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Prawidło tygodnia:
„Gwoździe i krzyż są widoczne, lecz sam krzyż jest znakiem królestwa.
Dlatego zaś wzywam samego Króla, ponieważ widzę Go ukrzyżowanego,
a rzeczą króla jest umierać za poddanych.”
- św. Jan Chryzostom

Kącik kibica: TERMINARZ Mistrzostw Świata 2022 cz. 1
20.11, 17:00 Katar – Ekwador
21.11, 14:00 Anglia – Iran
21.11, 17:00 Senegal – Holandia
21.11, 20:00 USA – Walia
22.11, 11:00 Argentyna – Arabia S.
22.11, 14:00 Dania – Tunezja
22.11, 17:00 Meksyk – Polska
22.11, 20:00 Francja – Australia
23.11, 11:00 Maroko – Chorwacja
23.11, 14:00 Niemcy – Japonia
23.11, 17:00 Hiszpania – Kostaryka
23.11, 20:00 Belgia – Kanada
24.11, 11:00 Szwajcaria – Kamerun
24.11, 14:00 Urugwaj – Korea P.

24.11, 17:00 Portugalia – Ghana
24.11, 20:00 Brazylia – Serbia
25.11, 11:00 Walia – Iran
25.11, 14:00 Katar – Senegal
25.11, 17:00 Holandia – Ekwador
25.11, 20:00 Anglia – USA
26.11, 11:00 Tunezja – Australia
26.11, 14:00 Polska – Arabia S.
26.11, 17:00 Francja – Dania
26.11, 20:00 Argentyna – Meksyk
27.11, 11:00 Japonia – Kostaryka
27.11, 14:00 Belgia – Maroko
27.11, 17:00 Chorwacja – Kanada
27.11, 20:00 Hiszpania – Niemcy

CZYTANIE I
2 Sm 5, 1-3
Namaszczenie Dawida na króla
Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły
mu: «Oto my jesteśmy kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem
nad nami, ty odbywałeś wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: Ty
będziesz pasł mój lud – Izraela, i ty będziesz wodzem nad Izraelem». Cała
starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad
Izraelem.
Idźmy z radością na spotkanie Pana.
Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
«Pójdziemy do domu Pana».
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.

Do niego wstępują pokolenia Pańskie, *
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię
Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.

CZYTANIE II
Kol 1, 12-20
Bóg przeniósł nas do królestwa swojego Syna
Bracia: Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do
królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w
niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy
Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem. Pierworodnym
spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał
bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach,
wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
Błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś
wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu,
Królowi Wszechświata, † spraw, aby całe stworzenie,
wyswobodzone z niewoli grzechu, *
Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Amen.

EWANGELIA
Łk 23, 35-43
Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud 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».
Rozważanie
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata 2022
Łk 23, 35-43
„Wybrał krzyż jako znak swego królowania” / Jan Paweł II /.
„Jego dar z samego siebie - Jego posłuszeństwo, w które wszyscy jesteśmy włączeni i oddawani Bogu - jest prawdziwym kultem i prawdziwą ofiarą.
Dlatego w centrum posługi apostolskiej i prowadzącego do wiary głoszenia
Ewangelii powinno się znajdować wejście w tajemnicę Krzyża”
/ Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, t. II, 2011, s. 253 /.
„Trzeba, ażeby Bóg panował przede wszystkim w naszym umyśle dzięki poznawaniu Jego nauki i naszym gorącym przywiązaniu do tych zasad
objawionych, trzeba, aby panował w naszej woli, aby była Mu posłuszna i
coraz pełniej utożsamiała się z wolą Bożą; trzeba, aby panował w naszym
sercu, ażeby żadna inna miłość nie nakładała się na miłość do Boga; trzeba,
ażeby panował w naszym ciele, które jest świątynią Ducha Świętego i w naszej pracy, która jest drogą do świętości” / F. F. Carvajal, Rozmowy z Bogiem, 1998, s. 581 /.
„Królestwo Boże to siła ducha, a nie miecz. Na kolanach przed braćmi.
Tajemnicza siła to pokora. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokorny
sercem. Królestwo Chrystusowe to pokój. Królestwo Boże na całym świecie
zaczyna się we mnie. Przyjdź Królestwo Twoje to miłość, życzliwość, dobroć,
to ustępstwo miejsca drugiemu. Chrystus Król na kolanach przed Apostołami, którzy się Go za chwile zaprą. Myje i całuje im nogi. Zapamiętajmy sobie
ten obraz. Taki jest nasz Król. Cichy. I takie jest Jego Królestwo. Czy już wiecie, o jakie Królestwo prosimy, gdy modlimy się: Przyjdź Królestwo Twoje? /
Bł. Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski, Ojcze Nasz, 1997, s. 44-52 /.
„A przecież w takiej sytuacji każdy wiszący koncentruje się na swoim
bólu i myśli tylko o tym, jak uratować siebie z okrutnej, bolesnej tragedii.
Tymczasem Jezus nie troszczy się o siebie, natychmiast przyjmuje pokutującego łotra. A przecież mógł uratować samego siebie. Ale Jezus nie wykorzy-

-stuje swoich atrybutów boskich, aby ratować siebie, tylko zabiega o to, aby
służyć, obdarowywać i ratować / zbawiać / innych. W męce Jezusa widać
Jego królewską godność” / Ks. Stanisław Ormanty TCHr, Żywe jest słowo
Boże…, 2013, s. 570 /.
„Znak krzyża: w geście znaku krzyża wyraża się wiara chrześcijańska:
Czyń znak krzyża, kiedy jesz i pijesz, kiedy stoisz i kiedy leżysz, kiedy wstajesz, kiedy mówisz, kiedy idziesz: tak więc w każdej okoliczności” / Cyryl Jerozolimski /.
Królestwo Chrystusa jest królestwem prawdy, łaski, sprawiedliwości,
miłosierdzia. Kto to jest Chrystus - Król? Jezus Chrystus jest tym, który nas
miłuje i który przez swoją krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił
nas królestwem / Ap 1, 5 /. Jezus Chrystus jest Królem, który miłuje. Jest
Królem przez to, że miłuje. Każdy, który przyjmuje świadectwo, jakie Chrystus daje królowaniu Boga w stworzeniu, należy do królestwa Chrystusa.
Każdy, który przyjmuje świadectwo, jakie Chrystus daje królowaniu Boga
przez ofiarę swojego krzyża, należy do królestwa Chrystusa. Każdy, który
przez Krew Chrystusowego Krzyża zmaga się z grzechem i wyzwala się od
niego, należy do królestwa Chrystusa. Żyjąc pośród świata… w którym człowiek staje się przedmiotem wielorakiej manipulacji, a może stać się ofiarą
straszliwych energii, które wyzwolił, powtarzamy słowa: „Przyjdź królestwo
Twoje” / Jan Paweł II /.
Ks. Stanisław Stradomski
***
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na XXXVII Światowy Dzień
Młodzieży 2022 - 2023 - (fragment)
Temat Światowych Dni Młodzieży 2023: «Maryja wstała i odeszła w pośpiechu» (Łk 1, 39).
Dobry pośpiech zawsze kieruje nas ku górze. Istnieje też jednak pośpiech
niewłaściwy, jak na przykład ten, który sprawia, że podchodzimy do życia w
sposób powierzchowny i wszystko traktujemy z lekkodusznością, bez uwagi
czy zaangażowania, bez prawdziwego uczestniczenia w tym, co robimy; to
pośpiech, z jakim żyjemy, uczymy się, pracujemy, spotykamy się z innymi,
bez angażowania w to naszej głowy, a jeszcze mniej serca. Zdarza się on też
w naszych relacjach: w rodzinie, kiedy nigdy nie słuchamy tak naprawdę innych i nie poświęcamy im czasu; w przyjaźniach, kiedy oczekujemy, że przyjaciel będzie nas zabawiał i odpowiadał na nasze wymagania, lecz widząc, że
przeżywa kryzys i nas potrzebuje, zaczynamy go unikać i kierujemy się ku
komuś innemu; w naszych relacjach uczuciowych, między zakochanymi,
gdzie dwie osoby będące razem, rzadko wykazują się cierpliwością, by dogłębnie poznać się nawzajem. Takie samo podejście możemy okazywać w
szkole, w pracy i w innych przestrzeniach codziennego życia. Cóż, trudno by
wszystkie te sprawy przeżywane w pośpiechu, wydały owoce. Istnieje ryzyko,
że pozostaną jałowe. Tak, jak czytamy w Księdze Przysłów: „Zamiary pracowitego [prowadzą] do zysku, a wszystkich śpieszących się – do straty”.

Kiedy Maryja przybywa wreszcie do domu Zachariasza i Elżbiety, dochodzi
tam do wspaniałego spotkania! Elżbieta doświadcza na sobie cudownego
działania Boga, który obdarza ją synem, choć sama jest już w podeszłym wieku. Miałaby wszelkie podstawy, żeby mówić przede wszystkim na swój temat, jednak nie jest skupiona na sobie, ale zwraca się do swej młodej kuzynki, by powitać Ją i owoc Jej łona. I gdy tylko słyszy Jej pozdrowienie, Elżbieta zostaje napełniona Duchem Świętym. Takie niespodzianki i nagłe powiewy Ducha mają miejsce wówczas, kiedy żyjemy w sposób prawdziwie gościnny, kiedy w centrum stawiamy gościa, a nie nas samych. Widzimy to także w
historii Zacheusza. W Ewangelii wg św. Łukasza czytamy: „Gdy Jezus przyszedł na to miejsce [gdzie znajdował się Zacheusz], spojrzał w górę i rzekł do
niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany”.
Wielu z nas zdarzyło się, że Jezus niespodziewanie wyszedł nam na spotkanie: to w Nim po raz pierwszy doświadczyliśmy bliskości, szacunku, braku
uprzedzeń i potępienia, miłosiernego spojrzenia, którego nigdy nie spotkaliśmy u innych. A to nie wszystko, poczuliśmy też, że Jezusowi nie wystarczało
spoglądanie na nas z oddali, ale chciał być blisko nas i dzielić z nami swoje
życie. Radość z tego doświadczenia wzbudziła w nas pośpiech, by Go przyjąć,
pilną potrzebę bycia z Nim i lepszego poznania Go. Elżbieta i Zachariasz
ugościli Maryję i Jezusa! Uczmy się od tych dwojga staruszków, co znaczy
gościnność! Zapytajcie waszych rodziców, dziadków i najstarszych członków
waszych wspólnot, co znaczy dla nich być gościnnym wobec Boga i wobec
innych. Warto, byście wysłuchali doświadczeń tych, którzy was poprzedzili.
Drodzy młodzi, nadszedł czas, by z pośpiechem wyruszyć ku konkretnym
spotkaniom, ku prawdziwemu przyjęciu tego, kto jest inny niż my, tak, jak
dzieje się to w przypadku młodej Maryi i starszej już Elżbiety. Tylko w ten
sposób będziemy mogli pokonać odległości dzielące pokolenia, klasy społeczne, kultury etniczne i wszelkiego rodzaju grupy oraz kategorie, a także
wojny. Dla rozbitej i podzielonej ludzkości, młodzi ludzie zawsze są nadzieją
na nową jedność. Ale tylko wówczas, gdy posiadają pamięć. Tylko wtedy,
kiedy słuchają o dramatach i marzeniach osób starszych. „Nie jest przypadkiem, że wojna powróciła do Europy w czasie, gdy odchodzi pokolenie, które
doświadczyło jej w ubiegłym wieku”. Potrzeba przymierza pomiędzy młodzieżą a starszymi, aby nie zapomnieć nauki płynącej z historii, aby przezwyciężyć polaryzacje i ekstremizmy współczesnych czasów.
(…) Jezus jest Bożą odpowiedzią na wyzwania ludzkości w każdym czasie. I
tę odpowiedź Maryja niesie w sobie, kiedy udaje się na spotkanie z Elżbietą.
Największym prezentem, jakim obdarza swą podeszłą wiekiem krewną, jest
przyniesienie jej Jezusa. Z pewnością także Jej konkretna pomoc była cenna.
Jednak nic nie mogłoby wypełnić domu Zachariasza tak wielką radością, ani
tak wielkim znaczeniem, jak obecność Jezusa w łonie Dziewicy Maryi, która
stała się żywym tabernakulum Boga. (…)
Papież Franciszek

***
Ogłoszenia parafialne, 20.11.2022 - cz. 1/2
1.Zgodnie z decyzją papieża Franciszka Kościół Powszechny obchodzi dzisiaj
XXXVII Światowy Dzień Młodzieży. Spotkanie młodych naszej Archidiecezji
z Ks. Kard. Kazimierzem Nyczem odbyło się już wczoraj. W ramach tego
świętowania dziś – w naszej Wspólnocie – na Mszy św. o g. 11.30 odbędzie
się/odbyła się/ promocja nowych ministrantów. Ciesząc się posługą przy
ołtarzu tych chłopców, którzy już pełnią funkcje ministrantów i lektorów,
zapraszamy nowych kandydatów do uczenia się ministrantury i włączenia
się w spotkania Liturgicznej Służby Ołtarza.
2.Dzieci przygotowujące się u nas do I. Komunii św. uczestniczą dzisiaj we
Mszy św. inicjacyjnej o godz. 14.30. Zapraszamy z Rodzicami!
3.Przed tygodniem, w Dniu Solidarności z Kościołem Prześladowanym,
zwłaszcza na Ukrainie, w całej Polsce zbierano ofiary na ten cel. W naszej
Parafii zebraliśmy w sumie 2670 zł i 78 gr. Bóg zapłać za modlitwę i złożone
ofiary!
4.Trwa nowenna przed obchodami Święta Bł. Franciszki Siedliskiej, Założycielki Sióstr Nazaretanek (do 24 XI codziennie o godz. 18.00). Samo Święto
przypada w piątek (25 XI). Uroczysta Eucharystia tego dnia o godz. 18.30
będzie sprawowana w intencjach powierzanych w trakcie całej nowenny. Po
Mszy św. piątkowej Siostry Nazaretanki zapraszają na wspólne świętowanie
do swojego refektarza.
5.W sobotę (26 XI) zapraszamy w godz. 10.00–11.00 po odbiór paczek żywnościowych, które Caritas naszej Parafii przygotowuje dla swoich podopiecznych. Jak zwykle przygotowanie paczek rozpocznie się w piątek (25 XI / od
godz. 19.15) w domu parafialnym.
6.Istnieje możliwość wspólnego, autokarowego wyjazdu na Światowe Dni
Młodzieży do Lizbony w lipcu 2023 roku. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Ks. Piotrem.
7.Poświęcone opłatki można dziś nabyć tylko w pomieszczeniu na lewo od
ołtarza (koło figury św. Józefa). Kartki świąteczne i kalendarze na przyszły
rok są dostępne w księgarni (przy zakrystii).
8.Za tydzień rozpoczynamy Adwent, a zatem nowy rok duszpasterski i kościelny realizowane pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Powrócimy do tak lubianej Mszy św. roratniej sprawowanej o brzasku dnia. Na Roraty zapraszamy codziennie (oprócz niedziel) na godz. 6.30. Dla dzieci, które
będą chciały uczestniczyć w specjalnym roratnim konkursie, będziemy odprawiać dodatkowe Roraty we wtorki i czwartki o godz. 17.30, a w soboty – o
godz. 8.00, połączone (nadprogramowo) ze słodkim śniadaniem na plebanii
po sobotniej Mszy roratniej. Zapraszamy!

Intencje mszalne
PONIEDZIAŁEK 21 XI Ofiarowanie
Najśw. Maryi Panny
6.30 W intencji Sióstr Profesek wieczystych
6.30 W intencjach S. Katarzyny DECZEWSKIEJ - imieninowa
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
8.00 + Hannę BOROWSKĄ (greg 3)
17.30 + Alicję KIRKOR – KOWALSKĄ
(greg 28)
18.30 + Henryka (m) BETA (greg 19)
18.30 + Kazimierza (m) BIEGAJA (27
r. śm.), + Andrzeja BIEGAJA i zm z rodziny BIEGAJÓW, NOWAKÓW, ŁUKASIEWICZÓW i SUROWIECKICH
WTOREK 22 XI Św. Cecylia
6.30 O potrzebne łaski w rodzinie
Małgorzaty
8.00 O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Bożeny i Łukasza
KAMIONKÓW z okazji 12 rocz. ślubu i
za ich dzieci Zosię i Janka
8.00 + Hannę BOROWSKĄ (greg 4)
17.30 + Alicję KIRKOR – KOWALSKĄ
(greg 29)
18.30 + Henryka (m) BETA (greg 20)
18.30 + Jadwigę SAMBOR (8 r. śm.) i
Antoniego SAMBOR (1 r. śm.)
ŚRODA 23 XI
6.30 + Danutę JĘDRZEJCZYK
8.00 + Hannę BOROWSKĄ (greg 5)
8.00O zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla Ireny KOWALCZYK i całej Rodziny
17.30 + Alicję KIRKOR – KOWALSKĄ
(greg 30)
18.30 + Henryka (m) BETA (greg 21)
18.30 MSZA ŚW. ZBIOROWA DO
MBNP: • W intencji Panu Bogu wiadomej • O łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Józefa, Zbigniewa, Krzysztofa i Marleny
CZWARTEK 24 XI św. Andrzeja
Dung – Lac i Towarzyszy
6.30 + Andrzeja KRAWCZYKA, brata
S. Edyty
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
8.00 + Hannę BOROWSKĄ (greg 6)
17.30 + Irenę MATYSIAK (2 r. śm.),

Edwarda MATYSIAKA i Jadwigę KOSZEL(18 r. śm.)
18.30 + Henryka (m) BETA (greg 22)
18.30 + Jana, Helenę, Teresę JANUSZÓW
PIĄTEK 25 XI Bł. Marii od PJ Dobrego Pasterza – Franciszki Siedliskiej
6.30 O Boże błogosł. w rodzinie Stefanii i Alojzego NIEMCZYKÓW
8.00 O wszelkie potrzebne łaski dla
Katarzyny
8.00 + Hannę BOROWSKĄ (greg 7)
17.30 + Henryka (m) BETA (greg 23)
18.30 W intencjach powierzanych
wstawiennictwu bł. Marii od PJ Dobrego Pasterza Franciszki Siedliskiej
w czasie Nowenny
18.30 + Tadeusza POLAŃSKIEGO w
miesiąc po pogrzebie
SOBOTA 26 XI
6.30 + Hannę BOROWSKĄ (greg 8)
8.00 + Mariannę i Adama WORACHÓW i ich córki Zofię i Halinę
8.00 + Rozalię (30 r. śm.) i Wacława
(m) FRONCZEK
17.30 + dusze w czyśćcu cierpiące, te
które najbardziej potrzebują pomocy
17.30 + Henryka (m) BETA (greg 24)
18.30 Dziękczynna za Sakrament Małżeństwa Agaty i Tomasza z prośbą o
Boże błogosławieństwo
NIEDZIELA 27 XI I Niedziela Adwentu
7.00 Za Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek
8.30 + Hannę BORKOWSKĄ (greg 9)
10.00 + Katarzynę MŁOTEK (27 r.
śm.) oraz Jana MŁOTEK
11.30 + Henryka (m) BETA (greg 25)
11.30 + Henrykę SIKORSKĄ (1 r. śm.)
13.00 + Zofię, Jadwigę, Mariana (m),
Zdzisława (m) i Marka GOŁĘBIOWSKICH oraz Annę i Krzysztofa LEWANDOWSKICH
17.00 + Jerzego KAWKĘ (13 r. śm.),
Adama, Helenę KAWKÓW oraz Brygidę i Jana PŁATKOWSKICH
19.00 + Krystynę KANAFA (9 r. śm.)

Ogłoszenia Parafialne - cz. 2/2
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9.Adwent chcemy jak zwykle powiązać z wieloma formami pomocy, jaką możemy okazać potrzebującym. Mamy do wyboru różne metody. Pierwsza to
świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, które można już dziś nabyć
przy dużym konfesjonale (z tyłu kościoła). Dochód z ich sprzedaży zasili też
parafialną kasę Caritas. Druga forma to z kolei paczki wydawane co miesiąc
przez nasz Caritas (jak o tym już wspominaliśmy) – środki na tę pomoc
przeznaczone można składać do skarbony pod figurką św. Antoniego przy
wyjściu z kościoła. Trzecia akcja dotyczy paczek świątecznych. Artykuły
spożywcze i higieniczne do nich będziemy zbierać (od przyszłej niedzieli)
przy ołtarzu św. Józefa przez cały Adwent, aby jeszcze przed Świętami (czyli
w sobotę 16 XII) rozdzielić je osobom potrzebującym materialnego wsparcia. Można też swoją pomoc przekazać wykonując bezpośredni przelew na
konto parafialne z odpowiednim dopiskiem – „na Caritas”. Wszystkich prosimy o modlitwę i wybór tej formy pomocy, która jest najbliższa naszemu
sercu i materialnemu statusowi.
10.Tradycyjnie – taca z I. Niedzieli Adwentu, czyli za tydzień – będzie przeznaczona w całej naszej Archidiecezji na potrzeby Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Już dziś dziękujemy za ofiary! Bóg zapłać!
11.W następną niedzielę (27 XI) Grupa Modlitwy Jezusowej zaprasza na
Wieczór Uwielbienia, który rozpocznie się ok. godz. 18.00 (zaraz po Mszy
św.) Chcemy u progu nowego roku kościelnego wielbić Pana Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie naszą modlitwą i śpiewem przy
akompaniamencie gitary. W trakcie modlitwy uwielbienia kapłan będzie
udzielał zebranym indywidualnego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Zapraszamy!
12.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Oprócz gazetki parafialnej jest
także nowy fragment „Katechizmu dla dorosłych”.
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

