św. Stefana Króla
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Parafia

Prawidło tygodnia:
„Jasna Góra nowe przeżywa oblężenie!
Nie wróg ci to, choć szturm za szturmem idzie na wały klasztorne!
To oblężenie serc, to mobilizacja ducha Narodu! Zbiega się tu Polska cała,
(…) by Maryi dziękować, by Ją wielbić, by składać ofiary i śluby, by prosić!”.
bł. Kardynał Stefan Wyszyński

CZYTANIE I
Dz 5, 27b-32. 40b-41
Cierpienie dla Imienia Jezusa
Arcykapłan zapytał apostołów: «Surowo wam zakazaliśmy nauczać w to
imię, a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas
odpowiedzialność za krew tego Człowieka?» «Trzeba bardziej słuchać Boga
niż ludzi – odpowiedział Piotr, a także apostołowie. Bóg naszych ojców
wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył Go na miejscu po prawicy swojej jako Władcę i Zbawiciela, aby zapewnić Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są
posłuszni». I zabronili apostołom przemawiać w imię Jezusa, a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla Imienia Jezusa.
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś *
i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać
się ze mnie.
Panie, mój Boże, †
z krainy umarłych wywołałeś moją duszę
*
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do
grobu.
Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący Pana,
*

i pamiętajcie o Jego świętości.
Gniew Jego bowiem trwa tylko przez
chwilę, †
a Jego łaska przez całe życie. *
Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem
wesele.
Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade
mną, *
Panie, bądź moją pomocą.
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament,
*
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.

CZYTANIE II
Ap 5, 11-14
Chwała Baranka
Ja, Jan, ujrzałem i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i Istot żyjących, i Starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących
głosem donośnym: «Baranek zabity jest godzien otrzymać potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo». A wszelkie
stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: «Zasiadającemu na tronie i
Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!» A
cztery Istoty żyjące mówiły: «Amen». Starcy zaś upadli i oddali pokłon.

Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym, †
zachowaj ich w radości i spraw, aby ciesząc się z odzyskanej
godności przybranych dzieci Bożych * z ufnością oczekiwali
chwalebnego dnia zmartwychwstania. Amen.

Zmartwychwstał Chrystus, który wszystko stworzył
i zlitował się nad ludźmi.
EWANGELIA
Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego apostołom

J 21, 1-19

Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany
Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon
Piotr powiedział do nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i
my z tobą». Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy
ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że
to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, macie coś do jedzenia?»
Odpowiedzieli Mu: «Nie». On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej
wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To
jest Pan!» Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie
wierzchnią szatę – był bowiem prawie nagi – i rzucił się wpław do jeziora.
Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od
brzegu bowiem nie było daleko – tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na
ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do
nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście». Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do
nich Jezus: «Chodźcie, posilcie się!» Żaden z uczniów nie odważył się zadać
Mu pytania: «Kto Ty jesteś?», bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł,
wziął chleb i podał im – podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał się
uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus
do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli
ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje». I znowu, po raz drugi, powiedział do niego:
«Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?» Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty
wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś owce moje». Powiedział mu po
raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się Piotr, że
mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie,
Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś
owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz». To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to,
rzekł do niego: «Pójdź za Mną!»
Rozważanie
Trzecia Niedziela Wielkanocy
Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego. Pozdrowienie Chrystusa
„Pokój wam” rozbrzmiewa z szczególną siłą wiary, nadziei i miłości. Pokój
jest szczególnym owocem tej miłości, jaka ożywia wiarę. Prawda, którą wyznajemy przez wiarę pochodzi od Boga. Jest słowem Boga żywego. Syna

-Bożego. Kiedy umilkły słowa Syna, gdy Jego głowa opadła na krzyżu, gdy
zamknęły się Jego usta, wówczas Bóg wypowiedział ostatnie i decydujące dla
naszej wiary słowo w Chrystusowym zmartwychwstaniu.
Wierzyć to znaczy z całym przekonaniem umysłu przyjmować prawdę,
jaka pochodzi od Boga, przyjmować to, co Bóg objawił, a co stale do nas dociera przez Kościół w jego tradycji. Organem tej tradycji jest nauczanie Piotra i Apostołów oraz ich następców. Wierzyć to znaczy przyjmować ich świadectwo za pośrednictwem Kościoła, który świadectwa tego strzeże z pokolenia na pokolenie. W tradycji jest mądrość pokoleń.
Pytanie o miłość „Czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” należy do tajemnicy paschalnej. Zmartwychwstanie Chrystusa wskazuje w kierunku tego, co nie umiera, w kierunku tego co jest ważniejsze od śmierci, co trwa
wiecznie, co stanowi istotę nieśmiertelności. Co należy do życia w Bogu. To
właśnie miłość.
W opisie cudownego połowu ewangeliście chodzi o to, by pokazać, kim
jest Jezus. Jest Panem, w którego Kościele jest miejsce dla wszystkich.
Ewangelii każdego dnia w Oktawie Wielkanocy / poprzedni tydzień / można
nadać tytuł: dowody zmartwychwstania. Łukasz pisze, że uczniowie dotykają
ciała Jezusa, że On je z nimi / 24, 39 /. Podobny dowód jest w Ewangelii św.
Jana / J 20, 24 /. Dzisiejsza Ewangelia ma tytuł: Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego. Jak dowodzimy Zmartwychwstania Jezusa? Przez ukazywania się Jezusa po śmierci przez 40 dni. A Ewangelia św. Mateusza tak się
kończy - ostatnie zdanie - „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do
skończenia świata” / Mt 28, 20 /.
„O tej porze się nie łowi ryb, zwłaszcza, że przed chwilą przypłynęli do
brzegu z pustymi sieciami. Zgodnie z poleceniem Mistrza wypłynęli. Połów
okazał się obfity. Zauważyli, że płonie ognisko, a na nim jest jedna ryba, teraz jest już symbolem chrześcijaństwa” / O. Ch. Pająk, Ukażesz mi drogę
życia, 2003, s. 109 /.
Papieże mojego życia kapłańskiego:
261. Jan XXIII, 1958 - 63
262. Paweł VI, 1063 - 78
263. Jan Paweł I, 1978
264. Jan Paweł II, 1978 - 2005
265. Benedykt XVI, 2005 - 2013
266. Franciszek, od 2013
23 Papież, 23 święconych 23 róże dla Eminencji, dziękowałem bł. Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu w imieniu kursu za święcenia kapłańskie.
„O radości chrześcijańskiej” Pawła VI szukałem w całej Warszawie, bo parafialny zespół Akcji Katolickiej dał mi takie zadanie - chcieli poznać dokument Kościoła o chrześcijańskiej radości. Jan Paweł II, Benedykt XVI mnie
inspirują, często ich cytuję na ambonie. Jan Paweł II, geniusz znał wiele mo-

-dlitw, a o „Ojcze Nasz” pisze - najważniejsza. Benedykt XVI: „gdy uczymy
się wiary uczymy się klękać”. Rektor Akademii Teologii Katolickiej pytał studenta, przyszłego księdza: w jaki sposób Piotr został Papieżem? Odpowiedź
brzmi: mianowany wprost i bezpośrednio przez Chrystusa.
1976 r. - zakończenie Światowego Kongresu Eucharystycznego w Filadelfii.
Kardynał Karol Wojtyła z Krakowa wprowadza wiernych do sprawowania
Eucharystii. Słyszę / siedzę na stadionie - rząd 3, miejsce 3 / jak mówi:
„kładziemy na tym ołtarzu, na oczach całego świata nasz głód wolności”.
2 czerwca 1979 r. Papież Jan Paweł II sprawował mszę św. pontyfikalną na
pl. Zwycięstwa w Warszawie podczas której wygłosił homilię „Chrystusa nie
można wyłączyć z dziejów człowieka”. To wówczas Jan Paweł II wygłosił słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”.
1982 r. - Kanonizacja O. Maksymiliana Kolbe w Rzymie, na Placu Św. Piotra
widzę ludzi z całego świata i Papieża Jana Pawła II.
Polska była krajem najczęściej odwiedzanym przez Jana Pawła II. W
czasie prawie 27-letniego pontyfikatu papież odwiedził ojczyznę dziewięć
razy. „Co zostało? Zostało pięknie spełnione człowieczeństwo. Papież słuchał. Wiedział, że Bogu nie trzeba dawać żadnych informacji. Kiedy się modlił, to nie mówił, a słuchał. On nas przygotowywał. To ostatnia pielgrzymka
do Polski. Dlaczego ludzie stoją i nie chcą odejść?” / Dziennik Proboszcza,
2008, s. 122 /.
Pierwsze słowo „Tryptyku Rzymskiego” / 2003, s. 9 / Papieża Jana
Pawła II to - Zdumienie.
Ks. Stanisław Stradomski
***
Ogłoszenia, 1.05.2022 - cz. 1/2
1.Dziś zapraszamy na krótką adorację Najświętszego Sakramentu po Mszy św.
o godz. 10.00 z racji na I. niedzielę miesiąca.
2.Dziękujmy wszystkim, młodzieży i dorosłym, którzy pomagali w przygotowaniu i wydawaniu paczek osobom potrzebującym, objętym działalnością naszej parafialnej Caritas, które odbyło się wczoraj, jak w każdą ostatnią sobotę
miesiąca. Składamy serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy z potrzeby serca
uczestniczą w tej pomocy.
3.Z racji na długi weekend majowy spotkanie Wspólnoty Kół Żywego Różańca
zostało przeniesione z dnia dzisiejszego na II. niedzielę miesiąca (8 V). Spotkanie rozpocznie się w Domu parafialnym o 16.00. Zapraszamy za tydzień!
4.Rozpoczynający się dzisiaj maj to miesiąc nabożeństw maryjnych. Po
względnym ustaniu pandemii, chcemy powrócić do majówek sprawowanych
nie tylko w kościele, ale i przy kapliczkach na terenie Parafii. Zapraszamy w
kolejne wtorki (oprócz tego najbliższego, ze względu na Uroczystość). Plan
wtorkowych nabożeństw jest następujący (początek o godz. 19.00):
• 10 maja – kapliczka przy ul. Czerniakowskiej 42
• 17 maja – kapliczka przy Łazienkach (ul. Podchorążych)
• 24 maja – kapliczka przy ul. Hołówki 3 (na podwórku)
Do kościoła na nabożeństwa majowe zapraszamy codziennie na godz. 18.00 i
w niedziele, i w dni powszednie.

Intencje modlitwy Żywego Różańca - Maj 2022
Za wstawiennictwem Maryi modlimy się do Boga:
Papieskie intencje:
•O wiarę dla młodych ludzi.
•Módlmy się, aby młodzi ludzie wezwani do pełni życia, odkryli Maryjny styl
życia, który prowadzi do zasłuchania, głębokiego rozeznania, odwagi wiary i
oddania służbie.
•Za Papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów i misjonarzy, aby wsłuchując się w głos Ducha Świętego, prowadzili wiernych po drogach wiary.
•O dobre owoce Synodu dla całego Kościoła.
•O siły, zdrowie, wytrwałość i niegasnący entuzjazm dla osób konsekrowanych – szczególnie dla księży naszej parafii oraz sióstr Nazaretanek.
•O liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
•O dar sprawiedliwego pokoju na Ukrainie oraz o pokój i pojednanie w naszej Ojczyźnie i na świecie.
•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 dar mądrości i poczucie odpowiedzialności za losy narodów i świata dla
polityków i przywódców państw.
•O wygaszenie pandemii koronawirusa oraz o potrzebne siły i wytrwałość
dla lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy i wszystkich pracowników służby
zdrowia.
•Za dzieci przystępujące do Pierwszej Komunii Świętej, aby stały się gorliwymi wyznawcami Chrystusa
•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 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 poległych w czasie wojny na Ukrainie, za naszych bliskich zmarłych oraz
zmarłych członków Żywego Różańca, aby dzięki Bożemu Miłosierdziu dostąpili radości życia wiecznego.
•Intencje własne.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 2 V
6.30 + Leokadię TODORSKĄ (greg 14)
8.00 + Mariana (m) FLISOWSKIEGO
w 27 r. śm i ++ z Rodziny
17.30 +Bartosza ŁUKASZEWICZA(g 11)
17.30 + Marię BARASIŃSKĄ (greg 1)
18.30 We wszystkich intencjach powierzonych Bogu przez wstawiennictwo bł.
Marii od PJ Dobrego Pasterza – Franciszki Siedliskiej
18.30 +Irenę Teresę GUTOWSKĄ (g 13)
WTOREK 3 V – NMP KRÓLOWEJ
POLSKI
7.00 + Leokadię TODORSKĄ (greg 15)
8.30 +Irenę Teresę GUTOWSKĄ (g 14)
10.00 + Helenę, Stanisława (m), Aleksandra (m)
10.00 +Bartosza ŁUKASZEWICZA(g 12)
11.30 + Agatę, Tadeusza
13.00 + Rodziców, Rodzeństwo oraz
wszystkich zmarłych z Rodzin NARBUTÓW i KAŁOWSKICH
17.00 + Marię BARASIŃSKĄ (greg 2)
19.00 MSZA ŚW WYPOMINKOWA
(ROCZNICOWA):• + Jerzego DĄBROWSKIEGO w miesiąc po pogrzebie
•+ Zdzisława (m) WALCZAKA • + Henrykę Danutę MITEK - WOJTKOWIAK
ŚRODA 4 V – ŚW. FLORIANA
6.30 O Boże błogosławieństwo dla S.
Judyty KOZŁOWSKIEJ - imieninowa
6.30 + Leokadię TODORSKĄ (greg 16)
8.00 O Boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego na czas matur dla
uczennic Liceum Sióstr Nazaretanek
8.00 +Irenę Teresę GUTOWSKĄ (g 15)
17.30 + Marię BARASIŃSKĄ (greg 3)
17.30 W intencji Amelii SMULKO (z
okazji 14 rocz. urodzin)
18.30 MSZA ŚW. ZBIOROWA DO
MBNP: • W intencji Panu Bogu wiadomej • + Anielę PIOTROWSKĄ (1 r. śm)
• +Jadwigę i Wiesława SIEKIERSKICH
• W intencji Leszka i Joanny o uzdrowienie więzi małżeńskiej • O pojednanie
w rodzinie Anny i Ryszarda
• + Janinę MAKOWSKĄ w 10 rocz śm
18.30+Bartosza ŁUKASZEWICZA(13)

CZWARTEK 5 V
6.30 Za zmarłe Siostry Nazaretanki
8.00 +Leokadię TODORSKĄ (greg 17)
8.00+Janusza i Irenę SŁUPCZYŃSKICH
17.30+Bartosza ŁUKASZEWICZA (14)
17.30 + Czesława WIĘCKOWSKIEGO
w rocz. śm
18.30 + Marię BARASIŃSKĄ (greg 4)
18.30 +Irenę Teresę GUTOWSKĄ (16)
PIĄTEK 6 V
6.30 W intencjach S. Ludmiły - imieninowa
8.00 +Leokadię TODORSKĄ (g 18)
8.00 + Jerzego DĄBROWSKIEGO w
miesiąc po śmierci
17.30 +Bartosza ŁUKASZEWICZA(15)
17.30 + Marię BARASIŃSKĄ (greg 5)
18.30 +Irenę Teresę GUTOWSKĄ (17)
18.30 +Andrzej KOSOWSKIEGO w 29
r. śm oraz + z Rodziny KOSOWSKICH
SOBOTA 7 V
6.30 +Leokadię TODORSKĄ (greg 19)
8.00 W intencji wynagradzającej
8.00 + Marię BARASIŃSKĄ (greg 6)
17.30 +Annę, Wincentego, Henrykę
17.30 Dziękczynno – błagalna z okazji
86 rocz urodz. Urszuli KOZŁOWSKIEJ z prośba o Boże błogosł., opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski w rodzinie ROPEL i KOZŁOWSKICH
18.30 +Irenę Teresę GUTOWSKĄ (18)
18.30+Bartosza ŁUKASZEWICZA(16)
NIEDZIELA 8 V – 4 NIEDZIELA
WIELKANOCNA
7.00 +Stanisława i Jadwigę KLIMEK
8.30+Stanisława i Zofię FURMANÓW
10.00 + Leokadię TODORSKĄ (g 20)
10.00+Bartosza ŁUKASZEWICZA(17)
11.30 + Piotra i Mariannę PIEŃCZUK, Jana SZYMAŃSKIEGO, Sebastiana BRUNA i Antoninę WOŹNIAK
13.00 +Irenę Teresę GUTOWSKĄ (19)
17.00 KŻR
17.00 + Marię BARASIŃSKĄ( Greg 7)
19.00 + Marię i Stanisława Różalskich
oraz Katarzynę, Wojciecha, Stanisławę, Barbarę, Teresę i Adama
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5.W poniedziałek (2 V) przypada Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień
Polonii i Polaków za Granicą. Pamiętajmy o odpowiednim uczczeniu tego
Święta wywieszając narodowe symbole. Jutrzejsza Msza św. wieczorna o godz.
18.30 będzie odprawiona w intencji zbiorowej przez wstawiennictwo błog.
Franciszki Siedliskiej. Intencje można składać przed jej ołtarzem.
6.We wtorek (3 V) przypada Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. odprawimy według normalnego porządku niedzielnego. Podczas Mszy św. o godz.
19.00, na kolejnej Mszy rocznicowej, będziemy powierzać Bogu wszystkich
poleconych modlitwie wypominkowej w naszej wspólnocie parafialnej na cały
obecny rok. Zapraszamy!
7.W tym tygodniu przypada także I. czwartek, I. piątek i I. sobota miesiąca. W
I. piątek (6 V) będziemy spowiadać rano oraz od godz. 17.00. W I. sobotę (7 V)
Msza w intencji wynagradzającej Najśw. Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu
Sercu Maryi będzie odprawiona o godz. 8.00. Zaraz po niej zapraszamy też na
I.-sobotni różaniec z rozważaniami.
8.Przypominamy, że we wtorek (3 V) z racji na Uroczystość, w I. piątek miesiąca po południu, w I. sobotę przed południem kancelaria będzie nieczynna.
9.W I. sobotę miesiąca (7 V) kapłani udadzą się z comiesięczną wizytą do chorych. Początek wizyty o godz. 10.00.
10.Gratulujemy naszej ministranckiej ekipie piłkarskiej, która we wczorajszych
zmaganiach zajęła II. miejsce w swoim przedziale wiekowym. Życzymy kolejnych udanych występów!
11.Zapraszamy do nowego konkursu dla dzieci i młodzieży pt. „Maryja w Litanii Loretańskiej”. Należy wykonać pracę plastyczną lub napisać wiersz na temat jednego z wezwań Litanii do końca maja. Będą one systematycznie
umieszczane na tablicy w kościele. Finał konkursu w niedzielę (5 VI) o 11.30
12.Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety synodalnej o stanie naszej
Parafii. Można ją pobrać przy dużym konfesjonale (z tyłu kościoła). Tam też
znajduje się oznaczony pojemnik, do którego można składać wypełnione już
ankiety. Dziękujemy!
13.Ofiary na tacę w przyszłą niedzielę (8 V) będą przeznaczone na Warszawskie Seminarium Duchowne. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom!
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

