
 

 

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

Drodzy Parafianie, nasi Czytelnicy! 
 Przekazujemy Wam pierwszy powakacyjny numer „...u Świętej Tereski”. Znajdziecie w nim relacje z wydarzeń 
z życia naszej parafii, począwszy od końca czerwca aż po połowę października. W kilku słowach przedstawią się 
Wam również księża wikariusze pracujący w naszej parafii od końca sierpnia. 

 Październik to tradycyjnie miesiąc modlitwy różańcowej. Zachęcamy zarówno do modlitwy prywatnej, jak i do 
włączenia się we wspólnotowe rozważania tajemnic Różańca św.  Okazję ku temu mamy codziennie o godz. 17:15. 

 W tym miesiącu rozpoczynamy również cykl przybliżający sylwetki Świętych Kościoła. Chcielibyśmy, aby to-
warzyszył on nam przez najbliższy rok, zachęcając do świadomego kultu Świętych i dawania żywego świadectwa na-
szej wiary. Mamy nadzieję, że znajdzie on swoich sympatyków. 

Wasza Redakcja 

Modliliśmy się w intencji poległych 

 Okres sierpnia i września to czas szczególnej pamięci o wszystkich tych, 
którzy polegli w powstaniu warszawskim i całej II wojnie. Tradycyjnie w naszej 
parafii modlimy się w tym czasie w ich intencji. Swój szczególny wyraz modlitwa 
ta miała w tym roku w czasie dwóch Mszy św. − 1 sierpnia (na pamiątkę rozpo-
częcia powstania) oraz 2 października (upamiętniając jego upadek). W obu tych 
Mszach uczestniczyli weterani − powstańcy, których bohaterska postawa uczy 
patriotyzmu i umiłowania wolności. W oprawę październikowej liturgii dodatko-
wo włączyła się również młodzież z Gimnazjum Nr 40 im. Żołnierzy Armii Krajo-
wej Grupy Bojowej „Krybar”. 

Dziękowaliśmy za posługę ks. Jarosława 

W niedzielę, 25 sierpnia br. o godz. 10:00, z inicjatywy Żywego Różańca, zosta-
ła odprawiona Msza św. dziękczynna w intencji księdza Jarosława Pogorzelskie-
go, w podziękowaniu za jego 6-letnią posługę w naszej parafii i z prośbą o bło-
gosławieństwo dla Niego na dalsze lata. W ten sposób pożegnaliśmy naszego 
wikariusza, który od poniedziałku 26 sierpnia przeniósł się do parafii św. Grze-
gorza Wielkiego na Ochocie. Ksiądz Jarek ma swoje stałe miejsce w naszych ser-
cach. A uczestnicy organizowanych przez Niego pielgrzymek zapamiętają Go 
szczególnie dobrze, bo wiele nazw na mapie Polski stało się nierozerwalnie 
z Nim związanych. Bóg zapłać, księże Jarku i Szczęść Boże!   

Msza w intencji dzieci i młodzieży 

 18 września w uroczystość św. Stanisława Kostki patrona młodzieży, w czasie Mszy św.  
o godz. 18 w szczególny sposób naszą modlitwą objęliśmy dzieci i młodzież. W dniu, w którym 
w uroczysty sposób wspominamy ich patrona, odprawiona bowiem została w naszej parafii Msza 
św. w ich intencji. 



 

 

…czyli Święci, których wspominamy w październiku 
 Zapraszamy do naszego „kącika Świętych”. W każdym numerze gazetki będziemy Wam krótko przedstawiać sylwetki świę-
tych, których wspomnienie Kościół obchodzi w danym miesiącu. Chcemy w ten sposób zachęcić czytelników do szerszego  zgłębia-
nia lektury żywota świętych, ich nauczania i  ewangelizacyjnej roli w dziejach Kościoła. 

1 X - Św. Teresa od Dzieciątka Jezus  (2 I 1873 - 30 IX 1897) - patronka naszej Parafii. Teresa Martin urodziła się 2 I 1873 r. 
w Alençon we Francji. Wychowana w pobożnej rodzinie chrześcijańskiej i w internacie benedyktynek w Lisieux, w piętnastym roku 
życia wstąpiła do klasztoru karmelitanek bosych i otrzymała imię Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. W życiu za-
konnym starała się z miłości ku Bogu doskonale spełniać wszystkie, nawet najmniejsze obowiązki. Nazwała tę drogę do doskonało-
ści „małą drogą dziecięctwa duchowego”. Widząc, że miłość Boga jest zapomniana, oddała się Jego miłosiernej miłości jako ofiara 
za zbawienie świata. Swoje przeżycia duchowe notowała w rękopisach znanych pod nazwą „Dzieje duszy”. Zmarła 30 IX 1897 r. 
Papież Pius XI kanonizował ją w 1925 r. i ogłosił Patronką Misji Katolickich. 19 X 1997 r. papież Jan Paweł II ogłosił ją Doktorem 
Kościoła Powszechnego. 

2 X - Wspomnienie Aniołów Stróżów. Aniołom oddawano cześć już w liturgii starochrześcijańskiej, jednak osobne święto Anio-
łów Stróżów pojawiło się dopiero w XV w. na Półwyspie Iberyjskim oraz we Francji. W 1608 r. Paweł V pozwolił obchodzić to świę-
to w pierwszy dzień zwykły po św. Michale. Na stałe do kalendarza liturgicznego dla całego Kościoła wprowadził je Klemens X 
w 1670 r. 

3 X - Bł. Kolumban Józef  Marmion (1 IV 1858 – 30 I 1923). Joseph Aloysius Marmion był synem Irlandczyka Williama Marmio-
na i Francuzki Herminie z domu Cordiere. Urodził się i dorastał w Dublinie, wraz z ośmiorgiem rodzeństwa w zubożałej, ale zacho-
wującej religijne tradycje rodzinie szlacheckiej. Trzy jego siostry zostały zakonnicami, on zaś ukończył szkoły parafialne augustia-
nów, potem jezuitów i szybko zdecydował się na obranie stanu duchownego – wstępując do seminarium w swym rodzinnym mie-
ście.  

4 X - Św. Franciszek z Asyżu ( 1181/82 - 3 X 1226). Przetrwał w świadomości chrześcijan jako ten najbiedniejszy z biednych, 
najpokorniejszy z pokornych. Był założycielem zakonu franciszkanów, a pośrednio także klarysek i tercjarzy, misjonarzem, misty-
kiem średniowiecznym, stygmatykiem, świętym Kościoła katolickiego. Uważamy go za prekursora ekologii. 
5 X - Św. Faustyna – Apostołka Bożego Miłosierdzia (25 VIII 1905 - 5 X 1938). Siostra Faustyna Kowalska na polecenie samego 
Pana Jezusa Chrystusa stała się apostołką Bożego Miłosierdzia, a obraz Jezu, ufam Tobie można odnaleźć w zupełnie niespodzie-
wanych miejscach na całym świecie, zaś Koronka do Bożego Miłosierdzia stała się dla wielu katolików najważniejszą po Różańcu 
modlitwą. 

6 X - Św. Maria Franciszka od Pięciu Ran Jezusa (25 III 1715 - 6 X 1791). Święta tercjarka franciszkańska, ochrzczona jako An-
na Maria Gallo, była córką neapolitańskiego kupca, człowieka chciwego, zapalczywego i niezbyt czułego na sprawy Boże. Nabożeń-
stwo katolickie wpoiła w serce dziecka jej matka Barbara. Dwóch świętych przewidziało jej świętość – święty Franciszek de Hiero-
nimo i święty Jan Józef od Krzyża, jej późniejszy kierownik duchowy – a dziewczynka już jako dziecko pragnęła, by nazywano 
ją Santarella (mała święta). 

7 X - Św. Justyna z Padwy (zm. 304). Święta Justyna zalicza się do chwalebnej liczby męczenników chrześcijańskich, którzy odda-
li życie za wiarę w czasie prześladowań cesarza Dioklecjana. Wielu z nich doczekało się kanonizacji, a ich imiona rehabilitowano 
oficjalnie za panowania Konstantyna Wielkiego. 

8 X - Św. Ludwik Bertrand (1526 - 1581). Miejscem urodzenia i śmierci hiszpańskiego świętego była Walencja. Był on jednym 
z tych, którym udzielił się płomień misyjnego zapału, jaki panował w królestwie Hiszpanii, tworzącej kolejne wicekrólestwa na 
podbitych ziemiach, a Pan Bóg pozwolił mu zyskać sławę zasłużonego apostoła Indian w Nowej Granadzie, czyli na terenach póź-
niejszej Kolumbii. 

9 X - Św. Dionizy z Paryża - III w. Męczennik, patron Francji, pierwszy biskup Paryża i Apostoł ludu frankońskiego zajmuje czoło-
we miejsce w historii katolickiej monarchii francuskiej. Jego imieniem nazwana została miejscowość i bazylika, w której – aż do 
szaleńczej profanacji dokonanej przez rewolucjonistów w 1793 r. – spoczywały szczątki niemal wszystkich królów frankońskich 
i francuskich. 

10 X - Św. Daniel Comboni (15 III 1831 - 10 X 1881). 17 III 1996 r. Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował dwóch biskupów mi-
syjnych – Daniela Comboniego, który zostawił po sobie zgromadzenie Misjonarzy Kombonianów Serca Jezusowego, i Gwidona Ma-
rię Confortiego, założyciela Związku Misyjnego Księży, dziś działającego pod nazwą Papieskiego Związku Misyjnego.  

11 X - Św. Aleksander Sauli  (15 II 1534 - 11 X 1592). Urodził się w szlacheckiej rodzinie zamieszkałej w Mediolanie. Jako dziec-
ko złożył na ręce Matki Bożej prywatny i dobrowolny ślub czystości, a już w wieku siedemnastu lat wstąpił do zakonu barnabitów, 
założonego przez św. Antoniego Marię Zaccarię. 

12 X - Bł. Jan Beyzym ( 15 V 1850 - 2 X 1912). Przyszedł na świat na Wołyniu w dobrze sytuowanej rodzinie ziemiańskiej jako 
syn Jana Beyzyma herbu własnego, dziedzica dóbr w Onackowcach i właściciela Beyzym Wielkich, oraz Olgi Aleksandry z hrabiów 
Stadnickich herbu Drużyna. Rodzina była i katolicka i patriotyczna, na co władze zaboru rosyjskiego patrzyły niechętnie. Gdy Jan 
Beyzym junior miał trzynaście lat, nad jego ojcem zaciążył wyrok śmierci w zawieszeniu za udział w powstaniu styczniowym 
w 1863 r., a majątek rodzinny został napadnięty przez kozacką hordę na służbie rosyjskiej, która splądrowała i spaliła dom. 
13 X - Bł. Honorat Koźmiński ( 16 X 1829 - 16 XII 1916). Pochodził z inteligenckiej rodziny mieszkającej w Białej Podlaskiej. 
W rodzinnej miejscowości uczęszczał do szkoły elementarnej, następnie ukończył gimnazjum w Płocku i udał się na studia do War-
szawy. Zapisał się na Wydział Budownictwa na Akademii Sztuk Pięknych, lecz nie udało mu się ukończyć edukacji, ponieważ został 
aresztowany za udział w spisku antyrosyjskim jako student czwartego roku.      



 

 

14 X - Św. Kalikst I, papież zm. 222. Niektórzy święci do pewnego momentu wiodą zwyczajne życie, często grzeszne, a dopiero za spra-
wą jakiegoś przełomu wewnętrznego lub zewnętrznego rozpoczynają nowe życie w doskonałości chrześcijańskiej. Takim był żyjący na 
przełomie II i III w. papież Kalikst. 
15 X - Św. Aurelia, pustelnica zm. 1027. Urodziła się we Francji. Według legendy jej ojcem był król Hugo Kapet. Wychowana w duchu 
chrześcijańskim, od młodości w chwilach trudnych zwykła uciekać się do znaku krzyża. Gdy nachodziły ją pokusy, żegnała się, polecając 
się opiece Zbawiciela. Ten nigdy jej nie zawiódł. Z Jego pomocą zwycięsko wychodziła z konfrontacji z grzechem. Pokochawszy Pana Jezu-
sa, stroniła od hałaśliwego życia dworskiego, by w samotności oddawać się modlitwie i kontemplacji. 
16 X - Św. Jadwiga Śląska (ok. 1180 – 1243). Była żoną księcia Henryka Brodatego. Pochodziła z bawarskiej miejscowości Andechs, 
gdzie wychowywała się początkowo w zamku, a potem u sióstr benedyktynek w Kitzingen, gdzie przełożoną była jedna z jej sióstr. Pobyt 
w klasztorze ukształtował w niej wielką duchowość, której istotą było odniesienie wszystkich spraw do Boga i przedłożenie miłości Bożej 
ponad wartości przemijające. Podjęła tam postanowienie służby Bogu i życia w czystości, więc nawet gdy wstąpiła w związek małżeński, 
nakłaniała męża do nadzwyczajnych form umartwienia (na przykład wstrzymywanie się od współżycia w pewnych okresach, a w końcu 
do całkowitego życia w czystości).  
17 X - Św. Ignacy Antiocheński (ok. 30 – 107).  Należy do grona Ojców Apostolskich. Aby pełnić posługę biskupią został posłany około 
70 r. do Syrii i objął tam stolicę w Antiochii – po świętym Piotrze, Księciu Apostołów i świętym Ewodiuszu. 
18 X - Św. Łukasz Ewangelista - I w. Autor Ewangelii i Dziejów Apostolskich – nie znał osobiście Pana Jezusa, a swą Ewangelię spisał na 
podstawie przekazu Jego uczniów, szczególnie zaś Apostoła Narodów – Pawła, któremu towarzyszył w podróżach misyjnych. Pod różny-
mi względami „umiłowany lekarz” (tak nazywa go Paweł) jest postacią ciekawą i wyróżniającą się. 
19 X - Św. Jan de Brébeuf. Należy do liczby ośmiu świętych Męczenników Kanadyjskich. Zasłynął jako misjonarz, który podczas dziesię-
ciu lat apostolatu ochrzcił zaledwie jedną osobę – umierające dziecko. Była to próba, którą Mądrość Boża nałożyła na świętego kapłana, 
a gdy okazał się godnym owoców swych prac – Bóg pobłogosławił wielką ich obfitością. 
20 X - Bł. Jakub Kern (11 IV 1897 – 20 X 1924). Franciszek Aleksander Kern pochodził z robotniczej rodziny mieszkającej 
w Breitensee pod Wiedniem (obecnie dzielnica stolicy). Jako młodzieniec już w latach szkolnych miał zamiłowanie do służby Bożej, które 
cenił bardziej niż wartości światowe i opinie ludzkie. 
21 X - Bł. Jakub Strzemię (1340 – 1409). Misjonarz Rusi Halickiej nazywał się właściwie Jakub Strepa, ale znany jest jako Jakub Strze-
mię, ponieważ prawdopodobnie taki herb miała jego rodzina. Znana nam biografia Błogosławionego zaczyna się w momencie jego wstą-
pienia do nowicjatu u ojców franciszkanów – nie wiadomo nic o jego rodzinie i młodości, poza tym, że najprawdopodobniej pochodził 
z Małopolski, a potem przeniósł się z rodzicami do Włodzimierza. 
22 X - Św. Salome  - I w. Według św. Jana była krewną Marii, matki Jezusa - najprawdopodobniej jej cioteczną lub stryjeczną siostrą. Nale-
żała do grupy kobiet towarzyszących Panu Jezusowi i apostołom w ich wędrówkach. W Ewangelii według świętego Mateusza nazywana 
jest matką synów Zebedeusza – czyli apostołów Jana i Jakuba. 
23 X - Św. Jan Kapistran - kaznodzieja i wojownik (24 VI 1386 - 23 X 1456). Pochodził z bogatej rodziny.  Porzucił dobrze zapowiada-
jącą się karierę polityczną, by odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa i  przywdział habit franciszkański. Korzystając z daru wymowy, jaki 
otrzymał od Boga, nawracał tłumy i przyciągał do zakonu wielu kandadatów. Dzięki żarliwości i zaufaniu, jakie pokładał w Bogu, ocalił 
zagrożony przez Turków Belgrad. 
24 X - Św. Antoni Maria Claret (3 XII 1807 – 24 X 1870). Założyciel misyjnego zgromadzenia klaretynów i aktywny działacz katolicki 
XIX-wiecznej Hiszpanii. Pokazuje, jak wiele może zdziałać ludzki zapał, pomysłowość i konsekwencja w połączeniu z łaską Bożą. Wycho-
wał się w wielodzietnej rzemieślniczej rodzinie, w katalońskiej miejscowości Sallent. Jego ojciec prowadził warsztat tkacki, gdzie przy-
uczał się do zawodu młody Antoni. 
25 X - Św. Antoni od św. Anny (1739 – 23 XII 1822). W 2007 r. Ojciec Święty Benedykt XVI podczas wizyty w São Paulo ogłosił kanoni-
zację św. Antoniego. Żyjący na przełomie XVIII i XIX w. brazylijski święty jest wciąż obecny w życiu obu Ameryk i świata. W roku jego ka-
nonizacji miał miejsce cud przywrócenia do życia dziecka pewnej kobiety, która wedle badań poroniła. Stało się to za sprawą sposobu, 
jakiego w podobnych przypadkach używał sam brat Antoni – polecając połknięcie pigułki zrobionej z papierka z wypisaną modlitwą: Post 

Partem Virgo, Inviolata Permansisti, Intercede Pro Nobis Sancta Dei Genetrix (po porodzie, Dziewico, pozostałaś nienaruszona, przy-
czyń się za nami, święta Boża Rodzicielko).  
26 X - Św. Dymitr z Tesaloniki (zm. ok. 304).  Żołnierz-męczennik, pochodził z miasta Tesalonika (obecnie Saloniki) i wywodził się 
z rodziny arystokratycznej pełniącej urzędy publiczne w imperium. Dał świadectwo Wiary podczas prześladowań za panowania augu-
stów Dioklecjana i Maksymiana,  
27 X - Św. Frumencjusz z Sakum (zm. ok. 380).  Był odpowiedzialny za chrystianizację starożytnego Aksum, czyli terenów dzisiejszej 
Etiopii – do dziś nazywany jest tam Apostołem Etiopii i Ojcem Pokoju. 
28 X - Święci Apostołowie Szymon i Juda Tadeusz. Ewangelie wymieniają św. Szymona w ścisłym gronie uczniów Pana Jezusa. Jest on 
chyba najmniej znanym spośród nich. Ewangelie wspominają o nim tylko trzy razy. Mateusz i Marek dają mu przydomek Kananejczyk. 
Szymon Kananejczyk jest we wszystkich czterech katalogach Apostołów wymieniany zawsze obok św. Jakuba i św. Judy Tadeusza. O życiu 
św. Judy nie wiemy prawie nic. Miał przydomek Tadeusz, czyli „Odważny”. Nie wiemy, dlaczego Ewangeliści tak go nazywają. Był bratem 
św. Jakuba Młodszego, Apostoła, dlatego bywa nazywany również Judą Jakubowym. 
29 X - Bł. Michał Rua (9 VI 1837 – 6 IV 1910). Trudno przecenić jego znaczenie dla rozwoju Towarzystwa Świętego Franciszka Saleze-
go. O ile święty Jan Bosco był inicjatorem i założycielem zgromadzenia salezjanów, o tyle jego uczeń i najbliższy współpracownik był krze-
wicielem i kontynuatorem wielkiego dzieła swego mistrza.  
30 X - Św. Alfons Rodríguez (1533 – 1617). Bóg odebrał mu wszystko, aby dać samego siebie. Tymi słowami można by określić pełną 
wyrzeczeń i bólu drogę hiszpańskiego świętego. Od dziecka marzył on o kapłaństwie, ale jak wiadomo, Pan Bóg doświadcza tych, których 
miłuje – dał więc odczuć swemu słudze, iż los człowieka na ziemi jest igraszką życia i śmierci, pierwiastków duchowych i nieubłaganej 
materii. 
31 X - Wolfgang z Ratyzbony (ok. 934 – 994). Biskup Ratyzbony (Regensburg) czczony jest w Niemczech jako jeden z trzech wielkich 
świętych działających w X wieku w Świętym Cesarstwie Rzymskim pod panowaniem saksońskiej dynastii Ludolfingów (obok świętego 
Ulryka, biskupa Augsburga i świętego Konrada, biskupa Konstancji). 
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…na Dolny Śląsk 

 Była to nasza ostatnia parafialna wyprawa pod wodzą 
księdza Jarosława Pogorzelskiego.  W ciągu sześciu lat prowa-
dził nas ksiądz Jarek do Sanktuariów Maryjnych w różnych za-
kątkach naszej Ojczyzny. Tym razem odkrywaliśmy Dolny Śląsk. 
W większości to tereny, które zostały włączone do Polski po za-
kończeniu II wojny światowej. Mogliśmy się przekonać, że nie 
ma znaczenia narodowość, znaczenie ma bowiem wiara w Jezu-
sa Chrystusa, a ta wiara nie uznaje granic państwowych. 

  Na trasie naszej pielgrzymki znalazły się: Wambierzyce  –  
Sanktuarium MB Królowej Rodzin – Śląskie Jeruzalem, Czermna  – Kaplica Czaszek Sanktuarium Milczenia i Zadumy, 
Kłodzko – z zachowanym oryginalnym układem urbanistycznym miasta średniowiecznego – gotycki  most św. Jana 
z barokowymi figurami przypominający most Karola w Pradze − kościół Wniebowzięcia NMP z XIV-wieczną figurą 
Madonny z czyżykiem,  Bardo – Metropolitalne Sanktuarium MB Strażniczki Wiary Świętej – z cudowną figurką NMP 
z początku XII wieku, Góra św. Anny – Sanktuarium św. Anny Samotrzeciej, i na koniec Piekary Śląskie – „Duchowa 
Stolica Górnego Śląska” z Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej, Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. 

 Wrażeń było naprawdę bardzo wiele.  Dla mnie to były odkrycia, po raz pierwszy w dorosłym życiu znalazłam 
się w tamtych stronach, być może dlatego trudno mi krótko opisać tę pielgrzymkę. Napiszę więc dzisiaj tylko 
o pierwszej miejscowości. 

 Wambierzyce: Powstanie w tym miejscu sanktuarium maryjnego związane jest z XII-wiecznym przekazem, 
wedle którego niewidomy Jan z Ratna odzyskał w tym miejscu wzrok, a jego oczom ukazała się postać Matki Bożej. 
Na początku XVIII wieku, na miejscu kaplicy z 1263 roku zbudowano barokowy kościół pod wezwaniem Nawiedze-
nia Najświętszej Maryi Panny. Góruje on nad rynkiem, a prowadzi do niego 57 monumentalnych schodów. 
W ołtarzu głównym świątyni znajduje się XIII-wieczna rzeźba Matki Boskiej Królowej Rodzin.  Jest Ona Patronką Zie-
mi Kłodzkiej. Wambierzyce zwane są również Śląskim Jeruzalem, bowiem miejscowość ta została rozplanowana 

Uroczystość odpustowa 

 1 października obchodziliśmy liturgiczne wspomnienie patronki parafii - św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Wie-
czorem zgromadziliśmy się w naszej świątyni, aby wspólnym uczestnictwem we Mszy św. odpustowej uczcić ten jak-
że istotny dla naszej wspólnoty parafialnej dzień.  

 Zgodnie z tradycją, dzień odpustu poprzedziliśmy dziewięciodniową Nowenną do św. Teresy, którą odmawiali-
śmy codziennie po Mszy św. wieczornej. Wraz z prośbami przynosiliśmy na nabożeństwo róże − symbol łask, które 
Święta wyprasza dla swoich czcicieli. Kwiaty te towarzyszyły nam również w czasie Mszy św. odpustowej, a prze-
wodniczący Eucharystii ks. Proboszcz poświęcił je pod koniec liturgii. Po zakończonej Mszy św. była jeszcze okazja 
do indywidualnej modlitwy i ucałowania relikwii Świętej. 

 Dużym zainteresowaniem cieszyła się specjalnie na ten 
dzień przygotowana tablica informacyjna poświęcona Patronce 
naszej parafii − bogato ilustrowana i zawierająca wiele informacji 
z życia św. Teresy i przybliżająca nam jej postać. Za tę inicjatywę i 
włożoną pracę dziękujemy Joannie Jackowskiej i Karolowi Motule-
wiczowi - pomysłodawcom i wykonawcom tablicy. 



 

 

na wzór Świętego Miasta.  W okresie od końca XVII wieku do  XIX wieku, 
z inicjatywy ówczesnego właściciela tych ziem, Daniela von Osterberga, zbu-
dowano kalwarię ze 100 kaplicami i kapliczkami i 12 bramami. Płynący 
przez miasteczko strumień nosi nazwę Cedron, a okoliczne wzgórza mają 
nazwy biblijne (Tabor, Syjon, Horeb).  W 1882 roku miejscowy zegarmistrz, 
Longinus Wittig, wykonał ruchomą szopkę z ponad 800 figurkami.  Mieliśmy 
okazję podziwiać to arcydzieło – działa bez zarzutu i wzbudza wielki po-
dziw. Wambierzyce to piękne wspomnienia: Msze święte i modlitwy przed 
cudowną figurką, piękna, bogato zdobiona świątynia z wilgotnymi ścianami 
i mokrą posadzką, wspinaczka Drogą Krzyżową ścieżkami kalwarii od kap-
liczki do kapliczki, Apel Jasnogórski i wieczorna iluminacja kościoła 
z przejmującą „Ave Maria”.  Niezapomniane. 

 I tylko trochę żal, że piękne kamienice w rynku są zaniedbane, wiele 
okien zabito deskami lub tekturą. Okoliczne wzgórza porosły wysokimi tra-
wami i krzakami, trudno odnaleźć ukryte tam kapliczki. A to takie piękne, 
czarowne miejsce! 

 Bardzo lubię nasze parafialne pielgrzymki. To wyjątkowy czas przeży-
wania wspólnoty. Razem odkrywamy nowe miejsca kultu, razem się modli-
my, uczestniczymy w Eucharystii, powierzamy Panu Bogu i Matce Bożej na-
sze prośby i dziękczynienia, razem też śpiewamy, śmiejemy się, rozmawia-
my o drobnych i ważnych sprawach, pomagamy sobie, czasem się spieramy.  
Myślę, że to niezmiernie istotne zarówno dla naszej pobożności, jak i dla na-
szej tożsamości i jedności parafii  św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus na 
Tamce. Mam nadzieję, 

że zwyczaj parafialnych piel-
grzymek nie zniknie, i że nasi 
nowi wikariusze zechcą piel-
grzymować wraz z nami.  

Tekst: Joanna Jackowska 

Kłodzko Wambierzyce 

Poznaj naszych Kapłanów 

 Zachęcamy do zapoznania się z sylwetkami księży wikariuszy, którzy od 26 sierpnia rozpoczęli posługę w na-
szej parafii. Obaj, na prośbę Redakcji, napisali kilka słów o sobie, aby dać się w ten sposób poznać Parafianom i Czy-
telnikom „...u Świętej Tereski”. Księdzu Adamowi i księdzu Robertowi życzymy wielu łask Bożych i błogosławieństwa 
oraz aby posługa w naszej parafii była dla nich źródłem satysfakcji i przyniosła wiele owoców. 

Ks. Adam Bednarek (ur. 29 IX 1964r.) - absolwent Technikum Ogrodniczego w Piasecznie 
(1985r.). Święcenia kapłańskie przyjął z rąk J. E. kardynała Józefa Glempa 22 V 1993 r. w Warszaw-
skiej Archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafiach: 
św. Małgorzaty w Leoncinie, św. Jana Apostoła w Gołąbkach, Matki Bożej Ostrobramskiej 
(Bemowo), św. Stefana w Warszawie (ul. Czerniakowska 137), Matki Bożej Fatimskiej (Ursus), Mat-
ki Bożej Bolesnej w Milanówku i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie na Tamce (2013r.). 
W naszej parafii pełni m.in. posługę kapelana w na Solcu. Zainteresowania: literatura piękna, po-
ezja, historia powszechna, historia kościoła. 



 

 

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

Ks. Robert Rasiński - Urodziłem się w Warszawie 16 kwietnia 1973 r. Związany jestem od 
urodzenia ze Śródmieściem Warszawy, a konkretnie z par. św. Aleksandra przy pl. Trzech Krzyży. 
Udzielono mi tam Chrztu św. i Pierwszej Komunii św., oraz byłem ministrantem aż do wstąpienia 
do Seminarium. W międzyczasie mieszkałem przy ul. Sobieskiego, należąc do par. św. Anny 
w Wilanowie. Rozpocząłem edukację w szkole podstawowej w Powsinku. Po kilku latach 
wróciłem właśnie do Śródmieścia, kontynuując naukę w szkole podstawowej nr 40 przy ul. Hożej. 
Po jej ukończeniu, zostałem przyjęty do Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, 
gdzie ukończyłem 4-letnie liceum o profilu humanistycznym maturą zdawaną pierwszy raz jako 

państwową. W tym czasie przyjąłem s. bierzmowania z rąk zmarłego obecnie J. E. bp-a Tadeusza Szwagrzyka, bp-a 
pomocniczego częstochowskiego, który mieszkał z nami w budynku Niższego Seminarium. W latach 1992-1998, 
przygotowywałem się do przyjęcia sakramentu Kapłaństwa w Warszawie: przez pierwsze 5 lat w budynku przy 
ul. Dewajtis, a ostatni rok, w oddanym po remoncie, pierwotnym budynku Warszawskiego Seminarium Duchownego 
na Krakowskim Przedmieściu. Swoje Kapłaństwo rozpocząłem w rocznej posłudze w par. Wniebowzięcia NMP 
w Michałowicach-Opaczy, gdzie uczyłem religii w szkole podstawowej w klasach 5-8, dalej w par. św. Józefa Oblu-
bieńca NMP w Pruszkowie przez 6 lat, z czego 4 lata uczyłem w Zespole Szkół Technicznych I Ogólnokształcących, 
w klasach technicznych, licealnych i zawodowych, a pozostałe 2 lata uczyłem klasy 2 w szkole podstawowej, przygo-
towując je do Pierwszej Komunii św. W 2005 roku otrzymałem dekret do par. św. Michała Archanioła na war-
szawskim Mokotowie, gdzie katechizowałem w liceum przy ul. Woronicza. Po dwóch latach, w 2007 r., dekretem 
przeniesiono mnie na Sady Żoliborskie, na 6 lat. W tym czasie uczyłem w szkole podstawowej z czego przez 4 lata 
równolegle w dwóch szkołach: przy Braci Załuskich – 4 lata, klasy 2 i 5, a całe 6 lat, także w szkole przy Przasnyskiej 
– klasy 2, 3, 4 i 5. Obecnie, od 26 sierpnia br., w naszej parafii.  

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej 
 23 czerwca br. o godz. 10:00 została odprawiona Msza św. dziękczynna w intencji Parafialnego Oddziału Akcji 
Katolickiej (POAK). Tradycyjnie, w ostatnią niedzielę czerwca, uroczyście dziękujemy Panu Bogu za przepracowany 
rok i prosimy o błogosławieństwo na kolejny. Jest to także okazja do przedstawienia całej wspólnocie naszych doko-
nań i planów, a także do zachęcenia Was do włączenia się w nasze działania. Mamy nadzieję, że Ci z Was, którzy nie 
uczestniczyli w „naszej” Mszy św., zechcieli zapoznać się z wywieszonym w gablocie sprawozdaniem oraz kalenda-
rium. Dokumenty te są dostępne na stronie internetowej naszej parafii (www.parafianatamce.waw.pl), jak również 
w archiwum POAK.  

 Pozwólcie, że i na łamach naszej parafialnej gazetki, powtórzę mój apel: 

„z całego serca, w imieniu całego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, zapraszam  do włączenia się do na-

szego grona. Jest wiele do zrobienia. Planów mamy wiele, choćby: stała ekspozycja o naszej patronce św. Tere-

sie od Dzieciątka Jezus i Oblicza Chrystusowego, współczesna kronika naszego kościoła, wieczory filmowe, spo-

tkania pod nazwą „Moje świadectwo”, i wiele, wiele innych. Jednak abyśmy mogli zdziałać więcej, potrzebujemy 

Was Siostry i Bracia. Waszego talentu, Waszej inteligencji, Waszego zapału i… Waszego czasu. Kościół to także 

my, katolicy świeccy, i od nas także zależy to, jaki jest i jaki będzie nasz kościół parafialny – NASZ DOM.” 

 Nasze spotkania odbywają się co dwa tygodnie – w poniedziałek, Po Mszy św. wieczornej. Pierwsze po wakac-
jach miało miejsce 9 września, a kolejne: 23 września, 7 i 21 października, 4 i 18 listopada oraz 2 i 16 grudnia. Ser-
decznie zapraszamy! 

Na pielgrzymkę autokarową na Jasną Górę 
 Ksiądz Adam zaprasza na jednodniową autokarową pielgrzymkę na Jasną Górę we czwartek 24 października. 
Koszt pielgrzymki – 60 zł. Chętni mogą zapisywać się w zakrystii.  

Do pamięci modlitewnej o zmarłych 

 Przyjmujemy już na nowe wypominki roczne i jednorazowe. Wypominki roczne są odczytywane w każdą 
czwartą niedzielę miesiąca o godz. 17:30 od listopada do października, a następnie odprawiana jest Msza święta 
w intencji tych zmarłych. Jest to 12 Mszy św. w roku. Wypominki jednorazowe będą odczytywane w Uroczystość 
Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny o godz. 17:00. W intencji tych zmarłych zostaną odprawione dwie Msze 
święte – w Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny o godz. 17:00. 


