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Parafia

Prawidło tygodnia:
„Ten jest świadkiem, kto czynami świadczy o przykazaniach Pana Jezusa”.
- św. Ambroży

PARAFIALNE
REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE
7 - 10 marca 2021
W niedzielę 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 – „Gorzkie żale” z nauką pasyjną.
Prowadzi Ks. dr Jarosław Mrówczyński
Zastępca Sekretarza Generalnego KEP

Więcej szczegółów na ostatniej stronie...

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

CZYTANIE I
Wj 20, 1-17
Ogłoszenie przykazań Bożych
W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa: «Ja jestem Pan, Bóg twój,
który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał
cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego
obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani
tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie
będziesz im służył, bo Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za
nieprawość ojców karze synów do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym,
którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie będziesz wzywał
imienia Pana, Boga twego, w błahych rzeczach, bo nie pozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto wzywa Jego Imienia w błahych rzeczach. Pamiętaj o
dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał
wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem Pana, Boga twego.
Nie będziesz przeto w dniu tym wykonywał żadnej pracy ani ty sam, ani syn
twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje
bydło, ani przybysz, który przebywa w twoich bramach. W sześć dni bowiem
uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, siódmego zaś
dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.
Czcij twego ojca i twoją matkę, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój,
ci daje. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł. Nie
będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. Nie będziesz pożądał domu twojego bliźniego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego
twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła,
ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego».
Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne.
Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia
duszę, *
świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, *
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem
słuszne.
Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, *
słodsze od miodu płynącego z plastra.

CZYTANIE II
1 Kor 1, 22-25
Chrystus ukrzyżowany jest mądrością Bożą
Bracia: Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy
Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem
dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród
Greków – Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest
głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.
EWANGELIA
J 2, 13-25
Zapowiedź męki i zmartwychwstania
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety
bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie,
rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie». W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? » Jezus dał im taką
odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo». Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty
ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» On zaś mówił o świątyni swego ciała.
Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i
uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię,
widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie,
bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam
bowiem wiedział, co jest w człowieku.
Rozważanie
Przykazania Boże - wartości człowieka
1.Bóg. 2.Imię Boże. 3.Niedziela 4.Rodzice. 5.Życie. 6.Rodzina. 7.Dobra
materialne. 8.Dobra duchowe. 9 i 10. Rozwój uczuć - miłość. „Człowiek kuszony przez diabła - pozwolił, by zamarło w jego sercu zaufanie do Stwórcy, i
nadużywając swojej wolności, okazał nieposłuszeństwo przykazaniu Bożemu. Na tym polegał pierwszy grzech człowieka” / Katechizm 2002, p. 397 /.
Bóg jako Stwórca świata i ludzi ma prawo zabrać głos w sprawach dla ludzi
ważnych. Bóg proklamował swoją wolę na Górze Synaj. Umieścił ja na kamiennych tablicach. Zawarł na nich dziesięć paragrafów, które stanowią coś
w rodzaju powszechnej konstytucji. Trzy pierwsze dotyczą stosunku człowieka do Boga, siedem następnych precyzuje zachowanie człowieka wobec innych ludzi. Kodeks Synajski stanowi zarys i fundament porządku moralnego
zaplanowanego przez Boga. Jest on wyrazem troski Boga o losy człowieka.
Nie ma na świecie lepszego kodeksu. Wszystkie ludzkie prawa i kodeksy powinny uwzględniać paragrafy Dekalogu, jeśli rzeczywiście chcą służyć ludziom / Ks. Zygmunt Podlejski, Boże ziarno, 2005, s. 236 /.

Psalmista dziękuje Bogu za Jego prawo, które jest doskonałe i pokrzepia duszę. Jego słuszne nakazy radują serce, jaśnieje przykazanie Pana i
oświeca oczy / Ps 19 /. Autentyczne duszpasterstwo prowadzi do prawdy. To
prawda powinna być przewodnikiem we wspólnym pielgrzymowaniu / Papież Benedykt XVI /. „Prowadząc człowieka drogą przykazań, On uczy go nie
tylko wypełniania prawa Bożego, lecz także coraz lepszego rozumienia i coraz głębszego umiłowania tego prawa. One są dla człowieka” / Jan Paweł
II /. „Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce, jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy” / Ps. 19 /.
Prawo Boże, sumienie ludzkie i krzyż Chrystusa - temat dzisiejszej niedzieli.
"Rodzina jest zbudowana na mądrości i na mocy samego Chrystusa, ponieważ jest oparta na sakramencie. Na prawie Bożym. „Nie będziesz zabijał. Nie
będziesz kradł. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa”.
„Czym jest człowiek? Zarys antropologii biblijnej” - to tytuł książki wydanej w języku polskim w 2019 r. przez Papieską Komisję Biblijną.
1. Istota ludzka stworzona przez Boga
2. Pokarm dla człowieka,
a. obowiązek pracy
3. Miłość między mężczyzną i kobietą,
- a. Miłość między rodzicami i dziećmi,
- b. miłość braterska
4. Człowiek pod prawem
- a. Przedmiot modlitwy
5. Interwencja Boga w historię grzeszników
- a. Chrystus objawia miłosierdzie Ojca
Antropologia biblijna, czyli nauka o człowieku.
Podczas wędrówki Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecanej / 1250-1230 przed
Chrystusem / w masywie Synaju miało miejsce najważniejsze wydarzenie w
historii Izraela - zawarcie przymierza z Jahwe. Zdawali sobie sprawę od samego początku, że zachowanie Dekalogu jest dla nich źródłem życia. Dekalog Synajski ma wymiar humanistyczny, te same prawa dla wszystkich, a u
innych narodów inne były prawa dla panów i niewolników. Dekalog był chlubą dla Ludu Bożego. W nim znajduje się to wszystko, co jest najważniejsze.
W żadnej starożytnej cywilizacji nie znaleziono prawa mówiącego o dniach
wolnych od pracy. Mówili: „Czy jest inny jakiś naród, który ma takie prawo?”. Tylko, gdy we wszystkim jest Bóg / pierwsze trzy / i miłość do Niego,
wówczas możliwa będzie miłość do drugiego człowieka. Przykazania są
ochroną ludzi wyzwolonych, najpierw Bóg się objawił i wyciągnął z niewoli,
pomógł przejść przez Morze Czerwone, pomagał na pustyni. Po takich doświadczeniach Boga łatwiej przyjąć przykazania. Dla Żydów szabat to najważniejsze święto, to jest czas, w którym człowiek ma uznać obecność Bożą
w świecie. To jest dzień radosnego odpoczynku. Ma być to zwrot ku ducho -

Intencje mszalne
- wości - celem jest „być”, a nie mieć, nie posiadać, ale dawać. Szabat miał
również przypominać wyzwolenie z niewoli egipskiej, postrzegany był jako
największy dar, jaki otrzymali od Boga. Szabat ma uzmysłowić człowiekowi,
że prawdziwym Panem i Stwórcą tego świata jest Bóg. Tylko przykazanie o
szabacie jest poprzedzone słowem: „pamiętaj”. Dekalog to wielki dar Boga
dla człowieka. Najważniejszym zadaniem w przyjęciu Dekalogu jest przyjęcie „swojego Egiptu”, czyli tego, co człowieka zniewala. „Poznacie prawdę i
prawda was wyzwoli” / J 8,32 /. Następny warunek wyzwolenia to bycie we
wspólnocie wierzących, ponieważ nikt nigdy samotnie nie przebył pustyni.
Doświadczenie Boga, Jego mocy, Jego dobroci i miłości musi wyprzedzać
przykazania, jeśli człowiek ma uchwycić ich sens.
/ ks. Stanisław Ormanty TChr, Żywe bowiem jest słowo Boże /.

ks. Stanisław Stradomski
Eschatologiczna symbolika ognia w egzegezie Orygenesa
Oprócz tematyki ściśle teologicznej poświęconej Bogu Trójjedynemu, a więc
Bogu Jahwe, Synowi Bożemu ukazywanemu jako Słowo, jak i Bogu Duchowi
Świętemu, Orygenes rozwija symbolikę eschatologiczną. Symbolika ognia
służy naszemu pisarzowi zgodnie z podobnym zastosowaniem jak i na kartach Pisma, do ukazania prawd życia wiecznego po śmierci. Ogień pali, niszczy, karze i oczyszcza. Funkcje ognia są wykorzystane przez natchnionych
autorów i są też wykorzystane przez Orygenesa, aby przez pryzmat biblijnej
metaforyki ognia spojrzeć na tajemnicę ostatecznej przyszłości człowieka i
świata w teologicznej interpretacji jemu właściwej. W teologii Orygenesa
bardzo często występują elementy przypuszczenia. Dana treść jest podawana jako hipoteza, a nie pewne twierdzenie. Dowodzi tego często pojawiające
się w jego słownictwie słowo „może”. Hipotetyczność to fakt niezwykle istotny w zgłębianiu nauki Aleksandryjczyka. Ogólnie teologia pierwszych wieków Kościoła była twórcza i rozwojowa, stając głównie w opozycji do wszelkich powstających sekt i herezji. Jeśli chodzi o nauczanie na temat kar po
śmierci, to Orygenes widział ich sens m. in. pedagogiczny. Jak dziecko karane zachowuje się lepiej, tak i człowiek, gdy będzie miał w pamięci karę
wieczną, powstrzyma się od złego czynu. Aleksandryjczyk odpowiada Celsusowi (współczesny Orygenesowi wróg chrześcijaństwa), że strach przed karą
chroni przed zaparciem się wiary, a żadne męki nie są tak przerażające jak
te, które oddzielają po śmierci od Boga. Lęk taki można nazwać bojaźnią
Bożą, którą zdobywają prości, a nie przewrotni ludzie. Karą jest odłączenie
od łona Abrahama i trwanie w ogniu, który pozostaje niezniszczalny, bo pali,
ale nie spala się sam i nie spala tego, którego trawi. Czas Wielkiego Postu
skłania nas do nawrócenia, czyli odejścia od grzechu w stronę ukochanego
Ojca. Kiedy nasze myśli kierujemy na przyszłość, która nas czeka po śmierci
- łatwiej nam z żalem i skruchą zwrócić zapłakane i brudne od grzechu oblicze ku Najświętszemu i Najczystszemu Obliczu.
S. Faustyna Aleksandrowicz CSFN

PONIEDZIAŁEK 8 III - Rekolekcje
6.30 Za zmarłe Siostry Nazaretanki
8.00 + Rodziców Ludwikę i Jana LANGNERÓW
8.00 + Bronisława WRZESIŃSKIEGO
w 6 rocz śm
17.30 Przez wstawiennictwo św. Józefa
w intencji Panu Bogu wiadomej
17.30+Radosława ŁĘSKIEGO – SOŁTYSA w 27 rocz śm i z rodziny SOŁTYSÓW
18.30 + Stanisława TYCZYŃSKIEGO
(greg 16)
18.30 + Barbarę MINURSKĄ (greg 26)
WTOREK 9 III - REKOLEKCJE
6.30 W intencjach S. Franciszki - imieninowa
8.00 W int. dziękczynno - błagalnej za
Teresę – Mariannę w 45 rocznicę I spotkania
8.00
17.30 O Boże błogosławieństwo dla Tomasza TOPCZEWSKIEGO z okazji 70tych urodzin
17.30 + Tadeusza BARCZUKA w miesiąc po pogrzebie
18.30 +Stanisława TYCZYŃSKIEGO(17)
18.30 + Barbarę MINURSKĄ (greg 27)
ŚRODA 10 III - REKOLEKCJE
6.30 Dziękczynna za opiekę św. Józefa
nad Prowincją z prośbą o dalsze wstawiennictwo
8.00 + Małgorzatę PARAFIŃSKĄ
8.00 W intencji Bogu wiadomej przez
wstawiennictwo św. Józefa
17.30 + Barbarę MINURSKĄ (greg 28)
17.30 +Stanisława TYCZYŃSKIEGO(18)
18.30 Intencja zbiorowa do MBNP:
O Boże błog. i potrzebne łaski dla Marianny OSNOBISZYN i jej rodziny
+Wiktora CHUMIĘCKIEGO w 1 rocz śm
CZWARTEK 11 III
6.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Bożeny i Kazimierza i
za ich rodzinę
8.00 + Zbigniewa PARAFIŃSKIEGO
8.00 W intencji Bogu wiadomej
17.30 Przez wstawiennictwo św. Józefa
w intencji Panu Bogu wiadomej
17.30 + Leokadię KRETKIEWICZ i +

Karola MISZTA
18.30 + Stanisława TYCZYŃSKIEGO
(greg 19)
18.30 +Barbarę MINURSKĄ (greg 29)
PIĄTEK 12 III
6.30 W intencjach S. Bożeny - imieninowa
8.00 + Lucjana (m) ZARĘBA i ++
jego rodziców i braci
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
17.30 + Ryszarda KWIETNIEWSKIEGO w miesiąc po pogrzebie
17.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Wiktora, Oliwiera i
Piotra
18.30 + Stanisława TYCZYŃSKIEGO
(greg 20)
18.30 +Barbarę MINURSKĄ (greg 30)
SOBOTA 13 III
6.30+Stanisława TYCZYŃSKIEGO(21
8.00 + Krystynę KUBIAK
8.00 W intencji Bogu wiadomej
8.00 W intencji Ojca św. Franciszka w
8 rocznicę Jego wyboru na Stolicę Piotrową i za cały Kościół Powszechny
17.30Int. zbiorowa do M.B. Fatimskiej
17.30 +Barbarę FEDORCZYK w 6 rocz
śm
18.30 ++ Jana REPETOWICZA, rodziców i rodzeństwo
18.30+Andrzeja SZYMANOWSKIEGO
Niedziela 14 III - IV Niedziela
Wielkiego Postu
7.00 W intencjach S. Krystyny - imieninowa
8.30+Krystynę SZPERA, Krystynę i
Hieronima KOZICKICH i z rodz. MAJCHRZAKÓW, SZPERA i KOZICKICH
8.30 W intencji Bogu wiadomej
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Janinę KRÓLIKOWSKĄ
13.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Wiktora
15.00 MSZA ŚW. INICJACYJNA
+ Halinę SMYCZYŃSKĄ w 25 rocz śm
17.00+Stanisława TYCZYŃSKIEGO(22
19.00 O Boże błogosł. i potrzebne łaski
dla Andrzeja z okazji urodzin

Ogłoszenia Parafialne - cz. 2/2
Ogłoszenia Parafialne - cz. 1/2
1.Serdecznie witamy w naszej wspólnocie Księdza dra Jarosława Mrówczyńskiego, Zastępcę Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski i
naszego wielkopostnego rekolekcjonistę. Rekolekcje potrwają do środy
(10 III). Dziś nauki usłyszymy na każdej Mszy św., a w kolejnych dniach
(08/09/10 marca) na każdym nabożeństwie oprócz porannej Mszy św. o
godz. 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 godz. 17.30. Przez te 3 dni będzie jej towarzyszyć stały dyżur kapłana w konfesjonale. W poniedziałek i wtorek o
godz. 19.30 odbędą się specjalne nauki stanowe dla Rodziców dzieci I.komunijnych: Ojców zapraszamy 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 z możliwością spowiedzi
kończąca się Apelem i błogosławieństwem. Plan rekolekcji znajdziemy także
na plakatach i w gazetce parafialnej. Prosimy wszystkich Parafian, aby swoją modlitwą towarzyszyli zarówno Księdzu Rekolekcjoniście, jak całej naszej
wspólnocie. Siostry na czas rekolekcji udostępniają nam również możliwość
korzystania z chóru zakonnego, co zwiększa 2-krotnie limit osób mogących
jednocześnie przebywać w kościele. Pamiętajmy też o wciąż obowiązujących
rygorach sanitarnych.
2.W ostatnią niedzielę przeżywaliśmy Dzień Modlitwy, Solidarności i Postu z
misjonarzami. Z serca dziękujemy za wsparcie okazane naszym misjonarzom. W sumie zebraliśmy kwotę 2194 zł i 2 gr. Bóg zapłać!
3.Dziś odbędzie się Msza św. inicjacyjna dzieci komunijnych o godz. 15.00
dla klasy 3C ze Szkoły 190, a spotkanie wtorkowe (9 III) z powodu rekolekcji zostało przesunięte na inny termin. W przyszłą niedzielę (14 III), oczekujemy o 15.00 na dzieci z klasy 3A ze Szkoły Nr 190.
4.Wielki Post to również tradycyjne nabożeństwa wielkopostne. Za pobożny
w nich udział można każdorazowo uzyskać łaskę odpustu zupełnego pod
zwykłymi warunkami. Zapraszamy na:
• Gorzkie Żale – w niedziele po Mszy św. o godz. 17.00 (także dziś podczas
trwających rekolekcji)
• Drogi Krzyżowe – w piątki o godz. 16.50 dla dzieci, a dla młodzieży i dorosłych (ok. 18.00), pomiędzy wieczornymi Mszami św.
5.Przed ołtarzem św. Józefa można składać wielkopostną jałmużnę. Dary
przekażemy osobom chorym lub ubogim, które są objęte działalnością Zespołu Caritas Parafii św. Stefana, jeszcze przed świętami (czyli w sobotę, 27
III). Dziękujemy wszystkim, którzy bezinteresownie udzielają pomocy potrzebującym.
6.W związku z trwającymi rekolekcjami kancelaria parafialna w poniedziałek, wtorek i środę będzie czynna tylko przed południem (w godz. 9.0010.00).
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7.W tym tygodniu zapraszamy również na nabożeństwo fatimskie w sobotę
(13 III) na godz. 18.00. Naszą wspólną modlitwę ofiarujemy w całości za papieża Franciszka i jego trwającą pielgrzymkę do Iraku, ale także z racji przypadającej w tym dniu 8. rocznicy wyboru kard. Jorge Bergolio na Stolicę Piotrową w Rzymie. Sami również pamiętajmy o tej intencji w naszych modlitwach.
8.Przed ołtarzem bł. Franciszki Siedliskiej ustawiliśmy puszkę, do której można składać ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.
9.Przed tygodniem informowaliśmy o ciekawej książce dotyczącej życia w cieniu pandemii i tajemnicy przemijania, autorstwa kapłana naszej Archidiecezji.
Książka jest wciąż dostępna u nas w sprzedaży. Zainteresowanych zapraszamy
do sklepiku, gdzie można też nabyć kartki i dekoracje świąteczne. Zaś dystrybucja wielkanocnych Świec Caritas rozpocznie się od przyszłej niedzieli.

Rekolekcje: Poniedziałek – Środa (08 - 10 marca 2021):
Msza z nauką rekolekcyjną o godz. 8.00 – 17.30 – 18.30.
Spowiedź poranna od 8.00 do 10.00 (z przerwą na naukę)
Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 10.00.
Spowiedź popołudniowa od godz. 15.00.
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja Najświętszego
Sakramentu do Mszy św. o godz. 17.30.
19.30 – Nauka stanowa dla Ojców (poniedziałek) i Matek
(wtorek) Dzieci I.-komunijnych.
20.00 –Adoracja Najświętszego Sakramentu.
21.00 – Apel Jasnogórski i błogosławieństwo.
Środa:
Na zakończenie Mszy św. wieczornej o godz. 18.30 – Uroczyste
błogosławieństwo końcowe relikwiami Krzyża świętego.
DOM POGRZEBOWY
KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POGRZEBÓW
ul. Bernardyńska 27—nowy kościół
(na tyłach kościoła OO. Bernardynów-Czerniakowska 2/4)
własna chłodnia i kaplica przedpogrzebowa
CAŁODOBOWE POGOTOWIE POGRZEBOWE

Parafia św. Stefana, ul. Czerniakowska 137, 00-720 Warszawa
61 1160 2202 0000 0000 9159 1568
www.swstefan.pl
Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku w godz.
0900-1000 i 1700-1800, w soboty 0900-1000; Tel. (22) 841 18 18
Kontakt do redakcji: gazetka.sw.stefana@gmail.com

