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

Drodzy Czytelnicy,
Zachęcamy Was do lektury kolejnego, już ostatniego przed nadchodzącymi wakacjami, numeru „...u Świętej Tereski”.
Z wakacjami kojarzy nam się przede wszystkim czas wolny od nauki, przerwy urlopowe w pracy, kolonie,
wczasy krajowe, zagraniczne, jednym słowem: odpoczynek. Nie możemy na pewno odpocząć od Pana Boga, a wręcz
przeciwnie − będziemy mieć więcej możliwości na obcowanie z Nim, czy to zwiedzając świątynie i sanktuaria, czy
kontemplując na łonie natury. To od nas zależy, czy przeżyjemy godnie ten czas, zbliżając się do Boga, czy też damy
się wciągnąć w wir doczesnych przyjemności, o Bogu zapominając.
Życzymy Wam i sobie, abyśmy będąc blisko Boga, przeżywali jednocześnie wspaniałe przygody wakacyjne
i roztropnie korzystali z uroków lata.
W przedwakacyjnym numerze znajdziecie tradycyjnie aktualne informacje z życia naszej parafii oraz m.in. kolejny odcinek kroniki parafialnej i kilka ciekawostek związanych z genezą nabożeństw czerwcowych. Mamy nadzieję,
że sięgniecie po niego z przyjemnością!
Wasza Redakcja

Wakacyjny porządek Mszy św.
W lipcu i sierpniu zapraszamy do naszego kościoła na Msze św. odprawiane według poniższego porządku:
♦
♦

dni powszednie − godz. 7:00 i 18:00

niedziele i święta − godz. 7:00, 8:30, 10:00, 12:00 i 18:00.

Młodzież przystąpiła do Sakramentu Bierzmowania
W sobotę 17 maja do naszej świątyni przybył ks. bp Rafał Markowski,
aby udzielić Sakramentu Bierzmowania 26-osobowej grupie młodzieży.
W przygotowaniu się do tego szczególnego dnia przez ponad rok pomagała im siostra Jadwiga, urszulanka. Specjalnie na tę uroczystość z grona bierzmowanych siostra stworzyła scholę, która swoim śpiewem ubogaciła liturgię.
Serdeczne podziękowania kierujemy również do siostry Marii, szarytki
i Pani Zakrystianki Bożeny, które − podobnie jak w Triduum Paschalne, nie
szczędziły trudu, aby przygotować piękną dekorację kwiatową prezbiterium.
Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tego dnia!
Drodzy Parafianie, obejmijmy młodzież naszymi modlitwami, aby każdego dnia wzrastała w wierze i umacniała w swoim sercu dary Ducha Świętego,
które otrzymała.

Zakończyła się renowacja drzwi do kruchty
23 lutego 2014 w czwartą niedzielę miesiąca Parafialny Oddział Akcji Katolickiej rozpoczął
nową comiesięczną kwestę. Zbieramy teraz na rzecz naszego parafialnego kościoła, a konkretnie
na remont lub wymianę drzwi wejściowych do kościoła. W ciągu czterech miesięcy zebraliśmy
5788,89 zł! Na remont drzwi do kruchty przekazaliśmy kwotę 3800 zł. Efekt każdy widzi i może
ocenić sam. Jest pięknie! Wykonawca okazał się solidny i niezbyt drogi. Teraz na remont czekają
kolejne drzwi - frontowe. Jesteśmy przekonani, że dzięki Waszej, drodzy Parafianie, ofiarności
i one odzyskają swoją funkcjonalność i świetność. Wszystkim, którzy wspierają potrzeby remontowe naszej parafii, z całego serca dziękujemy: SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ!

Prelekcje o Chrystusie Królu
Co prawda nie bezpośrednio w naszym kościele, ale na terenie parafii, w dniu 24 maja odbył się II Kongres
dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla. Kongres rozpoczął się Mszą św. w Kaplicy Cudownego Medalika
przy ul. Radnej, skąd jego uczestnicy przenieśli się do budynku ZNP i tam wysłuchali prelegentów. Wydarzenie zgromadziło około 400 osób.

Intencje apostolstwa modlitwy
Zachęcamy do modlitewnej pamięci o intencjach papieskich. W tym numerze przypominamy
intencje na czerwiec i miesiące wakacyjne.
CZERWIEC:
Intencja ogólna (I.O.): Aby osoby bezrobotne znalazły wsparcie i zatrudnienie, którego potrzebują, by godnie żyć.
Intencja misyjna (I.M.): Aby Europa odnalazła swoje chrześcijańskie korzenie dzięki świadectwu wiary wierzących.
LIPIEC:
I.O.: Aby uprawianie sportu było zawsze okazją do umacniania braterstwa i rozwoju ludzkiego.
I.M.: Aby Duch Święty wspierał dzieło świeckich, którzy głoszą Ewangelię w krajach najuboższych.
SIERPIEŃ:
I.O.: Aby uchodźcy, zmuszeni do opuszczenia swoich domów z powodu przemocy, znaleźli wielkoduszną gościnę,
i by ich prawa były chronione.
I.M.: Aby chrześcijanie w Oceanii głosili z radością wiarę wszystkim ludom kontynentu.

Włodzimierz Fiett (1925 − 2014)
W dniu 24.05.2014 odszedł do Pana Włodzimierz Fiett, wieloletni członek Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, człowiek o szerokim spektrum zainteresowań, aktywny uczestnik naszych zebrań formacyjnych, dyskusji i inicjatyw.
Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej, był specjalistą w dziedzinie technik łączności, konstruktorem
i zarazem realizatorem systemów/urządzeń tej branży. Był inżynierem z zawodu, a humanistą z zamiłowania i talentu, człowiekiem szczególnego umiłowania muzyki klasycznej, stałym uczestnikiem koncertów Filharmonii Narodowej.
Działając wiele lat w naszym Oddziale Akcji Katolickiej, nie szczędził wysiłków i pomysłowości w rozwijaniu
i popieraniu misji katolickich w Afryce. Z własnej inicjatywy nawiązał i utrzymywał kontakt z zakonem Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus działającym w Afryce, sprowadzając ich przedstawicielki na spotkania w Warszawie. Propagował program Adopcji Serca prowadzony przez katolickie ośrodki misyjne w Afryce, obejmujący dzieci z ubogich
afrykańskich rodzin.

Jego wiedza, głęboko osadzona wiara i wrażliwość inspirowały nasze dyskusje w toku zebrań formacyjnych.
Zabierając głos, zawsze ostrożnie choć stanowczo, formułował swoje opinie niekiedy jednoznacznie rozstrzygające
omawiany problem.
Był autorem wielu tekstów „modlitwy wiernych”, wygłaszanych w czasie uroczystych nabożeństw Akcji Katolickiej w naszym kościele.
Skromność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów, jak również zainteresowanie sprawami innych ludzi, zjednywały sympatię i szacunek dla Jego interesującej osobowości.
Niestety, długotrwała choroba i cierpienia z nią związane przerwały Jego aktywne uczestniczenie w naszych
spotkaniach. W miarę upływu czasu musiał ograniczać swe działania, aż do ich zawieszenia, zachowując nadal członkostwo. Zawsze jednak bardzo interesowały Go wieści z naszego kręgu. Podtrzymywaliśmy ten kontakt, wysoko go
sobie ceniąc.
Pozostawił dobrą pamięć jako trwały ślad Jego pełnowartościowego życia; trwały, bo śmierć tego nie zaciera.
Nasi Parafianie, którzy nie mieli okazji poznać Pana Włodzimierza osobiście, może zapamiętają tego wysokiego, siwego Pana, siedzącego przeważnie w środkowej grupie ławek, po lewej stronie, który wraz z żoną, stojąc
w ławce, oczekiwał na zakończenie ciągu osób przystępujących do Komunii Świętej, aby jako jeden z ostatnich Ją
przyjąć.
Odszedł od nas, ale zniknął nam jedynie z oczu.
Powtórzmy za Hiobem:
Dał Pan i zabrał Pan, niech będzie imię Pańskie błogosławione /Hi 1,20/.
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

…na nabożeństwa czerwcowe
W naszej parafii odprawiane są one codziennie po Mszy św. wieczornej. Postarajmy się znaleźć chwilę czasu, aby pochylić się nad tajemnicą Serca Jezusa, w którym
jest miejsce dla każdego, bo Ono jest pełne dobroci i miłości, jest też źródłem wszelkiej
pociechy.
Powszechnie nazywane „czerwcowym”, nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana
Jezusa składa się z adoracji Najświętszego Sakramentu oraz śpiewu lub recytacji Litanii
do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Litania składa się z 33 wezwań dla upamiętnienia
każdego roku ziemskiego życia Chrystusa, a ułożyła ją francuska wizytka s. Joanna Magdalena Joly w 1720 r. w Marsylii, aby odmawiając ją wybłagać ratunek dla nawiedzonego
przez zarazę miasta. W 1873 r. Ojciec Święty Pius IX zatwierdził nabożeństwo czerwcowe, a w 1899 r. Kongregacja Obrzędów zatwierdziła litanię − w obecnym jej kształcie −
do publicznego odmawiania.
Pierwszy raz w Polsce nabożeństwo czerwcowe było sprawowane 1 czerwca 1857 r. w kościele Sióstr Wizytek
w Lublinie. Ważne daty, które wiążą się z nabożeństwem czerwcowym, to 11 czerwca 1899 r., kiedy to papież Leon XIII poświęcił cały rodzaj ludzki Najświętszemu Sercu Jezusa, oraz 7 czerwca 1999 r., kiedy to ten akt ponowił
w Toruniu św. papież Jan Paweł II.

...do włączenia się w obchody Uroczystości Bożego Ciała
W naszym kościele 19 czerwca w Uroczystość Bożego Ciała wyruszymy
z procesją do 4 ołtarzy, które przygotują grupy działające w naszej Parafii oraz siostry szarytki i siostry urszulanki. Zachęcamy wszystkich Parafian do jak najliczniejszej obecności na procesji oraz do aktywnego włączenia się w jej przygotowanie.
Panów zapraszamy do niesienia chorągwi, dziewczynki do sypania kwiatków, a chłopców do dołączenia do grupy ministrantów prowadzących procesję. Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie się do zakrystii.

…czyli historia kościoła i parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus na Tamce
Drodzy Czytelnicy, kontynuujemy nasz cykl, w ramach którego chcemy przybliżyć historię naszej parafii, jej życia, jak również jej centralnego ośrodka, jakim jest nasza świątynia. Opieramy nasz tekst w całości na zapisach Księgi Parafii zapoczątkowanej
w 1938 roku i kontynuowanej przez kolejnych pracujących tu proboszczów. W kolejnej części rozpoczynamy wspomnienie lat
80. XX w., kiedy to proboszczem naszej parafii był ks. Bronisław Piórkowski. Stylistykę i ortografię pozostawiliśmy niezmienioną,
by podkreślić przemijanie upływającego czasu.
Historia powstania parafii i budowy kościoła na Powiślu w Warszawie – cz. XI
„W dniach od 02 do 07 marca 1980 roku oo. Zdzisław Pałubicki i Sztamburski – Jezuici przeprowadzili renowację „Misji św.”.
Dnia 09 lutego 1981 roku Ks. Proboszcz obchodził złoty Jubileusz Kapłaństwa. W świątyni zgromadzili się licznie kapłani
z całego Dekanatu, dawni i obecni Księża Wikariusze, Siostry Zakonne i liczni Parafianie. Nabożeństwu Jubileuszowemu przewodniczył i udzielił błogosławieństwa Jubilatowi J. E. Ks. dr Biskup Jerzy Modzelewski. Do Księgi Pamiątkowej Parafianie wpisywali się
składając swoje życzenia. Życzenia i swoje błogosławieństwo nadesłał też J. E. Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Polski.
W dniu 28 maja tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego pierwszego roku Bóg powołał do siebie Arcybiskupa Gnieźnieńskiego
i Warszawskiego Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Polski, Niezłomnego Biskupa i Wielkiego Patryjotę. Została wyłożona Księga pamiątkowa, do której swoje kondolencje wpisywali wierni.
Dnia 24 września 1981 roku J. E. Kardynał Józef Glemp objął rządy w Archidiecezji Warszawskiej. Społeczeństwo katolickie
Stolicy uroczyście powitało swojego nowego Arcypasterza, zapewniając Go o modlitwie.
Dnia 04 marca 1982 roku w Bazylice św. Jana w Warszawie odbyła się Konsekracja Biskupia Ks. dr. Kazimierz Romaniuka.
Dnia 26 grudnia 1982 roku nawiedził naszą Parafię J. E. Kardynał Józef Glemp oraz udzielił błogosławieństwa po przemówieniu Rodzinom Katolickim. W godzinach wieczornych odwiedził chorych w szpitalu Warszawa Śródmieście przy ul. Solec.
Dnia 27 kwietnia 1983 roku J. E. Ks. Biskup Kazimierz Romaniuk nawiedził Parafię i udzielił Sakramentu Bierzmowania.
Do S. Bierzmowania przystąpiło 159 osób.
Od stycznia 1984 roku Parafia nasza co kwartał przekazuje ofiary zebrane w kościele na budowę nowo budującej się świątyni w Rawce k/Skierniewic. Świątynia jest budowana staraniem miejscowego duszpasterza Ks. Józefa Jeromin przy pomocy miejscowego społeczeństwa i zaprzyjaźnionych Parafii.
Dnia 21 maja 1985 roku J. E. Ks. Biskup dr Władysław Miziołek udzielił sakramentu Bierzmowania. Do sakramentu Bierzmowania przystąpiło siedemdziesiąt trzy osoby.
W kwietniu 1986 r. Ks. dr Bronisław Piórkowski zrezygnował ze stanowiska proboszcza par. św. Teresy w W-wie i z dziekaństwa Dek. W-wa Śródmieście. Ks. Arcybiskup Kardynał Józef Glemp z dnia 24.06.86 za Nr. 2029/86/P przesłał na ręce Ks. Proboszcza dekret treści następującej:
Przewielebny Księże Prałacie! Po rozpatrzeniu pisma Przewielebnego Księdza Prałata uprzejmie informuję,
iż przychylam się do przedstawionej prośby i zwalniam Go z obowiązków proboszcza parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus z dniem 1 VII r.b.
Ksiądz Prałat w czasie swego duszpasterzowania podjął bardzo owocne prace nad odbudową zniszczonej
świątyni oraz troszczył się o należyte funkcjonowanie duszpasterstwa wielkomiejskiego. Jako Dziekan obejmował
Ksiądz Prałat nie tylko swoją parafię i liczne kierunki działań duszpasterskich, wspomagał kapłanów poświęcających się nauce, ale ogarniał także całe centrum Stolicy wraz z jej złożonymi problemami moralnymi i społecznymi.
Za dotychczasowy trud i prace kierownicze w parafii i dekanacie z serca dziękuję. Łączę wyrazy serdecznej czci
i braterskich pozdrowień w Panu. +Józef Kardynał Glemp – Prymas Polski.
W pierwszych dniach lipca 1986 r. zgłosił się do Par. św. Teresy nowo mianowany przez Władzę Archidiecezjalną Ks. dr Kanonik Mieczysław Nowak, profesor Seminarium Duchownego w Warszawie, dotychczasowy proboszcz w parafii św. Jana Apostoła
i Ewangelisty w Warszawie (Gołąbki), proboszczem Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie.
Nowo-mianowany Proboszcz zapoznał się z warunkami mieszkaniowymi i wyznaczył termin przejęcia Parafii na 02 sierpnia
1986 r. oraz uzgodnił dzień 03 sierpnia na modlitewne spotkanie z Parafianami.
Jako delegat Kurii Biskupiej Ks. Prałat Jerzy Zalewski przekazał w dniu 02 sierpnia 1986 r. protokularnie Parafię i
„Inwentarz Fundi Instructi” nowo mianowanemu Ks. Proboszczowi. W tym dniu Ks. Prałat Zalewski przekazał również protokularnie Dekanat – Pieczątkę Dziekańską i akta Dekanalne owo mianowanemu Ks. Dziekanowi dr. Stanisławowi Kędziorze.

Dnia 3 sierpnia 1986 r. w obecności Dziekana Dekanatu Warszawa – Śródmieście Ks. dr St. Kędziory odbyło się liturgiczne
i duszpasterskie przekazanie parafii nowomianowanemu Proboszczowi Ks. M. Nowakowi. Uroczystość stała się też okazją do złożenia przez parafian serdecznych podziękowań Ks. Prałatowi B. Piórkowskiemu za Jego dotychczasową ofiarną pracę w parafii
przez 26 lat.
Dnia 31 sierpnia w łączności z Kongresem Mariologicznym i Maryjnym przeżyliśmy modlitewną procesję do 5 stacji Różańcowych. Prosiliśmy Boga o dobre przeżycie Kongresu Eucharystycznego.
W nowym Roku Katechetycznym rozpoczęła pracę w naszej parafii nowa katechetka S. Bogusława Masłyk – urszulanka.
Od 21 września rozpoczęło się duszpasterskie nawiedzanie rodzin przez Ks. Proboszcza. Poprzedził je list do Wspólnoty
Parafialnej. Ks. Proboszcz pragnie osobiście zapoznać się z parafianami, nawiązać pierwsze kontakty, założyć kartotekę.
W trzeci czwartek września rozpoczęły się adoracje N. Sakramentu, które trwać będą co miesiąc aż do Kongresu Eucharystycznego. Parafianie zostali zaproszeni na adorację na poszczególne godziny według ulic. Frekwencja była dobra. Różne zespoły
parafialne także włączyły się w tę adorację.
W uroczystość Odpustową św. Teresy odbył się o g. 16-tej parafialny Dzień Chorych. Zorganizowany został przy pomocy
Zespołu Charytatywnego, Sióstr Zakonnych i młodzieży. Wzięło w nim udział ok. 100 osób. Po Mszy św. i nabożeństwie odbyło się
w Sali spotkanie przy herbacie, na którym śpiewały zespoły z Gołąbek, Sióstr Urszulanek i nasza Schola.
W 30 niedzielę zwykłą – 26 X modliła się w Sanktuarium MB. Bolesnej pielgrzymka parafialna w ilości 50 osób.
W dniu 2 listopada o g. 12-tej odbyła się Msza św. koncelebrowana przez 3 kapłanów za duszę śp. Bp. Jerzego Modzelewskiego – dawnego proboszcza naszej parafii. Kazanie wygłosił ks. doc. J. Pasierb.
Visum in visitatione pastorali
+Wł. Miziołek
Warszawa, 13.12.1986”

Wstęp i opracowanie: Jerzy Tempski

…czyli Święci, których wspominamy w lipcu i sierpniu
Zapraszamy do naszego „kącika Świętych”. W kolejnej już jego części przedstawiamy sylwetki niektórych świętych i błogosławionych patronów, których wspomnienie Kościół obchodzi w lipcu i sierpniu. W naszych modlitwach prośmy ich o wstawiennictwo u Boga Ojca.
3 VII - Św. Tomasz Apostoł. Zwany też Didymosem. Występuje na kartach Ewangelii jako człowiek pozornie pełen sprzeczności.
Z jednej strony, przed wyruszeniem Pana do Jeruzalem, mówi on do współuczniów: „Pójdźmy i my, abyśmy z nim umarli”, z drugiej
nie dowierza im, gdy opowiadają o zmartwychwstaniu Pańskim, stąd przylgnął do niego przydomek niewiernego Tomasza.
6 VII - Bł. Maria Teresa Ledóchowska (29 IV 1863 – 6 VII 1922). Wychowywała się w Austrii, w domu starannie pielęgnowano
jednak tradycje narodowe. Gdy jako nastolatka po raz pierwszy odwiedziła Polskę, oczarowana ojczyzną napisała o niej książkę…
po niemiecku. Ku zdumieniu znajomych opuściła salony Salzburga. „Czuję, że Jezus chce mnie coraz więcej dla siebie” – pisała. Poświęciła się Afryce. Zaczęła wydawać pismo „Echo z Afryki”, założyła drukarnię, napisała setki listów, artykułów, założyła
Sodalicję św. Piotra Klawera, niosącą pomoc misjonarzom na Czarnym Lądzie. Rocznie wysyłali do Afryki kilkadziesiąt tysięcy paczek z pomocą. Po śmierci Ledóchowskiej praca trwała nadal. Wydano ponad 40 milionów książek w 189 afrykańskich narzeczach,
przesłano niezliczoną liczbę paczek, wykupiono z niewoli ogromną liczbę murzyńskich dzieci.
8 VII - Św. Jan z Dukli (ok. 1414 – 29 IX 1484). Z domu rodzicielskiego wyniósł zalążki cnót i zapał do nauki. W czasach żakowskich miał za kompanów dwóch późniejszych świętych – Jana Kantego i Szymona z Lipnicy, dzięki którym łatwiej mu było wkroczyć na drogę doskonalszego żywota i uniknąć złudnych ponęt światowych. Po studiach powrócił do rodzinnego miasta, a nie widząc przed sobą jasno wytyczonej drogi, postanowił rozeznać wolę Bożą w pustelniczym odosobnieniu.
11 VII - Św. Benedykt, opat (ok. 480 – 21 III 547). Kształcił się w Rzymie, lecz przerwał naukę i podjął życie pustelnika w Affile.
Po paru latach przeniósł się w góry niedaleko Subdiaco. Kiedy zaczęli gromadzić się wokół niego uczniowie, założył w okolicy 12
klasztorów. Później przeniósł się w ruiny opuszczonej, niewielkiej fortecy na Monte Cassino, gdzie założył opactwo. Tutaj napisał
"Regułę", która stała się podstawą życia monastycznego na Zachodzie. W Polsce najbardziej znanym opactwem benedyktyńskim
jest Tyniec. Paweł VI w 1964 r. ogłosił św. Benedykta patronem Europy.
12 VII - Św. Bruno(n) Bonifacy z Kwerfurtu, biskup, męczennik (970 – 1009). Był kapelanem Ottona III. Mając 28 lat wstąpił
do benedyktynów w Rzymie i przyjął imię Bonifacy. Następnie żył w pustelni św. Romualda w Pereum pod Rawenną. Wysłany
przez papieża Sylwestra II na czele misji do Prus, otrzymał sakrę biskupią w Magdeburgu oraz paliusz metropolity misyjnego. Bywał z misją na Węgrzech, w Kijowie, w kraju Pieczyngów nad Morzem Czarnym. Polskę, gdzie byt związany wielorakimi więzami
z królem Bolesławem Chrobrym, odwiedził kilka razy. Na ziemi Jadźwingów zginął śmiercią męczeńską wraz z 18 towarzyszami.
Bolesław Chrobry wykupił jego ciało.

13 VII - święci Andrzej Świerad i Benedykt, pustelnicy (XI w.). Św. Andrzej pochodził z Polski. Wstąpił do benedyktyńskiego
klasztoru św. Hipolita na górze Zabór koło Nitry. Następnie przeniósł się na pustelnię w pobliżu klasztoru, gdzie zasłynął z surowej
pokuty. Św. Benedykt to towarzysz pustelniczego życia św. Andrzeja. Po jego śmierci opowiadał biskupowi Maurusowi o cnotach
i umartwieniach swego mistrza. Kontynuował surowy tryb życia w pustelni.
15 VII - św. Bonawentura, biskup i doktor Kościoła (ok. 1217 – 15 VII 1274). Jan di Fianza mając 25 lat wstąpił do franciszkanów, przyjmując imię zakonne Bonawentura. 2 II 1257 r. został generałem zakonu i na tym urzędzie zasłużył sobie na miano drugiego założyciela franciszkanów. W zakonie mediował pomiędzy frakcją rygorystyczną a zwolennikami łagodniejszej reguły. Odbył
wizytacje w Anglii, Flandrii, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech. Posiadał umiejętność łączenia życia publicznego z bogatym życiem
wewnętrznym. Przygotował sobór w Lyonie. Prowadził negocjacje w sprawie unii Kościoła katolickiego z greckim Kościołem ortodoksyjnym. Był jednym z najwybitniejszych teologów średniowiecza. Pozostawił po sobie wiele traktatów i dzieł teologicznych.
18 VII - Św. Szymon z Lipnicy (ok. 1435-40 – 18 VII 1482). Ojciec Świętego był piekarzem w Lipnicy Murowanej niedaleko
Bochni. Pomimo iż nie był bardzo zamożny, posłał syna na studia na wydziale nauk wyzwolonych na Akademii Krakowskiej. Dowiadujemy się, że opłacał on regularnie jeden grosz polski, czyli jedną czwartą wymaganej opłaty, ale za to nadrabiał pilnością
w nauce i lotnością umysłu. W 1457 r. uzyskał tytuł bakałarza. Jeszcze kiedy był młodym żakiem, do Krakowa przybył na zaproszenie króla Kazimierza Jagiellończyka wybitny reformator zakonu franciszkańskiego, kontynuator dzieła świętego Bernardyna ze
Sieny – święty Jan Kapistran. Porywał on mieszkańców stolicy płomiennymi kazaniami i założył pod Wawelem klasztor obserwantów, zwanych u nas bernardynami.
20 VII - Bł. Czesław Odrowąż (1183 – 15 VIII 1257). Wywodził się ze śląskiej linii starożytnej możnowładczej rodziny Odrowążów, zasłużonej dla katolickiej Polski. Wydała ona m.in. biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża i świętego Jacka, którzy obok innych zasług wsławili się tym, że ściągnęli do polski zakon dominikanów, który wielce przyczynił się do ugruntowania katolicyzmu
w warstwach mieszczańskich, gdzie głównie działał, a także ozdobił katedrę wawelską znakomitymi talentami kaznodziejskimi.
22 VII - Św. Maria Magdalena. Według biblijnej relacji pochodziła z Magdali - "wieży ryb" nad Jeziorem Galilejskim. Jezus wyrzucił z niej siedem złych duchów. Odtąd zalicza się do kręgu Jego uczniów i wraz z innymi niewiastami troszczy się o wędrujące z Nim
grono. Była obecna podczas ukrzyżowania i śmierci Jezusa oraz zdjęcia Go z krzyża i pogrzebu. Była jedną z trzech Marii, które
udały się do grobu, aby namaścić ciało Ukrzyżowanego, ale grób znalazły pusty. To Marii Magdalenie ukazał się Zmartwychwstały
Jezus jako ogrodnik. Ona też jako pierwsza powiedziała Apostołom o Chrystusie, że On żyje.
23 VII - św. Brygida Szwedzka, zakonnica, patronka Europy (1303 – 23 VII 1373). Od dzieciństwa miała nadprzyrodzone wizje. W wieku 15 lat wydano ją za mąż za 18-letniego księcia Ulfa Gudmarssona. Z mężem pielgrzymowała do Santiago de Compostela. W 1346 r. położyła kamień węgielny pod klasztor nowego zakonu - Najświętszego Zbawiciela (brygidki). Jej życie wypełniała
modlitwa, umartwienia, pokuta. Była hojna dla fundacji kościelnych i charytatywnych. Doznawała licznych przeżyć mistycznych
i objawień. W ich wyniku wzywała kolejnych papieży, aby powrócili z Awinionu do Wiecznego Miasta. Była prekursorką nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusa.
24 VII - Św. Kinga, księżna (1234 – 24 VII 1292). Święta Kinga, zwana na Węgrzech Kunegundą, była córką króla węgierskiego
Beli IV i Marii Laskariny - córki cesarza nicejskiego. Ich dwór słynął z wielkiej pobożności, a wręcz ze świętości, ponieważ aż trzy
córki tego królewskiego związku zostały wyniesione do chwały ołtarzy – oprócz Kunegundy, święta Małgorzata i błogosławiona
Jolenta. Królewnie Kunegundzie również udzieliła się atmosfera rodzinnego domu, pociągająca do wstępowania w ślady Chrystusa
Pana. Już jako dziecko zapragnęła w jakiś szczególny sposób okazać swoją miłość Panu Jezusowi i dlatego postanowiła żyć w czystości i wstrzemięźliwości.
25 VII - Św. Jakub Apostoł (zm. ok. 44). Starszy brat św. Jana Ewangelisty Był powołany przez Jezusa, razem ze swym bratem
Janem, jako jeden z Jego pierwszych uczniów. Wraz z Piotrem i Janem należał do grupy Apostołów najbliższych Mistrzowi. Świadek
m.in. wskrzeszenia córki Jaira i Przemienienia Pańskiego. Żywe usposobienie Jakuba i Jana sprawiło, że Jezus nazwał ich "synami
gromu". Święty Jakub jako pierwszy z Apostołów poniósł, zgodnie z przepowiednią Chrystusa, męczeńską śmierć. W Jerozolimie
około 44 r. został ścięty mieczem na rozkaz Heroda Agryppy I. Według starej tradycji hiszpańskiej jego relikwie spoczywają
w Santiago de Compostela.
26 VII - Święci Joachim i Anna (zm. I w.) Rodzice Najświętszej Maryi Panny. Ewangelie nie przekazały o nich żadnej wiadomości.
Milczenie Biblii dopełnia bogata literatura apokryficzna. Anna pochodziła z rodziny kapłańskiej z Betlejem. Od IV w. do dzisiaj pokazuje się przy Sadzawce Owczej w Jerozolimie miejsce, gdzie stał dom Anny i Joachima. Obecnie wznosi się na nim trzeci z kolei
kościół, wybudowany przez krzyżowców.
29 VII - Św. Marta (zm. I w.). Pochodziła z Betanii. Siostra Marii i Łazarza, których Chrystus darzył swą przyjaźnią. Wiele razy gościła Go w swoim domu. Martę wspomina w Ewangelii św. Jan, odnotowując wskrzeszenie Łazarza. Wyznała ona wtedy wiarę
w Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego. Ewangelista Jan opisuje także wizytę Jezusa u Łazarza na sześć dni przed wieczerzą paschalną, gdzie posługiwała Marta.
31 VII - Św. Ignacy Loyola (1491 - 31 VII 1556). Pan Bóg dopuszczając, aby na błądzących ludzi spadły nieszczęścia, obdarza ich
również łaskami niezbędnymi do przezwyciężenia zła. Z pewnością jednym z darów od Boga dla Kościoła katolickiego rozszarpanego rewolucją protestancką był św. Ignacy Loyola, mocarz duchowy, który zorganizował i przygotował do walki zastęp zakonników – jezuitów.
1 VIII - św. Alfons Maria Liguori, biskup i doktor Kościoła (1693-1787). Był wszechstronnie uzdolniony: malarz, poeta, muzyk.
Mając 17 lat skończył studia uzyskując doktorat obojga praw. Po studiach teologicznych został księdzem w 1726 r. Głosił misje
ludowe i pełnił bezustanną posługę w konfesjonale. Założył zgromadzenie zakonne Najświętszego Zbawiciela redemptorystów
(1732). W wieku 66 lat został biskupem. Prowadził surowy tryb życia, a swoje dochody oddawał ubogim. Kiedy nastał głód, sprzedał sprzęty i naczynia z biskupiego domu, aby za to kupić chleb dla głodujących.
4 VIII - Św. Jan Maria Vianney (8 V 1786 - 4 VIII 1859). Święty Jan Maria Vianney zwykł mówić: Gdy w parafii jest święty proboszcz, to jest to dobra parafia, jeśli mamy do czynienia z dobrym proboszczem, to mamy średnią parafię. A gdzie jest zły proboszcz,
tam jest żadna parafia. Sam był proboszczem świętym, potrafiącym z maleńkiej zapuszczonej - tak moralnie jak i materialnie - wioski uczynić miejsce słynne na cały świat. Był kapłanem par excellence, oddanym bez reszty sprawie zbawiania dusz.

8 VIII - Św. Dominik Guzman (ok. 1172 – 6 VIII 1221). Wysłany przez papieża Innocentego III do południowej Francji, dotkniętej herezją albigensów, zrozumiał, że do takiej pracy potrzeba misjonarzy głęboko wykształconych i żyjących w ewangelicznym
ubóstwie. W tym celu założył pod Tuluzą Zakon Kaznodziejski - dominikanów, oparty na regule św. Augustyna. Zakon, zatwierdzony w 1216 r. przez papieża Innocentego III, przyczynił się wraz z franciszkanami do odrodzenia średniowiecznego Kościoła. Dominik pracował jako wędrowny kaznodzieja we Francji, Hiszpanii i Włoszech.
9 VIII - św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) (12 X 1891 – 9 VIII 1942). Dziewica i męczennica, patronka Europy.
W swoich badaniach wychodząc od filozofii doszła do mistycznego doświadczenia wiary. Szukając prawdy znalazła Boga.
W 1922 r. przyjęła chrzest w Kościele katolickim. 14 X 1933 r. wstąpiła do karmelu w Kolonii, przyjmując imię zakonne Teresy
Benedykty od Krzyża. Śluby wieczyste złożyła w 1938 r. W kilka miesięcy później musiała uciekać z Kolonii do karmelu holenderskiego w Echt. Poniosła śmierć w komorze gazowej w Oświęcimiu. Pozostawiła po sobie pisma, listy, notatki z filozofii osoby, teologii - zwłaszcza przemyślenia dotyczące "wiedzy krzyża".
10 VIII - św. Wawrzyniec, diakon i męczennik. Jeden z siedmiu diakonów Kościoła rzymskiego za czasów papieża Sykstusa II.
Zarządzał dobrami kościelnymi, opiekował się ubogimi. Podczas prześladowania za cesarza Waleriana, przewidując swoją śmierć,
rozdał biednym majątek kościelny. W kilka dni po męczeństwie papieża Sykstusa prefekt Rzymu zażądał wydania skarbu kościelnego. Wawrzyniec zgromadził ubogich i odpowiedział: "Oto są prawdziwe skarby Kościoła." Według tradycji został umęczony na
rozpalonej kracie 10 VIII 258 r.
11 VIII - Św. Klara z Asyżu. W mieście wsławionym przez świętego Franciszka Serafickiego, zanim jeszcze Biedaczyna poznał
światło wiary, przyszła na świat inna święta osoba, której imię pamięć potomnych postawiła na świeczniku ideałów średniowiecza, a jego światło dotarło znacznie dalej i jaśnieje aż do naszych czasów. Jej narodziny poprzedzone były zapowiedzią wielkich
dzieł, jakie miała spełnić. O córce rycerskiej rodziny Offreduccich sam Pan Bóg miał powiedzieć, iż stanie się światłem, które rozjaśni świat. Taki głos usłyszała jej bogobojna matka Ortolana i dlatego dała jej imię Clara, co znaczy po łacinie jasna (po włosku zaś
Chiara).
14 VIII - Św. Maksymilian Maria Kolbe (8 I 1894 – 14 VIII 1941). Św. Maksymilian całym swoim życiem i swoją śmiercią w Auschwitz, potwierdził to, co powtarzał: "Tylko miłość jest twórcza". Miał na myśli nie jakieś sentymentalne uczucie, lecz prawdziwą,
twardą i pełną poświęceń miłość, która pochodzi od samego Boga.
17 VIII - Św. Jacek Odrowąż, (zm. 1257). Urodził się w Kamieniu Śląskim na Opolszczyźnie pod koniec XII w. Po studiach
w Paryżu i Bolonii został kapłanem i kanonikiem krakowskim. Po powrocie do Krakowa założył przy kościele św. Trójcy pierwszy
w Polsce klasztor dominikanów. Podejmował liczne wyprawy misyjne do Kijowa, Gdańska, Prus i na pogranicze Litwy. Nazwano go
"apostołem Północy". Wyniszczony pracą umarł w Krakowie. Od chwili śmierci o. Jacek był czczony jako święty.
20 VIII - św. Bernard z Clairvaux, opat i doktor Kościoła (1090 – 20 VIII 1153). Mając 22 lata wstąpił do surowego opactwa
cystersów w Citeaux, pociągając za sobą 30 towarzyszy młodości. Trzy lata później założył opactwo w Clairvaux i był tam przełożonym do śmierci. Myśliciel, teolog, kontemplatyk. Umiał łączyć życie czynne z mistyką. Założył około 300 fundacji zakonnych, w tym
także cysterską fundację w Jędrzejowie. Wywarł wpływ na życie Kościoła swej epoki. Jeden z największych piewców Matki Bożej.
21 VIII - Św. Pius X (2 VI 1835 - 21 VIII 1914). Pius znaczy pobożny, łaskawy, łagodny. I dokładnie taki był św. Pius X. Odznaczał
się wielką dobrocią. Wielki papież i duszpasterz miłował nade wszystko Chrystusa, a swoim Dekretem o częstej Komunii Świętej
zbliżył wiernych do Eucharystii jako źródła. Świętość i mądrość św. Piusa X ustrzegły Kościół od błędów modernizmu i przyniosły
owoce w wielu pożytecznych reformach: muzyki i śpiewu kościelnego, brewiarza, prawa kościelnego.
24 VIII - Św. Bartłomiej Apostoł. Przez stulecia trwały dyskusje o tożsamości świętego Bartłomieja, które w IX wieku doprowadziły do przyjęcia przez Kościół, że Bartłomiej wymieniany obok Filipa w Ewangeliach synoptycznych i Natanael, o którym mowa
w Ewangelii Jana to jedna i ta sama osoba. Zarówno Nowy Testament, jak i Tradycja przekazują niewiele informacji na jego temat.
27 VIII - Św. Monika (ok. 332 – 387). Nie od razu Kraków zbudowano, a i święci Pańscy – owe budowle duchowe wzniesione ręką
Boską – nie biorą się znikąd. Niejedna nawrócona dusza zawdzięcza łaskę wiary ofiarnym modlitwom bliskiej osoby, a każdy niemal umysł wybitny miał w młodości mistrza, który wprowadzał go w arkana nauki i umiejętności. Taką osobą była dla swego syna
– wielkiego Augustyna z Hippony – święta matka, Monika. Jej niezliczone westchnienia szturmowały Niebo przez lata, unoszonymi
przed tron Boży potokami matczynych łez. Pan Bóg zaś, który użalił się, płacząc nad rodziną zmarłego Łazarza, okazał nie mniejsze
miłosierdzie pobożnej Monice – wskrzeszając jej syna z duchowej śmierci grzesznego życia.
28 VIII - Święty Augustyn (354 – 28 VIII 430). Święty Ojciec i Doktor Kościoła, Aurelius Augustinus, biskup afrykańskiej Hippony, należy do ścisłej czołówki Świętych Pańskich, którzy niczym filary mocne podpierają sklepienie przybytku Pana Zastępów –
katolickiego Kościoła – owego „królestwa bojowego”, jak wyraził się sam autor Państwa Bożego. Ów niespokojny duch, pielgrzymujący pół życia w poszukiwaniu prawdy, kiedy w końcu ją znalazł, pozwolił, by objęła go ramionami, ukochał Prawdę przedwieczną,
a z miłości uczynił jedyną pobudkę swych czynów, jedyną treść swego życia. Dlatego jego pisma zachowują niewietrzejącą świeżość pastwisk, na które Pan prowadzi wierne dusze, a ich lektura przynosi ukojenie i sprowadza błogą łaskę nawrócenia, oświeca
umysł i budzi zachwyt nad wspaniałością Boga i porządku, jaki ustanowił On na świecie.
29 VIII - męczeństwo św. Jana Chrzciciela. Św. Jan Chrzciciel, wiedziony łaską Bożą, spędził większość życia na pustyni. Kiedy
miał trzydzieści lat, ukazał się światu na brzegach Jordanu i - jak mówi Ewangelia św. Łukasza - "głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów". Kiedy Pan Jezus przyjął chrzest z rąk Jana, ten dał ludowi świadectwo o Nim w słowach: "Oto Baranek Boży,
który gładzi grzechy świata..." Za swoją działalność poniósł śmierć męczeńską. Herod Antypas, syn Heroda Wielkiego, zabójcy Młodzianków, był wtedy tetrarchą Galilei. Żona Heroda była córką Aretasa IV, króla Arabii. Herod porzucił ją i wbrew prawu żydowskiemu połączył się z Herodiadą, żoną swego przyrodniego brata Filipa. Św. Jan śmiało i otwarcie napominał i karcił Heroda za ten
kazirodczy związek. Wskutek tego Herod kazał go uwięzić. Herodiada jednak pragnęła, by go zgładzono. Skorzystała z okazji do
zemsty, kiedy w dniu urodzin Heroda wydano wielką ucztę, podczas której pięknie tańczyła Salomea, córka Herodiady. Spodobała
się ona wielce Herodowi, przysiągł więc że spełni każdą jej prośbę. Za radą matki dziewczyna zażądała głowy św. Jana. Herod zasmucił się tym żądaniem, gdyż darzył św. Jana Chrzciciela dużym szacunkiem, ale - jak czytamy w Ewangelii św. Marka "przez
wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić". Posłał więc kata i "polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął
go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie; dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce". Śmierć św. Jana miała miejsce na
rok przed śmiercią Chrystusa.

…na Mszę św. w intencji naszej parafii i Parafian
W sobotę, 21 czerwca 2014 r. o godzinie 12:00 w Świątyni Opatrzności Bożej
zostanie odprawiona Msza św. w intencji naszej parafii. Jest to wyraz wdzięczności za
wsparcie i włączenie się w dzieło budowy Świątyni Opatrzności Bożej – Wotum Narodu.
Dzięki Waszej ofiarności, drodzy Parafianie, uzbieraliśmy i przekazaliśmy na konto budowy Centrum Opatrzności Bożej kwotę 113800 złotych. Raz w miesiącu członkowie
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej (POAK) prowadzili zbiórkę dobrowolnych wpłat
na budowę Świątyni Opatrzności Bożej. Trwało to blisko 11 lat. Rozpoczęliśmy tę kwestę w marcu 2003, a zakończyliśmy w ostatnią niedzielę 2013 roku.
Ksiądz Paweł Gwiazda, wiceprezes Zarządu Centrum Opatrzności Bożej, napisał m.in.: „Chcąc wyrazić naszą
szczerą wdzięczność, chcielibyśmy zaprosić wszystkich Parafian włączonych w inicjatywę podjętą przez Członków Akcji
Katolickiej do wspólnej modlitwy w czasie Mszy Świętej w Państwa intencji w Panteonie Wielkich Polaków. Ufamy,
że nasze spotkanie stanie się również okazją do podzielenia się najnowszymi wiadomościami o postępach prac i wizyty
na budowie”.
Mamy nadzieję, że to zaproszenie spotka się z dużym zainteresowaniem, i że we Mszy św. 21 czerwca br.
w Świątyni Opatrzności Bożej uczestniczyć będzie liczna grupa naszych Parafian. Zarezerwujmy sobie czas na to wydarzenie! Szczegółowe informacje organizacyjne POAK przekaże w późniejszym terminie.

…na pielgrzymkę do Włoch
W hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II w dniach od 7 do 18 października planowana jest pielgrzymka autokarowa do Rzymu (do grobu Świętego) i innych włoskich miejscowości.
W programie pielgrzymki znajdują się takie miejscowości jak Wenecja, Padwa, Asyż,
Monte Cassino, Pompeje, San Giovanni Rotondo, Loreto, Manopello, Lanciano oraz wyspa
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. Zgłoszenia chętnych i zapisy możliwe są do połowy czerwca. Zapraszamy!

…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 liczymy na
Państwa modlitwę, zainteresowanie, wsparcie, obecność i − na zasilenie szeregów naszego Oddziału, bo nasza parafia to nasz wspólny dom. Nikt nie powinien pozostawać obojętnym. Serdecznie zapraszamy!

…na Mszę św. w 10. rocznicę przyjęcia Sakramentu Bierzmowania
14 czerwca 2004 roku w naszym parafialnym kościele otrzymałam z rąk śp. kardynała
Józefa Glempa Dary Ducha Świętego w sakramencie Bierzmowania. Do przyjęcia tego sakramentu przygotował nas ksiądz Zbigniew Kapłański. Serdecznie zapraszam wszystkich,
z którymi miałam szczęście przyjąć sakrament Bierzmowania na Mszę Świętą dziękczynną,
która zostanie odprawiona w dziesiątą rocznicę tego niezapomnianego wydarzenia,
tj. w sobotę 14 czerwca 2014 r. o godz. 18:00. Podziękujemy razem Panu Bogu za Dary
Ducha Świętego, za Jego Miłosierdzie i za Jego kapłanów.
Przypomnij sobie, o co prosiłeś Ducha Świętego: "Pragniemy, aby Duch Święty, którego
otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad”.
Joanna Jackowska
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