
 

 

Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego  
Syna, † ożywiaj naszą wiarę swoim słowem, *  

abyśmy odzyskawszy czystość duszy,  
mogli się cieszyć oglądaniem Twojej chwały. Amen.  
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Prawidło tygodnia:  
„Tajemnica powołania leży w Sercu Boga... Dlatego tajemnicę powołania 

każdego człowieka zna w pełni tylko Bóg.”   
- bł. Prymas Stefan Wyszyński        
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CZYTANIE I       Rdz 12, 1-4a 
Powołanie Abrahama na ojca Ludu Bożego 
Pan Bóg rzekł do Abrama: «Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego 
ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci 
błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę 
błogosławił tym, którzy tobie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą zło-
rzeczyli, i Ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławień-
stwo ludy całej ziemi». Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał. 

Okaż swą łaskę ufającym Tobie. 
Słowo Pana jest prawe, * 
a każde Jego dzieło godne zaufania. 
On miłuje prawo i sprawiedliwość, * 
ziemia jest pełna Jego łaski. 
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, * 
na tych, którzy oczekują Jego łaski, 

aby ocalił ich życie od śmierci * 
i żywił ich w czasie głodu. 
Dusza nasza oczekuje Pana, * 
On jest naszą pomocą i tarczą. 
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, * 
według nadziei pokładanej w Tobie. 

CZYTANIE II          2 Tm 1, 8b-10 
Bóg nas powołuje i oświeca 
Najdroższy: Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewan-
gelii mocą Bożą! On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na pod-
stawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, 
która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Uka-
zana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystu-
sa Jezusa, który zniweczył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło 
przez Ewangelię. 

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: 
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie». 

EWANGELIA         Mt 17, 1-9 
Czystość duszy zapewnia oglądanie chwały Boga 
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na 
górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała 
jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Moj-
żesz i Eliasz, rozmawiający z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, do-
brze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, 
jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Gdy on jeszcze mówił, oto obłok 
świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowa-
ny, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, 
upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i 
rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, 
tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: 

  



 

 

«Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwych-
wstanie». 

 
Rozważanie 

 
2 Niedziela W. Postu A 2023 r.                                                                                           
Mt 17, 1-9 
                                        Przemienienie Pana Jezusa 
 

Post to modlitwa Wielkiego Piątku 
 

 „Gdy kapłan uniesie nad naszymi głowami białą Hostię, Pan który za 
nas umiera i zmartwychwstaje chce nas dzisiaj pokrzepić” / Wierzę w Ko-
ściół Chrystusowy, Program Duszpasterski 2023 r. /. Pierwsze czytanie 
dzisiejszej liturgii to historyczny moment powołania Abrahama na drogę 
wiary. Ma opuścić kraj - „Wyjdź”. Doświadczenia wiary nie można opierać 
na pytaniu „dlaczego”. Najważniejsze pytanie, na którym może oprzeć się 
wiara człowieka brzmi: „Kto”? Kto zwraca się do mnie z takimi słowami 
obietnicy. Skoro tym kimś jest Bóg, to jest wystarczający motyw, aby Mu 
zaufać i ruszyć w drogę wiary. Abraham ma opuścić swój kraj bez konkretne-
go wyjaśnienia ze strony Boga, dokąd ma się udać. Istnieje zatem tylko jeden 
sposób, aby przyjąć wezwanie: wiara. Abraham jest prawzorem wszystkich 
ludzi wiary. W doświadczeniu wiary Abrahama wpisana jest dramatyczna 
walka, zmaganie. Abraham okazuje posłuszeństwo. Bardziej ufa Bogu niż 
sobie. Przemienienie Jezusa jest adresowane do uczniów, ono dokonuje się 
ze względu na nich i dla nich. Jezus odsłania prawdę o wielkości swojego 
Majestatu. Można mówić o teologii obłoku. Było kiedyś pytanie: „Za kogo 
ludzie uważają Syna Człowieczego”? Prawdziwa odpowiedź znajduje się w 
tych słowach Ojca: „To jest Mój Syn” i dlatego „Jego słuchajcie”, abyście i wy 
stali się Moimi synami. / Ks. Stanisław Ormanty TChr /. 
 „Panie niech nas ogarnie Twoja łaska według nadziei, którą pokłada-
my w Tobie / Psalm 33 /. Wielki Post jest właśnie okresem, w którym łaska 
powinna nas ogarniać w sposób szczególny. W tym celu jest rzeczą ko-
nieczną, abyśmy się po prostu otwarli na nią. Konkretnie jest to możliwe 
przede wszystkim za pomocą postawy głębokiej modlitwy, która właśnie po-
ciąga za sobą wdanie się w dialog z Panem; potem przy pomocy postawy 
szczerej pokory, ponieważ wiara jest właśnie przylgnięciem umysłu i serca 
do Słowa Bożego; i wreszcie przy pomocy postawy prawdziwej miłości bliź-
niego, która pozwoliłaby przejawić się całej miłości / Święty Jan Paweł II /. 
 Duch Dobrej Nowiny to duch radości z dzieła Odkupienia i z obecności 
Odkupiciela. Przyjdzie czas, kiedy zabiorą Pana, będzie to czas Jego ofiarnej 
męki i śmierci - i to będzie czas postu.  

 

 

 Św. Piotr nie zapomniał o Przemienieniu do końca życia. Pisze: 
„Nauczaliśmy jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał bowiem od 
Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł od wspaniałego Maje-
statu: To jest Mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.  I słyszeli-
śmy jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na górze świę-
tej” / Drugi List, 1, 16-18 /.  
 

Ks. Stanisław Stradomski 
 

*** 
Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami 2023 

 
 Dzięki ofiarnej służbie, modlitwie, cierpieniu i wytrwałej pracy misjo-
narzy wzrastają i umacniają się młode wspólnoty misyjne – napisał bp Jan 
Piotrowski, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, w komuni-
kacie na Niedzielę „Ad Gentes”, która jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidar-
ności z Misjonarzami. W tym roku przypada ona 5 marca. 
 Tegoroczną Niedzielę „Ad Gentes” obchodzimy pod hasłem: „Z misjo-
narzami budujemy Kościół”. Dzień ten jest okazją, by wesprzeć modlitewnie 
i finansowo 1743 polskich misjonarzy posługujących w 99 krajach świata. 
„Ich codzienne dzieła ewangelizacyjne, charytatywne, edukacyjne i medycz-
ne mogą rozwijać się dzięki naszej modlitwie i jałmużnie” – czytamy w ko-
munikacie. 
 „Misjonarze są posłani przez Kościół i jako świadkowie wiary głoszą 
Ewangelię, tworząc wspólnoty nowych uczniów Jezusa Chrystusa, naszego 
Pana i Odkupiciela. Dzięki ich ofiarnej służbie, modlitwie, cierpieniu i wy-
trwałej pracy wzrastają i umacniają się młode wspólnoty misyjne” – podkre-
ślił bp Piotrowski. 
 Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji zauważył, że mi-
sjonarze potrzebują środków finansowych i materialnych, by „tworzyć i roz-
wijać dzieła charytatywne, solidarności i braterstwa z ubogimi, chorymi i 
potrzebującymi pomocy”. „Z Ewangelią miłosierdzia docierają do rodzin ży-
jących w ubóstwie, dzieci ulicy, osób chorych i wykluczonych społecznie” – 
napisał. 
 W 2022 roku, dzięki darczyńcom zwłaszcza z polskich parafii, Dzieło 
Pomocy „Ad Gentes” sfinansowało 124 projekty pomocowe na misjach o 
wartości prawie 140 tys. euro. Pomoc finansową otrzymało 59 sióstr zakon-
nych, 29 zakonników, 30 księży fideidonistów oraz 5 misjonarzy świeckich – 
podaje komunikat. 

 
BP KEP 

Źródło:  www.episkopat.pl 



 

 

Ogłoszenia, 5.03.2023 - cz. 1/2 
1.Zapraszamy dziś na kolejne spotkanie Kół Żywego Różańca – początek w do-
mu parafialnym o godz. 16.00, a kontynuacja spotkania w kościele na Mszy 
wspólnotowej o godz. 17.00. 
2.Jutro (6 III) odprawimy Mszę św. prosząc o łaski przez pośrednictwo bł. Fran-
ciszki Siedliskiej, a we wtorek – kolejną Mszę wypominkową za Śp. Zmarłych 
poleconych naszej modlitwie. Obie Msze o g. 18.30. 
3.We wtorek (7 III) zapraszamy na spotkanie wszystkich członków Parafialnej 
Rady Duszpasterskiej: początek na plebanii o godz. 19.15. 
4.Trwa wizyta duszpasterska w domach Parafian. Dziękujemy za cierpliwe ocze-
kiwanie na kapłana, za wszystkie kolędowe spotkania i rozmowy, za poświęcony 
czas, życzliwe przyjęcie i przekazane ofiary. 
5.Plan na ostatnie dni kolędy jest następujący: 

• Poniedziałek (6 III) – ul. Sielecka 48 , 50 i Zwierzyniecka 7 i 8C 
• Wtorek (7 III) – ul. Sielecka 55 
• Środa (8 III) – ul. Sielecka 52 
• Czwartek (9 III) – ul. Stępińska 36/46 , 48/58 , 53 i 60 
• Piątek (10 III) – ul. Stępińska 45 , 47/49 i 51 
• Sobota (11 III) – ul. 29 listopada 3D 
• Czwartek (16 III) – ul. Hołówki 3 
• Piątek (17 III) – dzień kolędy uzupełniającej (według zgłoszeń) 
• 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. 
6.Zapraszamy również na tradycyjne nabożeństwa wielkopostne. Uczestnicząc w 
nich w tym czasie można każdorazowo uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi 
warunkami: 

• Gorzkie Żale – w niedziele o godz. 18.00 
• Drogi Krzyżowe – w piątki o godz. 17.00 dla dzieci, a dla młodzieży i doro-

słych (ok. 18.00, między wieczornymi Mszami). 
7.Dzieci, które uczestniczą w Drodze Krzyżowej dostają specjalne obrazki do 
wklejania – dla najwytrwalszych są przewidziane pamiątki uczestnictwa. 
8.Na cały Wielki Post przed ołtarzem św. Józefa jest ustawiony kosz przeznaczo-
ny na wielkopostną jałmużnę. Można w nim składać dary miłosierdzia, czyli pro-
dukty żywnościowe o przedłużonej trwałości oraz środki higieniczne, które chce-
my przekazać osobom chorym lub potrzebującym objętym działalnością naszego 
Parafialnego Zespołu CARITAS tydzień przed Wielkanocą (w sobotę 1 IV). Dzię-
kujemy w imieniu wszystkich beneficjentów. 
9.W księgarni (obok zakrystii) mamy do nabycia kilka egzemplarzy najnowszej 
książki ks. Jarosława Piłata zawierającej wielkopostne komentarze do wątków 
pasyjnych oraz wznowione wydanie encykliki Benedykta XVI „Bóg jest miło-
ścią”. Od dzisiaj jest też dostępny nowy Jubileuszowy Kalendarz biurkowy AD 
2023 z podstawowymi informacjami. Posiada nie tylko wartość informacyjną,  

 

 

Intencje modlitwy Żywego Różańca - Marzec 2023 
Za wstawiennictwem Maryi modlimy się do Boga: 

Papieskie intencje: 
•Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła zadanego przez członków 
wspólnoty kościelnej, aby w tym samym Kościele znaleźli odpowiedź na swój 
ból i cierpienie. 
•Za Papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów i misjonarzy, aby ich posłudze 
towarzyszyła mądrość i miłość, oraz pokój Boży. 
•O dobre przygotowanie do obchodów misterium paschalnego dla całego Ko-
ścioła, a także o otwarcie się na życie płynące ze słowa Bożego i Komunii 
świętej. 
•Za prześladowanych chrześcijan, aby umocnieni darami Ducha Świętego, 
wytrwali mężnie w wyznawaniu wiary. 
•O liczne i święte powołania kapłańskie zakonne i misyjne. 
•Za spowiedników i rekolekcjonistów, aby byli narzędziami Bożej miłości. 
•O siły, zdrowie, wytrwałość i niegasnący entuzjazm dla osób konsekrowa-
nych – szczególnie dla księży naszej parafii oraz sióstr Nazaretanek. 
•Za narody ogarnięte wojną i terrorem, a szczególnie naród ukraiński, aby 
mogły doświadczyć pokoju i wolności. 
•O dar mądrości i poczucie odpowiedzialności za losy narodów i świata dla 
polityków i przywódców państw, aby szukali dróg pojednania między naroda-
mi. 
•O Polskę – Ojczyznę naszą, aby pozostała krajem katolickim oraz była ostoją 
prawdziwej definicji małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, stojąc na 
straży świętości rodziny otwartej na dar rodzicielstwa. 
•Za osoby starsze, by cieszyły się szacunkiem i dzieliły się swym doświadcze-
niem wiary z młodym pokoleniem, a także za osoby samotne, chore, bezdom-
ne i głodujące na całym świecie, aby Bóg otaczał je swoją troską i otrzymały 
stosowną pomoc. 
•Za tych którzy odeszli od Boga , aby zapragnęli do Niego powrócić. 
•Za ludzi, którym grozi śmierć, także za dzieci nienarodzone, aby Bóg ocalił 
ich życie, a dzieci poczęte mogły szczęśliwie przyjść na świat w otoczeniu peł-
nym miłości. 
•Za ludzi młodych, by czystość i otwartość serc była dla nich ważną wartością. 
•O owoce beatyfikacji Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 
Prymasa Tysiąclecia. 
•Dziękując za dzieło Żywego Różańca w Polsce, modlimy się o owoce beatyfi-
kacji Sługi Bożej Pauliny Jaricot. 
•O rozwój modlitwy Różańcowej w naszej parafii. 
•Za zmarłych członków Żywego Różańca, za poległych w czasie wojny na 
Ukrainie, a także za naszych bliskich zmarłych, aby doświadczyli Bożego Mi-
łosierdzia i chwały nieba. 
•Intencje własne. 



 

 

Intencje mszalne 

Poniedziałek – 6 III AD 2023 
6.30 † Gertrudę, Jana, Marię, Karola i 
Zmarłych z Rodziny NIEMCZYKÓW i 
RZEPCZYKÓW 
6.30 † Teresę OLAK (GREG 18) 
8.00 †Wandę SŁOBODZIAN (GREG 26) 
8.00†Barbarę GOSK i Zmarłych Rodziców 
17.30 † Henryka (m) SZAFRANA oraz 
Rodziców SZAFRANÓW i PIĄTKÓW oraz 
brata Wincentego 
18.30 Msza św. w intencjach powierza-
nych Bogu za wstawiennictwem bł. Marii 
od Pana Jezusa Dobrego Pasterza – 
Franciszki Siedliskiej 
18.30 † Marię (13 rocz. śm.) i Jerzego 
KOZICKICH oraz Zmarłych z Rodziny 
Wtorek– 7 III AD 2023 
6.30 w intencji s. Felicyty TWORKOW-
SKIEJ (imieninowa) 
6.30 † Teresę OLAK (GREG 19) 
8.00 †Wandę SŁOBODZIAN (GREG 27) 
8.00 †Andrzeja KOSIŃSKIEGO (1 rocz. 
śm.) 
17.30 W intencji dziękczynnej (z okazji 71 
rocz. urodzin) Aliny MOLSKIEJ z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla Jubilatki i całej jej Rodziny 
18.30 † Msza św. wypominkowa, także za 
† Janusza PĘDZICHA (w rocz. śm.) oraz  
† Kazimierza 
Środa – 8 III AD 2023 
6.30 w intencjach Sióstr Nazaretanek z 
tutejszej wspólnoty 
6.30 † Wandę i Eugeniusza OSTRYSZ 
oraz ich Rodziców 
8.00 †Wandę SŁOBODZIAN (GREG 28) 
8.00 † Teresę OLAK (GREGOR 20) 
17.30 † Kazimierza (z racji imienin) BIE-
GAJA, Konstantego i Helenę NOWAKÓW 
oraz Zmarłych z Rodzin BIEGAJÓW, NO-
WAKÓW, ŁUKASIEWICZÓW i SURO-
WIECKICH 
18.30 INTENCJE Mszy św. zbiorowej do 
MB Nieustającej Pomocy: za wszyst-
kich, których odwiedzamy z wizytą dusz-
pasterską za całą Parafię w Roku Jubi-
leuszowym 50-lecia istnienia Parafii w 
intencji Bogu wiadomej o dar uzdro-
wienia dla Vasyla i łaski potrzebne dla 
całej jego Rodziny w podziękowaniu za 
dar życia z prośbą o łaskę nawrócenia i 
błogosławieństwo Boże dla Mirosława [m] 
(z okazji 45 rocz. urodzin), Aleksandry (z 
okazji 16 rocz. urodzin), dla Adama, Ma-
cieja i Urszuli (z okazji kolejnych rocznic 
urodzin) 

Czwartek – 9 III AD 2023 
6.30 w intencji s. Franciszki 
(imieninowa) 
8.00 O Boże błogosławieństwo dla s. 
Edyty (z okazji urodzin) 
8.00†Wandę SŁOBODZIAN (GREG 29) 
17.30 W intencji Tomasza TOPCZEW-
SKIEGO (z okazji urodzin) 
18.30 † Teresę OLAK (GREGOR 21) 
Piątek – 10 III AD 2023 
6.30 † Andrzeja BOROWIEC i Zmar-
łych z Rodziny 
6.30 † Wandę SŁOBODZIAN (GREG 
30) [ostatnia] 
8.00 † Teresę OLAK (GREGOR 22) 
17.30 przez wstawiennictwo św. Józefa 
w intencji Bogu wiadomej 
18.30 †Halinę SMYCZYŃSKĄ (27 rocz. 
śm.) 
Sobota – 11 III AD 2023 
6.30 w pewnej intencji za Andrzeja 
KOWERDANA 
8.00 † Teresę OLAK (GREGOR 23) 
8.00 przez wstawiennictwo św. Józefa 
w intencji Bogu wiadomej 
17.30 † Kazimierę (k) SITAREK, Roza-
lię i Antoniego SITARKÓW, Kazimierza 
i Janinę WIĘCŁAWSKICH 
17.30 †Wiktora HUMIĘCKIEGO (3 
rocz. śm.) 
18.30 † Jana GWIAZDĘ (2 rocz. śm.) 
III. Niedziela Wielkiego Postu 
Jubileuszowe Rekolekcje Wielko-
postne - 12 marca AD 2023 
7.00 Dziękczynna za wszystkie łaski 
otrzymywane w Rodzinie oraz opiekę 
Matki Najświętszej, Aniołów Stróżów i 
Patronów z prośba o dalszą opiekę i bło-
gosławieństwo 
8.30 † Lucjana ZARĘBĘ, jego † Ro-
dziców i † Braci 
8.30 † Krzysztofa (8 rocz. śm.), Stani-
sławę (k), Janinę i Witolda CHOMICZ 
10.00  
11.30 † Janinę KRÓLIKOWSKĄ (7 
rocz. śm.) 
13.00 w intencji dziękczynnej (z okazji 
90 rocz. urodzin) Krystyny WĄSOW-
SKIEJ z prośba o boże błogosławień-
stwo i łaski 
15.00   
17.00 o Boże błogosławieństwo i łaski 
potrzebne Rodzinom JÓŹWIKÓW i JA-
BŁOŃSKICH 
19.00 † Teresę OLAK (GREG 24) 
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ale także historyczną jako zapis Roku Złotego Jubileuszu Parafii. Można go na-
być w przystępnej cenie 10,- zł. Zapraszamy. 
10.Nasze jubileuszowe rekolekcje wielkopostne rozpoczną się za tydzień (12 III), 
w III. Niedzielę Wielkiego Postu i potrwają do środy (15 III). Nauki na każdej 
niedzielnej Mszy św. poprowadzi dla nas Ksiądz Prałat dr Wojciech Bartkowicz, 
Rektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. W 
kolejnych dniach (13/14/15 marca) nauki rekolekcyjne będą głoszone przed po-
łudniem tylko na dodatkowej Mszy św. o godz. 10.00 oraz na obu Mszach wie-
czornych. W poniedziałek, wtorek i środę zapraszamy na adorację Najświętszego 
Sakramentu (od 8.30 do 10.00) oraz od godz. 15.00 (z Koronką do Miłosierdzia 
Bożego) do 17.30. W poniedziałek o godz. 19.30 na specjalną naukę w związku z 
Jubileuszem 50-lecia Parafii zapraszamy wszystkich członków grup parafial-
nych. A we wtorek (14 III/ na godz. 19.30) zapraszamy Rodziców Dzieci I.-
komunijnych (zgodnie z przekazanym planem) oraz Rodziców Dzieci rocznico-
wych (dla których będzie to już drugie spotkanie). Po zakończeniu tych spotkań 
(w poniedziałek i we wtorek) będzie jeszcze możliwość wieczornej adoracji Naj-
świętszego Sakramentu do godz. 21.00 połączona z Apelem Jasnogórskim i bło-
gosławieństwem. 
11.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 Ro-
ku Jubileuszowego, którą chcemy uczynić widocznym znakiem wdzięczności 
całej wspólnoty za tamto, epokowe wydarzenie. Taca zbierana podczas kolejnych 
dni rekolekcyjnych będzie przeznaczona na realizację tego zamierzenia. Plan 
rekolekcji jest dostępny na plakatach i w gazetce parafialnej. 
12.Dziś, z racji Niedzieli «Ad gentes» (czyli «Do narodów»), po każdej Mszy św. 
zbieramy w całej Polsce ofiary do puszek na pomoc polskim misjonarzom. Moż-
na też wysłać SMS o treści MISJE na numer 72032. Przed tygodniem na pomoc 
Ukrainie zabraliśmy 4300 zł. Czekają nas też nowe wydatki (za luty) – blisko 30 
tys. zł. Dziękujemy za wsparcie! 
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