
 

 

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

Drodzy Parafianie, 
 Maj to miesiąc wiosennej soczystej zieleni, pachnącego kwiecia i  śpiewu ptaków. To miesiąc uwielbienia  Maryi 
Królowej Polski w nabożeństwach majowych odprawianych w kościołach i przy pięknie przystrojonych przydroż-
nych kapliczkach. Nabożeństwa majowe są okazją, by przez modlitwę i śpiew zawierzyć Matce Bożej własne sprawy 
i problemy. 

 Pierwsze nabożeństwo majowe w Polsce zostało odprawione w 1852 r. w kościele Ojców Misjonarzy 
pw. św. Krzyża w Warszawie, a 24 kwietnia 1863 r. arcybiskup Szczęsny-Potocki wydał przepis nakazujący regularne 
odprawianie nabożeństwa majowego w całej archidiecezji warszawskiej. Wkrótce celebrowano je w diecezjach san-
domierskiej, włocławskiej i płockiej, a następnie w pozostałych. 

 Niech najpiękniejszy miesiąc w roku będzie dla nas zachętą do wspólnej modlitwy i śpiewu: „Chwalcie łąki 
umajone, góry, doliny zielone” a pośród nich „Panią Świata”, bo „Ona dzieł Boskich korona” i choć jest „Panią nieba, 
ziemi, nie gardzi dary naszymi”. 

 Drodzy Czytelnicy, w bieżącym numerze „..u Świętej Tereski” polecamy Waszej uwadze szczególnie fotorelację 
z Triduum Paschalnego i Rezurekcji oraz relację z Drogi Światła ze św. Janem Pawłem II - naszego parafialnego dzięk-
czynienia za kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII. Zachęcamy także do udziału w planowanych pielgrzymkach! 

Wasza Redakcja 

Niedziela Palmowa, Wielki Tydzień, Wielkanoc - fotorelacja 

 Święta Wielkanocne to najważniejszy okres w roku dla każdego chrześcijanina. W tym czasie obchodzimy pa-
miątkę męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, które dokonały się dla naszego zbawienia. Zapraszamy 
do obejrzenia fotorelacji z tegorocznej uroczystości Wielkiego Tygodnia w naszej świątyni parafialnej. Jednocześnie 
serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy włączyli się w oprawę liturgii i pomogli nam jeszcze głębiej pochylić 
się nad tajemnicą odkupienia i zbawienia człowieka.  

Wielki Czwartek 



 

 

Wielki Piątek Wielka Sobota 

Rezurekcja 

Zdjęcia: B. Rączka, U. Rączka, A. Ornoch, R. Jackowski 



 

 

Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia oraz Droga Światła 
- parafialne dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII 

 Droga Światła (Via Lucis) to wielkanocne nabożeństwo, wzorowane na Drodze Krzyżowej (Via Crucis). Nabo-
żeństwo to powstało we Włoszech w 1988 roku w rodzinie salezjańskiej, a inspiracją do jego powstania były freski 
z katakumb św. Kaliksta w Rzymie przedstawiające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który przechodzi z ciemno-
ści do światła (stąd nazwa Droga Światła). 

 Droga Światła została umieszczona w oficjalnym modlitewniku na Wielki Jubileusz Roku 2000. W 2002 roku 
została oficjalnie zatwierdzona przez rzymską Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Od tamtego 
czasu w wielu parafiach na świecie wprowadzono jej odprawianie. Polega ono na przeżywaniu stacji - spotkań Chry-
stusa Zmartwychwstałego z uczniami i służy przeżywaniu tajemnic paschalnych.  

 W naszym parafialnym kościele, przeżyliśmy to piękne nabożeństwo w niedzielę 27 kwietnia 2014. Była to 
wyjątkowa niedziela – niedziela kanonizacji dwóch papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. We wszystkich kościołach uro-
czyście przeżywano ten dzień. Wierni wracali do swoich domów z „Kanonizacyjną Iskrą Miłosierdzia”, a u nas, na 
Tamce, dodatkowo, po wieczornej Mszy świętej odprawione zostało Nabożeństwo Drogi Światła z rozważaniami pa-
pieża Polaka – Jana Pawła II. Każda stacja to fragment Pisma Świętego, rozważanie i śpiew.  W nabożeństwie udział 
wzięli zarówno duchowni - ksiądz Proboszcz i ksiądz Adam – jak i świeccy – lektorzy, ministranci, z jednym z najmłod-
szych przedstawicieli tej grupy - Piotrem Gawrońskim, członkowie Akcji Katolickiej, Pani Zakrystianka, a oprawę mu-
zyczną zapewnił parafialny chór Vox Coelestis, któremu na flecie towarzyszyła nasza młoda utalentowana Parafianka 
- Ewa Januszewska. Było pięknie, mądrze, wzruszająco i podniośle. Dziękujemy za niezapomniane przeżycia wszyst-
kim, którzy włączyli się w przygotowanie nabożeństwa.  

 Nasza parafialna Droga Światła była także okazją do wsłuchania się po raz kolejny w nauczanie Jana Pawła II, 
które powinniśmy nieustannie studiować i wdrażać w życie. Zacytuję jeden fragment: Spotkanie VII – Jezus posyła Apo-
stołów.  Z nauczania Jana Pawła II: „.. WIDZIELIŚMY PANA! W ZMARTWYCHWSTAŁYM WSZELKIE ŻYCIE POWSTAJE 
Z MARTWYCH: oto jest dobra nowina, którą uczniowie Chrystusa niosą niestrudzenie światu, przede wszystkim przez 
świadectwo własnego życia. Oto jest najpiękniejszy dar, jakiego od nas oczekują nasi bracia.. Pozwólmy zatem, aby za-
chwyciło nas Chrystusowe zmartwychwstanie”.  

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, że przez śmierć i zmartwychwstanie swoje, dałeś życie 
światu! 

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!            JJ 



 

 

…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.  

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

 „W roku 1969 dużym wysiłkiem i staraniem udało się przygotować świątynię parafialną do Konsekracji. Dnia trzeciego paź-
dziernika 1969 roku Jego Eminencja Kardynał Prymas Arcybiskup Gnieźnieński i Warszawski dokonał Konsekracji Kościoła. 
W akcie konsekracyjnym Ordynariusz Archidiecezji nadał Kościołowi i Parafii jeden tytuł: św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Do de-
kretu konsekracyjnego były dwa tytuły: Kościół pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego, a Parafia pod wezwaniem św. Te-
resy od Dzieciątka Jezus. 

 Na terenie parafii zamieszkiwał Ks. dr Edward Materski, Kapłan Diecezji Kieleckiej i miał stałe miejsce zamieszkania 
w Warszawie, ul. Wiślana 2. Przy końcu roku 1968 został wyniesiony do godności biskupiej i mianowany sufraganem Kieleckim. 
Za zgodą miejscowego Ordynariusza, dnia 12 stycznia 1969 roku odprawił w naszej Świątyni parafialnej „prymicję pontyfikalną”. 

 Dnia 09 i 10 października 1971 roku odbyła się wizytacja arcypasterska przeprowadzona przez Księdza biskupa Władysła-
wa Miziołka. 

 Dnia 09 stycznia 1972 roku Ksiądz Prymas w czasie Mszy św. o godzinie osiemnastej wygłosił przemówienie. 

 Dnia 13 września 1972 roku zmarł Ks. mgr Władysław Skowron, który przez dwanaście lat przemawiał w każdą niedzielę 
na mszy św. o godzinie trzynastej. Był uzdolnionym i wybitnym Kaznodzieją. Swoimi kazaniami przyczynił się do integracji Parafii. 
Po wyjściu, a właściwie po usunięciu Ks. dr Jerzego Modzelewskiego ze stanowiska proboszcza Parafii i przeniesieniu Go na pro-
boszcza parafii Ząbki k/Warszawy, obowiązki proboszcza przejął Ks. prof. Bolesław Rasiński, wybitny antropolog, ale nie udało mu 
się utrzymać w kościele dawnej frekwencji. Kiedy obowiązki proboszcza objął Ks. dr Bronisław Piórkowski w celu ożywienia pracy 
duszpasterskiej zaprosił Ks. mgr Władysława Skowrona, wybitnego i atrakcyjnego Kaznodzieję, który swymi kazaniami ożywił 
parafię i znacznie powiększyła się frekwencja wiernych w kościele, co też w dużym stopniu ułatwiło ostateczną odbudowę kościoła 
Ks. Proboszczowi. 

 Dnia 10 lutego 1974 roku Ks. Prymas, Or-
dynariusz Archidiecezji, dokonał poświęcenia 
witraży w głównej nawie. Projekt witraży 
o tematyce Zesłania Ducha Św. wykonała uzdol-
niona artystka–plastyk Irena Czayka. Wykonaw-
cami witraży była firma Powalisz–Bardońscy 
z Poznania. Witraż liczy osiemdziesiąt cztery me-
try kwadratowe i jest ozdobą całego Kościoła. 

 Dnia 20 maja 1975 roku Ks. Jan Huryn został 
mianowany proboszczem parafii Boglewice k/Grójca. 

 Dnia 22 listopada 1975 roku Ks. mgr Jan Star-
szyk, długoletni wikariusz, został mianowany pro-
boszczem parafii Wiskitki k/Żyrardowa. 

 Dnia 15 maja 1976 roku został zwolniony 
z obowiązków wikariusza Ks. Bogdan Liniewski i wy-
jechał na misje do Gwinei. 

 Dnia 10 czerwca 1977 roku Ks. Józef Schabow-
ski został zwolniony z obowiązków miejscowego wi-
kariusza i mianowany proboszczem parafii Legiono-
wo. 

 W czerwcu 1978 roku Ks. Czesław Seroczyński 
na własną prośbę uzyskał roczny urlop i zwolnienie 
z  obowiązków miejscowego wikariusza. 

 Dnia 27 kwietnia 1977 r. J. E. Ks. Biskup Wła-
dysław Miziołek udzielił sakramentu Bierzmowania. 
Do s. Bierzmowania przystąpiło osiemdziesiąt osób. 

 

 



 

 

 Dnia 16 października tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego ósmego roku Konklawe, po śmierci Jana Pawła Pierwszego wy-
brało na stanowisko Ojca św. J.E. Kardynała Karola Wojtyłę. 

 Intronizacja nowo wybranego Papieża odbyła się dwudziestego drugiego października tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego 
ósmego roku. Nowo wybrany Ojciec św. J. E. Kardynał Karol Wojtyła Metropolita prastarej Archidiecezji Krakowskiej przybrał imię 
Jan Paweł Drugi. Naród Polski i cała nasza Rodzina Parafialna przeżywała i przeżywa ogromną radość i wdzięczność Dobremu Bo-
gu z powodu wyniesienia na Stolicę Piotrową Syna Naszego Narodu. Z tego powodu wielu naszych Parafian wpisywało się do wyło-
żonej Księgi Pamiątkowej wyrażając swoją radość i zapewniając o modlitwie w intencji Ojca Świętego. 

 Dnia 22 października 1978 roku został doko-
nany akt poświęcenia tablicy pamiątkowej poległym 
i pomordowanym żołnierzom III Zgrupowania A.K. 
„Konrad” w czasie Powstania Warszawskiego, wal-
czącym na Powiślu. Tablica jest umieszczona w le-
wym przedsionku Kościoła. 

 Dnia drugiego lutego 1979 roku Ojciec św. Jan 
Paweł Drugi powołał do godności biskupiej Ks. doc. dr. 
hab. Edwarda Ozorowskiego, pracownika naukowego 
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i ustanowił 
Go biskupem pomocniczym Najdostojniejszego Ks. Bi-
skupa Edwarda Kisiela, Administratora Apostolskiego 
terytorium kościelnego w Białymstoku. Ks. Biskup Nomi-
nat doc. Edward Ozorowski przez ostatnie dziewięć lat zamieszkiwał na plebanii parafii św. Teresy i pomagał miejscowemu ducho-
wieństwu w pracy duszpasterskiej. 

 Konsekracja Nominata odbędzie się dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia 1979 roku w Białymstoku. Konsekratorami 
będą: Jego Eminencja Kardynał Prymas Arcybiskup Gnieźnieński i Warszawski, a współkonsekratorami będą Jego Ekscelencja 

Ksiądz Arcybiskup Gulbinowicz, Metropolita Wrocław-
ski i Jego Ekscelencja Ks. Biskup Edward Kisiel, Admi-
nistrator Apostolski terytorium kościelnego w Białym-
stoku. 

 Swoją prymicję pontyfikalną Ks. Biskup Edward 
Ozorowski odprawi w naszej Parafii dnia dwudzieste-
go siódmego maja 1979 roku. 

 Dnia 10 i 11 marca 1979 roku odbyła się 
wizytacja Parafii przez J.E. Ks. Bp. Z. J. Kraszew-
skiego. W dniu 10 marca 1979 r. Ks. Biskup udzie-
lił sakramentu Bierzmowania. Do Bierzmowania 
przystąpiło 103 osoby. 

 W czerwcu 1979 roku odwiedził naszą Ojczyznę 
Ojciec św. Jan Paweł Drugi. Odprawiał uroczystą Mszę 
św. na Pl. Zwycięstwa, w której wielotysięczne tłumy 
wiernych wzięło udział.” 

 

Wstęp i opracowanie: Jerzy Tempski 

 Z okazji wizytacji pasterskiej skła-

dam Księdzu Dziekanowi Dr Bronisławowi 

Piórkowskiemu najserdeczniejsze gratula-

cje z powodu Jego owocnej pracy duszpa-

stersko-administracyjnej w par. św. Teresy 

od Dzieciątka Jezus przy ul. Tamka 4a. 

 Życzę dalszych sukcesów w pracy 

i długich lat w zdrowiu i dobrym samopo-

czuciu. 

+ Z. J Kraszewski 

Warszawa, 11.3.79 



 

 

…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 czerwcu. W naszych modlitwach prośmy ich o wstawiennictwo u Boga Ojca. 

1 VI – św. Justyn, męczennik (ok. 100 – ok. 165). Z pochodzenia Grek albo Rzymianin. Przyszedł na świat w mieście Flavia Ne-
apolis w Palestynie. Było to biblijne miasto Sychem zamieszkałe przez Samarytan, dlatego też Justyn określał się mianem Samary-
tanina. Dobrze sytuowani rodzice zapewnili mu gruntowne wykształcenie. Studiował dzieła filozofów i zdobywał wiedzę, jaka była 
dostępna człowiekowi w tamtych czasach. 

2 VI – św. Leutfryd – święty gniewu sprawiedliwego i świętego. Urodził się w VII wieku, w Neustrii (obecnie Francja), w dobrej 
rodzinie, jednak opuścił ją, by zostać benedyktyńskim kapłanem. Po wielu zmaganiach założył Opactwo Świętego Krzyża (dziś 
miejscowość nosi nazwę La Croix Saint–Leufroy). Miał dar proroctwa, zdolność czynienia cudów i był wyjątkowo surowy. 

3 VI – św. Karol Lwanga i Towarzysze (śmierć męczeńska w 1886). Afrykański wódz plemienia Nagweya, przełożony paziów 
króla Mwangi, męczennik chrześcijański, Święty Kościoła katolickiego, anglikańskiego i ewangelickiego. Śmierć poniósł w czasie 
prześladowań chrześcijan przez króla Mwangę. Został spalony na stosie razem z 13 towarzyszami w ten sam dzień Wniebowstą-
pienia Pańskiego i w tym samym miejscu. 

4 VI – św. Franciszek Caracciolo (13 X 1563 – 4 VI 1608). Ascanio, bo takie imię Święty otrzymał na chrzcie, przyszedł na świat 
w arystokratycznej rodzinie Caracciolich w Villa Santa Maria w Królestwie Neapolu. Rodzicom zależało, by oprócz nazwiska, do-
brych obyczajów i majątku ich syn odziedziczył także dobra duchowe, dlatego dbali o jego formację umysłową i religijną. Gdy miał 
dwadzieścia dwa lata w jego życiu nastąpił zwrot. Zachorował śmiertelnie i w obliczu śmierci, mając świadomość, iż jego życie jest 
w rękach Boga wszechmogącego, ofiarował się na służbę Bogu w wypadku, gdyby odzyskał zdrowie. Tak też się stało… 

 5 VI – św. Bonifacy–Winfryd ( lata 70. VII w. – 5 VI 754). Anglosaski biskup misyjny zwany apostołem Niemiec. Uczestniczył 
aktywnie w utworzeniu modelu religijno–politycznego będącego cechą charakterystyczną cywilizacji chrześcijańskiej Europy.  

6 VI – bł. Maria Karłowska (4 IX 1865 – 24 III 1935). Pochodziła z ziemiańskiej rodziny zamieszkałej w majątku Słupówka 
w Wielkopolsce. Jej rodzice, Mateusz Karłowski herbu Prawdzic i Eugenia z Dembińskich herbu Rawicz, wychowywali swe liczne 
potomstwo w atmosferze dyscypliny, szczerej religijności i staropolskiego kultu narodowych i rodzinnych wartości. Młoda dzie-
dziczka dorastała w Poznaniu, gdzie w wieku siedemnastu lat złożyła na ręce spowiednika ślub dozgonnej czystości.  

7 VI – św. Antoni Maria Gianelli (12 IV 1789 – 7 VI 1846). Urodził się w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego w Cerreto, 
w ubogiej chacie wiejskiej. Bogobojni rodzice, gdy spostrzegli bystrość umysłu swego syna, posłali go na naukę do szkoły parafial-
nej z nadzieją podniesienia jego statusu społecznego. Chłopiec z zapałem oddawał się nie tylko nauce, ale też modlitwie i ciężkiej 
pracy, jaką musiał podejmować po szkole. Po kilku latach pani Nicoletta zwróciła uwagę na jego ponadprzeciętne zdolności i pre-
dyspozycje do stanu duchownego i zaofiarowała sfinansowanie jego dalszej edukacji. 

8 VI – św. Medard z Noyon (VI w. – ok. poł. VII w.). Syn frankońskiego szlachcica Nectardusa i Rzymianki Protagii. W domu ode-
brał chrześcijańskie wychowanie. Już jako dziecko zaskakiwał otoczenie nie tylko głęboką pobożnością, ale także cudami, które 
Pan Bóg czynił, wejrzawszy na jego pałające ogniem świętości serce. Już wtedy dawał przykład zadziwiającego miłosierdzia.  

9 VI – bł. Anna Maria Taigi (29 V 1769 – 9 VI 1837). Włoska mistyczka, tercjarka trynitarska, błogosławiona Kościoła katolickie-
go. Urodziła się w Sienie jako jedyne dziecko rodziny kupieckiej. W 1771 Giannetti przeprowadzili się do Rzymu. Tam Anna Maria 
pracowała u bogatej arystokratki. W 1789 wyszła za mąż za Dominica Taigi, majordomusa szlacheckiej rodziny Chigi. Zimą 1791, 
modląc się razem z mężem w Bazylice św. Piotra, poczuła głębokie pragnienie zmiany życia i poświęcenia się Bogu. Miała 4 synów 
i 3 córki. Godziła obowiązki rodzinne z realizacją doskonalenia duchowego. 

10 VI – bł. Bogumił z Dobrowa (XI lub XII w.). Wyjątkowo mało zachowało się dokumentów o życiu Bogumiła arcybiskupa gnieź-
nieńskiego, a badacze prowadzą nawet spory co do jego tożsamości. Udało się doprowadzić do beatyfikacji tego słowiańskiego mę-
ża, ponieważ tradycja poświadczająca jego świętość i liczne dokonane za jego wstawiennictwem cuda była dostatecznie silna 
i przekonująca. 

11 VI – św. Barnaba, apostoł (zm. ok. 60). Jeden z grona najbliższych współpracowników dwunastu Apostołów. Od rodziców 
otrzymał imię Józef. Był krewnym Świętego Marka Ewangelisty. Pragnąc pogłębić znajomość religii Mojżeszowej, wyruszył do Jero-
zolimy, gdzie pobierał nauki u znanego żydowskiego uczonego Gamaliela – tego samego, którego uczniem był Apostoł Narodów 
Paweł. Później Józef nawrócił się na wiarę Jezusa Chrystusa i przystał do Jego uczniów.  

12 VI – bł. Antoni Julian Nowowiejski (11 II 1858 – 28 V 1941). Autor monumentalnego dzieła Wykład liturgii Kościoła katolic-
kiego. Przyszedł na świat w Łubieni w województwie świętokrzyskim (zabór rosyjski). Domowe wychowanie wykształciło w nim 
cnoty zarówno religijne, jak i narodowe, ale przede wszystkim niezłomny charakter, dzięki któremu mógł potem świadczyć o wie-
rze i godności Polski. 

13 VI – św. Antoni Padewski (1195 – 1231). Przyzywany jako patron rzeczy zagubionych. Ten prosty mnich franciszkański był 
zadziwiającym Europę i dwór papieski złotoustym kaznodzieją, nazywanym młotem na heretyków i człowiekiem, z którym w życiu 
i po śmierci łączy się tak wiele niezwykłych cudów, iż bywa nazywany Antonim Cudotwórcą. Niepozorny habit krył ducha tak nie-
złomnego, iż nawet despotyczny i krwawy władca Werony Ezelin III zadrżał w duszy i ukorzył się przed franciszkaninem, gdy ten 
wypominał mu jego nieprawości. Ponadto, ze względu na głębię swych nauk, Antoni został policzony między Doktorów Kościoła. 

14 VI – bł. Michał Kozal (25 IX 1893 – 26 I 1943). Przyszedł na świat w chłopskiej rodzinie. Ukończył podstawówkę i gimnazjum 
w Krotoszynie, a następnie wstąpił do seminarium duchownego w Poznaniu, gdzie od roku 1914 odbył większość swej formacji 
kapłańskiej, dokończonej w Gnieźnie. Pracował w różnych parafiach na terenie Wielkopolski, a także w gimnazjum jako katecheta.  

15 VI – bł. Jolanta Helena, księżna (ok. 1244 – 17 VI ok. 1300). Córka Beli IV z dynastii Arpadów i Marii Laskariny, córki cesa-
rza nicejskiego. Rodzice dbali, by w komnacie, w której spoczywała kolebka małej Jolanty, była codziennie odprawiana Msza Świę-
ta, jej pierwsze kroki skierowali do dworskiej kaplicy, zaś pierwszy słowami, jakie wypowiedziała dziewczynka, miały być najsłod-
sze imiona Pana Jezusa i Jego Niepokalanej Matki Maryi. 
 



 

 

16 VI – św. Benon (ok. 1010 – ok. 1106). Biskup miśnieński. Żył w czasach, gdy ugruntowywał się nowy twór polityczny, nazy-
wany później Świętym Cesarstwem Rzymskim Narodu Niemieckiego, zasadniczo różny od swego poprzednika w postaci cesarstwa 
Karola Wielkiego. Święty Benon, choć z pochodzenia był arystokratą saskim, co najmniej trzykrotnie miał okazję cierpieć prześla-
dowanie z powodu sprzeciwu wobec takiej polityki władców rzymsko–niemieckich. 

17 VI – św. Albert Chmielowski (20 VIII 1845 – 25 XII 1916). Adam Hilary Bernard, urodzony w majątku rodzinnym w Igołomi 
pod Krakowem, odebrał w domu wychowanie pełne kultu dla staropolskich tradycji religijnych i narodowych. Od zawsze odzna-
czał się gorącą miłością Ojczyzny i skłonnością do ofiary, musiał jednak przejść dość burzliwą drogę, nim został zasłużonym dla 
Kościoła i katolickiej Polski bratem Albertem, określanym „polskim biedaczyną z Asyżu”. Jego nawrócenie i powołanie dopełniało 
się w trzech etapach związanych z działalnością wojskową, artystyczną i dobroczynną. 

18 VI – św. Elżbieta z Schönau (ur. ok. 1129). Dziewica, zakonnica. Pochodziła ze znakomitej rodziny. Była jeszcze dzieckiem, 
kiedy pobożni rodzice oddali ją na naukę i wychowanie do klasztoru benedyktynek w Schönau nad Renem (Hesja w Niemczech). 
Tu pozostała na zawsze. Zostawiła po sobie bogatą korespondencję. Naglona nadprzyrodzonymi wizjami, pisała do biskupów 
w sprawie reformy Kościoła. Jej listy zebrał starannie i opublikował jej brat, Ekbert, który był opatem klasztoru. Jest patronką osób 
cierpiących na depresję, wzywana w obronie przed pokusami. 

19 VI – Święci męczennicy Gerwazy i Protazy (III/IV w.). Dwaj bracia bliźniacy żyjący i umęczeni w imperium rzymskim za pa-
nowania krwawego prześladowcy chrześcijan Dioklecjana. Pochodzili z Mediolanu, ówczesnej stolicy Cesarstwa, i są czczeni jako 
pierwsi męczennicy i patroni tego miasta. Ciała wiernych wyznawców Chrystusa odnalazł święty Ambroży, po otrzymaniu obja-
wień od obu Świętych.  

20 VI – bł. Benigna z Trzebnicy (zm. 1241 lub 1259). Poniosła śmierć męczeńską podczas najazdów tatarskich na piastowskie 
ziemie. Przez jakiś czas była ona nawet czczona jako patronka Polski, co świadczy o popularności jej kultu, niemniej źródła zacho-
wały bardzo skromny zasób informacji o tej służebnicy Pańskiej. 

21 VI – św. Alojzy Gonzaga – wybrany przez Boga (1568 – 21 VI 1591). Wywodził się z rodu panującego do końca XVII w. 
w księstwie Mantui. Jego ojciec widział w swym pierworodnym potomku spadkobiercę rodzinnej tradycji i kontynuatora wojsko-
wej kariery, zwłaszcza że sam w trzy lata po narodzinach syna brał udział w rozgromieniu Turków pod Lepanto. Mały Alojzy prze-
bywał na dworach Mantui i Florencji, a także w Hiszpanii u króla Filipa II, gdzie miał nabrać światowych manier. Podobno już jako 
czteroletni chłopiec był zabierany przez ojca do obozu, gdzie przypatrywał się ćwiczeniom wojskowym. 

22 VI – św. Paulin z Noli (353 – 431). Biskup Noli. Należy do grona tych Świętych, którzy mając znakomite pochodzenie, wielkie 
bogactwa i otwartą drogę świeckiej kariery, zostali pociągnięci do bardziej bezpośredniego naśladowania Jezusa Chrystusa – do 
wzgardy wszelkich, nawet dozwolonych, ziemskich dóbr i uciech, a przyjęcia służby Bożej i życia nie dla siebie, lecz dla innych.  

23 VI – św. Józef Cafasso (15 I 1811 – 23 VI 1860). Nazwany przez papieża Piusa XI „perłą duchowieństwa Italii”. Żył w czasach 
smutnych dla chrześcijańskiego świata, na własne oczy bowiem patrzył, jak sprzymierzone siły Rewolucji pracują nad obaleniem 
chrześcijańskiego porządku świata, co już po śmierci Świętego miało znaleźć wyraz w targnięciu się na „ojcowiznę świętego Pio-
tra”, czyli Państwo Kościelne.  

24 VI – św. Symplicjusz, papież (zm. 483). Urodzony w Tivoli niedaleko Rzymu jako syn obywatela rzymskiego Castinusa, urząd 
Najwyższego Pasterza pełnił od roku 468. Symplicjusz przyjął godność wikariusza Jezusa Chrystusa w czasach niezwykle burzli-
wych. Coraz silniej zarysowywały się różnice polityczne i religijne między Zachodem a Wschodem, wśród chrześcijan grasowała 
herezja monofizytyzmu, a słabnące coraz bardziej cesarstwo zachodnie chyliło się ku upadkowi. 

25 VI – bł. Dorota z Mątowów. Dorota Schwartze urodziła się w Mątowach Wielkich koło Malborka, kiedy północne ziemie pań-
stwa piastowskiego zostały zagarnięte podstępem przez Zakon Krzyżacki. Jej rodzice byli holenderskimi osadnikami mieszkający-
mi na Żuławach. Została ochrzczona w stojącym do dziś kościółku w rodzinnej miejscowości. 

26 VI – św. Zygmunt Gorazdowski (1 XI 1845 – 1 I 1920).  Jako kilkumiesięczny chłopiec cudem uniknął śmierci w czasie rabacji 
galicyjskiej, kiedy rozjuszone skutkiem austriackiej intrygi chłopstwo plądrowało dwory i mordowało panów. Opiekunka małego 
Zygmunta w ostatniej chwili ukryła niemowlę przy kole młyńskim. Skutek tego był taki, że zachował on życie, ale od lodowatej 
ochlapującej go wody nabawił się gruźlicy - nieuleczalnej wówczas choroby, która dawała mu się we znaki przez całe życie. 

27 VI – św. Cyryl Aleksandryjski (378 – 444). Cywilizowany świat w czasach, w których żył Cyryl, wrzał od dysput filozoficznych 
i teologicznych. Ścierały się dwa najznaczniejsze żywioły – myśl pogańskiego Rzymu i Bizancjum z objawioną nauką chrześcijań-
ską, ale również w łonie samego chrześcijaństwa toczyły się zacięte spory. Urodzony w stolicy Egiptu Święty, kiedy stanął w szran-
ki tych duchowych walk, wykazał się niezłomną postawą, co z jednej strony zapewniło mu w chrześcijańskim świecie honor sław-
nego obrońcy wiary, z drugiej jednak dało pretekst do powstania mnóstwa kontrowersji wokół jego osoby. 

28 VI – św. Ireneusz, biskup i męczennik (ok. 140 – 202?). Przyszedł na świat w Smyrnie (obecnie Izmir) w Azji Mniejszej. Na-
uki pobierał u jednego z Ojców Apostolskich św. Polikarpa, któremu z kolei skarb wiary przekazał sam św. Jan Ewangelista. Za mło-
du odebrał również edukację w dziedzinie filozofii i literatury, dzięki czemu zasłynął nie tylko jako wielki apologeta, ale również 
jako człowiek obeznany w naukach świeckich, o czym świadczy Tertulian.  

29 VI – św. Paweł – Apostoł Pogan. Św. Paweł z Tarsu to jedna z najjaśniejszych gwiazd na firmamencie katolickiego świata 
i najdonioślejszych głosów, jakie kiedykolwiek dane było słyszeć ludzkości. Apostoł Narodów przyciągnął na łono Kościoła ogrom-
ną liczbę pogan, żyjących przedtem w cieniu śmierci. Do tego stopnia utożsamiał się z Jezusem Chrystusem, że mógł o sobie samym 
powiedzieć: Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowa-
dzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.
(Ga 2,19–20). 

30 VI – św. Władysław, król Węgier (ur. ok. 1040–1048 zm. 29 VII 1095). Rycerz Chrystusa. Urodził się w Krakowie, gdzie jego 
ojciec znajdował się na wygnaniu. Dzieciństwo i młodość spędził na dworze Kazimierza Odnowiciela, później Bolesława Śmiałego. 
W 1077, po śmierci swojego brata, objął panowanie nad Węgrami i poślubił Adelajdę, córkę Rudolfa, księcia Szwabii. W czasie swe-
go panowania wypędził Pieczyngów z Siedmiogrodu i osadził tam kolonistów węgierskich. Aktywnie też działał na polu chrystiani-
zacji Węgier. W 1092 podczas synodu w Szabolcs nakazał odbudować zniszczone kościoły jednocześnie zabraniając kultywowania 
wszelkich obyczajów pogańskich. Został kanonizowany przez papieża Celestyna III w 1192 roku.  

 



 

 

… do wspólnego pielgrzymowania po Polsce! 
 7 czerwca br. (sobota), ksiądz Adam oraz członkowie POAK zapraszają na jednodniową pielgrzymkę, w ra-
mach której odwiedzimy: 

- Rywałd - Sanktuarium Matki Bożej Rywałdzkiej (Założenie parafii w Rywałdzie było ściśle zespolone z gotycką 
figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem) - klasztor oo. kapucynów - pierwsze miejsce uwięzienia Prymasa Tysiąclecia. 

- Skępe - klasztor OO Bernardynów. Sanktuarium MB Skępskiej. Cudowna figura Matki Bożej.  Wykonana z drewna, 
o wysokości 96 cm, z datą na cokole 1496, przedstawia młodziutką dziewczynkę, lekko pochyloną w prawą stronę, 
ze złożonymi na piersiach rękoma do modlitwy. Nabyta w Poznaniu przez Katarzynę, cudownie uzdrowioną córkę 
kasztelana mieszkającego w Kruszwicy, Mikołaja Kościeleckiego, została przywieziona do Skępego. Tu zasłynęła ła-
skami i skupiła na sobie kult maryjny, który trwa do dziś pod nazwą czci lub nabożeństwa do Matki Boskiej Skęp-
skiej - Pani Mazowsza i Kujaw. 

- Sierpc - Muzeum - Skansen Wsi Mazowieckiej. 

 Wyjazd planowany jest o godz. 6-tej, koszt pielgrzymki: 60 zł od osoby. Gorąco zachęcamy do pierwszej para-
fialnej pielgrzymki z księdzem Adamem!  

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

… na Mszę św. kończącą rok pracy Akcji Katolickiej! 
 Parafialny Oddział Akcji Katolickiej serdecznie zaprasza wszystkich Parafian na Mszę 
Świętą, która zostanie odprawiona w naszej intencji w niedzielę, 22 czerwca br. o godz. 10:00. 
Jak co roku przedstawimy podsumowanie naszej rocznej pracy, a także zamierzenia na kolejne 
lata.  Po Mszy św. w salce katechetycznej będzie okazja do bezpośredniej rozmowy. Bardzo liczy-
my na Państwa modlitwę, zainteresowanie, wsparcie, obecność i - na zasilenie szeregów naszego 
Oddziału, bo  nasza parafia to nasz wspólny dom.  Nikt nie powinien pozostawać obojętnym. Ser-
decznie zapraszamy! 

… do odwiedzenia nowej strony internetowej parafii 
 Od dwóch tygodni pod dotychczasowym adresem działa nowa wersja strony 
internetowej naszej parafii. Można na niej znaleźć m. in. aktualne ogłoszenia para-
fialne, informacje z życia parafii, archiwalne numery gazetki parafialnej, notatki 
o grupach działających w naszej parafii oraz galerie ze zdjęciami z życia naszej 
wspólnoty parafialnej.  

 Gorąco zachęcamy do odwiedzin!  

www.parafianatamce.waw.pl 

… na pielgrzymkę do Włoch 

 W hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II w dniach od 4 do 15 października planowa-
na jest pielgrzymka autokarowa do Rzymu (do grobu Świętego) i innych włoskich miejsco-
wości. 

W programie pielgrzymki znajdują się takie miejscowości jak Wenecja, Padwa, Asyż, Monte 
Cassino, Pompeje, San Giovanni Rotondo, Loreto, Manopello, Lanciano oraz wyspy Capri. 
W ramach pielgrzymki nie będzie nocnych przejazdów. Koszt udziału w pielgrzymce wynosi 
2390 zł. Wszelkie informacje na temat pielgrzymki dostępne są w zakrystii i w gablocie.  

… na nabożeństwa majowe 

 W naszej parafii odprawiane są one codziennie po Mszy św. wieczornej. Postarajmy się znaleźć chwilę czasu, 
aby w miesiącu w szczególny sposób poświęconemu Matce Bożej, wspólnie zanieść do niej nasze prośby i modlitwy! 


