
 

 

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

Drodzy Czytelnicy, 
 Po dłuższej przerwie serdecznie zapraszamy Was, Drodzy Parafianie, do lektury kolejnego numeru naszej ga-

zetki. Tematyka podejmowana w  dzisiejszym piśmie jest różnorodna: od tematów religijnych, jak cykl o świętych 

i  błogosławionych, czy odniesienie się do święta Ofiarowania Pańskiego, przez tematy historyczne – „Kronika  para-

fii”- po tematykę z dziedziny sztuki – artykuł o ikonografii Bożego Narodzenia przygotowany przez naszą parafiankę.  

 Nasza gazetka ma ułatwić  dostęp do parafialnych informacji i aktualnych wydarzeń, przybliżyć życie wspólno-
ty i podejmowane działania. Tradycyjnie publikujemy je w części „Wydarzyło się u Świętej Teresy” oraz „Święta Tere-
sa zaprasza”. Tym razem prezentujemy również kilka bardziej rozbudowanych relacji z propozycji, które naszej 
wspólnocie parafialnej przedstawił Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Cieszy nas, że pojawiają się nowe inicjatywy! 
Gorąco zachęcamy do włączenia się również w parafialne dzieło, jakim jest nasza gazetka. Prosimy o przekazywanie 
nam zarówno tekstów, które możemy opublikować, relacji z wydarzeń i zapowiedzi kolejnych inicjatyw, jak też uwag 
i propozycji zmian. Pragniemy, aby gazetka „...u Świętej Tereski”  była naszym wspólnym parafialnym dziełem i speł-
niała Wasze oczekiwania! 

Spotkanie z ks. Kapłańskim dotyczące Encykliki LUMEN FIDEI 

 W poniedziałek, 21 października 2013 r. odbyło się zapowiadane wcześniej spot-
kanie z księdzem Zbigniewem Kapłańskim. Tematem tego spotkania była Encyklika pa-
pieża Franciszka LUMEN FIDEI, znana jako encyklika „na cztery ręce”, przygotowana 
przez papieża Benedykta XVI, a opublikowana przez papieża Franciszka 5 lipca 2013 r. 
Staraniem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej (POAK) encyklika ta była rozprowa-
dzana w naszym kościele zaraz po jej opublikowaniu, a w okresie wakacyjnym sprzeda-
no 70 egzemplarzy. Dlatego też członkom POAK wydało się wskazane zorganizowanie 
spotkania na ten temat. Ksiądz Zbigniew chętnie przyjął zaproszenie i podzielił się 
z zebranymi dość licznie w salce katechetycznej parafianami swoimi refleksjami na te-
mat Encykliki „Światło Wiary”.  

 Papieski dokument o wierze składa się z 60 paragrafów, dzieląc się na wstęp i czte-
ry rozdziały. Rozdział pierwszy − Myśmy uwierzyli miłości − przedstawia wiarę starotes-
tamentalnego patriarchy Abrahama oraz Narodu wybranego, by w końcowej części 

przejść do tematu pełni wiary zbawczej w osobę Jezusa Chrystusa, doświadczanej we wspólnocie eklezjalnej. W roz-
dziale drugim − Jeżeli nie uwierzycie, nie zrozumiecie − papież zajął się związkiem wiary z miłością, rozumem, szuka-
niem Boga oraz teologią. W trzecim rozdziale − Przekazuję wam to, co przejąłem − poruszona jest problematyka 
przekazywania wiary we wspólnocie wierzących. Czwarty rozdział − Bóg przysposabia im miasto − dotyczy spełnie-
nia wiary w relacjach międzyludzkich, w rodzinie, życiu społecznym, w postawie wobec cierpienia i śmierci. Doku-
ment kończy modlitwa do Matki Bożej jako Błogosławionej, która uwierzyła. 

 24 listopada 2013 r. papież Franciszek ogłosił Adhortację apostolską EVANGELII GAUDIUM (Radość Ewange-
lii). Jej tekst został m. in. dołączony do jednego z numerów  „Gościa Niedzielnego”. Zachęcamy do lektury tego doku-
mentu. Ksiądz Zbigniew Kapłańskim zgodził się na kolejne spotkania, może więc jednym z tematów będzie ta właś-
nie Adhortacja.  



 

 

Uroczystość Chrystusa Króla 

Zakończenie Roku Wiary oraz Msza Święta Patronalna Akcji Katolickiej 
24 listopada Kościół katolicki uroczyście zakończył ogłoszony przez Ojca św. Benedykta XVI Rok Wiary. Rów-

nież w naszym kościele w tym dniu kapłani w szczególny sposób nawiązywali do hasła kończącego się roku liturgicz-
nego. W czasie Mszy św. o godz. 10 można było uzyskać odpust zupełny w związku z uroczystym zakończeniem Roku 
Wiary. Była to jednocześnie Msza św. Patronalna Akcji Katolickiej w związku z przypadającą uroczystością Chrystusa 
Króla. 

Tydzień później, w pierwszą niedzielę adwentu, rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny, który upłynie pod ha-
słem „Wierzę w Syna Bożego”. 

22 rocznica objęcia parafii przez ks. Proboszcza Ryszarda Lewandowskiego 

12 grudnia minęła 22 rocznica objęcia funkcji proboszcza w naszej parafii przez ks. prałata Ryszarda Lewan-
dowskiego. W szczególny sposób dziękowaliśmy Panu Bogu za te lata posługi ks. Proboszcza w czasie Mszy św. w dniu 
17 grudnia o godz. 7:00, prosząc jednocześnie o dalsze łaski dla ks. Ryszarda i błogosławieństwo dla naszej parafii. 
Korzystając z okazji, pragniemy również na łamach „...u Świętej Tereski” złożyć księdzu Proboszczowi serdeczne życze-
nia wielu Łask Bożych i siły w niemałym trudzie prowadzenia naszej wspólnoty parafialnej na drodze do lepszego po-
znania i przeżywania wiary w Chrystusa i Ewangelię. Jednocześnie mówimy w imieniu redakcji i całej wspólnoty para-
fialnej serdeczne „Bóg zapłać!” za dotychczasową pracę na rzecz parafii. 

Boże Narodzenie 

„Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi…” - tymi słowami kolędy rozpo-
częliśmy Mszę Narodzenia Pańskiego, popularnie zwaną Pasterką. Bezpośred-
nio poprzedziło ją nabożeństwo adwentowe, które rozpoczęło się 24 grudnia 
o godz. 23:30. Jak co roku pani Zakrystianka przygotowała na Święta szopkę, 
która, podobnie jak w roku ubiegłym, znajduje się nie w kaplicy w nawie bocz-
nej lecz przed ołtarzem. Zachęcamy, aby każdy znalazł chwilę, by pokłonić się 
Świętej Dziecinie i zanieść do niej swoje modlitewne prośby.  

Uroczystość Objawienia Pańskiego 

Powszechnie znana jako Święto Trzech Króli jest jednym ze świąt nakaza-
nych w Kościele katolickim. Tego dnia – 6 stycznia, we wszystkich kościołach doko-
nuje się obrzędu poświęcenia kadzidła i kredy. Kredą oznaczamy drzwi naszych do-
mów, dając tym samym świadectwo naszej wiary, a kadzidłem tradycyjnie okadza-
my mieszkania. Jak co roku w naszym kościele rozprowadzania kadzidła i kredy 
podjął się Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. 

Msza św. na zakończenie 2013 roku 

Jak co roku, Msza św. odprawiana w naszej parafii 31 grudnia o godz. 18 była okazją do podziękowania Bogu 
za wszelkie łaski, których w mijającym roku doświadczyliśmy i zaniesienia wspólnych próśb o dalsze błogosławień-
stwo na zbliżający się nowy rok. Jest to również zawsze moment, w którym ks. Proboszcz podsumowuje mijający rok 
z perspektywy naszej parafii. W skrócie rok 2013 wyglądał następująco: 

- odbyło się 26 chrztów, 6 ślubów oraz 9 pogrzebów; do I Komunii św. przystąpiło 81 dzieci, a sakrament 
bierzmowania przyjęła grupa 26 młodych ludzi z II klas gimnazjum i starszych; sakramentu namaszczenia 
chorych udzielono 10 osobom; 

- w ciągu całego roku rozdano 60 tyś. Komunii św., 60 intencji mszalnych pozostało wolnych. 

Jasełka w wykonaniu dzieci ze świetlicy środowiskowej 

 To kolejna tradycja okresu Bożego Narodzenia w naszej parafii. 12 stycznia 
dzieci ze świetlicy prowadzonej przez siostry szarytki zaprezentowały w czasie 
wszystkich Mszy św. Jasełka. W tym roku nie było to bezpośrednie pokazanie historii 
narodzin Jezusa, ale uwspółcześniona opowieść, która miała nam pokazać, że Boże 
Narodzenie to nie wydarzenie z przeszłości. To rzeczywistość, która powinna być 
widoczna w naszym życiu i postępowaniu każdego dnia. W ten bowiem sposób daje-
my świadectwo o sobie samym i o naszej wierze. Dziękujemy dzieciom i siostrze Te-
resie za to pouczające przedstawienie! 



 

 

Ikonografia Bożego Narodzenia 
 Plastyczne wizje Bożego Narodzenia kojarzymy głównie ze świątecznych karnetów i pocztówek, powtarzają-
cych pewien schemat. Stykamy się z nimi również na obrazach z minionych epok. Bogata ikonografia częstokroć na-
wiązuje do tekstów apokryficznych. Warto zapoznać się ze znaczeniem pewnych elementów, z których każdy ma swo-
ją symbolikę. 

Stajnia lub dom – utrwalone w sztuce zachodniej 
dzięki przekazom z ewangelii Mateusza. 

Grota – w sztuce wschodniej jako ilustracja przeka-
zu z Biblii (księga Izajasza) oraz apokryfu1 - proto-
ewangelii Jakuba. Ma bogate znaczenie symboliczne: 
1) kojarzone z wnętrzem Ziemi, co zgadza się 
z przekazem, że Światło przyszło na świat zrodzone 
w mroku. 2) Zamknięte, szczelne, kamienne wnętrze 
ze względu na to, iż przypomina grób, może być tak-
że zapowiedzią męki Chrystusa. 

Architektura w tle – w okresie średniowiecza bu-
dowle w stylu gotyckim (ewentualnie romańskim) 
to symbol triumfu chrześcijaństwa, zaś ruiny staro-
żytnych budynków oznaczają obalenie pogaństwa 
i grzechu przy przyjście na świat Chrystusa.  Podob-
nie złamana kolumna przypomina o zniesieniu kul-

tu dawnych bożków. 

Trzej Królowie – pojawiają się z Złotej Legendzie Jakuba de Voraigne’a i apokryfie - ormiańskiej Ewangelii Dzieciń-
stwa. Pierwotnie przedstawiano ich jako magów, od VI w. – jako królów. Potem dodano im także korony i nimby. 
Ewangelie nie wymieniają imion magów – informacje te zaczerpnięte zostały z apokryfów. Każdy z królów  reprezen-
tował inny naród (zróżnicowanie w pochodzeniu magów) oraz przyniósł inny dar, symbolizujący status obdarowane-
go. Melchior reprezentował Persów, a w darze przyniósł mirrę - symbol człowieczeństwa. Baltazar - przedstawiciel 
ludności pochodzenia arabskiego - przyniósł złoto - symbol godności królewskiej. Kacper - Hindus, podarował kadzi-
dło - symbol Bóstwa. Ilość magów może być różna – czasem jest ich 
czterech, dwunastu lub więcej. Wskazanie przez Dzieciątko na głowę 
najstarszego mędrca uważano za uznanie jego mądrości, oddanie hołdu 
nauce. 

Święty Józef – do średniowiecza przedstawiany jako starzec, później 
jako młody mężczyzna. Często wykonuje on obowiązki domowe – 
np. gotuje zupę. Według apokryfów przeznaczył swoje odzienie na pie-
luchy – to też można niekiedy spotkać na przedstawieniach. 

Wół i osioł – według proroków, Izajasza i Habakuka, były to jedyne 
zwierzęta, które rozpoznały Pana i ukłoniły się przed nim. 

Anioły dmące w trąby oznajmiają narodziny Mesjasza. Ponieważ trąby 
nawiązują też do symboliki apokaliptycznej, można uznać je za zapo-
wiedź Sądu Ostatecznego. 

Świeca – światło oznacza obecność Boga. 

Czerwone goździki, irysy, drzewo figowe, zabandażowane jak mar-
twe Dzieciątko – zapowiedzi Męki Chrystusa.  

Tekst: Magda Bilińska 

1Apokryfy – teksty opisujące dzieje postaci, pojawiające się w Biblii, ale niewchodzące 
w skład kanonu biblijnego (nieuznane za natchnione).  

Użyte obrazy: 

1. Antoniazzo Romano, ok. 1480-85, Galleria Nazionale d'Arte Antica w Rzymie 

2. Hieronim Bosch, ok. 1510, Museo del Pradow Madrycie 
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…czyli Święci, których będziemy wspominać w lutym 
 Zapraszamy do naszego „kącika Świętych”. W kolejnej już jego części przedstawiamy sylwetki świętych, których wspomnie-
nie Kościół obchodzić będzie w lutym. Mamy nadzieję, iż ich lektura stanie się zachętą do szerszego zgłębiania lektury żywota 
świętych, ich nauczania i  ewangelizacyjnej roli w dziejach Kościoła. 

1 II - św. Brygida z Kildare (452 - 523). Dziewica. Pogodna i hojna, energiczna i przedsiębiorcza, dobra i sprawiedliwa. Założyła 
w Kildar, na zachód od Dublina, pierwszy klasztor w Irlandii. Niosła pomoc cierpiącym i ubogim. Jest patronką Irlandii i opiekunką 
pracujących na roli.  
2 II - św. Katarzyna Ricci (23 IV 1522 - 2 II 1590). Dziewica, zakonnica. Kiedy miała 5 lat, po śmierci matki, została umieszczona 
na wychowanie w klasztorze benedyktynek, gdzie opatką była jej ciotka. Mając kilkanaście lat, wstępuje do klasztoru dominikanek 
w Prato. W kilka lat później zostaje przeoryszą. Wielka mistyczka i stygmatyczka. Przeżywała w sposób wyjątkowy mękę Chrystu-
sa. Swój apostolat spełniała za pomocą listów kierowanych do ważnych osobistości życia kościelnego i świeckiego. Zostawiła po 
sobie pisma ascetyczne, utwory poetyckie, korespondencję. 
3 II - św. Błażej (zm. ok. 316). Biskup i męczennik z Sebasty w Armenii. Studiował filozofię. Został lekarzem. Porzucił swój zawód 
i podjął życie na pustyni. Stamtąd wezwano go na stolicę biskupią w rodzinnym mieście. Podczas prześladowań za cesarza Licyniu-
sza został aresztowany i uwięziony, a po okrutnych torturach ścięty mieczem. Patron m. in. kamieniarzy i miasta Dubrownika. 
Opiekun zwierząt. Jeden z Czternastu Świętych Wspomożycieli.  
3 II - św. Oskar (801 - 865). Urodził się w rodzinie szlacheckiej we Francji. Pierwszy biskup Hamburga, arcybiskup Bremy, legat 
papieski na kraje skandynawskie. "Apostoł Północy" - ewangelizował Danię, a następnie Szwecję, gdzie zbudował pierwszy kościół. 
Ochrzcił Eryka, króla Jutlandii, zwalczał handel niewolnikami. Jest patronem Szwecji.  
4 II - św. Joanna de Valois (1464 - 4 II 1505). Księżna, córka Ludwika XI, króla Francji, i Charlotty Sabaudzkiej. Otaczała troską 
chorych, upośledzonych, opuszczonych. Była człowiekiem modlitwy i wyrzeczenia. Założyła zakon klauzurowy annuncjatek, któ-
rych celem było naśladowanie cnót Najświętszej Maryi Panny. 
5 II - św. Agata (zm. 251). Dziewica i męczennica z Katanii na Sycylii. Po przyjęciu chrztu postanowiła poświęcić się Chrystusowi. 
Jej uroda zwróciła uwagę Kwincjana, prefekta miasta. Zaproponował jej małżeństwo. Agata odmówiła, wzbudzając w odrzuconym 
senatorze pragnienie zemsty. Namiestnik oddał Agatę do domu rozpusty, a następnie skazał na okrutne tortury, podczas których 
obcięto jej piersi. Poniosła śmierć, rzucona na rozżarzone węgle.  
6 II - Świętych męczenników Paweł Miki (1565-1597) i Towarzyszy. Św. Paweł urodził się koło Kioto w zamożnej rodzinie. 
Kształcił się u jezuitów, do których potem wstąpił. Po nowicjacie i studiach jako katecheta przemierzył niemal całą Japonię, głosząc 
naukę Chrystusa. Aresztowano go i poddano torturom, aby wyrzekł się wiary. W pobliżu miasta Nagasaki wraz z innymi chrześcija-
nami został ukrzyżowany, a następnie przebity włócznią. Są to pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu.   
7 II - św. Teodor (zm. 306). Legionista w armii cesarza Maksymina. Jako chrześcijanin odmówił wykonania rozkazu potwierdze-
nia wiary przez złożenie na ołtarzach pogańskich bóstw ofiary z kadzidła. natychmiast aresztowany i poddany najbardziej wyszu-
kanym mękom. Dręczono go głodem, rozciągano na koźle, wreszcie spalono go żywcem. 
8 II - św. Hieronim Emiliani (1486-1537). Kapłan. Po przemianie swego życia służył chorym, ubogim i opuszczonym. Około roku 
1530 założył pierwszy w historii sierociniec. W kolejnych placówkach, które zakładał łączono wychowanie sierot z nauką zawodu. 
Budował także szpitale i domy opieki. Z myślą o prowadzeniu podjętego dzieła założył w Somasca zgromadzenie zakonne Klery-
ków Regularnych, które do dzisiaj realizuje program wytyczony przez Świętego. Zmarł jako ofiara epidemii, w czasie której pielę-
gnował chorych. Beatyfikowany w 1747 roku, kanonizowany w 1767. Patron sierot i opuszczonej młodzieży.  
9 II - św. Apolonia (zm. 248/249). Dziewica i męczennica. Zginęła ponieważ nie chciała zaprzeć się wiary w czaie pogromu chrze-
ścijan w Aleksandrii. "Pontyfikat krakowski" z XV wieku nazywa św. Apolonię patronką Regni Poloniae Królestwa Polskiego.  
10 II - św. Scholastyka (zm. 10 II 542). Dziewica. Pochodziła z Nursji. Ksieni klasztoru żeńskiego w Plombariola, w pobliżu klasz-
toru na Monte Cassino, założonego przez jej brata św. Benedykta. Uważana za matkę duchową rodzin wszystkich benedyktynek. 
11 II - św. Grzegorz II (669 - 11 II 731). Rzymianim, papież.  Po śmierci Konstantyna został wybrany jego następcą. Dopiero wte-
dy otrzymał święcenia kapłańskie, sakrę biskupią, a następnie władzę Najwyższego Kapłana. Podczas 16 lat pontyfikatu realizował 
program rozszerzenia chrześcijaństwa w Niemczech, dokąd wysłał św. Bonifacego. Po najeździe Longobardów na państwo kościel-
ne i zniszczeniu Rzymu zajął się odbudową miasta oraz spustoszonego kraju.  
12 II - św. Benedykt z Aniami (750-821). Mając 24 lata wstąpił do klasztoru Saint-Seine. Niedługo potem został opatem. Szukając 
form życia bardziej doskonałego, udał się na pustelnię. W wyniku przemyśleń założył klasztor oparty na odnowionej regule. W ko-
lejnych latach podjął reorganizację i dzieło odnowy życia zakonnego w całym cesarstwie Franków. Doradca Ludwika Pobożnego.   
13 II - bł. Jordan z Saksonii (zm. 12/13 II 1237). Francuski zakonnik, prezbiter. W 1220 r. wstąpił do zakonu dominikanów,  
dwa miesiące później został prowincjałem Lombardii, a w 1222 r. generałem zakonu. Podejmował działalność porządkującą prawo 
zakonne, troszczył się o wykształcenie zakonników. Podczas podróży z Ziemi Świętej okręt, którym płynął, rozbił się na wybrzeżu 
syryjskim i Jordan utonął. Beatyfikowany przez Leona XII w 1827r.  
14 II - święci Cyryl (826-869), mnich, i Metody (815-885), biskup, patroni Europy. Bracia. Na żądanie cesarza Michała III  wy-
ruszyli do kraju Saracenów a później Chazarów na Krym, aby rozwiązać spory religijne między chrześcijanami, Żydami i Saracena-
mi. Po udanej misji, około roku 863, na prośbę księcia Rościsława udali się z na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język sło-
wiański pisany pierwszym, stworzonym przez siebie alfabetem słowiańskim (głagolicą). Św. Cyryl przetłumaczył Pismo Święte 
najęzyk staro-cerkiewno-słowiański. W Rzymie św. Cyryl przyjął święcenia kapłańskie i był rzymskim zakonnikiem. Po jego śmier-
ci papież Hadrian II konsekruje św. Metodego na arcybiskupa Moraw i Panonii (obecnie Węgry) oraz daje mu uprawnienia legata. 
 



 

 

Jako biskup kontynuuje rozpoczęte dzieło. Z powodu wprowadzenia obrządku słowiańskiego, mimo aprobaty Rzymu, jest atako-
wany przez arcybiskupa Salzburga, który podczas synodu w Ratyzbonie uwięził go w jednym z bawarskich klasztorów. Interwen-
cja papieża Jana VII przynosi św. Metodemu wolność. Udaje się ponownie do Rzymu, a stamtąd do Konstantynopola. 31 XII 1980 r. 
papież Jan Paweł II ogłosił obu świętych współpatronami Europy, tym samym podnosząc dotychczas obowiązujące wspomnienie 
do rangi święta obok św. Benedykta, którego papież Paweł VI ogłosił patronem Europy.  
15 II - św. Klaudiusz de la Colombiere (1641 - 1682). Kapłan, zakonnik. Jako spowiednik sióstr z klasztoru wizytek w Parayle-
Monial, poznał św. Małgorzatę Marię Alacoque, apostołkę kultu Najświętszego Serca Jezusowego. Od tej chwili upowszechniał na-
bożeństwo do Serca Pana Jezusa. W 1676 r. został kapelanem księżnej Yorku, Marii Beatrycze d'Este, przyszłej królowej Anglii. 
Za nawrócenie księcia Yorku i kilku anglikanów, został wtrącony do lochów, a następnie wydalony z kraju. Beatyfikowany 
w 1929 r., kanonizowany przez Jana Pawła II w 1992 r.  
16 II - św. Julianna (zm. 305). Była jedyną chrześcijanką w rodzinie. Ojciec, zaciekły poganin, zamierzał wydać ją za prefekta Ni-
komedii. Kiedy Julianna stanowczo odmówiła kazał przyprowadzić ją przed sąd, któremu przewodniczył i skazał na tortury, a na-
stępnie śmierć przez ścięcie mieczem. Relikwie męczennicy rozdzielono pomiędzy wiele kościołów Włoch, Hiszpanii i Holandii.   
17 II - Siedmiu Świętych Założycieli Zakonu Serwitów Najświętszej Maryi Panny. Najbardziej znanym z nich jest św. Aleksy 
Falconieri (1210 - 1310) - florencki kupiec. W odpowiedzi na objawienia Matki Bożej, które miały miejsce w Wielkanoc 1215 r. 
oraz 15 VIII 1233r. we Florencji św. Aleksy wraz z sześcioma rówieśnikami, również florenckimi kupcami, porzucił zajęcia i usunął 
się na ubocze, gdzie żył w ubóstwie i pokucie. Założyli oni pobożną konfraternię, która podejmowała zadośćuczynienie za życie 
i grzechy współziomków. Jej członkowie rozważali Mękę Pańską i czcili Matkę Bożą Bolesną. W 1233 r. powołali nowy zakon, 
tzw. serwitów, czyli sług Maryi. Jako wędrowni kaznodzieje przemierzyli Italię, Francję, Niemcy i Węgry. Dotarli nawet do Polski. 
W 1304 r. Stolica Apostolska zatwierdziła ich Zakon. Papież Benedykt XIII w 1725r. wyniósł wszystkich siedmiu współzałożycieli 
zakonu serwitów do chwały ołtarzy, a papież Leon XIII zaliczył ich w poczet świętych.  
18 II – św. Guido (lub Guidolino) da Pietro (ok. 1400 -  18 II 1455). W wieku 20 lat wstąpił do zreformowanego konwentu do-
minikanów w Fiesole. Autor wielu dzieł malarskich. Wezwany do Rzymu przez papieża Eugeniusza IV wymalował dwie kaplice 
w kościele św. Piotra i w Pałacu Watykańskim. Na polecenie papieża Mikołaja V przyozdobił jego prywatną kaplicę i prywatny 
apartament (1445-1449). Pracował także w Kortonie, w konwencie św. Dominika (1438 r.) i w katedrze w Orvieto (1447 r.). 
Beatyfikowany został przez Jana Pawła II w 1982 r. W Polsce jest patronem historyków sztuki.  
19 II – bł. Konrad z Piacenzy (1290 - 19 II 1351).  Pustelnik. W czasie polowania spowodował pożar, za co skazano na śmierć 
niewinnego człowieka. Dowiedziawszy się o tym, Konrad przyznał się do winy, a następnie sprzedał swój majątek wynagradzając 
straty. Po tym wydarzeniu jego małżonka wstąpiła do klasztoru klarysek, a bł. Konrad zaczął prowadzić żywot wędrownego ascety. 
Osiadł jako pustelnik w dolinie Noto koło Syrakuz na Sycylii. Posiadał dar proroctwa.  
20 II – św. Zenobiusz (zm. ok. 310). Lekarz i kapłan w Sydonie (Liban). Poniósł śmierć męczeńską wraz ze swoim biskupem 
w Antiochii Syryjskiej, która była wówczas stolicą prowincji rzymskiej.  
21 II – św. Piotr Damiani (1007 - 1072). Opat, biskup, doktor Kościoła. Wcześnie osierocony, wykształcenie zawdzięczał starsze-
mu bratu. Studiował w Rawennie, Faenzie i Farmie. Przyjął święcenia kapłańskie. Po pewnym czasie zrezygnował z czynnego życia. 
Został mnichem, a następnie opatem eremu w Fonte Avellana. Odnowił życie zakonne. Był przyjacielem kolejnych cesarzy: Ottona 
III i Henryka IV doradcą papieży: Klemensa II, Damazego II, Leona IX, Stefana II. Ten ostatni mianował go biskupem Ostii i kardyna-
łem. Piotr Damiani pracował nad wewnętrzną odnową Kościoła. Był legatem papieskim na synodach, wielokrotnie pełnił funkcję 
mediatora. Wielki znawca Biblii i Ojców Kościoła oraz znakomity prawnik, kanonista. Pozostawił bogatą spuściznę literacką, w tym 
240 utworów poetyckich. 
22 II  - św. Małgorzata z Kortony (1247-1297). Pokutnica i tercjarka z Toskanii. Wyróżniała się niezwykłą urodą. Prowadziła 
życie będące zgorszeniem dla okolicy. Nieoczekiwana śmierć kochanka spowodowała w niej wewnętrzny wstrząs. Oddała się suro-
wej pokucie. Z czasem doświadczyła mistycznych łask. Wywarła poważny wpływ na wielu ludzi we Włoszech, Francji, Hiszpanii. 
23 II – św. Polikarp ze Smyrny (zm. ok. 167). Biskup Smyrny, męczennik, uczeń św. Jana Ewangelisty. W Rzymie z papieżem Ani-
cetem prowadził rozmowy ustalające termin obchodzenia Wielkanocy. Prokonsul Stacjusz Kodrados nakłaniał go do zaparcia się 
wiary na co św. Polikarp odpowiedział: "Osiemdziesiąt sześć lat służę Chrystusowi, nigdy nie wyrządzi mi krzywdy jakżebym mógł 
bluźnić memu Królowi i Zbawcy?" Został skazany na śmierć przez spalenie. Gdy na stadionie wykonywano na nim wyrok, płomie-
nie się go nie imały. Zabito go zatem pchnięciem sztyletu. Pozostawił po sobie list do Filipian - świadectwo tradycji apostolskiej.  
24 II - św. Marek Marconi (1480-1510). Zakonnik. Urodził się niedaleko Mantui. Jako 16-letni młodzieniec wstąpił do klasztoru. 
Zasłynął z życia pobożnego i daru prorokowania.  
25 II - Św. Cezary z Nazjanzu (330-369). Pochodził z rodziny świętych: ojciec św. Grzegorz z Nazjanzu, matka św. Nona, siostra 
św. Gorgonia, brat św. Grzegorz Teolog. Był cesarskim lekarzem w Konstantynopolu. Cesarz Walens mianował go namiestnikiem 
i powierzył zarządzanie dobrami prowincji Bitynii. Cezary przyjął chrzest mając 38 lat. Wkrótce potem zrezygnował z życia pu-
blicznego, zostając pustelnikiem.  
26 II - św. Aleksander (250-328). Biskup i patriarcha Aleksandrii. Żarliwy obrońca wiary. Zwołał synod biskupów Egiptu i Libii 
(320). Uczestniczył w pierwszym soborze powszechnym w Nicei (325 r.). Znany orator i autor listów, których część się zachowała.  
27 II - św. Gabriel od Matki Bożej Bolesnej (1838-1862). Urodził się w Asyżu jako Francesco Possenti. Po krótkim okresie swo-
bodnej młodości wstąpił do klasztoru pasjonistów w Morovalle, gdzie przyjął imię zakonne Gabriel. Podejmując pokutę, wyrzecze-
nia oraz pogłębiając w sobie nabożeństwo do Męki Pańskiej i do Matki Bożej Bolesnej w ciągu zaledwie kilku lat doszedł do praw-
dziwej świętości. Beatyfikowany w 1908 r., kanonizowany w 1920 r.  
28 II - św. Hilary I (zm. 29 II 468). Papież. Pochodził z Sardynii. Był legatem papieskim na synodzie w Efezie. Został wybrany 
na stolicę Piotrową 19 XI 461 r. Próbował uporządkować Kościół od strony administracyjnej, zwłaszcza na terenie Galii. W Rzymie 
wybudował m. in. bazylikę św. Wawrzyńca za Murami.  



 

 

…czyli historia kościoła i parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus na Tamce 
 Drodzy Czytelnicy, kontynuujemy nasz cykl, w ramach którego chcemy przybliżyć historię naszej parafii, jej ży-
cia, jak również jej centralnego ośrodka, jakim jest nasza świątynia. Opieramy nasz tekst w całości na zapisach Księgi 
Parafii zapoczątkowanej w 1938 roku i kontynuowanej przez kolejnych pracujących tu proboszczów. Stylistykę i orto-
grafię pozostawiliśmy niezmienioną, by podkreślić przemijanie upływającego czasu. 

 Przypominamy, że w dotychczas opublikowanych na łamach naszej gazetki historycznych notatkach omówiliśmy 
okres od położenia fundamentów kościoła (rok 1927) do zakończenia swej posługi duszpasterskiej przez piątego pro-
boszcza naszej parafii –  ks. prof. dr. Bolesława Rosińskiego. Okres Jego posługi (od 15 stycznia 1954 r. do 12 kwietnia 
1960 r.) to czas dalszej stopniowej odbudowy ze zniszczeń wojennych oraz organizowania i utrwalania normalnego 
okołokościelnego życia parafialnego. W kwietniu 1960 r. ks. proboszcz prof. Bolesław Rosiński zrezygnował z probo-
stwa, poświęcając się w całości swoim zainteresowaniom naukowym na Akademii Teologii Katolickiej w Warsza-
wie. Do końca swego życia – zmarł 20 listopada 1964 r. - mieszkał na pierwszym piętrze naszej plebanii pozostając 
w bardzo dobrych relacjach ze swym następcą na probostwie - ks. Bronisławem Piórkowskim.  

 Władza Archidiecezjalna pismem z dnia 25 marca 1960 roku, za nr 2601/AP/60 mianowała księdza dr. Bronisła-
wa Piórkowskiego – administratorem parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie przy ul. Tamka 2. Był to szó-
sty proboszcz naszej parafii. 

Historia powstania parafii i budowy kościoła na Powiślu w Warszawie – cz. VII 

„Dnia 12 kwietnia 1960 roku Ksiądz Infułat Stanisław Mystkowski – dziekan dekanatu Warszawa – Śródmieście na 
podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego przekazał mi administrowanie parafii od dotychczasowego administratora 
Księdza prof. Bronisława Rosińskiego. 

Obowiązki wikariuszowskie spełniali nadal ks. dr. Jan Bartosiewicz, ks. Edmund Wilemski i ks. Tadeusz Dajczer. 

Organistą był pan prof. Tadeusz Trzebiatowski. 

Początek pracy w parafii był dla mnie bardzo trudny: nie posiadałem mieszkania na plebanii, brak kontaktu z parafia-
nami – tylko nieliczni z parafian byli związani z parafią. Frekwencja na nabożeństwach mała. 

Kościół w połowie zgruzowany, tylko plany remontu zatwierdzone. Absyda dawnego kościoła stała nierozebrana. Dach 
zniszczony nad całym kościołem i plebanią. Kościół nie był wyposażony w rynny i rury spustowe, brak instalacji: elek-
trycznej, mikrofonowej i centralnego ogrzewania. Na plebanii brak instalacji gazowej. 

Ponadto na parafii ciążyły długi tak przedwojenne jak i zaciągnięte u parafian przez Ks. prof. Rosińskiego. Urząd Skar-
bowy za rok 1959 wymierzył podatek w wysokości 260.000 zł. 

W maju 1960 roku rozpocząłem prace związane z remontem kościoła od rozbiórki zniszczonej absydy, prace te były 
prowadzone intensywnie przy udziale licznego zespołu pracowników i parafian. Trwały trzy miesiące. We wrześniu 
założono fundamenty pod przeprojektowane prezbiterium. 

J. E. Ks. Bp. Dr. Jerzy Modzelewski w dniu 16 października 1960 roku dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod 
nową część remontowanego Kościoła. 

Prace związane z remontem kościoła trwały do roku 1961 włącznie. 

W roku 1960 nastąpiła zmiana wikariuszy na miejsce ustępujących, na to stanowisko Władza Kościelna skierowała Ks. 
mgr. Tadeusza Strąkowskiego i ks. mgr. Jana Sikorę. 

We wrześniu 1960 roku wyprowadziły się z III piętra plebanii osoby świeckie, które zajmowały trzy pokoje, to dało 
sposobność do wygospodarowania dla mnie mieszkania na plebanii na II piętrze. Sprowadziłem się przy końcu wrze-
śnia 1960 roku. W kościele przeprowadzono instalacje centralnego ogrzewania i elektryczną. Na plebanii założono in-
stalację gazową. 

Od 26 lutego do 12 marca 1961 odbyły się Misje św., które prowadzili Ojcowie Bernardyni. 

Ufundowany został obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy i wprowadzono wieczystą nowennę ku Jej czci. 

 

 



 

 

4 czerwca 1961 roku poświęcono obraz św. Antoniego, a dnia 22 października 1961 obraz św. Tadeusza Judy. 

W roku 1961 oprócz prac remontu zniszczonej części kościoła zajęto się zrobieniem wewnętrznej elewacji, na to złoży-
ły się prace sztukatorskie i odnowienie całego wnętrza kościoła. 

Dnia 9 grudnia 1961 roku Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Polski dokonał poświęcenia od-
remontowanej części kościoła. 

W roku 1962 zrobiono posadzkę lastrikową w kościele i przeprowadzono instalację mikrofonową. W czerwcu 1962 r. 
Władza Kościelna odwołała ze stanowiska wikariusza tut. parafii ks. mgr. Jana Sikorę, a na Jego miejsce mianowała 
ks. Józefa Stoczyńskiego. 

Dużą pomocą w pracy był ks. mgr. Jan Sikora. Ks. Sikora na swoim stanowisku wykazywał dużą gorliwość. Okazał się 
dobrym organizatorem i dzielnym współpracownikiem. Jego zalety ułatwiły mi prace tak budowlane jak i wprowadze-
nie wielkomiejskiego duszpasterstwa. Niezwykle sumiennie spełniał czynności kapelana w szpitalach znajdujących się 
na terenie parafii. 

Na skutek intensywnej i systematycznej pracy duszpasterskiej frekwencja w kościele zwiększyła się o 100%. W uczest-
niczeniu we mszy św. niedzielnej bierze już udział około 5 tyś. osób. 

Z dużym wysiłkiem prowadzone były prace dalsze przy kościele i przy uporządkowaniu placu kościelnego. Wysiłek był 
duży, gdyż parafianie byli zmęczeni ciągłą ofiarnością, trudno było zainteresować szersze grono parafian, bo można 
było zbierać ofiary tylko w kościele, stosunkowo małe grono regularnie uczęszczających ponosiło cały ciężar odbudo-
wy i prac związanych z całkowitym wykończeniem kościoła, trudności pogłębiały się jeszcze przez fakt trudności 
w otrzymaniu materiałów budowlanych. Władze Finansowe i administracyjne były zainteresowane ściągnięciem wy-
znaczonych w setki tysięcy idących podatków. Ale przy zachowaniu spokoju i dużej ostrożności udało się w roku 1962 
i 1963 wykonać sposobem gospodarczym następujące prace: wywieść około tysiąca pięciuset metrów sześciennych 
gruzu, który pozostał z rozbiórki zniszczonego i zrujnowanego Kościoła oraz z rozbiórki ścian. Jedna trzecia część całe-
go Kościoła była zniszczona i zgruzowana. W czasie odbudowy tej części Kościoła nie można było zająć się uprzątnię-
ciem i wywożeniem gruzu. W tym też czasie ogrodzono plac przy kościelny sztachetkami żelaznymi umieszczonymi 
na fundamencie gruzo-betonowym o wymiarach: wysokość 60 cm, grubość 40 cm. 

Wstawiono otwory okienne i drzwiowe do podziemi kościoła, na klatce schodowej prowadzącej na chór, wybito otwór 
drzwiowy od strony wschodniej Kościoła i założono drzwi dębowe. Położono nowy dach na bocznych nawach kościoła. 
Przedtym jednak trzeba było założyć gzyms betonowy na bocznej nawie od strony południowo-zachodniej, przy czym 
okazało się, że ściana boczna Kościoła na skutek działań wojennych wybrzuszyła się o 20 cm. zmieniono szalunek 
pod dach na bocznych nawach. Podobne prace dachowe przeprowadzone były na plebanii. Zainstalowano odgromienie 
na kościele i plebanii, prowadzono dalsze prace przy budowie organów. Zamurowano ściany boczne w kaplicy tysiącle-
cia, była tylko konstrukcja żel-betonowa oraz osadzono i oszklono górne otwory okienne. 

W dziedzinie pracy liturgiczno-duszpasterskiej dbano o urządzenie liturgiczne Kościoła, o szaty liturgiczne itp. Z wiel-
ką starannością i troską duszpasterską urządzono rekolekcje stanowe i młodzieżowe zabiegając o odpowiednich Kon-
ferencjonistów. W roku 1963 odbyła się „renowacja Misji św.” pod kierownictwem oo. Zmartwychwstańców. 

Na katechizację uczęszczało około dziewięciuset dzieci i młodzieży. Dla młodzieży najmłodszej wprowadzono specjal-
ną mszę św. niedzielną, było to aliquid novum w duszpasterstwie warszawskim. W ramach duszpasterstwa parafialne-
go przeprowadzano systematyczne pogadanki z dziedziny wychowania z rodzicami, których dzieci uczęszczały na reli-
gię. 

Dużą wagę przywiązywano do nabożeństw dodatkowych, które starano się odprawiać bardzo uroczyście. To wpłynęło 
na pogłębienie więzi parafialnej. Dużą troską otaczano chorych na terenie parafii i w szpitalach.” 

Wstęp i opracowanie: Jerzy Tempski 



 

 

Zakończyliśmy comiesięczne zbiórki na budowę Świątyni Bożej Opatrzności 
 W związku z zakończeniem zbiórek Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, który je prowadził, przesłał nam 
krótkie podsumowanie kwesty wraz z informacją, iż od lutego br., w trosce o stan i potrzeby naszej świątyni para-
fialnej, zbiórki będą kontynuowane, z tym że teraz już na potrzeby remontowe w naszej parafii. 

Poniżej przedstawiamy Wam, Drodzy Czytelnicy, podsumowanie dotychczasowej kwesty. 
  

W Alei Darczyńców w wilanowskiej Świątyni Opatrzności Bożej, po-
między licznymi tablicami pamiątkowymi, znajdziemy również tabli-
cę z napisem „PARAFIANIE KOŚCIOŁA ŚWIĘTEJ TERESY NA TAM-
CE”. 

 To właśnie dzięki ofiarności naszych Parafian uzbieraliśmy 
i  przekazaliśmy na konto budowy Centrum Opatrzności Bożej kwotę 
113 800 złotych. Raz w miesiącu prowadziliśmy zbiórkę dobrowol-
nych wpłat na budowę Świątyni Opatrzności Bożej. Trwało to blisko 
11 lat. Rozpoczęliśmy tę kwestę w marcu 2003 roku, a zakończyli-
śmy w ostatnią niedzielę 2013 roku. Rekordowa niedziela była 

w sierpniu 2008 roku – 3 000 zł, a najniższa w sierpniu 2006 roku – 200 zł.  

 Zatroskani aktualną, trudną sytuacją naszego parafialnego kościoła, postanowiliśmy, w porozumieniu 
z księdzem Proboszczem, zmienić cel naszych comiesięcznych kwest. Od lutego tego roku będziemy zbierać do-
browolne wpłaty od Was, drodzy parafianie, na potrzeby naszej wspólnoty parafialnej. Potrzeb jest bardzo wiele, 
brakuje pieniędzy na niezbędne remonty i konserwację naszej świątyni. Rozpoczniemy od zbiórki na remont 
drzwi wejściowych. Będziemy Was informować o wysokości i przeznaczeniu zebranych pieniędzy. Mamy nadzie-
ję, że poprzecie naszą inicjatywę i będziemy cieszyć się naszym Wspólnym Domem – kościołem na Tamce.  

 Jednocześnie zachęcamy wszystkich do indywidualnego wparcia Centrum Opatrzności Bożej. Poniżej poda-
jemy numer konta bankowego, w razie potrzeby pomożemy wypełnić formularz. Z każdym darczyńcą Centrum 
nawiązuje bezpośredni kontakt. 

www.centrumopatrznosci.pl  
adres  Centrum Opatrzności Bożej: ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa,  
biura: (1) ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa, tel. 22 20 19 712 
            (2) ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa, tel. 22 53 17 169 
Dane bankowe: CENTRUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ WOTUM NARODU, UL. MIODOWA 17/19, 00-246 WARSZAWA 
nr konta 47 1240 6218 1111 0010 1762 7073                         Tekst: POAK 

Tradycyjne spotkanie opłatkowe Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej 
 W tym roku w spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele innych grup działających w naszej parafii, 
dlatego też poprosiliśmy Szefową POAK o krótkie podsumowanie tego wydarzenia. Poniżej zamieszczamy prze-
kazaną nam relację. 

 W piątek 20 grudnia 2013 r. spotkaliśmy się w salce katechetycznej na tradycyjnym Spotkaniu Opłatko-
wym. Gościliśmy księdza Proboszcza i wikariusza księdza Adama, uczestników Kręgu Biblijnego pod opieką sio-
stry Aliny – urszulanki, licznych przedstawicieli Chóru Parafialnego. Było CUDNIE! Teksty biblijne przeczytały 
panie Bożena i Joanna. Ksiądz Proboszcz wygłosił piękną, mądrą, okolicznościową homilię. Siostra Alina przeka-
zała nam życzenia od swojego Zgromadzenia. Łamaliśmy się opłatkiem, składając sobie życzenia. Zasiedliśmy do 
odświętnie udekorowanych stołów (ławek szkolnych), suto zastawionych świątecznymi potrawami. Wszystko 
było pyszne, bo domowe i przyrządzone z sercem! W ciepłej, serdecznej atmosferze odkrywaliśmy coraz to nowe 
smaki i zapachy. A śpiewając kolędy wraz z chórzystami, uwierzyliśmy nawet w to, że i śpiewać każdy umie! Nie-
stety nie zrobiliśmy żadnego zdjęcia, ale zapewniam Was, że wspomnienia pozostaną w naszych sercach.  Zawsze 
takie spotkanie jest okazją do lepszego poznania siebie nawzajem i do nawiązania bliższych znajomości z osoba-
mi, które przecież znamy z widzenia. Na pewno spotkamy się jeszcze nie raz. 

 A przy okazji: na naszym spotkaniu nieobecny był pan Rafał – organista i jego żona – Aneta.  A powodem ich 
nieobecności była HANIA, ich narodzona 14 grudnia córeczka. ANETO, RAFALE, HANIU – NIECH PAN BÓG WAS 
STRZEŻE I BŁOGOSŁAWI! Przyjmijcie kochani takie życzenia od całej wspólnoty parafialnej! 

Joanna Jackowska 



 

 

Na spotkanie z dr. Kazimierzem Szałatą 
 ŚWIATOWY DZIEŃ TRĘDOWATYCH przypada co roku na ostatnią niedzielę 
stycznia. W niedzielę 26 stycznia, gościć będziemy w naszym kościele na Mszy św. 
o godz. 13:00 pana dr. KAZIMIERZA SZAŁATĘ, prezesa Fundacji Polskiej Raoula Folle-
reau, fundatora Międzynarodowej Unii Follereau, który przybliży nam działalność Fun-
dacji i przedstawi aktualną sytuację w dziedzinie walki z trądem. Po Mszy św. kwesto-

wać będziemy na wsparcie działalności Fundacji Raoula Follereau. Serdecznie zapraszamy na spotkanie z panem 
Kazimierzem Szałatą i prosimy o wsparcie tej inicjatywy. 

 Poniżej garść informacji zaczerpniętych z informatora Fundacji. 

 Światowy Dzień Trędowatych ogłoszony został w 1954 roku przez wielkiego francuskiego filozofa, dzienni-
karza i humanistę Raoula Follereau, który całe swoje życie poświęcił ludziom biednym, chorym i  wyrzuconym 
na margines życia społecznego. Zafascynowany świadectwem pustelnika i misjonarza Karola de Faucauld, któ-
ry był przykładem radykalnego zaufania Chrystusowi, Follereau nie godzi się na wygodę życia w stabilnym kom-
forcie europejskiej, dobrze rozwiniętej cywilizacji. Podróżując po krajach misyjnych i odkrywając raz po raz 
straszne leprozoria,  w których ludzie dotknięci trądem, pozbawieni jakiejkolwiek opieki, skazywani byli na dłu-
gie lata koszmarnych cierpień, spotyka przy nich najczęściej tylko odważnych misjonarzy, którzy przezwyciężając 
zwykły ludzki lęk, potrafili nieść pomoc tym, o których zapomniał świat. (o. Damian, o. Beyzym, matka Eugenia 
czy Matka Teresa to tylko przykłady heroicznego ewangelicznego oddania.) 

Co warto wiedzieć o trądzie? 

− To jedna z najstarszych chorób, jaką zna ludzkość. 
− Trąd jest chorobą występującą w najuboższych rejonach świata. 
− Walka z trądem to jedna z najpiękniejszych kart misyjnej i charytatywnej pracy Kościoła. 
− Od 1952 roku zastosowanie sulfonów pozwalało na łagodzenie rozwoju choroby. 
− Od 1981 roku dzięki zastosowaniu polichemioterapii trąd stał się chorobą wyleczalną. 
− W ciągu ostatnich dwudziestu lat wyleczono skutecznie 15 milionów trędowatych. 
− Po roku 2000 liczba nowych przypadków trądu odkrywanych rocznie spadła poniżej miliona. 
− Jak dotąd nie udało się opracować szczepionki, która pomogłaby zradykalizować walkę z trudnym do zdia-

gnozowania trądem. 
− Mimo postępu w medycynie jedna z postaci trądu l’ulcère de buruli, na który zapadają najczęściej dzieci, jest 

wciąż nieuleczalna, a jedyną metodą powstrzymania jej rozwoju jest radykalna chirurgia. 
− Wśród wyleczonych z trądu na świecie żyje około 3 milionów ludzi okaleczonych przez przebytą chorobę, któ-

rzy nie są zdolni do samodzielnej egzystencji. 
− Cena zestawu antybiotyków potrzebnych do wyleczenia trędowatego to tyko 30 zł. 
− Trąd jest chorobą społeczną; mimo wyleczenia człowiek nadal pozostaje naznaczony piętnem trędowatego 

na całe życie. 
− Trąd jako choroba najbiedniejszych ma się dobrze dzięki trądowi egoizmu krajów bogatych. 

Tekst: POAK 

Wieczny odpoczynek 

racz jej dać, Panie... 

Z żalem zawiadamiamy, iż w dniu 
14 stycznia, odeszła do Pana 

ś.p. Regina Bednarek 
- Mama naszego wikariusza ks. Adama.  

Łączymy się modlitewnie z ks. Adamem 
i rodziną Zmarłej, prosząc o życie 
wieczne dla Niej, a dla jej bliskich 

o potrzebne siły i pocieszenie 
w tym trudnym momencie. 

Wizyta duszpasterska 
 Przypominamy, że na terenie naszej parafii odbywa się obecnie 
coroczna wizyta duszpasterska. Osoby, które chcą wyrazić swoją 
więź z parafią i przyjąć kapłana w domu, proszone są o zgłaszanie się 
do zakrystii. Porządek kolędy na dany tydzień wywieszony jest 
w gablocie w kruchcie kościoła. 

Biblioteka parafialna 
 W okresie wizyty duszpasterskiej biblioteka parafialna jest nie-
czynna. Osoby zainteresowane zbiorami biblioteki zachęcamy do 
kontaktu mailowego celem uzgodnienia dogodnego terminu odbioru 
lub zwrotu książek (biblioteka@parafianatamce.waw.pl). 



 

 

Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
ul. Tamka 4A             redakcja@parafianatamce.waw.pl 
00-349 Warszawa                 www.parafianatamce.waw.pl 

Na koncert kolęd! 

 W niedzielę 26 stycznia po Mszy św. wieczornej, czyli około 
godz. 18:45, odbędzie się w naszym kościele wieczór kolędowy. 
W czasie wieczoru będzie można posłuchać kolęd w wykonaniu na-
szego chóru parafialnego „Vox Coelestis” oraz poezji polskiej nawią-
zującej do cudu Bożego Narodzenia. Będzie to również okazja, aby 
z chórem i innymi parafianami oraz gośćmi spoza naszej wspólnoty 
parafialnej wspólnie pośpiewać znane nam wszystkim kolędy.  
Serdecznie zapraszamy! 

Na Mszę św. w uroczystość Ofiarowania Pańskiego 

 To święto przypadające 2 lutego, w 40 dni po Bożym Narodze-
niu, jest upamiętnieniem ofiarowania Jezusa Chrystusa w Świątyni 
Jerozolimskiej. Historycznie nawiązywało również do obrzędu 
oczyszczenia matki ofiarowywanego pierworodnego syna.  

 Począwszy od IX wieku wierni w tym dniu przynoszą do kościo-
ła do poświęcenia świece zwane gromnicami. Nazwa ta wywodzi się 
od słowa „grom”, gdyż zwyczajowo zapalano je w czasie burzy i sta-
wiano w oknach modląc się o oddalenie piorunów. Procesja z płoną-
cymi świecami na początku liturgii jest znakiem nowego kroczenia 
przez życie w jedności z Jezusem i w blaskach Jego ewangelii.  

Na Mszę św. w intencji chorych 

 W dniu święta Matki Bożej z Lourdes, 11 lutego o godz. 11 w naszym kościele zostanie odprawiona specjalna 
Msza św. w intencji osób chorych. Serdecznie zachęcamy do wzięcia w niej udziału. Jednocześnie prosimy osoby, 
w których sąsiedztwie mieszkają chorzy, którzy chcieliby wziąć udział we wspólnej modlitwie, ale mają problem 
z dotarciem do kościoła, o wsparcie ich w tym zakresie. Matka Boża z Lourdes w szczególny sposób czczona jest ja-
ko Uzdrowienie Chorych.  Co roku do miejsca jej objawień, które miały miejsce w 1858 r., pielgrzymują tysiące wier-
nych, prosząc o łaskę uzdrowienia dla siebie i swoich bliskich. 

Ludowy poeta z Limanowszczyzny, Józef Strug, tak przed wielu laty pisał o gromnicznej świecy: 

"Gdy życie nasze dobiegnie do końca, 
Gdy Bóg ostatnie godziny policzy, 
Niech nam zaświeci, jak promienie słońca, 
Światło gromnicy. 
Gdy nasze czoło pot śmiertelny zrosi, 
Gdy nasze łoże obstąpią szatani, 
Twojej obrony niech każdy uprosi - 
Gromniczna Pani! 
Kiedy nad nami zawisną czarne chmury, 
Gdy na wsze strony lecą błyskawice, 
Gdy ciemność straszna od dołu do góry: 
Święćmy gromnice! 

Matko Najświętsza! My nędzni grzesznicy, 
Pod Twoją obronę się uciekamy, 
Przed Twym obrazem, przy świetle gromnicy, 
Ciebie błagamy! 
Tyś jasna gwiazda na morzu żywota, 
Pokus się o Cię rozbiją bałwany! 
Kto się ucieka do Cię, Matko złota, 
Jest wysłuchany. 
Bądź nam Matką w życiu i przy zgonie, 
Niech Twoja łaska zawsze nam przyświeca, 
Niech nasza miłość ku Tobie zapłonie 
Jako gromnica!" 

Korzystając z okazji, przypominamy o zabezpieczeniu świec, aby roztopione pod wpływem ciepła nie kapały na po-
sadzkę i ławki.  Przy wejściu do kościoła będzie możliwość nabycia specjalnych osłonek. 


