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Parafia

Prawidło tygodnia:
„Podziwiamy lekarza, gdy przywraca zdrowie ludziom, zdawałoby się nieuleczalnie chorym. Słusznie podziwu godnym jest Chrystus, gdy leczy rany, dla których nie ma lekarstwa, a grzesznikowi i nierządnicy tak całkowicie przywraca zdrowie duszy, że czyni ich godnymi nieba”.
- św. Jan Chryzostom

CZYTANIE I
Jr 33, 14-16
Potomek Dawida będzie wymierzał sprawiedliwość
Tak mówi Pan: «Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź,
jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu. W owych
dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe; będzie
wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi. W owych dniach Juda dostąpi
zbawienia, a Jerozolima będzie trwać bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją
będą nazywać: Pan naszą sprawiedliwością».
Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych
pouczeń, *
Boże i zbawco, w Tobie mam nadzieję.
Dobry jest Pan i łaskawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.

Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg swoich.
Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne
łaski *
dla strzegących Jego praw i przymierza.
Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom *
i objawia im swoje przymierze.

Mały Gość Niedzielny

CZYTANIE II
1 Tes 3, 12 – 4, 2
Utwierdzenie w świętości na przyjście Chrystusa
Bracia: Pan niech pomnoży was liczebnie i niech spotęguje miłość waszą nawzajem do siebie i do wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze
utwierdzone zostały w nienagannej świętości wobec Boga, ojca naszego, na
przyjście Pana naszego, Jezusa, wraz ze wszystkimi Jego świętymi. Na koniec, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie: zgodnie z tym, co
od nas przejęliście o sposobie postępowania i podobania się Bogu – jak już
zresztą postępujecie – stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież,
jakie nakazy daliśmy wam w imię Pana Jezusa.

Wszechmogący Boże, udziel swoim wiernym siły woli,
† aby pełniąc dobre uczynki, spieszyli na spotkanie
z przychodzącym Chrystusem * i zgromadzeni po Jego
prawicy, mogli posiąść królestwo niebieskie. Amen.

Okaż nam, Panie, łaskę swoją
i daj nam swoje zbawienie.
EWANGELIA
Łk 21, 25-28. 34-36
Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Będą znaki na słońcu, księżycu i
gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego
nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna
Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. a gdy się to
dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze
odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek
obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was

znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».
Rozważanie
Program Kościoła w Polsce na rok 2021/2022:

Posłani w pokoju Chrystusa
Tajemnica, w którą wierzymy i którą celebrujemy, staje się zasadą nowego życia w nas i formą chrześcijańskiej egzystencji. Program podejmuje
tematykę Eucharystii jako tajemnicy posłania i chrześcijańskiego świadectwa. Im żywsza jest wiara eucharystyczna, tym głębsze jest uczestnictwo w
życiu Kościoła. Dobrze przeżywana niedzielna Eucharystia bezpośrednio
wpływa na zaangażowanie poszczególnych osób i całych rodzin w życie rodziny, parafii i społeczeństwa.
Program homiletyczny zachęca do wiązania homilii z nauką zawartą w
Katechizmie Kościoła Katolickiego / KKK /. Trzeba przeżywać Eucharystię
jako tajemnicę wiary autentycznie celebrowaną. Źródłem naszej wiary i liturgii eucharystycznej jest samo wydarzenie: dar, jaki Chrystus uczynił z samego siebie w tajemnicy paschalnej.
Homilia jest refleksją nad znaczeniem czytań i modlitw z danej celebracji. Drugi etap to powiązanie słowa Bożego z celebracją liturgiczną. Trzeci
etap ma na celu wskazanie, jak członkowie wspólnoty przemienieni przez
Eucharystię, mogą w swoim powszednim życiu nieść Ewangelię w świat. Odpowiedź jakiej człowiek udziela Bogu polega na osobistej więzi ze Stwórcą.
Jako uczniowie mamy przyjąć postawę czuwających. Czuwać, czyli postępować zgodnie z Ewangelią. „Nie można być sprawiedliwym bez pomocy
Bożej” / Jan Paweł II /. Każda niedziela, nie tylko pierwsza niedziela Adwentu jest nieustannym zwiastowaniem życia wiecznego, do którego wszyscy
zmierzamy. Na słowa błogosławieństwa końcowego „Idźcie w pokoju Chrystusa” uczestnicy liturgii w odpowiedzi wyśpiewują wdzięczność Stwórcy za
pokrzepienie Eucharystią i możliwość udziału w misji głoszenia Ewangelii
„Bogu niech będą dzięki”.
Rola świeckich jest tematem wielu wypowiedzi papieskich, w tym adhortacji apostolskiej św. Jana Pawła II „Christifideles laici. Powołaniem każdego człowieka wychodzącego z Eucharystii jest przemiana, w duchu przykazań i Ewangelii: siebie, rodziny, w miejscu pracy, w każdym miejscu swojego
przebywania. „Kościół autentycznie eucharystyczny jest Kościołem misyjnym” / Benedykt XVI, Adhortacja Sacramentum caritatis /. Skupienie się w
w Eucharystii na:
Tajemnicy wyznawanej: „Wielka tajemnica wiary” / 2020 r. /
Tajemnicy celebrowanej: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy / 2021 r. /

Tajemnicy posłania i chrześcijańskiego świadectwa: „Posłani w pokoju Chrystusa” / 2022 r. /.
„Podejmując tematykę tegorocznego programu duszpasterskiego
„Posłani w pokoju Chrystusa” homiliści powinni zachęcać słuchaczy do świadectwa chrześcijańskiego życia. Odpowiedź, jakiej człowiek udziela Bogu,
polega przede wszystkim na osobowej więzi ze Stwórcą. Jak bowiem uczy
Benedykt XVI, „u początku bycia chrześcijaninem nie ma etycznej czy jakiejś
wielkiej idei, ale natomiast jest spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie” /
Deus caritas est, 1 /. „Czuwanie i modlitwa ma moc oderwać naszą uwagę i
naszą wrażliwość od małych ludzkich utrapień, od różnych profilaktycznych
lęków i niepokojów, porażek i kompleksów, aby móc spotkać się z Jezusem.
Czuwać - to wiedzieć. Czuwanie zawiera w sobie zdolność rozeznawania.
Czuwanie jest walką duchową. Przez modlitwę człowiek rozpoznaje działanie
Ducha Świętego. Uważajcie na siebie - to znaczy spójrzcie z prawdziwą troską na siebie, w swoje serce, zadbajcie o pokój swojego ducha” / Ks. Stanisław Ormanty TChr, Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne, 2013, rok C,
s. 9 /.
„Świętość to nie doskonałość, lecz droga ku doskonałości” / ks. Bartosz Pikul, kazanie w Uroczystość Wszystkich Świętych 1.11.2021 r. godz.
9.00 w Bazylice Św. Krzyża w Warszawie /.
„Błogosławieni, to ci, którzy nie idą na ostentację konsumpcyjną” /
mój profesor Andrzej Święcicki /.
W Pierwszą Niedzielę Adwentu 1999 r. zaczęła się ukazywać Gazetka
Parafialna, czyli ma 22 lata. Jak mi powiedzieli księża pracujący w Niemczech, był to dobry pomysł duszpasterski, bo można ją zanieść chorym. Gazetka otrzymała oklaski od Księdza Kardynała Kazimierza Nycza na spotkaniu z księżmi w czerwcu 2020 roku.
Ks. Stanisław Stradomski
***
Ogłoszenia, 28.11.2021 - 1/2
1.Zgodnie z zapowiedzią taca zbierana dziś w naszej Archidiecezji jest przeznaczona na utrzymanie Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie. Składamy z serca płynące „Bóg zapłać” wszystkim ofiarodawcom w imieniu naszych
kleryków, przyszłych Kapłanów Archidiecezji!
2.Rozpoczynamy dzisiaj Adwent i nowy rok liturgiczny pod hasłem „Posłani w
pokoju Chrystusa”. O zbliżających się Świętach świadczy adwentowa dekoracja i
kosz przedświątecznej pomocy przed ołtarzem św. Józefa, w którym można składać albo produkty żywnościowe o przedłużonym okresie przydatności do spożycia, albo środki higieniczne. Jeszcze przed Świętami chcemy je przekazać najbardziej potrzebującym naszym Parafianom. Dziękujemy ofiarodawcom
3.Tradycyjne Roraty, czyli Msze św. o Matce Bożej sprawowane w Adwencie o
brzasku dnia będziemy odprawiać codziennie o godz. 6.30. W środy będą odpra-

-wiane po łacinie. Na specjalne Roraty dla dzieci i młodzieży zapraszamy we
wtorki i piątki na godz. 17.30. Dla dzieci przygotowaliśmy specjalny konkurs z
adwentowymi kuponami. Jeszcze przed Świętami dla najwytrwalszych uczniów
Matki Bożej biorących udział w konkursie przewidziana jest stosowna nagroda.
Na Msze św. roratnie zapraszamy z adwentowymi lampionami.
4.Już dzisiaj rozpoczynamy specjalną akcję, przeznaczoną nie tylko dla dzieci,
pt. „GROSIKI DLA AFRYKI”. Do szklanego naczynia przy ołtarzu można wrzucać drobne monety, które przekażemy na rzecz katolickiej parafii w Kamerunie.
Jej proboszcz, ks. Michał, kapłan naszej Archidiecezji, obecnie posługujący Siostrom Nazaretankom w Paryżu, przybędzie do nas w styczniu, aby opowiedzieć
nam o swoich podopiecznych w Afryce. Zachęcamy wszystkich do udziału w tym
małym dziele, które dla kogoś może być wielką pomocą.
5.Tylko do wtorku (30 XI) istnieje możliwość uzyskiwania odpustów za Zmarłych wydłużona w tym roku przez papieża Franciszka do końca listopada. W tym
celu należy: odmówić modlitwę „Ojcze nasz” oraz „Wierzę w Boga”, być w stanie
łaski uświęcającej lub przystąpić do spowiedzi, przyjąć Komunię św., odmówić
dowolną modlitwę według intencji Ojca św. oraz wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego. Powyższe warunki należy połączyć z
pobożnym (nawet tylko duchowym) nawiedzeniem cmentarza i modlitwą za
Zmarłych, za których odpust chcemy ofiarować.
6.Dziś również rozpoczynamy sprzedaż świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, które będzie można nabyć u nas w świątyni tak jak w roku poprzednim
obok dużego konfesjonału z tyłu kościoła. Dochód z ich sprzedaży zasili Dzieło
Wigilijne Caritas oraz parafialną kasę pomocy ubogim.
7.Po miesięcznej przerwie powracają spotkania z Mszą św. inicjacyjną dla dzieci
przygotowujących się do I. Komunii. W kolejną niedzielę (5 XII) na godz. 14.30
zapraszamy wyjątkowo dzieci z klasy 3A Nazaretu (spotkanie normalnie powinno się odbyć w IV. niedzielę). Rodzicom zaś przypominamy o spotkaniu formacyjnym w I. czwartek (2 XII) o 19.30 zgodnie z przekazanym planem.
8.W tym tygodniu przypada I. czwartek, I. piątek i I. sobota miesiąca.
W piątek (3 XII) będziemy spowiadać rano oraz od godz. 17.00. W ten piątek po
południu i w sobotę rano kancelaria parafialna będzie nieczynna. W I. sobotę
(4 XII) Msza św. w intencji wynagradzającej Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi będzie odprawiona o godz. 8.00. Zaraz po niej zapraszamy też
na wspólny różaniec.
9.W sobotę (4 XII) kapłani udadzą się z przedświąteczną posługą sakramentalną
do chorych. Początek wizyty o godz. 10.00. Prosimy o kontakt telefoniczny nowe
osoby, które pragną skorzystać z takiej formy przygotowania do Świąt.
10.Przypominamy o propozycji bezpłatnych zajęć z języka angielskiego dla
uczniów klas VIII oraz maturalnych, które w naszym domu parafialnym chce
prowadzić Szkoła „Speak & Spell”. Zajęcia będą się odbywać w niedziele, w
dwóch grupach. Liczba miejsc w klasach jest ograniczona. Zainteresowanych
prosimy o bezpośredni kontakt z Ks. Proboszczem.
11.Wizyta duszpasterska, zwana kolędą, odwołana w ubiegłym roku, rozpocznie
się po Świętach w nieco innym trybie. Odwiedzimy tylko te Rodziny i Parafian,

Intencje modlitwy Żywego Różańca - Grudzień 2021
Za wstawiennictwem Maryi modlimy się do Boga:
Papieskie intencje:
•Ogólna: Aby cierpiący na depresję lub wypalenie zawodowe otrzymali pomoc i dostrzegli Boże światło, które przywróci im chęć do życia.
•Ewangelizacyjna: Za katechetów powołanych do głoszenia Słowa Bożego, aby byli odważnymi i kreatywnymi świadkami Chrystusa w mocy Ducha
Świętego.
•Za Papieża Franciszka, aby pod natchnieniem Ducha Świętego ukazywał
światu Boga żywego i prawdziwego.
•Za Kościół, aby z nowym zapałem głosił prawdę o zbawieniu człowieka w
Chrystusie.
•O siły, zdrowie, wytrwałość i niegasnący entuzjazm dla osób konsekrowanych – szczególnie dla księży naszej parafii oraz sióstr Nazaretanek.
•Aby czas Adwentu – oczekiwania na przyjście Chrystusa – był czasem nawrócenia ludzi żyjących z dala od Boga.
•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 osoby starsze, samotne i chore, aby Bóg otaczał je swoją troską i obdarzał tym, czego potrzebują i aby potrafiły dzielić się doświadczeniem wiary z
młodym pokoleniem.
•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.
•O dar mądrości i poczucie odpowiedzialności za losy narodów i świata dla
polityków i przywódców państw.
•O Polskę – Ojczyznę naszą, aby pozostała krajem katolickim oraz była ostoją prawdziwej definicji małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, stojąc
na straży świętości rodziny otwartej na dar rodzicielstwa.
•O pokojowe zakończenie konfliktu na wschodnich granicach Polski oraz
pokój i pojednanie w Ojczyźnie.
•O owoce beatyfikacji Błogosławionego 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.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 29 XI
6.30 + S. Peter Marie GENUARDI
6.30 W intencji Barbary i Marka o wzajemne przebaczenie i zgodę w rodzinie
8.00 + Jana i Józefa MATYSIAK
17.30 ++ Marię BUDA, Rozalię NOWAK, Józefę i Stanisława MILEWSKICH
oraz ++ z rodz. ROSŁOŃCÓW i STRZEŚNIEWSKICH
18.30 + Mery WADECKĄ (greg 10)
18.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski przez wstawiennictwo św.
Józefa dla Krzysztofa
WTOREK 30 XI – ŚW. ANDRZEJA
APOSTOŁA
6.30 +Antoniego i Romana (m) JANEK
8.00 + Mery WADECKĄ (greg 11)
8.00 Dziękczynna w 49 rocz urodzin
Katarzyny z prośbą o Boże błogosławieństwo
17.30 Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Andrzeja KOWERDANA z racji imienin
18.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.30 Dziękczynna z okazji 5-tych urodzin Kacperka z prośbą o Boże błogosławieństwo
ŚRODA 1 XII
6.30 O Boże błogosławieństwo w rodzinie Małgorzaty
8.00 + Mery WADECKĄ (greg 12)
8.00 O wiarę, nadzieję i miłość dla syna Jacka
17.30 + Bożenę JANISZEWSKĄ w 6
rocz śm
18.30 Intencja zbiorowa do MBNP:
•
Za wszystkich darczyńców i ofiarodawców wspierających naszą Parafię
•
+ Piotra OLAKA
•
+ Krystynę LATEK - POTOCKĄ
•
+ Remigiusza WILK
18.30 + Zofię DELIŚ
CZWARTEK 2 XII
6.30 W intencjach S. Ady - imieninowa
6.30 Za wstawiennictwem św. Józefa o
potrzebne łaski w rodzinach: Ewy i Ryszarda oraz Julii i Andrzeja
8.00 + Mery WADECKĄ (greg 13)

8.00 O wiarę, nadzieję i miłość dla
syna Jacka
17.30 O życie wieczne dla śp. Stanisławy i Leonarda KLECZKO oraz Mariusza, Genowefy i Bogdana KOPAŁA i
Barbary PASTUSZKA
18.30 + Augustyna (m) LISZKA w 21
rocz śm
18.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
PIĄTEK 3 XII – ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO
6.30 O Boże błogosławieństwo w rodzinie Marioli
6.30 Rez. Szkoła Montessori
8.00 + Mery WADECKĄ (greg 14)
17.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski przez wstawiennictwo św.
Józefa dla Jacka
17.30 + Marka KOŚCIUKA w 2 rocz
śm i + Marię BARASIŃSKĄ
18.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
18.30 + Marię i Leonarda MICHNIEWSKICH
SOBOTA 4 XII
6.30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Barbary i za + Barbarę KOWERDAN z domu SIENKIEWICZ i za
+ Jerzego KOWERDANA
8.00 W int. wynagradzającej za zniewagi i bluźnierstwa skierowane przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi
8.00 + Barbarę BUERGER
17.30 + Krystynę PIŁAT w 17 rocz śm
17.30 + Mery WADECKĄ (greg 15)
18.30
NIEDZIELA 5 XI – II NIEDZIELA
ADWENTU
7.00 + Wandę OSTRYSZ w 8 rocz śm
8.30 + Barbarę PSZCZOŁĘ
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 + Barbarę RULSKĄ
13.00 O boże błogosławieństwo i potrzebne łaski przez wstawiennictwo św.
Józefa dla Małgorzaty
15.00 Dziękczynna za dar życia Doroty
w dniu jej 40-tych urodzin z prośbą o
potrzebne łaski i dary Ducha Świętego
17.00 ŻYWY RÓŻANIEC
19.00 + Mery WADECKĄ (greg 16)

Ogłoszenia Parafialne - 2/2
I Niedziela Adwentu
28 listopada 2021

którzy wyraża taką wolę. Przez cały grudzień (w zakrystii lub kancelarii) będziemy zbierać osobiste, telefoniczne czy mailowe zgłoszenia, tak aby na styczeń
przygotować i przedstawić plan całej wizyty w domach Parafian. Tych, którzy
oczekują na wizytę kapłana, wspólną modlitwę i błogosławieństwo, prosimy o
zgłoszenia.
12.W niedzielę (05 XII) zapraszamy na tradycyjne spotkanie członków Kół Żywego Różańca w Domu parafialnym o godz. 16.00, a zaraz po nim – w kościele –
Msza św. o godz. 17.00 w intencjach powierzanych przez całą Wspólnotę KŻR.
13.Za tydzień, aż do końca Adwentu, będą dostępne poświęcone opłatki wigilijne.
14.Mamy już gotową Księgę intencji mszalnych na cały przyszły rok. Tych, którzy chcą dokonać rezerwacji konkretnego terminu, prosimy o kontakt w kancelarii lub w zakrystii, gdzie są też w sprzedaży kartki świąteczne, dekoracje oraz
kalendarze na przyszły rok.
15.Również w zakrystii można dzisiaj nabyć najnowszą książkę znanego nam
autora, ks. Jarosława Piłata. Jego poprzednia książka traktująca o życiu „W cieniu pandemii”, została już przetłumaczona i wydana w 4 językach, a kolejne wydania są przygotowywane. I tym razem otrzymujemy niezwykle aktualną propozycję. Są to codzienne rozważania przeznaczone na kolejne dni Adwentu, które
mogą nam ułatwić właściwe przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia.
16.W niedzielę (5 XII), przypada Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Będziemy zbierać ofiary do puszek na ten cel. Tego dnia spodziewamy się również przybycia pewnego niezwykłego gościa, który będzie
chciał porozmawiać z dziećmi podczas Mszy św. o godz. 11.30. Zgodnie z zapowiedzią, podczas tej Mszy za tydzień, poznamy też laureatów Wielkiego Konkursu Różańcowego. Zapraszamy!!!
17.Dziś gościmy w naszej Parafii przedstawicieli Szkoły „Krok po kroku” zajmującej się dziećmi z autyzmem, która działa na pobliskiej Wolicy. Przedstawiciele
Szkoły podzielą się z nami swoimi doświadczeniami w pracy z tymi dziećmi, a po
Mszy będą zbierać ofiary do puszek na działalność swojej Placówki oraz wsparcie Rodzin, które otrzymują od Szkoły darmowe stypendia dla swoich dzieci.
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
Msze w niedziele: 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 17:00*, 19:00.
Msze w dni powszednie: 06:30, 08:00*, 17:30*, 18:30. [*oprócz wakacji]
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

