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

Drodzy Parafianie, nasi Czytelnicy!
Mamy nowego Ojca Świętego, mamy Papieża Franciszka, z którym wspólnie przeżywaliśmy ostatnie dni Wielkiego Postu i Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Na placu św. Piotra papież życzył nam „Dobrej Drogi”, drogi, która mimo zakrętów i przeciwności zawsze wiedzie do Chrystusa. Niech te proste życzenia wskażą nam właściwy kierunek w naszej osobistej „drodze”.
Czytelnicy gazetki parafialnej, przekazujemy Wam kwietniowy numer, bogato ilustrowany zdjęciami z naszej
wspólnotowej modlitwy podczas Triduum Paschalnego. Znajdziecie w nim również krótkie podsumowanie rozważań
rekolekcyjnych, które przygotował ks. Zbigniew Kapłański, nasz tegoroczny rekolekcjonista. Kontynuujemy cykl
związany z obchodzonym Rokiem Wiary - tym razem przedstawiamy w nim artykuł pani Joanny pokazujący nam,
że dojrzała wiara ma wyraz w prostej codziennej dbałości o naszą wspólnotę. Pan Jerzy Tempski przygotował
dla Was również kolejny odcinek historii losów naszej parafii - ostatni dotyczący okresu wojennego.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w tworzenie gazetki parafialnej, do kontaktu drogą
e-mailową (redakcja@parafianatamce.waw.pl) lub „za pośrednictwem” skrzynki umieszczonej na stoliku z prasą.
To my wszyscy tworzymy naszą parafię i „...u Świętej Tereski”.
Wasza Redakcja

Odbyliśmy rekolekcje wielkopostne
Od 17 do 23 marca w naszej parafii rekolekcje głosił ks. Zbigniew Kapłański. Dla tych wszystkich, którzy
w nich uczestniczyli, a także dla tych, którzy z różnych względów nie mogli tego uczynić, zamieszczamy poniżej krótkie podsumowanie wygłoszonych nauk, które przygotował ksiądz rekolekcjonista.
Aby się stać dobrym (i szczęśliwym) chrześcijaninem, najpierw trzeba pracować nad swoim człowieczeństwem – Duch Święty „nie wyląduje”, jeśli nie ma wcześniej przygotowanego miejsca.
A zatem nim wejdziemy na drogę wiary, zastanawiamy się, jacy jesteśmy wobec otaczających nas ludzi. Pracujemy nad uprzejmością i szacunkiem, nad umiejętnością słuchania (nie tylko teoretycznie, zastanawiamy się nad wyrazem naszej twarzy, gdy słuchamy) i nad umiejętnością odpowiadania (jakim tonem odpowiadamy i z jakim nastawieniem do człowieka). Warto czasem zapytać najbliższych, co w nas jest miłe, a co drażni. Niekiedy ze względu na
nich trzeba zmienić niektóre nawyki.
Kolejnym etapem w drodze do dojrzałej szczęśliwości jest zauważenie, jakie dary dostaliśmy od Pana Boga
jako chrześcijanie: życie, wiarę, chrzest: konieczna jest codzienna odpowiedź na pytanie, czy te dary świadomie
przyjmujemy. Wyrazem naszego szacunku do Dawcy jest rozwijanie wiary (czytanie tego, co mówi papież, co napisano w Katechizmie Kościoła Katolickiego itp.).
Najpełniejszą odpowiedzią człowieka na dary Pana Boga jest życie sakramentalne, czyli takie, w którym mogę przyjąć Komunię Świętą w każdą niedzielę, w którym zastanawiam się nad tym, do czego Pan Bóg powołuje mnie właśnie
dzisiaj. Do tej odpowiedzi mogę łatwiej dojść, gdy czytam czytania codziennej Mszy Świętej, gdy modlę się za najbliższych, zastanawiając się jednocześnie, jak działaniem wspierać własną modlitwę (nie zapominam o aniołach stróżach moich najbliższych, modlitwa do nich pomaga w mądrym okazywaniu życzliwości).

Wielki Tydzień, Wielkanoc
Zapraszamy na relację fotograficzną z Triduum Paschalnego i Mszy św. Rezurekcyjnej. Korzystając z okazji
zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej naszej parafii, www.parafianatamce.waw.pl, gdzie wkrótce będzie
można obejrzeć zarówno poniższe, jak i dodatkowe zdjęcia z okresu Wielkanocy.

Wielki Czwartek

Wielki Piątek

Wielka Noc 2013
Wiosny pachnie powiew świeży,
budzi się do życia wszystko,
ze święconką każdy bieży –
Wielka Noc już tak jest blisko.
Jak obyczaj każe stary,
w noc Chrystusa Zmartwychwstania
i narodzin naszej wiary
Rezurekcję się odprawia.
A w kościele, hen na wieży
siła ludzi dzwon rozbuja
i w niebiosy hymn uderzy,
Alleluja, Alleluja.
„Chwalcie Boga” na świat cały
niechaj echo hymn roznosi
i wyznanie naszej wiary
wszystkim ludziom niech zanosi
A gdy w domu, przed śniadankiem
z najbliższymi się spotkamy,
aby się podzielić jajkiem,
ja to czynię również z Wami
życząc, aby w Roku Wiary
Ten, co z piekieł do nas wrócił,
Jezus Chrystus Zmartwychwstały
żywą wiarę w nas obudził.
A ta wiara sprawi, mili,
czy samotność będzie z Wami
czy też w obcym kraju żyli,
nie będziecie nigdy sami.
(Józef Trzebiński)

Wielka Sobota

Rezurekcja

Niedziela Miłosierdzia Bożego
7 kwietnia wraz z całym Kościołem Powszechnym obchodziliśmy Niedzielę Miłosierdzia
Bożego.
Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli w II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem
niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan
Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.
Tydzień Miłosierdzia dotąd był obchodzony w październiku. Od tego roku będzie go rozpoczynała Niedziela Miłosierdzia Bożego - pierwsza niedziela po Wielkanocy.

…czyli historia kościoła i parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus na Tamce
Drodzy Czytelnicy, zamieszczamy czwartą i ostatnią część kroniki powstania i budowy naszej świątyni
omawiającą ważne wydarzenia z okresu wojny. Tekst oparty jest w całości na zapisie w Księdze Parafii założonej
w 1938 roku i systematycznie do dziś prowadzonej przez Księdza Proboszcza. Stylistykę, słownictwo i ortografię
zachowano zgodnie z oryginalnym zapisem.
Historia powstania parafii i budowy kościoła na Powiślu w Warszawie - cz. IV
„Resztę czasu okresu wojennego poświęcił ks. proboszcz spłacie długów. Sławniejszymi wierzycielami byli:
firma budowlana „Budokom”, Komunalna Kasa Oszczędnościowa i Bank Gospodarstwa Krajowego. Ten ostatni
z dwoma pożyczkami, jedną krótkoterminową w sumie 20.000 zł i drugą długoterminową w sumie 38.000 zł. Pozatem jeszcze kilku wierzycieli prywatnych. Długi firmy, Komunalnej Kasy Oszczędności i krótkoterminowe Banku Gospodarstwa Krajowego zostały spłacone w całości. Pożyczka długoterminowa jest spłacana ratami. Z długów prywatnych wierzycieli pozostały dwie pożyczki na sumę 8.000 zł, których wierzyciele chcą być spłaceni
po wojnie.
Życie parafialne w czasie wojny koncentruje się wyłącznie w Kościele. Podczas całej wojny ani razu nie były
wstrzymane nabożeństwa nawet podczas bombardowania Warszawy lub ciężkich nalotów we wrześniu 1939 r.
Życie parafijalne jest bardzo ożywione z powodu większej ilości kapłanów. Od czerwca 1941 roku przybył do parafji drugi wikarjusz Ks. Zygmunt Niedzielski. Z początkiem lutego 1942 roku Ks. Piotr Pieniążek został mianowany proboszczem w Aninie, a na jego miejsce przybył Ks. Wacław Piejka, dotychczasowy wikarjusz parafii Bożego
Ciała. Prefekci z plebaniji Ks. Witold Skalski został mianowany proboszczem parafji Żelechlinek, a Ks. Władysław
Bedowicz proboszczem parafji Puszcza Marjańska. Poza księżmi parafjalnymi odprawiali w Kościele Ks. Kan.
Dr. Józef Szkudelski, przed objęciem parafii Chrystusa Króla i Ks. Edward Sagadyn, obydwaj zamieszkali na terenie parafji.
Pozatem odprawiali w Kościele księża wysiedleni* Ks. Feliks Starkiewicz, Ks. Stanisław Maciejewski, Ks. Jan
Jachinuk, Ks. prof. Kowalski, Ks. Lewandowski, Ks. Stanisław Klupczyński, Ks. Ossawidzki, Ks. Spiechowicz.
Organizacje Akcji Katolickiej, których przed wojną były trzy: żeńska, męska i młodzieży żeńskiej w czasie
wojny nie działały zupełnie. Czynna była tylko jedna organizacja, a mianowicie Caritas, która w czasie wojny
opiekowała się mniej więcej 50 rodzinami i prowadziła Kuchnię dla dzieci u sióstr Urszulanek przy ul. Dobrej 59.
W czerwcu 1943 r. Ks. Zygmunt Niedzielski został przeniesiony do parafji Nawiedzenia N. M. Panny, a na
jego miejsce przybył Ks. Feliks Bogusz, dotychczasowy wikarjusz parafji Chrystusa Króla na Targówku. W miesiącu potem i Ks. Wiesław Piejka został przeniesiony do parafji św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, a na jego miejsce
został mianowany Ks. Feliks Kotlarski, dotychczasowy wikarjusz parafji św. Stanisława Kostki na Żoliborzu.
W tymże roku 1943 po spłaceniu wszystkich długów z wyjątkiem małych prywatnych Ks. proboszcz przystąpił do dalszych inwestycji w Kościele. Latem zostały wykonane balustrady na galerjach, co kosztowało 24.000
zł. Następnie wykonano kruchtę t. j. drugie drzwi wejściowe z solidnego klejonego dębu, bardzo piękne, a nawet
artystycznie wykonane, za sumę około 100.000 zł. W projekcie jest wykonanie solidnych drzwi bocznych prowadzących z Kościoła na zewnątrz i do zakrystii. Wykonano też ołtarz św. Antoniego z drzewa, chociaż prowizoryczny był bardzo gustowny. Kruchtę i ołtarz św. Antoniego fundował parafjanin p. Erazm Balicki.
Ks. proboszcz jeszcze w tym roku rozpoczął zbudowanie stałej ambony z marmuru i bronzu. Z bronzu będą
wykonane trzy płaskorzeźby i obłożone marmurem. Ambona, której projekt wykonany jest w rysunku i modelu,
projektowali architekt Konstanty Jakimowicz i art. rzeźbiarz Bogusław Langman.”

________________________________________
*Księża wysiedleni to byli kapłani usunięci przez okupanta z zachodnich terenów Polski, które zostały włączone terytorialnie do
Rzeszy Niemieckiej.

Wstęp i opracowanie: Jerzy Tempski

Rys biograficzny
Jorge Mario Bergoglio urodził się 17 grudnia 1936 roku w Buenos Aires (Argentyna). Jego ojciec, Mario - imigrant włoski z okolic Turynu, był pracownikiem kolei. Jorge miał jeszcze czworo rodzeństwa.
Początkowo Jorge miał zamiar zostać chemikiem i ukończył studia na tym kierunku, jednak wkrótce, w 1958 roku, wstąpił do Towarzystwa Jezusowego (jezuici), podejmując normalną formację zakonną
i studia seminaryjne, zgodnie z wszechstronnym sposobem nauczania
w tym zakonie - po nowicjacie w Colegio Maximo San José w San Miguel
koło Buenos Aires (licencjat z filozofii), w Colegio de la Immaculada
w Santa Fe (studia humanistyczne i psychologia), w Colegio del Salvador w Buenos Aires (teologia). Święcenia kapłańskie przyjął 13 grudnia
1969 roku, profesję wieczystą złożył 22 kwietnia 1973 roku.
W ramach funkcji zakonnych był mistrzem nowicjatu (w Villa
Barilari), wykładowcą na Wydziale Teologii, członkiem konsulty prowincji zakonnej w tym samym mieście, a także prowincjałem Argentyny (1973-1979). Przez pewien czas pracował w Niemczech, gdzie kończył doktorat. Po powrocie do kraju pełnił funkcję dyrektora duchownego w Colegio del Salvador w Cordobie, a później rektora Colegio Maximo San José w San Miguel.
W 1992 roku został mianowany biskupem pomocniczym Buenos Aires (tyt. Auca). Sakrę biskupią przyjął
27 czerwca 1992 z rąk abpa Buenos Aires Antonio Quarracino. W czerwcu 1997 został biskupem koadiutorem,
a 28 lutego 1998, po śmierci kard. Quarracino, ordynariuszem tej diecezji. Jednocześnie (od listopada 1998) pełnił funkcję ordynariusza dla wiernych rytów orientalnych, mieszkających w Argentynie. Był także Wielkim Kanclerzem Katolickiego Uniwersytetu Argentyny oraz wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Argentyny.
Brał udział w sesjach Światowego Synodu Biskupów w Watykanie.
Do godności kardynalskiej został wyniesiony w 2001 roku, otrzymując kościół tytularny pw. św. Roberta
Bellarmina (również jezuity). Podczas konklawe w 2005 roku znalazł się w gronie papabile. W latach 2005-2011
był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Argentyny.
Jako biskup zasłynął swoim skromnym stylem życia - nie korzystał z samochodu i szofera, ale z komunikacji publicznej, mieszkał w skromnym mieszkaniu, sam przygotowywał sobie posiłki. Wielokrotnie ukazywał
swoje zaangażowanie społeczne, zarówno w oficjalnych wystąpieniach, jak i w praktyce. W czasie kryzysu ekonomicznego dotykającego Argentynę zdobył sobie reputację "głosu sumienia", wskazującego na olbrzymie koszty
globalizacji, ponoszone przede wszystkim przez ubogich. W jednej z wypowiedzi publicznych stwierdził:
Żyjemy w części świata o największych nierównościach, w której dokonał się największy wzrost, a jednocześnie najmniej zajęto się ubóstwem. Cały czas trwa niesprawiedliwy podział dóbr, stwarzając sytuację grzechu społecznego,
który woła ku Niebu i ogranicza możliwości pełniejszego życia dla tak wielu naszych braci (podczas zgromadzenia
biskupów południowoamerykańskich w 2007 r.).
W innej natomiast:
Musimy unikać duchowej choroby Kościoła, który skupia się sam na sobie. To prawda, że gdy wychodzi się na ulicę,
jak to czynią wszyscy ludzie, może zdarzyć się wypadek. Jednak, jeśli Kościół pozostaje zamknięty w sobie, skupiony
sam na sobie, starzeje się. Mając do wyboru Kościół, któremu przydarzają się wypadki na ulicy i Kościół chory,
bo skupiony sam na sobie, bez wątpliwości wybieram ten pierwszy.
Słynna jest jego wizyta w hospicjum dla chorych na AIDS w 2001 r., gdzie umywał nogi chorym.
13 marca 2013 roku, po trwającym dwa dni konklawe, został wybrany na Papieża. Przyjął imię Franciszek.

Źródło: www.opoka.org.pl

Kościół naszym domem
Zdziwił Was tytuł? To było w zeszłym roku - powie ktoś. Ten rok nazwany jest przecież Rokiem Wiary. A jednak
nie pomyliłam się, będę pisała o teraźniejszości - o „tu i teraz”. Widzę co prawda, że moje rozważania pozostają bez
odzewu. Żaden nowy mężczyzna nie zgłosił się do noszenia chorągwi w czasie Procesji Rezurekcyjnej. Nawet dla chorągwi ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus – naszą Patronką – zabrakło ochotnika. Za Danutą Rinn nucę „gdzie ci mężczyźni prawdziwi tacy, orły, sokoły, herosi..” i kontynuuję moje dywagacje.
Parafialny kościół jest naszym domem w każdym roku, bez względu na aktualne hasło. Tu bowiem wspólnie
uczestniczymy w Uczcie Eucharystycznej, tu nasze dzieci zostały ochrzczone, tu przystąpiły do Pierwszej Komunii
Świętej, do Sakramentu Bierzmowania i tak dalej. W rodzinnych albumach mamy zdjęcia zrobione we wnętrzu bądź
przed kościołem na Tamce.
Utrzymanie świątyni zależy od naszej hojności – taca zbierana jest przecież w niedzielę i święta – możemy widzieć, jak wypełnia się koszyczek. Z tych pieniędzy wynagradzani są zatrudnieni w parafii świeccy pracownicy.
Czy więc, gdy wrzucimy pieniążek na tacę, zwolnieni jesteśmy od troski o nasz kościół? Otóż nie, po stokroć nie.
Od nas bowiem zależy to, jak wygląda nasz kościół, czy jest w nim ciepło, czy ławki są porysowane czy nie, czy na posadzce i przed wejściem walają się papierki od cukierków lub zużyte chusteczki higieniczne, czy na ołtarzu i w kaplicach stoją kwiaty, czy oprawa Mszy Świętej jest piękna.
Czy wiecie, kto kupuje kwiaty, kto układa piękne bukiety? Kto buduje grób i szopkę? Kto pielęgnuje wielkie palmy zdobiące chór? Kto dba o estetyczny wygląd tablic informacyjnych w kościele i salce katechetycznej? Wreszcie, kto
czuwa przed Najświętszym Sakramentem, gdy braknie parafian? Jedna i ta sama osoba – pani zakrystianka. Często pomagają jej córki i mąż. Czy wiecie, jak trudno było znaleźć dwóch silnych panów do przeniesienia figury Chrystusa?
Czy wiecie, że nikt z własnej woli nie zaproponował pomocy, nie zapytał, czy może się do czegoś przydać? Czy myślicie, że pani Bożena wylicza przepracowane nadgodziny? Otóż nie. Bo dla naszej zakrystianki, pani Bożeny Rączki, kościół na Tamce jest nie tylko miejscem pracy, jest jej domem.
Apeluję więc: Obudźmy się! Weźmy przykład z zakrystianki. Zatroszczmy się o nasz wspólny dom - kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na Tamce.
Joanna Jackowska

Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło.
Kartki z hasłem oraz imieniem i nazwiskiem można wrzucać do pudełka znajdującego się na stoliku
z prasą.
1. Siostra od Bożego Miłosierdzia.
2. Imię kard. Bergoglio.
3. Nazwisko tegorocznego rekolekcjonisty.
4. Msza z procesją w Niedzielę Zmartwychwstania.
5. Jedyna organizacja działająca podczas wojny
w naszej parafii.
6. Danuta, śpiewała o prawdziwych mężczyznach.
Hasło z poprzedniego numeru gazetki: ZBAWICIEL. Nagrody za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki otrzymują: Czesława Bańkowska, Mateusz Błażkiewicz, Zofia Przepiórkiewicz, Tomasz Tkaczuk, Joanna Wolff oraz Ignacy
Zieliński. Po odbiór nagród zapraszamy do osób rozprowadzających gazetkę.
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