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Prawidło tygodnia:
„Lepiej jest iść słuszną drogą, potykając się, niż wielkimi krokami błądzić po
bezdrożach. Kto kuleje na słusznej drodze, idzie wprawdzie powoli, ale zbliża się do celu. Ktokolwiek zaś błądzi po bezdrożach, im szybciej podąża, tym
bardziej oddala się od celu. Jeśli zastanawiasz się, dokąd iść, złącz się z
Chrystusem. Ci, którzy są z Nim, nie błądzą, ale kroczą właściwą ścieżką”.
- św. Tomasz z Akwinu
Poniższy obraz był wystawiany przy ołtarzu na Uroczystość 3 Maja. Obecnie znajduje się w parafii, gdzie Proboszczem jest ks. Mirosław Jaworski.

CZYTANIE I
Dz 9, 26-31
Gorliwość nawróconego Szawła
Kiedy Szaweł przybył do Jeruzalem, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz
wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął
go i zaprowadził do apostołów, i opowiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał
Pana, który przemówił do niego, i z jaką siłą przekonania występował w Damaszku w imię Jezusa. Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie, z siłą
przekonania przemawiając w imię Pana. Przemawiał też i rozprawiał z hellenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Bracia jednak, dowiedziawszy się o
tym, odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu. A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, i obfitował w pociechę Ducha Świętego.
Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu.
Wypełnię moje śluby wobec czcicieli Boga. *
Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni,
będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają: *
«Serca wasze niech żyją na wieki».
Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi, *
oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy
pogańskie.

Jemu się pokłonią wszyscy śpiący w ziemi, *
przed Nim zegną się wszyscy, którzy staną
się prochem.
Moja dusza będzie żyła dla Niego, †
potomstwo moje Jemu będzie służyć, *
przyszłym pokoleniom o Panu opowie.
I sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, †
który się narodzi: *
«Pan to uczynił».

CZYTANIE II
1 J 3, 18-24
Miłujmy czynem i prawdą
Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serca. A jeśli serce
oskarża nas, to przecież Bóg jest większy niż nasze serca i zna wszystko.
Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność w Bogu, a o co prosić
będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i
czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy
wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak,
jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim;
a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę.
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.
Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę.
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

EWANGELIA
J 15, 1-8
Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przy-

przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza,
aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie
jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem
krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie
trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją
zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa
moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój
przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi
uczniami».
Rozważanie
Jezus jest krzewem winnym
Piąta Niedziela Wielkanocy - Jezus jest krzewem winnym
Szósta Niedziela Wielkanocy - Jezus jest złączony z Ojcem
Siódma Niedziela Wielkanocy - Jezus jest złączony ze swoim Kościołem
Przy uprawie winorośli przycina się pierwsze pączki, pierwsze kwiaty,
niektóre z pierwszych gron, wtedy krzewy dadzą piękne owoce. „Ja jestem
krzewem winnym, wy - latoroślami”. Związek organiczny. Dokonuje się to:
- przez modlitwę
- przez wiarę
- przez słuchanie słowa Chrystusa
- przez zachowanie przykazań
- Eucharystia źródłem życiodajnych soków
W ewangelii Mszy św. dnia 19 kwietnia br. ludzie szukają Jezusa. Szukać Jezusa to pomnażać w sobie wiarę w Chrystusa. „Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał”.
„Decydującym czynem, którego Bóg oczekuje od człowieka, jest wiara w Jezusa. Prawdziwe życie można otrzymać tylko od Niego” / Ks. Roman Bartnicki, Biblia w liturgii dni powszednich, 2016, s. 151 /. „Przyjść do Niego znaczy tyle samo, co wierzyć w Niego” / s. 154 /. „Jedność stała się nienaruszalna” - pisze Papież Benedykt XVI. Alegoria o krzewie winnym i latoroślach
ukazuje nierozłączność wierzących z Jezusem. On jest źródłem życia. Zjednoczenie przez miłość naszego życia z Jezusem. Jeśli to nastąpi wtedy nasze
życie wyda owoc - życie wieczne. Aż sześć razy słyszymy w tej wypowiedzi
słowo „Owoc”. To jest ten owoc twórczego planu Bożego, owoc Męki Syna
Bożego, owoc Zesłania Ducha Świętego. Ten owoc rodzi się i dojrzewa przez
wszelki trud i ból dnia powszedniego. Taki owoc rodzi się i dojrzewa w trudzie, dlatego „beze Mnie nic nie możecie uczynić”. Dlatego dużo słyszymy

dziś o konieczności trwania w Chrystusie, tylko „ten, kto trwa we Mnie, a Ja
w nim, przynosi owoc obfity”. / por. ks. Tadeusz Olszański CM, Głosząc
Ewangelię Królestwa, 1995, s. 119 /.
To zjednoczenie dokonuje się przez spożywanie chleba, który daje Jezus, a którym jest On sam. Pan Jezus daje do zrozumienia, że nasz stosunek
do Niego zostaje określony przez nasz stosunek do Eucharystii. „Jam jest
chleb życia. To jest chleb, który z nieba zstępuje, kto go spożywa, nie umrze.
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba”. Karmić się Chrystusem
znaczy modlić się, słuchać Jego słowa, Adorować Go obecnego w tabernakulum, realizować w praktyce Jego nauczanie, okazywać konkretną miłość bliźniemu, szanować stworzenie”. Chrystus ofiarował się za nas, abyśmy karmiąc się Nim mogli wzrastać w prawdzie i miłości. W ten sposób Eucharystia
staje się ucztą braterskiej komunii, lekarstwem boskiej nieśmiertelności,
źródłem nowej ewangelizacji oraz zwiastunem nadziei. Eucharystia staje się
źródłem miłości” / Jan Paweł II, Homilie 201, s. 511 /.
Wzrastanie wymaga oczyszczania. „Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was” - to Ewangelia Jezusa Chrystusa, Jego
słowo ma w sobie moc obcinania uschłych pędów i wskazuje na wartość
chrześcijańskiej ascezy. Wiara jest bliskością, wspólnotą. Jest trwaniem w
Chrystusie/ Ks. Stanisław Ormanty TCh, Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne, 2018, s. 613 /.
Czyszczenie winnic co ma uróść do wina
nie uniknie cieć
/ Bożena Anna Flak, W tę i z powrotem, 2020, s. 279 /.
„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym”.
„Ja jestem prawdziwym chlebem”
„Ja jestem światłością świata”
„Ja jestem dobrym pasterzem”
„Wytrwajcie we Mnie”.
„Wytrwajcie we Mnie” może oznaczać również trwanie na rozważaniu
słowa, kontemplowaniu, smakowaniu. Trwać to wytrwać mimo przeciwności, mimo presji świata i naporu kuszenia, ciążenia zwątpień. Słodkie i aromatyczne owoce otrzymane na zwykłym krzewie winnym to efekt nasłonecznienia, które umożliwia właściwą fotosyntezę. Jezus nigdy nie mówi
„musisz”, ale zawsze mówi: „jeśli chcesz”. Fundamentalną zasadą chrześcijańskiego życia jest trwanie w duchowym winnym krzewie, którym jest
Chrystus. Trwanie przez wiarę i miłość. Trwanie to próba wierności wierze.
Nigdy tego nie zapomnę. Czterdzieści lat temu jechałem autobusem
czterdzieści kilometrów do Warszawy. Pan otworzył walizkę, żebym zobaczył
- wiózł w walizce koperek do Warszawy. O tej porze roku. Mimo zimy. Zadowolony.
ks. Stanisław Stradomski

Intencje mszalne
Intencje modlitwy Żywego Różańca - Maj 2021
Za wstawiennictwem Maryi modlimy się do Boga:
Papieskie intencje:
•Ogólna: Aby finansiści współpracowali z rządem w celu uregulowania sfery finansowej i ochrony obywateli przed jej niebezpieczeństwami.
•Ewangelizacyjna: Abyśmy głęboko przeżywali sakrament pojednania,
tak aby na nowo doświadczyć nieskończonego miłosierdzia Bożego
•Za Papieża, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby Duch Święty obdarzał
ich mocą w przekazywaniu Dobrej Nowiny dzisiejszemu człowiekowi.
•Za całe dzieło Kościoła, wszystkich misjonarzy i misjonarki, aby Bóg błogosławił ich służbie i chronił przed zniechęceniem w obliczu trudności.
•O siły, zdrowie, wytrwałość i niegasnący entuzjazm dla osób konsekrowanych – szczególnie dla księży naszej parafii oraz sióstr Nazaretanek.
•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 przygniecionych trudnościami, depresją i rozpaczą, aby w Bogu złożyli
ufność i nie doznali wstydu.
•Prosimy, poślij Ojcze swego Ducha do naszych serc, by wciąż nas przemieniał i prowadził drogami zgodnymi z Twoją wolą i służenia Ci jak Maryja.
•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.
•W intencji osób niepełnosprawnych – o ich godne życie i rozwój.
•Za narody, aby uznały, że losy świata są w ręku Boga i ufały Mu w trudnych
czasach.
•Za dzieci, które w tym roku przyjmują Pana Jezusa po raz pierwszy w Komunii świętej, by nic nie odłączyło ich od Jego miłości.
•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.

PONIEDZIAŁEK 3 V – NMP KRÓLOWEJ POLSKI
7.00 Wynagradzająca za grzechy
8.30 + Grażynę BOCHNOWSKĄ w 20
rocz śm oraz Henryka, Marię KASPERKIEWICZ i zm. z rodz. KASPERKIEWICZ
i BARSZCZÓWÓW
10.00 +Helenę, Stanisława i Aleksandra
11.30 O Boże błogosł., opiekę Matki Najświętszej, zdrowie i potrzebne łaski dla
małżonków Rafała i Justyny z okazji 16
rocz. ślubu oraz ich córek Stefci i Tosi
13.00 +Zygmunta OBIDZIŃSKIEGO (3)
17.00 +Henryka BARTKOWIAKA (g 3)
19.00 + Zofię KISIELNICKĄ
WTOREK 4 V - ŚW. FLORIANA
6.30 W intencjach S. Malwiny - imienin.
8.00 + Henryka BARTKOWIAKA (g 4)
17.30 O Boże błogosł. dla Amelki SMULKO z okazji 13-tych urodzin
17.30+Zygmunta OBIDZIŃSKIEGO(g4 )
18.30 ROCZNICOWA – za zmarłych powierzonych modlitwom naszego kościoła:
+ Marię SOWA, Jerzego GAJA, Alicję
WARZEC, Apolonię MARCINIAK
18.30 O Boże błogosł., opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski dla Moniki z
okazji imienin i rocznicy urodzin
18.30 + Marię, Mieczysława, Barbarę,
Adama GORCZYCA, rodziców oraz zm z
rodzin GIERCZAKÓW, GORCZYKÓW i
KNOROWSKICH
ŚRODA 5 V
6.30 + Tadeusza CZYŻAK
6.30 O Boże błogosł. i łaskę zdrowia dla
Ireny KOWALCZYK w dniu imienin
8.00 + Henryka BARTKOWIAKA (g 5)
8.00 + Irenę SŁUPCZYŃSKĄ
17.30+Czesława Więckowskiego w 1 rocz
17.30 +Zygmunta OBIDZIŃSKIEGO (5)
18.30 +Małgorzatę GRZEGORZEWSKĄ
18.30 Intencja zbiorowa do M B N P:
•
Za wszystkich darczyńców i ofiarodawców wspierających nasza Parafię
CZWARTEK 6 V–Św. Filipa i Jakuba
6.30 Za dobrodziejów Zgromadzenia
Sióstr Nazaretanek

8.00 Przez wstawiennictwo Matki Bożej w intencji Panu Bogu wiadomej
17.30 +Zygmunta OBIDZIŃSKIEGO 6
17.30 + Elżbietę i Przemysława HNIEDZIEWICZ , Janinę i Olgę Kalbarczyk
18.30 + Henryka BARTKOWIAKA (6)
18.30 + Stanisławę KOWALCZYK w
miesiąc po śmierci
PIĄTEK 7 V
6.30 W intencjach S. Ludmiły-imienin.
8.00 + Stanisławę ROGOWSKĄ w 16
rocz śm oraz Helenę i Stanisława MIGDALSKICH
17.30 + Annę, Wincentego i Henrykę
17.30 +Zygmunta OBIDZIŃSKIEGO 7
18.30 + Henryka BARTKOWIAKA (7)
18.30 + Jerzego GAJA w miesiąc po
pogrzebie oraz ++Jadwigę, Władysława
GAJ, rodziców i Annę GAJEWSKĄ
SOBOTA 8 V - Św. Stanisława BM
6.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
8.00 + Stanisława TYCZYŃSKIEGO
8.00 + Henryka BARTKOWIAKA (8)
17.30 + Stanisława NOWICKIEGO
17.30 +Zygmunta OBIDZIŃSKIEGO (8
18.30 +Marię, Stanisława, Katarzynę,
Wojciecha, Teresę, Janinę, Józefa i Adama
18.30 +Stanisława i Sabinę Drapczyńskich
NIEDZIELA 9 V–VII Wielkanocna
7.00 Dziękczynna za łaski udzielone
rodzinie oraz o dalsze błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej dla niej
8.30 +Teresę POWAŁOWSKĄ w 1 rocz.
10.00 ZA PARAFIAN
11.30+Zygmunta OBIDZIŃSKIEGO (9)
13.00 Dziękczynna za wspaniałą kobietę, żonę, mamę i babcię Wandę DREWNIAK w dniu 80-tych urodzin
13.00 + Bogdana RÓŻAŃSKIEGO w 10
rocz śm, Jana i Marię RÓŻAŃSKICH
17.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Urszuli KOZŁOWSKIEJ z okazji 85 rocz urodzin
17.00 +Bożenę Pawlak pół roku po śm.
19.00 + Henryka BARTKOWIAKA (g 9)

Ogłoszenia Parafialne - 2/2

LITANIA DO KRÓLOWEJ BLOKOWISK - cz. 1 (autor - Grzegorz Kiciński)
Ukryty po kątach sumienia, ratuj nasz dom. Chryste, Ukochany –ratuj nasz dom
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z pokory i ciszy, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu ze wszystkich głupot, klęsk i zagubień, Boże, zmiłuj się nad
nami.
Duchu Święty, Źródło pocieszenia, które nie przemija, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Miłości w sercu Matki, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Panno przynieś, podaj, pozamiataj, - módl się za nami.
Święta wędrująca od kuchni do łazienki,
Święta z kłębkiem nerwów i z zapętlonym kablem od suszarki i żelazka,
Święta żono z marzeniami pod magnesami na lodówce,
Święta sprzątaczko po wszystkich,
Święta, o której pragnienia nikt nigdy nie zapytał i pewnie nie zapyta,
Święta padnięta nad padniętymi, - módl się za nami.
cdn...

***
Ogłoszenia Parafialne - 1/2
1.Wraz z ogłoszonymi przedwczoraj nowymi zasadami łagodzenia obostrzeń
sanitarnych chcemy powrócić do procesu formacyjnego Dzieci i Rodziców,
który został zatrzymany na czas III fali pandemii. We wtorek (04 V) o godz.
16.00 oczekujemy na dzieci z klasy 3B ze Szkoły Nr 190. W przyszłą niedzielę
(09 V) na godz. 15.00 zapraszamy na Mszę św. inicjacyjną dla dzieci z klasy
3A z tej samej Szkoły. Spotkanie formacyjne dla Rodziców odbędzie się w
następny czwartek (13 V) o godz. 19.30. Zapraszamy! Nowy, szczegółowy
plan spotkań został również przesłany drogą elektroniczną.
2.Wczoraj rozpoczęliśmy nabożeństwa majowe, które przez cały miesiąc będą sprawowane o godz. 18.00, pomiędzy wieczornymi Mszami, także w niedziele. Przy tej okazji wyjaśniamy, że tradycyjne majówki przy kapliczkach, z
udziałem kapłana, przynajmniej do połowy miesiąca, nie będą mogły normalnie się odbywać. Niestety wciąż jesteśmy zobowiązani do noszenia maseczek i zachowania dystansu, co utrudnia formalne przeprowadzanie tych
nabożeństw, choć nie wyklucza możliwości prywatnego ich organizowania.
3.Dziś Msza św. w intencjach członków Kół Żywego Różańca w naszej Parafii
zostanie odprawiona o godz. 17.00. Niestety, z racji obowiązujących rygorów
pandemicznych, kolejne spotkanie całej Wspólnoty KŻR na razie także nie
może się odbyć.
4.Dziś także przypada Dzień Narodowej flagi. Udekorujmy okna i balkony w
odpowiedni sposób, dając wyraz przywiązania do naszych narodowych barw
i symboli, także w obliczu Rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 maja, którą
będziemy obchodzić jutro wraz z Uroczystością Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski. Msze odprawimy jutro (3 V) według porządku niedzielnego.

V Niedziela Wielkanocna
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5.W najbliższą II. sobotę miesiąca (8 V) w Warszawie przypada Uroczystość
Matki Bożej Łaskawej, głównej Patronki Miasta. Z tego powodu liturgiczne
obchody święta głównego patrona Polski, św. Stanisława, będziemy celebrować w stolicy dopiero w poniedziałek (10 V).
6.Przypominamy, że został ustalony nowy termin udzielenia Sakramentu
Bierzmowania młodzieży naszej Parafii. We wtorek (11 V) rozpoczniemy
ostatni etap przygotowań dla Kandydatów z obu grup wiekowych. Uroczystość Bierzmowania ma się odbyć w naszej Parafii jeszcze przed wakacjami
w czerwcu tego roku.
7.Wciąż apelujemy o zachowywanie podczas nabożeństw w kościele niezbędnych zasad sanitarnych (dystans / dezynfekcja / maseczka / Komunia św.
przyjmowana u szafarza udzielającego jej według określonego sposobu). W
związku z ogłoszoną nową zasadą obłożenia wnętrz obiektów sakralnych, w
naszym kościele może jednocześnie przebywać 35 osób, wliczając w to chór
zakonny udostępniany dzięki życzliwości Sióstr Nazaretanek.
8.Sakramentalny
związek
małżeński
zamierzają
zawrzeć:
MARCIN KOWALSKI, kawaler z parafii Imienia NMP w Międzylesiu i BARBARA MARIA KOPAŁA, panna z naszej Parafii – zapowiedź II.
PIOTR ANDRZEJ DRÓBECKI, kawaler z parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Aninie i GAJA MARTA CZARNECKA, panna z naszej Parafii – zapowiedź I. Narzeczonych polecamy modlitwie naszych Parafian. Gdyby ktoś
znał przeszkody, uniemożliwiające zawarcie sakramentu małżeństwa pomiędzy wymienionymi osobami, proszony jest o kontakt z duszpasterzami.
9.Społeczność Szkoły Podstawowej Nr 190, z terenu naszej Parafii, ubiega się
o remont szkolnej stołówki w ramach konkursu, który organizuje jedna z
firm rynku AGD. Możemy im w tym pomóc głosując codziennie na tę Szkołę
przez Internet. Akcja trwa do 15 maja. Dokładny opis znajdziemy też w naszej gazetce i na stronie parafialnej. Aby oddać głos należy zarejestrować się
na stronie: www.kolorowestolowki.amica.pl, znaleźć naszą szkołę po kodzie
pocztowym 00-719, powyżej 350 uczniów i kliknąć „Oddaj głos”.
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

