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Parafia

Prawidło tygodnia:
„Boskie słowo jest słodkie dla tego, kto się go uczy, słodsze dla tego, kto
uczy, a najsłodsze dla tego, kto wprowadza je w życie”.
- św. Albert Wielki

CZYTANIE I
Mi 5, 1-4a
Mesjasz będzie pochodził z Betlejem
Tak mówi Pan: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion
judzkich! Z ciebie wyjdzie dla mnie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan porzuci ich aż do
czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do
synów Izraela. Powstanie On i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia Pana, Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po
krańce ziemi. A On będzie pokojem.
Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.
Usłysz, Pasterzu Izraela, *
Ty, który zasiadasz nad cherubami!
Wzbudź swą potęgę *
i przyjdź nam z pomocą.
Powróć, Boże zastępów, *
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.

Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, *
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.
Wyciągnij rękę nad mężem Twej prawicy,
†
nad synem człowieczym, *
którego umocniłeś w swej służbie.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, *
daj nam nowe życie, a będziemy Cię
chwalili.

CZYTANIE II
Hbr 10, 5-10
Chrystus przychodzi spełnić wolę Ojca
Bracia: Chrystus, przychodząc na świat, mówi: «Ofiary ani daru nie chciałeś,
ale Mi utworzyłeś ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie.
Wtedy rzekłem: Oto idę – w zwoju księgi napisano o Mnie – aby spełnić wolę
Twoją, Boże». Wyżej powiedział: «Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech
nie chciałeś i nie podobały się Tobie», choć składane są zgodnie z Prawem.
Następnie powiedział: «Oto idę, aby spełnić wolę Twoją». Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

Wiara Młodych

Oto ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie według słowa twego.

Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, † prosimy Cię, wlej
w nasze serca swoją łaskę, * abyśmy przez Jego mękę i krzyż
zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Amen.

EWANGELIA
Łk 1, 39-45
Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego
miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej
łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc
Twojego łona. a skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?
Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która
uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana».

Rozważanie
Czwarta Niedziela Adwentu
Łk 1,39-45
Kościół Nawiedzenia w Ain Karen, 7 km od Jerozolimy oglądam zdjęcia z pielgrzymki w 1995 r. Obraz w kościele przedstawia powitanie Najświętszej Maryi Panny przez św. Elżbietę, a na drugim zdjęciu - słowa Magnificat na obrazie w języku polskim. W sumie Magnificat w 41 językach.
Dalej w albumie zdjęcia Knesetu, Menory, Yad Va - Szem, Tyberiady, Spacer
statkiem po Jeziorze Galilejskim, Czytanie Ewangelii na statku / ks. Prof.
Waldemar Chrostowski /, Na Górze Tabor, Pustynia Judzka, Widok na Morze Martwe, Gospoda Dobrego Samarytanina, Ściana Płaczu, Sadzawka Owcza. Konfesjonał w obudowie betonowej. Nad rzeką Jordan, Kalwaria, Betlejem - wejście do Groty Mlecznej, Cezarea Nadmorska - kamień z czasów Piłata, Odpoczynek wśród palm, Góra Karmel nad Morzem Śródziemnym, Może Czerwone, Msza Św. w Betanii w Kościele Łazarza z okazji rocznicy święceń kapłańskich.
Pośpiech Maryi jest „pośpiechem miłości”. To pośpiech, który kieruje
nas w stronę bliźniego, pośpiech naznaczony głęboką empatią dla drugiego
człowieka, aby ofiarować swój czas i obecność. Jakie trudności musiała pokonać, aby dotrzeć do Elżbiety. Elżbieta mówi do Maryi: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła”. Jak piękną rzeczą jest nieść drugiemu człowiekowi
Chrystusa” / ks. Stanisław Ormanty TChr /.
Widziałem w 1954 r. na przystanku tramwajowym na ul. Targowej
przy ul. Ząbkowskiej jak Ksiądz Jan Twardowski odmawiał różaniec. Liturgia czwartej niedzieli Adwentu wskazuje nam na obecność Maryi w misterium Chrystusa, w dziejach zbawienia, w życiu Kościoła. Maryja Dziewica nie
jest nigdy dla siebie, ale dla Chrystusa i Kościoła / Katechizm 494 /. Wierni
są wezwani, aby „tak jak Ona czynić dobro innym”.
Akt zawierzenia Matce Bożej
„Przeto, Orędowniczko nasza,
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,
a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!”
Wejrzyj, łaskawa Pani, na ten lud,
który od wieków
pozostawał wierny Tobie i Synowi Twemu.
Wejrzyj na ten naród,
który zawsze pokładał nadzieję w Twojej matczynej miłości.
Wejrzyj, zwróć na nas swe miłosierne oczy,
wypraszaj to, czego dzieci Twe najbardziej potrzebują.

Dla ubogich i cierpiących otwieraj serca zamożnych.
Bezrobotnym daj spotkać pracodawcę.
Wyrzucanym na bruk pomóż znaleźć dach nad głową.
Rodzinom daj miłość,
która pozwala przetrwać wszelkie trudności.
Młodym pokazuj drogę i perspektywy na przyszłość.
Dzieci otocz płaszczem swej opieki,
aby nie uległy zgorszeniu.
Wspólnoty zakonne ożywiaj łaską wiary, nadziei i miłości.
Kapłanów ucz naśladować Twojego Syna
w oddawaniu co dnia życia za owce.
Biskupom upraszaj światło Ducha Świętego,
aby prowadzili ten Kościół jedną i prostą drogą
do bram Królestwa Twojego Syna.
Matko Najświętsza, Pani Kalwaryjska,
wypraszaj także i mnie siły ciała i ducha,
abym wypełnił do końca misję,
którą mi zlecił Zmartwychwstały.
Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia i posługi;
Tobie zawierzam losy Kościoła;
Tobie polecam mój naród;
Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję:
Totus Tuus, Maria!
Totus Tuus. Amen.
/ Jan Paweł II, I wy bądźcie radośni, 2005, s. 143 /.
Ks. Stanisław Stradomski
Poniedziałek – 20 grudnia AD 2021
Msza św. z nauką rekolekcyjną o godz. 8.00 – 17.30 – 18.30
Spowiedź poranna od 8.00 do 10.00 (z przerwą na naukę rekolekcyjną)
Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 10.00
Spowiedź popołudniowa od godz. 15.00
15.00 – Koronka i adoracja Najświętszego Sakramentu do Mszy św. o 17.30
19.30 –Nauka stanowa dla Rodziców Dzieci I.-komunijnych
20.00 –Adoracja Najświętszego Sakramentu
21.00 – Apel Jasnogórski i błogosławieństwo
Wtorek – 21 grudnia AD 2021
Msza św. z nauką rekolekcyjną o godz. 8.00 – 17.30 – 18.30
Spowiedź poranna od 8.00 do 10.00 (z przerwą na naukę rekolekcyjną)
Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 10.00
Spowiedź popołudniowa od godz. 15.00
15.00 – Koronka i adoracja Najświętszego Sakramentu do Mszy św. o 17.30
Na zakończenie Mszy św. wieczornej o godz. 18.30 – przekazanie światełka
betlejemskiego i uroczyste błogosławieństwo końcowe.

List Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski
na Niedzielę Świętej Rodziny - cz.1
Małżeństwo chrześcijańskie nie opiera się wyłącznie na uczuciach i wzajemnej umowie. Miłość jest wzniosła i piękna, ale też bywa zmienna i ulotna.
Kobieta i mężczyzna w sakramencie małżeństwa otrzymują pomoc od Boga: to
co ludzkie i kruche zostaje potwierdzone i wzmocnione Bożą łaską. Jakże budujący jest obraz pełnych szacunku dla siebie małżonków, otwartych na życie i
troszczących się o dzieci, którzy traktują rodzinę jak skarb i dar od Boga. Godne
uznania są również rodziny wielopokoleniowe. Jednak byłoby naiwnością nie
dostrzegać kryzysu małżeństwa i rodziny. Zasmucają rozpadające się małżeństwa, przeróżne uzależnienia, ucieczka przed odpowiedzialnością, materializm i
konsumpcjonizm. Podważane są fundamenty rodziny, co uderza w samą istotę
małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz lekceważona jest wartość
życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Rodzina jest święta i kluczowa dla właściwego rozwoju człowieka, dlatego nie należy jej poddawać eksperymentom
społecznym lub wpływom współczesnych utopii. Warto więc przypomnieć pewne podstawowe elementy nauczania Kościoła na temat małżeństwa i rodziny.
Św. Jan Paweł II określił rodzinę jako pierwszą i podstawową drogę Kościoła (LdR 2). Rodzina jest w wymiarze ogólnospołecznym i religijnym najstarszą, powszechną i naturalną wspólnotą, która funkcjonuje we wszystkich kulturach. Można stwierdzić, że jest ona najcenniejszym dobrem ludzkości (FC 1).
Rodzina stanowi egzystencjalny horyzont człowieka i w niej rodzą się życiowe
powołania. Pełne oddania życie w rodzinie zgodnie z zamysłem Boga jest drogą
prowadzącą do zbawienia. Pomimo kryzysu życia rodzinnego pragnienie trwałej
miłości małżeńskiej i bezpiecznej rodziny jest wciąż zapisane głęboko w sercu
człowieka.
Bł. kard. Stefan Wyszyński wielokrotnie wzywał rodziny, aby były silne
Bogiem, gdyż tylko wówczas będą zdolne pokonać trudności i przetrwać nawet
największe życiowe burze. Znaczenie rodziny staje się w pełni zrozumiałe dopiero w powiązaniu z Bożym Narodzeniem i osobą Jezusa Chrystusa. W Chrystusie
zawiera się pełna prawda o człowieku, widzianym zarówno w perspektywie tajemnicy Stworzenia, jak i Odkupienia. Ten, który jest obrazem Boga niewidzialnego, jest zarazem doskonałym człowiekiem. Chrystus objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi. Wzrastał w Nazarecie w zaciszu środowiska domowego, wśród codziennych zajęć, modlitwy i kontaktów z sąsiadami. Jego rodzina
przyjęła i strzegła Go z miłością, wprowadzała w życie w posłuszeństwie wobec
tradycji religijnej i towarzyszyła Mu aż do osiągnięcia dojrzałości i rozpoczęcia
publicznej działalności. W rodzinie Jezus czynił postępy w mądrości, w latach i
łasce u Boga i u ludzi (Łk 2,52).
Wkroczenie Boga w historię świata pozostaje w ścisłym związku z ludzką
rodziną. Nic już bardziej doniosłego i świętego nie może wydarzyć się w rodzinie. Od momentu Wcielenia rodzina jest swoistym sanktuarium, w którym zamieszkał Bóg.
Szczególnym wyróżnieniem dla rodziny jest podniesienie małżeństwa do
godności sakramentu, a więc widzialnego i skutecznego znaku łaski Bożej. O
znaczeniu rodziny przekonuje również fakt, że bywa ona nazywana Kościołem

domowym, a Kościół, próbując opisać swoją istotę, sięga wiele razy do obrazów z
życia rodzinnego. Kościół określa siebie rodziną Bożą, Oblubienicą Chrystusa lub Matką, a Boga nazywa Ojcem. Wewnętrzna jedność rodziny, jej nakierowanie na życie w kontekście relacji ofiarnej miłości, sprawiają, że jest ona obrazem Kościoła.
***
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1.Trwa zbiórka produktów żywnościowych o przedłużonym okresie przydatności
do spożycia oraz środków higienicznych. Tym, którzy ofiarowali swoje dary na
rzecz ubogich, składamy serdeczne podziękowania. We czwartek (23 XII), w domu parafialnym od 10.00 do 11.00, odbędzie się przekazanie paczek osobom
potrzebującym objętym pomocą naszej parafialnej Caritas.
2.Dziś, w IV. niedzielę Adwentu, rozpoczynamy parafialne rekolekcje adwentowe, które potrwają do wtorku (21 XII). Nauki na każdej Mszy św. głosi ks. Michał Chutkowski, kapłan naszej Archidiecezji, który wkrótce powróci do swoich
Parafian w Kamerunie, w Essiengbot, gdzie pełni misję proboszcza. Zachęcamy
do udziału w tym duchowym przedświątecznym wysiłku nawrócenia. Dziś na
Mszę św. o godz. 11.30 i we wtorek na godz. 17.30 zapraszamy szczególnie dzieci.
O godz. 13.00 – Msza św. i nauka zwłaszcza dla młodych Rodziców ze swoimi
pociechami, także tych, którzy wkrótce spodziewają się narodzin dziecka. Rodziców dzieci I. komunijnych zapraszamy dodatkowo jutro (w poniedziałek,
20 XII) na godz. 19.30. O godz. 18.00 rozpoczniemy specjalne nabożeństwo o
pokój i pojednanie w świecie. Wieczorna Msza św. z nauką dla młodzieży i studentów dziś o godz. 19.00.
3.Jutro i we wtorek program rekolekcji jest podobny – Msze św. z nauką o godz.
8.00, 17.30 i 18.30. Na adorację Najświętszego Sakramentu z możliwością spowiedzi zapraszamy 3 razy: rano do 10.00, po południu od 15.00 do 17.30 (z Koronką do Miłosierdzia Bożego) oraz od 20.00 do 21.00 z Apelem Jasnogórskim
(tylko jutro). Taca zbierana podczas Mszy św. będzie przeznaczona na rzecz posługi ks. Michała w jego kameruńskiej Parafii. Bóg zapłać!
4.We wtorek wieczorem (21 XII), na zakończenie rekolekcji, zapraszamy z lampionami – chcemy wszystkim przekazać światełko betlejemskie, aby towarzyszyło nam w wigilijnych i świątecznych uroczystościach.
5.Do wtorku trwa też akcja specjalna pt. „GROSIKI DLA AFRYKI”. Do szklanego
naczynia przy ołtarzu można wrzucać drobne monety, które przekażemy Ks. Michałowi, naszemu rekolekcjoniście, na rzecz jego podopiecznych w Kamerunie.
Zapraszamy do udziału w tym małym dziele, które dla afrykańskich dzieci może
się okazać wielką pomocą!
6.Do piątku zapraszamy na poranne Roraty – Msze św. o Matce Bożej sprawowane w Adwencie o brzasku dnia o godz. 6.30. Na specjalne Roraty dla dzieci i
młodzieży zapraszamy jeszcze w ten wtorek (z konkursowymi planszami) oraz
UWAGA! we czwartek na godz. 17.30, kiedy zwycięzcom zostaną rozdane nagrody za udział w adwentowym konkursie. Zapraszamy!
7.Dziś dzieci z klasy 3C i 3D ze Szkoły Nr 190 uczestniczą we Mszy św. inicjacyjnej o godz. 14.30, poza normalnym programem rekolekcji.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 20 XII – REKOLEKCJE ADWENTOWE
6.30 O Boże błogosławieństwo w Rodzinie Róży i Antoniego
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
8.00 Dziękczynna w 89 rocz urodzin z
prośbą o Boże błogosł. dla Heleny
17.30 O potrzebne łaski dla Moniki i Boże błogosławieństwo w rodzinie Urszuli i
Marka
18.30 ZA OJCZYZNĘ
18.30 + Barbarę SOCZEWKĘ
WTOREK 21 XII – REKOLEKCJE
ADWENTOWE
6.30 + S. Stanisławę KUCZYŃSKĄ i jej
Mamę + Marię
6.30 + Jacka KILJAŃSKIEGO
8.00 + Jana KOSIŃSKIEGO w 20 rocz
śm oraz z rodz. KOSIŃSKICH i KOC
8.00 O łaskę poprawy zdrowia dla Alicji
WARDAWY i córki Małgorzaty BURZYŃSKIEJ oraz o opiekę Matki Bożej
17.30 + Marcjannę i Jana ROSŁONIEC,
Karolinę i Józefa STRZEŚNIEWSKICH
oraz zm z rodz. MILEWSKICH
18.30 W int. AKCJI KATOLICKIEJ
18.30 Dziękczynna za dar rekolekcji i w
intencji Parafii w ESSIENG BOT w KAMERUNIE, gdzie posługuje jako proboszcz ks. Michał
ŚRODA 22 XII
6.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
6.30 + Józefa i Elżbietę KĄCKICH, Ryszarda WOŁOSZYNA i + Jana, Bronisławę
i Eulalię KOWALCZYK
8.00+Ludwika (m) GŁUSK w 3 rocz śm
17.30 ++ Koletę i Feliksa
18.30 Intencja zbiorowa do MBNP
•
O zdrowie, potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla Gabrieli Zgoda
• + Romana Dziunikowskiego w 1 rocz śm
CZWARTEK 23 XII
6.30 W intencjach S. Anastazji - imienin.
8.00 +Kazimierza i Bronisławę ZAJKO
8.00 O zdrowie, potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla Gabrieli Zgoda
17.30+Piotra Olaka(miesiąc po pogrzebie)
18.30 + Marię i Stanisława RÓŻALSKICH oraz + Katarzynę, Barbarę, Stanisławę, Teresę, Adama i Wojciecha oraz o

Boże błogosł. i zdrowie dla Barbary
18.30 + Stanisława RAKOCZEGO w
miesiąc po śmierci
PIĄTEK 24 XII - WIGILIA
6.30 W dniu imienin + Ewy i ++ Rodziców: GÓRNYCH i CZYŻAKÓW
8.00 + Mateusza GOŁĘBIEWSKIEGO
o spokój duszy
8.00 + Kazimierza WAJSZCZAKA,
Julię, Jana, Eugeniusza, Wiktorię i
Wawrzyńca GARDYŃSKICH
8.00 + Antoniego – Pawła FLANKA i
+ Marię BARASIŃSKĄ
24.00 ZA PARAFIAN
24.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z
prośbą o dalszą pomoc i opiekę Bożą
24.00 + Janusza MALISZEWSKIEGO
w miesiąc po śmierci
SOBOTA 25 XII–UROCZYSTOŚĆ
NARODZENIA PAŃSKIEGO
8.30 +Eugeniusza Ostrysz w 11 rocz śm
10.00 O błogosł. Boże dla Basi BRZOZOWSKIEJ i jej Córek z Rodzinami
11.30 + Janinę DĄBROWA w 26 rocz
śm i + Zygmunta DĄBROWA
13.00 Dziękczynna w 20 rocz ślubu
Magdaleny i Pawła z prośbą o Boże błog.
i potrzebne łaski na dalsze lata
17.00 + Bazylego i Jadwigę MAZURKIEWICZÓW
19.00 +Stefanię i Józefa Kozłowskich
NIEDZIELA 26 XI – ŚWIETEJ
RODZINY
7.00 Za Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek z racji patronalnego święta
8.30 ++ Bartłomieja SOWA i Marię
SOWA oraz Natalię NIEMCZYK
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 ++ Helenę, Genowefę, Wincentego, Zofię, Wiktorię i ++ z rodziny
SZYSZKOWSKICH, PASZKOWSKICH,
STOJANOWSKICH, ZANIEWSKICH,
PIĄTKOWSKICH i GĄSSOWSKICH
13.00 + Piotra SKOLASIŃSKIEGO, Marię, Wacława i Józefa SĘCZKOWSKICH
17.00 + Remigiusza WILK w miesiąc po
śmierci
19.00 O Boże błogosławieństwo dla Roberta WALENDZIKA w rocznicę Chrztu
św.
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8.Gorąco dziękujemy Panu Jarosławowi Wezgajowi za ofiarowane choinki oraz
wszystkim Siostrom i Panom, którzy z wielkim sercem uczestniczą w realizacji
świątecznej dekoracji kościoła. Bóg zapłać!
9.Świece Wigilijnego dzieła Pomocy Dzieciom, które rozprowadzamy z pomocą
członków Kół Żywego Różańca, są dostępne obok dużego konfesjonału z tyłu
kościoła; poświęcone opłatki wigilijne – na lewo od ołtarza; kalendarze, kartki
świąteczne, sianko, dekoracje i stroiki w sklepiku obok zakrystii. Dziękujemy za
okazywane w ten sposób wsparcie dla Sióstr, ministrantów oraz dzieł Caritas w
naszej Parafii.
10.O ile Bóg pozwoli, wizytę duszpasterską, zwaną popularnie kolędą, rozpoczniemy po powrocie dzieci do szkół, czyli w drugiej dekadzie stycznia. Póki co
prowadzimy zapisy Rodzin i Parafian, którzy wyrażą chęć wspólnej modlitwy z
kapłanem w swoim domu. Do 6 stycznia zbieramy osobiste, telefoniczne czy mailowe zgłoszenia, tak aby móc przygotować plan wizyty w domach Parafian. Prosimy o przekazanie tej informacji sąsiadom, którzy rzadziej bywają w kościele.
11.W Wigilię (24 XII) kancelaria parafialna po południu będzie nieczynna, a
opłatki będą normalne dostępne do godz. 15.00. W Wigilię nie będzie też Mszy
wieczornych o 17.30 i 18.30. Zapraszamy na Pasterkę, którą odprawimy tradycyjnie o północy rozpoczynając radosny okres Bożego Narodzenia.
12.W Boże Narodzenie nie będzie Mszy św. sprawowanej o godz. 7.00. Pozostałe
odprawimy według normalnego porządku niedzielnego. Drugi dzień Świąt przypada w niedzielę, stąd i wszystkie Msze św. odbędą się o normalnej porze, także
o godz. 7.00. Zapraszamy!
13.Dziękujemy wszystkim naszym Parafianom i Sympatykom wspierającym
swoimi ofiarami i modlitwami funkcjonowanie naszej Parafii, działalność Caritas, spodziewany remont dachu. Niech Pan sprawi, aby Święta przyniosły ukojenie Waszym Rodzinom i sercom, wciąż tak boleśnie dotkniętym skutkami pandemii. Bożego pokoju, wiary, nadziei i miłości dla wszystkich, których spotkacie
w czasie wigilijnej wieczerzy i podczas świątecznych małych spotkań w swoim
domu, bądź u Waszych bliskich. Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!
Niech Chrystus rodzi się w Waszych sercach! 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
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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

