
 

 

Ministranci przygotowali jasełka 

 20 stycznia po Mszach św. mieliśmy okazję 
obejrzeć jasełka, które przygotowali dla nas mini-
stranci wraz z ks. Jarosławem. Byli pastuszkowie, był 
Herod, uczony w Piśmie, był też diabeł oraz anioł. 

Po jasełkach młodzi aktorzy kwestowali, a celem 
zbiórki było wsparcie działalności na rzecz dzieci 
i młodzieży w naszej parafii, w tym m.in. wakacyjne-
go wyjazdu ministrantów. 

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

Drodzy Parafianie, nasi Czytelnicy! 

 Witamy w nowym numerze „...u św. Tereski”. Nadchodzi czas Wielkiego Postu, czas pokuty i wyrzeczeń   

przygotowujący nas do przeżycia Świąt Wielkanocnych. W Wielkim Poście powinniśmy podejmować postanowie-

nia, które zbliżą nas do Boga, otworzą nasze serca na miłość bliźniego. Ważne jest, aby naszym postanowieniom 

towarzyszyła intencja „wyrzekam się czegoś dla kogoś”. Czy potrafimy zrezygnować z dóbr materialnych, wygo-

dy, przyzwyczajeń na rzecz Pana Boga i drugiego człowieka…? 

 W tym wydaniu gazetki przybliżymy Wam najważniejsze wydarzenia z życia kardynała Józefa Glempa, pry-

masa Polski seniora, który zmarł 23 stycznia 2013 roku, a w którego intencji w szczególny sposób modliliśmy się 

w czasie Mszy św. w dniu 2 lutego o godz. 18.  

 Postanowiliśmy również kontynuować cykl związany z obchodami Roku Wiary - tym razem przedstawiamy 

Wam kolejny jego symbol – obrazek Chrystusa Pantokratora. Czeka na Was także dalsza część historii naszej pa-

rafii przygotowana przez Pana Jerzego Tempskiego. Tradycyjnie przedstawiamy również krótkie relacje z uroczy-

stości i wydarzeń, jakie miały miejsce w naszej parafii. 

Zachęcamy do lektury! 

Wasza Redakcja 



 

 

Chór „Vox Coelestis” kolędował na Solcu 

W niedzielę 27 stycznia o godz. 19 nasz chór parafialny uczestniczył 
w wieczorze kolędowym, który odbył się w kościele św. Trójcy na Solcu. 
Organizatorem wieczoru była działająca w soleckiej parafii grupa teatralna, 
która gościła w naszej parafii dwukrotnie. W 2010 r. mogliśmy obejrzeć 
w jej wykonaniu program adwentowy zatytułowany „Zatrzymaj się na chwi-
lę” (zdjęcia z tego wieczoru  w galerii na naszej parafialnej stronie interne-
towej www.parafianatamce.waw.pl), a w 2011 r. grupa zaprezentowała 
nam autorski program poświęcony bł. ks. Jerzemu Popiełuszce.  

Tym razem to nasz chór został zaproszony na Solec, gdzie zaśpiewał 

kolędy, które rozbrzmiewały również w naszej parafii w czasie tegorocznego  wieczoru kolędowego, z którego rela-

cja znalazła się w poprzednim numerze „...u Świętej Tereski”.  

Msza św. w intencji ś.p. Prymasa Seniora 

W duchowej jedności z całym polskim Kościołem również i w naszej parafii mogliśmy włączyć się we wspólną modli-
twę w intencji śp. Prymasa Seniora, kard. Józefa Glempa, który 23 stycznia odszedł do Domu Ojca. W czasie wieczor-
nej Mszy św. w sobotę 2 lutego w sposób szczególny prosiliśmy Boga o łaskę życia wiecznego dla Księdza Prymasa. 
Liturgię koncelebrowali Ksiądz Proboszcz oraz mieszkający w naszym domu parafialnym ks. Jacek Mroczkowski - 
kapelan ZOL „Caritas” przy ul. Bednarskiej. 

Tydzień modlitw o Trzeźwość Narodu 

W niedzielę 10 lutego br. we wszystkich parafiach Kościoła katolickiego w Polsce rozpoczyna 
się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. W tym roku towarzyszy mu hasło: Ojciec - świadek 
wiary i trzeźwości.  W tym czasie wierni, poprzez swoją modlitwę przebłagalną przepraszają 
Boga za grzech pijaństwa i inne nałogi oraz proszą o łaskę przemiany. Tydzień Modlitw trwać 
będzie do 16 lutego br.  

Środa Popielcowa 

„Prochem jesteś i w proch się obrócisz” 

Środa Popielcowa (w tym roku przypadająca 13 lutego) rozpoczyna w Kościele ka-
tolickim trwający 40 dni okres Wielkiego Postu. Tego dnia kapłan czyni znak krzyża 
na głowie wiernego, posypując ją popiołem. Wypowiada jednocześnie słowa: Pamię-
taj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz lub Nawracajcie się i wierzcie w Ewange-
lię, co ma przypomnieć człowiekowi o kruchości jego życia i nieuchronnej śmierci.  

Tradycja posypywania głów popiołem na znak pokuty pojawiła się w VIII wieku.  
W XI wieku papież Urban II uczynił ją obowiązującym zwyczajem w całym Kościele. 
Wówczas postanowiono, że popiół będzie pochodził z palm poświęconych w Nie-

dzielę Palmową ubiegłego roku. 

W Środę Popielcową wszystkich pełnoletnich do ukończenia 60-go roku życia obowiązuje post ścisły, co oznacza,  
że mogą oni spożyć trzy bezmięsne posiłki - jeden do syta i dwa skromniejsze. W dawnej Polsce post był bardziej su-
rowy. Nie jedzono potraw mięsnych w poniedziałki, środy i piątki, a w niektórych rejonach w środy i piątki nie spo-
żywano też żadnych potraw na gorąco. Przyjął się też  zwyczaj wyparzania wszystkich naczyń kuchennych, szorowa-
no je popiołem po to, aby można było uniknąć kontaktu z tłuszczem w potrawach postnych. Gospodynie pilnowały, 
by domownicy odczuwali nieustannie głód. Środa Popielcowa przypomina nam, że jesteśmy istotami grzesznymi,  
przemijającymi i nakazuje jednocześnie zwrócenie się w kierunku Boga, który daje życie wieczne i nieprzemijalność 
po śmierci. 

Julian Fałat, Popielec, 1881 



 

 

…czyli historia kościoła i parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus na Tamce 
 Drodzy Czytelnicy, zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego numeru „...u Świętej Tereski” kontynuujemy nasz 
cykl, w ramach którego przybliżamy losy naszej parafii i kościoła, które dla wielu z nas są nieznane.  

 W tym numerze zamieszczamy dalszy ciąg kroniki powstania i budowy naszej świątyni obejmujący lata   
1937-1939 do momentu wybuchu II wojny światowej. Tekst oparty jest w całości na zapisach w Księdze Parafii 
założonej w 1938 roku i systematycznie do dziś prowadzonej przez Księdza Proboszcza. Stylistykę, słownictwo  
i ortografię zachowano zgodnie z zapisem oryginalnym. 

Historia powstania parafii i budowy kościoła na Powiślu w Warszawie - cz. II 

 „Nowowybudowany Kościół znajdował się w stanie bardzo pierwotnym. Mury wewnętrzne bez tynków, 
drzwi prowizoryczne i posadzka betonowa, jako podkład pod posadzkę trwałą. Trudno było zabrać się do pracy 
nad wykończeniem Kościoła gdyż ciążyło na budowie przeszło 300.000 (trzysta tysięcy) zł długu. Zadaniem no-
wego proboszcza było stopniowe spłacanie zadłużenia i organizowanie życia parafialnego.  

 Wprawdzie niezbędne aparaty Kościelne za zgodą Jego Eminencji zostały przydzielone z parafji św. Anto-
niego jednak w niewystarczającej ilości. Od razu zostały zaprowadzone księgi parafjalne, przeprowadzono do-
kładną statystykę parafii i okazało się, że parafja liczy przeszło 29 tysięcy parafjan. Pozatem proboszcz pragnąc 
nawiązać bliższy kontakt z parafjanami rozpoczął osobiście wizytację parafji.  

 Jeden z parafjan mianowicie pan Ignacy Rachwalski, który już przedtem w 1937 roku zakupił całą organter-
ję do Kościoła, mianowicie monstranicję, dwa kielichy, duże puszki i w ogóle wszystko co potrzebne, zaofiarował 
się ufundować solidne troje wielkich drzwi do Kościoła. Obietnicę swą wykonał i zostały zrobione wielkie drzwi 
środkowe dwudrzwiowe i boczne jednodrzwiowe, dębowe specjalnie klejone za sumę 2.500 zł.  

 Pierwszym wikarjuszem w parafji został mianowany Ks. Piotr Pieniążek dotychczasowy wikarjusz parafji 
Bożego Ciała na Pradze. Frekwencja wiernych do Kościoła i co do praktyk religijnych okazała się bardzo duża. 
Dwie Msze św. w dni powszednie okazało się za mało. W niedziele i święta uwzględniając nawet binację, to cztery 
Msze św. okazało się bardzo niewystarczające. Celem zapobieżenia temu brakowi przyjął proboszcz na mieszka-
nie prefekta ks. Witolda Skalskiego, a później jeszcze prefekta Ks. Władysława Bedowicza. Ponadto Msze św. od-
prawiali jeszcze stale dwaj studenci wydziału teologicznego uniwersytetu stale zamieszkali w Konwikcie. 

 Intencyj mszalnych nigdy nie brakło. Wierni bardzo życzliwie odnieśli się do nowej parafji i nowego Kościo-
ła. Podczas wizytacji proboszcza chętnie składali ofiary na spłatę zaciągniętych długów. Poza tym życzliwość ich 
wyrażała się w ofiarowaniu Kościołowi zakupionych przez siebie ornatów, serwetek, kielichów, żyrandoli, kande-
labrów, lichtarzy i innych przedmiotów potrzebnych, a których brak dawał się odczuwać. Pierwszy zatem rok był 
wyzyskany na zorganizowanie życia parafjalnego i na spłatę najpilniejszych długów.  

 W następnym 1939 r. pod względem duszpasterskim należy zanotować pierwsze rekolekcje parafjalne od-
byte w nowej świątyni. Konferencje rekolekcyjne łaskawie wygłosił Ks. Prałat A. Fajęcki Kanonik Kapituły war-
szawskiej i dziekan m. st. Warszawy. Rachunek sumienia poprowadził Ks. proboszcz. Frekwencja była tak duża, 
że spowiedzi słuchało przez całe popołudnie aż do późnego wieczoru przeszło 40 kapłanów, a do Komunji św. 
przystąpiło w niedzielę palmową około pięciu tysięcy wiernych. 

 Ponieważ najpilniejsze długi zostały zażegnane Ks. proboszcz w tym roku przystąpił do pewnych inwestycji 
w Kościele. Jako najpilniejsza sprawa okazało się otynkowanie wewnętrznych ścian Kościoła. Prace rozpoczęły 
się w połowie czerwca i w początkach sierpnia były już zakończone. Kościół przez otynkowanie ogromnie zyskał 
tak pod względem estetycznym, jak i pod względem utrzymania ciepła w Kościele.  

 W tymże roku w lipcu ks. proboszcz zamówił posadzkę terakotową z małych cegiełek w firmie „Dziewulski 
i Lange”. Poprzednio już Akademia Sztuk Pięknych mająca siedzibę w parafji wykonała jako pracę dyplomową 
studentów projekty na mozaikę tejże posadzki. Ze zgłoszonych dziewięciu projektów przez Komisję artystyczną 
z rektorem Akademii Jastrzębowskim na czele, wybrany został projekt studenta Księżyca. Posadzkę tą przysłała 
firma w ostatnich dniach sierpnia tuż przed samym wybuchem wojny i nie można już było jej położyć. 

 W 1939 roku wypadła uroczystość 25-lecia kapłaństwa proboszcza parafji ks. Stanisława Żelazowskiego. 
Wikarjusz parafji ks. Piotr Pieniążek zorganizował Komitet, który jako prezent dla ks. proboszcza od parafji miał 
sprawić do Kościoła organy. Niestety wojna przeszkodziła urzeczywistnieniu tego zbożnego zamiaru.” 

Wstęp i opracowanie: Jerzy Tempski 



 

 

Obiad u królowej angielskiej... 
 Wyobraźmy sobie, że dostaliśmy zaproszenie na obiad u królowej angielskiej. Znaleźć się na liście zapro-

szonych to wielki zaszczyt. Podobnie jest z innymi listami wyróżnionych i uszczęśliwionych zaproszeniem na raut 

u ambasadora, koktajl u ministra czy kolację u marszałka... - przygotowań byłoby bez liku i na pewno NIE SPÓŹ-

NILIBYŚMY SIĘ na taką uroczystość. 

 Zastanawiam się więc, dlaczego tak wiele osób spośród nas spóźnia się na niedzielną Mszę Świętą. 

W naszym parafialnym kościele w niedzielę i święta celebrowanych jest SZEŚĆ Mszy Świętych: o godz. 7:00, 8:30, 

10:00, 11:30, 13:00 i 18:00. Możemy wybrać godzinę, która najbardziej odpowiada naszym przyzwyczajeniom, 

możliwościom i planom. I tak się dzieje, ale... Właśnie to „ale” od pewnego czasu nie daje mi spokoju. To „ale”  

to spóźnialscy. To trzaskające drzwi, to stukot obcasów po posadzce, to przemykająca chyłkiem pod ścianą po-

stać, to szept: przepraszam, czy może się pani przesunąć. Są tacy, którzy spóźniają się zwyczajowo, zegarek można 

by regulować według tych spóźnień. 

 Jakie to szczęście, że Msza Święta to nie pociąg intercity do Krako-

wa. Drzwi kościoła są otwarte. Kościół nie odjedzie po szynach. Ksiądz 

nie przerwie odprawiania Mszy Świętej, nie wytknie palcem i nie spyta: 

Joasiu, czemu znowu się spóźniłaś? 

 Pan Bóg jest cierpliwy, miłosierny, kochający bezgranicznie. Czeka 

na nas. My zaś jesteśmy wspólnotą, Kościołem Parafialnym, rodziną 

Chrystusową, Bożymi dziećmi. Jesteśmy wybrani. Powiedz mi więc:  Dla-

czego, zaproszony na najważniejszą ucztę – na WIECZERZĘ PAŃSKĄ,  

na ŁAMANIE CHLEBA, na ZGROMADZENIE EUCHARYSTYCZNE, na MSZĘ 

ŚWIĘTĄ - przychodzisz spóźniony? Czy zdajesz sobie sprawę z tego,  

że w ten sposób okazujesz naszemu Ojcu lekceważenie oraz brak szacunku 

i miłości? 

 Stawiam sobie/nam/Wam to pytanie właśnie teraz, w Roku Wia-

ry, w przeddzień Wielkiego Postu z nadzieją na przemianę naszych serc , 

a co za tym idzie - naszych przyzwyczajeń. 

Joanna Jackowska 

 

PS. Jeśli nie uczestniczysz we Mszy Świętej niedzielnej od samego jej początku, nie powinieneś przystępować  

do Komunii Świętej, a tych, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości, zachęcam do lektury  fragmentu Ewangelii  

o pannach roztropnych i nierozsądnych (Mt 25, 1-13). Natomiast w tygodniu można przyjąć Komunię św. poza 

Mszą Świętą, gdyż nie ma obowiązku pełnego uczestnictwa we Mszy św. – jednak, co pewnie Was zadziwi – w ty-

godniu nie ma spóźnialskich. 

I przy tej okazji taka oto informacja: Stosownie do kan. 917 Kodeksu Prawa Kanonicznego, kto przyjął Komunię 
Świętą, „może ją ponownie tego samego dnia przyjąć jedynie podczas sprawowania Eucharystii, w  uczestniczy”.  

 



 

 

Kardynał Józef Glemp, prymas Polski senior 

W dniu 28 stycznia 2013 roku odbył się w Warszawie pogrzeb kardynała Józefa Glempa, prymasa Polski se-
niora.  Przedstawiamy Wam najważniejsze fakty i wydarzenia w Jego życiu: 

  W 1950 r. wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieź-
nie, a 25 maja 1956 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Franciszka Jedwabskie-
go. W latach 1958-1964 odbył studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego 
i świeckiego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, uzyskując doktorat oboj-
ga praw. Po powrocie do Polski pełnił funkcję sekretarza w Prymasowskim Wyższym Semi-
narium Duchownym w Gnieźnie i notariusza w Kurii Metropolitalnej Gnieźnieńskiej  
i w Trybunale Metropolitalnym. W latach 1967-1979 pracował w Sekretariacie Prymasa 
Polski w Warszawie, jako referent i jednocześnie kapelan i sekretarz kardynała Stefana Wy-
szyńskiego. W tym okresie służył pomocą duszpasterską w kościele św. Marcina i w ośrod-
ku duszpasterstwa akademickiego przy kościele św. Anny, był także duszpasterzem war-

szawskich prawników. W latach 1972-1979 prowadził zajęcia z prawa rzymskiego, a później ćwiczenia z prawa mał-
żeńskiego na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. 

 4 marca 1979 r. został mianowany biskupem ordynariuszem diecezji warmińskiej. Święcenia biskupie przyjął 
w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie, 21 kwietnia 1979 r., z rąk kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego, arcybi-
skupa metropolity krakowskiego Franciszka Macharskiego i biskupa Jana Obłąka, sufragana warmińskiego. 7 lipca 
1981 r. został mianowany arcybiskupem metropolitą warszawskim i gnieźnieńskim, prymasem Polski. Jako prymas 
Polski został także opiekunem duszpasterstwa Polonii zagranicznej i ordynariuszem na terenie Polski dla Kościołów 
obrządku grekokatolickiego i ormiańskiego. 2 lutego 1983 r. otrzymał godność kardynalską. 

 W latach 1981-2004 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Stałej i Konferencji Episkopatu Polski. Był także 
przewodniczącym II Synodu Plenarnego w Polsce. Odznaczony przez prezydenta RP, śp. Lecha Kaczyńskiego najwyż-
szym orderem Rzeczypospolitej, Orderem Orła Białego. Był doktorem honoris causa 10 wyższych uczelni w kraju  
i za granicą oraz honorowym obywatelem wielu miast. W 2000 r. otrzymał Pokojową Nagrodę im. Giorgia La Piry,  
w uznaniu dla postawy w czasie stanu wojennego w Polsce, a w 2003 r. statuetkę "Złotego Hipolita" i godność 
"Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej", przyznane przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. W swoim dorob-
ku posiada ponad 100 artykułów z dziedziny teologii, historii teologii, prawa kanonicznego i ponad 50 książek,  
w większości dokumentujących jego posługę duszpasterską i działalność kaznodziejską. 

 6 grudnia 2006 r. Ojciec św. Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z urzędu arcybiskupa metropolity warszaw-
skiego, złożoną w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego. 7 stycznia 
2007 r., po rezygnacji abpa Stanisława Wielgusa z urzędu arcybiskupa metropolity warszawskiego, Ojciec św. Bene-
dykt XVI powierzył mu pełnienie funkcji administratora apostolskiego archidiecezji warszawskiej, aż do 1 kwietnia 
2007 r., tzn. do ingresu następcy - abp. Kazimierza Nycza. 9 czerwca 2007 r. zrezygnował z funkcji ordynariusza wier-
nych obrządków: ormiańskiego i bizantyjsko-słowiańskiego w Polsce, przekazując ją abp. Kazimierzowi Nyczowi  
i bp. Zbigniewowi Kiernikowskiemu. 

 18 grudnia 2009 r. ukończył 80 lat. Tego samego dnia zgodnie z decyzją papieża Benedykta XVI zakończył  
28-letnią posługę jako urzędujący prymas Polski. Jego następcą został abp Henryk Muszyński. Od tej chwili tytuł pry-
masa powrócił do gnieźnieńskiej stolicy biskupiej, z którą jest historycznie związany, kardynałowi Józefowi Glempo-
wi zaś przysługiwał dożywotni tytuł prymasa seniora. 

Chrystus Pantokrator 

 Papieska Rada ds. Promocji Nowej Ewangelizacji, zajmująca się sprawą Roku Wiary, przygotowała obrazek, któ-
ry na głównej stronie ukazuje postać Chrystusa Pantokratora. Na odwrocie obrazka znajduje się tekst wyznania wiary 
(Credo) nicejsko-konstantynopolitańskiego, które odmawiamy w niedzielę i święta w czasie Mszy św. Życzeniem pa-
pieża Benedykta XVI jest, aby w Roku Wiary Credo stało się codzienną modlitwą katolików. 

 Obraz Roku Wiary przedstawia Chrystusa Pantokratora z bazyliki w Cefalú (miasteczko na Sycylii, leżące nad 
brzegiem morza u podnóża ogromnej skały Rocca), której wnętrze zachwyca mozaikami w prezbiterium oraz freska-
mi. Z wysokości półkopulistego zwieńczenia centralnej absydy, ze złocisto-kolorowej olbrzymiej mozaiki, wykonanej 
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Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło.  

Hasło z poprzedniego numeru gazetki: NOWY TESTAMENT. Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki otrzymu-

je Zofia Przepiórkiewicz. Po odbiór nagród zapraszamy do osób rozprowadzających gazetkę. 

Kartki z hasłem oraz imieniem i nazwiskiem 
można wrzucać do pudełka znajdującego się  
na stoliku z prasą. 
1.  Jeden z siedmiu w Kościele. 
2. Święty, który lubił pisać listy. 
3. „Ja jestem….” (J 8, 12). 
4. Urządził rzeź niewiniątek. 
5. Jezus otrzymał go od Jana, syna Elżbiety. 
6. Imię pierwszego proboszcza naszej parafii. 
7. Był nim ks. Kard. Józef Glemp. 
8. „Totus …” - dewiza bł. Jana Pawła II. 
9. Wszyscy go tworzymy. 
10. Ma go na sobie kapłan podczas odprawiania Mszy św. 
 
             HASŁO: 

przez sprowadzonych z Konstantynopola mistrzów, spogląda pogodny Chrystus Pantokrator i uniesioną prawą ręką 
nam błogosławi. „Pantokrator” jest słowem zaczerpniętym z języka greckiego i oznacza wszechwładcę, króla wszech-
świata. Gest prawej dłoni jest nie tylko gestem błogosławieństwa, to symboliczny układ, w którym złączone ze sobą 
palce: mały, serdeczny i kciuk, symbolizują Trójcę św., natomiast dwa pozostałe krzyżują się ze sobą, tworząc literę  
X, na wzór pierwszej litery Xristos; jest to również symbol mówiący o podwójnej bosko-ludzkiej naturze Chrystusa 
(na liturgii prawosławnej biskupi błogosławią wiernych dwoma świecznikami: jeden, na którym obsadzone są dwie 
świece, trzymany jest w prawym ręku, drugi z trzema świecami, trzymany w lewej ręce). Jest to również gest używa-
ny w starożytności do uciszania audytorium. Chrystus pragnie nas wyciszyć, aby przemówić słowami Ewangelii, któ-
rą trzyma w drugiej ręce. 

 W otwartym Piśmie Świętym widoczny jest cytat z Ewangelii św. 
Jana: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził  
w ciemności, lecz będzie miał światło życia (J 8, 12). Cytat ten został wpisa-
ny w dwóch językach: greckim po lewej stronie i łacińskim po prawej. 

 Głowa Chrystusa otoczona jest nimbem z motywem krzyża. Twarz 
Chrystusa  w  starożytności chrześcijańskiej, średniowieczu i renesansie, 
 a w szczególności w ikonografii wschodniej, zawsze posiada te same ry-
sy, stąd przypuszczenia, że musiał istnieć pierwowzór. Dziś wiemy,  
że tym pierwowzorem jest chusta z Manopello, na której sam Chrystus 
pozostawił swój odbity wizerunek twarzy podczas zmartwychwstania.  

Nad wizerunkiem Pantokratora umieszczono łacińską sentencję: Factus homo Factor hominis factique Re-
demptor. Iudico corporeus corpora corda Deus („Uczyniłem się człowiekiem Ja Stwórca człowieka i Odkupiciel mojego 
stworzenia. Jako Wcielony sądzę ciała, jako Bóg serca”). 

Znaki z obu stron głowy Chrystusa to Jego grecki monogram: pierwsza i ostatnia litera słowa IHCOYC  (Jezus) 
– z lewej i XPICTOC (Chrystus) – z prawej. Leżące „s” ponad literami to łaciński znak zastosowania skrótu. 

Żródła: 

http://www.archidiecezja.warszawa.pl/homepage/rokwiary/?a=6220 – ks. Michał Janocha 


