
 

 

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

Drodzy Czytelnicy, 
 Listopadowy numer parafialnej gazetki skupia naszą uwagę przede wszystkim na uroczystościach i tych ko-
ścielnych i tych o charakterze państwowym. W świąteczny nastrój listopada wprowadza nas Uroczystość Wszystkich 
Świętych, jeden z najbardziej radosnych dni dla chrześcijan, w którym wspominamy świętych znanych i tych, którzy 
osiągnęli świętość, pozostając w ukryciu. Oddajemy im cześć w modlitewnych wypominkach. 

 Hołd Bohaterom, obrońcom niepodległej Polski, składamy co roku 11 listopada w Narodowe Święto Odzyska-
nia Niepodległości. Celebrujemy to święto poprzez udział w Mszach Świętych w intencji ojczyzny, defiladach wojsko-
wych i innych uroczystościach na szczeblu państwowym. W naszej parafii, jak co roku, odbył się wieczór pieśni pa-
triotycznych, o czym piszemy w dalszej części numeru. W Kąciku Świętych przybliżamy Wam niektóre sylwetki Świę-
tych wspominanych przez Kościół w listopadzie. 

 Przed nami Adwent, okres przygotowania na przyjście Pana. W dzisiejszej gazetce pragniemy przypomnieć, jak 
przeżyć ten znamienny dla katolików czas. 

Wasza Redakcja 

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny 

 1 listopada, w Uroczystość Wszystkich Świętych tradycyjnie odwiedzili-
śmy groby naszych zmarłych, ale też − aby w szczególny sposób uczcić wszyst-
kich tych, których świętość nie została oficjalnie uznana w postaci beatyfikacji 
czy kanonizacji, ale którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie 
− uczestniczyliśmy w liturgii Mszy św. 

 W naszej parafii, jak co roku, zarówno w Uroczystość Wszystkich Świętych 
jak i 2 listopada − w Dzień Zaduszny, o godz. 17 odbyło się nabożeństwo w in-
tencji zmarłych polecanych w wypominkach jednorazowych, a o godz. 18 Msza 
Św. w ich intencji. 

Świętowaliśmy rocznicę odzyskania niepodległości 

 11 listopada po Mszy św. wieczornej w salce w domu parafialnym spotkali 
się wszyscy, którzy postanowili uczcić tę jakże ważną dla naszej Ojczyzny roczni-
cę wspólnym śpiewem. Tradycyjnie rozpoczęliśmy hymnem państwowym. 
Po nim zabrzmiała m.in. Pierwsza brygada, Rota, Warszawianka czy Pierwsza ka-

drowa − także wiele nieznanych uczestnikom spotkania zwrotek, które niejedno-
krotnie wywoływały uśmiech. Wspólny śpiew połączony był z opowieściami 
o czasach walk o niepodległość, które snuł Pan Piotr Skoneczny  − nasz parafianin 
będący również przewodnikiem, m.in. po Warszawie. 

 Cieszy, iż co roku w naszej parafii coraz więcej osób wybiera taki sposób 
obchodzenia Święta Niepodległości i włącza się we wspólne radosne śpiewanie. Już dziś zapraszamy za rok! 



 

 

...do pamięci modlitewnej o zmarłych 
 Wypominki roczne w naszej parafii 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. Zachęcamy do pamięci modlitewnej o zmarłych i wspólnej modlitwy w ich intencji. 

 Pierwsza Msza św. za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych odprawiona zostanie w niedzielę 
24 listopada br. o godz. 18. 

Godzina Łaski 
 "Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe, obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata.  

Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe 

i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn 
Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich".  

 Tak powiedziała Maryja świeckiej pielęgniarce Pierinie Gilli we włoskiej miej-
scowości Montichiari (co w tłumaczeniu na język polski oznacza „Jasne Góry”) 
w północnych Włoszech w 1947 roku. 

 Była wiosna, a 36-letnia Pierinia pełniła dyżur w miejscowym szpitalu. Stanę-
ła przed nią Matka Boża ubrana w fioletową szatę, ze łzami w oczach i trzema mie-
czami wbitymi w serce. Wypowiedziała tylko: „Modlitwa. Ofiara. Pokuta” i na tym 
spotkanie się zakończyło. Następne było radośniejsze i trwało dłużej. Maryja miała 
na sobie białą szatę, uśmiechała się, a w miejscu mieczy znajdowały się trzy róże. 
Przedstawiła się jako Matka Jezusa i nas wszystkich. 

 Objawienia trwały do 8 grudnia 1947 roku i nawiązywały do przesłania z Fa-
timy. Maryja przypomniała, że pragnie, by każdy 13. dzień miesiąca był szczególnie 
Jej poświęcony. Dopominała się modlitwy i postu, ale zaznaczyła, że trzeba zacząć 

od „życia miłością”, szczególnie wobec nieprzyjaciół.  

 Ostatnie objawienie miało miejsce w wypełnionej po brzegi bazylice w Montichiari 8 grudnia, kiedy Pierinia 
odmawiała różaniec. Maryja najpierw powtórzyła z uśmiechem słowa, które w 1858 roku wypowiedziała w Lour-
des: "Jestem Niepokalanym Poczęciem", a następnie wyraziła życzenie, że chciałaby, aby co roku w południe tego 
dnia na całym świecie była czczona „Godzina Łaski”. Wyjaśniła, że jeśli ktoś nie może w tym czasie nawiedzić koś-
cioła, to powinien modlić się w domu. Zapewniła, że już przygotowała morze łask, dla tych, którzy słuchają Jej 
słów i zachowują je w sercu. 

 Objawienia w Montichiari skończyły się. Pierinia zamieszkała w oddalonym o kilka kilometrów klasztorze 
w Fontanelle, gdzie pracowała w kuchni. Zmarła 12 stycznia 1991 roku. Jej wizje były wielokrotnie badane przez 
Kościół. Zaliczamy je do objawień prywatnych. I jak przypominają biskupi w liście Episkopatu Polski na Niedzielę 
Biblijną 17 kwietnia 2012 roku: „Dane ludziom objawienia prywatne nie dodają nic nowego do Objawienia Boże-
go, które jest przekazywane w Piśmie Świętym i w żywej Tradycji Kościoła. Niczego też w nim nie przekreślają 
i nie poprawiają. Pełnią wobec niego służebną rolę. Udzielane są przez Boga pojedynczym osobom, aby Kościołowi 
powszechnemu lub wspólnotom lokalnym czy określonym grupom mocniej przypomnieć prawdę już obecną 
w Piśmie Świętym i Tradycji. W ten sposób mogą pomóc w pełniejszym przeżywaniu tej prawdy w konkretnym 
czasie.  Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać”. 

 Może warto jednak spróbować? I nie przegapić tych wyjątkowych 60 minut w roku. 

Agnieszka Kurek-Zajączkowska 



 

 

…do adwentowej refleksji 
 Adwent powinien być czasem skupienia, zatrzymania się, zadumy 
nad tym, czego, a raczej Kogo oczekujemy; szkoda, że tak często zamyka się 
to jedynie w  teoretycznych założeniach. 

 Ważne jest, by zrozumieć, że Adwent to nie tylko czas przygotowania 
do świąt Bożego Narodzenia, ale też przygotowanie na powtórne przyjście 
Chrystusa na końcu czasów, a także to mój osobisty adwent, w którym mu-
szę obudzić w sobie prawdziwie skuteczne pragnienie otworzenia szeroko 
swojego serca na sprawy dotyczące mojego zbawienia. A drogę do zbawie-
nia każdy osiąga, realizując swe powołanie. Dla jednych jest to życie w ro-
dzinie: bycie żoną, mężem, matką, ojcem; dla innych może to być droga po-
wołania kapłańskiego czy zakonnego. Dlatego muszę zapytać: czym dla 
mnie jest Adwent? Jak ten czas dany mi przez Pana staram się przeżyć? Czy 

w tych dniach aktywnego przygotowania staram się uchwycić to, co wieczne i nieprzemijające? Czy zwracam uwa-
gę na odkrycie i realizację mojego powołania życiowego? Nie można zrozumieć i przyjąć Ofiary Chrystusowej bez 
własnego wysiłku.  

 Adwent jest też dobrym czasem, by stanąć w prawdzie o sobie i odkryć, że bez Boga jest we mnie tylko ciem-
ność. Że tak naprawdę bez Niego nic nie mogę. Cokolwiek czynię dobrego jest Jego darem, Jego działaniem 
we mnie. Jezus jest światłością. Bez Niego jest we mnie tylko nicość i pustka. 

  

Niech w tegorocznych przygotowaniach adwentowych towarzyszy nam fragment z Ewangelii św. Mateusza: 

Jezus zapytał swoich uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? 
A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, a jeszcze inni za jednego z proroków. 

Jezus zapytał: A wy za kogo mnie uważacie? 
Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego (por. Mt 16, 13-16). 

…na spotkania przygotowujące do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania 
 Spotkania takie odbywają się w naszej parafii w poniedziałki 
o godz. 16:00 i w środy o godz. 17:00 w salce w domu parafialnym. Za-
praszamy na nie młodzież z trzecich klas gimnazjum oraz starszych, któ-
rzy tego sakramentu jeszcze nie przyjęli, a chcieliby do niego przystąpić. 

 Sakrament Bierzmowania udziela szczególnej łaski potrzebnej 
do dawania świadectwa wierze w Chrystusa Zmartwychwstałego. Kate-
chizm Kościoła Katolickiego mówi, że Duch Święty w bierzmowaniu 
umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej 
i według niej żył. Podkreśla zatem trzy wymiary świadectwa naszej wia-
ry: wyznanie wiary wtedy, kiedy to jest potrzebne, jasne stwierdzenie: 
jestem katolikiem, jestem człowiekiem wierzącym; obronę wiary wtedy, 
kiedy przy nas poszczególne prawdy wiary są atakowane; i świadectwo 
wiary dane czynem. W wielu sytuacjach nie trzeba mówić, iż się jest kato-
likiem, a jednak zajęta przez nas postawa wyraźnie o tym świadczy. Do takiego świadectwa jest potrzebna mą-
drość i odwaga, które są dwoma spośród Darów Ducha Świętego, które otrzymujemy właśnie w Sakramencie 
Bierzmowania. 

 Zachęcamy wszystkich, szczególnie tych, którzy w swoim czasie nie przystąpili do Sakramentu Bierzmowa-
nia, do refleksji i rozważenia w swoim sercu czy nie są już gotowi, aby do przyjęcia tego sakramentu się przygoto-
wać. 



 

 

…czyli Święci, których wspominamy w listopadzie 
 Zapraszamy do naszego „kącika Świętych”. W drugiej jego części przedstawiamy sylwetki świętych, których wspomnienie 
Kościół obchodzi w listopadzie. Może będzie to również zachętą do szerszego zgłębiania lektury żywota świętych, ich nauczania 
i  ewangelizacyjnej roli w dziejach Kościoła. 

1 XI – Uroczystość Wszystkich Świętych. Uroczystość ta wyraża powszechne powołanie do świętości. W ciągu roku niemal każ-
dego dnia przypada wspomnienie jednego lub kilku świętych znanych z imienia. Jednak ich liczba jest znacznie większa. Wiele osób 
doszło do świętości w zupełnym ukryciu. 1 XI Kościół oddaje chwałę wszystkim świętym, tym oficjalnie uznanym i tym nieznanym 
z imienia. 

2 XI – Św. Malachiasz z Armagh (1094 – 1148). Biskup Malachiasz kojarzony jest przede wszystkim z przypisywanym mu pro-
roctwem dotyczącym wszystkich papieży i antypapieży, od Celestyna II rządzącego Kościołem w XII wieku aż do końca świata, kie-
dy to po pontyfikacie papieża nazwanego Petrus Romanus (Piotr Rzymianin) ma nastąpić zburzenie Wiecznego Miasta.  

3 XI – Św. Marcin de Porrès (9 XII 1569 – 3 XI 1639). Był jednym z dwojga nieślubnych dzieci hiszpańskiego szlachcica Juana 
de Porrès i Mulatki Any Velasquez. Zasłynął przede wszystkim jako „ojciec dobroczynności”. Takim mianem określali go 
współbracia i ubodzy z całego miasta, dla których poświęcił swoje młode życie. Po prostu nie umiał przechodzić obojętnie obok 
nędzy, zafrasowany przede wszystkim o dusze owych nędzników. 

4 XI – Św. Karol Boromeusz (2 X 1538 – 3 XI 1584). Pochodził z wybitnej mediolańskiej rodziny, był synem Gilberta i Małgorza-
ty Medici. Rodzice mieli już córkę i dwóch synów, a zatem zgodnie z ówczesnym zwyczajem Karol był przeznaczony do stanu ka-
płańskiego. Już w wieku 7 lat otrzymał habit. Kiedy miał 9 lat, umarła jego matka, wkrótce po niej ojciec. Karol zyskał sobie tym 
samym opiekuna w swym wuju, kardynale Giovannim Angelo Medici. Został arcybiskupem Mediolanu. Podczas swojej gorliwej 
posługi biskupiej przeprowadził 13 synodów diecezjalnych i 5 prowincjonalnych.  

5 XI – Święci Zachariasz i Elżbieta (I w. przed Chr. – I w. po Chr.). Rodzice św. Jana Chrzciciela wywodzili się z pokolenia Aaro-
nowego, Zachariasz był kapłanem z ósmej gałęzi Abiasza (według systemu ustalonego przez króla Dawida dla uporządkowania 
kolejności służby świątynnej), Elżbieta zaś pobożną niewiastą żydowską, przy czym Pismo Święte oboje nazywa sprawiedliwymi. 

6 XI – Św. Leonard z Limoges (ok. 466 – ok. 559). Jeden z pierwszych znanych Franków, którzy przyjęli chrzest. Był bardzo po-
pularnym patronem w wiekach średnich. Jego imieniem nazwano kryptę na Wawelu, w której spoczywają szczątki królów i wo-
dzów, na czele z wielkim Sobieskim, a do połowy XVIII wieku powstało w Polsce kilkadziesiąt parafii pod wezwaniem świętego 
Leonarda. 

8 XI – Św. Godfryd z Amiens (ok. 1065 – 1115). Francuski święty urodził się w miejscowości Moulincourt, należącej do diecezji 
Soissons, której biskupem był jego wuj Godfryd. Po nim właśnie otrzymał imię na chrzcie świętym. Był synem możnej rodziny, 
dzięki czemu mógł bez przeszkód materialnych i społecznych kształcić się i postępować na drodze duchownej.  

9 XI – Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej (18 VII 1880 – 9 XI 1906). Wcześnie odnalazła powołanie do życia zakonnego, 
szybko zwalczyła przeciwności, a swoje krótkie życie poświęciła na intensywne przeżywanie relacji z Bogiem, co otworzyło jej 
w dniu śmierci drogę do wiecznej szczęśliwości. 

10 XI – Św. Leon Wielki (ok. 400 – 461). Papież Leon I jest pierwszym spośród następców św. Piotra, który – na wzór świeckich 
imperatorów i zdobywców – otrzymał przydomek Wielki. Był nie tylko obrońcą wiary i wybitnym teologiem, Ojcem i Doktorem 
Kościoła, ale także znakomitym dyplomatą, a dzięki wszystkim swoim zdolnościom i zasługom doczekał się miana wielkiego 
obrońcy chrześcijańskiej cywilizacji. 
11 XI – Św. Marcin z Tours (316/317 – 8 XI 397). Imię Marcin, pochodzące od rzymskiego boga wojny Marsa, nadał mu ojciec, 
żołnierz rzymski, a potem trybun plebejski. Marcin początkowo wstąpił w ślady ojca, rozpoczynając karierę w legionach. Tradycja 
wschodnia nazywa go Marcinem Miłościwym, co z kolei podkreśla drugą część jego życiorysu, kiedy to – po odejściu z wojska – 
wstąpił na drogę duchowną. Święty jest wprawdzie też patronem żołnierzy, ale sławę zyskał głównie jako biskup i dobrodziej 
wiernych. 

12 – XI Św. Jozafat Kuncewicz (ok. 1580 – 12 XI 1623). Jeden z patronów Polski. Bronił praw Kościoła, był zwolennikiem idei 
powrotu wschodniego chrześcijaństwa do jedności z Rzymem, niósł cywilizację zachodnią daleko na wschód, nie zważając na po-
mówienia i groźby. Św. Jozafat Kuncewicz, związany ze wschodnią tradycją liturgiczną, oddał życie za wierność Stolicy Apostol-
skiej. 

13 XI – Pięciu Braci Męczenników (zm. 1003). Pięciu eremitów, zwanych Międzyrzeckimi, od miejsca, gdzie znajdowała się ich 
pustelnia, zginęło podczas napadu rabunkowego, a po śmierci ich relikwie zostały skradzione z katedry gnieźnieńskiej przez cze-
skiego księcia Brzetysława. Wśród nich, oprócz dwóch włoskich benedyktynów–kamedułów, było trzech Pierwszych Męczenników 
Polski, czyli pierwszych świętych męczenników z ludu piastowskiego.  
14 XI– Św. Józef Pignatelli (27 XII 1737 – 15 XI 1811). Pochodził ze znakomitej włoskiej rodziny książąt Monteleone. Przyszły 
święty został wcześnie osierocony przez oboje rodziców, a po śmierci ojca w 1744 r. zamieszkał u swej starszej siostry, żony 
hrabiego Arezzo w Neapolu. Następnie powrócił do Hiszpanii i pobierał nauki w szkole prowadzonej przez ojców jezuitów. 
Nie odczuwając wielkiego pociągu do świeckiego życia, a zasmakowawszy życia duchowego w klasztorze i w atmosferze katolickiej 
edukacji, zapragnął związać się właśnie z tym zgromadzeniem. 

15 XI – Św. Albert Wielki (ok. 1200 – 15 XI 1280). Jest jednym z największych intelektualistów w dziejach chrześcijaństwa. 
Ze względu na swą erudycję i szerokość zainteresowań badawczych nazywany Doktorem Wszechstronnym i Doktorem Doświad-
czonym. Przed św. Tomaszem z Akwinu próbował dokonać syntezy założeń filozofii Arystotelesa z prawdą objawioną i wraz 
z Akwinatą podniósł do niebywałej doskonałości system scholastyczny.        



 

 

16 XI– Św. Gertruda Wielka (6 I 1256 – 1302). Gertruda z Helfty to postać wybitna, dająca przykład dyscypliny wewnętrznej 
w wypracowywaniu cnót i w pracy intelektualnej. Była ona, dzięki objawieniom, prekursorką kultu Najświętszego Serca Jezusowe-
go na długo przed jego właściwym ukonstytuowaniem w życiu Kościoła, który trwał od XVII do XIX wieku. 
17 XI – Św. Grzegorz z Tours (30 XI 538 – 17 XI 594). Biskup Tours znany jest głównie z dzieła znanego pod tytułem Historia 
Francorum (czyli Historia Franków). Dzieło to dostarcza wielu ciekawych informacji o życiu ludu, który współtworzył dzieje chrze-
ścijańskiej Europy. 
18 XI –Bł. Karolina Kózkówna (2 VIII 1898 – 18 XI 1914). Stanowcze spojrzenie, lekko zaciśnięte usta, z twarzy bije zdecydowa-
nie, odwaga, gotowość do poświęceń i siła woli. To krótka charakterystyka wyglądu błogosławionej Karoliny Kózki, która miała 
niecałe 17 lat, gdy oddała życie w obronie swego dziewictwa. Prosta, a zarazem niezwykła dziewczyna z okolic Tarnowa jest ciągle 
aktualnym wzorem dla polskiej młodzieży. 
19 XI – Bł. Salomea (1211/1212 – 1268). Pochodziła z piastowskiego rodu – córka księcia Leszka Białego i księżniczki ruskiej 
Grzymisławy. Koloman, jej przyszły mąż, wywodził się z węgierskiego domu królewskiego, będąc synem króla Andrzeja II. Salomea 
ślubowała dozgonną czystość, ale okazało się, że nie ma powodu do obaw przy boku swego męża, gdyż on uszanował jej decyzję 
i razem zadecydowali o zachowaniu wstrzemięźliwości. Przez krótki okres panowania na ziemi halickiej starali się szczepić świętą 
wiarę, dzięki czemu otrzymali błogosławieństwo papieża świętego Grzegorza IX. Zafascynowani duchowością franciszkańską, po-
mimo iż byli osobami świeckimi – wstąpili do Trzeciego Zakonu.  
20 XI – Św. Rafał Kalinowski (1 IX 1835 – 15 XI 1907). W 1877r. Józef Kalinowski przestąpił mury klasztoru w Grazu, gdzie 
znajdował się nowicjat karmelitański. Odwiecznym zwyczajem zakonnym przyjął nowe imię – Rafał od św. Józefa. Rafał Kalinowski 
wielokrotnie pełnił ważne funkcje w strukturach hierarchicznych prowincji polskiej zakonu karmelitów bosych. Najpierw jako 
przeor w Czernej reformował tamtejszą wspólnotę. Potem jako wizytator i spowiednik krakowskich karmelitanek podnosił oba 
tamtejsze klasztory na wyższy poziom obserwacji. Czynił zabiegi o założenie nowych klasztorów gałęzi żeńskiej w Przemyślu 
i Lwowie. Jego staraniom zawdzięczają swe powstanie i rozwój także klasztory męskie w Wadowicach i Krakowie. 
21 XI – Św. Gelazy I, papież (zm. 496). Pierwszy z wielkiej trójki papieży starożytności, którzy stworzyli praktyczne podwaliny 
pod doktrynę o społecznym panowaniu Jezusa Chrystusa Króla. Dzięki kontaktom duszpasterskim i dyplomatycznym z dworem 
cesarskim święci Gelazy, Leon Wielki i Grzegorz Wielki ucieleśnili ideał Państwa Bożego na ziemi. 
22 XI – Św. Cecylia z Rzymu (zm. ok. 217). Obywatelka rzymska, córka pogańskiego patrycjusza. Poznawszy w młodym wieku 
światło prawdziwej wiary Chrystusowej nie tylko przyjęła je, lecz całym sercem oddała się źródłu tego światła, Synowi Bożemu 
Jezusowi Chrystusowi, ślubując mu dozgonną czystość i nie pragnąc innego oblubieńca poza Nim samym. Na szyi nosiła wypisany 
fragment Ewangelii i trwała w nieustannej bogomyślności, rozważając tajemnice życia, śmierci i zmartwychwstania Zbawiciela. 
23 XI – Św. Kolumban Młodszy (ok. 530/543 – 23 XI 615). We wczesnym średniowieczu w Irlandii  zrodził się specyficzny ruch 
pielgrzymi, często o charakterze misyjnym, określany pielgrzymowaniem dla Chrystusowej miłości. Wśród owych pielgrzymów 
– misjonarzy, porzucających dla Chrystusa wszystko, co bliskie, księga dziejów zbawienia odnotowała imię Kolumbana Młodszego, 
zwanego tak dla odróżnienia od urodzonego wcześniej innego irlandzkiego świętego o tym samym imieniu. 
24 XI – Św. Andrzej Trân An Dũng (ok. 1795 – 21 XII 1839). W 1988 r. Ojciec Święty Jan Paweł II kanonizował łącznie 117 mę-
czenników wietnamskich, którzy byli beatyfikowani sukcesywnie przez papieży Leona XIII, Piusa X i Piusa XII. Wśród nich, a raczej 
na ich czele, chwały ołtarzy dostąpił pierwszy kapłan katolicki pochodzenia wietnamskiego Andrzej Trần An Dũng. 
25 XI – Bł. Franciszka Siedliska (12 XI 1842 – 21 XI 1902). Założycielka zgromadzenia sióstr nazaretanek urodziła się w zie-
miańskiej rodzinie osiadłej w majątku Raszkowa Wola koło Nowego Miasta nad Pilicą. Odebrała dobre wykształcenie pod wzglę-
dem świeckiego obycia i umiejętności, ale jej pobożność rozwijała się na marginesie życia domowego, ponieważ rodzice zobojęt-
nieli na sprawy religijne. Na szczęście dziewczynka trafiła na dobrego kapłana przygotowującego ją do pierwszej Komunii Świętej 
i dzięki jego kierownictwu duchowemu zachowała i rozwinęła otrzymany w sakramentach dar łaski uświęcającej. 
26 XI – Św. Leonard z Porto Maurizio (1676 – 1751). Paulo Girolamo Casanuova, bo tak nazywał się przed przyjęciem imienia 
zakonnego, urodził się w małym portowym miasteczku Porto Maurizio nad Morzem Liguryjskim. Ojciec był właścicielem statku, 
a matka osierociła gromadkę dzieci, gdy przyszły święty miał dwa lata. Druga żona Domenica Casanuovy okazała się dla osieroco-
nych dzieci troskliwą opiekunką, zastępując w pełni rodzoną matkę. Dom był tak szczerze katolicki, że państwo Casanuova bez 
żalu, a wręcz z radością, zgodzili się, aby trzech synów wstąpiło do zgromadzenia franciszkanów, córka zaś do klarysek. 
27 XI – Św. Wirgiliusz z Salzburga (zm. 784). Irlandzki święty, znany jako Wirgiliusz z Salzburga, nosił celtyckie imię Fergal, 
a z powodu braku łacińskiego odpowiednika mówiono doń Wirgiliusz. Nie wiadomo gdzie i w którym roku się urodził, pierwsza 
zanotowana data z jego życia to rok 742, kiedy to opuścił ojczyznę, by szukać chwały Bożej i zbawienia dusz na kontynencie. 
28 XI – Św. Jakub z Marchii (1393 – 1476). Włoski święty nie miał łatwego startu w życiu – był jednym z dziewiętnaściorga dzie-
ci ubogiej wiejskiej rodziny. Kiedy jako chłopiec chodził wypasać owce na pobliskie pastwiska, nic raczej nie zapowiadało, że za 
niespełna dziesięć lat stanie się dobrze wykształconym, pełnym talentu i zapału adeptem stanu kapłańskiego, stojącym przed wiel-
kimi zadaniami, jakie wyznaczyła mu Opatrzność. 
29 XI – Św. Franciszek Antoni Fasani (6 VIII 1681 – 29 XI 1742). Syn Giuseppe Fasaniego i Isabeli della Monaca, urodził się 
w Lucerze na południowym wschodzie Włoch,. Na chrzcie otrzymał cztery imiona – Donato Antonio Giovanni Nicola. Po przed-
wczesnej śmierci ojca jego wychowaniem zajął się ojczym, który zapewnił młodemu Giovanniemu nie tylko dobre wychowanie 
w domu, ale i możliwość kształcenia we franciszkańskiej szkole przyklasztornej. 
30 XI – Św. Andrzej Apostoł (I w.). Dojeżdżając do przejazdu kolejowego, zauważamy czasem znak ostrzegawczy w kształcie lite-
ry X nazywany krzyżem św. Andrzeja. Nie każdy jednak wie, że jego kształt został wprost zaczerpnięty z żywotu Apostoła. 
Na drzewcach o takiej formie został on bowiem ukrzyżowany przez Rzymian, a X to po prostu pierwsza litera greckiego słowa Xri-
stos, czyli Chrystus (Pomazaniec).  



 

 

…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 ży-
cia, 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. Stylistykę i orto-
grafię pozostawiliśmy niezmienioną, by podkreślić przemijanie upływającego czasu. 

 Przypominamy, że w dotychczas opublikowanych na łamach naszej gazetki historycznych notatkach omówiliśmy 
okres od położenia fundamentów kościoła (rok 1927) do zakończenia swej posługi duszpasterskiej przez czwartego 
proboszcza naszej parafii – ks. Jerzego Modzelewskiego, późniejszego biskupa Archidiecezji Warszawskiej, to jest 
do 4 grudnia 1953 roku. 

 Kolejnym – piątym – proboszczem zostaje ks. prof. dr Bolesław Rosiński. Wczytajmy się w Jego słowa, ciekawie 
opisujące kontynuację odbudowy naszego kościoła ze zniszczeń wojennych. Zwróćcie Państwo uwagę na energię i ak-
tywną postawę Księdza Proboszcza oraz na szeroki i ofiarny udział naszych parafian w tych niełatwych przecież dzia-
łaniach prowadzonych w warunkach trudnych powojennych czasów. 

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

Ks. prof. dr Bolesław Rosiński: Sprawozdanie z działalności duszpasterskiej w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus na 
Powiślu za okres od 15 stycznia 1954 do 12 kwietnia 1960 r. 

 „Jakkolwiek parafię przejąłem oficjalnie dnia 4 grudnia 1953 r. jednak na życzenie mojego poprzednika Ks. dr 
Jerzego Modzelewskiego zacząłem pełnić obowiązki duszpasterza od 15 stycz. 1954 roku. Pierwszą ważną sprawą było 
ogrodzenie terenu kościelnego od ul. Zajęczej, Elektrycznej i Tamki do Budynku kościelnego. 

 Drugą sprawą było odremontowanie zniszczonej części kościoła od ulicy Zajęczej, gdzie utrzymała się jedynie 
ściana szczytowa, reszta obejmująca powierzchnię przeszło 6 metrów długości stanowiła masę gruzu. Zaczęły się per-
traktacje z władzami urbanistycznymi, które oświadczyły, że jeżeli będę obstawał przy odbudowie kościoła w pierwot-
nym stanie, to na pozwolenie muszę czekać dopóki Urbanistyka nie zdecyduje, jak ma iść trasa od ulicy Świętokrzyskiej 
przez most na Pragę. Groziło to odwleczeniem budowy na lat 10 co najmniej. 

 W obecnej chwili mogę otrzymać pozwolenie na odbudowę kościoła w postaci skróconej, w takiej postaci, aby 
ściana szczytowa nie występowała poza budynek plebanii. 

 Po naradzeniu się z parafianami i inżynierami zdecydowaliśmy się na wyremontowanie kościoła w ramach wy-
magań Urbanistyki. 

 Na konferencji z przedstawicielami Urbanistyki i parafii odbytej na wiosnę 1954 r. w której oprócz parafianina 
inż. St. Marzyńskiego wzięli udział arch. R. Jakimowicz i inż. arch. Barbara Brukalska zgodziliśmy się na projekt Władz 
Urbanistycznych z tym warunkiem, że ściana szczytowa, która nie uległa zniszczeniu będzie utrzymana a przestrzeń 
między nią a nową ścianą wybetonowana. Nadmienić należy, że Władze Urbanistyczne zgodziły się na dobudowanie 
kaplicy od strony ul. Elektrycznej o powierzchni 65 m2. Miałem bowiem w projekcie przykryć dachem całość kościoła 
w celu zabezpieczenia ściany szczytowej, wyremontować zaś część, na którą Urbanistyka dała zezwolenie. Sporządzo-
no projekt odremontowania, który został przedstawiony Kurii Metropolitalnej. Kuria nie zatwierdziła naszych planów, 
żądając odbudowy kościoła w pierwotnym kształcie. 

 Po naradzie z inż. prof. Stanisławem Marzyńskim, arch. R. Jakimowiczem i prof. Barbarą Brukalską zdecydowali-
śmy opracować nowy projekt według wymagań Kurii. Tego projektu nie przyjęła Urbanistyka. Wreszcie Kuria Metro-
politalna zgodziła się na projekt pierwotny. Cała ta dyskusja ciągnęła się dwa lata. Połączone to zostało z kosztami spo-
rządzania dwóch projektów. Po wielu staraniach otrzymałem lokalizację w grudniu 1958 roku. Niezależnie od tego 
procesu formalnego zwróciłem się do parafian, aby pomogli mi do usunięcia zwałów gruzu i przygotowania terenu pod 
odbudowę. Tutaj należy złożyć uznanie parafianom, którzy bezinteresownie podjęli się tej mozolnej pracy. Ze wzrusze-
niem patrzyłem jak panie nie przyzwyczajone do tak ciężkiej pracy kaleczyły sobie ręce, jednak nie zniechęcały się da-
jąc przykład innym parafianom. Trzy dni pracy ofiarowali pracownicy elektrowni wywożąc zwały ziemi swoimi samo-
chodami. Podkreślić tu należy wielką zasługę p. inż. E. Urbanowicza o zachęcaniu parafian do pracy i składania ofiar 
na remont kościoła. Bardzo czynnymi byli również mężczyźni z dawnych bractw oraz niewiasty – czcicielki Różańca 
św. W celu informowania parafian o stanie prac urządzałem raz w miesiącu zebrania parafialne, co pogłębiało uświa-
domienie parafian w potrzebie doprowadzenia świątyni parafialnej do należytego porządku. Po oczyszczeniu terenu 
i wnętrza zniszczonej części kościoła w roku 1959 rozpoczęto prace nad remontem kościoła pod nadzorem architekto-
nicznym pani inż. prof. Barbary Brukalskiej. Kierownikiem prac został p. Zdziarski. Opiekę ze strony parafian objął 
p. inż. prof. Stanisław Marzyński. 



 

 

 Oprócz prac przy remoncie kościoła dokonane były prace: naprawa dachu na kościele i plebanii, urządzenie Sali 
katechetycznej, która przedtem mieściła się w jednym pokoiku jednookiennym, mogącym pomieścić zaledwie 14 osób. 
Obecna sala może pomieścić 60 osób. Sala ta została wyposażona w ławki, tablice i obrazy, przerobienie mieszkań księ-
ży wikariuszy gdyż zaangażowany został trzeci wikariusz, oraz remontu centralnego ogrzewania. W kościele zostały 
ustawione dwa stałocieplne piece, co zwiększyło frekwencję wiernych w okresie zimowym. Inwestycje kościoła obej-
mowały: nabycie sześciu lichtarzy z brązu na wielki ołtarz, masywne tabernakulum wewnątrz wyzłocone (dar parafia-
nina Stanisława Lutego), tron drewniany pozłacany dostosowany do stylu kościoła, urządzenie ołtarza Matki Bożej 
Sykstyńskiej. Obraz ten znaleziono w gruzach. Był on w ołtarzu od początku istnienia kościoła. Został odnowiony dzię-
ki funduszom p. Hornowej przez art. mal. panią Mauntelfelową, która przyczyniła się również do ufundowania ołtarza 
M. B. Pani Małecka ufundowała klęcznik – ołtarzyk św. Judy Tadeusza. Inna parafianka p. Z. Rozbicka ufundowała 
klęcznik – ołtarzyk Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Rodzina Hoppe sprawiła dużą chorągiew, drugą ofiarował 
p. Luty. Pan Karasiński zajął się sprawieniem czterech sztandarów. Wzbogacono bieliznę kościelną. Dla mężczyzn 
na procesję niedzielną sprawiono 12 komży. Uszyto komże dla ministrantów, których ilość wynosiła 60 osób, pelerynki 
czerwone, żółte i czarne. Odnowiono i pozłocono dwie monstrancje i trzy kielichy. Kupiono drugi turybulan a stary od-
nowiono, oraz łódkę do kadzidła. 

 Pan Kamiński ofiarował stylową łódkę do kadzidła, kupiono fischarmonię do nauki śpiewu, dla ministrantów za-
kupiono szereg gier pokojowych, naprawiono okna w piwnicach, sprawiono odkurzacz, ufundowano katafalk i trumnę 
do nabożeństw z egzekwiami, zakupiono około 100 krzeseł do kościoła i sześć lichtarzy drewnianych pozłacanych 
na ołtarz Matki Bożej. Odszukano przechowywany w Żbikowie baldachim haftowany złotem, do którego dorobiono 
sześć kiji jesionowych. Tamże odnaleziono biały ornat z wyhaftowanym Chrystusem, dorobiono dębowe drzwi ze-
wnętrzne do kruchty kościelnej od ulicy Tamki (dar p. Stefana Choromańskiego). Pan Karasiński zajął się ufundowa-
niem dwóch ładnie wyrobionych latarni do procesji, sprawiono chodnik ślubny. 

 Nabożeństwa w kościele: 

Przesunięto czas odprawiania prymarji w dni powszednie z godz. 6:15 na 6–tą i dodano po Mszy św. benedykcję. Doda-
no ranne nabożeństwo pierwszopiątkowe (było tylko wieczorem) i zaprowadzono podwójne nabożeństwo pierwszo-
sobotnie z kazaniami. Podniesiono uroczystość głównej Mszy Św. niedzielnej (sumy) przez zorganizowanie uroczystej 
procesji przed Sumą, w której brali udział wszyscy księża, ministranci oraz mężczyźni w komżach. Zaprowadzono no-
wennę do św. Judy Tadeusza i św. Teresy. We wszystkie święta Matki Bożej odprawiano uroczyste nabożeństwa 
o godz. 8 z kazaniem. Księża wikariusze i p. organista prowadzili w kościele naukę śpiewu gremialnego. Chór wielogło-
sowy, który chylił się do upadku, został zorganizowany tak, że mógł wziąć udział w konkursie chórów a nawet wystąpił 
w uroczystym nabożeństwie odprawianym na zakończenie konkursu. Zorganizowano służbę ministrantów i urządzono 
uroczyste przyjęcia nowych kandydatów po uprzednim ich przeszkoleniu. Ministrantów otoczono specjalną opieką 
licząc się z tym, że wśród nich mogą się znaleźć kandydaci do seminarium. Obowiązywała ich spowiedź i Komunia św. 
w pierwszy piątek każdego miesiąca. W dzień w. w. świętych ministranci śpiewali nieszpory żałobne po łacinie. Oto-
czono opieką chorych w parafii, których wizytacja odbywała się stale w ciągu roku. Tak samo i wizytacji innych para-
fian nie ograniczano jedynie do okresu Bożego Narodzenia, lecz starano się utrzymywać stały kontakt z życiem domo-
wym parafian. Szczególniej tej opieki wymagały rodziny żyjące w zagęszczeniu. 

 W kwietniu 1960 roku zrezygnowałem z probostwa na rzecz ks. dra Bronisława Piórkowskiego. 

 Z dniem 12 kwietnia na podstawie pisma z kurii przestałem urzędować. 

      B. Rosiński 

 Ks. prof. Bolesław Rosiński zamieszkiwał na plebanii zajmując całe pierwsze piętro przez cały czas swego życia. 
Zwolniony z obowiązków proboszcza pracował naukowo na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie do swojej 
śmierci. Współżycie nowego proboszcza ks. Bronisława Piórkowskiego z ks. Profesorem układała się jak najlepiej. 
Ksiądz Profesor miał swoje zainteresowania naukowe i to wypełniało mu całkowicie czas. O poprawnym stosunku 
do swego następcy świadczy fakt, że ustanowił go wykonawcą swego testamentu. 

 Ks. prof. Bolesław Rosiński, wybitny antropolog Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej 
w Warszawie,  zmarł dnia 20 listopada 1964 roku, w wieku lat 80. Pochowany w grobie rodzinnym na Cmentarzu Po-
wązkowskim. Nekrologi podali: Rektor i Senat A.T.K, Rektor i Senat U.W., Minister Szkolnictwa Wyższego, Rodzina 
i Duchowieństwo Dekanalne. Dnia 03 XII 1964 r. w Instytucie Matki i Dziecka wychowankowie oddali cześć Zmarłemu 
Profesorowi i zobowiązali się kontynuować antropologiczną szkołę „Samodzielnego myślenia” stworzoną przez 
Ks. Prof. B. Rosińskiego.” 

Wstęp i opracowanie: Jerzy Tempski 
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Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło.  

Kartki z hasłem oraz imieniem i nazwiskiem można wrzucać do pudełka znajdującego się w zakrystii. 

1. Broni granic kraju. 

2. Bóg, ….., Ojczyzna. 

3. Funkcja Józefa Piłsudskiego w latach 1878-1922. 

4. Mazurek Dąbrowskiego. 

5. Miłość do ojczyzny. 

6. Między niebem a piekłem. 

7. Pierwsza cnota kardynalna. 


