
 

 

Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty nam 
wskazałeś jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę  
i jałmużnę, † przyjmij nasze pokorne przyznanie się  

do przewinień, które obciążają nasze sumienia, *  
i podźwignij nas w swoim miłosierdziu. Amen.  
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Prawidło tygodnia:  
„Pan Bóg zawsze dawał mi pragnienie tego, czym chciał mnie obdarzyć.”   

- św. Teresa od Dzieciątka Jezus  
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CZYTANIE I       Wj 17, 3-7 
Woda wydobyta ze skały 
Synowie Izraela rozbili obóz w Refidim, a lud pragnął tam wody i dlatego 
szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił: «Czy po to wyprowadziłeś nas z Egip-
tu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia?» Moj-
żesz wołał wtedy do Pana, mówiąc: «Co mam uczynić z tym ludem? Niewiele 
brakuje, a ukamienują mnie!» Pan odpowiedział Mojżeszowi: «Wyjdź przed 
lud, a weź z sobą kilku starszych Izraela. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś w 
Nil, i idź. Oto Ja stanę przed tobą na skale, na Horebie. Uderzysz w skałę, a 
wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe pragnienie». Mojżesz uczynił tak na 
oczach starszyzny izraelskiej. I nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ 
tutaj kłócili się Izraelici i Pana wystawiali na próbę, mówiąc: «Czy Pan jest 
rzeczywiście wśród nas, czy też nie?» 

Słysząc głos Pana, serc nie zatwar-
dzajcie. 
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, * 
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki nasze-
go zbawienia. 
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbie-
niem, * 
z weselem śpiewajmy Mu pieśni. 
Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na 
twarze, * 
klęknijmy przed Panem, który nas stwo-

rzył. 
Albowiem On jest naszym Bogiem, * 
a my ludem Jego pastwiska i owcami w 
Jego ręku. 
Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: † 
«Niech nie twardnieją wasze serca jak w 
Meriba, * 
jak na pustyni w dniu Massa, 
gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, * 
doświadczali Mnie, choć widzieli moje 
dzieła». 

CZYTANIE II          Rz 5, 1-2. 5-8 
Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego 
Bracia: Dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój z 
Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa; dzięki Niemu uzyskaliśmy na 
podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadzieją 
chwały Bożej. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana 
jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chry-
stus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdy 
jeszcze byliśmy bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się 
ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowie-
ka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją 
miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze 
grzesznikami. 

Panie, Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem świata; 
daj nam wody żywej, abyśmy nie pragnęli. 



 

 

EWANGELIA         J 4, 5-42 
Jezus źródłem wody tryskającym ku życiu wiecznemu 
Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, 
które dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus 
zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny. 
Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do 
niej: «Daj Mi pić!» Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by 
zakupić żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty, będąc 
Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?» Żydzi bowiem i 
Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: «O, gdybyś 
znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napić”, to 
prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej». Powiedziała do Niego kobieta: 
«Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz 
wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Jakuba, który dał nam tę 
studnię, i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło?» W odpowiedzi na 
to rzekł do niej Jezus: «Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto 
zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz wo-
da, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecz-
nemu». Rzekła do Niego kobieta: «Panie, daj mi tej wody, abym już nie pra-
gnęła i nie przychodziła tu czerpać». A On jej odpowiedział: «Idź, zawołaj 
swego męża i wróć tutaj!» A kobieta odrzekła Mu na to: «Nie mam męża». 
Rzekł do niej Jezus: «Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem 
pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powie-
działaś zgodnie z prawdą». Rzekła do Niego kobieta: «Panie, widzę, że jesteś 
prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że 
w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga». Odpowiedział jej Jezus: 
«Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jero-
zolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy 
to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jed-
nak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć 
Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem; 
trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie». Rze-
kła do Niego kobieta: «Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A 
kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko». Powiedział do niej Jezus: 
«Jestem nim Ja, który z tobą mówię». Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili 
się, że rozmawiał z kobietą. Żaden jednak nie powiedział: «Czego od niej 
chcesz? – lub: Czemu z nią rozmawiasz?» Kobieta zaś zostawiła swój dzban i 
odeszła do miasta. I mówiła ludziom: «Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który 
mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?» Wyszli 
z miasta i szli do Niego. Tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc: «Rabbi, 
jedz!» On im rzekł: «Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie». 
Mówili więc uczniowie między sobą: «Czyż Mu kto przyniósł coś do zjedze- 

 

 

-nia?» Powiedział im Jezus: «Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, któ-
ry Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mówicie: „Jeszcze cztery 
miesiące, a nadejdą żniwa?” Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrz-
cie na pola, jak się bielą na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera 
plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bo-
wiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja 
was wysłałem, abyście żęli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się 
natrudzili, a wy w ich trud weszliście». Wielu Samarytan z owego miasta za-
częło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: «Powiedział mi 
wszystko, co uczyniłam». Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili 
Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwie-
rzyło dzięki Jego słowu, a do tej kobiety mówili: «Wierzymy już nie dzięki 
twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On 
prawdziwie jest Zbawicielem świata». 
 

Rozważanie 
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J 4, 5 - 15 

Jesteśmy przekonani, że On jest Zbawicielem 
 

Zbawiciel obiecuje kobiecie wodę żywą, czyli wodę 
chrztu / Ze stołu Słowa Bożego. 1972, s. 47 /  

 
Pytanie o wiarę jest pytaniem nie o wiedzę, ale o życiową postawę 

wobec Boga. Chrześcijaninem jest ten, kto wierzy w Chrystusa jako Syna Bo-
żego. Pewność nasza opiera się na osobie Chrystusa, naszego Zbawiciela, 
który Zmartwychwstał. „Woda żywa” symbolizuje Jego naukę i Jego łaskę, 
symbolizuje dobra, dzięki którym można osiągnąć życie wieczne, Ziemię 
Obiecaną, do której zmierzają członkowie nowego Izraela - Kościoła. Anto-
ine de Saint-Exupery opisuje, iż trzech lotników było zmuszonych do lądo-
wania na pustyni. Wnet zdali sobie sprawę, iż jeżeli w najbliższych dniach 
nie znajdą wody, zginą. Ostatkiem sił dotarli do źródła. Jeden z nich wyśpie-
wał hymn ku chwale wody: „Ty, która nie masz smaku, ani koloru wracasz 
utracone siły, dajesz życie, ratujesz człowieka”. W trosce o zachowanie życia 
doczesnego koniecznym jest zachowanie odpowiedniej hierarchii wartości. 
Nie zaopatrujemy się w słodycze, gdy potrzebujemy chleba. Kościół katolicki 
w całej pełni aprobuje naukę, iż do zbawienia przez Jezusa Chrystusa nicze-
go już dodać nie jesteśmy w stanie i cały owoc płynie wyłącznie z dzieła Krzy-
ża Syna Bożego. „Gdy głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych” - 
Psalm 94, 8. 

W wielu środowiskach o dawnej tradycji chrześcijańskiej coraz bar- 
 



 

 

-dziej zanika, niestety, pierwotny zmysł religijny. Dlatego potrzeba odnowy 
świadomości własnej tożsamości, aby stała się dla chrześcijan sprawą pilną. 
Inaczej mówiąc, konieczne jest, aby na nowo odkryli oni swój chrzest. Niech 
przez Wielki Post odświeżą się nasze sumienia i ożywi się gorliwość prawdzi-
wych uczniów Chrystusa” / Św. Jan Paweł II, Homilie, 2011, s. 141 /. 
 Zanika wiara. Dlaczego? Znalazłem kazanie pt. - „Cena wolności”. Au-
tor analizuje Pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia. Żydzi krzyczeli pod adre-
sem Mojżesza: Czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i 
nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia? A przecież w Egipcie byli zniewo-
leni, poniżani i skazani na unicestwienie. Autor podaje drugi przykład, 
współczesny. Poznał młodych dwoje ludzi, którzy chcieli zamienić „mieć” na 
„być”. Zwiedzili Szwajcarię i Włochy. Kiedy spotkał ich po roku spytał co sły-
chać”? Nigdzie nie byli, bo rodzice namówili ich na nowoczesną kuchnię, 
zadłużyli się. Ja to znam. Znam człowieka, który nie kupuje książek, bo, mó-
wi: lepiej coś do kuchni kupić. Autor dodaje jeszcze jeden przykład: innym 
zniewalającym czynnikiem jest presja mody. Tygodniki Katolickie pisały dwa 
tygodnie temu: „Współczesna popkultura jest w dużej mierze antychrześci-
jańska” / Dariusz Kowalczyk, Idziemy 26.02.2023, s. 9 /. „Kościół bywa wy-
stawiony na ciężką próbę i doznaje uszczerbku, gdy rolę pasterzy przejmują 
ideolodzy” / Ks. Prof. Waldemar Chrostowski, Idziemy 26.02.2023, s. 38 /. 
 Abp Fulton J. Sheen w książce pt. Życie Jezusa Chrystusa pisze o bo-
haterce dzisiejszej Ewangelii: „Z początku Chrystus był dla niej „Żydem”, 
potem „człowiekiem”, następnie „Panem”, później „Prorokiem”, dalej 
„Mesjaszem” i w końcu „Zbawicielem świata” oraz „Odkupicielem z grze-
chu”. Nie dokonał się żaden cud fizyczny, żadne nawrócenie, nie otwarły się 
ślepe oczy. Cud dokonał się w grzesznej duszy. Kobieta stała się pierwszą 
miejscową misjonarką w historii chrześcijaństwa” / 2018, s. 143 /. 3 paź-
dziernika 1979 roku Papież Jan Paweł II składał wizytę w Stanach Zjedno-
czonych. Czekał długo na Arcybiskupa, powiedział mu: „Dobrze pisałeś i mó-
wiłeś o Panu Jezusie. Jesteś wiernym synem Kościoła. Kiedy ludzie zoriento-
wali się, że Papież czekał na arcybiskupa, wstali zgotowali arcybiskupowi 
Sheenowi siedmiominutową owację na stojąco”. 
 W poniedziałek Pierwszego Tygodnia Wielkiego Postu / 27 lutego / 

czytaliśmy Ewangelię o Sądzie Ostatecznym. Jak naśladować Chrystusa? 
Karmili głodnych spragnionych, przyjmowali podróżnych, przyodziewali, 
odwiedzali chorych. Uczynki miłosierdzia. Królestwo dla miłosiernych. Jak 
się tego nauczyć? Patrząc na krzyż. Miłość miłosierna. Duch służby. Miliony 
ludzi oddało życie z miłości do Chrystusa: O. Kolbe, O. Beyzym wydali się na 
śmierć w zamian za życie bliźniego. Znaki Chrystusowe przez dwa tysiące lat 
zdążyły się sprawdzić. Takimi znakami nie wykaże się żaden Salomon ani 
Jonasz tego świata i dlatego na ołtarzu jest coś więcej niż Salomon czy Jo-
nasz. Do wewnętrznej przemiany wzywa nas Kościół w Wielkim Poście. 

Ks. Stanisław Stradomski 

 

 

Ogłoszenia, 5.03.2023 - cz. 1/2 
1.Dziś rozpoczęliśmy nasze jubileuszowe rekolekcje wielkopostne, które po-
trwają do środy (15 III). Nauki rekolekcyjne prowadzi Ksiądz Prałat dr Woj-
ciech Bartkowicz, Rektor naszego Seminarium Duchownego w Warszawie. W 
kolejnych dniach (13/14/15 marca) nauki rekolekcyjne usłyszymy przed połu-
dniem na dodatkowej Mszy św. o godz. 10.00 oraz na obu Mszach wieczor-
nych o 17.30 i 18.30. W poniedziałek, wtorek i środę zapraszamy na adorację 
Najświętszego Sakramentu (od 8.30 do 10.00) oraz od 15.00 (z Koronką do 
Miłosierdzia Bożego) do 17.30. Jutro (13 III) na specjalną naukę w związku z 
Jubileuszem 50-lecia Parafii zapraszamy wszystkich członków grup parafial-
nych na godz. 19.30. A we wtorek (14 III), też na godz. 19.30, zapraszamy 
Rodziców Dzieci I.-komunijnych (zgodnie z przekazanym planem) oraz Ro-
dziców Dzieci rocznicowych. Po zakończeniu tych spotkań (jutro i pojutrze) 
będzie możliwość wieczornej adoracji Najświętszego Sakramentu do godz. 
21.00 połączona z Apelem Jasnogórskim. 
2.Kancelaria (do środy/15 III) będzie czynna tylko rano (9.00-10.00). 
3.Zbliżają się ostatnie dni wizyty duszpasterskiej. Dziękujemy za  wszystkie 
spotkania i rozmowy, poświęcony czas, życzliwe przyjęcie i przekazane ofiary. 
4.Plan na ostatnie dni kolędy (już po rekolekcjach) jest następujący: 

• Czwartek (16 III) – ul. Hołówki 3 
• Piątek (17 III) – dzień kolędy uzupełniającej dla tych, którzy nie mogli 

być obecni we wcześniejszym terminie, a chcą przyjąć kapłana w tym ro-
ku: prosimy o zgłoszenie w zakrystii lub kancelarii 

• Sobota (18 III) – ul. Czerniakowska 127 
• Poniedziałek (20 III) – ulice: Podchorążych 83, Stępińska 49A oraz Zwie-

rzyniecka 8D 
•kolędę rozpoczynamy o godz. 17.00, a w sobotę o g. 10.00. 
5.Przypominamy o możliwości zyskania odpustu (pod zwykłymi warunkami) 
podczas tradycyjnych nabożeństw wielkopostnych: 

• na Gorzkie Żale – zapraszamy w niedziele na godz. 18.00 
• Drogi Krzyżowe – piątek o 17.00 (zwłaszcza dla dzieci) i 18.00. 

6.Przez cały Wielki Post przed ołtarzem św. Józefa będzie ustawiony kosz 
Caritas. Można w nim składać dary miłosierdzia, czyli produkty żywnościowe 
o przedłużonej trwałości oraz środki higieniczne, które chcemy przekazać 
osobom chorym lub potrzebującym objętym działalnością naszego Parafial-
nego Zespołu CARITAS tydzień przed Wielkanocą (w sobotę 1 IV). Dziękuje-
my w imieniu obdarowywanych. 
7.Jeśli chcemy pomagać potrzebującym, a nie jesteśmy w stanie dostarczyć 
artykułów do miejsca zbiórki, przy wyjściu z kościoła została umieszczona 
puszka z napisem „Jałmużna wielkopostna”, gdzie można składać ofiary na 
różne działania charytatywne związane z tym czynem pokutnym. Dziękujemy 
za tak okazywaną pomoc i serce. 
8. We wtorek (14 III) grupa Parafian planuje wspólny wyjazd na grób byłego  



 

 

Intencje mszalne 

Poniedziałek – 13 III AD 2023 (II. 
dzień rekolekcji) 
6.30 w intencji s. Krystyny (imieninowa) 
6.30 o pomyślne rozwiązanie pewnej spra-
wy i szczęśliwy powrót Roberta do domu 
8.00 † Marię NOWAKIEWICZ i Michała 
JEDLIŃSKIEGO 
8.00 † Teresę OLAK (GREGOR 25) 
10.00 dziękczynna w 12 rocz. urodzin Anto-
niego, w 15 rocz. urodzin Aleksandra (m) i w 
93 rocz. urodzin Janiny z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski 
17.30 † Barbarę (k) FEDORCZYK 
18.30 Zbiorowa przez pośrednictwo Matki 
Bożej Fatimskiej: - o zdrowie dla Leszka i 
Bożeny 
Wtorek– 14 III AD 2023 (III. dzień 
rekolekcji) 
6.30  
8.00 † Teresę OLAK (GREGOR 26) 
8.00 w intencji Andrzeja KOWERDANA 
(urodzinowa) 
10.00 
17.30 †Stanisławę ORDAK (30 rocz. śm.) 
18.30†Eryka (tragicznie zmarłego w Zamo-
ściu) 
18.30 † Krystynę KLIMCZEWSKĄ (1 rocz. 
śm.), Urszulę KLIMCZEWSKĄ (2 rocz. śm.) 
oraz całą Rodzinę KLIMCZEWSKICH i 
WOŁKANIEC 
Środa – 15 III AD 2023 (IV. dzień re-
kolekcji) 
6.30 w intencji dobrodziejów Sióstr Nazare-
tanek 
8.00 † Teresę OLAK (GREGOR 27) 
8.00 † Jadwigę BIAŁOWĄS 
10.00 
17.30 † Alicję i Józefa IDŹKOWSKICH 
17.30 † Stefanię (k), Władysława (m), Ada-
ma i Anitę OSYTKÓW 
18.30 ZA PARAFIAN – w 50. rocznicę usta-
nowienia Parafii św. Stefana Króla Wyznaw-
cy w Warszawie 
18.30 INTENCJE Mszy św. zbiorowej do 
MBNP: - za wszystkich, których odwiedzili-
śmy w tym roku podczas wizyty duszpaster-
skiej - za całą Parafię i wszystkich Parafian 
w Roku Jubileuszowym 50-lecia istnienia 
Parafii - w intencji Bogu wiadomej - o dar 
uzdrowienia dla Vasyla i łaski potrzebne dla 
całej jego Rodziny - o Boże pocieszenie dla 
Mamy Zmarłego † Eryka - o dobrą śmierć 
dla Ireny i jej bliskich przez wstawiennictwo 

św. Józefa i św. Kazimierza 
Czwartek – 16 III AD 2023 
6.30 † Józefę, Józefa, Aleksandra (m) i 
Zmarłych z Rodziny KACZMARKÓW 
8.00 przez wstawiennictwo św. Józefa w 
intencji Bogu wiadomej 
8.00 † Mariana (m) KULIŃSKIEGO 
17.30 † Teresę OLAK (GREGOR 28) 
18.30 o ożywienie wiary w Rodzinach 
naszej Parafii 
18.30 † Balbinę SOCHCZEWSKĄ (4 mie-
siące po śm.) 
Piątek – 17 III AD 2023 - św. Patryka,  
6.30 † Andrzeja BOROWIEC i Zmarłych 
z Rodziny 
8.00 w intencji Bogu wiadomej przez 
wstawiennictwo św. Józefa  
8.00 † Teresę OLAK (GREGOR 29) 
17.30 † Alojzę (k) BRODNICKĄ o szczę-
śliwość wieczną 
17.30 † Zbigniewa GULIŃSKIEGO i Wik-
tora OLEKSIEJUKA 
18.30 † Bartosza ŁUKASZEWICZA (w 
dniu urodzin) 
Sobota – 18 III AD 2023 
6.30 w intencji o nowe powołania do 
Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek 
8.00 † Teresę OLAK (GREGOR 30)  
8.00 † Jana (m) i Irenę ŁYKUS 
17.30†Edwarda MAUL i jego Rodziców, 
Barbarę MAUL, Stefanię i Jana BRODZI-
KÓW, Janinę i Józefa WRONÓW 
18.30 † Józefa (m) KOZŁOWSKIEGO (z 
racji imienin) 
IV. Niedziela Wielkiego Postu 
19 marca AD 2023 
7.00 † Zmarłych z Rodziny NIEMCZY-
KÓW i GRUCÓW  
8.30 † Józefa KOWALCZYKA, córkę 
Krystynę OLCZAK i Zmarłych Rodziców 
10.00 †Józefę, Aleksandra i Olesia MI-
LĘCKICH oraz Zm. z Rodzin KRASIEJ-
KÓW, MILĘCKICH, MICHAŁOWSKICH, 
BRATKIEWICZÓW, MAJDA i BLISKICH 
11.30 † Ludwikę JAWORSKĄ, Zofię 
DŁUZNIAK, Wacławę i Antoniego CZE-
SZEJKO oraz Zmarłych z Rodziny 
13.00 † Mariannę, Józefa (m), Leona i 
Wiesława (m) BOCIAN 
17.00 † Julię i Jana GARDYŃSKICH oraz 
Kazimierza WAJSZCZAKA 
19.00†Józefa KRZYSZTOFKA (10 miesię-
cy po śm.), jego Rodziców: Józefę i Stani-
sława oraz † Rodzeństwo 
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Proboszcza naszej Parafii, śp. Księdza Prałata Stefana Gralaka, zmarłego w listo-
padzie 2012 r. Tych, którzy chcą w ten sposób włączyć się w akt podziękowania 
Bogu za życie oraz dzieło pierwszego duchowego przewodnika naszej wspólnoty 
prosimy o przybycie przed kościół we wtorek na 12.00. Wspólnie udamy się na 
groby kapłańskie Starych Powązek, aby złożyć kwiaty grobie śp. Ks. Stefana. 
9.W środę (15 III) – w ostatnim dniu rekolekcji – uroczyście zawierzymy Rodzi-
ny naszej Parafii Matce Najświętszej i naszemu Patronowi św. Stefanowi – do-
kładnie w dniu ustanowienia Parafii przed 50 laty. Poświęcimy też pamiątkę Zło-
tego Jubileuszu, która będzie widocznym znakiem wdzięczności całej wspólnoty 
za tamto wydarzenie. Taca zbierana podczas kolejnych dni rekolekcyjnych bę-
dzie przeznaczona na ten cel. Szczegółowy plan rekolekcji jest dostępny na pla-
katach, w gazetce i na stornie internetowej Parafii. 
10.Ostatnio informowaliśmy o kalendarzach biurkowych wydanych specjalnie z 
okazji naszego Roku Jubileuszowego. Od dziś można też nabyć duży, jubileuszo-
wy kalendarz ścienny z pięknymi fotografiami, który obejmuje najbliższe 12 mie-
sięcy (do marca AD 2024). Cena większego kalendarza wynosi 15,- zł, oba zaś 
można otrzymać w promocyjnej cenie 20,- zł. Zachęcamy do nabycia tej niepo-
wtarzalnej pamiątki złotego Jubileuszu Parafii. 
11.W poniedziałek (13 III) przypada 10. rocznica wyboru Kard. Jorge Mario Ber-
goglio na papieża. Msza św. dziękczynna będzie odprawiona w świątyni Opatrz-
ności Bożej w Wilanowie o godz. 18.00 pod  przewodnictwem Dziekana Korpusu 
Dyplomatycznego – Ks. Arcybpa Salvatore Pennacchio – który po 6 latach bę-
dzie kończył swoją posługę Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. My będziemy 
dziękować za oba te wydarzenia podczas rekolekcji w naszej świątyni, ale prosi-
my o przekazanej tego zaproszenia swoim bliskim i znajomym. 
12.Także jutro (13 III) swoje imieniny obchodzi Siostra Krystyna, nasza kance-
listka. Drogiej Siostrze życzymy wszelkich Bożych łask, Bożego pokoju w sercu i 
życia w duchu przykładu Świętej Rodziny z Nazaretu. Szczęść Boże! 
13.Za tydzień, w niedzielę (19 III), będziemy gościć u nas przedstawicieli Szkoły i 
Przedszkola integracyjnego działających na warszawskim Targówku, którzy 
przedstawią nam swoją obecną sytuację i w ramach wielkopostnej jałmużny bę-
dą prowadzić zbiórkę na stypendia dla ubogich dzieci, którymi się zajmują. 
Okażmy im też naszą wrażliwość! 
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