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4 czerwca – Święto Dziękczynienia 
 
 

Wzniesienie świątyni ku czci Opatrzności Bożej miało być podziękowaniem narodu 
polskiego za Konstytucję 3 Maja, która dała podwaliny pod tworzenie nowoczesnego 
państwa. Decyzję o jej budowie podjęli posłowie Sejmu czteroletniego w 1791 roku. Z woli 
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Kościół miał stanąć w Ujazdowie pod Warszawą. 
Niestety nie udało się rozpocząć budowy świątyni z powodu zbliżających się rozbiorów Polski. 

     Obecnie wznoszona Świątynia Boskiej Opatrzności w Wilanowie jest największą  
w stolicy – wysokość wraz z krzyżem wynosi 175 metrów. Obiekt ma około 3 tys. metrów 
kwadratowych powierzchni. Te imponujące liczby są uzasadnione – wybudowanie świątyni 
Opatrzności Bożej obiecali nasi przodkowie ponad dwa wieki temu. I choć kościół nie jest 
jeszcze ukończony oficjalnie poświęcony został 11 listopada ubiegłego roku. Wówczas odbyło 
się także jego uroczyste otwarcie. Świątynia Opatrzności Bożej ma kształt rotundy 
zwieńczonej owalną kopułą. Została zaprojektowana jako jednoprzestrzenne wnętrze, w 
którym jest ponad 1500 miejsc siedzących. Ołtarze utworzą historyczny trakt, który pozwoli 
spojrzeć na dzieje Polski w perspektywie działania Opatrzności Bożej. Kolejne kaplice będą 
przypominać Chrzest Polski, Zjazd Gnieźnieński, Śluby Jasnogórskie króla Jana Kazimierza, 
cierpienie narodu w Katyniu, czas wojny oraz ruch Solidarności. 

    Pod Świątynią Opatrzności Bożej powstał panteon wielkich Polaków – miejsce 
pochówku i upamiętnienia najbardziej zasłużonych polskich patriotów oraz ludzi kultury  
i nauki. Do tej pory pochowani zostali w nim: ks. Jan Twardowski, kapelan rodzin katyńskich 
ks. Zdzisław Peszkowski, prezydent na uchodźctwie Ryszard Kaczorowski, minister spraw 
zagranicznych Krzysztof Skubiszewski. 

 Świątynia Opatrzności Bożej, choć otwarta zaledwie kilka miesięcy ma już bogatą 
historię. Jednak z pewnością nie jest tylko miejscem przechowywania pamięci. To wspaniały 
przykład łączenia tradycji z młodością i nowym spojrzeniem w przyszłość . 

 
4 czerwca w Kościele w Polsce obchodzony będzie Dzień Dziękczynienia. Modlitwy  

i ofiary składane do puszek w tym dniu posłużą na  dalszą rozbudowę owej świątyni. Prace  
w świątyni trwają nadal, są uzależnione od finansowych możliwości. Realizowane są kolejne 
etapy jej budowy. Dobrowolnym datkiem 4 czerwca do puszki  przed kościołem możemy 
wesprzeć ten szlachetny cel. 
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