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Prawidło tygodnia:
„Bądź wiernym Bogu nie tylko w rzeczach wielkich, ale i w małych, mężnie
dźwigaj krzyże życia i oddaj się całkowicie woli Bożej. Nie odmawiaj Bogu
żadnej ofiary, jakiej od ciebie zażąda.
- św. Józef Sebastian Pelczar

CZYTANIE I
Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18
Ofiara Abrahama
Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: «Abrahamie!» A gdy on
odpowiedział: «Oto jestem» – powiedział: «Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z
pagórków, jaki ci wskażę». A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał,
Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego,
Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką
po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: «Abrahamie, Abrahamie!» A on rzekł: «Oto jestem ». Anioł powiedział mu: «Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna». Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego
rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej
zamiast swego syna. Po czym Anioł Pański przemówił głośno z nieba do
Abrahama po raz drugi: «Przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ
uczyniłeś to, a nie odmówiłeś Mi syna twego jedynego, będę ci błogosławił i
dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na
wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół.
Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem
twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu».
W krainie życia będę widział Boga.
Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: *
«Jestem w wielkim ucisku».
Cenna jest w oczach Pana *
śmierć Jego wyznawców.
O Panie, jestem Twoim sługą, *
Twym sługą, synem Twojej służebnicy.

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie».

Ty rozerwałeś moje kajdany, †
Tobie złożę ofiarę pochwalną *
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.
W dziedzińcach Pańskiego domu, *
pośrodku ciebie, Jeruzalem.

CZYTANIE II
Rz 8, 31b-34
Bóg nie oszczędził dla nas własnego Syna
Bracia: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego
Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz
z Nim wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem
przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć,
co więcej – zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie».

EWANGELIA
Mk 9, 2-10
Pielgrzymując na ziemi uczestniczymy w życiu wiecznym
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na
górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco
białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im
Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku
odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!» I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym,
co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to
polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.
Rozważanie
Chrystus: Światło nadziei z Góry Tabor
W latach siedemdziesiątych i później jeździłem na odpust parafialny
Przemienia Pańskiego 6 sierpnia do Jeziórki. Na ścianie za Tabernakulum
był namalowany obraz Ostatniej Wieczerzy. Dwa tygodnie temu / 14 lutego /
Msza Św. dla Polonii była odprawiana z Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Sokółce. W kaplicy po lewej stronie, niczym w Monstrancji znajduje się nad Tabernakulum korporał z czerwoną plamą - to jest mięsień Serca
Pana Jezusa. Ten cud miał miejsce 12 października 2008 r.
Na jednym ze zdjęć przywiezionych z Ziemi Świętej w 1995 r. siedzę
na stopniach polowego ołtarza i pokazuję pewnemu księdzu napis na boku
ołtarza wykuty w betonie: Manifestavit Jezus.
Przemienienie Jezusa miało wielkie znaczenie dla Jego uczniów w
wychowaniu do wiary. Oni zrozumieli, że Jezus jest Mesjaszem. Głos z nieba
powtarza to, co uroczyście zostało oznajmione podczas chrztu Jezusa. Boże
Synostwo Jezusa jest więc potwierdzone w czasie przemienienia, w tym
szczególnym momencie chwały. „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. Inny ewangelista św. Łukasz podkreśla, że Przemienienie miało miejsce
w czasie modlitwy. Skąd inąd wiemy, że modlitwa rozjaśnia umysł i rozszerza serce. A z kolei jeden z autorów pisze „Dzięki niej wszystko może stać się
jasne, przejrzyste, czyste. Niepotrzebne są wtedy maski, iluzje. Pozostaje
prawda o naszej słabości, ale również o wielkości” / Stanisław Biel SJ, Wiara
jak ziarno gorczycy, 2013, s. /. Znalazłem w Katechizmie rozdział pt.
„Tradycja modlitwy” / s. 609 /. Gdy Prof. Andrzej Święcicki mówił, że w tradycji jest mądrość pokoleń, może tę tradycję miał na myśli? Tradycję modlitwy. Ludzie mówią mi, że nie wiedzą, kiedy ich modlitwa jest dobra. Gdy
odpowiadam, że modlitwa wtedy jest dobra, gdy jest wytrwała, jak jest, to
jest dobra, żadne roztargnienia nie mają żadnego znaczenia, to są zadowole-ni z wyjaśnienia.

„Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego” / J 15, 14-15 /.
„Scena przemienienia Jezusa osadzona jest w znamiennym poprzedzającym kontekście, a jest nim wyznanie wiary Apostoła Piotra w mesjańską
godność Jezusa pod Cezareą Filipową oraz pierwsza zapowiedź męki i wezwanie uczniów do dźwigania krzyża. Ten kontekst stanowi główny kierunek
interpretacji perykopy o przemienieniu” / ks. Stanisław Ormanty TChr, Żywe
bowiem jest słowo Boże, skuteczne, 2018, część I, s. 283 /.

Pani z Legionu Maryi pisze: „Będąc w kwietniowy dzień z s. Justynką
na zadaniu apostolskim na dworcu autobusowym podeszłyśmy do starszego
pana siedzącego na ławce, posługującego się laską. Przedstawiłyśmy się jako
katoliczki z Polski i podziękowałyśmy za wiarę otrzymaną z Czech. Pan miał
na imię Mirosław, był ochrzczony, ale powiedział, że w Boga nie wierzy, bo
Boga nie ma; gdyby był, to ukarałby tych, co źle czynią. Wierzy w siebie i w
pieniądze, co okazał klepiąc się po kieszeni. Mówił, że wszyscy są jednakowi,
księża, biskupi i rządzący. My mówiłyśmy, że księża wspomagają biednych,
potrzebujących, o Caritasie. Mówiłyśmy, że księża wyjeżdżają na misje i tam
nie tylko mówią o Bogu, ale pomagają ludziom, a nawet oddają życie. Pan
Bóg jest, kocha nas, każdy jest ważny dla Niego i Mirosław również. Bóg tak
nas ukochał, że oddał za nas życie. Pan Bóg dał nam wolną wolę, ale także 10
przykazań według których trzeba żyć i wtedy nie będzie zła na świecie, tylu
szpetnych czynów. Jak Mirosławowi zabraknie sił i zdrowia i potrzebna będzie pomoc, to najlepszym lekarstwem będzie Bóg, który troszczy się o każdego. Odpowiedział, że wtedy pomogą mu lekarze” / Krystyna, Legio Mariae,
Nr 2, 2020, s. 9 /.

Legion Maryi będzie obchodził w tym roku 100-lecie swojego istnienia.
A w naszej parafii istnieje 34 lata. Gdy nastałem tutaj, przyszła Nasza Parafianka Pani Jolanta Widenka z Panią ze Szkocji i zaczęła tłumaczyć z języka
angielskiego, czego Panie chcą ode mnie, nowego proboszcza. Prosiły o założenie Legionu Maryi w parafii. Dobrze, że nie zacząłem się zastanawiać. W
ostatnim numerze „Legio Mariae” Papież Franciszek pisze: „Nadszedł wasz
czas. Nieście Dobrą Nowinę przez swój styl życia, gdziekolwiek się znajdujecie i jakikolwiek wykonujecie zawód”. Warto dodać, że redaktorem naczelnym „Legio Mariae” i kierownikiem duchowym Legionu Maryi w Polsce jest
ks. Prof. Janusz Węgrzecki, który w naszej parafii był wikariuszem.
Przypominam Drodzy Moi, że w najbliższy czwartek są Imieniny naszego Księdza Kardynała Kazimierza Nycza. Nasza modlitwa, nasza wdzięczność tego dnia za światło nadziei, jakie widzimy we wspaniałej Świątyni
Opatrzności dla Polski. „Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą, niech Cię obdarzy łaską. Niech zwróci ku
Tobie oblicze swoje i niech Cię obdarzy pokojem” / Lb 6,24-26 /.
ks. Stanisław Stradomski

Intencje mszalne
Intencje modlitwy Żywego Różańca - Marzec 2021
Za wstawiennictwem Maryi modlimy się do Boga:
Papieskie intencje:
•Ogólna: Za kobiety, które są ofiarami przemocy, aby społeczeństwo brało
je w obronę, otaczało troską i wspierało w cierpieniach.
•Ewangelizacyjna: Abyśmy głęboko przeżywali sakrament pojednania,
tak aby na nowo doświadczyć nieskończonego miłosierdzia Bożego
•Za Papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów, aby zostali umocnieni nadzieją pokładaną w Bogu.
•Za Kościół, aby wiernie i z prostotą przekazywał światu naukę zawartą w
Piśmie Świętym.
•O siły, zdrowie, wytrwałość i niegasnący entuzjazm dla osób konsekrowanych – szczególnie dla księży naszej parafii oraz sióstr Nazaretanek.
•Za rekolekcjonistów i spowiedników, by wsłuchani w Jezusa, z odwagą głosili prawdę o zbawieniu.
•O wygaszenie pandemii koronawirusa, uzdrowienie dla tych, którzy zachorowali w jej wyniku, przemianę serc tych, których choroba nie dotknie i życie wieczne dla ofiar pandemii oraz o pociechę Ducha Świętego dla pogrążonych w żałobie i smutku.
•O dar mądrości, umiejętności oraz potrzebne siły i wytrwałość dla lekarzy,
pielęgniarek, wolontariuszy i wszystkich pracowników służby zdrowia.
•Za tych co obrażają Boga i Mu się sprzeciwiają, aby nawrócili się i otrzymali
nowe serce i nowego ducha.
•Za ludzi, którym grozi śmierć, także za dzieci nienarodzone, aby Bóg ocalił
ich życie, a dzieci poczęte mogły szczęśliwie przyjść na świat w otoczeniu
pełnym miłości.
•Za przygniecionych trudnościami, depresją i rozpaczą, aby w Bogu złożyli
ufność i nie doznali wstydu.
•W intencji osób niepełnosprawnych – o ich godne życie i rozwój.
•Za społeczeństwa, aby grzechy alkoholizmu i innych uzależnień nie niszczyły zdrowia i życia ludzkiego oraz rodziny.
•O Polskę – Ojczyznę naszą, aby pozostała krajem katolickim, o pokój i pojednanie w Ojczyźnie oraz za rządzących, aby kompetentnie i ze szczerą troską dbali o wszystkich obywateli.
•O owoce beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia.
•Dziękując za dzieło Żywego Różańca w Polsce, modlimy się o beatyfikację
Sługi Bożej Pauliny Jaricot.
•O rozwój modlitwy Różańcowej w naszej parafii.
•Za naszych bliskich zmarłych oraz zmarłych członków Żywego Różańca,
aby dzięki Bożemu miłosierdziu dostąpili radości życia wiecznego.
•Intencje własne.

PONIEDZIAŁEK 1 III
6.30 + Jana RZEPCZYKA
8.00 +Stanisława TYCZYŃSKIEGO (g 9)
8.00+Eugeniusza KRAWCZYKA (greg 29)
8.00 + Barbarę MINURSKĄ (greg 19)
17.30 + Danutę w 11 rocz śm i Władysława WIDENKA
17.30 ++ z rodziny DZIELÓW
18.30 W intencjach powierzanych Bogu
przez przyczynę bł. Marii od P.J. Dobrego
Pasterza – Franciszki Siedliskiej
18.30 ++ Weronikę, Jana, Lucjana i Henryka PTASZEK
WTOREK 2 III
6.30 Za dobrodziejów Zgromadzenia
Sióstr Nazaretanek
8.00 + Eugeniusza KRAWCZYKA (30)
8.00 + Barbarę MINURSKĄ (greg 20)
17.30 +Helenę, Bronisława, Bronisławę,
Wojciecha, Bronisława i z rodz. MOLSKICH, DZIARNOWSKICH, BAZAKÓW,
SOLIŃSKICH, BIELAWSKICH, SYTÓW,
MAMAJÓW i KUCIŃSKICH
17.30+Halinę i Stefana MANCZARSKICH
i z rodz. MAJEWSKICH i MANCZARSKICH oraz Krzysztofa ZIELIŃSKIEGO
18.30 ROCZNICOWA – za zmarłych
18.30+Stanisława TYCZYŃSKIEGO(10)
ŚRODA 3 III
6.30 + S. Sulpicję w 1 rocz śm
8.00 + Barbarę MINURSKĄ (greg 21)
8.00 + Helenę i Antoniego KUBIAKÓW
17.30 + o Miłosierdzie Boże dla Kamili
PIETRZAK, o Miłosierdzie Boże dla Ani
DROZDOWSKIEJ
17.30 + Krzysztofa CHOMICZA w 6 rocz
śm i ++ rodziców Janinę i Witolda
18.30 +Stanisława TYCZYŃSKIEGO(11)
18.30 Intencja zbiorowa do MBNP:
+ Annę GAŁECKĄ
-o potrzebne łaski i powrót do zdrowia dla
ks. Rafała - int. od Domowego Kościoła
CZWARTEK 4 III –św. Kazimierza
6.30 ++ Rodziców: Kazimierę i Stanisława, rodzeństwo: Krystyna (m) i Wacławę
(k) oraz Sewerynę CZMUCHOWSKĄ i
Zofię UŚPIŃSKĄ
6.30 O Boże błogosł. dla Ks. Kardynała
Kazimierza NYCZA w dniu imienin
8.00 ++ Kazimierza i Jadwigę oraz zm z
rodz. KONSTANTYCH

17.30 + Kazimierza WAJSZCZAKA
17.30 Przez wstawiennictwo św. Józefa
w intencji Panu Bogu wiadomej
18.30+Stanisława TYCZYŃSKIEGO 12
18.30 + Barbarę MINURSKĄ (g 22)
PIĄTEK 5 III
6.30 Dziękczynna za łaski otrzymane
przez wstawiennictwo bł. Sióstr Męczennic z Nowogródka z prośbą o ich
kanonizację
8.00 + Cezarego WOJTCZAKA
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
przez wstawiennictwo św. Józefa
17.30+Krzysztofa MROKOWSKIEGO –
3 rocz śm, Janusza MROKOWSKIEGO–
24 rocz śm i Stanisławę MROKOWSKĄ
17.30 ++ Kazimierza, Marię i Wojciecha KORLAKÓW
18.30 + Barbarę MINURSKĄ (g 23)
18.30+Stanisława TYCZYŃSKIEGO 13
SOBOTA 6 III
6.30+Barbarę GOSK i ++ jej rodziców
8.00 W intencji wynagradzającej za
zniewagi i bluźnierstwa skierowane
przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi
8.00 ++ Zofię, Piotra, Mieczysława,
Mariana, Marię, Jana ZABULSKICH, +
Mariannę KREJDYNER, + Ryszarda,
Jerzego, Anatola MISIEWICZ
17.30 + Henryka SZAFRAN w 19 rocz
śm i ++ rodziców SZAFRANÓW i PIĄTKÓW oraz + Wincentego
17.30 + Marię w 11 rocz śm i Jerzego
KOZICKICH
18.30+Stanisława TYCZYŃSKIEGO (14)
18.30 + Barbarę MINURSKĄ (greg 24)
Niedziela 7 III - III Niedziela W.P.
7.00 W intencjach S. Felicyty - imienin.
8.30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi i całej jej rodziny
10.00 + Bolesława DREWNIAK
11.30 + Annę GAŁECKĄ w miesiąc po
pogrzebie
13.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Aliny z okazji urodzin i potrzebne łaski dla jej rodziny
15.00 Msza św. inicjacyjna: za parafian
17.00 + Barbarę MINURSKĄ (greg 25)
17.00 KŻR
19.00+Stanisława TYCZYŃSKIEGO (15)

Ogłoszenia Parafialne - cz. 2/2
Ogłoszenia Parafialne - cz. 1/2
1.Dzisiaj przypada niedziela „Ad gentes” - Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z misjonarzami. W całej Polsce jest prowadzona zbiórka do puszek na
rzecz dzieła pomocy misjonarzom. Z serca dziękujemy za okazane wsparcie:
i to materialne, i duchowe. Pomagajmy naszym misjonarzom w ukazywaniu
miłości Chrystusa jako jedynego Pana i Zbawiciela świata.
2.Nasze rekolekcje wielkopostne rozpoczną się za tydzień (7 III)
i potrwają do środy (10 III). Nauki na każdej niedzielnej Mszy św. poprowadzi dla nas Zastępca Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski
Ksiądz dr Jarosław Mrówczyński. W kolejnych dniach (08/09/10 marca)
nauki rekolekcyjne będą głoszone na każdej Eucharystii oprócz Mszy porannej o 6.30. W poniedziałek, wtorek i środę zapraszamy na adorację Najśw.
Sakramentu: po Mszy św. o 8.00 do godz. 10.00 oraz od godz. 15.00 (z Koronką do Miłosierdzia Bożego) do 17.30. W poniedziałek i wtorek o godz.
19.30 odbędą się specjalne nauki stanowe dla Rodziców dzieci
I.-komunijnych: Ojcowie są zaproszeni w poniedziałek, a Mamy we wtorek.
Po zakończeniu tych spotkań, i w poniedziałek i we wtorek, będzie jeszcze
wieczorna adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 21.00 kończąca się Apelem
i błogosławieństwem. Plan rekolekcji znajdziemy także na plakatach i w gazetce parafialnej.
Plan I dnia rekolekcji WIELKOPOSTNYCH
w parafii św. Stefana Króla Wyznawcy
WARSZAWA AD 2021
prowadzi Ks. dr Jarosław Mrówczyński
Zastępca Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski
NIEDZIELA
07 MARCA AD 2021
Msze św. z nauką rekolekcyjną o godz.
7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 - 13.00 – 17.00 – 19.00
Spowiedź podczas każdej Mszy św. do chwili rozpoczęcia nauki
18.00 – Nabożeństwo „Gorzkich żali” z nauką pasyjną.
Szczegółowy plan na kolejne dni będzie zamieszczony w gazetce za tydzień.
3.Dziś Msza św. inicjacyjna dzieci komunijnych o godz. 15.00 dla klasy 3B
ze Szkoły 190, a spotkanie wtorkowe (2 III) o godz. 16.00 odbędzie się z
udziałem dzieci z klasy 3A. W przyszłą niedzielę (07 III), pomimo trwających rekolekcji, zgodnie z planem o godz. 15.00 oczekujemy na dzieci z klasy 3C ze Szkoły Nr 190.
4.Wielki Post to również tradycyjne nabożeństwa wielkopostne. Udział w
nich można każdorazowo połączyć z uzyskaniem odpustu zupełnego pod
zwykłymi warunkami. Zapraszamy na:
•Gorzkie Żale – w niedziele po Mszy św. o godz. 17.00
•Drogi Krzyżowe – w piątki o godz. 16.50 dla dzieci, a dla młodzieży i dorosłych (ok. 18.00), pomiędzy wieczornymi Mszami św.
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5.Przed ołtarz św. Józefa został wystawiony kosz na wielkopostną jałmużnę.
Można w nim składać dary które przekażemy osobom chorym lub potrzebującym objętym działalnością Zespołu Caritas Parafii św. Stefana. Wczoraj przekazaliśmy paczki tym, którzy regularnie korzystają z pomocy naszej Caritas.
Na liście Parafian objętych pomocą znajduje się obecnie ponad 140 osób. Bez
Waszego udziału Parafia nie mogłaby sprostać takiemu wyzwaniu. Dziękujemy wszystkim, którzy bezinteresownie uczestniczą w pracach Caritas, a także
tym, którzy wspierają ten cel materialnie poprzez swoje ofiary. Bóg zapłać!
6.Jutro (1 III), w I. poniedziałek miesiąca, podczas Mszy św. o 18.30 będziemy
polecać intencje powierzane Bogu za przyczyną błog. Siostry Franciszki Siedliskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Świętej Rodziny z Nazaretu. Intencje
można składać do koszyka przy relikwiach Błogosławionej.
7.We wtorek (2 III), zapraszamy na specjalne nabożeństwo do św. Józefa, Oblubieńca Maryi, Opiekuna Rodzin i jednocześnie Patrona naszego kościoła, w
związku z rokiem jubileuszowym jemu poświęconym. To nabożeństwo rozpocznie się ok. g. 18.00.
8.W najbliższych dniach swoje uroczystości będzie obchodzić nasz Pasterz – w
środę (3 III) wypada rocznica nominacji, a w czwartek (4 III) dzień imienin
Ks. Kard. Kazimierza Nycza. Pamiętajmy o modlitwie za naszego Ordynariusza w dniach jego uroczystości.
9.W tym tygodniu wypada I. czwartek, I. piątek i I. sobota miesiąca. W I. piątek (5 III) będziemy spowiadać rano oraz od godz. 16.00 (także podczas Drogi
Krzyżowej). W I. sobotę (6 III) Msza w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi będzie odprawiona o
godz. 8.00. Zaraz po niej zapraszamy też na wspólny różaniec z rozważaniami.
10.W piątek po południu i w sobotę rano kancelaria będzie nieczynna.
11.W sobotę (6 III) wszyscy kapłani biorą udział w wielkopostnym dniu skupienia dla duchowieństwa Archidiecezji Warszawskiej. Dlatego w tym dniu
nie będzie możliwa normalna wizyta u naszych chorych. Z przedświąteczną
posługą sakramentalną udamy się do nich dwa tygodnie później, czyli w sobotę 20 marca. Prosimy o powiadomienie swoich bliskich o zaistniałej zmianie.
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