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

Drodzy Czytelnicy,
Witamy Was powakacyjnie! Czerwiec i wrzesień były miesiącami, w których w naszej parafii sporo się wydarzyło. To cieszy, bo pokazuje, że nasza wspólnota żyje! Wykorzystajmy ten już powakacyjny czas, kiedy wszyscy wróciliśmy do codziennych obowiązków i usystematyzowanego rytmu dnia, aby zastanowić się nad pogłębieniem naszego zaangażowania w życie religijne - zarówno na polu osobistym jak i parafialnym. Doskonałym polem do wzrastania
w wierze jest obecność we wspólnocie. Przyjrzyjmy się grupom działającym w naszej parafii... Może jest wśród nich
właściwe miejsce dla Ciebie, drogi Bracie i Siostro? Nie wahaj się dłużej - zaangażuj się! Warto!
Poza relacjami z ostatnich wydarzeń, w bieżącym numerze gazetki znajdziecie - drodzy Czytelnicy - prace plastyczne, które wpłynęły na pierwszy konkurs poświęcony św. Teresie. W kolejnych numerach opublikujemy świadectwa naszych Parafianek „Święta Teresa od Dzieciątka Jezus w moim życiu” oraz odpowiedzi na pytania dotyczące naszej Patronki - już dziś zachęcamy do lektury!
Wasza Redakcja
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… do Rywałdu, Obór i Skępego
Dnia 7 czerwca, pod opieką księdza Adama wybraliśmy się na pielgrzymkę.
Zaczęliśmy od nawiedzenia Rywałdu Królewskiego, gdzie króluje
Matka Boża, zwana Matką Bożą Cygańską (Fot. 2). Piękna drewniana, gotycka figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem jest szczególnie czczona przez polskich Cyganów. To w tym
klasztorze Ojców kapucynów (Fot. 1) komuniści więzili Prymasa Polski księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mieliśmy okazję zwiedzić celę, w której od 25 września do 12 października 1953 r. przebywał internowany Prymas Tysiąclecia.
Fot. 3

Fot. 4

Fot. 2

Kolejną miejscowością na naszym pielgrzymim szlaku były Obory z klasztorem
karmelitów z XVII w. oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej – Patronki Ziemi Dobrzyńskiej (Fot. 3). Jest to miejsce naznaczone szczególną obecnością Maryi w znaku
łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej (Fot. 4).
Skępe – Sanktuarium Matki Bożej skępskiej, gdzie
posługują Bernardyni. Cudowna figura Matki Bożej (Fot. 5)
wykonana jest z drewna. Jest nieduża (ma 96 cm wysokości)
i przedstawia młodziutką dziewczynę ze złożonymi na piersiach rękoma do modlitwy, oczekującą potomstwa. Na cokole widnieje data 1496 r. Liczne wota otaczające tę figurę
świadczą o jej żywym kulcie wśród pątników przybywających z Mazowsza, Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Figura Matki
Bożej Skępskiej została koronowana koronami papieskimi
w 1755 r. Tu przeżyliśmy Drogę Krzyżową. A po obiedzie
zwiedziliśmy jeszcze skansen i pełni wrażeń wróciliśmy
do domu.
Joanna Wąworek
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Przeszliśmy ulicami Powiśla w procesji w Uroczystość Bożego Ciała
Tradycyjne 4 ołtarze przygotowały Siostry Urszulanki, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, chór parafialny „Vox
Coelestis” oraz Siostry Szarytki. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uroczystego przeżycia tegorocznego
Bożego Ciała. BÓG ZAPŁAĆ! Poniżej przedstawiamy skróconą fotorelację - więcej zdjęć można obejrzeć w galerii na
stronie internetowej naszej parafii.

Wyprawa do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie
Na apel Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej z zaproszeniem do wspólnej wyprawy w sobotę 21 czerwca odpowiedziało 32 parafian. Oto program wizyty: Msza św. dziękczynna w intencji naszej parafii, zwiedzanie Panteonu Wielkich Polaków, Alei Darczyńców
– gdzie wmurowana jest „nasza” tablica, Ruchomego Teatrzyku Lalek i placu budowy świątyni. W prezencie otrzymaliśmy pięknie oprawione zdjęcie Świątyni Opatrzności oraz równie starannie wyeksponowany kawałek blachy, jaką pokryta jest kopuła świątyni. Obie
pamiątki są wyeksponowane w hallu przed kancelarią parafialną. Myślę, że dla wszystkich
uczestników było to niezapomniane przeżycie. Planujemy organizować podobne wyprawy raz w roku. Byłaby to okazja
nie tylko do podziwiania postępów w budowie Świątyni, ale także do wspólnej modlitwy w tym wyjątkowym miejscu.
Przypomnę, że w ciągu jedenastu lat comiesięcznej kwesty przekazaliśmy na konto Centrum Opatrzności Bożej
113.800 zł. Zachęcamy wszystkich do indywidualnych wpłat.
Joanna Jackowska

Msza św. kończącą rok pracy Akcji Katolickiej
W niedzielę 22 czerwca w czasie Mszy św. o godz. 10:00 jak co roku mieliśmy okazję wysłuchać
podsumowania rocznej pracy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, a także poznać zamierzenia na
kolejne lata. Po Mszy św. w salce katechetycznej była okazja do bezpośredniej rozmowy. Oddział działający w naszej parafii nie jest może liczny, ale bardzo prężny! Serdecznie dziękujemy wszystkim jego
Członkom za zaangażowanie w życie parafii, a naszych Czytelników zachęcamy do dołączenia do tego
grona!

Nasi parafianie otrzymali medale za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej
W niedzielę 29 czerwca czworo naszych Parafian otrzymało z rąk J. E. Kazimierza
Kardynała Nycza Medal za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej. Są to: pani Irena Galster, pani Alicja Karwowska, pani Wanda Parol i pan Jerzy Tempski - członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i Żywego Różańca. Uroczystość wręczenia medali
miała miejsce w Archikatedrze Warszawskiej.
Medale są przyznawane za wyjątkowe zaangażowanie w szeroko rozumianą misję
Kościoła, a nie tylko działanie na rzecz parafii. Jest to podziękowanie za apostolską pracę
według powołań życiowych w rodzinie, w miejscach pracy i wszędzie tam, gdzie działacie
dla dobra ludzi – mówił kard. Kazimierz Nycz podczas uroczystości w katedrze warszawskiej. Podziękował też proboszczom i radom parafialnym, które dostrzegły zasługi uhonorowanych.
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy! Poniżej przedstawiamy krótko sylwetki naszych Parafian, którzy
znaleźli się w tym zaszczytnym gronie, a wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji
z tej uroczystości, która znajduje się w galerii na stronie internetowej naszej parafii.
IRENA GALSTER – filolog, w dzieciństwie wraz z rodziną wywieziona do Kazachstanu. Od 1960 r. w parafii św. Teresy
od Dzieciątka Jezus na Tamce. Od 1995 r. aktywnie zaangażowana w pracę Parafialnego Koła Synodalnego, które
1 marca 1997 r. zostało oficjalnie zarejestrowane jako Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Była prezesem POAK-u
przez 16 lat. Człowiek niezwykłej kultury i dobroci. Jest pracowita a jednocześnie skromna, wrażliwa na potrzeby bliźnich, zawsze gotowa do podejmowania nowych zadań dla dobra wspólnoty parafialnej i Kościoła.
WANDA PAROL – od 1963 r. w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus na Tamce. Aktywny członek POAK. Niestrudzona
krzewicielka modlitwy różańcowej. Zelatorka Koła Żywego Różańca Niewiast. Osoba głębokiej, dojrzałej wiary chrześcijańskiej. Mimo sędziwego wieku niezmiernie aktywna, podejmująca się każdej aktywności na chwałę Boga. Pogodna,
wrażliwa na bliźniego, cieszy się sympatią całej wspólnoty parafialnej.
ALICJA KARWOWSKA – ekonomistka. W parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus na Tamce od 1962 r. Członek POAK,
gdzie pełni funkcję skarbnika. Jest organizatorką parafialnego kiermaszu wydawnictw religijnych. Należy także do parafialnego Koła Żywego Różańca. Mimo ciężkich rodzinnych przeżyć, jest osobą otwartą na świat, chętnie włącza się
w działania na rzecz parafii, diecezji i całej wspólnoty wierzących. Jest pracowita, odpowiedzialna i ofiarna. Miłośniczka
pielgrzymek.

JERZY TEMPSKI – inżynier. Uczestnik Powstania Warszawskiego. W parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus na Tamce
od 1962 r. Aktywny członek POAK, gdzie pełni funkcję sekretarza. Niestrudzony! Zawsze gotowy do pomocy, zarówno
w podejmowanych wspólnie przedsięwzięciach, jak i na gruncie prywatnym. Świetny organizator. Jest wolontariuszem
w Centrum Opatrzności Bożej. Pełni posługę ministranta i lektora. Współredaguje gazetkę parafialną.

Msza św. w intencji powstańców
Teren naszej parafii był miejscem dramatycznych
walk w czasie Powstania Warszawskiego. Z tego względu,
jak co roku, uczciliśmy pamięć wszystkich walczących
i poległych powstańców. Msza św. w ich intencji odprawiona została w naszym kościele w dniu 1 sierpnia - w 70-tą
rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

70-ta rocznica śmierci bł. o. Michała Czartoryskiego
6 września 1944 r. esesmani wkroczyli na ul. Smulikowskiego prowadząc przed sobą „żywą tarczę” złożoną
z ok. 30 cywilów. W powstańczym szpitalu zabili 6 rannych i kapelana. Rozstrzelali też schwytaną uprzednio, a niepotrzebną już ludność. Ciała wrzucili na barykady, oblali benzyną i spalili.
W rocznicę tych wydarzeń w naszym kościele o godz. 15 - w przybliżonym czasie
śmierci zabitych - odprawiono uroczystą Eucharystię. Przyszliśmy w pielgrzymce. Wybraliśmy się w tę świętą podróż, by się pokłonić temu miejscu, tej ziemi, a przede wszystkim Bogu kontemplując tajemnice życia bł. o. Michała Czartoryskiego – mówił w homilii
o. Dariusz Kantypowicz OP. Przypomniał, że po dominikaninie nie zachowały się właściwie żadne przedmioty i dlatego Powiśle można traktować jak jego relikwie. Jesteśmy tutaj, by dziękować za bł. Michała Czartoryskiego, za łaski otrzymane za jego wstawiennictwem, a także dar beatyfikacji – wyliczał kapłan. Zachęcał, by za przykładem kapelana III
Zgrupowania AK "Konrad", żyć na co dzień Ewangelią. - Tak robił o. Czartoryski i zdał
najważniejszy egzamin - przekonywał. Prosił, by o pokój na świecie modlić się właśnie za
wstawiennictwem tego sługi Bożego. Przypomniał, że dominikanina prawdopodobnie
przez zbieg okoliczności Powstanie Warszawskie zastało na Powiślu. W porywie serca
prosił Boga o pomoc. Rozeznał swoją drogę i został kapelanem wojskowym i szpitalnym.
W życiu nie ma przypadków – przekonywał o. Kantynowicz. Zacytował relacje powstańców, którym nauki o. Czartoryskiego dodawały odwagi, mobilizowały do walki i napełniały otuchą. Czym umacniał? Służył spowiedzią, Eucharystią i Różańcem. Wytrwał do końca, bo wcześniej był wierny drobnym nawet obowiązkom w życiu zakonnym. To też jest wskazówka dla nas. Warto ćwiczyć siłę woli – przekonywał kapłan.
Po Mszy św. przy tablicy upamiętniającej masakrę
z 6 września 1944 r. zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.
Modlono się za poległych w czasie Powstania Warszawskiego.
Tekstem Witolda Czartoryskiego, ojca błogosławionego dominikanina, proszono o łaski dla Polski. W intencjach przybyłych
została odmówiona litania do bł. o. Czartoryskiego. W uroczystościach wzięła udział garstka osób pamiętających wydarzenia sprzed 70 lat, czciciele bł. o. Czartoryskiego a także krewni męczennika.
Każdego szóstego dnia miesiąca przy tablicy u zbiegu ul. Smulikowskiego i Tamki modlą
się i składają kwiaty członkowie z grupy osób chorych i niepełnosprawnych działającej przy
służewieckiej świątyni, której patronem jest bł. o. Czartoryski.
Agnieszka Kurek-Zajączkowska

Krajowa Konferencja „Matek w Modlitwie” z udziałem matek z naszej parafii
Kobiety z całej Polski 27 września przyjechały do Warszawy, by wspólnie modlić
się za dzieci w ramach Krajowej Konferencji Ruchu „Matek w Modlitwie”. Cudowne
ozdrowienia, wyjście z nałogów, zawarcie małżeństwa sakramentalnego, zajście w ciąże
po latach starań czy poprawa relacji małżeńskiej to niektóre owoce matczynych modlitw.
Konferencja rozpoczęła się Mszą św. sprawowaną w intencji dzieci, odprawioną
w parafii NMP Matki Miłosierdzia na Stegnach. Udział wzięły w niej również matki z naszej parafii. Po Mszy św. kobiety modliły się tak, jak robią to na cotygodniowych spotkaniach w swoich wspólnotach. Był też czas dawania świadectw. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął metropolita
warszawski kard. Kazimierz Nycz i abp Henryk Hoser.

W naszej parafii wspólnota Matek w Modlitwie działa od listopada 2012 r. Spotyka się co poniedziałek w salce
parafialnej o godz. 17. Modlitwy koordynuje s. Maria Zapolska, urszulanka szara.
Agnieszka Kurek-Zajączkowska

Koronka na ulicach Powiśla
Modlitwa na ulicach miast to inicjatywa, która zrodziła się po beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, spowiednika i kontynuatora misji św. Faustyny, która odbyła się 28 września
2008 r. w Białymstoku. Na pamiątkę tego wydarzenia przyjęto jako dzień Koronki na ulicach
miast właśnie tę datę.
Już szósty rok, tego samego dnia i o tej samej porze, na rogach ulic zatłoczonych miast,
uśpionych miasteczek i wiejskich rozdrożach, prosimy Boga o miłosierdzie dla nas i całego
świata. Pragniemy poprzez tę modlitwę dać świadectwo wielkiej mocy Bożego Miłosierdzia.
Modlimy się także w intencjach, które niepokoją nasze lokalne społeczności. Idea odmawiania
Koronki na ulicach i skrzyżowaniach naszych miast to przypominanie światu o przesłaniu Bożego Miłosierdzia.
W naszej parafii tę inicjatywę podjęła Pani Krystyna, i od kilku lat zachęca nas do wspólnego odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia na rogu ulic Dobrej i Tamki, obok dobrze wszystkim znanej kwiaciarni. W słoneczną niedzielę, 28 września, zebrało się już DZIESIĘĆ osób. To piękne przeżycie - wspólna modlitwa do Bożego Miłosierdzia na ulicy, gdzie gwar, samochody, spieszący się ludzie, nieco bałaganu po odbywającym się rano maratonie. Czuliśmy
wielką więź, braterstwo i radość, że możemy dzielić się z innymi naszą wiarą, nadzieją i miłością. Czuliśmy się nieco
jak Apostołowie Dobrej Nowiny. Nie spotkała nas żadna przykrość, przeciwnie – wiele osób patrzyło na nas z prawdziwą życzliwością. Dziękujemy pani Krystyno za wytrwałość w propagowaniu tego dzieła i już zgłaszamy się do wspólnej modlitwy w przyszłym roku i zachęcać będziemy wszystkich parafian.
Joanna Jackowska

Ś. p. Małgorzata Zofia Czyndacka (3 IV 1925 - 8 VII 2014)
Pani Zofia urodziła się 3 kwietnia 1925 r. w Łosicach jako drugie dziecko Lucjana i Eufrozyny Nikitowiczów. Lucjan Nikitowicz był inwalidą wojennym, weteranem wojny 1920 r.
Kula strzaskała mu biodro, miał krótszą nogę. Prowadził gospodarstwo, w którym hodował
rasowe konie sprzedawane wojsku. Pani Zofia miała starszego brata Mieczysława, młodszego
o 2 lata Tadeusza i młodszą o kilka lat siostrę Krystynę. Rodzice dbali o wykształcenie dzieci
i o ich patriotyczne wychowanie.
Po szkole powszechnej w Łosicach, ukończyła w latach wojennych 1941-1944 gimnazjum, a następnie liceum Sióstr Felicjanek w Wawrze k. Warszawy. Szkoła prowadzona była
pod szyldem szkoły gospodarstwa domowego. „Mateczki” – jak mawiała – wywarły ogromny
wpływ na charakter młodej dziewczyny. Pisała Ona: „Felicjanki dbały o rozwijanie ducha narodowego, o podręczniki z zakresu historii i literatury rodzimej; organizowały przedstawienia i wieczory o treściach
patriotycznych. Przy każdej okazji przypominano nam, że dobroć jest największym skarbem; że nie wystarczy
nie krzywdzić, ale trzeba mieć czynną dobroć, bowiem tylko ta budzi dobroć u drugiego człowieka”. Licealistki troszczyły się o rodziny więźniów oflagów i łagrów. Wysyłały więźniom paczki. Młodsze uczennice – między innymi pani
Zofia – rozwoziły ciepłą strawę do praskich siedzib nędzarzy.
Wyzwolenie przyniosło rodzinie Nikitowiczów, która szczęśliwie przeżyła okupację, szereg rodzinnych tragedii.
Najpierw zmarł ojciec. W walce z agentami NKWD poległ 29 lipca 1945 r. w Siedlcach młodszy brat – osiemnastoletni
Tadeusz, uczeń IV klasy gimnazjum im. B. Prusa, żołnierz NSZ. Za pomoc żołnierzom NSZ został aresztowany starszy
brat, Mietek. Pani Zofia w 1946 r. została nauczycielką, a w pięć lat później pod wpływem prof. M. Grzegorzewskiej,
wielkiego przyjaciela dzieci kalekich, poświęciła się pedagogice specjalnej. Od 1952 do 1990 r. pracowała w szkole dla
dzieci niedowidzących, która początkowo mieściła się na Tamce, a później – i obecnie – na ul. Koźmińskiej. Przy szkole
działał internat, gdzie również pracowała; przez dwa lat była jego kierowniczką. Jej wychowankami były dzieci z całej
Polski, często z biednych rodzin. Uczyła je kultury osobistej, zasad współżycia społecznego, nawyków higienicznych.
Była wyjątkowym pedagogiem: każdego ucznia traktowała indywidualnie. Po Jej śmierci znaleziono, wśród innych dokumentów, prowadzony przez panią Zofię dzienniczek ucznia z notatkami dotyczącymi jego postępów w nauce, cech
charakteru, osiągnięć.

Po przejściu na emeryturę pani Zofia utrzymywała kontakty z byłymi uczniami i ich rodzinami. Niektórzy, jak
pani Grażyna Rosłoń, odwiedzali Ją do ostatnich chwil Jej życia.
W 1992 r. podjęła współpracę z Fundacją ks. Stefana Niedzielaka pomocy Kościołowi i Polakom na Wschodzie.
Gościny Fundacji udzielił Ks. Ryszard Lewandowski, proboszcz parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus na Tamce, której parafianką była pani Zofia. Działalność pani Zofii w Fundacji tak opisuje pani Ewelina Malińska – jej wielka i oddana przyjaciółka:
„Poznałam panią Zosię wiosną 1993 r. Zostałam wciągnięta przez panią Halinę Górską – Wilniankę, więźnia sowieckiego łagru – w prace Fundacji. Od 1992 r. pani Halina organizowała w kościele św. Teresy na Tamce zbiórkę paczek
do Wilna. Pomagał jej ks. Proboszcz i parafianie. Podczas akcji organizowanych przez pierwsze lata cztery razy w roku
siedziałam przez kilka dni w piwnicy kościoła - od rana do wieczora. Pani Zofia Czyndacka mi matkowała. Przynosiła
w trojaczkach obiady, żebym „nie ustała”. Na początku to ks. Proboszcz przywoził z hurtowni olej i inne produkty, a my
je z panią Zosią wyładowywałyśmy. Potem organizacja akcji była coraz lepsza: przybywało wolontariuszy, zorganizowaliśmy pomoc wojska. Wysyłaliśmy paczki według list przysyłanych przez dyrektorów polskich szkół i działaczy
Związku Polaków na Litwie. W każdej partii do tysiąca paczek. To pani Zofia zainicjowała kontakt parafii przy Tamce
z kościołem św. Rafała w Wilnie. Wilniacy odwiedzili Warszawę, a Warszawiacy z ks. proboszczem Ryszardem Lewandowskim byli w Wilnie. Pani Zofia dzięki swoim kontaktom ze szpitalem na Niekłańskiej pomogła uratować wzrok Krysi
Greleckiej z Wilna. Młoda Wilnianka Ela Kirkiewicz ukończyła dzięki pomocy pani Zofii studia medyczne w Warszawie”.
Pani Zofia działała w kole Emerytów ZNP, była także aktywną działaczką Akcji Katolickiej przy naszej parafii.
W pracach Akcji Katolickiej była autorytetem. Niejednokrotnie na zebraniach czy nawet poza nimi potrafiła wypowiadać się kategorycznie, ostatecznie rozstrzygać dyskutowane problemy. Byliśmy z Nią związani mocnymi więzami
duchowymi. W miarę upływu lat, ze względu na pogarszający się stan zdrowia, musiała niestety ograniczyć swą
działalność w Akcji Katolickiej aż do całkowitego jej zawieszenia, zachowując jednak do końca członkostwo.
Jej tak bardzo ożywione życie społeczne nie byłoby możliwe bez wsparcia męża – pana Antoniego Czyndackiego, księgowego w Związku Nauczycielstwa Polskiego, z którym pani Zofia żyła w szczęśliwym związku od 30 marca
1959 r. do śmierci pana Antoniego w 1999 r. Po ślubie państwo Czyndaccy zamieszkali w służbowym mieszkaniu
w budynku ZNP przy ul. Smulikowskiego, które pani Zofia zajmowała do czasu przeniesienia się do domu Sióstr Miłosierdzia w Chyliczkach. W 1960 r. urodził się ich jedyny syn Jerzy Antoni, który po ślubie zamieszkał z rodziną
w Lublinie. Zmarł przedwcześnie 16 grudnia 2007 r.
Dla pani Zofia pomaganie było tak naturalne jak oddychanie. Jej dom był otwarty dla wszystkich: byłych
uczniów i ich rodzin, młodych ludzi, którzy uczyli się, ale nie mieli gdzie mieszkać, dzieci, które potrzebowały pomocy w nauce. Mieszkańcy Jej rodzinnych Łosic byli mile widziani zawsze i o każdej porze. Odwdzięczali się potem,
przywożąc skrzynki owoców i warzyw. Pani Zofia robiła z nich przetwory i rozdawała znajomym.
Zdrowie pani Zofii zaczęło się gwałtownie pogarszać w 2010 roku; traciła pamięć i zdolność do samodzielnego
życia. Do czasu uzyskania miejsca w Domu Opieki Sióstr Miłosierdzia w Chyliczkach, a potem w Domu Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty na ulicy Parkowej, opiekowali się Nią życzliwi Jej ludzie: sąsiadki, koleżanki z Koła Emerytów ZNP, członkowie Akcji Katolickiej i Fundacji im. Ks. Stefana Niedzielaka.
Skromność i ogromna łatwość w nawiązywaniu kontaktów, jak również empatia żywiona czy to w niesieniu
konkretnej pomocy, czy reagowaniu na potrzeby innych, zjednywała Jej szacunek i sympatię otoczenia. Jej zaangażowanie w życie parafialne, duchowość i ofiarność materialna – fundowała m.in. obrusy na ołtarze, figury do żłobka
Bożonarodzeniowego – stawiają panią Zofię w rzędzie naszych wybitnych parafian, którzy swą postawą na trwale
wpisali się w historię naszego życia wspólnotowego.
Zmarła 8 lipca 2014 roku w Domu Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty na ulicy Parkowej. Jej pogrzeb
zgromadził wszystkie środowiska, z którymi była związana. Przyjechali przyjaciele z Łosic i Jej uczniowie z rodzinami. Był młody mężczyzna, który jako dziecko chorował na białaczkę i pani Zofia codziennie odwiedzała go w szpitalu. Przyjechały koleżanki z gimnazjum i siostry felicjanki z Wawra. Było grono pedagogiczne i emerytowani nauczyciele szkoły dla niedowidzących dzieci. Przedstawiciele Koła emerytów ZNP, Fundacji im. Ks. Stefana Niedzielaka.
Była pani dyrektor DOS przy Parkowej. Członkowie Akcji Katolickiej i parafianie. Z Lublina przyjechały wnuczki pani
Zofii. W dniu uroczystości pogrzebowych nasz kościół był pełen, chociaż od 1990 roku pani Zofia nie pracowała zawodowo, a od dwóch lat kontakt z Nią był ograniczony. Jednak przyjaciele i znajomi o Niej pamiętali i przybyli, aby
biorąc udział w uroczystościach pogrzebu, złożyć swój hołd i wyrazić wdzięczność za Jej ofiarne życie.
Pani Zofia zostawiła po sobie dobrą pamięć, uznanie dla Jej osiągnięć, zasług i drogi Jej życia.
Teraz stała się Ona dla nas serdecznym i ujmującym wspomnieniem.
Jerzy Tempski
(sierpień 2014)

Konkurs „Święta Teresa od Dzieciątka Jezus - nasza Patronka”
W ramach przygotowania do tegorocznego odpustu, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprosił wszystkich
do udziału w konkursie związanym z postacią Patronki naszej parafii. Konkurs przeprowadzono w trzech kategoriach.
Dzieci miały przygotować pracę plastyczną pokazującą św. Teresę, młodzież - odpowiedzieć na pytania dotyczące
Świętej, a dorośli - podzielić się świadectwem obecności św. Teresy w swoim życiu. Czas na realizację zadań konkursowych nie był długi, jednak znalazło się kilka osób, którym się to udało! W uznaniu ich trudu organizatorzy postanowili wszystkich obdarować nagrodami, a prace umieścić na planszach, które można było obejrzeć w kościele.
Redakcja „…u Świętej Tereski” z przyjemnością publikuje na łamach naszej gazetki parafialnej wszystkie konkursowe prace (z racji ograniczonej powierzchni prace znajdą się w kilku numerach gazetki). W bieżącym numerze prezentujemy prace plastyczne, a w kolejnych świadectwa i odpowiedzi na pytania. I już dziś zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu - za rok!
Autorzy prac plastycznych:
Klara Zajączkowska, lat 4 - kolorowanka (Fot. 1); Marysia Brzozowska - św. Teresa z różą (Fot. 2); Ola Płodowska św. Teresa na tle krzyża (Fot. 3); Staś Małek, kl. Ic, - św. Teresa z kwiatami i krucyfiksem w rękach (Fot. 4);
Ania Kowalska, lat 6 - wyklejanka, materiał i papier (Fot. 5)
Autor odpowiedzi na pytania: Michał Kowalski
Autorzy świadectw: Pani Natalia oraz Pani Matylda Szymczak

Fot. 3

Fot. 1

Fot. 2

Fot. 4

Fot. 5

Uroczystości odpustowe w naszej parafii
1 października to dla naszej parafii dzień uroczysty! Jak co roku zebraliśmy się
na wieczornej Mszy św., aby uczcić święto Patronki naszej parafii. Głównej Mszy św. odpustowej przewodniczył ks. Proboszcz, który w homilii przypomniał sylwetkę św. Teresy od Dzieciątka Jezus - zarówno te bardziej, jak i mniej znane fragmenty z Jej życia.
Zgodnie z tradycją zebrani na liturgii przynieśli ze sobą róże - symbol łask, które wyprasza dla nas u Boga św. Teresa.
W dniu swojego święta
nasza Patronka co roku gromadzi w świątyni liczną grupę
wiernych,
zarówno
tych
mieszkających na terenie naszej parafii, jak i przybywających tu specjalnie w tym dniu.

Nabożeństwa różańcowe
W październiku kierujmy naszą szczególną uwagę na Maryję Różańcową, uczestnicząc w nabożeństwach ku Jej czci, czy rozważając Tajemnice Różańca Świętego w rodzinach. W naszej Parafii nabożeństwa różańcowe odprawiane są codziennie o godz. 17:15. Zachęcamy do wspólnej modlitwy.

Zaangażuj się!!!
Wrzesień i październik to czas gdy wiele grup rozpoczyna swoją pracę. To doskonały moment na dołączenie do
nich. Poniżej przedstawiamy spis grup działających w naszej parafii wraz z informacją o terminie spotkań lub wskazaniem osoby, która może takiej informacji udzielić. Zachęcamy do zaangażowania się w życie naszej parafii!
- Akcja Katolicka - spotkania dwa razy w miesiącu, zwykle w poniedziałek po wieczornej Mszy św., tj. około godz.
18:30 w salce w domu parafialnym. Terminy spotkań podawane są każdorazowo w ogłoszeniach duszpasterskich.
Daty spotkań w tym roku: 13 i 27 października, 10 i 24 listopada oraz 8 grudnia 2014. Dodatkowych informacji
udziela: Joanna Jackowska (przewodnicząca) oraz ks. Proboszcz.
- Biblioteka parafialna - czwartek 16:15 - 17:15. Biblioteka działa w domu parafialnym.
- Chór „Vox Coelestis” - spotkania raz w tygodniu, w środę lub czwartek o godz. 19:00 w salce w domu parafialnym.
Spotkania w bieżącym miesiącu: 15, 23 i 29 października. Nie jest konieczna znajomość nut. Dodatkowych informacji udziela Rafał Grabiszewski (organista, dyrygent chóru) - tel. 600 374 404.
- Grupa biblijna - spotkania w piątki po wieczornej Mszy św., tj. około godz. 18:30 w salce w domu parafialnym.
- Grupa charytatywna - informacji udziela s. Barbara (Szarytka).
- Matki w Modlitwie - spotkania w poniedziałki o godz. 17 w salce w domu parafialnym.
- Redakcja gazetki parafialnej „...u Świętej Tereski” - osoby chętne do współpracy z gazetką (stałej lub okazjonalnej) proszone są o kontakt mailowy (redakcja@parafianatamce.waw.pl) lub pozostawienie swoich danych kontaktowych w zakrystii.
- Służba liturgiczna (ministranci i lektorzy) - spotkania w piątki o godz. 17:00. Dodatkowych informacji udziela
ks. Wojciech.
- Żywy Różaniec - w naszej parafii istnieją: Żywy Różaniec Niewiast – comiesięczne spotkania modlitewne i wymiana tajemnic w pierwszą sobotę miesiąca na Mszy św. wieczornej i Żywy Różaniec Mężczyzn – comiesięczne spotkania w pierwszą środę miesiąca na Mszy św. wieczornej. Dodatkowych informacji udziela: ks. Proboszcz (grupa niewiast) oraz ks. Adam (grupa mężczyzn).
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