Gazetka parafii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na Tamce w Warszawie

Drodzy Parafianie,
Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer naszej gazetki parafialnej. Decyzja o jej powstaniu narodziła się
dość niespodziewanie, jednak ufamy, że spotka się z Waszym życzliwym przyjęciem.
Wewnątrz pierwszego numeru „...u Świętej Tereski” znajdziecie podsumowanie tego wszystkiego, co wydarzyło się w naszej Parafii od zakończenia okresu wakacyjnego, zapowiedź tego, co wydarzy się w najbliższym czasie oraz pierwszą część artykułu przybliżającego postać Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Artykuł ten chcemy kontynuować w kolejnych numerach tak, aby każdy z naszych Czytelników miał okazję poznać życie i nauczanie Patronki naszej Parafii. W gazetce znajdziecie również skierowane do Was zaproszenia do włączenia się w działania
podejmowane przez różne grupy parafialne, a najmłodsi na ostatniej stronie znajdą przygotowaną specjalnie dla
nich krzyżówkę.
Zapraszamy do współtworzenia gazetki. Czekamy na informacje o inicjatywach, które pojawiają się w naszej Parafii oraz na Wasze zdjęcia. Chętnie opublikujemy zarówno relacje z tego, co się działo jak i zapowiedzi
nadchodzących wydarzeń. Liczymy na to, że dzięki Waszej pomocy kolejne numery „...u Świętej Tereski” będą coraz bogatsze w treści i będą cieszyły się coraz większym zainteresowaniem. Pokażmy, jak bogate jest życie naszej
Parafii!
Redakcja „...u Świętej Tereski”

Uroczystość ku czci Patronki Parafii
1 października obchodziliśmy uroczystość Świętej Teresy od Dzieciątka
Jezus - Patronki naszej Parafii. Z tej okazji zgromadziliśmy się na uroczystej
Mszy Świętej odpustowej o godz. 18:00. Liturgię, której przewodniczył Ksiądz
Proboszcz, rozpoczęliśmy słowami hymnu “Sławimy dzisiaj z radością zasługi
Świętej Teresy...”. W uroczystą oprawę Mszy Świętej włączyli się lektorzy, ministranci, chór parafialny oraz chór młodzieżowy.
Piękną tradycją naszej Parafii stał się zwyczaj przynoszenia w dniu odpustu do kościoła róż symbolizujących łaski, które wyprasza dla nas u Boga
Święta Teresa. Kwiatów nie zabrakło również w tym roku. Na zakończenie
Mszy Świętej zostały one poświęcone, a już po zakończonej liturgii można było ucałować relikwie Patronki naszej Parafii.

Mamy chór młodzieżowy!
Przed wakacjami w naszej Parafii powstał chór młodzieżowy! Można
go było usłyszeć m.in. w Boże Ciało, w trakcie Drogi Światła oraz już po wakacjach - w czasie Mszy Św. odpustowej. Serdecznie zapraszamy młodzież
z gimnazjum i szkół średnich do włączenia się we wspólny śpiew! Chór młodzieżowy spotyka się co piątek o godz. 19:00 w domu parafialnym.
-1-

Koncert organowy
23 października w naszej Parafii odbył się koncert organowy w ramach
XII Warszawskiego Festiwalu Organowego “Organy Śródmieścia”. Za kontuarem naszego instrumentu zasiadł Adam Klarecki - organista Bazyliki Katedralnej we Włocławku. W jego wykonaniu usłyszeliśmy utwory Johanna Pachelbela, Johanna Sebastiana Bacha, Mieczysława Surzyńskiego oraz Feliksa
Mendelssohna Bartholdy.

Uczciliśmy Święto Niepodległości
Jak co roku wszyscy, którzy pragnęli uczcić rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości, spotkali się w salce w domu parafialnym na wieczór
pieśni patriotycznych zorganizowany przez księdza Jarosława. 11 listopada
po Mszy Św. wieczornej wspólnym śpiewem wyraziliśmy naszą radość z tego
największego święta narodowego.

Spotkanie w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan
22 stycznia na zaproszenie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej gościliśmy ks. prof. Henryka Paprockiego
- teologa i duchownego prawosławnego. Ksiądz Profesor w czasie wykładu przybliżył nam wspólne korzenie religii rzymskokatolickiej i prawosławnej, które stanowią podstawę do dialogu ekumenicznego, oraz wskazał źródła
różnic, nad którymi muszą pochylić się teologowie, aby w przyszłości można było mówić o jedności obu religii.

Wieczór kolędowy
W ostatnią niedzielę stycznia Akcja Katolicka, chór młodzieżowy oraz
chór parafialny „Vox Coelestis” zaprosili Parafian na słowno-muzyczny wieczór kolędowy. Mimo chłodu ponad 100 osób zgromadziło się w naszym kościele aby wspólnie rozważać tajemnicę Bożego Narodzenia. Były kolędy
w wykonaniu obu chórów, poezja i wspólne śpiewanie. Cieszy, że na kolejne
wieczory - nie tylko kolędowe - przychodzi coraz więcej osób :)

…w słoneczną sobotę września do

norata Koźmińskiego,

Fot. 1

Fot. 2

Fot. 3

Błogosławionego Ho-

gdzie w Nowym Mieście nad Pilicą wznosi
się Jego Sanktuarium, będące jednocześnie centrum nowicjatu polskiej
prowincji kapucynów (Fot. 1). Największym skarbem kościoła jest trumienka umieszczona w lewym ołtarzu bocznym, kryjąca relikwie Błogosławionego. Fenomen tego wielkiego kapucyna przybliżymy w jednym
z kolejnych numerów naszej gazetki.
Następnym etapem wędrówki była Studzianna (Fot. 2), w której
pokłoniliśmy się przed Cudownym Obrazem Św. Rodziny z Nazaretu,
zawieszonym w nawie głównej ołtarza tutejszej Bazyliki. Przepiękna
świątynia, perełka barokowej architektury wchodzi w skład obszernego
kompleksu klasztornego Ojców Filipinów.
W centrum Inowłodza zatrzymaliśmy się w kościele św. Michała
Archanioła. W późnogotyckiej świątyni uwagę przyciąga neobarokowy
ołtarz z obrazem Matki Boskiej Bolesnej, gotycki relikwiarz ze szczątkami św. Idziego, a także niezmieniony od XVI wieku gotycki portal wykonany z piaskowca. Na wysokim wzgórzu usytuowany jest kościół św.
Idziego (Fot. 3), wzniesiony w stylu romańskim na przełomie XI/XII w.
za sprawą Władysława Hermana, który, jak głosi tradycja, chciał się odwdzięczyć za wysłuchanie próśb i wstawiennictwo Świętego u Boga
w sprawie przyjścia na świat długo oczekiwanego potomka.
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aby w modlitewnym nastroju złożyć hołd Królowej Pol- Fot. 4
ski. Tutaj wszędzie czuje się obecność Czarnej Madonny, czy to w kaplicy na Mszy
Św. (Fot. 4), czy podczas drogi krzyżowej odprawianej na „murach”, czy też w śpiewie i modlitwach na wieczornym Apelu Jasnogórskim.

…do Częstochowy,

… do Loretto, Ossowa i Radzymina.

Ta pielgrzymka miała przede
wszystkim charakter historyczny, bowiem zaprowadziła uczestników do Ossowa
i Radzymina na cmentarze poległych w Bitwie Warszawskiej 1920 r.
W modlitewnej zadumie oddaliśmy hołd tym, którzy oddali życie w wojnie z bolszewikami o niepodległość Polski. Kolejnym etapem wędrówki było Loretto- osiedle wiejskie koło Wyszkowa, w którym króluje Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej. Z miejscem tym związany jest również kult ks. Ignacego Kłopotowskiego.
Obecnie w Loretto mieści się klasztor sióstr Loretanek i dom nowicjatu oraz dom dla starców pod nazwą „Dzieło
Miłości im. Ks. Ignacego Kłopotowskiego”.
Pielgrzymki organizowane przez ks. Jarosława są ucztą dla ducha i ciała. Z niecierpliwością oczekujemy
na kolejne propozycje pielgrzymkowych szlaków.

Sylwetka Patronki Parafii

W rok później odkryła "małą drogę dziecięctwa duchowego". Pragnęła, by jej życie stało się aktem doskonałej miłości, a cierpienie możliwością jej
pogłębienia. Niedługo potem napisała pierwszy rękopis "A", który wraz z jej kolejnymi rękopisami "B" i "C"
stanowią autobiografię świętej, opublikowaną po jej śmierci jako Dzieje duszy.
W Wielki Piątek 1896r. pojawił
się pierwszy krwotok z płuc. 30 września 1897 r. umarła, zawierzając się
Jezusowi w cierpieniu.
W 1927 roku jej święto zostało
ustanowione na 3 października.
W 1969 papież Paweł VI przeniósł
wspomnienie na 1 października, dzień
po rocznicy śmierci świętej. W 1997 r.
Jan Paweł II ogłosił ją Doktorem Kościoła.

Święta Teresa zwana też Małą Teresą urodziła
się 2 stycznia 1873 r. w Alencon we Francji. Była
ostatnim z dziewięciorga dzieci Zelii Guerin i Ludwika Martin, ludzi bardzo pobożnych, którym życie nie szczędziło cierpień –
wcześniej stracili czwórkę dzieci.
Gdy Teresa miała 4 lata, jej mama
zmarła na raka. Wówczas cała rodzina
przeprowadziła się do domu wuja Izydora w Lisieux. W wieku 8 lat rozpoczęła naukę w szkole klasztornej sióstr benedyktynek. Rok później jej siostra Paulina, z którą była zżyta, wstąpiła do
klasztoru karmelitanek w Lisieux. Teresa również chciała być członkinią tego
zgromadzenia, ale z powodu młodego
wieku jej kandydatura została odrzucona.
W 1883 r. za pośrednictwem Matki Boskiej Zwycięskiej została uzdrowiona z ciężkiej
choroby. W noc Bożego Narodzenia 1886 r. otrzymała łaskę wzmocnienia w znoszeniu cierpień.
W czternastym roku życia, gdy jej kolejna siostra Maria wstąpiła do tego samego zgromadzenia, ponownie starała się wstąpić
do Karmelu i znowu nie została przyjęta. Wraz z ojcem odbyła pielgrzymkę do Rzymu, gdzie podczas audiencji generalnej poprosiła papieża Leona XIII, aby ten wprowadził ją do zakonu w piętnastym roku życia.
Prośby jej spełniły się 9 kwietnia 1888, wówczas wstąpiła
do Karmelu w Lisieux, przyjmując imię Teresa od Dzieciątka Jezus
i Najświętszego Oblicza. Rok później, 10 stycznia rozpoczęła nowicjat, a 8 września 1890 złożyła śluby zakonne.
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Zawierz swoją rodzinę!
Zapraszamy wszystkie matki, na wspólne spotkania modlitewne,
które odbywają się w naszym kościele w każdy poniedziałek o godz.
17:00. Spotkania są okazją, aby zawierzyć wszystkie swoje rodzinne sprawy Bożej opiece.

W naszej parafii działa Grupa Biblijna!
Siostra Katarzyna zaprasza wszystkich, którzy chcą zgłębić treść
niedzielnych czytań na spotkania biblijne w każdy piątek o godz. 18:30 do
salki w domu parafialnym. Spotkania grupy to szansa do wymiany przemyśleń i pomoc w głębszym przeżyciu niedzielnej liturgii.

Schola dziecięca zaprasza!
Drogie Dzieci, gorąco zachęcamy Was do włączenia się w śpiew
scholi, którą możecie usłyszeć w czasie niedzielnej Mszy Św. o godz.
11:30. Schola spotyka się w niedziele o godz. 10:45 w domu parafialnym.
Wspólny śpiew daje wiele radości, a i modlitwa jest wówczas podwójna :)

Wizytacja duszpasterska w naszej Parafii
W dniach 11-12 marca będziemy gościli w naszej Parafii Księdza Biskup Piotra Jareckiego, który przybędzie
do nas z Wizytacją Kanoniczną, która zwyczajowo odbywa się raz na 5 lat. Zachęcamy wszystkich do licznej obecności w naszej Świątyni w tym tak uroczystym i ważnym dla Parafii dniu. Program wizytacji w dniu 11 marca
(niedziela) będzie wyglądał następująco:
•
godz. 10:00 - uroczyste powitanie Księdza Biskupa i Msza Św., w czasie której Ksiądz Biskup wysłucha sprawozdań z działalności niektórych grup parafialnych;
•
godz. 11:30 - Msza Św., w czasie której Ksiądz Biskup spotka się z dziećmi z naszej Parafii i udzieli im specjalnego błogosławieństwa. Gorąco zachęcamy do udziału wszystkich naszych najmłodszych Parafian!
•
godz. 13:00 - Msza Św. w intencji Parafian, pod przewodnictwem Księdza Biskupa, w czasie której Ksiądz
Biskup wygłosi również homilię;
•
godz. 14:00 - Misterium Pasyjne „Krzyż w życiu chrześcijanina” przygotowane przez chór i grupy działające
w naszej Parafii.
Gorąco zachęcamy szczególnie do udziału w Mszy Św. o godz. 13, a następnie w Misterium.
12 marca (poniedziałek) Ksiądz Biskup odwiedzi szkoły, domy zakonne i szpital, a w Parafii podpisze księgi metrykalne w kancelarii.
Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło.
Wśród dzieci, które wrzucą kartkę z hasłem oraz swoim imieniem,
nazwiskiem i wiekiem do skrzynki na stoliku z prasą rozlosujemy nagrody. Informacja o zwycięzcach w kolejnym numerze gazetki.
1. pora dnia, gdy na niebie widać gwiazdy;
2. miejsce, dokąd udał się Pan Jezus z uczniami po ostatniej wieczerzy;
3. czerwona, płynie w żyłach;
4. jakie drzewa rosły w Ogrodzie Oliwnym?
5. Rzym, Warszawa, Praga, Kraków;
6. uczucie, które rodzi się w sercu gdy się czegoś boisz;
7. ma korzenie, konar, gałęzie i liście;
8. uczucie, które ogarnęło Pana Jezusa gdy modlił się w Ogrójcu;
9. dzień tygodnia, w którym Pan Jezus umarł na krzyżu;
10. przeciwieństwo słowa: hałas.

Parafia Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
ul. Tamka 4A
00-349 Warszawa

www.parafianatamce.waw.pl
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