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

Drodzy Czytelnicy „...u Świętej Tereski”,
Jesteśmy z Wami już drugi rok, bowiem nasza gazetka ukazała się po raz pierwszy w marcu 2012 r. Bogatsi
o nowe doświadczenia i umocnieni Waszym duchowym oraz materialnym wsparciem, pragniemy kontynuować to
dzieło. Zachęcamy jednocześnie do wspólnego tworzenia go; do tej pory w prace nad powstaniem kolejnych numerów zaangażowało się poprzez swoje ciekawe artykuły kilkoro Parafian. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się
cykl poświęcony historii naszej Parafii. Przed nami nowe wyzwania i nowe zadania, które chcemy realizować, licząc
na Waszą przychylność.
W bieżącym numerze poświęcamy szczególną uwagę okresowi Wielkiego Postu, który rozpoczął się 5 marca
w Środę Popielcową. Przybliżamy również intencje, do modlitwy w których zachęca papież Franciszek oraz sylwetki
świętych i błogosławionych, których wspominamy w liturgii w marcu.
Wasza Redakcja

Porządek nabożeństw w okresie Wielkiego Postu
•

Droga Krzyżowa - piątek, godz. 17:00

•

Gorzkie Żale - niedziela, godz. 17:00
za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali można uzyskać (w każdym tygodniu)
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami
Gorąco zachęcamy do wspólnej modlitwy!

Wieczór kolędowy z chórem „Vox Coelestis”, lektorami i Akcją Katolicką
Już jutro Środa Popielcowa, a mnie przyszło napisać o wieczorze kolędowym, który miał miejsce 26 stycznia.
Wydawałoby się, że było to kilka dni temu... ot, czas biegnie szybko i nieubłaganie. Im człowiek starszy, tym dni
szybciej umykają!
Przygotowany przez pana Rafała, jak co roku bardzo starannie, wieczór kolędowy miał nieco inny charakter.
Największym zaskoczeniem był fakt, że nasz parafialny chór „Vox Coelestis” pozostał ponad głowami parafian, tzn.
na swoim zwyczajowym miejscu – na chórze. Dzięki temu zabiegowi z większą uwagą podziwialiśmy aktorów, którzy pod czujnym okiem pana Janusza zaprezentowali piękny program poetycki. I, co warte podkreślenia, zespół składał się z przedstawicieli wszystkich generacji. Wiersze recytowali zarówno nieco starsi, jak i całkiem młodzi parafianie. To piękny przykład dobrego współdziałania, a także przesłanie pełne nadziei. Nie muszę przypominać,
że największe oklaski zebrał najmłodszy aktor – Piotr Gawroński – i to nie tylko w uznaniu młodego wieku, ale
przede wszystkim kunsztu recytatorskiego. A nasz chór, choć niewidoczny, dał popis pięknego śpiewu, do którego
jesteśmy już przyzwyczajeni. Rozpuścił nas nieco pan Rafał i „ Niebiańskie Głosy”, wszak często w niedzielę, na Mszy
św. godz. 10:00, mamy okazję podziwiać ich kunszt. Tak też było i w ten wieczór! I co ciekawe, wraz z „Niebiańskimi
Głosami” słychać było też parafian! Nawet tych, którzy na co dzień niechętnie podejmują się śpiewania. Oto jakie cuda sprawiają piękna poezja i kolędy wychwalające Pana Naszego Jezusa Chrystusa!
A po koncercie spotkaliśmy się w salce katechetycznej na pogawędki i degustację domowych przysmaków.
Było – jak zwykle – pysznie i rodzinnie. Z roku na rok jest nas coraz więcej i mamy coraz to nowe pomysły!
Joanna Jackowska

Trzy kwesty Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej serdecznie dziękuje darczyńcom:
W pierwszych dwóch miesiącach bieżącego roku trzykrotnie zwracaliśmy się do Państwa
z prośbą o wsparcie finansowe naszych inicjatyw. Wszystkim, którzy poparli nasze apele serdecznie
dziękujemy: BÓG ZAPŁAĆ! A oto krótkie podsumowanie tych akcji:
Niedziela, 26 stycznia 2014, ŚWIATOWY DZIEŃ TRĘDOWATYCH - kwestowaliśmy na Fundację, która walczy z trądem. Wielu z nas, po wysłuchaniu wystąpienia pana dr. Kazimierza Szałaty,
prezesa Fundacji Polskiej Raoula Follereau, uświadomiło sobie, że i teraz, w XXI wieku, trąd jest nadal groźną i zbierającą śmiertelne żniwo chorobą. Tego dnia zebraliśmy i przekazaliśmy na rzecz Fundacji kwotę 2.157,25 złotych. Koszt leków przeznaczonych na wyleczenie jednego chorego wynosi 30 zł, pomogliśmy więc 70 osobom. Postanowiliśmy, że ta kwesta wejdzie na stałe do naszego kalendarium.
Niedziela, 2 lutego 2014, Ofiarowanie Pańskie, Dzień
Życia Konsekrowanego – po raz kolejny kwestowaliśmy
na wsparcie Klauzurowej Wspólnoty Zakonnej Sióstr Pustelniczek z Grabowca koło Gdyni, rozprowadzając świece
woskowe wykonane przez siostry. Sprzedaliśmy 160
świec i uzbieraliśmy 1.370 zł. Całą tę kwotę przekazaliśmy Wspólnocie z Grabowca. Obok publikujemy list z podziękowaniami i zapewnieniem o modlitewnej pamięci,
które siostry przesłały na ręce Księdza Proboszcza.
Niedziela, 23 lutego 2014 – czwarta niedziela miesiąca. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, była to pierwsza
niedziela nowej comiesięcznej kwesty: zbieramy teraz
na rzecz naszego parafialnego kościoła, a konkretnie
na remont lub wymianę drzwi wejściowych do kruchty. Szanowni Państwo - zebraliśmy 1.993,60 zł! Widzimy,
że cel tej zbiórki spotkał się z Państwa aprobatą, dziękujemy za wsparcie. Kolejna kwesta na ten cel odbędzie się
23 marca br. Korzystając z okazji, prosimy o kontakt wszystkie osoby, które znają godnego polecenia stolarza
lub pracownię stolarską, szukamy bowiem wykonawcy zamierzonego remontu.

Msza św. w intencji chorych
11 lutego o godz. 11, w święto Matki Bożej z Lourdes, w naszym kościele została odprawiona specjalna Msza św. w intencji osób chorych, w czasie której udzielony został sakrament
namaszczenia chorych. Coroczna specjalna Msza św. w tym szczególnym dla chorych i cierpiących dniu, stała się już w naszej parafii tradycją. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli osobom chorym dotrzeć do naszej świątyni i wziąć udział w liturgii.

Zbiórka podpisów w sprawie referendum
Od początku lutego br. przedstawiciele Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej zbierają podpisy pod wnioskiem o referendum w obronie Polskich Lasów i Polskiej Ziemi. Jest to inicjatywa pana prof. Jana Szyszko, posła na
Sejm RP. W naszej parafii zebraliśmy 203 podpisy, które przesłaliśmy na ręce pana profesora. W całej Polsce, do dnia
3 marca 2014 r., zebrano 794.985 podpisów. Akcja trwa nadal. Podpisy zbieramy na odbywającym się co tydzień kiermaszu literatury religijnej.

Śp. Romana Regosz
Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 18 lutego zmarła śp. ROMANA REGOSZ, członkini naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Łączymy się w modlitwie z Jej bliskimi, prosząc Pana Boga o łaskę Nieba dla Niej.

…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 życia, 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 ortografię pozostawiliśmy niezmienioną,
by podkreślić przemijanie upływającego czasu.
Historia powstania parafii i budowy kościoła na Powiślu w Warszawie – cz. VIII
„W roku 1964 zostały ufundowane i wmurowane w ściany bocznych naw artystyczne stacje męki Pańskiej, kanonicznie erygowana
„droga krzyżowa” przez J.E. Księdza Biskupa dra Jerzego Modzelewskiego, na co jest wydany dokument i przechowywany w aktach
parafialnych. Kościół otrzymał w bocznych nawach oświetlenie przy-sufitowe, a w głównej nawie boczne kinkiety dostosowane do
stylu Kościoła. Zrobiono wewnętrzną elewację w bocznej kaplicy t. zw. Kaplicy św. Teresy oraz wykonano oświetlenie. Przygotowano i dostosowano do użytku katechetycznego kaplicę pod zakrystią. Prowadzono dalszy remont przy organach. Uporządkowano
ostatecznie plac przy kościele i zadrzewiono. Konserwowano dach na głównej nawie Kościoła. Zakupiono do kościoła 100 krzeseł.
W Duszpasterstwie parafialnym jako Księża wikariusze są Michalici Ks. Jan Boćkowski, Ks. Antoni Wisz i jako katecheta rezydent
Ks. Józef Winiarski. W niedziele i święta odprawiano osiem mszy św. Rekolekcje parafialne stanowe i trzy serie dla młodzieży
szkolnych przeprowadzili Księża zakonni. Na katechizację uczęszcza 85% ze szkół podstawowych, a około 60% ze szkół licealnych.
Opiekę nad ubogimi i chorymi prowadzi dwanaście osób pod kierunkiem Ks. Proboszcza.
W roku 1965 wykonane zostały następujące prace: zadrzewienie terenu kościelnego od strony ul. Zajęczej i Elektrycznej, zatwierdzenie projektu zastępczego odnośnie do elewacji Kaplicy św. Teresy, wykończenie dachu i wykonanie dachu na wieżyczce nad
Kaplicą św. Teresy /gzymsy nad kaplicą, dach i wieżyczka/, elewacja zewnętrzna plebanii i Kościoła od strony północnej, założenie
brakujących rynien i rur spustowych na plebanii, Kościele i Kaplicy św. Teresy, wykonanie schodów lastrykowych na klatce prowadzącej na chór, zainstalowanie centralnego ogrzewania w kaplicy katechetycznej nad zakrystią i kaplicy św. Teresy, dalsze prace
związane z budową organów, pozłocenie kielicha i puszki dla Najśw. Sakramentu.
Duszpasterstwo parafialne. W roku sprawozdawczym zamieszkał na plebanii jako rezydent ks. mgr Stefan Arndt z obowiązkiem
zajęcia się chorymi i prowadzenia duszpasterstwa szpitalnego oraz ks. Eugeniusz Ratajczyk, jako student Akademii Muzycznej,
który objął katechizację w parafii w liczbie sześciu godzin w tygodniu oraz prowadził śpiew na niedzielnych nabożeństwach z młodzieżą i ze starszymi parafianami.
W Wielkim Poście odbyły się cztery sesje rekolekcji.
W roku sprawozdawczym odbywały się uroczystości związane z dziewiątym rokiem Wielkiej Nowenny, które miały wyjątkowo
uroczysty charakter. Odbywały się również nabożeństwa na rzecz IV Sesji Powszechnego Soboru Watykańskiego II. Sprawami Soboru było duże zainteresowanie wiernych, którzy byli informowani o ważniejszych wydarzeniach w czasie kazań niedzielnych.
Katechizacja jest prowadzona na poziomie szkół podstawowych, licealnych i akademickich, jak również dla dziatwy w wieku
przedszkolnym. Młodzież akademicką prowadził ks. doc Janusz Pasierb. Praca nad młodzieżą wydaje owoce, gdyż wielu z pośród
młodzieży przystępuje częściej do Komunii św., szczególnie w pierwsze piątki miesiąca.
Zespołami parafialnymi zajmują się Księża i odbywają z nimi systematyczne spotkania.
Do pracy dobroczynnej Siostry Miłosierdzia przydzieliły jedną ze Sióstr, która współpracuje z Siostrami parafialnymi. Ze względu
na Wielką Nowennę w roku 1966 nie było wizytacji dziekańskiej.
W roku sprawozdawczym 1966 i 1967 zostały dokonane w kościele następujące prace: elewacja zewnętrzna Kościoła i plebanii,
zbudowana i urządzona nowa kaplica katechetyczna, całkowicie zewnętrznie została wykończona Kaplica św. Teresy, pokryta blachą, całkowicie wykończona wieżyczka i umieszczony duży Krzyż na wieżyczce i Kościele od strony północnej, dokończono budowę 30-to głosowych organów, pozłocono dwa kielichy i puszkę, ufundowano dwa ornaty gotyckie, położono posadzkę lastrykową
w kaplicy św. Teresy.
Oprócz prac budowlanych prowadzono z wielkim poświęceniem prace duszpasterskie przy wydatnej pomocy Księży Wikariuszy
i Rezydentów. Wikariuszami byli: Ks. mgr Jan Starszyk, Ks. Józef Smoliński, a rezydentami: Ks. mgr Stefan Arndt, Ks. Eugeniusz Ratajczyk i Ks. Józef Winiarski oraz Ks. doc. dr Janusz-Stanisław Pasierb, prof. A.T.K. który zamieszkuje na plebanii.
Rekolekcje wielkopostne prowadził dla młodzieży Ks. prof. dr Pietkun z Białegostoku, a dla
starszych Ks. prof. dr Zdzisław Józef Kraszewski – vicerektor Sem. Duch. w Warszawie.
Zgodnie z instrukcjami Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej W-wskiej w ciągu
lat sprawozdawczych były głoszone kazania dotyczące Wielkiej Nowenny oraz odbywały się
uroczyste nabożeństwa, przy licznym udziale wiernych, związane z obchodami Tysiąclecia
Chrztu Polski. Jako widomy znak obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski wykończono całkowicie Kaplicę św. Teresy, a przy wejściu do niej umieszczono daty 966 – 1966 oraz wykończono całkowicie budowę organów 30-to głosowych, a na ich obudowie umieszczono tablicę
pamiątkową (Fot. 1).

Fot. 1

W okresie sprawozdawczym powiększyła się liczba dziatwy i młodzieży na Katechizacji. Wynosiła przeszło tysiąc dzieci. Lekcje
religii wykładali Księża wikariusze oraz Siostra Teofila ze Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek. Akcją charytatywną zajmowały się

Siostry Parafialne pod kierunkiem jednej z Sióstr Szarytek (S. Władysława), z pomocy parafialnej stale korzysta od 10 do 15 rodzin, a z pomocy dorywczej około 56 innych rodzin. Siostry parafialne i Siostra Szarytka z wielkim poświęceniem oddają się pracy
nad biednymi i chorymi. Dla chorych po domach indywidualnie były przeprowadzane rekolekcje wielkopostne i odprawiano msze
św. w ich domach.
Na terenie parafii znajdują się dwa duże szpitale, liczące około 700 łóżek, przy ul. Solec i Karowej. W szpitalach z wielkim oddaniem prowadzą pracę duszpasterską Księża Wikariusze udzielając codziennie około 60 Komunii Św. Niezależnie od tego, że codziennie odwiedzają chorych są wypadki, że w ciągu doby są wzywani do chorych (nieraz 6-7 razy) co utrudnia im pracę katechetyczną. Księża Wikariusze pełnią w dni powszednie dyżury w Kancelarii, przyjmują interesantów od godz. 10 do 12ej i od 17 do
19ej. Spisują akta chrztów, ślubów i zgonów w „raptularzu”, a do Ksiąg metrycznych przepisuje p. Organista. Dla porównania podaję wykaz aktów z trzech lat. W roku sprawozdawczym było:
- w 1964r.: 125 aktów chrztu, 57 aktów ślubu, 79 aktów zgonu, 2 Przyjętych do Kościoła, brak Bierzmowanych, 147 Pierwszych
Komunii św., 194 tys. Rozdanych Kom. św. na terenie par.
- w 1965r.: 138 aktów chrztu, 56 aktów ślubu, 68 aktów zgonu, 1 Przyjęty do Kościoła, brak Bierzmowanych, 136 Pierwszych Komunii św., 180 tys. Rozdanych Kom. św. na terenie par.
- w 1966r.: 96 aktów chrztu, 61 aktów ślubu, 74 akty zgonu, 2 Przyjętych do Kościoła, 302 Bierzmowanych, 132 Pierwsze Komunie
św., 174 tys. Rozdanych Kom. św. na terenie par.
Z racji obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski wszystkie parafie były zwolnione z wizytacji dziekańskich
Wstęp i opracowanie: Jerzy Tempski

Z historii Wielkiego Postu
Post, to jest wstrzymywanie się od potraw, a w szczególności od potraw mięsnych, odgrywa dużą rolę w wielkich religiach
świata. W chrześcijaństwie post spotykamy od samych jego początków.
Tradycja okresu Wielkiego Postu wywodzi się z praktyk pokutnych, jakie podejmowali pierwsi chrześcijanie wspominając
czas, w którym "Duch [Św.] wyprowadził Jezusa na pustynię, (...) [gdzie] przepościł 40 dni i 40 nocy" (Mt 4,1-2). Symboliczna liczba czterdziestu dni postu wiąże się zatem z okresem Chrystusowego przygotowania do swojej Paschy przez pobyt na pustyni, naznaczony samotnością, modlitwą i walką z szatanem (por. Mt 4, 1-11). Walka ta zakończyła się ostatecznym zwycięstwem Chrystusa nad szatanem, grzechem i śmiercią oraz chwalebnym zmartwychwstaniem. Wierni, odmawiając sobie tego, co przyjemne, umartwiając własne ciała, rozmyślając nad czterdziestodniowym pobytem Jezusa na pustyni i nad Jego męką, przygotowywali się
do świąt Zmartwychwstania Pańskiego, do ich pełniejszego i głębszego przeżywania.
Dla lepszego przygotowania do obchodu dnia Zmartwychwstania Pańskiego, w II wieku dodano dwa dni postu przed tym
świętem. Wspomina o tym Tertulian (+ ok. 240). Św. Ireneusz (+ ok. 202) pisze, że za jego czasów zwyczaj ten istniał również
w Galii: ku czci 40-dniowego postu Pana Jezusa nakazany był post 40-godzinny (obowiązywał zatem w Wielki Piątek i w Wielką
Sobotę). W III wieku poszczono już cały tydzień. Wreszcie na początku wieku IV wprowadzono post 40-dniowy na pamiątkę postu
Jezusa Chrystusa. Według świadectwa Aeterii (lub Egerii w. IV) post 40-dniowy był już w powszechnym użyciu. Na Wschodzie obchodzono go jednak przez 8 tygodni, a to dlatego, że soboty i niedziele były wolne od postu. Chodziło więc o uzupełnienie do pełnych 40 dni postu. W VI wieku w Rzymie post rozpoczynał się 6 tygodni przed Wielkanocą, jednak po odliczeniu niedzieli, w których nigdy nie poszczono, post wielki trwał właściwie tylko 36 dni. Dlatego w VII wieku dodano brakujące dni i wyznaczono jako
początek Wielkiego Postu Środę Popielcową. Od pontyfikatu św. Grzegorza I Wielkiego (+ 604), papieża, datuje się powstanie
„przedpościa”. Na trzy tygodnie przed Wielkim Postem Kościół wprowadzał pokutną (fioletową) barwę szat liturgicznych, z modlitw i śpiewów usuwano radosne Alleluja, a do roku 1248 obowiązywał post, chociaż w formie złagodzonej. We wspomnianym
1284 roku papież Innocenty IV skrócił Wielki Post, wyznaczając go od Środy Popielcowej. Reforma liturgiczna ostatnich lat Przedpoście zniosła. W niektórych regionach Polski Wielki Post zachowywano wraz z Przedpościem (łącznie 70 dni) jeszcze w wieku
XVIII, a nawet XIX. Post nigdy nie obowiązywał i nadal nie obowiązuje w niedzielę, bowiem każda niedziela ma charakter święta.
Najpewniejsze świadectwa zwyczaju postu na Wschodzie znajdujemy w „Listach wielkanocnych" św. Atanazego, szczególnie
z lat 330, 340, 341, 347, w „Katechezach" św. Cyryla Jerozolimskiego oraz w aktach synodów lokalnych. Nie brak także aluzji na
Zachodzie, jeszcze z okresu przed św. Augustynem w Rzymie; kiedy św. Atanazy tam przebywał na wygnaniu w 341 r., już od dawna był wprowadzony czterdziestodniowy okres przygotowania do Paschy, aczkolwiek zachowywano tylko trzy tygodnie ścisłego
postu, mianowicie pierwszy tydzień, który zawiera „suche dni", czwarty tydzień (septimana mediana), w którym odbywało się
ostateczne przygotowanie katechumenów do chrztu, oraz szósty, czyli Wielki Tydzień. W tych trzech tygodniach intensywniejszej
pokuty i gorliwszej modlitwy miały miejsce w Rzymie także świecenia kapłańskie.
Liczba 40 występuje w Biblii także w Starym Testamencie i ma znaczenie symboliczne (zarezerwowana jest dla znaczących
wydarzeń, dla wielkich dzieł oczyszczenia, przygotowania do nowego życia). Przywodzi pamięć takich wydarzeń, jak 40 dni potopu, poprzedzającego zawarcie przymierza przez Boga z Noem; 40 lat wędrówki Izraela po pustyni ku ziemi obiecanej; 40 dni przebywania Mojżesza na górze Synaj, gdzie otrzymał on od Boga Jahwe tablice Prawa; 40 dni uciekał do góry Horeb prorok Eliasz
przed mściwą Jezebel, żoną Achaza, króla Izraela.
Opracowanie: Jerzy Tempski
na podstawie materiałów z Internetu

…czyli Święci, których wspominamy w marcu
Zapraszamy do naszego „kącika Świętych”. W kolejnej już jego części przedstawiamy sylwetki świętych patronów, których
wspomnienie Kościół obchodzi w marcu. W naszych modlitwach prośmy ich o wstawiennictwo u Boga Ojca.
1 III - Św. Feliks III, papież (zm. 492). Znany jest z pokrewieństwa ze swym wielkim następcą św. Grzegorzem I, którego był pradziadkiem. Nie należy jednak doszukiwać się żadnych skandali w jego życiorysie, a pokrewieństwo obu papieży to konsekwencja
tego, iż św. Feliks święcenia kapłańskie przyjął jako wdowiec. Były to czasy, kiedy prawo dotyczące celibatu nie było jeszcze sformułowane, co nie oznacza, że nie panowało przekonanie, iż bezżeństwo lepiej służy poświęceniu obowiązkom kapłańskim.
2 III - Św. Aniela od Krzyża. María de los Ángeles Guerrero y González urodziła się w Sewilli, w wielodzietnej, ubogiej, lecz bardzo
pobożnej rodzinie. W stolicy Andaluzji spędziła dzieciństwo, stoczyła pierwsze zmagania z dorosłym życiem, spełniła swą opatrznościową misję i tu zakończyła święte życie.
3 III - Św. Kunegunda, cesarzowa (ok. 978 – 3 III 1033). Królowa Niemiec i pani Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Urodziła się w rodzinie Zygfryda I, hrabiego Luksemburga (dlatego jest nazywana Kunegundą Luksemburską).
4 III - Św. Kazimierz, królewicz (3 X 1458 – 4 III 1484) . Drugi z kolei syn pary królewskiej – Kazimierza IV Jagiellończyka oraz
Elżbiety Rakuszanki. Przyszedł na świat w Krakowie 3 X 1458 r. Od najmłodszych lat przejawiał wybitne zdolności umysłowe oraz
odznaczał się szlachetnością charakteru. Staranna edukacja, nad którą czuwał Jan Długosz – nie tylko wielki historyk, ale także wybitny mąż Kościoła, rozwijała wiedzę i talenty królewicza.
5 III - Św. Jan Józef od Krzyża. Jan Józef od Krzyża to imię zakonne włoskiego arystokraty Karola Gaetano urodzonego na wyspie
Ischia w zatoce neapolitańskiej. Jego pamięć jest wciąż żywa w rodzinnej wsi Ponte, gdzie rokrocznie odbywa się czterodniowy
odpust ku czci Świętego. Nie jest to jedyne miejsce, w którym ludność otacza go kultem. Czczony jest również w Neapolu.
6 III - Św. Róża z Viterbo (ok. 1233 – ok. 1252). Żyła krótko (niecałe dwadzieścia lat), a informacje biograficzne na jej temat są
nader skromne, lecz mimo to jest ona postacią do dziś inspirującą wyobraźnię mieszkańców jej rodzinnej miejscowości.
7 III - Św. Perpetua i Felicyta (II/III w.). Męczennice wymieniane w drugiej modlitwie wstawienniczej Kanonu Rzymskiego. Łączył je szczególny związek, jedna bowiem była kobietą z zamożnej patrycjuszowskiej rodziny, druga jej niewolnicą.
9 III - Św. Franciszka Rzymianka (1384 – 1440). Włoska arystokratka Franciszka (urodzona w Perrione pod Rzymem) jest jednym z nielicznych przykładów niewiast, którym udało się połączyć trzy powołania – żony, matki i zakonnicy.
12 III- Św. Alojzy Orione (23 VI 1872 - 12 III 1940) Od najmłodszych lat nie znosił lenistwa i gnuśności. Niezwykle aktywny wychowawca młodzieży, obrońca i dobroczyńca biednych. Choć zafascynowany osobą i działalnością św. Jana Bosco, nie realizował
swojego powołania u salezjanów, lecz w założonych przez siebie wspólnotach. Św. Alojzy Orione chciał wszystko odnowić
w Chrystusie.
13 III - Św. Nicefor, patriarcha Konstantynopola (ok. 768 – 829). Jego greckie imię (odpowiednik słowiańskiego Nikifor) oznacza „niosący zwycięstwo”. Wprawdzie zmarł on na wygnaniu, ale można powiedzieć, że w rozrachunku dziejowym to właśnie on
odniósł zwycięstwo jako obrońca ortodoksji przed cesarskim terrorem obrazoburstwa.
14 III - Św. Łazarz z Betanii. Łazarz mieszkał w Betanii (obecnie Al-Ajzarija na terenie Autonomii Palestyńskiej) u południowowschodniego zbacza Góry Oliwnej, wraz z dwiema siostrami – Martą i Marią Magdaleną (błędnie utożsamianą z jawnogrzesznicą
o tym samym imieniu). Wiemy też, że ich dom był przyjaznym schronieniem dla Jezusa i że Zbawiciel tak umiłował swego przyjaciela Łazarza, że zapłakał nad jego martwym ciałem i cudownie powołał go z martwych.
15 III - Ludwika de Marillac (1591 – 15 III 1660). Doświadczona przez los Święta – żona, matka i wdowa oraz współzałożycielka
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia – była nieślubnym dzieckiem francuskiego szlachcica Ludwika de Marillac, który uznał ją oficjalnie za swą naturalną córkę.
16 III - Św. Julian z Cylicji (zm. ok. 305). Syn poganina i chrześcijanki Julianus. Przyszedł na świat w mieście Anazarbus w Cylicji
(Azja Mniejsza). Często mylony jest z innym Julianem, który również poniósł śmierć męczeńską podczas prześladowań Dioklecjana
i Maksymiana. Święty urodził się w senatorskiej rodzinie, więc naturalną koleją rzeczy oczy prześladowców spoczęły na nim, jako
na pierwszym z lokalnej wspólnoty chrześcijańskiej.
17 III - Św. Gertruda z Nivelles (ok. 626 – 21 II 640). Pochodziła ze znakomitej rodziny, jako córka majordoma Austrazji Pepina
Starszego i jego małżonki Idubergii (Ida). Opatrzność Boża sprawiła, że rodzina ta została ozdobiona nie tylko blaskiem sławy
swych przodków, ale również nadzwyczaj hojnymi darami łaski Bożej, albowiem zarówno matka jak i ojciec Gertrudy, a także jej
rodzeństwo, brat Bawo i siostra Bega, doczekali się wyniesienia na ołtarze.
18 III - Św. Edward Męczennik (ok. 962 – 18 III 978). Jeden z dwóch kanonizowanych królów Anglii o tym imieniu. Do społeczności Kościoła został włączony przez św. Dunstana, arcybiskupa Canterbury, który udzielił mu chrztu. On też był jego pierwszym
mistrzem duchowym i wraz z matką uformował w dziecięcej duszy silne przywiązanie do wiary i praktyk religijnych.
19 III – Św. Józef. Przybrany ojciec Jezusa. Jest on tym, który pomaga wszystkim swym czcicielom w odnalezieniu i zachowaniu
zaszczepionej przez Stwórcę tożsamości mężczyzny i kobiety.
20 III - Św. Wolfram, biskup (zm. ok. 703). Wychowany w świętej wierze katolickiej i dobrych obyczajach, od młodego wieku
zaprawiał się w czynnościach duchowych i wiele czasu poświęcał na studiowanie Pisma Świętego. Rychło też przyjął święcenia
kapłańskie, a majętności swoje oddał na rzecz benedyktyńskiego klasztoru Fontenelle (obecnie opactwo Saint-Wandrille). Wkrótce
został arcybiskupem diecezji Sens.

21 III - Św. Mikołaj z Flue (1417 – 18 III 1487). Imię tego niezwykłego świętego zapisane zostało nie tylko w niebiańskiej księdze żywota pośród innych wybranych sług Chrystusowych, ale również we wdzięcznym sercu jego ojczyzny, Szwajcarii.
22 III -Św. Zachariasz, papież (zm. 752). Święty przyszedł na świat i wychował się w rodzinie greckiej osiadłej w italskiej Kalabrii. Był współpracownikiem papieża, św. Grzegorza III. Jego podpis, jako diakona, widnieje pod uchwałami synodu rzymskiego
w 732 r.
23 III - Turybiusz z Mogrovejo (1538 – 1606). Hiszpański święty Toribio Alfonso de Mogrovejo przyszedł na świat w szlacheckiej rodzinie w Mayorga w prowincji Leon. Wychowany pobożnie, odnajdywał od dziecka pociechę w praktykach życia duchowego,
sam nie wybrał jednak drogi kapłańskiego żywota, do którego później miał zostać powołany.
24 III - Św. Katarzyna Szwedzka (ok. 1331 – 24 III 1381). Córka księcia Ulfa Gudmarsona i świętej Brygidy, która była spokrewniona ze szwedzką rodziną królewską. Obdarzona nadzwyczajnymi znakami działania Bożego, od dzieciństwa, jak podaje tradycja,
przejawiała niezwykłe wyczucie grzechu ludzkiego i wstręt do występków przeciwko Bogu.
25 III - Św. Prokop, opat (ok. 970 – 1053). Zwany był też Prokopem z Sazávy. Syn ubogich, ale zacnych rodziców, urodzony we
wsi Chotum w Czechach. Dom jego, choć niebogaty, pełen był jednak ducha chrześcijańskiego i życzliwości dla każdego gościa, jaki
w nim zawitał.
26 III - Św. Dyzma Dobry Łotr (I w. przed Chrystusem – 33 r. po Chrystusie). Jeden ze złoczyńców ukrzyżowanych z Panem
Jezusem. Jest przykładem w wyjątkowo dobitny sposób ukazującym niezgłębione miłosierdzie dobrego Boga, gotowego przebaczyć grzesznikowi, nawet w ostatniej chwili życia.
27 III - Św. Rupert, biskup (ok. 650 – 718). Urodził się we frankońsko-germańskiej rodzinie mieszkającej na terenie Wormacji.
Wsławił się tam, wśród ludu germańskiego, dziełami misjonarskiej gorliwości.
28 III - Św. Guntram, król (ok. 532 – 28 III 592). Wyniesiony na ołtarze król Franków Guntram I jest przykładem na to, jak niezbadane są wyroki Bożej Opatrzności i zadziwiające działanie łaski Bożej w życiu ludzi i narodów.
29 III - Stefan IX, papież (pocz. wieku XI – 29 III 1058). Franciszek lotaryński, bo tak brzmiało imię tego świętego przed objęciem Stolicy Piotrowej, był synem Gozelona, księcia Lotaryngii, po matce zaś wnukiem Berengara II, króla Italii. Jego brat Gotfryd
Brodaty sposobił się do przejęcia władzy po ojcu, Franciszek natomiast rozpoczął edukację w słynnej szkole katedralnej w Liège,
zamierzając oddać się posłudze kapłańskiej.
30 III - Św. Jan Klimak (VI/VII w.). Życie świętego Jana Klimaka jest przykładem prawdziwie wewnętrznej drogi doskonałości,
jaką podejmują niektóre dusze łączące gorącą pobożność ze zdolnością do kontemplacji, cichej pracy nad sobą i ciągłej aktywności
umysłowej. Nawet przydomek, który przylgnął do tego świętego, ma związek z tą właśnie drogą, a mianowicie z jego dziełem Drabina (czyli po grecku Klimax), opisującym trzydzieści stopni cnót i nadprzyrodzonej walki z upadłą naturą prowadzących do jak
najdoskonalszego zjednoczenia z Bogiem za życia i wiekuistej szczęśliwości po śmierci.
31 III - Św. Balbina, rzymska (II w.). Córka świętego Kwiryna męczennika. Przyszła na świat w czasach, w których przyznanie się
do wyznawania „wiary Galilejczyka” było równoznaczne ze skazaniem się na śmierć. Dotyczyło to zarówno prostych mieszkańców
Cesarstwa Rzymskiego, jak i wyżej postawionych jego urzędników państwowych czy wojskowych. Jej ojciec pełnił funkcję tribunum militum, czyli oficera armii cesarskiej. Pochodziła zatem z rodziny pogańskiej, biorącej czynny udział w życiu publicznym państwa.

Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło.
Kartki z hasłem oraz imieniem i nazwiskiem można wrzucać
do pudełka znajdującego się w zakrystii.
1. Boczna w kościele.
2. Używany w Popielec.
3. Główny kościół w diecezji.
4. Naczynie liturgiczne.
5. Katolicki zakon męski założony w 1216 r.
nazywany kaznodziejskim.
6. Czapka papieża.
7. Przerwa w czasie pielgrzymki.
8. Ksiądz.
9. Część drogi krzyżowej.
10. Msza św.

Intencje apostolstwa modlitwy na rok 2014
Niejednokrotnie słyszymy "módlmy się w intencjach papieskich" – czy znamy je wszyscy? Poniżej drukujemy intencje papieskie na cały rok 2014. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.
Styczeń
Intencja ogólna (I.O.): Aby był promowany autentyczny rozwój gospodarczy, szanujący godność wszystkich ludzi i wszystkich ludów.
Intencja misyjna (I.M.): Aby chrześcijanie różnych wyznań mogli podążać do jedności, której
pragnie Chrystus.
Luty
I.O.: Aby mądrość i doświadczenie osób w podeszłym wieku były uznawane w Kościele i w społeczeństwie.
I.M.: Aby kapłani, zakonnicy i świeccy wielkodusznie współpracowali w misji ewangelizacyjnej.
Marzec
I.O.: Aby we wszystkich kulturach były szanowane prawa i godność kobiet.
I.M.: Aby liczni młodzi ludzie odpowiedzieli na wezwanie Pana do poświęcenia życia głoszeniu Ewangelii.
Kwiecień
I.O.: Aby rządzący promowali ochronę świata stworzonego i sprawiedliwy podział dóbr i zasobów naturalnych.
I.M.: Aby zmartwychwstały Pan napełnił nadzieją serca osób doświadczanych przez ból i chorobę.
Maj
I.O.: Aby środki przekazu były narzędziami w służbie prawdy i pokoju.
I.M.: Aby Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, kierowała misją Kościoła, głoszącego Chrystusa wszystkim narodom.
Czerwiec
I.O.: Aby osoby bezrobotne znalazły wsparcie i zatrudnienie, którego potrzebują, by godnie żyć.
I.M.: Aby Europa odnalazła swoje chrześcijańskie korzenie dzięki świadectwu wiary wierzących.
Lipiec
I.O.: Aby uprawianie sportu było zawsze okazją do umacniania braterstwa i rozwoju ludzkiego.
I.M.: Aby Duch Święty wspierał dzieło świeckich, którzy głoszą Ewangelię w krajach najuboższych.
Sierpień
I.O.: Aby uchodźcy, zmuszeni do opuszczenia swoich domów z powodu przemocy, znaleźli wielkoduszną gościnę,
i by ich prawa były chronione.
I.M.: Aby chrześcijanie w Oceanii głosili z radością wiarę wszystkim ludom kontynentu.
Wrzesień
I.O.: Aby niepełnosprawni umysłowo otaczani byli miłością i pomocą, których potrzebują, by godnie żyć.
I.M.: Aby chrześcijanie, natchnieni Słowem Bożym, angażowali się w służbę ubogim i cierpiącym.
Październik
I.O.: Aby Pan dał pokój najbardziej udręczonym przez wojnę i przemoc regionom świata.
I.M.: Aby Światowy Dzień Misyjny rozbudził w każdym wierzącym pasję i gorliwość, by nieść Ewangelię całemu światu.
Listopad
I.O.: Aby osoby, które cierpią z powodu samotności, zaznały bliskości Boga i wsparcia ze strony braci.
I.M.: Aby młodzi seminarzyści, zakonnicy i zakonnice mieli mądrych i dobrze przygotowanych formatorów.
Grudzień
I.O.: Aby narodziny Odkupiciela przyniosły pokój i nadzieję wszystkim ludziom dobrej woli.
I.M.: Aby rodzice, przekazując dzieciom cenny dar wiary, byli autentycznymi ewangelizatorami.
W marcu, jak co miesiąc, modlimy się w dwóch papieskich intencjach – ogólnej i misyjnej. Pierwsza z nich to: „Aby we
wszystkich kulturach były szanowane prawa i godność kobiet”. Na ten temat nieraz wypowiadali się papieże naszych
czasów. Ćwierć wieku temu Jan Paweł II wydał list apostolski o godności kobiety Mulieris dignitatem.

Był to pierwszy w papieskim nauczaniu dokument poświęcony całkowicie tematyce kobiet – powiedział niedawno (12 października), przy okazji rocznicowych obchodów zorganizowanych przez Papieską Radę ds. Świeckich, papież Franciszek. A w samą jego 25. rocznicę, 15 sierpnia ub. r., mówił o nim przed modlitwą maryjną Anioł
Pański w Castel Gandolfo: „Ten dokument zawiera bogate refleksje, które zasługują na to, by do nich powracać i je
rozwijać. A u podstawy wszystkiego jest postać Maryi, gdyż ukazał się on z okazji Roku Maryjnego. Posłużmy się
w naszej modlitwie słowami znajdującymi się na końcu tego listu apostolskiego (por. n. 31): aby, rozważając biblijną tajemnicę kobiety, streszczającą się w Maryi, wszystkie kobiety odnajdowały w niej same siebie i pełnię swego
powołania, i aby w całym Kościele była coraz bardziej zgłębiana i lepiej rozumiana ogromna i ważna rola kobiety”.
Opracowanie: Joanna Jackowska

… do odwiedzenia wystawy poświęconej św. Urszuli Ledóchowskiej
Wystawa zatytułowana „Moją polityką jest miłość. Św. Urszula - Julia Maria hr. Ledóchowska (1865-1939)”
przygotowana została przez Muzeum Historyczne m. st. Warszawy i Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa
Konającego. Autorzy wystawy zbudowali ją wokół wypowiedzi bł. Jana Pawła II o św. Urszuli, koncentrując się na jej
myślach patriotyczno-społecznych i ukazując jej wszechstronną działalność poświęconą Bogu, Ojczyźnie i człowiekowi. Od 1 kwietnia 2009 r. wystawę eksponowano w ponad 50 miejscach w Polsce, m.in. w Senacie RP, Muzeum
Niepodległości w Warszawie, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W naszym kościele wystawę można obejrzeć
w kaplicy św. Teresy.

… na czwartkową adorację Najświętszego Sakramentu
Z inicjatywy członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, w tym roku w Wielkim Poście w każdy
czwartek odbywać się będzie w naszym kościele całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Wystawienie
Najświętszego Sakramentu będzie miało miejsce po Mszy św. o godz. 8:00 i będzie połączone z Godzinkami do Miłosierdzia Bożego. O godz. 12:00 odmówimy wspólnie Anioł Pański, a o godz. 15:00 Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
O godz. 17:30 modlić się będziemy słowami litanii do Najświętszej Krwi Chrystusa. Adorację zakończy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i Msza św. o godz. 18:00. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w adorację! Wygospodarujmy kilka minut, aby w ciszy spotkać się z Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie.

...na spotkanie z prof. Wandą Kamińską
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej serdecznie zaprasza na spotkanie z panią profesor Wandą Kamińską, które
odbędzie się w niedzielę 23 marca, po wieczornej Mszy Świętej. Temat tego spotkania to „ABECADŁO ETYKI I MORALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ”.

...na rekolekcje wielkopostne
W tym roku głosił je będzie pochodzący z naszej parafii ks. dr Marcin Brzeziński - zastępca dyrektora Caritas
Polska. Nauki rekolekcyjne rozpoczną się w poniedziałek 31 marca i potrwają do środy 2 kwietnia włącznie.
Wykorzystajmy ten czas rekolekcji, aby pojednać się z Bogiem oraz bliźnimi i w pełni przygotować się do świętowania Zmartwychwstania Chrystusa!

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

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

