
 

 

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

Drodzy Parafianie, 
 Umocnieni bogactwem nauk rekolekcyjnych, rozpoczynamy Wielki Tydzień, w którym będziemy rozpamięty-
wać  Mękę i Śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa i uczestniczyć w Jego Zmartwychwstaniu.   

 Niech Święta Wielkanocne będą dla nas czasem świadomego uczestnic-
twa w Misterium  Paschalnym, poprzez modlitwę w intencji Kapłanów w Wiel-
ki Czwartek, adorację Krzyża, czuwanie przy Grobie Pana Jezusa, aż po rado-
sne Alleluja w rezurekcyjny poranek. Niech Zmartwychwstały Pan obdarzy 
nas wszelkimi potrzebnymi łaskami!   

 W kolejnym numerze gazetki kontynuujemy cykl poświęcony historii 
naszej parafii oraz przedstawiający sylwetki świętych i błogosławionych, 
a także publikujemy m.in. relację z akcji przygotowywania paczek świątecz-
nych na Ukrainę oraz podsumowanie rekolekcji, które głosił ks. dr Marcin 

Brzeziński. Przygotowaliśmy również zestawienie godzin Mszy św., nabożeństw oraz terminów spotkań grup działa-
jących w naszej parafii. Mamy nadzieję, że zachęci to wszystkich do aktywnego włączenia się w życie naszej wspólno-
ty. 

 Zapraszamy do lektury oraz do współtworzenia gazetki. 

Wasza Redakcja 

Rekolekcje wielkopostne −−−− czas oczyszczenia i refleksji 
 Tegoroczne trzydniowe rekolekcje w naszej parafii poprowadził ks. dr Marcin Brzeziński, na co dzień wicedy-
rektor Caritas Polska. Spotykaliśmy się w kościele od poniedziałku 31 marca do środy 2 kwietnia włącznie, 
a każdy dzień rekolekcyjny miał swój charakter i indywidualne przesłanie: pokorne przyjmowanie woli Bożej, przy-
gotowanie nam przez Chrystusa mieszkania w Domu Ojca, troska Boga o człowieka, o jego wytrwałość w dążeniu do 
świętości, siła żarliwej modlitwy…  

 Zatrzymajmy się na ostatnim dniu rekolekcji, przypadającym 2 kwietnia, w 9. rocznicę śmierci błogosławione-
go Jana Pawła II, od którego powinniśmy się wiele nauczyć, przede wszystkim nauczyć się modlić, prawdziwie mo-
dlić. Rekolekcjonista przywołał w kazaniu fakt z życia Jana Pawła II, który, pośród tylu obowiązków dnia codzienne-
go, poświęcał 6 godzin na głęboką modlitwę, wyłączając się całkowicie z otaczającej rzeczywistości. Ten czas był tyl-
ko dla Pana Boga. I tu powstały pytania: jak wygląda nasza modlitwa codzienna, czy potrafimy skupić się tylko na 
niej i naszym Panu, czy umiemy rozmawiać z Bogiem? Nasunęła się też odpowiedź: jeżeli modlisz się prawdziwie, 
Bóg wysłucha cię prawdziwie. 

 Rekolekcje się skończyły, słowa zostały wypowiedziane, a dla nas przyszedł czas na przemyślenia i konkretne 
postanowienia.  

 Swoje rekolekcje odbyły również dzieci i młodzież uczęszczające do szkół mieszczących się na terenie naszej 
parafii. W  czasie tych spotkań nauki rekolekcyjne głosił ks. Marcin Moks. 



 

 

Druga zbiórka na remont drzwi 
 W niedzielę 23 marca Parafialny Oddział Akcji Katolickiej po raz drugi zbierał dobrowolne ofiary na remont 
drzwi wejściowych do kruchty naszego kościoła. Jak na pewno wszyscy nasi Czytelnicy zauważyli - prace są w trakcie 
realizacji. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom! Bez ich ofiarności prace nie byłyby możliwe do przepro-
wadzenia. Bóg zapłać! 

Akcja „Wyślij paczkę na Ukrainę −−−− rodziny polskie rodzinom ukraińskim” 

 Serdecznie dziękujemy wszystkim parafianom, którzy odpowiedzieli na apel Parafialnego 
Oddziału Akcji Katolickiej i włączyli się w akcję  Caritas „WYŚLIJ PACZKĘ NA UKRAINĘ – RODZINY 
POLSKIE RODZINOM UKRAIŃSKIM”.  

 Efekt czterodniowej zbiórki przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Spakowaliśmy przynie-
sione przez Państwa artykuły i w  środę, 26 marca br. nadaliśmy na pobliskiej poczcie 

47 paczek, o łącznej wadze 444 kg.   
Trafią one do rodzin w parafii Bożego Miłosierdzia i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Tarnopolu, za pośrednic-
twem księdza proboszcza Andrzeja Maliga.  

 Wszystkim darczyńcom oraz tym, którzy pomogli nam przy pakowaniu 
i transporcie paczek na pocztę: księdzu wikariuszowi, Grzegorzowi, Mariuszo-
wi, Karolowi i jego koledze, a także wszystkim, którzy deklarowali nam swoją 
pomoc – serdeczne „BÓG ZAPŁAĆ”! 

Joanna Jackowska 

PS Jeszcze krótkie świadectwo: W środę rano, gdy pakowaliśmy pierwszą partię 
paczek do samochodu księdza Adama, przed kościołem zaparkowało duże auto 
dostawcze. Wysiadł z niego mężczyzna, który wszedł do kruchty, by się pomo-
dlić. To on zawiózł na pocztę pozostałe paczki. I temu nieznajomemu panu – 
serdecznie dziękujemy! A nade wszystko DZIĘKUJEMY BOŻEJ OPATRZNOŚCI!  

Modliliśmy się w intencji śp. Siostry Wincentyny 

 31 marca minęła 7. rocznica odejścia do Domu Pana siostry Wincentyny, urszulanki – naszej wieloletniej za-
krystianki. Msza święta w Jej intencji została odprawiona o godz. 18:00. Pamiętajmy o Niej w naszych modlitwach.  

Intencje apostolstwa modlitwy na kwiecień 2014 r. 
 W poprzednim numerze „...u Świętej Tereski”  intencje papieskie na cały 2014r. W tym numerze 
przypominamy intencje na kwiecień i zachęcamy do pamięci o nich w naszych modlitwach. 
Intencja ogólna: Aby rządzący promowali ochronę świata stworzonego i sprawiedliwy podział dóbr 
i zasobów naturalnych.  
Intencja misyjna: Aby zmartwychwstały Pan napełnił nadzieją serca osób doświadczanych przez ból 
i chorobę.  

 



 

 

…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 rów-
nież 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. W poprzednim numerze prezentowaliśmy zapisy z czasu obchodów Tysiąclecia 
Chrztu Polski. 

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

„W między czasie miejscowy Ks. Proboszcz dr Bronisław Piórkowski pismem Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 17 XI 1967 
Nr 7648/AP został mianowany Dziekanem Dekanatu Warszawa-Śródmieście, wizytacja delegata Kurii Metropolitalnej Warszaw-
skiej do przeprowadzenia wizytacji parafii św. Teresy odbyła się dnia 2 XII 1970 r. Delegowanym Wizytatorem został mianowany 
Ks. Kanonik mgr Zygmunt Strzałkowski – Rektor Kościoła św. Karola Boromeusza na Powązkach. 

W oparciu o protokół wizytacyjny można ustalić, że w roku sprawozdawczym 1968 i 1969 przeprowadzono w parafii następujące 
inwestycje: wykonano dwa boczne ołtarze z białego marmuru „Carrara”, których konsekracji dokonał J.E. Ks. Biskup dr Jerzy Mo-
dzelewski, ufundowano ołtarz główny, wybudowano „stół słowa”, przygotowano Kościół do Konsekracji, której dokonał w dniu 3 
października 1969 r. J.E. Kardynał-Prymas Stefan Wyszyński, Arcybiskup Gnieźnieński i Warszawski, wykonano z granitu schody 
zewnętrzne do Kościoła i na plebanię, wykończono pod Kościołem kaplicę pogrzebową. 

Wykończono pod Kościołem trzy duże sale wykładowe, pomieszczenia magazynowe i sanitariaty, na które Kuria Warszawska wy-
raziła zgodę by były używane przez A.T.K., pismo Kurii z dn. 14 X 1969 r. Nr 6787/GB/69. 

Zmiany na plebanii. W roku 1967, pismem Kurii z dnia 21 X 1967 Nr 6796/GB/67 otrzymałem zezwolenie na to by na miejsce 
wdowy po ś.p. Wojewodzie, dawnym zakrystianie, zamieszkała p. Julia Fiszer, osoba spokojna, samotna i religijna. To zostało załat-
wione przez władze świeckie, przy zachowaniu przepisów (lokalowych) dotyczących gospodarki lokalami. W roku 1969, dnia  
12 września, Kuria Metropolitalna Warszawska zwolniła Ks. mgr Stefana Arndta z obowiązków rezydenta i mianowała go Kapela-
nem Cmentarza Bródzieńskiego w Warszawie z obowiązkiem zamieszkania w domu Księży Emerytów /pismo z dn. 12 IX 1969 
Nr 6100/AP/69./ 

W okresie sprawozdawczym na stanowisku Wikariuszy pracują: Ks. mgr Jan Starszyk, który jest odpowiedzialny za całość Katechi-
zacji, za duszpasterstwo w szpitalu Ginekologiczno-Położniczym przy ul. Karowej 2, ma opiekę nad zespołem „Asysty Kościelnej” 
i „Bieli” jak również aktualizowanie tablicy ogłoszeń. Ks. Mirosław Konopka jest odpowiedzialny za duszpasterstwo tak w parafii 
jak i w szpitalu przy ul. Solec, jest też opiekunem ministrantów. Ks. Józef Schabowski jest odpowiedzialny za kancelarię parafialną i 
ma opiekę duszpasterską nad młodzieżą akademicką i pozaszkolną. Księża Wikariusze mają też po 18 godzin lekcyjnych Katechiza-
cji i dyżury w kancelarii parafialnej. 

W pracy duszpasterskiej i kaznodziejskiej pomaga Ks. doc. Janusz St. Pasierb, który mieszka na plebanii. Księża stołują się wspól-
nie. Ks. Proboszcz opiekuje się zespołami parafialnymi: Chórem parafialnym, duszpasterstwem dobroczynnym, Żywym Różańcem, 
Strażą Honorową i III Zakonem św. Franciszka. Ponadto sprawami inwestycyjnymi, utrzymuje kontakty z Władzą Kościelną i z ad-
ministracją świecką. Prowadzi administrację plebanii, zajmuje się aprowizacją tak odnoście produktów żywnościowych jak i opa-
łem, kieruje i dogląda całości prac duszpasterskich i katechetycznych. Odbywa w miarę potrzeby spotkania z Księżmi Wikariusza-
mi. 

W sprawach duszpasterstwa niedzielnego zaszły zmiany. W niedziele o godz. 9 w dolnym kościele wprowadzono mszę św. dla mło-
dzieży starszej. O godz. 18 wprowadzono mszę św. dla młodzieży, dziatwy i starszych, którzy nie mogą w innym terminie uczestni-
czyć w niedzielnej mszy św. 

Duszpasterstwo sakramentalne: Prócz duszpasterstwa, które intensywnie prowadzi się w Kościele, Księża parafialni z wielkim od-
daniem i poświęceniem pracują w szpitalu przy ul. Solec, gdzie codziennie jeden z Kapłanów odwiedza chorych, spowiada, udziela 
Sakramentu Chorych i rozdaje od 40 do 50 postaci Eucharystycznych. W szpitalu przy ul. Karowej Kapłan spowiada w każdą sobo-
tę od godz. 18 do 20ej, a w niedzielę rozdaje Komunję św. od 60 do 70 osobom. 

Katechizacja: Są trzy odpowiednio urządzone i przystosowane do katechizacji. Liczba godzin religii w stosunku tygodniowym wy-
nosi 58 godzin. Uczy trzech Księży i jedna osoba świecka, która ma 6 godzin tygodniowo. Liczba dzieci w wieku przedszkolnym 
wynosi 30 osób. W wieku klas podstawowych 805, w wieku klas licealnych i zawodowych 119, grupa młodzieży akademickiej liczy 
30 osób. 

Dział Finansowy: Z zebranych ofiar w kościele urządza się Kościół, przeprowadza się remonty i konserwację, opłaca się podatek 
od nieruchomości, lokalowy, Ubezpieczalnię Społeczną od pracowników, światło, pranie bielizny, opał-koks dla ogrzania Kościoła 
i plebanii oraz opłaca się wszystkich pracowników parafialnych. 

Charakterystyka parafii: Na skutek przebudowy Dzielnicy Powiśle, wielu dawnych parafian zostało przesiedlonych, wiele starych 
domów rozebrano, a na ich miejsce wybudowano nowe bloki. Nowi mieszkańcy na pewno lepiej i kulturalniej mieszkają, ale mało 
są związani z parafią. Dowodem tego jest mniejsza frekwencja w Kościele, mniej aktów chrztu, ślubu, a nawet mniej rozdanych 
Kom. św. w stosunku do włożonej pracy duszpasterskiej. Trudno jest utrzymać wspólnotę parafialną i dlatego, że na terenie parafii 
 



 

 

jest cztery duże kaplice zakonne, gdzie jest prowadzone duszpasterstwo, jak również i dlatego, że w najbliższym sąsiedztwie są 
Kościoły zabytkowe, wspaniale wyposażone, a to ludzi pociąga. 

  Warszawa, grudzień 1970 rok 

Visum in visitatione pastorali 

ks. Wł. Miziołek 

Varsaviae, die 10. Octobris 1971a 

 

Dekretem J.E. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Polski z dn. 11 XI 1967 roku Nr 7648/AP/67 miejscowy Ks. Proboszcz 
został mianowany Dziekanem Dekanatu Warszawa Śródmieście. 

Należy też wspomnieć, że miejscowy Ks. Proboszcz dr Bronisław Piórkowski został mianowany prałatem honorowym Jego Świąto-
bliwości Ojca św. Pawła VI (szóstego) dekretem Stolicy Apostolskiej z dnia 22 marca tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego roku. 

Niedziela Palmowa 

 VI niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej, i rozpoczyna obchody Wielkiego Tygo-
dnia. Jest to okres przygotowania duchowego do świąt, będącego wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa. Litur-
gia Kościoła wspomina tego dnia uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, o którym mówią wszyscy czterej Ewangeliści, a także 
rozważa Jego Mękę. To właśnie w Niedzielę Palmową ma miejsce obrzęd poświęcenia palm i uroczysta procesja do kościoła. Zwy-
czaj święcenia palm pojawił się ok. VII w. na terenach dzisiejszej Francji. Z kolei procesja wzięła swój początek z Ziemi Świętej.  

 Pierwsze znane zapisy dotyczące święta  i procesji pochodzą z dziennika 
pątniczki Egerii, a datowane są na lata 80. IV w. Według jej wspomnień patriar-
cha wsiadał na oślicę i wjeżdżał do Świętego Miasta, zaś zgromadzeni wierni, 
witając go w radości i w uniesieniu, ścielili przed nim swoje płaszcze i palmy. 
Następnie wszyscy udawali się do bazyliki Anastasis (Zmartwychwstania), gdzie 
sprawowano uroczystą liturgię. Owa procesja rozpowszechniła się w całym Ko-
ściele mniej więcej do XI w. 

 W Rzymie szósta niedziela Przygotowania Paschalnego była początkowo 
wyłącznie Niedzielą Męki Pańskiej, kiedy to uroczyście śpiewano Pasję. Dopiero 
w IX w. do liturgii rzymskiej wszedł jerozolimski zwyczaj procesji upamiętniają-
cej wjazd Pana Jezusa do Jerusalem. Pierwszą udokumentowaną wzmiankę 

o procesji w Niedzielę Palmową przekazuje nam Teodulf z Orleanu (+821). Nie-
które też przekazy zaświadczają, że tego dnia biskupom przysługiwało prawo 
uwalniania więźniów.  

 W Polsce Niedziela Palmowa obchodzona jest od średniowiecza. Dzisiaj odnowiona liturgia zaleca, aby wierni w Niedzielę 
Męki Pańskiej zgromadzili się przed kościołem, gdzie powinno odbyć się poświęcenie palm, odczytanie perykopy ewangelicznej 
o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy i uroczysta procesja do kościoła. Podczas każdej Mszy św., zgodnie z wielowiekową tradycją, 
czyta się opis Męki Pańskiej (według relacji Mateusza, Marka lub Łukasza − Ewangelię św. Jana odczytuje się w Wielki Piątek). 
W  Polsce istniał kiedyś zwyczaj, że kapłan idący na czele procesji trzykrotnie pukał do zamkniętych drzwi kościoła, aż mu otwo-
rzono. Miało to symbolizować, iż Męka Zbawiciela na krzyżu otwarła nam bramy nieba. Inne źródła przekazują, że celebrans ude-
rzał poświęconą palmą leżący na ziemi w kościele krzyż, po czym unosił go do góry i śpiewał: "Witaj krzyżu, nadziejo nasza!". 

 Niegdyś Niedzielę Palmową na naszych ziemiach nazywano Kwietnią. W Krakowie od XVI w. urządzano uroczystą centralną 
procesję do kościoła Mariackiego z figurką Pana Jezusa przymocowaną do osiołka. Uderzano się także gałązkami palmowymi, by 
rozkwitająca, pulsująca życiem wiosny witka udzieliła mocy, siły i nowej młodości. Poświęcone palmy zanoszą dziś wierni do do-
mów i zawieszają najczęściej pod krzyżem. Ma to z jednej strony przypominać zwycięstwo Chrystusa, a z drugiej wypraszać Boże 
błogosławieństwo dla domowników. Popiół zaś z tych palm w następnym roku zostanie poświęcony i użyty w obrzędzie Środy 
Popielcowej. 

  W Polsce bogate tradycje ma wykonywanie palm wielkanocnych. Szczególnie zwyczaj ten zachował się na Kurpiach w para-
fii Lipniki i Nysie oraz Łyse, a także w Małopolsce w Lipnicy Murowanej i w Limanowej, gdzie odbywają się coroczne konkursy na 
najdłuższą i najpiękniej wykonaną palmę. Palmy osiągają wysokość kilkudziesięciu metrów i muszą samodzielnie stać. Zrobione 
z wikliny, nie mogą zawierać żadnych metalowych części. Zdobione są baziami i kwiatami z bibuły. Poza Polską zwyczaj ten prze-
trwał w południowych Niemczech oraz Austrii. 

 Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, wprowadza nas w nastrój Świąt Paschalnych. Kościół zachęca, aby nie ograniczać 
się tylko do radosnego wymachiwania palmami i śpiewu: " Hosanna Synowi Dawidowemu!", ale wskazuje drogę jeszcze dalszą − 
ku Wieczernikowi, gdzie "chleb z nieba zstąpił". Zachęca, aby pójść dalej, aż na sam szczyt Golgoty i wytrwać do końca. A potem już 
tylko pozostaje czekać na tę Znamienną Noc... To właśnie daje nam Wielki Tydzień, rozpoczynający się Niedzielą Palmową.  

Opracowanie: A.N. na podstawie materiałów z Internetu 

Wjazd do Jerozolimy − fresk autorstwa Giotto di Bondo-

ne, namalowany ok. 1305 roku dla Kaplicy Scrovegnich 



 

 
…czyli Święci, których wspominamy w kwietniu 
 Zapraszamy do naszego „kącika Świętych”. W kolejnej już jego części przedstawiamy sylwetki świętych patronów, których 
wspomnienie Kościół obchodzi w kwietniu. W naszych modlitwach prośmy ich o wstawiennictwo u Boga Ojca. 

1 IV - Św. Hugon, opat (1053 – 1 IV 1132). Urodzony we francuskiej rodzinie książęcej w 1053 r. Jego ojciec wstąpił do zakonu 
kartuzów. Hugon uczył się w szkole katedralnej w Valance. Słynął z niezwykłej pobożności. Po ukończeniu studiów biskup miano-
wał go kanonikiem katedry. Wkrótce, w wieku zaledwie 27 lat, został biskupem Grenoble (1080).  

3 IV - Św. Ryszard, biskup (1197 – 3 IV 1253). Urodził się w miejscowości Wyche w hrabstwie Sussex, w ubogiej rodzinie rolni-
czej. Jako dziecko odznaczał się pilnością w nauce i niewielkim pociągiem do rozrywek, którym oddawali się jego rówieśnicy.  

4 IV - Św. Izydor z Sewilli (ok. 560 – 4 IV 636). Możny Patron Hiszpanii i Doktor Kościoła. Są podania, które mówią o symbolicz-
nym zdarzeniu, jakie miało mieć miejsce zaraz po narodzeniu Izydora – otóż rój pszczół zleciał się i spoczął na ustach noworodka, 
zostawiając po sobie odrobinę słodkiego miodu, co należy rozumieć jako zapowiedź jego talentu kaznodziejskiego.  

5 IV - Św. Wincenty Ferreriusz (ok. 1350 – 5 IV 1419). Jego imię pochodzi od łacińskiego słowa vincere, czyli zwyciężać. Doszedł 
nie tylko do opanowania własnych namiętności w zaciszu klasztornego życia, ale dzięki danym od Boga talentom i obfitemu błogo-
sławieństwu jego prawdziwie apostolskiej działalności, stał się przyczyną niesłychanego ożywienia religijnego w kilku krajach, 
do których dotarł, wszędzie budząc podziw, przywodząc do pokuty i nawrócenia dziesiątki tysięcy ludzi i czyniąc cuda. 

6 IV - Św. Piotr z Werony (zm. 1252).  Pierwszy męczennik Zakonu Kaznodziejskiego św. Dominika. Z wiarą zetknął się po raz 
pierwszy w szkole katolickiej, do której został posłany. Przylgnął do niej całym sercem, tak że w końcu postanowił wstąpić do za-
konu dominikanów. W 1250 r. papież Innocenty IV mianował go inkwizytorem całej Lombardii. Prowadził liczne dysputy i dysku-
sje z albigensami. Wobec szczególnie opornych stosował kary aresztu, co wywołało wielką nienawiść jego wrogów. Został zamor-
dowany w 1252 r. Umierając, wyznał po raz ostatni swą wiarę. 

7 IV - Św. Jan Chrzciciel de la Salle (30 IV 1651 – 7 IV 1719). Najstarszy z jedenaściorga dzieci podupadłej nieco rodziny książę-
cej z Reims. Rodzina de la Salle kładła nacisk na chrześcijańską formację swych dzieci. Jan, wcześnie oddany do szkół i znający po-
pularną jeszcze wówczas łacinę, już jako młodzieniec przejął od swego dziadka zwyczaj odmawiania brewiarza w języku Kościoła 
powszechnego. Odkąd tylko Jan zaczął myśleć o swoim miejscu na ziemi, było dla niego jasne, że chce żyć w stanie duchownym.  

8 IV - Św. Dionizy z Koryntu (zm. prawdopodobnie 171).  Biskup. Jeden ze świętych, o których wiadomo, że byli postaciami zna-
czącymi dla kształtowania się młodego Kościoła Chrystusowego i cieszyli się po śmierci dużym kultem, jednakże z  powodu małej 
ilości źródeł zachowane o nich informacje są nader skromne.  

9 IV - Św. Maria Kleofasowa ( I w. przed Chrystusem – II w. po Chrystusie). Według Ewangelii krewna Najświętszej Maryi Pan-
ny, a więc jedna z osób, które spotkał zaszczyt policzenia między osoby najbliższe Świętej Rodzinie. Była żoną Kleofasa, zwanego 
również Alfeuszem. Są różne założenia dotyczące liczby ich potomstwa, zwykle jednak przyjmuje się, iż synami Marii i Kleofasa byli 
apostoł Jakub Mniejszy, Józef i Juda Tadeusz.  

10 IV - Św. Fulbert (ok. 960 – 10 IV 1028). Biskup miasta i diecezji Chartres. Pochodził z ubogiej rodziny frankońskiej, zamiesz-
kałej być może w Poitiers. Nie znamy szczegółów dotyczących jego młodości, znamienny jest jednakże fakt, iż Święty, pomimo ni-
skiego pochodzenia, otrzymał sakrę i zyskał niemały wpływ na kulturalny rozwój kraju, a nawet na życie polityczne.  

11 IV - Św. Gemma Galgani (12 III 1878 – 11 IV 1903). Jej krótkie, bo zaledwie dwudziestopięcioletnie życie było, niczym życie 
świętej Tereski od Dzieciątka Jezus, małą drogą krzyżową, jaką przeszła Święta pośród licznych, a często zakrytych przed oczami 
świata cierpień. W zadziwiająco młodym wieku odkryła wartość modlitwy – jako pięcioletnia dziewczynka uczestniczyła już w od-
mawianiu oficjum Najświętszej Maryi Panny.  

12 IV - Św. Józef Moscati (25 VII 1880 – 12 IV 1927). Życie tego włoskiego lekarza jest wspaniałym powtórzeniem pytania wy-
powiedzianego niegdyś przez Pana Jezusa: „Bo cóż pomoże człowiekowi, jeśliby wszystek świat zyskał, a na duszy swej szkodę po-
niósł?” oraz mądrości stwierdzającej, iż „nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych”.  

13 IV - Św. Hermenegild, królewicz (ok. 564 – 586). Władca południowej części królestwa ze stolicą w Sewilli, wyznawca herezji 
ariańskiej, pojął za żonę katoliczkę − Ingundę, córkę króla frankońskiego Zygberta. Owocem modlitw i starań pobożnej małżonki, 
wspartych przez świętego Leandra, było nawrócenie jej męża, który poznawszy światło nauki Chrystusowej, nie zamierzał już nig-
dy jej opuścić dla żadnych ziemskich korzyści. 

14 IV - Lidwina z Schiedam (1380 – 14 IV 1433). Jej historia jest opisana u ks. Piotra Skargi pod tytułem Żywot przedziwnej Lid-
winy dziewicy… Owo staropolskie określenie zjawiska godnego podziwu – dziwny, przedziwny – oddaje trafnie niezwykłość żywo-
ta Świętej, która spędziwszy większość swych dni w ciasnej komórce domu ubogich rodziców, przeżyła rzeczy prawdziwie niepoję-
te z ludzkiego punktu widzenia.  

15 IV - Bł. Cezary de Bus (1544 – 1607). Rodzice wysłali go na dwór króla Karola IX Walezjusza, gdzie jako żołnierz służący przy 
boku monarchy cieszył się prestiżem społecznym i spełniał się artystycznie, pisząc wiersze i sztuki teatralne. Nurt światowego ży-
cia pociągnął go tak bardzo, iż zupełnie porzucił myśl o Panu Bogu i wieczności, która czeka go po śmierci. Miała to odmienić do-
piero ciężka choroba, na jaką  zapadł − zatrzymał się i  miał czas na przemyślenie swego życia. 

16 IV - Św. Benedykt Józef Labre (26 III 1748 – 16 IV 1783). Jedno z piętnaściorga dzieci zamożnej rolniczej rodziny z Amettes. 
Jako dziecko został oddany na naukę do szkoły parafialnej, zaś w wieku 12 lat kontynuował edukację prywatnie pod kierunkiem 
swego stryja księdza Józefa Labre, który był rektorem kościoła w Erinie. Benedykt wcześnie poczuł, iż nie jest powołany 
                  



 

 

do zwyczajnego życia, jakie prowadzą jego bliscy... Już jako dziecko odnajdywał większy niż jego rówieśnicy pociąg do życia ducho-
wego, a w wieku szesnastu lat był zdeterminowany, że chce wstąpić do zakonu i zupełnie stracił zapał do nauki. 

17 IV - Św. Robert, opat (ok. 1024 – 17 IV 1111). Należy do grupy świętych zasłużonych dla wielkiego ruchu odnowy Kościoła 
w XI i XII wieku. Przyszedł na świat w zamożnej rodzinie szlacheckiej w Troyes w Szampanii. Od dziecka odznaczał się wyjątkową 
świątobliwością i wyczuleniem sumienia na kwestie moralne. Z tego powodu właściwie przez całe życie szukał dla siebie miejsca 
wśród różnych rodzin zakonnych dotkniętych powszechnym wówczas upadkiem obyczajów kościelnych.  

18 IV - Św. Ryszard Pampuri (2 VIII 1897 – 1 V 1930). Pochodził z wielodzietnej rodziny włoskiej z Trivolzio niedaleko Pawii. 
Zdarzenia życia osobistego odcisnęły swe piętno na przyszłym świętym, bardzo wcześnie bowiem został osierocony – matka zmar-
ła na gruźlicę, gdy miał trzy lata, ojciec zaś zmarł w wypadku siedem lat później. Miał szczęście trafić pod opiekę rodziny swego 
wuja - lekarza, który w swym domu zachowywał tradycyjne, oparte na szczerej religijności, ład i harmonię rodzinnego pożycia.  

19 IV  - Św. Leon IX, papież (1002 – 1054). Pojawia się ów święty potomek duchowy apostoła Piotra niczym kometa na firma-
mencie dziejów Kościoła – w czasach, gdy niebo nad chrześcijańskim światem było zasnute ciemnymi chmurami wszelakich nad-
użyć i niezdrowych stosunków zaburzających harmonijny rozkwit życia kościelnego.  

20 IV - Św. Agnieszka z Montepulciano (1268 – 20 IV 1317). To, że zajmuje szczególne miejsce w planach Bożych, okazało się 
już przy jej narodzinach, gdy ponad domem państwa Segni uniosła się łuna światła poprzedzająca przyjście na świat niezwykłego 
dziecka. Święta, gdy tylko opanowała ojczystą mowę, była uczona przez matkę pacierza – widywano potem, jak klękała w kącie 
izby i szeptała pobożnie Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo kilka razy dziennie.  

21 IV - Św. Anzelm z Canterbury (1033 – 1109).  Prymas Anglii i Doktor Kościoła, prekursor scholastyki. Z pochodzenia Włoch, 
syn poganina i chrześcijanki. Ojciec prowadził życie światowe, nie stroniąc od uciech, i widział swego syna na podobnej drodze, 
matka zaś, zatroskana o duchowe dobro pragnęła zapewnić mu przede wszystkim katolickie ukształtowanie i w tym celu, przemó-
głszy opory ojca, wysłała go na wychowanie do klasztoru benedyktynów.  

22 IV -  Św. Soter papież, męczennik (1 poł. II w. – ok. 175). Urodzony w Kampanii, syn Greka Konkordiusza, zasiadł na tronie 
papieskim po śmierci swego poprzednika świętego Aniceta około roku 166. Pełnił urząd apostolski za panowania Marka Aureliu-
sza. Wybitny władca i myśliciel był równocześnie zaciekłym nieprzyjacielem religii chrześcijańskiej, uznając ją za zagrożenie 
dla  wielkości cesarstwa, ufundowanej na tradycyjnych pogańskich kultach. 

23 IV -  Św. Wojciech, biskup i męczennik - patron Polski (ok. 956 – 997). Imię Wojciech (po łacinie Adalbert) przyjął przy 
bierzmowaniu na pamiątkę swego wychowawcy arcybiskupa magdeburskiego świętego Adalberta. Po burzliwych kolejach posługi 
duchownej odebrał palmę męczeństwa w pogańskim kraju.  

24 IV - Bł. Marian z Ratyzbony (ok. 1020 – ok. 1088). Błogosławiony Marian urodził się w Donegal w Szkocji jako Muirdach Ma-
cRobertaigh, a jego imię zostało później przetłumaczone na łacińskie Marianus. Wraz z nastaniem chrześcijaństwa został zniesiony 
celtycki zakaz używania pisma – mnisi iroszkoccy pracowali dla rozwoju piśmiennictwa  i wyruszali na duchowy podbój pogań-
skich ludów. Błogosławiony Marian w roku 1067 postanowił wstąpić w ich ślady. Wraz z dwoma towarzyszami Janem i Kandydem 
zamierzał udać się do Rzymu. Kolejne wypadki nie pozwoliły mu jednak zrealizować tego zamierzenia. 

25 IV -  Św. Marek Ewangelista ( ? – 2 poł. I w.). Informacje o życiu jednego z czterech Ewangelistów, utożsamianego z lwem 
w wizji Apokalipsy świętego Jana, czerpiemy głównie z Pisma Świętego (Dzieje Apostolskie, listy) a nadto z tradycji (święci Papiasz 
z Hierapolis, Ireneusz, Klemens Aleksandryjski). Jan zwany Markiem (tak występuje na kartach Nowego Testamentu) nie należał 
do uczniów Chrystusa Pana, przebywał jednak w Ziemi Świętej, gdy działał w niej Zbawiciel, a potem uczestniczył w misjach przed-
siębranych przez Apostołów. Przyjmuje się, że był on synem Marii, właścicielki wieczernika, w którym Pan z uczniami odbył ostat-
nią wieczerzę.  

26 IV - Św. Marcelin papież i męczennik (zm. 304 ?). Informacje o pontyfikacie i męczeństwie świętego Marcelina pochodzą 
z  żywota napisanego przez świętego papieża Damazego, tego samego, który zlecił świętemu Hieronimowi sporządzenie łacińskie-
go tłumaczenia Pisma Świętego zwanego Wulgatą. O pochodzeniu Marcelina wiadomo tylko tyle, że był Rzymianin o imieniu Pro-
jektus, zaś na Stolicy Piotrowej zasiadł Marcellinus w roku 296 po śmierci swego poprzednika Kajusa, za panowania Dioklecjana. 

27 IV - Św. Zyta z Lukki (ok. 1218 – 1272). Pochodziła z ubogiej rolniczej rodziny, otrzymała jednak od rodziców prawdziwie 
chrześcijańskie wychowanie i zaród cnót, które aż do świętości rozwinęła w dorosłym życiu. Jej siostra została zakonnicą u cyster-
sek, brat zaś pustelnikiem, ona zaś zmuszona była udać się na służbę do miasta, by zarobić na własne utrzymanie.  

28 IV -  Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort (1673 – 1716). Trudno zaczynać opis życia tego niezwykłego świętego od zwy-
kłych informacji biograficznych, należy bowiem na wstępie zaznaczyć, iż w przypadku tego „szaleńca Bożego” wszystkie okoliczno-
ści, w jakich się znalazł pełniły, jedynie rolę służebną wobec wielkiej idei jego życia i były jakoby naczyniem dla płonącego nie-
ustannie ognia jego apostolskiej gorliwości…  

29 IV -  Św. Katarzyna ze Sieny. Żywot św. Katarzyny ze Sieny: W Sienie mieście włoskim urodzona św. Katarzyna, z ojca Jakuba 
i matki Lappy, od najmłodszych lat na niesłychany żywot i służbę Boską została powołana. Skoro tylko nauczyła się pozdrawiać 
Pannę Przeczystą, po schodach w domu swym chodząc, na każdym stopniu przyklękała i po jednym "Zdrowaś Maryjo" mówiła, 
wchodząc i schodząc.  

30 IV -  Św. Pius V, papież (17 I 1504 – 1 V 1572). Opromienione nieśmiertelną chwałą imię świętego Piusa V – kojarzone przede 
wszystkim z wiktorią chrześcijaństwa nad islamem w bitwie pod Lepanto – było noszone przez człowieka rzeczywiście niezwykłe-
go, nie tylko ze względu na zasługi polityczne. Antonio Ghislieri, syn ubogiej rodziny zamieszkałej w Bosco Marengo w Piemoncie, 
jako dziecko pracował przy wypasie bydła, a jego jedynym pragnieniem od młodości było żyć z Bogiem w ukryciu i Boga mieć za 
świadka postępu w cnotach chrześcijańskich.  



 

 

Przeżyjmy wspólnie okres Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych  

Zapraszamy do naszego kościoła parafialnego na nabożeństwa i Msze św., których porządek przedstawiamy poniżej: 

• Droga Krzyżowa – Wielki Piątek, godz. 15:00; 

• Gorzkie Żale – niedziela, godz. 17:00; 

• Liturgia Wieczerzy Pańskiej (Wielki Czwartek, 17.04.2014) – godz. 18:00; 

• Liturgia Męki Pańskiej (Wielki Piątek, 18.04.2014) – godz. 18:00; 

• Liturgia Wigilii Paschalnej (Wielka Sobota, 19.04.2014) – godz. 18:00; 

• Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego (niedziela, 20.04.2014) – godz. 6:00 (Msza św. rezurekcyjna), 
8:30, 10:00, 11:30, 13:00 i 18:00; 

• Drugi Dzień Świąt Wielkanocnych (poniedziałek wielkanocny, 21.04.2014) – godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 
13:00 i 18:00. 

...na wieczór poświecony papieżowi Janowi Pawłowi II 
 W  dzień kanonizacji papie-
ża-Polaka, 27 kwietnia, po Mszy 
św. wieczornej serdecznie zapra-
szamy do naszej świątyni na Dro-
gę Światła z Janem Pawłem II.  

 Będzie to doskonała okazja, 
aby wspólnie z naszym  chórem  
„Vox Coelestis”, lektorami i Akcją 
Katolicką pochylić się nad słowa-
mi, które bł. Jan Paweł II kiero-
wał do nas w czasie swojego pon-
tyfikatu. 

...do przyjęcia „Kanonizacyjnej Iskry Miłosierdzia” 
 W niedzielę 27 kwietnia papież Franciszek ogłosi świętymi dwóch wielkich 
papieży – Jana XXIII i Jana Pawła II. 
 Na to wielkie święto szykuje się cały świat. W Warszawie zaplanowano wiele 
wydarzeń – koncerty, premiery, warsztaty. Uruchomiono specjalny serwis 
"Kanonizacja JPII – wydarzenia w Warszawie". Znajdziecie w nim Państwo informa-
cje o wszelkich inicjatywach, spotkaniach, koncertach i czuwaniach poświęconych 
temu wydarzeniu, zarówno w Warszawie, jak i okolicach: 

www.kanonizacjajp2.com 

 Zachęcamy do zapoznania się z programem i uczestniczenia w tych niezwykłych wydarzeniach, a w sposób 
szczególny w tych, które będą miały miejsce tego dnia w naszej parafii.  

 Drodzy Parafianie, zaopatrzcie się w lampion lub paschalik, ponieważ w dzień kanonizacji, czyli niedzielę Boże-
go Miłosierdzia, 27 kwietnia 2014 r. w naszej świątyni, podobnie jak w wielu innych kościołach na całym świecie, 
nastąpi przekazanie „Kanonizacyjnej Iskry Miłosierdzia” wszystkim wiernym.  Zabierzmy ją do naszych domów! 



 

 

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

… do wspólnoty parafialnej! 
 Drogi Czytelniku „...u Świętej Tereski”, czy wiesz kiedy w naszym kościele odbywają się nabożeństwa do Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy? Czy, a jeśli tak to kiedy, można wspólnie odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego? 
Umiałbyś wskazać zainteresowanej osobie, kiedy odbywają się spotkania grupy biblijnej lub próby chóru? 

 Często mimo nawet wieloletniego okresu przynależności do danej parafii nie bardzo wiemy co i kiedy dzieje 
się w naszej świątyni i domu parafialnym. Z tego względu, a także dla tych, którzy od niedawna należą do naszej 
wspólnoty i nie zdążyli jeszcze zorientować się we wszystkich propozycjach, postanowiliśmy zebrać w jednym miej-
scu informacje o godzinach Mszy św. i nabożeństw oraz terminach spotkań poszczególnych grup. A może dzięki te-
mu łatwiej będzie Wam, Drodzy Czytelnicy, zaangażować się w propozycje duszpasterskie, jakie oferuje nasza para-
fia? Zapraszamy! 

PORZĄDEK MSZY ŚW. 

- dni powszednie: godz. 7:00, 8:00 (za wyjątkiem okresu 1.07 - 31.08) oraz 18:00;  
- niedziele i święta: godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 (z udziałem dzieci), 13:00 oraz 18:00 (w okresie 1.07 - 31.08 za-

miast Mszy św. o godz. 11:30 i 13:00 odprawiana jest jedna Msza św. o godz. 12:00). 
 
 PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
- poniedziałek po pierwszym piątku miesiąca o godz. 17:30 - odczytanie intencji wypominkowej oraz Msza św. 

zbiorowa za zmarłych o godz. 18.00. 
- w czwartą niedzielę miesiąca o godz. 17:30 - odczytanie intencji wypominkowej oraz Msza św. zbiorowa 

za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych o godz. 18:00 
- w każdą środę o godz. 17:50 - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 
- czwartek o godz. 7:30 - Godzinki do Miłosierdzia Bożego, Koronka do Miłosierdzia Bożego (na przemian - co 

drugi tydzień) 
- w pierwszy piątek miesiąca po Mszy św. o godz. 8:00 oraz o godz. 17:30 - Nabożeństwo do Najświętszego Serca 

Pana Jezusa, 
- w pierwszą sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 8:00 - Nabożeństwo wynagradzające niepokalanemu sercu 

Maryi, 
- w każdą sobotę o godz. 7:30 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, 
- od poniedziałku do piątku po Mszy św. o godz. 7:00 i 8:00 - modlitwa w intencji Ojczyzny w kaplicy św. Teresy. 
 
KANCELARIA PARAFIALNA 
- w każdy poniedziałek i środę w godz. 17:00 - 18:00, 
- w każdy wtorek, czwartek i piątek w godz. 10:00 - 11:00 oraz 17:00 - 18:00. 
 
SPOTKANIA GRUP 
- w każdy poniedziałek o godz. 17:00 w salce w domu parafialnym - spotkanie grupy „Matki w modlitwie”, 
- co drugi poniedziałek w salce w domu parafialnym po Mszy św. o godz. 18:00 - spotkanie Parafialnego Oddziału 

Akcji Katolickiej, 
- w każdą środę i czwartek o godz. 19:00 w salce w domu  - próba chóru „Vox Coelestis”, 
- pierwsza środa miesiąca o godz. 18:00 - wspólna Msza św. Żywego Różańca Mężczyzn i wymiana tajemnic ró-

żańcowych, 
- w każdy piątek w salce w domu parafialnym po Mszy św. o godz. 18:00 - spotkanie grupy „Biblijny krąg”, 
- pierwsza sobota miesiąca o godz. 18:00 - wspólna Msza św. Żywego Różańca Niewiast i wymiana tajemnic ró-

żańcowych. 
 
BIBLIOTEKA PARAFIALNA jest czynna w każdy czwartek w godz. 16:15 - 17:15. 


