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Prawidło tygodnia:
„Któż zdoła godnie opisać te uderzenia Serca Jezusowego, te znaki nieskończonej Jego miłości, gdy ludziom udzielał darów najwyższych, gdy siebie dawał w Eucharystii, gdy nam dawał Matkę Najświętszą i udzielał Kapłaństwo?!”.
- Pius XII
Już 11 czerwca rozpoczną się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej.
Św. Alojzy Scrosoppi jest patronem piłkarzy.
Pamiętajmy zwłaszcza o Polskiej Reprezentacji.
Poniedziałek, 14 czerwca: Polska – Słowacja (Petersburg, godz. 18.00)
Sobota, 19 czerwca: Hiszpania – Polska (Sewilla, godz. 21.00)
Środa, 23 czerwca Szwecja – Polska (Petersburg, godz. 18.00)

Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony, a Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie.

CZYTANIE I
Rdz 3, 9-15
Obietnica odkupienia
Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: «Gdzie
jesteś?» On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się». Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że
jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?»
Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi
owoc z tego drzewa i zjadłem». Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty:
«Dlaczego to uczyniłaś?» Niewiasta odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł i zjadłam». Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: «Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich; na brzuchu będziesz się
czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam
nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę».
Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *
Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl swe ucho *
na głos mojego błagania.
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, *
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia, *
aby Ci służono z bojaźnią.

Pokładam nadzieję w Panu, †
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, *
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka *
niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska, *
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela *
ze wszystkich jego grzechów.

CZYTANIE II
2 Kor 4, 13 – 5, 1
Nadzieja apostolskiego życia
Bracia: Mamy tego samego ducha wiary, według którego napisano:
«Uwierzyłem, dlatego przemówiłem», my także wierzymy i dlatego mówimy,
przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także
nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby łaska, obfitująca we wdzięczność wielu, pomnażała się Bogu na chwałę.
Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz
człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia
na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co
widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to
zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Wiemy bowiem, że kiedy nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od
Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie.

Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony, a Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie.

EWANGELIA
Mk 3, 20-35
Szatan został pokonany
Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że
nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby
Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów». A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i mocą władcy
złych duchów wyrzuca złe duchy». Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im
w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli
dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli
więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się
ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu
zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi.
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się
ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu
wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego». Tymczasem nadeszła
Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać.
A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i
bracia na dworze szukają Ciebie». Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i
którzy są moimi braćmi?» I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł:
«Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem,
siostrą i matką».
Rozważanie
Walka dobra ze złem
Rocznica Poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
11 czerwca 1899 roku papież Leon XIII dokonał poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. 27 lipca 1920 r. na Jasnej Górze - Akt
poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Jezusa. 28 października
1951 r. - akt poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa przez Sługę Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Byłem wtedy w VIII
klasie, czyli pierwszej klasie szkoły średniej w Szkole Księży Salezjanów w
Lądzie nad Wartą. 6 czerwca 1999 r. w Elblągu, podczas trwania siódmej
apostolskiej pielgrzymki do Polski w czasie nabożeństwa czerwcowego w
obecności 300 tysięcy wiernych Papież Jan Paweł II o kochającym nas Sercu
Bożym:
1.Twemu Sercu cześć składamy, o Jezu nasz, o Jezu.
2.Serce Jezusa źródło życia i świętości.
3.Szczęsliwi, którzy strzegą przykazań, w każdym czasie czynią, co sprawiedliwe.

4. Kontemplujmy serce Jezusa, które jest źródłem życia, gdyż przez nie dokonało się zwycięstwo nad śmiercią.
W najbliższy piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Na chrześcijańskie świadectwo składają się:
1. Zażyłość z Jezusem
2. Wewnętrzne przekonanie
3. Gotowość powiedzenia tego, co się wie
Ktoś mówi, że pomodli się w domu i nie musi chodzić do Kościoła. Zażyłości
z Jezusem nie ma. Jan Paweł II w kazaniu na dzień dzisiejszy „Kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką” pisze: „Istotnie, jeżeli Bóg zechciał wejść w naszą historię, przyjąwszy ludzką naturę, to jest to pewnym
dowodem, że pragnie i chce być poznany, miłowany i naśladowany w swojej
historycznej i konkretnej obecności. Doskonale rozumiał to pierwsze wymaganie woli Bożej, którym jest wiara w Chrystusa i w Kościół święty Jan
Chrzciciel de La Salle. Pragnął dlatego Szkół Chrześcijańskich dla wychowania i formacji dzieci i młodzieży na spotkanie z Chrystusem. Razem z wiarą
w Chrystusa jest również wolą Bożą życie łaski. Wreszcie, wolą Bożą jest bez
wątpienia gorliwość w miłości” / Homilie 2011, s. 437 /.
1. Klasę VIII miałem u Salezjanów - 1951/52. Była Dobranocka - codziennie
słuchałem o Św. Księdzu Janie Bosko, Założycielu.
2. Klasa IX w Katolickim Liceum Św. Augustyna w Warszawie - 1952/53.
3. Klasa X i XI w Niższym Seminarium Duchownym - 1953/55.
Od lat mieszkam w parafii, gdzie Siostry Nazaretanki prowadzą szkołę Podstawową i Liceum, a ja wiarę w Chrystusa, życie łaski, gorliwość w miłości
widzę codziennie. W Biblii służba ma jeszcze jeden wymiar oprócz niesienia
pomocy - wypełnienie woli Bożej.
W 1959 r., ostatnie wakacje w Seminarium, spędziłem dwa tygodnie w
Komańczy w pokoju po Prymasie. I można było zasnąć, mówi na to parafianka. W czasie święceń kapłańskich udzielonych przez Czcigodnego Sługę Bożego Prymasa Tysiąclecia, dziękując Mu w imieniu wyświęconych, powiedziałem: 23-ci Papież, 23 święconych, 23 róże dla Waszej Eminencji. Rok
przed swoją śmiercią przeprowadził wizytację kanoniczną parafii, w której
byłem najpierw rektorem następnie pierwszym proboszczem. Od wizytacji
minęło 41 lat, wczoraj cały wieczór czytałem książkę pt. - „Polska jest jedna”
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W kazaniu w dniu święceń powiedział do
nas: głoście Ewangelię. Głoście z miłością. Od lat komentujemy Ewangelię
każdego dnia, nie tylko w niedzielę. Założyłem gazetkę parafialną w 1998 r.,
która ukazuje się co niedzielę z moją homilią, przypuszczam, że mam w sumie pół miliona egzemplarzy. Można gazetkę w domu dać komuś, kto nie
może chodzić do kościoła np. z powodu choroby czy starości. A od roku gazetka jest na stronie naszej parafii w Internecie. Kilka lat temu ksiądz drukował dowody na istnienie Boga św. Tomasza, czy ksiądz mógłby je wydrukować jeszcze raz - ktoś pisze. Mój sylogizm powtarzam co kilka lat: Jeżeli Pan
Jezus uważał się za Syna Bożego i udowodnił to, za kogo się uważał przez

cuda, zwłaszcza Zmartwychwstanie, to był Synem Bożym. Jeżeli był Synem
Bożym, to mówił zawsze prawdę. A mówił „Ojcze Nasz, który jesteś w niebie”. Więc jest Bóg. Wierzę w Boga, bo wierzę Jezusowi.
W Katechizmie jest pytanie: Komu udziela się sakramentu Chrztu? I jest taka odpowiedź: człowiekowi, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym.
I czytanie: Rdz 39-15
Wąż obiecał, że poznają wszystko, a tymczasem tym, co poznali, jest ich nagość. U Adama i Ewy pojawiają się strach i lęk, a przecież wcześniej nie bali
się Boga. Butne stwierdzenie szatana „Na pewno nie umrzecie. Ale otworzą
się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło”. Podważa zaufanie do
Boga. Wzbudza pragnienie samostanowienia. Tymczasem Bóg zdefiniował
grzech jako śmierć.
II czytanie: 2 Kor 4,13- 5,1
Apostoł Paweł odsłania tajemnicę wytrwałości - Duch wzrasta, upływ czasu
przysparza człowiekowi piękna duchowego. Kontynuacja wątku wiary i pełnienia woli Bożej. Cieszy się, że prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa może głosić innym.
Ewangelia: Mk 3,20-35
Opozycja wobec Jezusa - krewnych i uczonych w Piśmie. Natomiast kiedy
człowiek staje się bratem Jezusa, wtedy rozumie, co Jezus mówi. Braćmi stajemy się przez życie słowem Pana. 31 maja w Święto Nawiedzenia NMP w
Ewangelii tego dnia, w Magnificat, nie ma ani słowa o walce dobra ze złem.
Magnificat mówi Najświętsza Maryja Panna wolna od grzechu pierworodnego. Mówi o Bogu i o sobie pozytywnie. Powiedzenie Sługi Bożego Kardynała
Stefana Wyszyńskiego - wszystko postawiłem na Maryję -nas stawia na nogi.
- Wielbi dusza moja Pana - pierwsze słowo maryjnego hymnu to uwielbienie.
Raduje się duch mój w Bogu zbawcy moim - uniesienie, radość ducha, bo
Bóg króluje.
- Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy - Już przy Zwiastowaniu nazwała
siebie służebnicą.
- Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia - błogosławić tzn. uważać Maryję za szczęśliwą.
- Gdyż wielkie rzeczy u czynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego - Jego
świętość jest obecna wśród nas.
- A Jego miłosierdzie nad tymi, którzy się Go boją - u źródeł pojęcia bojaźni
Bożej leży lęk, który ogarnia człowieka wobec potęgi Bożej i Majestatu.
Oznacza łaskę, łaskawość, życzliwość, lojalność, miłość, to Boży porządek,
boży tzn. prawdziwy.
- Okazał moc swego ramienia - Bóg jest prawdziwym Panem, władcą
wszechświata i to jest dobra nowina dla wszystkich ludzi.
- Ujął się za swoim sługą Izraelem - wszystkie pokolenia będą uważały Maryję za swoją szczęśliwą i błogosławioną matkę, przez którą stało się zbawienie.
Ona może najlepiej nauczyć nas Chrystusa / por. Ks. Stanisław Ormanty
TChr, Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne, 2018, s. 896-906 /.
ks. Stanisław Stradomski

Intencje modlitwy Żywego Różańca Czerwiec 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: Za młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa
wspierani przez chrześcijańskie wspólnoty, aby wzrastali w miłości i byli wobec siebie nawzajem wielkoduszni , wierni i cierpliwi.
*Za papieża Franciszka i wszystkich pasterzy o odważne głoszenie Bożej
prawdy. * Za wspólnotę Kościoła, aby wzrastała ku Bożej chwale. * 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 wątpiących i zagubionych, aby pobudzeni do wiary poznali Bożą
dobroć. * Za starszych, samotnych i chorych, aby Bóg otaczał ich swoją troską i obdarzał tym, czego potrzebują. * 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. * Aby Bóg, który
kieruje losami świata, prowadził nas drogami pokoju oraz nauczył mądrze
rozwiązywać spory i konflikty interesów. * Za młodych ludzi przygotowującą
się do sakramentu bierzmowania, aby byli otwarci na działanie Ducha Świętego. * W intencji osób niepełnosprawnych – o ich godne życie i rozwój. * O
Polskę – Ojczyznę naszą, aby pozostała krajem katolickim, o pokój i pojednanie w Ojczyźnie oraz za rządzących, aby służyli społeczeństwu w duchu
odpowiedzialności. * 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.
Ogłoszenia Parafialne - 1/2
1.Raz jeszcze dziękujemy wszystkim za udział w Uroczystości Bożego Ciała: Kapłanom i S. Nazaretankom, szczególnie tym, które dekorowały kościelny i procesyjny ołtarz, Ks. Piotrowi i całej Liturgicznej Służbie Ołtarza, lektorom, starszym
i młodszym ministrantom, dziewczynkom, które sypały kwiatki, osobom z Kół
Żywego Różańca, niosącym sztandary, figurę Matki Bożej, panom od baldachimu i nagłośnienia, wszystkim, którzy udekorowali swoje okna i balkony na znak
czci dla Jezusa Eucharystycznego. Bóg zapłać za to piękne świadectwo wiary!
2.Przypominamy o nabożeństwach czerwcowych, które odprawiamy codziennie
o godz. 18.00, także w niedziele.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 7 VI
6.30 + Witolda LAZAROWICZA oraz
++ Zofię i Józefa LAZAROWICZ
8.00 + Stanisławę KARWOWSKĄ
(greg 7)
17.30 + Marię GRYCZ w 14 rocz śm
oraz za zm rodziców GRYCZÓW i ŁODZIŃSKICH
17.30 + Urszulę DOLATA w 15 rocz śm
18.30 + Floriana (m) PROC
18.30 W intencjach powierzanych Bogu
przez przyczynę bł. Marii od P.J. Dobrego Pasterza – Franciszki Siedliskiej
18.30 + Bernarda WOLANOWSKIEGO
(greg 20)
WTOREK 8 VI
6.30 + Barbarę BUERGER w 1 rocz śm
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
17.30 + Floriana PROC ( greg 8)
17.30 +Stanisławę KARWOWSKĄ (g 8)
18.30 + Jadwigę KASIOSREK
18.30+Bernarda WOLANOWSKIEGO21
ŚRODA 9 VI
6.30 Za dobrodziejów Zgromadzenia
Sióstr Nazaretanek
8.00 + Stanisławę KARWOWSKĄ (g 9)
8.00 ++ Mariannę, Annę i Zofię
17.30 ++ Gabrielę KARTASIŃSKĄ i
Tadeusza OTRĘBSKIEGO
17.30 O wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo dla Alicji z okazji urodzin i
opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
18.30 + Floriana PROC (greg 9)
18.30+Bernarda Wolanowskiego g 22
18.30 Intencja zbiorowa do Matki Bożej
NP: • W intencji Panu Bogu wiadomej •+ Alinę SOKOŁOWSKĄ • + Czesława WIERZBICKIEGO w 8 rocz śm • +
Władysławę MIKULSKĄ
CZWARTEK 10 VI
6.30 + S. Józefę GAGLIARDI
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
17.30+Stanisławę KARWOWSKĄ (g 10)
17.30 + Floriana PROC (greg 10)
18.30 W intencji Ireny SOCHAN z okazji 90 urodzin
18.30 + Aleksandra
18.30 +Bernarda Wolanowskiego (23)

PIĄTEK 11 VI – UROCZYSTOŚĆ
NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA
6.30 W intencjach S. Antoniny FELUKS - imieninowa
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
17.30 O radość życia wiecznego dla
Andrzeja i zmarłych z rodziny
17.30 + Julię MENCZYK
17.30 + Floriana PROC (greg 11)
18.30 W intencji Idalii z okazji 11 rocz
urodzin
18.30+Stanisławę KARWOWSKĄ (11)
18.30 +Bernarda Wolanowskiego (24)
SOBOTA 12 VI – NIEPOKALANEGO SERCA NMP
6.30 +Bernarda Wolanowskiego (25)
8.00 ++ Helenę, Antoniego i ++ z
rodziny CALSKICH i KRZYŻAKÓW
8.00 O światło Ducha Świętego, Boże
błogosł. i wszelkie potrzebne łaski dla
S. Przełożonej Haliny z racji imienin
17.30 + Witolda MAKOWSKIEGO,
Henrykę i Stanisława HOROŚ oraz ++
Franciszka i Marię MAKOWSKICH a
także + Romana GOŁĘBIOWSKIEGO
17.30 + Floriana PROC (greg 12)
18.30+Stanisławę KARWOWSKĄ (12)
18.30 + Lucjana (m) BEJM w 11 rocz
śm oraz ++ Piotra i Bronisławę
WIERZBICKICH
NIEDZIELA 13 VI
7.00 W intencjach S. Antoniny SŁOWIKOWSKIEJ - imieninowa
8.30 O błogosławieństwo Boże i dary
Ducha Świętego dla Anny, Michała,
Rafała i Joanny
8.30 +Bernarda Wolanowskiego (26)
10.00 ZA PARAFIAN
11.30+Kazimierza WAJSZCZAKA,
Juliannę, Antoniego, Annę Wajszczak
oraz Stefanię i Bronisławę Turek
13.00 + Henryka SUCHCICKIEGO w
21 rocz śm i ++ z rodziny
13.00 + Floriana PROC (greg 13)
17.00 ++ Michalinę, Henryka, Izabelę,
Andrzeja, Marię i Mieczysława
19.00+Stanisławę KARWOWSKĄ (13)

Ogłoszenia Parafialne - 2/2
X Niedziela Zwykła
6 czerwca 2021

3.Dziś o godz. 15.00 na ostatnią Mszę św. inicjacyjną przychodzą dzieci z klasy
3B Nazaretu, a we wtorek (08 VI) o 16.00 rozpocznie się ostatnie spotkanie formacyjne przed I. Komunią dla dzieci z klasy 3B ze Szkoły Nr 190. Uroczystość I.
Komunii św. dla wszystkich dzieci odbędzie się za dwa tygodnie w sobotę 19 VI.
4.Dziś też Msza św. w intencjach członków Kół Żywego Różańca ‒będzie sprawowana o godz. 17.00. Spotkanie całej Wspólnoty, jeśli pozwolą warunki sanitarne, odbędzie się po wakacjach.
5.Jutro, w I. poniedziałek miesiąca, podczas Mszy św. o godz. 18.30 będziemy
modlić według intencji przedstawianych Bogu za pośrednictwem św. S. Franciszki, założycielki Sióstr Nazaretanek. Intencje można składać przed ołtarzem z
jej relikwiami.
6.W piątek (11 VI) obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Tego dnia odnowimy razem Akt Poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa. Nie będzie tradycyjnego piątkowego postu.
7.W sobotę (12 VI) przypada wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej
Maryi Panny.
8.Potwierdzamy, że za 2 tygodnie, w niedzielę (20 VI), od godz. 8.30 nasza Parafia będzie gościć Księdza Biskupa Pomocniczego Warszawskiego Piotra Jareckiego, który będzie obecny w naszej wspólnocie przez cały dzień i dokończy rozpoczętą rok temu wizytację kanoniczną, a podczas Mszy św. wieczornej o godz.
19.00 udzieli Sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej Parafii. Już dziś zapraszamy na to wyjątkowe spotkanie.
9.Nadal prosimy o stosowanie podczas nabożeństw niezbędnych zasad sanitarnych (dystans/dezynfekcja/maseczka). Stale rośnie liczba zaszczepionych i
ozdrowieńców, ale w kościołach ciągle obowiązuje nas odpowiedni limit osób i
stosowny dystans.
10.Władze Dzielnicy Mokotów zachęcają do udziału w trwającym
w Polsce Narodowym Spisie Powszechnym, prowadzonym przez Internet, bądź
telefonicznie, z pomocą rachmistrza lub dedykowanej infolinii telefonicznej o
numerze: 22.279.99.99.
11.Z kolei Komenda Stołeczna Policji przestrzega mieszkańców przed oszustami
działającymi metodą «na wnuczka» lub «na policjanta».
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

