
 

 

Prosimy Cię, Panie, nasz Boże, † udziel nam łaski, abyśmy 
gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, * który oddał 

własne życie za zbawienie świata. Amen.  
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św. Stefana Króla  

w Warszawie 
V Niedziela Wielkiego Postu 

26 marca 2023 

Prawidło tygodnia:  
„Jesteśmy na tym świecie niczym we mgle, ale wiara jest wichrem,  

który rozprasza mgłę i sprawia, że nad naszą duszą jaśnieje piękne światło.”   
- św. Jan Maria Vianney  
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CZYTANIE I        Ez 37, 12-14 
Udzielę wam mego ducha, byście ożyli 
Tak mówi Pan Bóg: «Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, 
ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wa-
sze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego 
ducha, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, 
to powiedziałem i wykonam» – mówi Pan Bóg. 

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosier-
dzia. 
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, * 
Panie, wysłuchaj głosu mego. 
Nachyl swe ucho * 
na głos mojego błagania. 
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Pa-
nie, * 
Panie, któż się ostoi? 
Ale Ty udzielasz przebaczenia, * 
aby Ci służono z bojaźnią. 

Pokładam nadzieję w Panu, † 
dusza moja pokłada nadzieję w Jego sło-
wie, * 
dusza moja oczekuje Pana. 
Bardziej niż strażnicy poranka * 
niech Izrael wygląda Pana. 
U Pana jest bowiem łaska, * 
u Niego obfite odkupienie. 
On odkupi Izraela * 
ze wszystkich jego grzechów. 

CZYTANIE II          Rz 8, 8-11 
Mieszka w was Duch Tego, który wskrzesił Jezusa 
Bracia: Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak 
nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was 
mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie nale-
ży. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze 
względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwie-
nia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, 
to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze 
śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. 

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, 
kto we Mnie wierzy, nie umrze na wieki. 

EWANGELIA         J 11, 1-45 
Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem 
Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry, Marty. Maria 
zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego no-
gi. Jej to brat, Łazarz, chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: 
«Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz». Jezus, usłyszawszy to, rzekł: 
«Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn 
Boży został otoczony chwałą». A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. 
Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał.  



 

 

Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: «Chodźmy znów do Judei». 
Rzekli do Niego uczniowie: «Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali Cię ukamie-
nować i znów tam idziesz?» Jezus im odpowiedział: «Czyż dzień nie liczy 
dwunastu godzin? Jeśli ktoś chodzi za dnia, nie potyka się, ponieważ widzi 
światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ 
brak mu światła». To powiedział, a następnie rzekł do nich: «Łazarz, przyja-
ciel nasz, zasnął, lecz idę go obudzić». Uczniowie rzekli do Niego: «Panie, 
jeżeli zasnął, to wyzdrowieje». Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się 
wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: 
«Łazarz umarł, ale raduję się, że Mnie tam nie było, ze względu na was, aby-
ście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego». A Tomasz, zwany Didymos, rzekł do 
współuczniów: «Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć». Kiedy Je-
zus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. 
A Betania była oddalona od Jerozolimy około piętnastu stadiów. I wielu Ży-
dów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po utracie brata. 
Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotka-
nie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: «Panie, gdy-
byś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o 
cokolwiek byś prosił Boga». Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwychwsta-
nie». Marta Mu odrzekła: «Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmar-
twychwstania w dniu ostatecznym». Powiedział do niej Jezus: «Ja jestem 
zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć bę-
dzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?» 
Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn 
Boży, który miał przyjść na świat». Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała 
ukradkiem swoją siostrę, mówiąc: «Nauczyciel tu jest i woła cię». Skoro zaś 
tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do Niego. Jezus zaś nie przybył 
jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła Mu na spo-
tkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szyb-
ko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam 
płakać. A gdy Maria przyszła na miejsce, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go, pa-
dła Mu do nóg i rzekła do Niego: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie 
umarł». Gdy więc Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy ra-
zem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: «Gdzie go po-
łożyliście?» Odpowiedzieli Mu: «Panie, chodź i zobacz!» Jezus zapłakał. Ży-
dzi więc mówili: «Oto jak go miłował!» Niektórzy zaś z nich powiedzieli: 
«Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie 
umarł?» A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do gro-
bu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: 
«Usuńcie kamień!» Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: «Panie, już 
cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie». Jezus rzekł do niej: «Czyż 
nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?» Usunięto więc  

 

 

kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie wy-
słuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na 
otaczający Mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś». 
To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na ze-
wnątrz!» I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz 
jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie 
mu chodzić». Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy 
to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. 
 

Rozważanie 
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Wielu ujrzawszy to, czego Jezus dokonał,                                      
uwierzyło w Niego 

 
„Jeżeli by miłość czyniła cuda                                                              
A łzy wskrzeszały umarłych                                                        
To nigdy by cię nie pokryła ziemia”  
/ Jacek Kolbuszewski, Wiersze z cmentarza 1985, s. 90 / 

  
 Tabliczka ceramiczna z napisem „Betania” wisi na ścianie w pokoju, 
bo w 1995 r. odprawiałem Mszę św. w kościele Św. Łazarza w Betanii, obcho-
dziłem rocznicę święceń. Scena przedstawiona przez św. Jana przy grobie 
Łazarza, jest spełnieniem nadziei ludzkości. Chrystus okazuje moc nad 
śmiercią. Przywraca do życia zmarłego i ogłasza: Nie bójcie się - „Ja jestem 
zmartwychwstaniem i życiem” / J 11, 24 /. Jest to ostatni cud, który opisuje 
św. Jan w swojej Ewangelii / Komentarz do niedzielnych i świątecznych czy-
tań mszalnych, 1975, s. 99 /. E. Jonesco napisał sztukę pt. „Triumf śmierci. 
W pewnym mieście otoczonym przez wrogie wojsko wybuchła zaraza. Wszy-
scy mieszkańcy skazani są na śmierć. Ukazuje się w 19 scenach, jak ludzie 
masowo umierają, w domu, na ulicy. Szczytem jednak tej sztuki jest to, że 
ukazuje się ludziom, w końcu, drogę wyjścia. Ktoś przylepia na wszystkie 
drzwi afisz z napisem: „Bóg jest naszą nadzieją i zmiłowaniem”. W tej bezna-
dziejności i bezsensie umierania, słowa te wlewają w serca ludzkie ogromną 
dawkę nadziei i światła / j. w. /. Zygmunt Lichniak krytyk literacki, który w 
latach 50-tych uczył mnie języka polskiego pisze o egzystencjalizmie: „Życie 
bez nadziei jest nieprawdą. Nieprawdą Sartre”. / Monologi kibica literackie-
go, 1958, s. 194 /. A J. Ratzinger tak kończy swoją książkę „Wprowadzenie w 
chrześcijaństwo”: „Istnieje zbawienie świata - to jest niezachwiana nadzieja, 
która podtrzymuje chrześcijanina i która sprawia, że i dzisiaj jeszcze warto 
być chrześcijaninem” / 1994 /. 



 

 

Pokładam nadzieje w Panu,                                                                                             
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,                                                                   
dusza moja oczekuje Pana / Ps 130. Ks. K. Bukowski, Dobra nowina dziś, 
1997, s. 59 /. 

Sobór Watykański II / 1962-1965 /: „Kościół uczy, że nadzieja escha-
tologiczna nie pomniejsza doniosłości zadań ziemskich, lecz raczej wspiera 
ich spełnienie nowymi pobudkami. Natomiast przy braku fundamentu Boże-
go i nadziei życia wiecznego godność człowieka, jak to dziś często widać, do-
znaje bardzo poważnego uszczerbku, a zagadki życia i śmierci, winy i cierpie-
nia pozostają bez rozwiązania tak że ludzie nierzadko popadają w rozpacz” / 
Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym - Gaudium et 
spes, 21 /. 

Katechizm Kościoła Katolickiego / KKK / 24 razy wspomina o na-
dziei. Oto p. 1820: „Nadzieja chrześcijańska rozwija się od początku przepo-
wiadania Jezusa w ogłoszeniu błogosławieństw. Błogosławieństwa wznoszą 
naszą nadzieję do nieba jako do nowej Ziemi Obiecanej, wytyczają jej drogę 
przez próby, które czekają uczniów Jezusa. Bóg jednak przez zasługi Jezusa 
Chrystusa i Jego męki, zachowuje nas w nadziei, która „zawieść nie może” / 
Rz 5, 5 /. Nadzieja jest pewną i trwałą „kotwicą duszy, która przenika poza 
zasłonę, gdzie Jezus poprzednik wszedł za nas” / Hbr 6, 19 /. „Weselcie się 
nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi” / Rz 12, 12/.  Wyraża się w modlitwie i 
karmi się nią szczególnie w modlitwie „Ojcze nasz” streszczającej to wszyst-
ko, czego nadzieja pozwala nam pragnąć”. 

Ks. Stanisław Stradomski 
*** 

Siostra Stefania i ekipa zapraszają na dwudniową pielgrzymkę do Kalisza do 
Sanktuarium św. Józefa dla singli: o dobrego męża lub dobrą żonę. 
Pielgrzymka jest z noclegiem w domu pielgrzyma. Zapraszamy na wspólną mo-
dlitwę, a także warsztat jak znaleźć partnera życiowego. Zwiedzimy również za-
mek w Gołuchowie. Pielgrzymka odbędzie się od 30 kwietnia do 1 maja. Koszt 
350 zł. 
Wyjazd sprzed kościoła św. Stefana 30 kwietnia o godz. 10.00, ul. Czerniakow-
ska 137. Powrót ok godz. 21.00. W programie m.in.: 
W autokarze: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, konferencja: poszuki-
wany, poszukiwana. 
30 kwietnia: obiad 15.30, Eucharystia 18.00, warsztaty w auli, wieczór integra-
cyjny z tańcami. 
01 maja śniadanie o 09.00, śladami relacji damsko-męskich w przestrzeni Kali-
sza, Eucharystia 12.00, obiad 13 30, wyjazd do zamku w Gołchowie. 
Prosimy o odprawienie siedmiodniowej nowenny do świętego Józefa i napisanie 
listu do świętego Józefa odnośnie pragnień co do przyszłego małżonka. 
Zapisy na e-mail lub telefonicznie. S. Stefania: E-mail: stefa242@wp.pl, tel. 
795024107. Zapisy do 15 kwietnia 2023 roku wraz z wpłatą na numer konta: 
17116022020000000376106067 Bank Milenium. 

 

 

Ogłoszenia parafialne, 26.03.2023 - cz. 1/2 
1.Za tydzień (2 IV) przypada 18. rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Wobec 
ewidentnej próby dyskredytacji jego osoby, zaistniałej w naszej Ojczyźnie, 
pamiętajmy o duchowym wysiłku budowania własnego życia według jego 
wskazań, o modlitwie o dar świętości wszystkich Polaków. Tradycyjne spo-
tkanie Kół Żywego Różańca (w I. niedzielę miesiąca – 2 IV) rozpocznie się 
tym razem w kościele od Mszy św. o godz. 17.00 i zakończy wspólnym udzia-
łem w Gorzkich Żalach. 
2.Zapraszamy na ostanie nabożeństwa wielkopostne: 

•Gorzkie Żale – w niedziele o godz. 18.00 
•Drogi Krzyżowe – w piątek (31 III) aż trzykrotnie – o godz. 17.00 

(zwłaszcza dla dzieci) i tradycyjnie o godz. 18.00 oraz o godz. 19.15 – nabo-
żeństwo odprawimy idąc ulicami naszej Parafii – rozważania poprowadzą 
różne grupy parafialne, a pomiędzy kolejnymi stacjami zapraszamy ich 
przedstawicieli do niesienia Krzyża. Będą to kolejno: Księża, Żywy Różaniec, 
Legion Maryi, Kościół Domowy, Ministranci i Lektorzy, Caritas, Modlitwa 
Jezusowa, Chór Credo, Odnowa w Duchu Świętym, Grupa Rodzin, Młodzież, 
Uchodźcy, Parafialna Rada Duszpasterska i Siostry Nazaretanki. Rozważa-
nia są do odebrania w zakrystii. 
3.Jeszcze przez ten tydzień przed ołtarzem św. Józefa będzie ustawiony kosz 
CARITAS, w którym można składać dary dla potrzebujących. Można im tak-
że pomóc składając swoją „Jałmużnę wielkopostną” do puszki przy wyjściu z 
kościoła. 
4.Świąteczne paczki dla objętych pomocą parafialnej CARITAS będą przygo-
towywane wyjątkowo w czwartek (30 III) od godz. 19.15 w Domu parafial-
nym (z uwagi na piątkową Drogę Krzyżową ulicami Parafii). Zapraszamy 
wszystkich, którzy do tej pory pomagali nam w tej posłudze. Paczki będą 
rozdawane w sobotę (1 IV) w godz. 10.00-11.00, aby ulżyć nieco przedświą-
tecznym zakupom i przygotowaniom. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim an-
gażującym się w pomoc ubogim. 
5.Kartki świąteczne oraz książkę ks. Jarosława Piłata z komentarzami do 
wątków pasyjnych i Wielkiego Tygodnia można nabyć w naszej księgarni. 
6.Z tyłu kościoła prowadzimy akcję sprzedaży świec CARITAS na stół wiel-
kanocny. Przy okazji można też nabyć parafialne kalendarze (biurkowy lub 
ścienny) przeznaczone na Rok Jubileuszowy. Oba (w komplecie) można za-
kupić w promocyjnej cenie 20 zł. To wyjątkowa pamiątka Złotego Jubileuszu 
naszej Parafii. 
7.W planie tego Roku proponujemy autokarową pielgrzymkę śladami św. 
Stefana w dniach od 19 do 23 września 2023. Krótki (5-dniowy) wyjazd po-
prowadzi uczestników do wielu miejsc związanych z życiem naszego Patrona 
(m. in. Budapesztu, Egeru i Esztergom). Koszt: 480 zł (płatne przy zapisie) + 
420 euro (płatne do 19 VIII). Warto  rozważyć tę atrakcyjną propozycję, tak-
że z racji na wspólny, integrujący nas wyjazd. 



 

 

Intencje mszalne 

Poniedziałek – 28 III AD 2023 
6.30 w intencji S. Emanueli Klimek 
[imieninowa] 
8.00  † Stanisława (m) (18 rocz. śm.) 
oraz Zmarłych z Rodziny 
8.00 o Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej dla Wioletty (z okazji uro-
dzin) oraz o potrzebne łaski dla całej jej 
Rodziny 
17.30 w intencji Bogu wiadomej 
18.30 † Radosława (m) ŁĘSKIEGO-
SOŁTYSA (29 rocz. śm.) oraz Zmarłych z 
Rodziny ŁĘSKICH i SOŁTYSÓW 
Wtorek– 28 III AD 2023 
6.30 † Martę, Maksymiliana (m), Euge-
niusza i Zmarłych z Rodziny FOST i 
KIONKA 
8.00 przez wstawiennictwo św. Józefa o 
rozwiązanie trudnej sprawy rodzinnej 
8.00  
17.30 † Zofię STANI oraz Tadeusza i He-
lenę STANI 
18.30 † Irenę GOŚ (9 rocz. śm.), Stanisła-
wa (m) i Czesława (m) GOŚ oraz Stanisła-
wę (k) ROMANOWSKĄ 
Środa – 29 III AD 2023 
6.30 o Boże błogosławieństwo w Rodzi-
nie CENCAREK i JAGIEŁO 
8.00  
8.00  
17.30 † Marię, Lucjana, Krzysztofa, 
Dympnę i Kazimierę  
18.30 INTENCJE Mszy św. zbiorowej do 
MB Nieustającej Pomocy: 

 za całą Parafię i wszystkich Para-
fian w Roku Jubileuszowym 50-lecia ist-
nienia Parafii 

 w intencji Bogu wiadomej 
 o dar uzdrowienia dla Vasyla i łaski 

potrzebne dla całej jego Rodziny 
 † Halinę i Bogdana OLEJ 
 † Norberta (m) SOKÓŁKĘ (2 tygo-

dnie po śmierci) 
Czwartek – 30 III AD 2023 
6.30 przez wstawiennictwo Matki Bożej o 
łaskę zdrowia dla Antoniego GRABOL-
LUS z podziękowaniem za otrzymane ła-
ski 
8.00  
8.00  
17.30  

18.30  
Piątek – 31 III AD 2023 
6.30 † Ryszarda (m) NIEMCZYKA 
 8.00 w intencji Bogu wiadomej 
8.00  
17.30 † Jerzego GAJA (2 rocz. śm.), je-
go Rodziców Jadwigę i Władysława (m) 
oraz Annę GAJEWSKĄ 
18.30 † Danutę KOŁODZIEJCZYK i 
Jadwigę MELANOWICZ oraz Zmarłych 
pracowników Zakładu Genetyki Me-
dycznej Instytutu Matki i Dziecka w 
Warszawie 
Sobota – 1 IV AD 2023 
6.30 † Konrada ŁĘGOWSKIEGO 
8.00 Msza św. wynagradzająca za 
wszelkie zniewagi, jakich Najświętsze 
Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi 
doznają od dzieci tego świata 
8.00 † Mariusza (m) SŁOBODZIAN 
(Greg 1) 
17.30 † Wojciecha CZYŻEWSKIEGO 
(GREG 1) 
17.30 † Władysława (m) RUSINOW-
SKIEGO (36 rocz. śm.) 
18.30 † Tadeusza BARTOSIAKA 
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 
[VI. Niedziela Wielkiego Postu] 
02 kwietnia AD 2023 XVIII Rocznica 
śmierci św. Jana Pawła II 
7.00 † Mariusza (m) SŁOBODZIAN 
(Greg 2) 
8.30 † Wojciecha CZYŻEWSKIEGO 
(GREG 2) 
10.00 ZA PARAFIAN 
10.00 w intencji Marii (25 rocz. uro-
dzin) [!] oraz † Antoniego KOZŁOW-
SKIEGO (17 rocz. śm.) 
11.30 † Dariusza JĘDRZEJKIEWICZA 
(8 rocz. śm.) 
13.00 † Katarzynę, Czesławę (k), Annę, 
Adama i Tadeusza oraz Zmarłych z Ro-
dziny CIOK 
17.00 o rozwój modlitwy różańcowej w 
naszej Parafii, a szczególnie o powstanie 
Róży dziecięcej, a także w intencji 
wszystkich członków Kół Żywego Ró-
żańca – o dobre przeżycie Świąt Zmar-
twychwstania Pańskiego 
19.00 † Romana SKOLASIŃSKIEGO 
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8.We wtorek (28 III) zapraszamy na spotkanie Kandydatów do Sakramentu 
Bierzmowania na godz. 19.15 w domu parafialnym. 

9.W I. sobotę miesiąca (1 IV) Msza św. wynagradzająca będzie odprawiona o 
godz. 8.00. Bezpośrednio po niej – Adoracja Najśw. Sakramentu i wspólny 
różaniec z rozważaniami. Tego dnia kapłani udadzą się z przedświąteczną 
posługą do chorych. Tych, którzy chcą z niej skorzystać po raz pierwszy, 
prosimy o zgłoszenia w kancelarii lub w zakrystii.  

10.Siostra Stefania zaprasza na dwudniową pielgrzymkę do Kalisza (do 
Sanktuarium św. Józefa) przeznaczoną dla singli, ze szczególną modlitwą o 
dar dobrego (przyszłego) męża lub żony. Wyjazd w dniach od 30 kwietnia 
do 1 maja. Koszt – 350 zł. Więcej informacji w gazetce. 

11.Otrzymaliśmy pierwszą ofertę na wykonanie poręczy przy kancelarii, któ-
rą musimy zainstalować zgodnie z zaleceniami po przeglądzie technicznym 
obiektów parafialnych. Wartość inwestycji – ponad 12 tys. zł. Czekamy jesz-
cze na inne propozycje, ale już teraz dziękujemy za ofiary przekazywane na 
kolejne remonty w naszej Parafii oraz wydatki związane z Jubileuszem. Bóg 
zapłać! 

12.Przed tygodniem gościliśmy przedstawicieli Przedszkola „Iskierka”  
i Szkoły Integracyjnej z Targówka. Na stypendia dla ubogich dzieci, którym 
posługują, zebrali w sumie 4612 zł i 55 gr oraz 10 euro. W imieniu wszyst-
kich obdarowanych – dziękujemy za ofiarność! 

13.Za tydzień przypada Niedziela Palmowa. Palemki będzie można nabyć 
przed kościołem. Dochód przeznaczymy na działalność ministrantów. Za-
praszamy także Panów do czytania Męki Pańskiej. Chętni lektorzy mogą 
zgłaszać się już dziś w zakrystii lub w tygodniu w kancelarii. Ogłaszamy też 
specjalny konkurs dla dzieci na najbardziej efektownie wykonaną palmę. 
Można je przynosić do kościoła przez cały tydzień. Nagrody będą wręczane 
w przyszłą niedzielę po Mszy św. o 11.30. 
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