicznie.  

 

Módlmy się: Boże, obrońco ufających Tobie, bez którego nic nie jest mocne 

ani święte, kieruj nami w Opatrzności swojej, niech pod Twymi rządami  

i za Twoim przewodem tak przechodzimy wśród ziemskich kolei życia, 

byśmy mogli dojść do wiecznej Ojczyzny. Przez Chrystusa Pana naszego. 

Amen. 





 


