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Prawidło tygodnia:
„Trudno jest uznać własne błędy. Łaska przemienia serce,
pozwalając doświadczyć bezpośrednio i namacalnie miłości Ojca”.
- św. Jan Paweł II
W ubiegłym tygodniu zakończyły się rekolekcje wielkopostne, które były
prowadzone przez kapłana pochodzącego z Francji. Naszą wdzięcznością
niech będzie pamięć modlitewna:

Panie Jezu, miej miłosierdzie dla Francji. Racz ogarnąć Ją
Swoją miłością i pokazać jej całą jej czułość. Spraw, aby
wypełniona miłością do Ciebie, przyczyniła się do tego, aby
wszystkie narody świata Ciebie kochały. O miłości Jezusowa,
zobowiązujemy się do tego, aby zostać Ci wierni na zawsze
i gorącym sercem pracować ku rozszerzeniu Twojego
Królestwa po całym świecie. Amen.
Sługa Boży Marcel Van (1928-1959)
***
„Pozwólcie, żebym się polecił Waszym modlitwom na lata, które Bóg
zechce mnie obdarować w służbie Kościoła Katolickiego i bądźcie pewni, że w mojej codziennej modlitwie polecam Was Jego Miłosierdziu.”
Ks. Martin de La Roncière
Kanonik regularny św. Wiktora
7 Faubourg Saint-Maurice
16220 Montbron - Francja
martin.delaronciere@yahoo.fr

Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego
Syna, † ożywiaj naszą wiarę swoim słowem, *
abyśmy odzyskawszy czystość duszy,
mogli się cieszyć oglądaniem Twojej chwały. Amen.

CZYTANIE I
Rdz 15, 5-12. 17-18
Bóg zawiera przymierze z Abrahamem
Bóg, poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: «Spójrz na niebo i policz
gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić»; potem dodał: «Tak liczne będzie twoje
potomstwo». Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Potem rzekł
do niego: «Ja jestem Pan, który ciebie wywiodłem z Ur chaldejskiego, aby ci
dać ten oto kraj na własność». A na to Abram: «O Panie, mój Boże, jak będę
mógł się upewnić, że otrzymam go na własność?» Wtedy Pan rzekł:
«Wybierz dla Mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana,
a nadto synogarlicę i gołębicę». Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej;
ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo
drapieżne, Abram je odpędził. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram
zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go
wielka ciemność. A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia i
przesunęły się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł
przymierze z Abramem, mówiąc: «Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki
Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat».
Pan moim światłem i zbawieniem
moim.
Pan moim światłem i zbawieniem moim,
*
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia, *
przed kim miałbym czuć trwogę?
Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam, *
zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj.
O Tobie mówi serce moje: †

«Szukaj Jego oblicza!» *
Będę szukał oblicza Twego, Panie.
Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy, *
nie odtrącaj w gniewie Twego sługi.
Ty jesteś moją pomocą, *
więc mnie nie odrzucaj.
Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny, *
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

CZYTANIE II
Flp 3, 17 – 4, 1
Chrystus przekształci nasze ciała na podobne do swego chwalebnego ciała
Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych,
którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje
jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz
mówię z płaczem. Ich losem – zagłada, ich bogiem – brzuch, a chwała – w
tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne. Nasza
bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana
Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone w podobne do
swego chwalebnego ciała tą mocą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować. Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię – radości
i chwało moja! – tak trwajcie mocno w Panu, umiłowani!

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie».
EWANGELIA
Łk 9, 28b-36
Przez cierpienie – do chwały zmartwychwstania
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić.
Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się
lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i
Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się
ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim. Gdy oni
się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy.
Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla
Eliasza». Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się
obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos:
«To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» W chwili gdy odezwał się ten
głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.
Rozważania
2 Niedziela W. Postu C 2022

Tajemnica Przemienienia przybliża Apostołom wymiar ewangelicznego powołania, które jest powołaniem do życia w Bogu. Przemienienie Pańskie jest znakiem Bożej mocy, która wraz z przyjściem Chrystusa weszła w
dzieje człowieka. Jest to moc przekształcania człowieczeństwa, moc przebóstwiania człowieka. Ewangelia nie jest tylko słowem Bożej prawdy, jest mocą
uświęcającą człowieka. Cały wysiłek ascetyczny Wielkiego Postu dąży do
przemienienia naszego człowieczeństwa, jego uszlachetnienia w Bogu. Wielka jest łaska Wielkiego Postu.
Wydarzenie Przemienienia dotyczy Jezusa, ale jest adresowane do
uczniów, dokonuje się ze względu na nich i dla nich. Góra Przemienienia jest
pokrzepieniem Jezusa do wytrwania na górze Kalwarii. Taka interwencja
samego Boga mieści się w Jego pedagogii stopniowego objawiania tożsamości Jezusa jako Syna Bożego. Trzeba nauczyć się wpatrywać w umiłowanego
Syna zarówno na Górze Przemienienia jak i na górze Kalwarii. W naszym
życiu te dwie góry stają się jedną i tą samą górą.
Papież Benedykt XVI napisał książkę pt. - „Jezus z Nazaretu”, dwa tomy. Tom 1-szy ma podtytuł: od chrztu w Jordanie do Przemienienia. O Przemienieniu pisze: Boskość Jezusa tworzy jedną całość z Krzyżem. Podobnie
jak w przypadku Kazania na Górze i nocnych modlitw Jezusa pojawia się tu
góra, jako miejsce szczególnej bliskości Boga. I znowu: o tych różnych gó-

-rach pojawiających się w życiu Jezusa myśleć w ich powiązaniach: góra kuszenia, góra Jego wielkiego przepowiadania, góra modlitwy, góra Przemienienia, góra trwogi, góra Krzyża, a wreszcie góra Wniebowstąpienia, na której Pan - odrzucając propozycję panowania nad światem za sprawą potęgi
diabła - ogłasza: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi”. W tle są
jednak także: Synaj, Horeb, Moria - góry Objawienia starotestamentowego wszystkie one są górami męki, a zarazem górami Objawienia i ze swej strony
wskazują na górę świątynną, na której Objawienie staje się liturgią / Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu 2011, s. 270 /.
Uszczęśliwiający charakter Przemienienia Pańskiego, mówi Jan Paweł
II. Ukazała się cała Trójca: Ojciec w głosie, Syn jako człowiek, Duch w świetlistym obłoku, mówi Św. Tomasz z Akwinu w Summa theologiae, a podaje
Katechizm / p. 555 /.
Przemienienie Jezusa ma miejsce po wyznaniu wiary przez Piotra. Jezus jest centralną postacią sceny Przemienienia, chociaż nie przemawia i nic
nie czyni. Przemienił się, czyli jest jakaś inna forma istnienia. Ta inność należy do Boga, widać to z rozmowy, kto rozmawia. Przemienienie łączy się z
męką i śmiercią Jezusa. Ważna sprawa, dać się obudzić Jezusowi, czyli przemienić. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Te słowa potwierdzają
tożsamość Jezusa. Najpierw jest Tabor, później Kalwaria. Chrześcijanin nie
powinien zatrzymywać się na Górze Przemienienia. Proces przemienienia
ludzkiego życia zaczyna się, gdy człowiek robi odkrycie, że jest kochany przez
Boga. Boże Synostwo Jezusa jest potwierdzone w czasie przemienienia. Jego
słuchajcie. To glos Boga Ojca. Słuchanie jest fundamentem dla ucznia, jest
czymś, co określa ucznia. Przemienienie Jezusa miało wielkie znaczenie dla
wychowania uczniów do wiary.
Przemienienie Pana Jezusa umacnia wiarę apostołów. Jezus Chrystus
całemu Kościołowi daje nadzieję. Egzystencja człowieka jest stopniowo przemieniana przez celebrowane święte misteria. Słuchacze słowa Bożego w dniu
dzisiejszym otrzymują nadzieję na udział w chwale nieba. W cudzie Przemienienia słyszymy Boga, mówi: To jest mój Syn, Jego słuchajcie. Jaśniejący
Jezus - Światłość ze światłości - mówimy w Credo. Papież Benedykt XVI mówił w homilii, gdy zaczynał swój Pontyfikat 24.04.2005 r.: „Nie jesteśmy
przypadkowym i pozbawionym znaczenia produktem ewolucji. Każdy z nas
jest owocem zamysłu Bożego. Każdy z nas jest chciany, każdy miłowany,
każdy niezbędny. Nie ma nic piękniejszego niż wpaść w sieci Ewangelii
Chrystusa. Nie ma nic piękniejszego jak poznać Go i opowiadać innym o
przyjaźni z Nim”.
***
Kazanie: Gorzkie Żale w drugą Niedzielę Wielkiego Postu 2022 r.
1.Od modlitwy w Ogrójcu do oskarżenia przez sąd

2. Od oskarżenia przez sąd do cierniem ukoronowania
3. Od ukrzyżowania do śmierci
W lipcu 1995 r. stałem w Wieczerniku i nic nie słyszałem co mówił
przewodnik – myślałem o Panu Jezusie, o Piotrze i Janie, o Apostołach. Na
moich obrazkach prymicyjnych był wiersz ks. Jana Twardowskiego – Naucz
się dziwić w kościele, ze hostia Najświętsza tak mała, że w dłonie by ja schowała najmniejsza dziewczynka z bieli. A rzesza przed nią upada, rozpłacze
się, spowiada. W końcu można uwierzyć z tego wielkiego zdziwienia.
W Pretorium, gdzie Piłat przeprowadził proces przeciwko Jezusowi
„wydał Go im, aby Go ukrzyżowano” / J 18,28 – 19,16 / przewodnik dał półtorej godziny wolnego, wtedy usiadłem z wrażenia, gdzie ja jestem. „Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium. A było to wczesnym rankiem” – pisze św. Jan.
Gdy przyszli na miejsce zwane czaszką, ukrzyżowali tak Jego i złoczyńców. Jednego po prawej stronie, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus
mówił – Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. Potem podzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy. Docieramy dziś na szczyt Kalwarii. Tylko
św. Łukasz notuje słowa modlitwy przebaczenia tym, którzy Go krzyżują.
Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. Nie wie pluton egzekucyjny, bo
to są poganie. Traktują Chrystusa jak pozostałych dwóch łotrów. Skutek tej
modlitwy jest natychmiastowy. Setnik, człowiek odpowiedzialny za egzekucję, w momencie śmierci Jezusa dostrzega w Nim Syna Bożego i jako pierwszy poganin na Golgocie wyznaje: prawdziwie, ten był Synem Bożym. Ojciec
nie tylko przebaczył, ale udzielił łaski wiary oficerowi.
Św. Łukasz przytacza rozmowę dwóch bandytów na krzyżu. Czy Ty nie
jesteś Mesjaszem? – Ty nawet Boga się nie boisz, my przecież sprawiedliwie,
odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. Pierwszy łotr myśli po ludzku - ocal siebie i nas. Życie jest najważniejsze.
Dobry łotr spowiada się: słusznie ponosimy kare za nasze uczynki. Przyznaje
się, że czyny jego były złe. Wyznaje swoją winę. Umie spojrzeć prawdzie w
oczy. Bo sumienie jest to glos rozumu. On zna prawdę o swoim życiu, o
przemijaniu życia, dostrzega królestwo sprawiedliwości. Sam tam nie wejdzie. Ale obok jest Król świata sprawiedliwości. Łotr wierzy, pozostaje mu
tylko prośba: Jezu wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa.
Ręce przebite, nogi przebite, co można w takiej sytuacji uczynić. Upomina
swego kolegę po fachu. Łotr upomina łotra. Nawet Boga się nie boisz. To
upomnienie jest dobrym czynem, jest obroną Chrystusa. To już nie jest łotr.
Jezu pomnij na mnie. Do domu Ojca powraca syn marnotrawny. Pierwsza
kanonizacja w dziejach Kościoła. Pierwszym kanonizowanym przez samego
Chrystusa jest łotr. Łaską było dla niego umierać obok Chrystusa. Jest to
najszczęśliwszy człowiek Wielkiego Piątku.
Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem - Ojcze w Twoje ręce powierzam ducha mego. Po tych słowach oddał ducha. Widziałem w muzeum w

Monachium obraz Rembrandta „Ukrzyżowanie”. Widziałem na obrazie, że
Chrystus to światło.
„Gdyby tam było puste miejsce, gdyby tam nikt nie krzyczał, gdyby
tam byli tylko łotrzy, nie było by ratunku” /Marek Skwarnicki, Papierowy
dzwon 1965 /.
Ks. Stanisław Stradomski
***
Ogłoszenia, 13 marca 2022 - 1/2
1.Dziś przypada 9. Rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową
w Rzymie. Pamiętajmy w naszej prywatnej modlitwie o jego osobie. W naszej
wspólnocie będziemy modlić się za obecnego papieża przez wstawiennictwo
Matki Bożej Fatimskiej podczas Mszy św. zbiorowej dziś o godz. 17.00 i w
trakcie krótkiego nabożeństwa fatimskiego bezpośrednio po niej.
2.Dziś Msza św. inicjacyjna dla dzieci z klas 3A i 3B ze Szkoły Nr 190. Początek o godz. 14.30. Za tydzień – spotkanie dla klas 3C i 3D.
3.Raz jeszcze dziękujemy o. Martinowi de la Roncière za wygłoszone do nas
wielkopostne rekolekcje. Dziękujemy wszystkim, którzy mogli wziąć w nich
udział, całej asyście liturgicznej, Siostrom, szczególnie SS. Zakrystiankom i
S. Organistce, uczestnikom adoracji i spotkań rekolekcyjnych. Dziękujemy
szczególnie Kapłanom posługującym podczas rekolekcji przy ołtarzu i w konfesjonałach. Bóg zapłać! Niech owoce tych rekolekcji czynią nasz świat bardziej Bożym i przyjaznym!
4.Zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa wielkopostne. Uczestnicząc w nich
w tym czasie można każdorazowo uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami:
• Gorzkie Żale – w kolejne niedziele Wielkiego Postu o godz. 18.00
• Drogi Krzyżowe – w piątki o godz. 17.00 dla dzieci, a dla młodzieży i dorosłych (ok. 18.00), pomiędzy wieczornymi Mszami św.
5.Dziękujemy za wszystkie dary spożywcze o przedłużonym okresie trwałości
i środki higieniczne składane przed ołtarzem św. Józefa przeznaczone na
wielkopostną jałmużnę. Przekażemy je osobom chorym lub ubogim, które są
objęte działalnością Zespołu Caritas Parafii św. Stefana, jeszcze przed Świętami wielkiej Nocy (czyli w sobotę za dwa tygodnie, 26 III).
6.W związku z koniecznością powołania nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej Ks. Proboszcz zaprasza na ostatnie spotkanie osób, dotychczas ją tworzących, w najbliższy wtorek (15 III) na godz. 19.00 w Domu parafialnym.
Serdecznie zapraszamy!
7.W związku z działaniami wojennymi, prowadzonymi przez Rosję w kraju
naszych sąsiadów, zapraszamy codziennie (oprócz niedziel i piątków) na
wspólną modlitwę różańcową w intencji o pokój na Ukrainie pomiędzy wieczornymi Mszami św., czyli ok. godz. 18.00.
8.Na stronie Caritas Archidiecezji Warszawskiej w zakładce „Solidarni z
Ukrainą” jest dostępny szczegółowy wykaz produktów potrzebnych poszkodowanym w czasie wojny. Dary można dostarczać osobiście (posegregowane
w kartonach z opisem) do magazynu przy schronisku „Przystań” (ul. Wolska172), codziennie w godz. 9.00 ÷ 20.00.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 14 III
6.30 O Boże błogosławieństwo dla S.
Bożeny KAMIŃSKIEJ - imieninowa
6.30 O łaskę pokoju na świecie i na
Ukrainie
8.00 W intencji Andrzeja KOWERDANA z okazji urodzin
8.00 + Jerzego GAJA (greg 14)
17.30 + Michała WASILEWSKIEGO
(miesiąc po śmierci)
17.30 + Apolonię MARCINIAK
18.30 + Józefa LAZROWICZA (greg 14)
18.30 O Boże błog i potrzebne łaski dla
Wiktora z okazji urodzin
WTOREK 15 III
6.30 +Józefa LAZAROWICZA (greg 15)
8.00 Przez wstawiennictwo św. Józefa
w intencji P. Bogu wiadomej
8.00 + Stanisławę ROGOWSKĄ w 17
rocz śm oraz jej + Rodziców Helenę i
Stanisława MIGDALSKICH
17.30+Izabelę KONIECZNĄ -WOTAWĘ
17.30 + Jerzego GAJA (greg 15)
18.30 + Joannę CHOCHEL w 1 rocz
śm, Henryka FIGLA w 11 rocz śm
18.30 + Weronikę BORÓWKO w miesiąc po pogrzebie
ŚRODA 16 III
6.30 O nowe powołania do Sióstr Nazaretanek
6.30 + Karola WĄSEWICZ
8.00 + Jerzego GAJA (greg 16)
8.00 O Boże Błogosł. i potrzebne łaski
dla Dawida KRAJEWSKIEGO
17.30 +Józefa LAZAROWICZA (greg 16)
18.30 Msza zbiorowa do MBNP:
• +Andrzeja POŁUJANA w 10 rocz śm
18.30 + Jana, Mariannę i Wincentego
LIPKA i ++ z rodziny LIPKÓW
CZWARTEK 17 III
6.30 +Józefa LAZAROWICZA (greg 17)
8.00 + Jerzego GAJA (greg 17)
8.00 +Mirosława i Krystynę KUBIAK
17.30 + Julię i Jana GARDYŃSKICH w
kolejną rocz śm
18.30 +Zofię, Helenę i Tadeusza STANI
18.30 + Mirosława BORKOWSKIEGO
(1 rocz śm)

PIĄTEK 18 III
6.30 W intencjach S. Józefy – imieninowa: O Boże błog dla Bronisławy z
rodziną i za + Józefa i Zofię
6.30 O opiekę św. Józefa nad prowincją Najśw. Imienia Jezus
8.00 + Józefa KOZŁOWSKIEGO
8.00 + Jana GŁADYSZA
17.30 + Edwarda MAUL w 13 rocz
śm, + Walerię, Jana i Barbarę
MAUL, + Stefanię i Jana BRODZIK
oraz + Janinę i Józefa WRONA
18.30 +Józefa LAZAROWICZA (g 18)
18.30 + Jerzego GAJA (greg 18)
SOBOTA 19 III
6.30Dziękczynna za opiekę św. Józefa
nad Zgromadzeniem Sióstr Nazaretanek z prośbą o dalsze wstawiennictwo
6.30+Józefa LAZAROWICZA(greg 19)
8.00+Józefa KOWALCZYKA w 15rocz
śm i Rodziców oraz córkę Krystynę
8.00 + Jerzego GAJA (greg 19)
17.30 O Boże błog dla Aleksandra w
14 rocz urodzin i dla Janiny z okazji
92 rocz urodzin
17.30 O Boże błog i potrzebne łaski
dla Marcelego ( z okazji imienin)
18.30 + Józefę i Aleksandra MILĘCKICH i zm z rodzin KRASIEJKÓW,
MAJDÓW i MICHAŁKOWSKICH
NIEDZIELA 20 III – 3. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
7.00 O zgodę i wzajemne przebaczenie w rodzinie Wojciecha i Beaty
8.30+Józefa LAZAROWICZA(greg20)
10.00 + Jerzego GAJA (greg 20)
11.30 + Witolda w 40 rocz śm, Jana i
Bronisławę oraz + Jana , Karolinę i
Józefa i zm z ich Rodzin
13.00 + Józefa (m), Mariannę, Leona i
Wiesława BOCIAN
15.00 + Kazimierę, Rozalię i Antoniego SITAREK, Janinę i Kazimierza
WIĘCŁAWSKICH
17.00 O Boże błogosławieństwo dla
Roberta w dniu urodzin
19.00 + Jana, Teodorę (k) i Ryszarda
KOŁDEJ

Ogłoszenia Parafialne - 2/2

II Niedziela Wielkiego Postu
13 marca 2022
9.W naszej Parafii, oprócz prowadzonego od ponad 2 tygodni banku kwater
prywatnych, o którym przypominamy, chcemy uruchomić działalność parafialnego „Zespołu ds. pomocy Ukrainie”, który kompleksowo zajmie się pomocą uchodźcom w naszym najbliższym środowisku. Osoby zainteresowane
posługą w tym Zespole prosimy o zgłoszenia w zakrystii. Na I. spotkanie tego
Zespołu zapraszamy w czwartek (17 III) w domu parafialnym na godz. 19.00.
10.W sobotę (19 III), przypada Uroczystość św. Józefa, który jest patronem
naszego kościoła. W tym dniu obchodzimy również Uroczystość rocznicy
poświęcenia tego kościoła świętemu Józefowi. Za pobożne nawiedzenie naszego kościoła w sobotę i po spełnieniu pozostałych zwyczajnych warunków
można uzyskać łaskę odpustu zupełnego dla siebie lub dla zmarłych.
11.Przed ołtarzem bł. Franciszki Siedliskiej ustawiliśmy puszkę, do której
można składać ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Dziękujemy wszystkim
ofiarodawcom!
12.W sklepiku parafialnym jest do nabycia kolejna książka znanego nam już
autora, kapłana naszej Archidiecezji, ks. Jarosława Piłata, zawierająca rozważania duchowe na Wielki Tydzień oraz Oktawę Wielkanocy. Zachęcamy
do nabycia. W sprzedaży są też kartki i dekoracje świąteczne, a świece Caritas będą dostępne za tydzień.
13.Dziś, w II. niedzielę Wielkiego Postu, w Kościele powszechnym obchodzony jest dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami – tzw. Niedziela
„Ad Gentes”. Ofiary składane do puszek przed kościołami na całym świecie
będą przeznaczone na cel misji. Za tydzień zaś, w niedzielę (20 III), będziemy gościć w naszej wspólnocie przedstawicieli Szkoły i Przedszkola integracyjnego działających na Targówku w Warszawie, którzy w ramach wielkopostnej jałmużny będą prowadzić zbiórkę na stypendia dla ubogich dzieci,
także tych przyjmowanych w tych placówkach jako uchodźcy z Ukrainy.
Okażmy im swoje serce także tym razem!
14.W dniu dzisiejszym swoje imieniny obchodzi Siostra Krystyna, nasza kancelistka. Drogiej Siostrze życzymy wszelkiej Bożej pomocy w realizacji własnej, codziennej drogi do świętości, Bożego pokoju w sercu i promiennego
uśmiechu na twarzy. 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
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

