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Prawidło tygodnia:
„Chrześcijanin powinien cieszyć się z krzyży, bo gdy jest sprawiedliwy,
to cierpiąc, zarabia na nagrodę; gdy jest grzesznikiem,
cierpienie go poprawia i będzie mu poczytane jako pokuta za grzechy.”
- św. Augustyn

CZYTANIE I
Za 12, 10-11; 13, 1
Będą patrzeć na tego, którego przebili
Tak mówi Pan: «Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję ducha
łaski przebłagania. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad
nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad
pierworodnym. W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do
płaczu w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo. W owym dniu wytryśnie
źródło, dostępne dla domu Dawida i dla mieszkańców Jeruzalem, na obmycie grzechu i zmazy».
Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.
Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą *
jak zeschła ziemia łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.

Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera.

CZYTANIE II
Ga 3, 26-29
Wiara w Chrystusa znosi podziały między ludźmi
Bracia: Wszyscy przez wiarę jesteście synami Bożymi – w Chrystusie Jezusie.
Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się
w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście
kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama, dziedzicami zgodnie z obietnicą.

Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią
i miłością Twojego świętego imienia, †
albowiem nigdy nie odmawiasz opieki *
tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Amen.

EWANGELIA
Łk 9, 18-24
Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki
Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do
nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?» Oni odpowiedzieli: «Za
Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych
proroków zmartwychwstał». Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego». Wtedy surowo im przykazał i
napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie». Potem
mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego

siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce
zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je
zachowa».
Rozważanie
Dwunasta Niedziela Zwykła
Kilka miesięcy temu widziałem w naszym kościele, siedząc w konfesjonale, jak mężczyzna stanął w drzwiach wejściowych i rozglądał się. To trwało
dość długo. I wyszedł. Taką dał odpowiedź na pytanie: A wy za kogo Mnie
uważacie. Jeszcze nie miał odpowiedzi. Jeszcze się nie przeżegnał, jeszcze
nie uklęknął, jeszcze nie modlił się. Szukał. Przyszedł zobaczyć kościół.
„Zdarza się często, także wśród chrześcijan, że postać Chrystusa przesłonięta
jest niewiedzą, czy - gorzej jeszcze - błędnym jej rozumieniem, a nawet niewiernością. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo powoływania się na
„Ewangelię Jezusa” bez rzeczywistego poznania jej wielkości i radykalności,
bez przeżywania tego, co głosi się słowami” / Jan Paweł II, Homilie /.
„Uważajmy na to, co odrzucamy w życiu, czego nie rozumiemy, bowiem człowiek widzi to, co wie, jak w sztuce i odrzuca to, czego nie pojmuje.
Jezus niezrozumiany stał się Jezusem odrzuconym. Ważniejsze niż rozumienie musi być zaufanie, zawierzenie Bogu, bo On jest nieskończenie większy
od tego co moglibyśmy o Nim pomyśleć czy powiedzieć” / ks. Stanisław Ormanty TChr, Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne 2013, rok C, s. 361 /.
„Najważniejsze pytanie świata” - mówi ks. Krzysztof, gdy powiedziałem mu w poniedziałek, jaki jest temat liturgii tej niedzieli - A wy za kogo
Mnie uważacie? Za Mesjasza Bożego - najważniejsza odpowiedź świata.
Ewangelista dzisiejszej niedzieli Św. Łukasz poświęca modlitwie Jezusa więcej miejsca niż pozostali Ewangeliści. Jezus modli się na początku swej działalności mesjańskiej w czasie jej trwania, na krzyżu i po zmartwychwstaniu.
Wielkim wydarzeniom zbawczym w życiu Jezusa towarzyszy modlitwa. Uczniowie, widząc często Jezusa na modlitwie, proszą Go, by także ich nauczył
się modlić.
Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony. Będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. „Kto chce znaleźć swe życie, straci je,
a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je” / Mt, 10,39; 1625 /. To
powiedzenie Jezusa występuje w ewangeliach pięć razy / Mk 8,35; Łk 17,33;
J 12,15 /. Oznacza to, że te słowa są bardzo ważne. Każdy z nas winien odnieść do samego siebie pytanie Jezusa: A ty, za kogo Mnie uważasz? Ty, który słyszysz, jak o Mnie mówią, powiedz, kim Ja naprawdę jestem dla ciebie?
My także, jak Piotr musimy przebyć drogę uważnego, wnikliwego słuchania,
ażeby móc bardziej świadomie wyznawać Jezusa Chrystusa. Musimy przejść

przez szkołę pierwszych uczniów, którzy stali się Jego świadkami i naszymi
nauczycielami / Jan Paweł II, Katecheza 7.I.1987 r. /.
„A więc wierz tak, jak wierzył Piotr, abyś i ty był błogosławiony. „Tyś
jest Chrystus, Syn Boga żywego”. On zawsze jest. Nie rozpoczął istnieć i nie
przestanie. Chrystus jest opoką. A jednak i uczniowi swemu nie odmówił
łaski tego imienia, aby i on był Piotrem - Opoką, bo od Opoki otrzymał stałość i moc w wyznawaniu wiary. Dokładaj wszelkich starań abyś i ty stał się
opoką. Szukaj tej opoki nie poza sobą, lecz w sobie. Twą opoką moc działania, duch twój jest opoką twoją. Niechaj na tej opoce zostanie wzniesiony
twój dom. Wiara jest twa opoką, fundamentem jest wiara Kościoła. Jeśli staniesz się opoką, będziesz w Kościele” / Św. Ambroży + 397 /.
Ks. Stanisław Stradomski
***
Robert Schuman - Ojciec Europy w drodze do beatyfikacji
Robert Schuman (1886-1963) to francuski polityk, zaangażowany w
kształtowanie powojennej Europy. Uznany jest, obok takich postaci jak Konrad Adenauera, Winstona Churchilla, Alcide de Gaspari czy Jean Monnet, za
jednego z ojców - założycieli Unii Europejskiej. W swojej działalności politycznej dążył do zjednoczenia państw europejskich jako „Europy Ojczyzn”,
aby zbudować między nimi pokój, który oparty był na współpracy na płaszczyźnie gospodarczej, dialogu oraz szacunku dla każdego człowieka. Według
Schumana „wartość Europy, to Europa wartości”. To właśnie Schumann stał
się architektem projektu współpracy państw Europy, a data opublikowania
„Planu Schumanna”, 9 maja 1950 roku, jest uznawana za symboliczną datę
powstania wspólnoty europejskiej.
Mimo, iż rodzice Schumanna pochodzili z Francji to On sam urodził
się w Luksemburgu. Krótko po narodzinach Roberta państwo Schuman wraz
z synem wrócili do rodzinnej Lotaryngii, która należała jednak wówczas do
Niemiec. Z tego powodu młody Robert Schuman studiował na niemieckich
uczelniach: w Bonn, Monachium, Berlinie kończąc edukację w Strasburgu.
Sytuacja terytorialna zmienia się po I wojnie światowej, gdzie Lotaryngię
przywrócono Francji i wtedy Schuman włączył się we francuskie życie polityczne pierwszy raz zdobywając mandat do Zgromadzenia Narodowego w
1919 roku służąc jako parlamentarzysta przez kolejne 21 lat. Po ataku Niemiec na Francję kolaboracyjny Rząd Vichy aresztował Go w 1940 roku i
umieścił w areszcie domowym. Schuman jednak uciekł po roku osadzenia i
przyłączył do francuskiego ruchu oporu. Aktywna walka z okupacją i nie-

-mieckim nazizmem dała Mu duży autorytet. Stał się jedną z kluczowych
postaci francuskiego życia politycznego dzięki czemu po wojnie pełnił funkcję premiera Francji (1947-1948) oraz ministra spraw zagranicznych (19481953) natomiast w latach 1958-1960 był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego.
Robert Schuman został zapamiętany jako niezwykle odważny człowiek. Mówił, aby współpracować, czym ściągał na siebie falę krytyki. Schuman to zwolennik narodów, a nie walki. Wiedział, że narody się różnią, ale
różnice są ciekawe. Uważał, że ludzie muszą ze sobą rozmawiać. Szanował
odmienność, różnorodność. Był też, a może przede wszystkim, człowiekiem
religijnym. W swoim życiu podkreślał swoją wierność wartościom chrześcijańskim. Jako gorliwy katolik zaczynał dzień modlitwą, a także prawie każdego poranka uczęszczał we Mszy. Jego przeciwnicy taką postawę krytykowali, i zarzucali mu, że działa według wskazówek Watykanu. Po śmierci matki, rozważał poświęcić się w pełni Bogu, ponieważ chciał zostać księdzem.
Jednak przyjaciele, jego bliscy odradzali mu to, mówiąc, że „święci XX wieku
noszą świeckie ubrania i dlatego świat potrzebuje zaangażowanych świeckich”. Modlitwa była dla niego siłą. Robert Schuman przy całej pracy w polityce był cały czas skromnym człowiekiem, nie zajmował się polityką dla pieniędzy. Był ceniony za uczciwość. Polityka nie była drogą do kariery, lecz
najlepszym sposobem, aby pomagać innym. Był z tego znany i szanowany.
Konrad Adenauer, niemiecki polityk i przyjaciel R. Schumana mówił o nim,
że to „święty człowiek”.
Zmarł 4 września 1963 roku w swoim wiejskim domu nieopodal Metz.
Po śmierci Roberta rozpowszechniła się opinia świętości jego życia. W 1988
roku Instytut Świętego Benedykta Patrona Europy rozpoczął starania o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Roberta Schumana. Proces beatyfikacyjny Roberta Schumana został otwarty 9 czerwca 1990 roku przez biskupa
Metz Pierre`a Raffina. 19 czerwca 2021 (dokładnie rok temu) papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót Roberta Schumana. Tym samym
przysługuje mu tytuł Czcigodnego Sługi Bożego. Dekret potwierdza świętość
życia Ojca Europy i ukazuje go jako wzór realizacji wartości chrześcijańskich. Tym samym przybliża się beatyfikacja tego jednego z ojców jedności
europejskiej.
Zestawienie słowa polityk i święty brzmi jak oksymoron. Ale nie w
osobie Roberta Schumana, który był człowiekiem współpracy, dialogu. Potwierdza to, że w każdej sferze życia wartości moralne są ważne i przyczyniają się do lepszego świata.
Katarzyna Szewczyk
Autorka jest nauczycielką religii w NSP 47
***

Opublikowano nową wizję w sprawie przygotowania do małżeństwa.
„Przewodniki katechumenalne dla życia małżeńskiego – Wytyczne duszpasterskie dla Kościołów partykularnych” – to 97-stronicowa książeczka, która
jest narzędziem duszpasterskim dla biskupów, kapłanów, małżeństw i osób posługujących w duszpasterstwie rodzin.
W przedmowie Ojciec Święty podkreślił, że odpowiednie przygotowanie
do sakramentu małżeństwa jest w Kościele katolickim kwestią sprawiedliwości.
Wskazał na obowiązek odpowiedzialnego towarzyszenia narzeczonym, aby nie
groziła im trauma rozłąki i nigdy nie stracili wiary w miłość. Zaznaczył, że dokument ten „jest darem i jest zadaniem”, podkreślił, że zawiera wskazówki, które
powinny być dostosowane do konkretnych kultur i sytuacji, a nie uważane za
„formuły magiczne”.
Papież Franciszek zwrócił uwagę na wieloletnie przygotowanie, jakie Kościół przewiduje dla kandydatów do kapłaństwa i życia zakonnego oraz, że przygotowanie do małżeństwa trwa czasem tylko kilka tygodni. Jest zatem dla Matki
Kościoła obowiązkiem sprawiedliwości poświęcenie czasu i energii na przygotowanie tych, których Pan powołuje do tak wielkiej misji, jaką jest rodzina.
Kościół, w każdej epoce, jest wezwany do głoszenia na nowo, zwłaszcza
ludziom młodym, piękna i obfitości łaski, które są zawarte w sakramencie małżeństwa i w życiu rodzinnym, które z niego wypływa – napisał Ojciec Święty,
zauważając, że małżeństwa stanowią większość katolików i często są filarami
życia parafialnego, grup wolontariuszy, ruchów i stowarzyszeń katolickich.
Jeśli przygotowanie do małżeństwa jest powierzchowne, pary narażają się na
ryzyko pojawienia się wielu kryzysów
Ojciec Święty stwierdził, że Kościół jest matką, a matka nie faworyzuje
swoich dzieci. Nie traktuje ich w sposób nierówny; każdemu poświęca tyle samo
uwagi, tyle samo czasu. Dodał, że poświęcanie czasu jest znakiem miłości: jeśli
nie poświęcamy czasu jakiejś osobie, to znak, że jej nie kochamy. Franciszek
przypomniał, że małżonkowie są „strażnikami życia” i wskazał, że „to z rodzin
rodzą się powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego; to rodziny tworzą
tkankę społeczeństwa”. Zaznaczył, że istnieje obawa, iż jeśli przygotowanie do
małżeństwa jest powierzchowne, pary narażają się na ryzyko zawarcia nieważnego małżeństwa lub posiadania zbyt słabych fundamentów, aby przetrwać nieuniknione kryzysy. Takie niepowodzenia niosą ze sobą wielkie cierpienie i pozostawiają w ludziach głębokie rany. Stają się oni rozczarowani, zgorzkniali, a w
najbardziej bolesnych przypadkach nawet przestają wierzyć w powołanie do miłości, wpisane przez samego Boga w serce człowieka – stwierdził Ojciec Święty.
Papież wyraził nadzieję, że wkrótce ukaże się kolejny dokument poświęcony mężczyznom i kobietom, „którzy doświadczyli rozpadu swojego małżeństwa i
żyją w nowym związku lub zawarli ponowny ślub cywilny”. Zaznaczył, że Kościół
pragnie towarzyszyć tym parom, aby nie czuły się opuszczone i mogły znaleźć
dostępne i braterskie miejsca przyjęcia, pomocy w rozeznaniu i uczestnictwa we
wspólnotach – napisał Franciszek.
Dokument składa się z trzech etapów: przygotowania do małżeństwa, uroczystości ślubnej i towarzyszenia w pierwszych latach życia małżeńskiego.
Więcej na: KAI, pa/Stacja7

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 20 VI
6.30 W intencjach S. Julitty PROKOPIUK - imieninowa
8.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w pełnieniu posługi dla
kapłanów i sióstr zakonnych
(szczególnie z naszej parafii)
17.30 +Eugenię CZARNOCKĄ (greg 20)
17.30 + Jana SMOŁUCHA (greg 20)
18.30 O Boże błogosł. i potrzebne łaski
dla Łucji z okazji 1 rocznicy urodzin
18.30 + Izabelę w 7 r.śm i Jana w 1 r.śm
WTOREK 21 VI – ŚW. ALOJZEGO
GONZAGI
6.30 W intencjach S. Dominiki KONIECZNEJ - imieninowa
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
8.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Alicji (z okazji imienin)
17.30 + Alicję i Jana WIĘCKOWSKICH
18.30 + Jana SMOŁUCHA (greg 21)
18.30 +Eugenię CZARNOCKĄ (greg 21)
ŚRODA 22 VI
6.30 O Boże błogosł. dla S. Marty
OSZCZEPALIŃSKIEJ - imieninowa
6.30 + Jana SMOŁUCHA (greg 22)
8.00 W intencji Dobrodziejów Sióstr
Nazaretanek
17.30 +Eugenię CZARNOCKĄ (greg 22)
17.30 + Mariusza w 7 r.śm, Genowefy i
Bogdana KOPAŁA, Barbary PASTUSZKA oraz zmarłych z rodziny ROMER,
BRZOZOWSKICH, KLECZKO, GELO,
KOPAŁA i PASTUSZKA
18.30 MSZA ŚW. ZBIOROWA DO
MBNP: • + Stanisława (m) KANAFA w
9 r.śm • + Jana KORNILUKA, Jana
TRUBACZA i Józefę (k) KRYŃSKĄ
• Jana KNIOŁĘ i zmarłych braci • +
Wiesławę DENKIEWICZ • O Boże błogosł., potrzebne łaski, zdrowie i opiekę
Matki Bożej dla Jerzego w 86 r.śm
CZWARTEK 23 VI
6.30 O nowe powołania do Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek
8.00 +Eugenię CZARNOCKĄ (greg 23)
8.00 + Romana MARCINIAKA i Kazi-

mierza MAKOWSKIEGO ( z okazji
Dnia Ojca)
17.30 Z okazji podwójnej rocznicy:
ślubu Patrycji i Pawła SMULKO (15
rocz) oraz urodzin Pawła (47 rocz)
18.30 + Jana SMOŁUCHA (greg 23)
18.30 + Kazimierza WAJSZCZAKA,
Julię, Jana, Eugeniusza, Wiktorię i
Wawrzyńca GARDYŃSKICH
PIĄTEK 24 VI – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
6.30 + Jana SMOŁUCHA (greg 24)
8.00 + Mateusza GOŁĘBIEWSKIEGO w 9 r.śm
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
17.30 + Jana WĄSOWSKIEGO w 19
r.śm, jego Rodziców i Rodzinę i zm z
Rodziny PENCONKÓW, FIJOŁÓW i
SZEWCZYKÓW
18.30 + Janinę KIERSNOWSKĄ i
zmarłych Rodziców ( z obojga stron)
18.30 +Eugenię CZARNOCKĄ (g 24)
SOBOTA 25 VI – NIEPOKALANEGO SERCA NMP
6.30 + Jana SMOŁUCHA (greg 25)
8.00 +Waldemara i Barbarę Buerger
8.00 O Boże błogosławieństwo dla
Teodozji i Stanisława (m) LIS
17.30 + Eugenię CZARNOCKĄ (g 25)
18.30 + Mariana i Helenę JARECKICH oraz Tadeusza i Helenę KRAWCZAK, Zofię SUCHENEK, Stanisława i
Hannę SZYMAŃSKICH
NIEDZIELA 26 VI – 13 niedziela
zwykła
7.00 +Wandę i Eugeniusza OSTRYSZ
8.30 + Jana SMOŁUCHA (greg 26)
10.00 O Miłosierdzie Boże dla + Rodziców: Władysława (m) i Janinę
SOBKOWICZÓW i ich Rodzin
11.30 + Teresę i Mieczysława (m)
KOPCIEWICZÓW
13.00 + Janinę, Władysława (m) i Eugeniusza PIEKARSKICH
17.00 +Eugenię CZARNOCKĄ (g 26)
19.00 + Jana, Janinę i Andrzeja WOUKANIEC i Krystynę KLIMCZEWSKĄ
3 miesiące po śmierci

Ogłoszenia Parafialne
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1.Raz jeszcze dziękujemy wszystkim za udział w Uroczystości Bożego Ciała:
Kapłanom: Ks. Kanonikowi Stanisławowi za wygłoszone słowo i Ks. Piotrowi, który przygotował całą Liturgiczną Służbę Ołtarza, Siostrom Nazaretankom oraz wspólnotom, które dekorowały kolejne ołtarze: Kręgom Domowego Kościoła, Wspólnotom Odnowy w Duchu Świętym i Legionowi Maryi,
Kołom Żywego Różańca, lektorom, starszym i młodszym ministrantom,
Dzieciom I.-komunijnym oraz wszystkim dziewczynkom, które sypały
kwiatki, niosącym sztandary, figurę Matki Bożej, panom od baldachimu i
nagłośnienia, S. Janie za prowadzenie śpiewu i Siostrom Zakrystiankom za
piękne dekoracje, a także wszystkim, którzy sami udekorowali swoje okna i
balkony na znak czci dla Jezusa Eucharystycznego, a szczególnie każdemu
uczestnikowi procesji. Bóg zapłać za to budujące świadectwo wiary!
2.Nasze podziękowania kierujemy również do pracowników Komendy Rejonowej Warszawa II z Rewiru Dzielnicowych III i IV za zabezpieczenie trasy
tegorocznej procesji, co umożliwiło bezpieczne przejście ulicami Parafii.
Dziękujemy!
3.Nabożeństwa czerwcowe odprawiamy o godz. 18.00. Zapraszamy!
4.W najbliższy czwartek (23 VI) zapraszamy dzieci i młodzież na godz. 17.30
do udziału we Mszy św. kończącej rok szkolny i katechetyczny. To jednocześnie Dzień Ojca, który będzie doskonałą okazją do podziękowania Ojcu Niebieskiemu za wszelkie dary i łaski minionego roku. Zapraszamy!
5.W najbliższy wtorek (21 VI) zapraszamy Kandydatów do Sakramentu
Bierzmowania na kolejne spotkanie. Początek w salkach o godz. 19.15.
6.Parafialny Zespół Caritas informuje, że ostatnia przed wakacjami akcja
dystrybucji paczek żywnościowych dla osób objętych troską tego Zespołu
odbędzie się w sobotę (25 VI) od godz. 10.00.
7.Spotkanie nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest planowane na następny wtorek (28 VI) na godz. 19.00 w refektarzu na plebanii. Już dziś zapraszamy osoby powołane do nowej Rady!
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

