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

Święta Wielkanocne tuż tuż...
Okres Wielkiej Nocy jest dla nas katolików czasem rodzinnego przeżywania, w postawie modlitewnego
skupienia, Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa. Nie możemy Naszego Pana zostawić Samego... Czuwajmy
razem z Apostołami w Wieczerniku w Wielki Czwartek. Pomóżmy dźwigać krzyż na Golgotę. W niedzielny poranek idźmy w procesji z Chrystusem Tryumfującym nad śmiercią, pośród bicia rezurekcyjnych dzwonów. Abyśmy wszyscy mogli włączyć się w to wspólne czuwanie, poniżej zamieszczamy informację o godzinach Mszy Św.
I nabożeństw w okresie Triduum Paschalnego, Niedzieli Zmartwychwstania i Drugiego Dnia Świąt. Zachęcamy
do jak najliczniejszej obecności!
Redakcja gazetki życzy Wszystkim Parafianom pełnych radości i nadziei
Świąt Wielkanocnych oraz obfitości łask Zmartwychwstałego Pana. Wesołego Alleluja!
Redakcja „...u Świętej Tereski”

Porządek Mszy Św. i nabożeństw
w okresie Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych
•

Liturgia Wieczerzy Pańskiej (Wielki Czwartek) - godz. 18:00;

•

Liturgia Wielkiego Piątku - godz. 18:00;

•

Liturgia Wigilii Paschalnej (Wielka Sobota) - godz. 19:00;

•

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego (Niedziela) - godz. 6:00 (Msza Św. Rezurekcyjna), 8:30, 10:00,
11:30, 13:00 i 18:00;

•

Drugi Dzień Świąt Wielkanocnych (Poniedziałek Wielkanocny) - godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00
i 18:00.

Odbyliśmy Rekolekcje Wielkopostne
Od ostatniej niedzieli (25 marca) do środy trwały w naszej Parafii rekolekcje wielkopostne, na których Słowo Boże głosił, goszczący u nas już po raz drugi, Salezjanin ks. Adam. Główne przesłanie rekolekcji nawiązywało
do hasła obecnego roku liturgicznego „Kościół naszym domem”, a więc miejscem, do którego zaprasza nas Bóg,
aby spotkać się z nami przy liturgicznym stole.
Rekolekcje to czas dogłębnej analizy własnego postępowania, czas
zadumy i refleksji, przeżywany bardzo indywidualnie. Umocnieni głębokimi treściami wygłoszonych kazań, w skupieniu przygotowujmy się
do świętowania Zmartwychwstania Pańskiego.
-1-

Wizytacja Kanoniczna Ks. Biskupa Piotra Jareckiego
Zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, co pięć lat biskup diecezjalny powinien wizytować każdą parafię swojej diecezji. Obowiązek ten może spełniać poprzez biskupa pomocniczego lub wyznaczonych kapłanów.
W tym roku wizytacja przypadła także w naszej parafii.
11 i 12 marca gościliśmy Księdza Biskupa Piotra Jareckiego, Wikariusza Generalnego Archidiecezji Warszawskiej. Wizytacja rozpoczęła się uroczystym hymnem „Ecce Sacerdos Magnus” („Oto Kapłan Wielki”) odśpiewanym w czasie powitania Księdza Biskupa
przed Mszą Św. o godz. 10, po którym Ksiądz Proboszcz złożył Księdzu Biskupowi
skrócone sprawozdanie z życia naszej Parafii i jej stanu ekonomicznego.
Ksiądz Biskup uczestniczył w Mszach Św. o godz. 10 i 11:30, podczas których odebrał sprawozdania od grup działających w naszej Parafii. Z przedstawicielami każdej z nich Ksiądz Biskup zamienił kilka słów, pytając o jej działania
i członków oraz błogosławiąc na dalszą pracę.
O godz. 13:00 Ksiądz Biskup przewodniczył Mszy Św. i skierował do wszystkich zgromadzonych w naszej
świątyni swoje słowo. Podkreślił w nim wagę angażowania się w rozwój i życie Kościoła, szczególnie tego parafialnego, który winien być najbliższy sercu każdego chrześcijanina, być jego drugim domem.
Po Mszy Św. uczestniczyliśmy wraz z Księdzem Biskupem w Misterium Pasyjnym „Krzyż Chrystusa w życiu
chrześcijanina”, które wspólnie przygotowali: Akcja Katolicka, lektorzy, chór młodzieżowy oraz chór parafialny
„Vox Coelestis”. Pierwsza część Misterium zatytułowana „Krzyż Chrystusa” była ewangeliczno-poetyckim przywołaniem męki i śmierci Pana Jezusa, zwieńczonym radosną wiadomością o Jego chwalebnym Zmartwychwstaniu. Druga część Misterium - „Krzyż w życiu chrześcijanina” nawiązując do słów jednej z wielkopostnych pieśni
„W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka” przypomniała nam prawdę o miejscu, jakie
krzyż powinien zajmować w naszym życiu i sercu. W części tej zabrzmiały słowa Ojca Świętego Jana Pawła II oraz
Ojca Świętego Benedykta XVI nawołujące do niesienia krzyża i miłowania go, jako narzędzia naszego zbawienia,
które jednocześnie pokazuje nam, jak wielką miłością obdarza nas Bóg.

W drugim dniu wizytacji - 12 marca, Ksiądz Biskup odwiedził znajdujące się na terenie parafii Domy Zakonne Sióstr Urszulanek i Sióstr Szarytek, szpital przy ul. Czerwonego Krzyża oraz Szkołę Podstawową nr 34 przy
ul. Kruczkowskiego i Zespół Szkół nr 69 przy ul. Drewnianej. W czasie wizyt w szkołach Ksiądz Biskup spotkał się
zarówno z ich Dyrekcjami i gronem pedagogicznym, jak i z uczniami.
W Zespole Szkół nr 69 w spotkaniu z Księdzem Biskupem uczestniczyły dzieci z klas 6 oraz młodzież z gimnazjum. Wszyscy z dużym zainteresowaniem obejrzeli multimedialną prezentację pt. „Troszczmy się o siebie nawzajem” przygotowaną przez s. Jadwigę Kaczmarzyk, która pokazywała uczniów w czasie zajęć lekcyjnych, a także w różnych sytuacjach pozalekcyjnych, np. na wycieczkach, zielonych szkołach czy na festynie szkolnym. W rozmowie z młodzieżą Ksiądz Biskup zwrócił uwagę na wartości, którymi powinien kierować się młody człowiek,
takie jak miłość, prawda oraz wolność i mówił, aby postępować tak, jakby od nas wszystko zależało i tak, jakby
wszystko zależało od Boga.
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...w pierwszy ciepły i słoneczny dzień tego roku – 17 marca – z ks. Jarosławem do Ołtarzewa na Misterium Męki Pańskiej przygotowane przez kleryków Pallotyńskiego Wyższego Seminarium Duchownego.
Jak się okazało, pielgrzymi przybyli tam bardzo licznie mimo, iż przez cały
okres Wielkiego Postu w każdą sobotę (dwukrotnie) i niedzielę przedstawiane są
spektakle, które pokazują nam Tajemnicę Męki Jezusa Chrystusa. Nie każdy
ma możliwość systematycznej lektury Pisma Świętego, a tematyka ta nie jest również podejmowana w mediach publicznych, stąd warto osobiście pojechać, aby to
przeżyć.
Spektakl zatytułowany „W cieniu Wieczernika” przybliża nam sytuację,
w jakiej znaleźli się apostołowie po męczeńskiej śmierci Mistrza. Piotr, Andrzej
i Tomasz przerażeni śmiercią Jezusa wspominają czas swojego bycia z Nim od momentu powołania, poprzez Jego cuda i nauczanie, aż po mękę i śmierć na krzyżu.
W czasie tych retrospekcji ich serca targane są skrajnymi uczuciami – od wielkiej euforii po beznadzieję, a nawet
strach. Jednak w końcu odzyskują wiarę w Boską moc Chrystusa i – jak w Ewangelii – ukazuje im się Zmartwychwstały Jezus, który rozwiewa ich wszelkie wątpliwości i lęk.
Ostatnie słowa Jezusa wypowiedziane z mocą przez grającego z wielkim zaangażowaniem kleryka: „Idźcie
i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” stały się przesłaniem dla uczestników misterium. Wróciliśmy do domów przekonani i umocnieni, z pragnieniem głoszenia Ewangelii tam, gdzie na co dzień żyjemy. Na tej drodze
nie jesteśmy sami, bo jest z nami Zmartwychwstały Pan, Boży Syn, nasz Zbawiciel – Jezus Chrystus.

„Mała droga”
Świętej Teresy
W rok po złożeniu
ślubów zakonnych, Teresa
odkryła swoją „małą drogę”. Przypomnijmy tu, że 14
września 1894 roku, półtora miesiąca po śmierci pana
Martin, siostra Teresy, Celina również poświęciła się Bogu w Karmelu w Lisieux.
Zabrała ze sobą mały notes, do którego przepisała
najpiękniejsze fragmenty Starego Testamentu. Ponieważ nie wolno było wówczas młodym karmelitankom czytać Starego Testamentu w całości, Teresa zagłębia się, w notesie Celiny. Uderzyły ją od razu
pierwsze słowa:
"Jeżeli kto jest maluczki, niech przyjdzie do Mnie”.
Teresa doznaje przedziwnego uczucia, że powinna
zbliżyć się do Boga jako maluczka. Odkrycie to przemieniło zupełnie jej życie.
W swoich dziełach pisze:
"Gdy nie mogę nic odczuwać, gdy jestem całkiem
oschła, niezdolna aby się modlić, praktykować cnoty,
wtedy szukam malutkich okazji, prawdziwie nic nie
znaczących czynów, by sprawdzić Jezusowi radość.
Na przykład uśmiech, przyjazne słowo jeśli wolałabym
raczej milczeć, albo zrobić markotną minę".

Mała droga Św. Teresy mówi, że człowiek nie powinien szukać nadzwyczajności, ale powinien z miłością
pokonywać trudy codziennego zwyczajnego życia. Sama
wystrzega się, aby nie wzbudzać sobą zainteresowania
otoczenia. Prowadzi swoje jednostajne życie wśród innych sióstr tak niepozornie, że one aż do ostatnich miesięcy, uważają ją za całkiem przeciętna osobę.
"Nie mogę uczynić się większą (...) ale chcę szukać sposobu,
aby dostać się do nieba na małej drodze, na drodze
prawdziwie prostej, prawdziwie krótkiej,
na całkiem małej nowej drodze".
Św. Teresa swoim skromnym życiem pokazuje,
że świętość może osiągnąć każdy człowiek, który wszędzie i zawsze żyje w pobliżu Boga. Ma do Boga zaufanie
dziecka. Podkreśla, że tylko duszę wolną od zaufania
we własną sprawiedliwość i we własne dokonania może
Bóg napełnić swą mocą. Chce tylko tego, żeby nie być
dumnym z własnego działania, bo cała ludzka siła jest
darem Boga, chce tylko pozostać „maluczką” w swej miłości do Boga. To znaczy:
"uznać swoją małość, wszystkiego oczekiwać od dobrego
Boga, nie smucić się za bardzo swoimi biedami. W końcu:
nie chcieć gromadzić żadnych szczególnych zasług... Pozostać małym znaczy dalej: nie przypisywać sobie cnót, które się praktykuje, jak gdyby się było zdolnym do czegokolwiek dobrego, lecz uznać, że są one skarbem, który dobry
Bóg włożył w rękę swojego małego dziecka, aby się nim
posłużyć gdy go potrzebuje!".
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Dołącz do chóru młodzieżowego!
Zapraszamy młodzież z gimnazjum, szkół średnich i starszą
do włączenia się w działalność chóru młodzieżowego! Wspólny śpiew
to wspaniały sposób spędzenia wolnego czasu, a dodatkowo szansa
na rozwój swoich talentów muzycznych i świetna zabawa.
Chór spotyka się w każdy piątek o godz. 19:00 w domu parafialnym.

Codzienna modlitwa za Ojczyznę
W naszym kościele, w kaplicy Świętej Teresy, codziennie po Mszach Św.
O godz. 7 i 8 odmawiana jest krótka modlitwa w intencji Ojczyzny. Jest to
odpowiedź na apel o włączenie się wszystkich wiernych w modlitwę
„o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii”. Do podjęcia inicjatywy zachęcają plakaty widoczne w wielu miastach Polski, również niedaleko naszego kościoła - w okolicy skrzyżowania ulic Dobrej i Drewnianej.
Swój udział w tej ogólnopolskiej akcji potwierdził m.in. prymas senior
kard. Józef Glemp.

Ruszyły zapisy na pielgrzymkę na Podhale!
Ksiądz Jarosław zaprasza wszystkich chętnych na parafialną pielgrzymkę autokarową na Podhale. Pielgrzymka odbędzie się w dniach 21-23 czerwca, a jej program jest niezwykle bogaty i obejmuje:
21 czerwca (czwartek)
• Zbiórka na przystanku ZTM za kościołem (ul. Zajęcza) o godz. 4:45, wyjazd o godz. 5:00;
• ODPORYSZÓW - Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej, ZABAWA - Msza Św. w Sanktuarium bł. Karoliny
Kózkówny, WAŁ RUDA - Droga Krzyżowa z domu rodzinnego bł. Karoliny do miejsca jej męczeńskiej śmierci,
SZCZEPANÓW - Sanktuarium Św. Stanisława BM, LIPNICA MUROWANA - kościół Św. Andrzeja, kościół Św.
Szymona i drewniany kościół Św. Leonarda, kolacja i nocleg w Domu Pielgrzyma w Starym Sączu.
22 czerwca (piątek)
• STARY SĄCZ - Msza Św. w Sanktuarium Św. Kingi, SROMOWCE WYŻNE - spływ przełomem Dunajca, KROŚCIENKO n. DUNAJCEM, ZAKOPANE - Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach, LUDŹMIERZ Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Podhala, kolacja, procesja maryjna i nocleg w Domu Pielgrzyma.
23 czerwca (sobota)
• LUDŹMIERZ - Msza Św., LIMANOWA - Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej, Powrót do Warszawy.
Koszt wyjazdu to 300 zł. Zapisy przyjmuje (do 22 kwietnia) i informacji udziela ks. Jarosław (tel. 22 826 45 78).
Zapisując się na pielgrzymkę należy podać numer PESEL do ubezpieczenia grupy oraz wpłacić zaliczkę (200 zł).

Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło.
1. niesiemy w nim pokarm do święcenia;
2. z czerwoną chorągiewką;
3. święcimy ją tydzień przed Wielkanocą;
4. Msza Św. Wielkanocna o świcie;
5. pokarmy do poświęcenia.
Na stoliku z prasą stoi już pudełko, do którego dzieci mogą wrzucać kartki z hasłem - zarówno z krzyżówki z obecnego, jak i poprzedniego numeru gazetki, wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem. Wśród dzieci, które wrzucą kartki z poprawną odpowiedzią
rozlosujemy nagrody, a informację o zwycięzcach opublikujemy
w kolejnym numerze gazetki.

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

redakcja@parafianatamce.waw.pl
www.parafianatamce.waw.pl
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