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Parafia

Herb Biskupa Piotra Jareckiego (archidiecezja.warszawa.pl)

Prawidło tygodnia:
„Jak okręt bez sterów i kotwicy jest igraszką wiatrów, tak naszym rozumem
miotają błędne myśli bez kotwicy wiary”.
- św. Jan Chryzostom

Dzisiaj nasza Parafia przeżywa dzień szczególnej radości goszcząc Biskupa
Pomocniczego naszej Archidiecezji Księdza dr Piotra Jareckiego,
który przez cały dzień uczestniczy w naszej modlitwie, finalizując rozpoczętą
przed rokiem wizytację kanoniczną Parafii. Ks. Biskup na każdej Mszy św.
przyjmuje relacje z działalności grup i wspólnot parafialnych za okres ostatnich 5 lat, a podczas Mszy św. o godz. 19.00 udzieli Sakramentu Bierzmowania blisko 30-osobowej grupie młodzieży naszej Parafii. Serdecznie witamy
Jego Ekscelencję Księdza Biskupa w naszej Wspólnocie i prosimy o umocnienie nas w wierze, nadziei i miłości swoim świadectwem, zanoszoną modlitwą i udzielanym błogosławieństwem.

Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.

CZYTANIE I
Hi 38, 1. 8-11
Bóg jest władcą morza
Z wichru Pan zwrócił się do Hioba i rzekł: «Kto bramą zamknął morze, gdy
wyszło z łona wzburzone, gdy chmury mu dałem za ubranie, za pieluszki –
ciemność pierwotną? Złamałem jego wielkość mym prawem, wprawiłem
wrzeciądze i bramę. I rzekłem: Aż dotąd, nie dalej! Tu zapora dla twoich fal
nadętych».
Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana.
Ci, którzy statkami ruszyli na morze, *
by handlować na wodach ogromnych,
widzieli dzieła Pana *
i Jego cuda wśród głębin.
Rzekł i zerwał się wicher, *
burzliwie piętrząc fale.
Wznosili się pod niebo, zapadali w ot-

chłań, *
ich dusza truchlała w niedoli.
Wołali w nieszczęściu do Pana, *
a On ich wyzwolił od trwogi.
Zamienił burzę na powiew łagodny, *
umilkły morskie fale.
Radowali się ciszą, która nastała, *
przywiódł ich do upragnionej przystani.
Niech dziękują Panu za dobroć Jego, *
za Jego cuda wobec synów ludzkich.

CZYTANIE II
2 Kor 5, 14-17
Wszystko stało się nowe
Bracia: Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden
umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł
Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za
nich umarł i zmartwychwstał. Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie
znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym
stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.

Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.
EWANGELIA
Mk 4, 35-41
Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów:
«Przeprawmy się na drugą stronę». Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak
jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w
tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu,
nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?» On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł
do jeziora: «Milcz, ucisz się!» Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza.
Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!» Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: «Kim On jest właściwie, że
nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?»

Rozważanie
Jakże wam brak wiary / Mk 4,40 /
Gdy 8 czerwca we Wspomnienie Św. Jadwigi Królowej czytaliśmy słowa Jezusa skierowane do uczniów: „Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście
światłem świata” / Mt 5,13-16 /, Jan Paweł II tak to komentował: „Nie, że
powinni być, lecz, że są solą ziemi. Nie jest się Jego prawdziwym uczniem,
jeśli się nie jest solą dla ziemi. Uczeń nadaje ferment moralny, coś, co nadaje
smak i wzmacnia. Takim fermentem może być tylko cnota. Nie tylko ci zaangażowani. Wszyscy jesteście uczniami Chrystusa. Jakie wnioski praktyczne
wypada nam wyprowadzić z tych czytań? Mnie się wydaje, że należy wyprowadzić te wnioski: przede wszystkim pogłębienie wiary i życie wewnętrzne.
Na drugim miejscu zaangażowanie w działalności apostolskiej. Życzę abyście
odnowili w sobie świadomość osobistą i wspólnotową. Jest to rzecz godna
podziwu - być uczniem Chrystusa” / Homilie 2011, s. 379-384 /.
Pogłębienie wiary - przez lekcje religii w szkole. Przez wychowanie.
Jak można coś pogłębić, jeśli się nic o tym nie wie. Na kolędzie mama trzymała małe dziecko na ręku i mówiła do księdza: już umie się żegnać i okazywała jego rączką, jak się żegna. Mimo objawienia się Boga w Chrystusie, słyszę w autobusie zdanie: widziałaś Pana Boga, głupia. Trzeba pogłębić to myślenie, bo przecież nie może być tak, że dwa miliardy chrześcijan się myli, a
dziecko ma rację. Całej katechizacji we wszystkich klasach dałbym tytuł z
dzisiejszej niedzieli: Kim właściwie On jest? / Mt 8, 27 /. „Osoba Jezusa ciągle niepokoi, prowokuje i zmusza do myślenia” / ks. Z. Podlejski, Boże ziarno 2005, s. 274 /. Przedmiot Apologetyka Totalna w Seminarium Duchownym / obrona wiary z punktu naukowego / oparta jest na Zmartwychwstaniu
Jezusa. Wszyscy wiemy, że modlitwa rozjaśnia umysł i rozszerza serce. Dobrze jest mieć coś, co się lubi w chrześcijaństwie. Pamiętam osoby, które
przez dziesięć lat chodziły co tydzień na zebrania Akcji Katolickiej. Albo
książka. Prasa katolicka: Tygodniki: „Idziemy”. „Niedziela”. „Gość Niedzielny”. Dziennik: „Nasz Dziennik”.
„Życie wewnętrzne - pracą społeczną. Musi więc być w duszy światło,
nie może być ciemności. Trzeba pracować, by je wykrzesać, by zapłonęło. To
łatwo nie przychodzi. Bez wysiłku, bez ofiary, bez wyrzeczenia, nie staje się.
Atmosferę pokoju trzeba wnieść naprzód w środowisko pracy. Również
gruntowność i skupienie, które są tak bardzo potrzebne do pracy społecznej,
zdobywamy przez pracę wewnętrzną. Musi być dla pracy społecznej podkład
myślowy, wydajność pogłębia się i podnosi właśnie przez życie wewnętrzne” / Stefan Kardynał Wyszyński, Źródła odrodzenia 1993, 137- 143 /. Pisałem pracę pt. - „Moralne problemy pracy zawodowej”.
Dziękuję za wyrażenie - praca wewnętrzna. Jan Paweł II mówi, że czło-

-wiek, który często się spowiada, rzeźbi siebie.
Na czym polega brak wiary Apostołów? Na braku zaufania i na zwątpieniu w Jego miłość. Uczniowie pragną przeprawić Jezusa na drugi brzeg /
10 km /, w rzeczywistości to On pomaga im przedostać się bezpiecznie do
celu. Jezus pragnie ich pouczyć, że siły zła w różnoraki sposób próbują przeszkodzić w szerzeniu Ewangelii, przez burze, przeciwności, niezrozumienie,
odrzucenie. Nie potrafią zaufać. Brakuje im mocy. Tą mocą jest wiara.
Uczniów przed utonięciem uratowało to, że zabrali ze sobą Jezusa. Wierzyć
oznacza ufać Bogu także wtedy, gdy jest się w morskich odmętach. Bóg objawia się przez moc, ale nade wszystko przez miłość / por. Ks. Stanisław Ormanty TChr, Żywe bowiem jest słowo Boże, 2018, t. II, s. 230 /. Istnieją dwie
drogi poznania Boga / ! /: świat i Jezus Chrystus.
Dwa dowody św. Tomasza z Aquinu na istnienie Boga:
1. Dowód z przyczynowości:
Wszystko, co istnieje ma swoją przyczynę.
Świat istnieje.
Więc świat ma swoją przyczynę. Bóg.
2.Dowód z ruchu:
Wszystko, co się rusza zostaje wprawione w ruch przez siły z zewnątrz.
Świat się rusza.
Więc istnieje motor, który wprawił świat w ruch. Bóg.
ks. Stanisław Stradomski
***
WSPOMNIENIE
S. Malwina od Dzieciątka Jezus {Kazimiera Owczarek (1923-2021)}
Do wewnętrznej okładki brewiarza śp. Siostra Malwina miała przyklejoną karteczkę z własnoręcznie napisanymi słowami: „Jezu bądź moją radością na ziemi, a nagrodą w niebie. Wszystko dla Ciebie Panie – Ty jesteś dla
mnie wszystkim. Uczyń całe moje życie pieśnią ku Twojej chwale”. Towarzysząc Siostrze Malwinie na wspólnej drodze życia konsekrowanego, mogłyśmy doświadczać jak wypełniają się te słowa w Jej życiu. Prawdziwa radość,
pragnienie nieba, głębokie spojrzenie na codzienność, bliskość i troska o
wspólnotę, to były cechy, którymi obdarowywała nas i wszystkich tych,
z którymi się spotykała. Naturalna łatwość do wsłuchiwania się w drugiego
człowieka sprawiała, że zawsze otoczona była gronem sióstr, krewnych, przyjaciół i uczennic w szkole. Odniesienie wszystkich spraw, sytuacji i ludzi do
Boga było czymś podstawowym, naturalnym i najważniejszym, w tym właśnie świetle możemy odczytywać Jej życie. Siostra Malwina – Kazimiera Owczarek urodziła się 5 stycznia 1923 roku w miejscowości Marianów, pow.
kielecki. Ojciec Józef ożenił się z Wiktorią Misztal, z którą miał dwoje dzieci
Aleksego i Weronikę. Gdy córka miała 4 lata zginęła tragicznie żona podczas
prac na roli przy młocce. Józef ożenił się po raz drugi z Antoniną Ruszkowską, z którą miał czworo dzieci: syna Henryka oraz trzy córki; Józefę, Kazimierę - późniejszą Siostrę Malwinę i zmarłą w tym roku Jadwigę. Rodzina
bardzo pielęgnowała tradycje religijne i patriotyczne.

Rodzicom zależało na wykształceniu dzieci, o co dbał zwłaszcza ojciec. W
zbiorach rodzinnych pozostało wiele książek, część z nich przepisywanych
przez ojca ręcznie. Na podstawie wspomnień Siostry o domu rodzinnym,
wydaje się, że w latach młodzieńczych ukształtowała się w niej postawa ciekawości świata, głębokiego spojrzenia na rzeczywistość i prawdziwej
wdzięczności, co zaowocowało decyzją o wstąpieniu do Zgromadzenia Sióstr
Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, 30 maja 1946 roku w Warszawie. Nowicjat odbyła Siostra w Ostrzeszowie, gdzie po dwóch latach 8 stycznia 1950 roku złożyła pierwsze śluby.
Przez kolejne 5 lat posługiwała w kuchni i refektarzu dla dzieci w Warszawie,
by wrócić do Ostrzeszowa na półroczne przygotowanie do profesji wieczystej, którą złożyła 21 stycznia 1956 roku przyjmując predykat od Dzieciątka
Jezus. Przez wszystkie lata życia zakonnego Siostra posługiwała tylko w
dwóch domach Zgromadzenia: w Ostrzeszowie i Warszawie. Zajmowała się
obowiązkami domowymi, katechezą i pracą w internacie. Od 1976 roku
przez 23 lata była zakrystianką w tutejszej parafii p.w. św. Stefana Króla Wyznawcy. Te lata współpracy z s. Beniaminą Nowak, ks. Kanonikiem Stanisławem Stradomskim, proboszczem parafii i wiernymi świeckimi wspominała
ze szczególnym sentymentem. W kazaniu z okazji ostatniego Jubileuszu – 75
-lecia życia zakonnego - ks. Kanonik wspomniał, że ewangelizowała nawet
przez układane w kościele kwiaty. Gdy zdrowie i podeszły już wiek nie pozwalały siostrze na dalszą pracę w zakrystii, Siostra Malwina w wieku 76 lat
podjęła pracę w szatni szkolnej przez 15 lat, czyli do 91 roku życia oraz dbała
o kaplicę domową. Najważniejszym, jednakże, pierwszym i ostatnim Jej
apostolatem była modlitwa. Każde zaangażowanie w pracę i spotkania
z ludźmi wypływały z głębokiej i bliskiej relacji z Bogiem. Swoją modlitwą
wspierała rodzinę Barbary i Dariusza Kruszewskich z Wasilkowa ze Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny. Kiedy przez długie lata mieszkała przy kaplicy niejednokrotnie słyszałyśmy jak z czułością zwracała się do Jezusa –
„kiedy po mnie przyjdziesz mój Kochany Sąsiedzie”. Ceniła modlitwę wspólną, pomimo choroby i niedomagań zawsze starała się być Jej wierną, często
mimo słabnących sił nie chciała opuszczać kaplicy. Wszystko to promieniowało na życie wspólne, które było dla niej naturalną kontynuacją życia modlitwy. Nie zwalniała się z uczestnictwa we wspólnych modlitwach czy posiłkach. Była żywo zainteresowana sprawami Kościoła, Zgromadzenia, Wspólnoty i każdej z nas. Potrafiła słuchać i dobrze radzić, nie była pobłażliwa ani
surowa, często można było od niej usłyszeć: „Panu Bogu się nie odmawia”.
Potrafiła zrozumieć zarówno swoje rówieśniczki jak i najmłodsze siostry, z
którymi chętnie dzieliła się doświadczeniem, była dobrą przyjaciółką. Do
historii warszawskiego domu przeszły słynne występy świąteczne wraz z s.
Wiktorią Wach przy żłóbku. Siostra Malwina potrafiła dostrzegać Boga
w Jego stworzeniu, szczególnie w pięknie przyrody, którym potrafiła się bez
końca zachwycać, a gdy była młodsza i nadarzała się okazja lubiła pielgrzymować do różnych miejsc w Polsce.

Bardzo ważne dla Siostry były relacje z rodziną, które utrzymywała do
końca życia. Każdego dnia modliła się za swoich bliskich. Dopóki siły pozwalały, starała się każdego odwiedzić lub przynajmniej dowiedzieć się, co u kogo się dzieje. Za każdy wyraz życzliwości i pamięci była ogromnie wdzięczna.
Ostatnie miesiące życia Siostry były naznaczone cierpieniem wynikającym z postępujących chorób, jednakże to tylko przybliżało Ją do Oblubieńca, nadawało ostatnie szlify, by stać się diamentem doskonałym - brylantem
w naszej wspólnocie. Ostatni Jubileusz 75-lecia życia zakonnego Siostry
Malwiny obchodziłyśmy przed dwoma tygodniami. To wydarzenie stało się
dla nas wielkim, lecz ukrytym w kruchym ciele za barierkami ortopedycznego łóżka, darem. Zmarła w Domu prowincjalnym dnia 14 czerwca 2021 roku
w wieku 98 lat otoczona modlitwą sióstr.
Kochana Siostro Malwino, Na ostatniej stronie w Twoim brewiarzu
napisałaś, cytując naszą Matkę Założycielkę: „Niech Pan Bóg Cię wspomaga
drogie dziecko, zaufaj zupełnie Jemu a nie będziesz zawiedziona”. Niech
świadectwo Twego życia stanie się dla nas czytelnym przesłaniem.
Dziękujemy!
Odpoczywaj w pokoju.
Siostry Nazaretanki
***
Ogłoszenia parafialne - 1/2
1.Od dziś, zgodnie z decyzją Episkopatu Polski, znosi się na terenie całego
kraju i udzielone na czas pandemii dyspensy od udziału we Mszy św. niedzielnej i uroczystości. Zatem wszystkich katolików ponownie obowiązuje I.
przykazanie kościelne, które przypomina o osobistym udziale we Mszy św.
we wspomniane dni.
2.Od przyszłej niedzieli, po raz kolejny zmieniają się limity (do 75% ilości
dostępnych miejsc) dla osób uczestniczących w kościelnych uroczystościach.
Dla naszej świątyni oznacza to możliwość jednoczesnego udziału w nabożeństwie dla 230 osób, nie licząc miejsc stojących, ale z uwzględnieniem otwartego zakonnego chóru. Zachowujemy obowiązek dezynfekcji rąk oraz zakładania maseczki podczas nabożeństw. Do wyznaczonego limitu nie włączają
się ani ozdrowieńcy ostatniego półrocza, ani osoby zaszczepione mogące ten
stan realnie udokumentować. Prosimy o realizację i dziękujemy
za przestrzeganie nakazanych zaleceń.
3.W minionym tygodniu pożegnaliśmy w naszej świątyni najstarszą Siostrę z
miejscowej wspólnoty Sióstr Nazaretanek, wieloletnią zakrystiankę w naszym kościele, śp. Siostrę Malwinę Owczarek. Polecajmy ją wspólnie Bożemu miłosierdziu.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 21 VI – ŚW. ALOJZEGO GONZAGI
6.30 ++ Mariannę w 3 rocz śm, Wacława, Tadeusza i zm z rodziny
8.00 +Juliana (m) SUTORA w 1 rocz śm
8.00 + Piotra LEŚNIAKA w 6 rocz śm
17.30 + Alicję i Jana WIĘCKOWSKICH
17.30 + Floriana (m) PROC (greg 21)
18.30 +Wiesławę DENKIEWICZ (g 8)
18.30 +Stanisławę KARWOWSKĄ (g 21)
18.30 + Artura KOZŁOWSKIEGO
WTOREK 22 VI
6.30O Boże błogosławieństwo i wszelkie
potrzebne łaski dla Agnieszki i Szczepana
WYSOCKICH, ich dzieci i teściów
6.30 Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o Boże błogosławieństwo dla
Sióstr Nazaretanek
8.00 +Stanisławę KARWOWSKĄ (g 22)
8.00 +Wiesławę DENKIEWICZ (greg 9)
17.30 + śp. Mariusza, Genowefy i Bogdana KOPAŁA oraz zmarłych śp. z rodziny
ROMER, BRZOZOWSKICH, KLECZKO,
GELO, KOPAŁA i PASTUSZKA
17.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Elżbiety
18.30 + Stanisława (m) KANAFA w 8
rocz śm, o spokój duszy
18.30 + Floriana PROC ( greg 22)
ŚRODA 23 VI
6.30 + Wandę i Eugeniusza OSTRYSZ
8.00 + Stanisławę KARWOWSKĄ (23)
8.00 +Wiesławę DENKIEWICZ (g 10)
8.00 O Boże błogosł. dla Andrzeja FUŁKA, jego rodziny i pracowników firmy
17.30 O Boże błogosł. dla Pawła SMULKO z okazji urodzin oraz z okazji 14 rocznicy ślubu dla Patrycji i Pawła
17.30 + Jana WALENDZIKA
18.30 + Floriana PROC (greg 23)
18.30 O uzdrowienie duszy i łaskę zdrowia dla KLASA BROJERA
18.30 Intencja zbiorowa do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy: •
CZWARTEK 24 VI – ŚW. JANA
CHRZCICIELA
6.30 + Józefa LAZAROWICZA
8.00 + Floriana PROC (greg 24)
8.00+Stanisławę KARWOWSKĄ (g 24
17.30 O Boże błogosławieństwo dla Ks.
Jana z okazji Imienin – od ŻR

17.30 ++ Janinę, Jana OLAKA, + Jana
GARDYŃSKIEGO, + Jana SKRZYPCZAKA
18.30 +Julię, Jana, Eugeniusza, Wiktorię i Wawrzyńca GARDYŃSKICH
18.30 +Mateusza GOŁĘBIEWSKIEGO
w 8 rocz śm
18.30 +Wiesławę DENKIEWICZ (g11)
PIĄTEK 25 VI
6.30 ++ Janinę i Władysława PILARSKICH, ++ Mariannę i Jana JUSZCZAKÓW
8.00+Stanisławę KARWOWSKĄ (g25
8.00 +Wiesławę DENKIEWICZ (g 12)
17.30 ++ Janinę, Jana, Andrzeja WOŁUKANIEC
17.30 + Floriana PROC (greg 25)
18.30 Dziękczynna w 60 rocz ślubu Haliny i Stanisława BANASIEWICZÓW z
prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata
18.30 + Alinę SOKOŁOWSKĄ w miesiąc po pogrzebie
SOBOTA 26 VI
6.30 + MYRONA (m) FEOFANOVA w
1 rocz śm (zmarł tragicznie)
8.00+Stanisławę KARWOWSKĄ (26)
17.30+Janinę i Władysława Piekarskich
17.30 + Floriana PROC (greg 26)
18.30 + Tadeusza i Helenę KRAWCZAK, ++ Helenę, Mariana JARECKICH, Zofię SUCHENEK
18.30 + Wiesławę DENKIEWICZ (13)
NIEDZIELA 27 VI - 25 NIEDZ.
ZWYKŁA
7.00 W intencjach S. Marii-imieninowa
8.30 rezerwacja
8.30 + Stanisławę KARWOWSKĄ (g 7)
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 ++ Janinę, Walentynę, Zofię, Marię, Jadwigę, Aleksandra i Władysława
11.30 + Wiesławę DENKIEWICZ (g14)
13.00 ++ Genowefę i Jana RUSAKÓW,
Wandę i Witolda SZPADERSKICH oraz
++ Adolfinę i Jana RUSAKÓW
13.00 + Floriana PROC (greg 27)
17.00+Wojciecha GRABOWSKIEGO
(męża) i Piotra(syna) oraz Halinę Masik
19.00 + Henryka TELAKOWSKIEGO w
5 rocz śm
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XII Niedziela Zwykła
20 czerwca 2021
4.Wczoraj cała nasza Wspólnota parafialna przeżywała radość z Uroczystości
I. Komunii św., do której przystąpiło 70. dzieci, uczniów klas III ze Szkoły
Podstawowej Nr 190 im. Orła Białego oraz Szkoły prowadzonej przez Siostry
Nazaretanki. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią rozpoczynamy Biały Tydzień. Do
czwartku dzieci będą codziennie uczestniczyć we Mszy św. i nabożeństwie
czerwcowym według podanego wczoraj schematu. Jutro na 17.30 przychodzą dzieci z klasy 3B Szkoły Podstawowej Nr 190 i potem uczestniczą w nabożeństwie do Serca Pana Jezusa, a na 18.30 zapraszamy dzieci z obu klas 3
Nazaretu. Prosimy zapoznać się ze szczegółową informacją na ten temat
przesłaną Rodzicom pocztą mailową oraz umieszczoną na stronie internetowej Parafii.
5.Składamy również wielkie podziękowanie za dar komunijny Dzieci i Rodziców, którym jest nowa, okazała ambonka, doskonale uzupełniająca pozostałe
meble prezbiterium, oraz uroczyste lektoria. Bóg zapłać!
6.W najbliższy czwartek (24 VI) przypada Uroczystość Narodzenia św. Jana
Chrzciciela. Tego dnia przypada dzień imienin Ks. Jana Kuźniara, naszego
rezydenta. Już dziś życzymy Czcigodnemu Solenizantowi Bożego pokoju i
radości, spełnienia w całym kapłańskim posługiwaniu i wielu życzliwych
ludzkich serc. Do modlitwy w intencji naszego Solenizanta zapraszamy
szczególnie w czwartek podczas Mszy św. o godz. 8.00.
7.Parafialny Zespół Caritas przypomina, że ostatnia przed wakacjami akcja
dystrybucji paczek osobom chorym, ubogim i potrzebującym, objętym działalnością charytatywną naszej Parafii, odbędzie się w sobotę (26 VI) od godz.
10.00 do 11.00.
8.To ostatnia niedziela roku szkolnego. Wszystkim Dzieciom i młodzieży
życzymy Bożych, radosnych, zdrowych i bezpiecznych wakacji. Odpoczywajcie i wracajcie po wyjazdach do swojego domu, do swoich bliskich, do swojej
Szkoły i naszego Kościoła. Spokojnych i Bożych wakacji i urlopów dla
wszystkich! Szczęść Boże!
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

