
 

 

Boże, Ty za pośrednictwem swojego Syna pojednałeś  
ludzkość ze sobą, * spraw, aby lud chrześcijański  

z żywą wiarą i szczerym oddaniem śpieszył  
ku nadchodzącym świętom wielkanocnym. Amen.  
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św. Stefana Króla  
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Prawidło tygodnia:  
„Nie lękajcie się żyć wbrew obiegowym opiniom i sprzecznym z Bożym pra-

wem propozycjom. Odwaga wiary wiele kosztuje, ale wy nie możecie prze-
grać miłości! Nie dajcie się zniewolić!”   

- św. Jan Paweł II 
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CZYTANIE I      1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13b 
Namaszczenie Dawida na króla 
Pan rzekł do Samuela: «Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego 
Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla». Kiedy przy-
był, spostrzegł Eliaba i powiedział: «Z pewnością przed Panem jest jego po-
mazaniec». Pan jednak rzekł do Samuela: «Nie zważaj ani na jego wygląd, 
ani na wysoki wzrost, gdyż odsunąłem go, nie tak bowiem, jak człowiek wi-
dzi, widzi Bóg, bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi ser-
ce». I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel 
oświadczył Jessemu: «Nie ich wybrał Pan». Samuel więc zapytał Jessego: 
«Czy to już wszyscy młodzieńcy? » Odrzekł: «Pozostał jeszcze najmniejszy, 
lecz on pasie owce». Samuel powiedział do Jessego: «Poślij po niego i spro-
wadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie». Posłał 
więc i przyprowadzono go: był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wy-
gląd. Pan rzekł: «Wstań i namaść go, to ten». Wziął więc Samuel róg z oliwą 
i namaścił go pośrodku jego braci. Od tego dnia duch Pański opanował Da-
wida. 

Pan mym pasterzem, nie brak mi 
niczego. 
Pan jest moim pasterzem, † 
niczego mi nie braknie, * 
pozwala mi leżeć na zielonych pastwi-
skach. 
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę 
odpocząć, * 
orzeźwia moją duszę. 
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach * 
przez wzgląd na swoją chwałę. 
Chociażbym przechodził przez ciemną 

dolinę, † 
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. * 
Kij Twój i laska pasterska są moją pocie-
chą. 
Stół dla mnie zastawiasz * 
na oczach mych wrogów. 
Namaszczasz mi głowę olejkiem, * 
kielich mój pełny po brzegi. 
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną * 
przez wszystkie dni życia 
i zamieszkam w domu Pana * 
po najdłuższe czasy. 

CZYTANIE II          Ef 5, 8-14 
Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus 
Bracia: Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: 
postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka 
prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu. I nie miejcie 
udziału w bezowocnych uczynkach ciemności, a raczej piętnując je, nawra-
cajcie tamtych. O tym bowiem, co się u nich dzieje po kryjomu, wstyd nawet 
mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy, gdy są piętnowane, stają się jawne 
dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem. 
Dlatego się mówi: «Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci 
Chrystus». 



 

 

EWANGELIA         J 9, 1-41 
Uzdrowienie niewidomego od urodzenia 
Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. 
Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: «Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził nie-
widomy – on czy jego rodzice?» Jezus odpowiedział: «Ani on nie zgrzeszył, 
ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Trze-
ba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi 
noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem 
światłością świata». To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze 
śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: «Idź, obmyj się w 
sadzawce Siloam» – co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i 
wrócił, widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, 
mówili: «Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?» Jedni twierdzili: «Tak, 
to jest ten», a inni przeczyli: «Nie, jest tylko do tamtego podobny». On zaś 
mówił: «To ja jestem». Mówili więc do niego: «Jakżeż oczy ci się otworzy-
ły?» On odpowiedział: «Człowiek, zwany Jezusem, uczynił błoto, pomazał 
moje oczy i rzekł do mnie: „Idź do sadzawki Siloam i obmyj się”. Poszedłem 
więc, obmyłem się i przejrzałem». Rzekli do niego: «Gdzież On jest?» Od-
rzekł: «Nie wiem». Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze nie-
widomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i 
otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób 
przejrzał. Powiedział do nich: «Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i wi-
dzę». Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: «Człowiek ten nie jest od 
Boga, bo nie zachowuje szabatu». Inni powiedzieli: «Ale w jaki sposób czło-
wiek grzeszny może czynić takie znaki?» I powstał wśród nich rozłam. Po-
nownie więc zwrócili się do niewidomego: «A ty, co o Nim mówisz, jako że ci 
otworzył oczy?» Odpowiedział: «To prorok». Żydzi jednak nie uwierzyli, że 
był niewidomy i że przejrzał, aż przywołali rodziców tego, który przejrzał; i 
wypytywali ich, mówiąc: «Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, 
że się niewidomy urodził? W jaki to sposób teraz widzi?» Rodzice zaś jego 
tak odpowiedzieli: «Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomy. 
Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi; nie wiemy także, kto mu otworzył 
oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, będzie mówił sam za siebie». 
Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już posta-
nowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. 
Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: «Ma swoje lata, jego samego zapytaj-
cie». Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do 
niego: «Oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem». 
Na to odpowiedział: «Czy On jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem: 
byłem niewidomy, a teraz widzę». Rzekli więc do niego: «Cóż ci uczynił? W 

Ja jestem światłością świata, 
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia. 

 

 

W jaki sposób otworzył ci oczy?» Odpowiedział im: «Już wam powiedzia-
łem, a wy nie słuchaliście. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie 
zostać Jego uczniami?» Wówczas go obrzucili obelgami i rzekli: «To ty jesteś 
Jego uczniem, a my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemó-
wił do Mojżesza. Co do Niego zaś, to nie wiemy, skąd pochodzi». Na to odpo-
wiedział im ów człowiek: «W tym wszystkim dziwne jest to, że wy nie wiecie, 
skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzesz-
ników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. 
Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. 
Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić». Rzekli mu w 
odpowiedzi: «Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz?» I wyrzucili go 
precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: 
«Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?» On odpowiedział: «A któż to jest, 
Panie, abym w Niego uwierzył?» Rzekł do niego Jezus: «Jest nim Ten, które-
go widzisz i który mówi do ciebie». On zaś odpowiedział: «Wierzę, Panie!» i 
oddał Mu pokłon. A Jezus rzekł: «Przyszedłem na ten świat, aby przeprowa-
dzić sąd, żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się nie-
widomymi». Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli, i rzekli do 
Niego: «Czyż i my jesteśmy niewidomi?» Jezus powiedział do nich: 
«Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: 
„Widzimy”, grzech wasz trwa nadal». 
 

Rozważanie 
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                   Słowo Boże jest radością człowieka 
 

Ołtarz Słowa Bożego na tym samym poziomie                                       
co ołtarz Eucharystii                                                                                            
/ Ks. Prof. Jan Charytański na wykładzie 55 lat temu / 

  
 Kościół zachęca nas w połowie drogi pokutnej Wielkiego Postu, byśmy 
się radowali. Radość i światło są motywami dominującymi w dzisiejszej li-
turgii. Niewidomy od urodzenia pragnie poznać prawdę o sobie samym i o 
swoim przeznaczeniu. Jedynie Jezus może go uzdrowić: On jest „światłością 
świata”. Zawierzając Jemu, każdy człowiek „ślepy od urodzenia” może na 
nowo „ujrzeć światło”, to znaczy narodzić się do życia nadprzyrodzonego / 
Św. Jan Paweł II /. 
 W dzisiejszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół śpiewa: „Pan mym Pa-
sterzem, prowadzi mnie, orzeźwia moją duszę, wiedzie mnie po właściwych 
ścieżkach” / Ps 23 /. Nie rozstawajmy się z Nim nigdy! On jest światłością 
świata. Drodzy bracia i siostry, niech nikt nie zamyka swej duszy przed 
Chrystusem! On tym, którzy Go przyjmują, daje światło wiary, światło zdol- 



 

 

-ne przemienić serca, a w konsekwencji - sposób myślenia, sytuacje społecz-
ne, polityczne, ekonomiczne, zdominowane przez grzech. „Wierzę Panie” - 
niech każdy z nas będzie gotowy, podobnie jak ów niewidomy od urodzenia 
wyznać z pokorą, że chce przylgnąć do Niego / Św. Jan Paweł II /. 
Stoimy coraz bliżej Brzegu                                                                                                       
na którym w błysku jednej chwili                                                                                       
wyjmą nam z rąk ciężkie walizki                                                                                        
i tylko serce pozostanie                                                                                                         
aby biletem być do Nieba                                                                                                            
w którym się kończą wszystkie biegi                                                                                    
wtedy pot z czoła Bóg nam zetrze i Chlebem obdaruje wszystkich / ks. Wa-
cław Buryła, Dogonić światło, s. 99 /. 
 W Ewangelii możemy dostrzec dwie różne postawy wobec Jezusa. Po-
stawę pozytywną, którą reprezentuje niewidomy cudownie obdarowany 
światłem wzroku i wiary, oraz postawę negatywną. Ślepota fizyczna jest ob-
razem ślepoty duchowej, właściwej dla tego, kto nie wie, gdzie jest, skąd po-
chodzi i dokąd zdąża. Ślepota tego rodzaju uniemożliwia zobaczenie prawdy, 
która wyzwala człowieka. Pierwsze reakcje wobec cudu - Kim jest Jezus? W 
obliczu Objawienia przyniesionego przez Jezusa ludzie muszą podjąć decy-
zję, czy chcą aby Jezus otworzył im oczy, aby przez wiarę otrzymali światłość 
życia czy też wolą trwać w niewierze i zatwardziałości. Przykład człowieka 
obdarzonego wzrokiem ukazuje nam cały proces rodzącej się wiary począw-
szy od spojrzenia ludzkiego, a skończywszy na pełnym wyznaniu wiary w 
bóstwo Jezusa Chrystusa. Ten niewidomy reprezentuje każdego z nas. Słowa 
uzdrowionego: „Wierzę Panie” są słowami przyznającymi we wszystkim ra-
cje Bogu. Mówią: „Wierzę, że jesteś jedyną Prawdą i jedynym prawdziwym 
Dobrem dla mnie; wierzę, że Twój sposób działania w mojej historii życia 
jest dobry dla mnie. Ja Tobie wierzę! Bo nikt mnie tak nie kocha, jak Ty i 
nikomu tak nie zależy na mnie, jak Tobie / Ks. Stanisław Ormanty TChr, Ży-
we bowiem jest słowo Boże, skuteczne… Komentarze biblijne do czytań na rok 
„A”, 2007, s.111. 
Gdzie jest Weronika                                                                                                                 
może po upływie tak wielu lat                                                                                             
odeszła na zasłużoną emeryturę                                                                                        
a może już dawno zamknęła za sobą                                                                             
bramę cmentarza                                                                                                                 
więc kto w takim razie                                                                                                     
obetrze mi twarz / Ks. Wacław Buryła, Dogonić światło, s. 91 /. 
 6 lutego br. był na Apelu Jasnogórskim o godz. 21.00 Rektor Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego ze studentami. W przemówieniu mówił: 
wierzę w Boga, a wierzę Bogu to nie jest to samo. Pomyślałem w tym mo-
mencie: Jezu ufam Tobie to znaczy wierzę Bogu. 

Ks. Stanisław Stradomski 

 

 

394 Zebranie Konferencji Episkopatu Polski – podsumowanie obrad 
W 10. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową papieża Franciszka, 13 i 14 marca 
2023 r., w Warszawie odbyło się 394. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu 
Polski. Biskupi omówili m.in. etap kontynentalny Synodu o synodalności, przy-
gotowania do wrześniowej beatyfikacji Rodziny Ulmów oraz pomoc skrzywdzo-
nym wykorzystaniem seksualnym. W jednym z punktów komunikatu wydanego 
po obradach zaapelowali o uszanowanie pamięci o św. Janie Pawle II. Zwracając 
uwagę na problem wiarygodności dokumentów okresu PRL, obradujący w War-
szawie biskupi zdecydowali o powołaniu zespołu specjalistów badających archi-
wa, zarówno państwowe, jak i kościelne, pod kątem tego, jak w przeszłości rea-
gowano na przestępstwa seksualne niektórych duchownych wobec małoletnich. 
Podczas zebrania plenarnego biskupi zapoznali się też z obecnym stanem pomo-
cy Ukrainie i uchodźcom wojennym, a w komunikacie po raz kolejny zwrócili się 
z prośbą do wszystkich o dalsze wsparcie i modlitwę o pokój. 

*** 
Ogłoszenia parafialne, 19.03.2023 - cz. 1/2 

1.Dziękujemy wszystkim uczestnikom jubileuszowych rekolekcji, które odbyły 
się w minionym tygodniu, za każdą obecność, modlitwę i cały podjęty trud. 
Jesteśmy też wdzięczni grupie Parafian, która udała się razem na grób I. Pro-
boszcza Parafii – śp. † Księdza Stefana Gralaka, podkreślając jego wkład w 
powstanie i życie naszej Wspólnoty. 
2.W środę (15 III) uroczyście zawierzyliśmy Rodziny naszej Parafii Matce Bo-
żej i naszemu Patronowi św. Stefanowi–dokładnie w dniu ustanowienia Para-
fii przed 50 laty. Poświęciliśmy też figurę św. Michała Archanioła z półwyspu 
Gargano, która jest widocznym znakiem i pamiątką Złotego Jubileuszu. Doce-
niamy ofiary, dzięki którym mogliśmy sfinansować jej nabycie. 
3.Pozostał nam jeszcze ostatni dzień kolędy. Jutro (20 III) odwiedzimy Para-
fian zamieszkałych przy ul. Podchorążych 83, Stępińskiej 49A oraz Zwierzy-
nieckiej 8D. Wizytę rozpoczynamy o godz. 17.00. Dziękujemy za wszystkie 
tegoroczne spotkania jubileuszowej wizyty duszpasterskiej. Bóg zapłać za każ-
de spotkanie! 
4.Zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa wielkopostne: 

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

5.Przez cały Wielki Post przed ołtarzem św. Józefa będzie ustawiony kosz Ca-
ritas. Można w nim składać dary miłosierdzia. Dziękujemy tym, którzy już  to 
uczynili i wszystkim, którzy włączają się w pomoc potrzebującym. Można to 
również uczynić składając do puszki przy  wyjściu z kościoła swoją „Jałmużnę 
wielkopostną”. Dziękujemy za tę formę pomoc. 
6.W tym tygodniu mamy dwa wielkie święta liturgiczne. Na jutro (20 III) zo-
stała przesunięta uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP i zarazem patrona 
naszego kościoła, zaś w sobotę (25 III) uroczystość Zwiastowania Pańskiego. 
Jak co roku w tym czasie, w kościele zostały wyłożone deklaracje Duchowej 
Adopcji Dziecka Poczętego. Osoby, które chcą towarzyszyć jakiemuś  



 

 

Intencje mszalne 

Poniedziałek – 20 III AD 2023 
Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca 
NMP 
6.30 Dziękczynna za opiekę św. Józefa 
nad Zgromadzeniem Sióstr Nazaretanek z 
prośbą o dalsze orędownictwo  
8.00  w intencji Bogu wiadomej 
17.30 † Kazimierza GOŁĘBIEWSKIEGO 
(1 rocz. śm.) 
18.30 o Boże błogosławieństwo i opiekę 
św. Józefa dla Józefa MINURSKIEGO (z 
okazji imienin i 88 rocz. urodzin) 
18.30 o Boże błogosławieństwo dla Ro-
berta KOZICKIEGO (w dniu urodzin) 
oraz dla Małgorzaty 
Wtorek– 21 III AD 2023 
6.30 o łaskę zawarcia sakramentu mał-
żeństwa i wszelkie potrzebne łaski dla 
Sylwestra i Karoliny 
8.00 w int. dziękczynno-błagalnej o 
zdrowie i potrzebne łaski dla Marcelego (4
-latka) [z okazji imienin] 
8.00 przez wstawiennictwo św. Józefa o 
rozwiązanie trudnej sprawy rodzinnej 
17.30 † Ks. Stanisława (m) KURKA (10 
rocz. śm.) 
18.30 † Eryka (tragicznie zmarłego w Za-
mościu) 
18.30 † Zofię SAPA (27 rocz. śm.) 
Środa – 22 III AD 2023 
6.30 † Gertrudę, Jana, Henryka (m), 
Ryszarda i Zmarłych  
z Rodziny NIEMCZYKÓW i GOŁĄBKÓW 
8.00 † Danutę ROGALĘ (3 rocz. śm.) 
8.00 † Michała BRZUZY (1 rocz. śm.) 
17.30 † Irenę SUCHOWIECKĄ z d. REM-
BIEWSKĄ (11 rocz. śm.) 
18.30 INTENCJE Mszy św. zbiorowej do 
MB Nieustającej Pomocy: za wszyst-
kich, których odwiedziliśmy w tym roku 
podczas wizyty duszpasterskiej za całą 
Parafię i wszystkich Parafian w Roku Ju-
bileuszowym 50-lecia istnienia Parafii 
w intencji Bogu wiadomej o dar uzdro-
wienia dla Vasyla i łaski potrzebne dla 
całej jego Rodziny † Dominika KUTA 
Czwartek – 23 III AD 2023 
6.30 † Eryka (m) i Zmarłych z Rodziny 
PAWLICZEK, ROGOŃ, SZNAPKA 
8.00†Teresę, Zofię i Bolesława (m) oraz 
Rozalię i Aleksandra ZAWIEJSKICH  

17.30 † Piotra ZAWISTOWSKIEGO 
18.30 w intencji Wacława (m) i Barbary 
w podziękowaniu za 50 lat małżeństwa, 
za wszystkie otrzymane łaski oraz z 
prośbą o błogosławieństwo i potrzebne 
dary na dalszą drogę życia 
Piątek – 24 III AD 2023 
6.30 w intencji Sióstr Juniorystek 
8.00 † Stanisławę (k) ROGOWSKĄ (18 
rocz. śm.) i jej Rodziców: Helenę i Sta-
nisława MIGDALSKICH o radość nieba 
8.00  
17.30 † Mateusza GOŁĘBIEWSKIEGO 
18.30 † Henryka (m) FIGLA (12 rocz. 
śm.) i Joannę CHOCHEL (2 rocz. śm.) 
Sobota – 25 III AD 2023 
Uroczystość Zwiastowania Pań-
skiego 
6.30 w intencji Matki Generalnej 
Sióstr Nazaretanek – S. Angeli Marie 
MAZZEO [imieninowa] 
8.00 o Boże błogosławieństwo dla S. 
Ancilli (z okazji imienin) 
8.00 † Zmarłych z Rodziny BAJKÓW, 
JASKUŁÓW, PALUCHÓW i DĄBROW-
SKICH 
17.30 Msza św. z przyrzeczeniami du-
chowej adopcji 
w intencji Marianny o łaskę zdrowia i 
opiekę Matki Bożej (od KŻR) 
17.30 † Janusza STEFAŃSKIEGO 
18.30 † Jana (m), Władysławę (k), Józe-
fa (m), Mariannę i Józefę (k) z Rodziny 
KORNILUKÓW 
V. Niedziela Wielkiego Postu 
26 marca AD 2023 
7.00 w intencji Siostry Beaty 
[imieninowa] 
8.30†Marię SOWA (2 rocz. śm.), Bartło-
mieja SOWA oraz Natalię NIEMCZYK 
10.00 † Henryka MAUER (12 rocz. śm.) 
11.30 w intencji Maksymiliana Smulko 
(12 rocz. urodzin) 
13.00 † Witolda (41 rocz. śm.) oraz Bro-
nisławę (k) i Jana, Karolinę, Józefa (m), 
Jana i Zmarłych z Rodziny 
17.00 † Danielę i Tadeusza JĘDRA-
CHOWICZ 
19.00 † Irenę (k) i Lecha PIONTKÓW, 
ich córkę Hannę oraz ich Rodziców 
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 poczętemu już dziecku swoją codzienną modlitwą, są proszone o wypełnie-
nie swojej deklaracji (są dziś rozłożone z tyłu kościoła) i przyniesienie jej w 
sobotę (25 III) na Mszę św. o godz. 17.30. W procesji z darami złożymy wte-
dy wspólnie uroczyste przyrzeczenia Duchowej Adopcji, które 9 miesięcy 
później (25 XII) trafią do żłóbka w naszym kościele jako votum za uratowa-
nie każdego ludzkiego życia objętego tą Adopcją.  

7.W naszej księgarni można nabyć najnowszą książkę ks. Jarosława Piłata z 
wielkopostnymi komentarzami do wątków pasyjnych, kartki świąteczne 
oraz parafialne kalendarze (w dwóch różnych formatach: biurkowy i wiszą-
cy) przeznaczone na Rok Jubileuszowy. W komplecie proponujemy promo-
cyjny zakup za 20 zł. To może być piękna pamiątka tego roku – złotego Ju-
bileuszu Parafii. 

8.Z tyłu kościoła prowadzimy akcję sprzedaży świec CARITAS na stół wielka-
nocny. Dziękujemy każdemu, kto okazuje wsparcie ubogim. 

9.W dniach od 20 do 23 VI proponujemy pielgrzymkę autokarową do Sank-
tuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem. W planie jest także wizyta w 
Wadowicach, Ludźmierzu i Łagiewnikach. Koszt 700,- zł. Zapisy (do końca 
marca) przyjmujemy w zakrystii i w kancelarii parafialnej. 

10.W planie Roku Jubileuszowego mamy też propozycję autokarowej piel-
grzymki śladami św. Stefana w dniach 19÷23 września 2023. Krótka (5-
dniowa) eskapada poprowadzi uczestników do wielu miejsc związanych z 
jego życiem (m. in. Budapesztu, Egeru i Esztergom). Koszt: 480 zł (płatne 
przy zapisie) + 420 euro (płatne do 19 VIII). To bardzo ciekawa propozycja 
wspólnego wyjazdu. Warto ją rozważyć. 

11.Dziś gościmy u nas przedstawicieli Szkoły i Przedszkola z Targówka. Opo-
wiedzą nam krótko o swojej obecnej sytuacji, a w ramach wielkopostnej 
jałmużny poprowadzą zbiórkę na stypendia dla ubogich dzieci, którym po-
sługują. Wysłuchajmy ich uważnie! 
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