
 

 

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

Drodzy Parafianie, nasi Czytelnicy! 
 Przekazujemy Wam czerwcowy - przedwakacyjny numer „...u Świętej Tereski”, bogato ilustrowany zdjęciami 
z naszej wspólnotowej modlitwy podczas uroczystości Bożego Ciała. Znajdziecie w nim również krótkie podsumowa-
nie pozostałych wydarzeń z życia naszej parafii oraz kontynuację cykli poświęconych historii naszej parafii i obcho-
dom Roku Wiary. 

 Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kult Serca Jezuso-
wego wywodzi się z czasów średniowiecza i z czasem ogarnął szerokie rzesze społeczeństwa. Pierwsze litanie do 
Najświętszego Serca Jezusowego powstały w XVII w., a obecna pochodzi z XIX w. Jej początek miał miejsce w klaszto-
rze francuskich wizytek. Zatwierdził ją do odmawiania publicznego papież Leon XIII 2 IV 1889 r. On też dołączył do 
litanii akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu. W naszej parafii  nabożeństwa czerwco-
we odbywają się codziennie po Mszy św. wieczornej. Zachęcamy wszystkich do włączenia się we wspólną modlitwę! 

 Korzystając z faktu, iż numer czerwcowy jest jednocześnie ostatnim przedwakacyjnym numerem gazetki, pra-
gniemy życzyć Wam wszystkim, aby w okresie wakacyjnego wypoczynku i wyjazdów Bóg dał nam szeroko otwarte 
oczy na wielorakie przejawy Jego miłości i obecności pośród nas. 

Wasza Redakcja 

Msza św. dziękczynna za pracę Pani Ireny Galster 

 W niedzielę 14 kwietnia o godz. 10:00 została odprawiona Msza św. 
dziękczynna w intencji prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, pani 
Ireny Galster. W taki sposób podziękowaliśmy za jej ponad 18 lat pracy na 
rzecz parafii i całego Kościoła. Pani Irena kierowała od września 1995 oddzia-
łem, który 1 marca 1997 został oficjalnie zarejestrowany jako Parafialny Od-
dział Akcji Katolickiej. W tym roku podjęła ona ostateczną decyzję rezygnacji 
z pełnienia funkcji prezesa, pozostając aktywnym „szeregowym” członkiem 
Oddziału. Msza święta była uroczysta, koleżanki i koledzy z Oddziału włączyli 

się w celebrę, parafialny chór „Vox coelestis” zapewnił piękną oprawę muzyczną, a proboszcz ksiądz prałat Ryszard 
Lewandowski serdecznie podziękował pani Irenie za jej oddanie, a Panu Bogu za dar, jakim jest pani Irena. Po Mszy 
świętej spotkaliśmy się w salce katechetycznej na herbatce i pysznych domowych wypiekach, by wspominać, dysku-
tować, nieśmiało nucić, a także rozmawiać o przyszłości. (Joanna Jackowska) 

Mamy nowego Ministranta! 

12 maja grono ministrantów naszej parafii powiększyło się o najmłodszego jej 
członka - Piotra Gawrońskiego. Piotrek przez rok przygotowywał się do tego dnia i aktyw-
nie uczestniczył w liturgii w niedziele i święta. Redakcja „...u Świętej Tereski” gratuluje, 
życzy wytrwałości i wielu łask Bożych, a jednocześnie zachęca wszystkich pozostałych 
chłopców do włączenia się w służbę liturgiczną w naszej parafii. To służba niezwykle za-
szczytna i piękna!  



 

 

Maj był miesiącem Pierwszych Komunii Świętych 

W niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 19 maja, po raz pierwszy w pełni 
we Mszy św. uczestniczyły dzieci z klas drugich ze Szkoły Podstawowej przy 
ul. Kruczkowskiego, które do przeżycia tego niezwykle ważnego w życiu mło-
dego chrześcijanina dnia przygotował ks. Jarosław i to on odprawił w tym dniu 
Mszę św. i wygłosił do dzieci Słowo Boże. Tydzień później, 26 maja, w niedzie-
lę Trójcy Świętej, ks. Proboszcz odprawił Mszę św., w czasie której swoją 
Pierwszą Komunię Świętą świętowały dzieci ze Szkoły Podstawowej przy ul. Drewnianej; przygotowała  
je s. Maria. Dzieci z obu grup licznie włączyły się również w tegoroczną procesję Bożego Ciała. 

Uroczystość Bożego Ciała 

 Od XIII wieku Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (zwaną potocznie Bożym Cia-
łem), aby w odpowiednio uroczysty sposób podziękować Chrystusowi za niezwykły dar Najświętszego Sakramentu, 
który ustanowił przy Ostatniej Wieczerzy.  

 Inicjatorką ustanowienia Święta Bożego Ciała była św. Julianna z Cornillon (1192-1258). Kiedy była przeory-
szą klasztoru augustianek w Mont Cornillon w pobliżu Liege, w roku 1245 została zaszczycona objawieniami, w któ-
rych Chrystus żądał ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Pan Jezus wyznaczył sobie na-
wet dzień uroczystości Bożego Ciała - czwartek po niedzieli Świętej Trójcy.   

 Papież Urban IV w roku 1264 wprowadził w Rzymie uroczystość Bożego Ciała. Papież Klemens V odnowił 
święto (1314), które po śmierci Urbana zaczęło zanikać, a papież Jan XXII (+ 1334) zatwierdził je dla całego Kościoła. 
Od czasu papieża Urbana VI uroczystość Bożego Ciała należy do głównych świąt w roku liturgicznym Kościoła 
(1389).  

 Pierwsza wzmianka o procesji w to święto pochodzi z Kolonii z roku 1277. Od wieku XIV spotykamy się z nią 
w Niemczech, Anglii, Francji, Hiszpanii i w Mediolanie. Od wieku XV przyjął się w Niemczech zwyczaj procesji 
do czterech ołtarzy.  Po raz pierwszy z procesją Bożego Ciała na terenie Polski spotykamy się już w XIV wieku w Płoc-
ku i we Wrocławiu. Od wieku XVI wprowadzono zwyczaj śpiewania Ewangelii przy czterech ołtarzach. Istnieje on 
do  dnia dzisiejszego.   

 Zapraszamy na fotorelację z tegorocznej Uroczystości Bożego Ciała w naszej parafii. 

Adoracja z papieżem Franciszkiem 

 2 czerwca na całym świecie, w tej samej go-
dzinie (w Polsce była to godz. 17.00), chrześcijanie 
połączyli się we wspólnej modlitwie przed Naj-
świętszym Sakramentem. Godzinie adoracji eucha-
rystycznej, w łączności z papieżem Franciszkiem, 
Ojciec Święty przewodniczył w bazylice św. Piotra 
w Watykanie, w łączności ze  wszystkimi biskupa-

mi i ich wspólnotami diecezjalnymi na całym świecie.  

 Jak wyjaśniał abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Promocji Nowej Ewangelizacji, Adoracja 
eucharystyczna to wyjątkowa inicjatywa w kalendarzu Roku Wiary. Benedykt XVI, zapowiadając Rok Wiary, podkreś-
lił, że to szczególny czas, by z większym zaangażowaniem celebrować wiarę w liturgii, a zwłaszcza w Eucharystii.   

Młodzież z naszej parafii przyjęła sakrament bierzmowania 

 7 czerwca o godz. 18.00 do naszej parafii przybył ks. bp Tadeusz Pikus, 

aby udzielić sakramentu bierzmowania młodzieży, którą na tę uroczystość przy-

gotowywała s. Jadwiga. Obejmijmy Bierzmowanych, którzy otrzymali znamię 

Ducha Świętego, naszą modlitwą. Niech każdego dnia doświadczają w swoim 

życiu Jego darów - mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności 

i bojaźni Bożej. 



 

 



 

 

…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 
w Księdze Parafii zapoczątkowanej w 1938 roku i kontynuowanej kolejnymi zapisami pracujących tu probosz-
czów. Stylistykę i ortografię pozostawiliśmy niezmienioną by, podkreślić przemijanie upływającego czasu.  

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

 „W dniu 1 sierpnia 1944 r. wybuchło Powstanie Warszawskie. W pierwszych dniach tego Powstania zaginął 
ks. prob. Stanisław Żelazowski. Mianowicie dnia 1 sierpnia wyszedł na miasto i więcej już nie wrócił. Opowiadają, 
że zginął przy ul. Senatorskiej. Był to zacny i szlachetny kapłan, ceniony i kochany przez parafian. 

 W czasie tegoż Powstania został zniszczony w 75 procentach kościół. W dniu 5 września 1944 r., w ponie-
działek, w godzinach rannych bomby z samolotów zburzyły kościół. Przebiły dach, sklepienie, posadzkę i wpadły 
do podziemi, zabijając około 15 osób. Po tym Niemcy spalili zakrystię i kościół dolny.  W r. 1945 Biuro Odbudowy 
Stolicy przewróciło chylącą się do upadku ścianę kościoła od ul. Elektrycznej. 

 Po Powstaniu, w 1945 r. rozpoczęli pracę w parafii ks. Edward Gruchnik, a po nim ks. Mieczysław Jabłonka.  
Pierwszym proboszczem po okresie powstaniowym został ks. dr Leon Pawlina, który przystąpił natychmiast do 
odgruzowania zniszczonego kościoła. Niestety niewiele dokonał, ponieważ w kwietniu [prawdopodobnie w paź-
dzierniku - przyp. J.T.]  1946 r. został aresztowany i za działalność społeczno-polityczną skazany na 10 lat więzie-
nia.*  

 Obowiązki proboszcza objął miejscowy wikariusz ks. Tadeusz Romaniuk. W ciągu 4-ech lat wiele zrobił 
przy odbudowie pierwszej części kościoła. Był to pracowity, pobożny i bardzo lubiany przez parafian kapłan. Od-
szedł w grudniu 1949 r. na proboszcza parafii św. Tadeusza Judy na Sadybie w Warszawie.  

 Dnia 1 grudnia 1949 r. obowiązki proboszcza w parafii objął ks. dr Jerzy Modzelewski, dotychczasowy pro-
boszcz par. Milanówek. Wikariuszami jego byli kolejno: ks. Bolesław Perka, ks. mgr Zbigniew Piasecki i ks. Alek-
sander Laskowiecki. 

 Nowy proboszcz przystąpił energicznie do pracy. Najpierw trzeba powiedzieć, że dzięki swym kazaniom 
zjednywał sobie parafian, którzy początkowo niechętnie go przywitali. Do r. 1952 dzięki poprzednikom i ofiarno-
ści parafian ks. proboszcz Jerzy Modzelewski mógł wykończyć i wykończył połowę kościoła od strony ul. Tamki. 
Druga połowa z braku zezwolenia na odbudowę ze strony Władz państwowych została w gruzach. W ciągu 4 lat 
pracy w parafii ks. prob. dr Jerzy Modzelewski wykończył w kościele sklepienie nad chórem, wytynkował ściany, 
zakupił 4 nowe drzwi dębowe, służące jako wejścia do świątyni, wyremontował b. zniszczone ławki, nabył 4 dę-
bowe, b. estetyczne i praktyczne konfesjonały, wywiózł wiele setek wozów gruzu. 

 Kościół został gruntownie odnowiony wg projektu prof. Knothe. Na uwagę zasługuje kolor puzzolla na skle-
pieniach i umbra na ścianach. Łuki, stosownie do stylu romańskiego świątyni, otrzymały biało-czerwoną kompo-
zycję. Na ścianie ołtarzowej, która jest prowizoryczna, znajduje się postać św. Teresy od Dzieciątka Jezus o wy-
miarze 8 m wysokości. Postać ta wykonana jest sztuką malarską sgrafitto. Trzy ołtarze drewniane są prowizo-
rycznie; podobnie i ambona. W kościele w dalszym ciągu jest brak organów, chrzcielnicy i dzwonów. 

________________________________________ 

*Ks. dr Leon Pawlina – w czasie okupacji był bardzo czynny w konspiracyjnym duszpasterstwie polowym AK. Będąc oficjalnie dyrek-

torem domu katolickiego ROMA przy ul. Nowogrodzkiej - dziś mieszczącym teatr Roma – był jednocześnie dziekanem obwodu AK 

Warszawa powiat, współpracując z ks. kapelanem M. Paszkiewiczem, ps. Ignacy. Po wojnie, działając w dalszym ciągu w opozycji, 

otrzymywał od Zygmunta Maciejca (przedwojennego żołnierza, w czasie wojny członka AK, który wstąpił do UB w 1945 roku z zada-

niem prowadzenia działalności wywiadowczej, czy też dopiero służąc w bezpiece nawiązał współpracę z opozycją), funkcjonariusza 

rządowej bezpieki, tajne materiały zawierające liczne informacje dotyczące dokonywanych zabójstw opozycjonistów, aresztowań 

działaczy PSL, o uwięzionych księżach, sowieckich oficerach w UB, rzeczywistych wynikach referendum w 1946 roku w podstołecz-

nych miejscowościach. Materiały przekazywał dalej do redakcji organu PSL „Gazeta Ludowa”, wtedy jeszcze cieszącej się pozorną 

wolnością druku. W październiku 1946 roku, podczas rewizji w redakcji przeprowadzonej przez UB, znaleziono informacje bardzo 

obciążające ks. Pawlinę, którego natychmiast aresztowano, o czym wspomina Kronika Parafii. W wyniku procesu politycznego wy-

toczonego wszystkim uczestniczącym w zorganizowanym „przecieku” tajnych materiałów z UB, ks. dr Leon Pawlina został skazany 

na 10 lat więzienia, które opuścił w 1953 roku. Zginął w wypadku kolejowym w niewyjaśnionych okolicznościach trzy lata później. 

Główny oskarżony w procesie, Zygmunt Maciejec, skazany został na karę śmierci, którą wykonano. Ciała skazanego nie wydano 

rodzinie i pochowano w nieznanym miejscu. (przyp.J.Tempski)  

 



 

 

 W 1937 r. ks. Stanisław Żelazowski wybudował trzypiętrową plebanię. W czasie działań wojennych 1939 r. 
została ona częściowo uszkodzona. W czasie Powstania Warszawskiego III piętro plebanii zostało całkowicie zbu-
rzone, a II i I częściowo uszkodzone. Remont plebanii zapoczątkował ks. Leon Pawlina. Całkowicie budynek ple-
banii wykończył ks. Jerzy Modzelewski, ale za to dwa razy był sądzony przez władze państwowe. 

 Ostatecznie po czterech latach bardzo owocnej pracy dla Kościoła, diecezji i parafii św. Teresy, na skutek 
decyzji Władz państwowych, po aresztowaniu ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, ks. prob. dr Jerzy Modzelewski 
opuścił Warszawę dnia 31 grudnia 1953 r. 

       Prawdziwość danych poświadczam własnoręcznym podpisem 

 †Jerzy Modzelewski Bp. 
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 Ks. dr Jerzy Modzelewski w grudniu tysiąc dziewięćset czterdziestego dziewiątego roku został mianowany 
proboszczem parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie. Uprzednio zajmował stanowisko proboszcza 
parafii św. Jadwigi w Milanówku. 

 Po czterech latach owocnej pracy duszpasterskiej i administracyjnej, na skutek decyzji Władz Państwo-
wych, Władza Kościelna przeniosła ks. Modzelewskiego dnia 01 stycznia tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego roku 
[prawdopodobnie 1954 - przyp. J.T.] na stanowisko proboszcza parafii w Ząbkach k/Warszawy. Po krótkiej pracy 
duszpasterskiej i administracyjnej Władza Kościelna powołała ks. dr Jerzego Modzelewskiego na Kanclerza Kurii 
Metropolitalnej w Warszawie. Po krótkim czasie J. E. Kardynał Stefan Wyszyński Ordynariusz Diecezji Gnieźnień-
skiej i Warszawskiej – Prymas Polski powołał ks. Modzelewskiego na stanowisko Wikariusza Generalnego Archi-
diecezji Warszawskiej. Dnia 12 lutego tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego dziewiątego roku odbyła się konsekracja 
biskupia w Katedrze Warszawskiej.” 

Wstęp i opracowanie: Jerzy Tempski 

„Cristiada” 
 Ten film po prostu trzeba zobaczyć. Na ekrany kin w Polsce wszedł w kwietniu br. i pewnie długo 
na  nich nie zagości, bo nie jest to pozycja głównego nurtu. Warto się pospieszyć!  

 „Cristiada” opowiada historię opartą na faktach, jakie miały miejsce w Meksyku w latach 20. ubiegłego wie-
ku. Wtedy to prezydent Calles wprowadził szereg restrykcyjnych praw mających na celu likwidacje katolicyzmu. 
Księża, którzy nie urodzili się w Meksyku, musieli opuścić granice państwa, a ci, którzy zostali, nie mogli sprawo-
wać sakramentów i nosić sutann. Kościoły pozamykano, księży mordowano. Przeciwko restrykcjom i krwawemu 
reżimowi występują powstańcy Chrystusowcy (Cristeros). Wybucha wojna, zwana La Cristiada, która trwa 4 lata 
i  pochłania wiele tysięcy ofiar. 

 Kościół katolicki wyniósł na ołtarze kilku poległych w Cristiadzie. Jednym z nich był 15-letni José Sánchez 
del Rio. Jego postawa zrobiła na mnie największe wrażenie. Torturowany i męczony przez żołnierzy nie wyrzekł 
się wiary. W czasie przesłuchań powtarzał: „Viva Cristo Rey” i „Viva la Virgen de Guadelupe”, co znaczy „Niech 
żyje Chrystus Król i Matka Boża z Guadelupe”. I pomyślałam sobie, że mi czasami jest za trudno dochować postu 
w piątek, a ten nastolatek cierpiał i oddał życie za Jezusa!!! Skłania to do refleksji nad własną wiarą. 

 W filmie zagrali m.in.: Andy Garcia, Eva Langoria i Peter O’Toole. 

 Film jest wyświetlany w kinach „Wisła” i „Praga” w Warszawie. Zagości też na UKSW.  

 Agnieszka Kurek - Zajączkowska 



 

 

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

Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło.  

Kartki z hasłem oraz imieniem i nazwiskiem 
można wrzucać do pudełka znajdującego się na 
stoliku z prasą. 

1. Jeden z najstarszych instrumentów muzycz-
nych, strunowy, szarpany. 

2. Film o Powstaniu Chrystusowców. 

3. Młoda Portugalka, której objawiła się Maryja. 

4. Zalecany do odmawiania przez Maryję. 

5. Dzień ..., obchodzony 26 maja. 

6. Kobieta. 

Hymn Roku Wiary - Credo, Domine! 
1. Kroczymy pełni oczekiwań, 
po omacku ciemną nocą.  
Ty spotkasz nas w Adwencie  
naszych Dziejów. 
Jesteś dla nas Synem Najwyższego. 
Credo, Domine, credo! 
Ze świętymi, którzy kroczą razem 
z nami, o Panie, prosimy Cię: 

 adauge, adauge nobis fidem! Credo, Domine! 
 Adauge nobis fidem! 
2. Kroczymy słabi, zagubieni, bez chleba powszedniego. 
Ty nas sycisz światłem Twego narodzenia. 
Jesteś dla nas gwiazdą poranną. Credo, Domine, credo! 
Wraz z Maryją, pierwszą z wierzących, 
o Panie, prosimy Cię: 
 adauge, adauge nobis fidem! Credo, Domine! 
 Adauge nobis fidem! 
3. Kroczymy zmęczeni i cierpiący, są otwarte nasze rany. 
Ty uzdrawiasz szukających na pustyni, 
Jesteś dłonią, która nas uzdrawia. Credo, Domine, credo! 
Wraz z biednymi, którzy stoją u bram Twoich, 
o Panie, prosimy Cię: 
 adauge, adauge nobis fidem! Credo, Domine! 
 Adauge nobis fidem! 
4. Kroczymy dźwigając ciężar krzyża, idąc śladem Twoich 
kroków. 

Ty prowadzisz nas po drogach tego świata, 
Jesteś dla nas nadzieją kresu. Credo, Domine, credo! 
Z pokornymi, którzy pragną powstać z martwych, 
o Panie, prosimy Cię: 
 adauge, adauge nobis fidem! Credo, Domine! 
 Adauge nobis fidem! 
5. Kroczymy czekając na wezwanie w zesłaniu Ducha 
Świętego. 
W tym tchnieniu znowu stajesz się obecny, 
Jesteś dla nas Słowem przyszłości. Credo, Domine, credo! 
Wraz z Kościołem, który głosi Ewangelię, 
o Panie, prosimy Cię: 
 adauge, adauge nobis fidem! Credo, Domine! 
 Adauge nobis fidem! 
6. Kroczymy w dniach, które nam dajesz, u boku naszych braci. 
Ty nas wiedziesz drogami tego świata, 
Jesteś dla nas nadzieją kresu. Credo, Domine, credo! 
Wraz z Kościołem, w którym Twoje jest królestwo, 
o Panie, prosimy Cię: 
 adauge, adauge nobis fidem! Credo, Domine! 
 Adauge nobis fidem! 
 

 Tłum. Domine, adauge nobis fidem. – Panie, przymnóż 

nam wiary. 

Melodia do Hymnu dostępna jest na stronie: 

 www.rokwiary.diecezja.pl (w wyszukiwarce należy 

wpisać hasło: hymn na rok wiary). 

Hasło z poprzedniego numeru gazetki: FRANCISZEK. Nagrody za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki otrzymują: 
EWA ŚWIRSKA, JOLANTA WOLFF oraz TOMASZ TKACZUK. Po odbiór nagród zapraszamy do osób rozprowadzają-
cych gazetkę. 


