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Prawidło tygodnia:
„Pracujcie nie dla orderów, ale dla nieśmiertelnego Króla chwały.
Karierą waszą jest Królestwo Niebieskie. Czegóż więc macie się lękać?”
- bł. Kardynał Stefan Wyszyński

CZYTANIE I
Dz 1, 1-11
Uniósł się w ich obecności w górę
Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których
sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też
po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał
im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: «Słyszeliście o
niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie
ochrzczeni Duchem Świętym». Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym
czasie przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to
rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch
Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w
Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi». Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu.
Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do
nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego
stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».
Pan wśród radości wstępuje do nieba.
Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, *
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy i straszliwy, *
jest wielkim Królem nad całą ziemią.
Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków,
*

Wszechmogący Boże, Wniebowstąpienie Twojego Syna jest
wywyższeniem ludzkiej natury, † spraw, abyśmy pełni
świętej radości składali Tobie dziękczynienie, * i utwierdź
naszą nadzieję, że my, członkowie Mistycznego Ciała
Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale. Amen.

Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami, *
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

CZYTANIE II
Hbr 9, 24-28; 10, 19-23
Chrystus wszedł do samego nieba
Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za
nami przed obliczem Boga, ani nie po to, aby się wielekroć sam miał ofiarować, jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą, gdyż
w takim przypadku musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A
tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków, aby zgładzić grzech
przez ofiarę z samego siebie. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, potem
zaś sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych,
którzy Go oczekują. Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca
Świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą,
przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który

jest nad domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną,
oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą
czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny
jest zaufania Ten, który dał obietnicę.

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Ja jestem z wami
przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
EWANGELIA
Łk 24, 46-53
Jezus został uniesiony do nieba
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie
cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego
Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka». Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich.
A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś
oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.
Rozważanie
List Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego
przed dziękczynieniem za nowych Błogosławionych
Umiłowane Dzieci Boże…
tymi słowami rozpoczynał swoje listy i homilie błogosławiony Prymas Kardynał Stefan Wyszyński. Dziś już rzadko używa się tych słów. Pragnę jednak
tymi słowami rozpocząć ten list i ja, któremu dane jest, jako pasterzowi archidiecezji warszawskiej, podążać po jego gorących śladach. Piszę do Was te
słowa u progu Święta Dziękczynienia, które będziemy obchodzili już za tydzień – jak zawsze, w pierwszą niedzielę czerwca. Będziemy dziękować dobremu Bogu za dar beatyfikacji dwojga wielkich ludzi Kościoła polskiego XX
wieku: Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Biskupa i zakonnicy. Piszę te słowa w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego, kiedy Chrystus mówi nam: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”.
Błogosławiony Stefan, był naszym arcybiskupem, był prawdziwie tym, który
patrzył, i tym, który widział i to widział daleko naprzód. Patrzył na zniewoloną ojczyznę, na swoich rodaków, tych uciemiężonych, ale i tych ciemiężących, tych prześladowanych, ale i tych prześladujących, i – nie ukrywając
prawdy – widział we wszystkich umiłowane dzieci Boże. Błogosławiona Elżbieta Czacka nie mogła patrzeć i nie mogła widzieć, ponieważ w młodości

straciła wzrok. Ale jej kalectwo Bóg przekształcił w błogosławieństwo. Z jej
cierpienia i modlitwy zrodziły się Laski – Zakład dla Niewidomych i miejsce
duchowego uzdrowienia dla wielu widzących. Matka Elżbieta Czacka stała
się wielką Widzącą, zdolną – pomimo ślepoty oczu – dostrzegać to, co najważniejsze – w człowieku, w otoczeniu i w świecie. Oboje ci święci potwierdzają prawdę, którą Antoine de Saint- Exupéry wyraził ustami Małego Księcia: „najważniejsze widzi się sercem”.
Błogosławiony Prymas wspominał epizod ze swojego pobytu w Laskach, kiedy był kapelanem Armii Krajowej. Podczas jednego ze spacerów po lesie,
latem 1944 roku, wiatr wiejący z ogarniętej powstaniem Warszawy przywiał
mu pod stopy nadpaloną kartkę, na której – młody podówczas – ksiądz Wyszyński odczytał ze zdumieniem Jezusowe słowa: „Będziesz miłował…”. I
tym słowom, jako ksiądz, później jako biskup i Prymas – był do końca wierny. I tego nauczał – słowami, a nade wszystko życiem. „Będziesz miłował”:
Boga, Matkę Najświętszą, Ojczyznę i każdego człowieka. „Nie zmuszą mnie
nigdy do tego, abym ich nienawidził” – napisał o swoich nieprzyjaciołach,
którzy prześladowali Kościół. Komuniści pozbawili błogosławionego Prymasa wolności zewnętrznej, ale nigdy nie udało się im pozbawić go wolności
wewnętrznej. Tę wolność Bożego dziecka nosił w sobie i budził ją w innych –
w zniewolonym kraju, w zniewolonych sercach. Jakże ta miłość i wolność
dziecka Bożego jest dziś ważną nauką na nasze czasy? Czy jesteśmy wolni
wewnętrznie ? Oto jest pytanie.
Czy nie zniewala nas przywiązanie do własnych grzechów, które tak łatwo
potępiamy u innych i tak łatwo usprawiedliwiamy u siebie? Czy nie zniewala
nas nadmierne przywiązanie do dóbr materialnych, nienasycone pragnienie
ich pomnażania? Czy nie zabiera nam wolności nienawiść do osób i środowisk inaczej myślących niż my? „Będziesz miłował…” – to znaczy odkrywał
Chrystusa w drugim człowieku, to znaczy zrywał z grzechem, to znaczy przekraczał swoje ciasne przywiązania do dóbr tego świata, do swoich myślowych schematów, do bezkrytycznego przyjmowania zatrutych idei.
„Będziesz miłował…” – tego nas uczą nasi Błogosławieni.
Uczymy się wypełniać to przykazanie w doświadczeniu synodu, ogłoszonego
przez Ojca Świętego Franciszka. Uczymy się słuchać siebie nawzajem i odkrywać bogactwo Kościoła w różnorodności charakterów, zainteresowań i
oczekiwań pojedynczych osób oraz wspólnot. Uczymy się rozeznawać wielość charyzmatów w jednym Kościele. „W sprawach drugorzędnych – wolność, w sprawach zasadniczych – jedność, we wszystkim – miłość” – słowa
św. Augustyna sprzed szesnastu wieków osadzają przykazanie „będziesz miłował…” w realiach Kościoła, który nieustannie się zmienia, pozostając sobą.
Dziękujemy Bogu za Synod, za wszystkie osoby i środowiska, które się w ten
synod włączyły w parafiach, i które ten synod tworzą. Diecezjalny etap tego
synodu właśnie dobiega końca, ale w wymiarze uniwersalnym synod wciąż

nieustannie się zaczyna, albowiem cały Kościół jest synodalny.
Bracia i Siostry!
Tragiczna wojna na Ukrainie, bezmiar nieszczęść spadających na naszych
sąsiadów, wyzwoliła w naszym narodzie ogromne pokłady współczucia i solidarności. Pomogła dostrzec, że więcej nas łączy niż dzieli. Oby nie zabrakło
nam sił! Obyśmy ten romantyczny zryw pomocy ukraińskim uchodźcom potrafili przekształcić w pozytywistyczną „pracę od podstaw”! Czeka nas
wszystkich – społeczeństwo, samorządy i rząd, także Kościół – długotrwały,
wspólny, wielopłaszczyznowy wysiłek mądrej, systematycznej pomocy, a także integracji naszych braci i sióstr Ukraińców. Po to, aby potrafili odnaleźć
się w naszej Ojczyźnie, zachowując i pogłębiając swoją wyznaniową i narodową tożsamość. Obyśmy potrafili przeciwstawiać się nieuniknionemu znużeniu i zniechęceniu, próbom siania podziałów i nienawiści, budzeniu demonów przeszłości. Obyśmy nauczyli się żyć z tą odmiennością jaką wnoszą nasi bracia Ukraińcy, których przyjęliśmy do naszych domów, wiosek, miast,
osiedli i szkół. Uwierzmy, że ta odmienność ma moc ubogacania, jeśli zostanie dobrze przeżyta. Obyśmy nie ulegli pokusie nienawiści wobec Rosjan,
których przywódca rozpętał okrutną wojnę. To są wielkie duchowe i etyczne
wyzwania, jakie wypływają z tej wojny dla chrześcijan i dla Kościoła. To dla
ich pełnienia przez wierzących i ludzi dobrej woli potrzebujemy wielkich
Orędowników i świętych, takich jak: święty Jan Paweł II, błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński, błogosławiona Matka Elżbieta Róża Czacka.
Kochani Diecezjanie!
Zapraszam Was wszystkich do wspólnego dziękczynienia za beatyfikację
Prymasa Stefana i Matki Elżbiety: w przyszłą niedzielę 5 czerwca o 12.00.
Spotkajmy się w Świątyni Opatrzności Bożej na uroczystej Eucharystii.
Wcześniej, o 8.00 z Archikatedry Warszawskiej, od grobu Księdza Prymasa
wyruszy procesja z relikwiami obojga błogosławionych. Dołączmy się do niej
przynajmniej od kościoła Ojców Barnabitów. Relikwie pozostaną w świątyni,
jako stały znak obecności nowych patronów w Kościele warszawskim, znak
wzywający nas do kultu i naśladowania ich życia w naszej codzienności, także tej obecnej, trudnej i niebezpiecznej. Oboje nowi Błogosławieni są nam
dani na te nowe czasy, w których pełnimy swoje życiowe powołania.
Umiłowane dzieci Boże, Bracia i Siostry mieszkający na terenie naszej archidiecezji: Polacy i Ukraińcy, starzy i młodzi, zdrowi i chorzy, biedni i bogaci,
katolicy obu obrządków i prawosławni, wierzący i wątpiący, wszystkich Was
zapraszam na święto Dziękczynienia. Obejmuję Was modlitwą i wszystkim z
serca błogosławię.
† Kardynał Kazimierz Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski
***

Intencje Żywego Różańca na czerwiec będą opublikowane w Gazetce Parafialnej w następnym numerze. Natomiast na stronie internetowej:
www.swstefan.pl w zakładce Intencje modlitwy Żywego Różańca są dostępne już dzisiaj.
***
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1.Ostatnie nabożeństwa majowe odprawiamy w kościele codziennie o godz.
18.00. Od środy (1 VI) zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe sprawowane o tej samej godzinie, także w niedziele.
2.Trwa nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, którą prowadzimy podczas nabożeństw majowych i czerwcowych.
3.Wczoraj, w świątyni Opatrzności Bożej w Wilnowie, Ks. Kard. Kazimierz
Nycz udzielił święceń kapłańskich 13 diakonom dwóch warszawskich Seminariów. Pamiętajmy o modlitwie za Księży Neoprezbiterów. Jeden z nich
trafił do naszego dekanatu – do parafii św. Michała Archanioła.
4.Grupa „Modlitwy Jezusowej” organizuje dzisiaj specjalny wieczór Uwielbienia, który rozpocznie się po ostatniej wieczornej Mszy św. Uwielbienie
Boga przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, i modlitwa śpiewem przy akompaniamencie gitary, zakończy się Apelem Jasnogórskim i
błogosławieństwem o godz. 21.00. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie
młodych!
5.Rozpoczęliśmy ostatni tydzień okresu wielkanocnego. Trzecie przykazanie
kościelne przypomina o przyjęcia Komunii św. w tym czasie. Nie zaniedbujmy naszej więzi z Chrystusem w tym niezwykłym Sakramencie.
6.We wtorek (31 V) przypada Święto Nawiedzenia NMP. Tego dnia zapraszamy na kolejne spotkanie Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania na
godz. 19.15.
7.W tym tygodniu przypada także I. czwartek, I. piątek i I. sobota miesiąca.
W I. piątek (3 VI) będziemy spowiadać rano oraz od godz. 17.00. W
I. sobotę (4 VI) 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. Kancelaria w I.
piątek miesiąca (po południu) i w I. sobotę (rano) będzie nieczynna.
8.Przypominamy, że w środy i czwartki, po wieczornej Mszy św., jest możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00.
9.W I. sobotę miesiąca (4 VI) kapłani udadzą się z ostatnią przed wakacjami
wizytą do chorych. Początek wizyty o godz. 10.00.
10.Trwa konkurs pt. „Maryja w Litanii Loretańskiej”. Do końca maja przyjmujemy prace konkursowe. Rozstrzygnięcie całego konkursu nastąpi w
przyszłą niedzielę (5 VI) po Mszy św. o godz. 11.30.

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 30 V
6.30 O Boże błog dla S. Joanny CEGIEŁKO - imieninowa
8.00 + Stanisława (m) MICHALSKIEGO (greg 12)
8.00 + Mariannę LIPKA w 1 r. śm i
Wincentego LIPKA
11.00 MSZA ŚW. POGRZEBOWA : +
Zdzisława MILCZARSKA
17.30 + Marię BARASIŃSKĄ (greg 29)
18.30 + Jadwigę KOPIEJEK w 11 r. śm.
i zm z Rodziny
18.30 Przez wstaw. Matki Bożej w intencji P. Bogu wiadomej
WTOREK 31 V - NAWIEDZENIE
NAJŚW. MARYI PANNY
6.30 +Stanisława MICHALSKIEGO (13)
8.00 O Boże błogosł. i dary Ducha
Świętego dla Mai w 11 rocz urodzin
8.00 W intencji Moniki i jej dzieci:
Oliwii i Filipa o zdrowie i rozwiązanie
trudnej sprawy rodzinnej, oraz za Sylwię i Bernarda o dar potomstwa
12.00 MSZA ŚW. POGRZEBOWA: +
Józef KRZYSZTOFEK
17.30 + Marię BARASIŃSKĄ (greg 30)
18.30 + Mieczysława (m) DOMAGAŁĘ
w 37 r. śm
18.30 + Jana LIPSKIEGO w 32 r. śm
oraz zm. z rodzin MURAWSKICH, LIPSKICH, TYMIŃSKICH, BOGUCKICH,
UŚCIŃSKICH i SIENNICKICH
ŚRODA 1 VI – ŚW. JUSTYNA
6.30 Za zmarłe Siostry Nazaretanki
8.00+Stanisława MICHALSKIEGO (14)
17.30 + Eugenię CZARNOCKĄ (greg 1)
17.30 + Jana SMOŁUCHA (greg 1)
18.30 + Andrzeja CICHOSZA w miesiąc
po śmierci
18.30 MSZA ŚW. ZBIOROWA DO
MBNP: • O udaną operację i powrót
do zdrowia dla Aleksandry • + Janinę
RUMIEŃCZYK w 16 r. śm oraz Kamilę
RUMIEŃCZYK + Józefa (m) KRZYSZTOFKA miesiąc po pogrzebie
+ Zdzisławę (k) MILCZARSKĄ po pogrzebie

CZWARTEK 2 VI
6.30 + Jana SMOŁUCHA (greg 2)
8.00 + Stanisława MICHALSKIEGO
(greg 15)
8.00 + Zofię (siostrę S. Ewy)
17.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.30 +Eugenię CZARNOCKĄ(greg 2)
18.30 W int. P. Bogu wiadomej
PIĄTEK 3 VI – św. Karola Lwangi i Towarzyszy
6.30 + Jana, Gertrudę, Karola, Marię i zm z rodz. NIEMCZYKÓW i
RZEPCZYKÓW
8.00+Stanisława MICHALSKIEGO(16
8.00 Szkoła Montessori:
17.30 +Eugenię CZARNOCKĄ(greg 3)
18.30 + Jana SMOŁUCHA (greg 3)
18.30 + Marię GRYCZ w 15 r. śm oraz
zm z Rodziny GRYCZÓW i ŁODZIŃSKICH
SOBOTA 4 VI
6.30 + Jana SMOŁUCHA (greg 4)
8.00 W intencji wynagradzającej
8.00 + Rodziców: Stefanię i Karola
ROGOWSKICH, brata Zygmunta i
jego żonę Genowefę
17.30 + Pawła WLAŹNIAKA w miesiąc po śmierci
17.30 +Eugenię CZARNOCKĄ (greg 4)
18.30 + Stanisława MICHALSKIEGO
(greg 17)
NIEDZIELA 5 VI – Uroczystość
Zesłania Ducha Świętego
7.00 Za Pana Prezydenta o dary Ducha Świętego w trudnym zadaniu jego
posługi
8.30 + Jana SMOŁUCHA (greg 5)
8.30 + Stanisława MICHALSKIEGO
(greg 18)
10.00 ZA PARAFIAN
11.30 O Boże błogosławieństwo dla
Joanny w dniu urodzin, oraz Jacka,
Małgosi i Mateusza
13.00 + Irenę KOC w 11 r. śm
13.00 +Eugenię CZARNOCKĄ(greg 5)
17.00 KŻR
19.00 + Urszulę DOLATA w 16 r. śm
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Wniebowstąpienie Pańskie
29 maja 2022
11.Podobnie, do końca miesiąca, można jeszcze przekazać swoje uwagi o życiu naszej Parafii w formie anonimowej ankiety. Przed dużym konfesjonałem znajduje się specjalnie oznaczone pudełko, gdzie można składać wypełnione ankiety. Dziękujemy!
12.W najbliższą sobotę i niedzielę na Jasnej Górze odbędzie się X Ogólnopolska Pielgrzymka Różańca oraz II Ogólnopolski Kongres Różańcowy pod hasłem „Uczynić różaniec modlitwą wszystkich”. W naszej Parafii w przyszłą
niedzielę odbędzie się tradycyjne spotkanie Kół Żywego Różańca o godz.
16.00 w Domu parafialnym i Msza św. o godz. 17.00 w kościele w intencji
dziękczynnej za beatyfikację błog. Pauliny Jaricot, założycielki pierwszych
grup Żywego Różańca. Zapraszamy!
13.Przyszła niedziela (5 VI) to dzień Uroczystości Zesłania Ducha Świętego i
jednocześnie XV Święto Dziękczynienia, szczególnie za beatyfikację Stefana
Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski i Matki Elżbiety Róży Czackiej,
Założycielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. We
wszystkich parafiach Archidiecezji będzie prowadzona zbiórka do puszek na
rzecz Świątyni Opatrzności Bożej w Wilnowie. Tego dnia z Archikatedry
Warszawskiej wyruszy (o godz. 7.40) Traktem Królewskim do Wilanowa
specjalna procesja z relikwiami Błogosławionych. Wolą Księdza Kardynała
jest, aby w tym ogólnopolskim dziękczynieniu za dar beatyfikacji uczestniczyły delegacje z każdej parafii Archidiecezji. O godz. 9.10 procesja ma przechodzić w pobliżu naszej Parafii, przez skrzyżowanie ulic Gagarina i Sobieskiego. Zgłoszenia osób, które mają wolę, by wspólnie z Ks. Proboszczem,
udać się w tej procesji do Wilanowa przyjmujemy po każdej Mszy św. w zakrystii. Początek uroczystej celebry w Świątyni Opatrzności Bożej, w obecności Episkopatu Polski, o godz. 12.00. Spotkanie Parafian, uczestników procesji, w przyszłą niedzielę (5 VI) o godz. 8.45 przed kościołem. Po zakończeniu
uroczystości parafie będą mogły odebrać relikwie Błog. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego do publicznego kultu w każdej Parafii. Zachęcamy do wspólnego udziału!
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

