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Prawidło tygodnia:
„Gdzież nam, słabym ludziom, szukać bezpiecznego i trwałego schronienia,
jeśli nie w ranach Zbawiciela”.
- św. Bernard

CZYTANIE I
Iz 50, 4-7
Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że nie doznam
wstydu
Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu krzepiącym słowem. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak
uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz
i wiem, że wstydu nie doznam.
Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?
Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie
patrzą, *
wykrzywiają wargi i potrząsają głowami:
«Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli, *
niech go ocali, jeśli go miłuje».
Sfora psów mnie opadła, *
otoczyła mnie zgraja złoczyńców.
Przebodli moje ręce i nogi, *
policzyć mogę wszystkie moje kości.

Dzielą między siebie moje szaty *
i los rzucają o moją suknię.
Ty zaś, Panie, nie stój z daleka, *
pomocy moja, śpiesz mi na ratunek.
Będę głosił swym braciom Twoje imię *
i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych:
«Chwalcie Pana, wy, którzy Go wielbicie,
†
niech sławi Go całe potomstwo Jakuba, *
niech się Go lęka całe potomstwo Izraela».

CZYTANIE II
Flp 2, 6-11
Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg Go wywyższył
Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby
na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi,
stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci uznany za człowieka,
uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad
wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i
ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest
Panem – ku chwale Boga Ojca.

Wszechmogący, wieczny Boże, aby dać ludziom przykład
pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel
przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu; † daj nam pojąć
naukę płynącą z Jego Męki * i zasłużyć na udział w Jego
zmartwychwstaniu . Amen.

Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci,
i to śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wywyższył Go nad
wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię.
EWANGELIA
Łk 23, 1-49
Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według Świętego Łukasza
Starsi ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie powstali i poprowadzili Jezusa
przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać Go: Stwierdziliśmy, że ten człowiek pod-

-burza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza-Króla. Piłat zapytał Go: Czy Ty jesteś Królem żydowskim?
Jezus odpowiedział mu: Tak. Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tłumom:
Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku. Lecz oni nastawali i mówili: Podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei, od Galilei, gdzie rozpoczął, aż
dotąd. Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem. A
gdy się upewnił, że jest spod władzy Heroda, odesłał Go do Heroda, który w
tych dniach również przebywał w Jerozolimie.
Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem chciał Go
ujrzeć, ponieważ słyszał o Nim i spodziewał się, że zobaczy jakiś znak, zdziałany przez Niego. Zasypał Go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie
odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w Piśmie stali i gwałtownie Go oskarżali. Wówczas wzgardził Nim Herod wraz ze swoją strażą; na pośmiewisko
kazał Go ubrać w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat
stali się przyjaciółmi. Przedtem bowiem byli z sobą w nieprzyjaźni. Piłat więc
kazał zwołać arcykapłanów, członków Sanhedrynu oraz lud i rzekł do nich:
Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja
przesłuchałem Go wobec was i nie znalazłem w Nim żadnej winy w sprawach, o które Go oskarżacie. Ani też Herod – bo odesłał Go do nas; przecież
nie popełnił On nic godnego śmierci. Każę Go więc wychłostać i uwolnię. A
był obowiązany uwalniać im jednego na święta. Zawołali więc wszyscy razem: Strać Tego, a uwolnij nam Barabasza! Był on wtrącony do więzienia za
jakieś rozruchy powstałe w mieście i za zabójstwo. Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich. Lecz oni wołali: Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go! Zapytał ich po raz trzeci: Cóż On złego uczynił? Nie znalazłem w Nim nic zasługującego na śmierć. Każę Go więc wychłostać i uwolnię. Lecz oni nalegali z
wielkim wrzaskiem, domagając się, aby Go ukrzyżowano; i wzmagały się ich
krzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione. Uwolnił
im tego, którego się domagali, a który za bunt i zabójstwo był wtrącony do
więzienia; Jezusa zaś zdał na ich wolę. Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola. Włożyli na niego krzyż, aby
go niósł za Jezusem. A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi
dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: Szczęśliwe niepłodne
łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do
gór: Padnijcie na nas! i do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym
drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym? Prowadzono też innych dwóch –
złoczyńców, aby ich z Nim stracić. Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką,
ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej
Jego stronie. Jezus zaś mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.
A oni rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy. Lud zaś stał i patrzył.

A członkowie Sanhedrynu szydzili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie
wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest Król żydowski. Jeden ze złoczyńców,
których tam powieszono, urągał Mu: Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw
więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz,
chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. I dodał:
Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju. 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 wyzionął ducha. Na widok tego, co się działo, setnik oddał
chwałę Bogu, mówiąc: Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy. Wszystkie też
tłumy, które zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, powracały, bijąc się w piersi. Wszyscy Jego znajomi stali z daleka; a również niewiasty, które Mu towarzyszyły od Galilei, przypatrywały się temu.
Rozważanie
Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej
„Gdzież są teraz nieodparte pokusy świata, gdzież jego przemożny
urok? Już nie istnieją. Jej czary już mi nie zaszkodzą, odkąd stała się dla
mnie, pozostawszy sobą, Ciałem Tego, który jest i który przyjdzie znowu,
Środowiskiem Bożym / Pierre Teilhard de Chardin, Środowisko Boże, 1964,
s. 145 /. Kiedy się porównuje perspektywy nauki z perspektywami wiary,
trudno się oprzeć wrażeniu, że jedna i druga zmierzają do tego samego
punktu. A więc ku Chrystusowi zwraca się nasz wzrok. Nie ma wątpliwości,
miejsce, rola i znaczenie punktu Omega pokrywają się dla nas hic et nunc z
miejscem, rolą i znaczeniem Chrystusa. Doktryna Ciała mistycznego, głoszona przesz św. Pawła i św. Jana w różnych obrazach i porównaniach, należy
do podstawowych założeń tradycji chrześcijańskiej. Istota chrystianizmu - to
po prostu wiara w zjednoczenie świata w Bogu przez Wcielenie / s. 373 /.
Czyli świat to jest środowisko Boże. Ewangelia czytana 28 i 29 bm. ma
tytuł Apologia Jezusa, czyli obrona Jezusa. Przez całą Ewangelię Jezus sam
się broni, sam mówi o sobie mówi o swoich relacjach z Ojcem a wnioski z
relacji z Ojcem to relacje z ludźmi.
„Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec,
ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten komu Syn zechce objawić” / Mt 11,25 /.

Pamiętam z wykładów, że równość poznania to jest równość osób.
„Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu” - woła św. Paweł /1 Kor /. Dlatego w Ewangelii św. Jana Jezus często mówi o sobie - Ja jestem, a nawet
wprost mówi - „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. „Kto Mnie widzi, widzi także Ojca /J 14,9 /.
„Wszechświat przeistoczony w Chrystusie” - to tytuł rozdziału w książce wspomnianej na początku. „Celebracja i adoracja Eucharystii pozwalają
przybliżyć się do miłości Boga. Dar jaki Jezus czyni z samego siebie w tym
sakramencie, pamiątce swej męki, świadczy, że wynik naszego życia zależy
od naszego uczestnictwa w życiu Bożym” / Program duszpasterski
2020/21 /. „Udział w Eucharystii, uobecniającej Najświętszą Ofiarę, daje
nam nadzieję na przebaczenie u Bożego miłosierdzia. Udział w Najświętszej
Ofierze rodzi w sercach wdzięczność Bogu za cud wykupienia ludzkości od
śmierci, przez śmierć Bożego Syna, dał światu pełną światła nadzieję na nawrócenie i zbawienie” / Program duszpasterski 2021/22 /.
Ks. Stanisław Stradomski
***
Słowo pasterskie Metropolity Warszawskiego
Drodzy Diecezjanie!

Zbliżają się święta Zmartwychwstania Pańskiego, które w tym roku
przeżywamy w kontekście bolesnych wydarzeń związanych z wojną w Ukrainie i cierpieniami tego narodu.
W Wielki Piątek, podczas Centralnej Drogi Krzyżowej, która przejdzie
ulicami Warszawy, będziemy modlić się o pokój na świecie i w Ukrainie, za
wszystkie ofiary tej wojny – wojskowych i cywilów, o zaprzestanie zabijania i
krzywdzenia niewinnych ludzi. Zapraszam wszystkich warszawiaków i
uchodźców z Ukrainy na to podniosłe, wielkopiątkowe nabożeństwo i serdecznie proszę o modlitwę w tych intencjach w czasie świąt, a zwłaszcza
w Wigilię Paschalną i podczas procesji rezurekcyjnych.
Dziękuję wszystkim wiernym świeckim, którzy angażują się w pomoc
uchodźcom z Ukrainy, otwierają swoje domy i w jakikolwiek sposób niosą
wsparcie duchowe i materialne. Dziękuję księżom proboszczom, kapłanom,
siostrom i braciom zakonnym, Caritas Archidiecezji Warszawskiej, władzom
samorządowym oraz wszystkim, którzy obejmują modlitwą cały naród ukraiński i proszą Boga o upragniony pokój.
Na zbliżające się obchody Triduum Paschalnego i czas Wielkiej Nocy z
serca Wam wszystkim błogosławię.
† Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski
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1.W 12. Rocznicę tragedii smoleńskiej, za wszystkie jej Śp. Ofiary z Parą Prezydencką na czele, będziemy dziś modlić się szczególnie podczas Mszy św.
sprawowanej o godz. 13.00. Zapraszamy!
2.Przed kościołem młodzież naszej Parafii rozprowadza dzisiaj palemki. Dochód z ich sprzedaży przeznaczymy na wsparcie dla uchodźców z Ukrainy
oraz na funkcjonowanie Liturgicznej Służby Ołtarza. Dziękujemy naszym
młodym Parafianom, którzy posługują w ten sposób całej Wspólnocie.
3.Dziś odbędzie się ostatnia Msza św. inicjacyjna dla wszystkich dzieci komunijnych z klas III. ze SP Nr 190. Początek spotkania o 14.30.
4.Dzisiaj też ostatnie nabożeństwo Gorzkich Żali w tym Wielkim Poście. Zapraszamy na godz. 18.00.
5.W najbliższy wtorek (12 IV) zapraszamy Kandydatów do Sakramentu
Bierzmowania na kolejne spotkanie. Początek w kościele o godz. 19.15.
6.Podczas Triduum Paschalnego, od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty
(14/15/16 IV) nie będzie Mszy św. w godzinach porannych, a kancelaria parafialna będzie nieczynna aż do Wielkanocnego Poniedziałku (18 IV).
7.W Wielką Środę (13 IV) zapraszamy na Mszę św. zbiorową do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy wspominając też objawienia w Fatimie na godz. 18.30.
8.Różaniec w intencji o pokój na Ukrainie będziemy w Wielkim Tygodniu
wspólnie odmawiać od poniedziałku do środy o godz. 18.00. Nikogo nie musimy zachęcać, by polecać tę intencję także w naszych własnych modlitwach.
Okazją do tego może być codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu od
godz. 16.00, w tym tygodniu, tylko do Wielkiej Środy.
9.Wielki Czwartek (14 IV) to dzień ustanowienia dwóch Sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa. Rano księża odnawiają swoje przyrzeczenia kapłańskie podczas Mszy św. Krzyżma w Archikatedrze Warszawskiej. Tego dnia
zapraszamy do naszej świątyni tylko na godz. 18.30. Po Mszy św. Wieczerzy
Pańskiej przeniesienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w Ciemnicy
będzie trwać do godz. 21.00.
10.W Wielki Piątek (15 IV) odbędą się dwie liturgie: dla dzieci (z towarzyszeniem Rodziców lub opiekunów) o godz. 16.00, a dla pozostałych o godz.
18.30. Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy w Wielki Piątek będzie dostępna od
godz. 8.00 do 15.00, zaś Adoracja Pana Jezusa w Grobie po Liturgii Męki
Pańskiej w Wielki Piątek – do godz. 22.00. Przypominamy, że w Wielki Piątek, wszystkich wierzących, którzy rozpoczęli 18-y a nie ukończyli 60-ego
roku życia, obowiązuje post ścisły, czyli możliwość spożycia tylko jednego
posiłku do syta w ciągu dnia z wykluczeniem pokarmów mięsnych. Ofiary
składane podczas liturgii Wielkiego Piątku będą przeznaczone na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie.
11.W Wielki Piątek rozpoczniemy też Nowennę przed Niedzielą Bożego Miłosierdzia. Na wspólną modlitwę z tekstami objawień zapraszamy codziennie
od Wielkiego Piątku (15 IV) na 18.00 (w Wielką Sobotę wyjątkowo o 17.00).

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 11 IV
6.30 + Mariannę i Adama i ich córki
Zofię i Halinę
6.30 O uzdrowienie z choroby nowotworowej dla IZY i błogosławieństwo
Boże dla całej Rodziny
8.00 +Wacława WOJNAROWICZA
(greg 13)
17.30 Dziękczynna w 67 rocz chrztu św
Krystyny, o łaskę umocnienia w wierze,
nadziei i miłości
18.30 + S Catherine OMALLEY
WTOREK 12 IV
6.30 + Teresę, Franciszka, Janinę i
Kazimierza oraz za zm z rodz. GERMAN
6.30 O uzdrowienie z choroby nowotworowej dla IZY i błogosławieństwo
Boże dla całej Rodziny
8.00 +Wacława WOJNAROWICZA (14)
17.30 +Jacentego, Celestynę PARAFIŃCZUK oraz Beatę CHOMICKĄ, Tomasza SADOWSKIEGO i Irenę BRZEŹNIAK
18.30+Annę w 9 rocz śm i zm z Rodziny
ŚRODA 13 IV
6.30 Za dobrodziejów Sióstr Nazaretanek
6.30 + Michała BRZUZY
8.00 +Wacława WOJNAROWICZA (15)
17.30 + Edwarda GRYCZA (50 rocz
śm) oraz za zm z rodz. GRYCZÓW i ŁODZIŃSKICH
17.30 + Aleksandra (m), Wiktorię,
Wincentego, Władysława
18.30 MSZA ŚW. zbiorowa MBNP:
•+ Ewę DODD w 2 rocz śm i z rodziny
•+ Zdzisława (m) WALCZAK •+ Henrykę Danutę MITEK - WOJTKOWIAK
CZWARTEK 14 IV – WIELKI
CZWARTEK
18.30 O świętość życia dla kapłanów
18.30 + Zygmunta OSTRYSZ w 3 rocz
śm i za dusze w czyśćcu cierpiące

18.30 +Lucynę i Antoniego JASIONKÓW
18.30 + Apolonię MARCINIAK
18.30+Wacława WOJNAROWICZA 16
PIĄTEK 15 IV – WIELKI PIĄTEK
16.00 LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU (dla dzieci)
18.30 LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU (dla młodzieży i dorosłych)
SOBOTA 16 IV – Wielka Sobota
20.00W intencji Aleksandra SMULKO (z okazji 7 rocz urodzin)
20.00+Wacława WOJNAROWICZA17
20.00 Dziękczynna za otrzymane łaski
z prośbą o dalszą pomoc i opiekę Bożą
oraz w intencji P. Bogu wiadomej
20.00O Boże błogosławieństwo i
wszelkie potrzebne łaski dla Barbary
RATAJ i jej Rodziny a szczególnie o
łaskę zdrowia dla Natalii
20.00+ Witolda ZDUNKA w 3 rocz
śm oraz Józefę, Zygmunta i Stanisława MADEJÓW
NIEDZIELA 17 IV – UR. ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
6.00 ZA PARAFIAN
8.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Ks. Proboszcza Roberta z okazji imienin – od Legionu
Maryi
10.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Ks. Proboszcza Roberta ( z okazji Imienin) od Żywego
Różańca
11.30 W intencji Franciszka SMULKO
(z okazji 5 rocz urodzin)
13.00 Rezerwacja - Kościół Domowy
17.00+Wacława WOJNAROWICZA 18
19.00 O Boże błogosławieństwo, dary
Ducha Świętgo, opiekę Matki Bożej i
św. Patrona dla ks. Proboszcza Roberta – od Odnowy w Duchu Świętym
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Niedziela Palmowa
10 kwietnia 2022
12.Poświęcenie pokarmów na świąteczne stoły rozpoczniemy w Wielką Sobotę (16 IV) o godz. 8.00. Przy dobrej pogodzie chcemy je zorganizować tak
jak w roku ubiegłym na dziedzińcu szkolnym od strony ul. Nowosieleckiej.
Jeśli pogoda nie dopisze, będziemy święcić pokarmy w kościele. Zakończenie
obrzędu o godz. 17.00. Przy okazji błogosławieństwa pokarmów ministranci
będą rozprowadzać wodę święconą. W tym samym czasie w świątyni będzie
trwać adoracja Pana Jezusa w Grobie i spowiedź święta. Na Wigilię Paschalną w sobotę zapraszamy na godz. 20.00. Przynieśmy świece potrzebne przy
odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych. Nie zapomnijmy o okapnikach, by nie
dodawać pracy tym, którzy będą dbać o świąteczną czystość kościoła.
13.W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego zapraszamy rankiem na Rezurekcję na 6.00. Procesja rezurekcyjna odbędzie się tą samą trasą jak podczas
ostatniej procesji Bożego Ciała: wyjdziemy ze świątyni w prawo na chodnik
przy ul. Czerniakowskiej, przejdziemy bramą przy furcie Sióstr Nazaretanek
wokół zabudowań klasztornych i przez bramy przy Domu parafialnym, idąc
ul. Nowosielecką, dotrzemy ponownie do kościoła. Kolejną Mszę św. w Wielkanoc odprawimy dopiero o 8.30. Pozostałe godziny Mszy – bez zmian.
14.Dziękujemy za wszystkie dary składane przed ołtarzem św. Józefa przeznaczone na wielkopostną jałmużnę i wszelkie ofiary internetowe przekazywane na konto parafialne. W imieniu samych obdarowanych raz jeszcze
składamy z serca płynące „Bóg zapłać!”
15.Przed ołtarzem bł. Franciszki Siedliskiej jest ustawiona puszka, do której
można składać ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Dziękujemy wszystkim
ofiarodawcom.
16.W sklepiku parafialnym są jeszcze do nabycia kartki i dekoracje świąteczne oraz wielkanocne świece Caritas. Jest też dostępna najnowsza książka ks.
Jarosława Piłata, zawierająca rozważania duchowe na Wielki Tydzień oraz
Oktawę Wielkanocy. Zachęcamy do jej zakupu w obliczu właśnie rozpoczętego Wielkiego Tygodnia.
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

