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Ewangelia – I Niedziela Adwentu 
”Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Jak było za dni Noego, tak 
będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed 
potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe 
wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął 
wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy 

dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna 
będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. 
A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by 
czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której 
się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. (Mt 24,37-44) 

  
NABOŻEŃSTWA ORAZ INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 

 
 

 

01/12 
I NIEDZIELA 
ADWENTU 

18.00 
Sobota 

 

08.00 
10.00 
12.00 
18.00 

1) Śp. Jerzy Michalik (int. rodziny) 
2) Śp. Halina Krupienia  
 

Śp. Tadeusz Dudek w 2. rocznicę śmierci 
Śp. Włodzimierz Kujawka 
Śp. Julian Gąsiorowski i Jego rodzice (int. żony) 
Śp. Robert Ciupka - intencja Przyjaciół żony - Ani i Tomka  

02/12 PONIEDZIAŁEK 
09.30 
19.00 

W intencji Edwarda Kukla i Józefa Stomal (int. Teresy Hopps) 
Śp. Marcin Kania 

03/12 
WTOREK 

Św. Franciszka 
Ksawerego 

09.30 
19.00 

Śp. Marianna i Zofia Połączak 
O rozwiązanie trudnej sytuacji i jasność poznania woli Bożej 

04/12 
ŚRODA  

Św. Barbary 

10.15  
19.00 

Śp. Irena Górecka 
O Boże błogosławieństwo dla Barbary z okazji imienin i urodzin 

05/12 CZWARTEK 
09.30 
19.00 

Śp. Franciszek Hoffmann 
Śp. Kazimierz Węgrzyn w 18 rocznicę śmierci i Maria Węgrzyn w 3 rocznicę śmierci 

06/12 
PIĄTEK 

Św. Mikołaja 

10.15 
19.00 

Śp. Franciszka Otto w 13 rocznicę śmierci (intencja córki z rodziną) 
W intencji małżonków Anny i Wiesława w 20. rocznicę ślubu o błogosławieństwo 
Boże i opiekę MB Nieustającej Pomocy 

07/12 
SOBOTA 

Św. Ambrożego 

07.00 
18.00 

Roraty dla dzieci: Śp. Grażyna Terka 
Śp. Władysław, Janina Szydłowscy, Marta, Edmund Gierszewscy, Wiktoria Sobiesiak 

08/12 
II NIEDZIELA 
ADWENTU 

08.00 
10.00 

 
12.00 
18.00 

W intencji Marii z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
W intencji Alicji z okazji 40. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze Boże błogosławieństwo 
Śp. Elżbieta Tabiś w 5. rocznicę śmierci 
Śp. Rafał Gomółka o pokój wieczny 

mailto:parafiaslough@gmail.com
http://www.parafiaslough.org/


SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 
Sakramentu Chrztu Świętego udzielamy 

 w trzecią niedzielę miesiąca na Mszy o 12.00. 
Przygotowanie dla rodziców i chrzestnych 

odbywa się w piątek o 18.00.  
Prosimy o wcześniejszy kontakt z księżmi. 

 
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO  

SAKRAMENTU   
 (ADORATION OF THE HOLY SACRAMENT) 

- od poniedziałku do piątku: 18:00-19:00 
- czwartek: 19.45–20.30 Różaniec i Koronka w 
języku angielskim.  
Thursday: after evening Mass 7.45 – 8.30 pm 
Rosary and Divine Mercy in English 
 - sobota: 17.00 – 18.00  Saturday: 5 – 6 pm 
 

KANCELARIA PARAFIALNA 
Czynna w budynku probostwa (wejście  

od strony drogi) w każdą środę  
po Mszy Świętej porannej: 11:00-12:00 oraz  
po Mszy Świętej wieczornej: 19:45-20:30. 

 
 

PRZEDSZKOLE „ZAJĄCZKI” 
(„Bunnies” Pre-School) dla dzieci w wieku od 3 

do 5 lat czynne od poniedziałku do piątku  
od 9.45 do 12.45  tel. 07903 467 732 

. 
TAŃCE 

Mały Gaiczek (4-6 lat): środa: 17.00 – 17.45 
Gaiczek (6-12 lat): środa: 18.00 – 19.00 

Leśna Polana: środa 20.00-21.30 
W Polskim Klubie Stoke Poges: 

Młodszy Las (od 11 lat), środa 19.00-20.00 
Młody Las (od 14 lat), środa, 20.00-22.00 

 

CHÓR  
Męski i żeński: czwartek od 19,00 do 21.00 

Chór rodzinny: Pociąg do nieba piątek 
o 19.00 w kawiarence 

 

GRUPA (AA) ANONIMOWYCH 
ALKOHOLIKÓW 

Nowy Świat – poniedziałek i piątek o 20.00 
Kontakt: Tomek 07502 206041; Krzysztof 

07872944120; Grzegorz 07725042142;  
Marek 07789323681; 

 

MS Nowy Rejs – niedziela 14,00; Kontakt: Michał 
07825298842 Izabela 07852 331619 

 

GRUPA RODZINNA AL-ANON „WIKTORIA” 
spotkania w każdy wtorek o 19.00. 

Kontakty: pani Agnieszka: 07894 536677, 
pani Ewa: 07791 327119 

 

SPOTKANIA DLA MŁODZIEŻY 
Zapraszamy młodzież od lat 13.  

Piątki: 17:30- 21:00 
 

DOMOWY KOŚCIÓŁ 
Pary małżeńskiej szukającej dla siebie drogi du-

chowego rozwoju zapraszamy na spotkania. 
Więcej informacji u duszpasterzy. 

 

WIECZÓR MIŁOSIERDZIA 
Zapraszamy w każdy III piątek miesiąca: 19:00 
Eucharystia ku czci Miłosierdzia Bożego, 19:45-

21:30 Słowo Boże, świadectwa, modlitwa. 
 

DZIEŃ SENIORA (DAY CENTRE) 
Środa od 10.15 (Msza Święta) do 15.00

SPRAWY AKTUALNE

➢ KAWIARENKA 
Zapraszamy do kawiarenki, na smaczne ciasta i kawę, oraz do spędzenia 
ze sobą czasu w dobrej atmosferze. Dziś kawiarenkę prowadzą rodzice 
w raz z dziećmi związani z Eucharystycznym Ruchem Młodych (ERM). 
 

➢ ADWENT 
Od dzisiejszej niedzieli rozpoczęliśmy w Kościele  nowy okres liturgiczny 
– Adwent – czterotygodniowy, bogaty w symbolikę, radosny czas 
przygotowania do świąt.  
 

➢ REMONT ŁAZIENKI 
Od najbliższego poniedziałku rozpoczynamy w naszej parafii 
zapowiadany od kilku miesięcy remont łazienek. Na czas remontu jednej 
łazienki, druga łazienka stanie się jednocześnie damsko-męska a przed 
kościołem będzie wystawiony skip. Prosimy o cierpliwość  
w utrudnieniach. 
 

➢ REKOLEKCJE ADWENTOWE 
Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tegorocznych rekolekcjach 
adwentowych, które odbędą się w naszej parafii w dniach 15-18 grudnia 
W tym roku rekolekcje poprowadzi dla nas o. Ireneusz Homoncik. W 
czasie trwania rekolekcji Msze Święte od poniedziałku do środy będą 
odprawiane o 10.15 i tradycyjnie wieczorami o 19.00. 
 

➢ RORATY 
Zapraszamy do przeżywania tegorocznych rorat od poniedziałku do 
piątku o godz. 19.00. W soboty roraty dla dzieci o godz. 7.00, po których 
zapraszamy na wspólne śniadanie do kawiarenki (mleko i drożdżówki). Z 
uwagi na sobotnie roraty o godz. 7.00 nie będzie w tym dniu Mszy 
Świętej o godz. 9.30 
 

➢ KOLĘDA 
W czasie trwania adwentu od 1. do 25. grudnia można zgłaszać rodzinę 
na kolędę. Będzie to można czynić drogą internetową (przez stronę 
internetową parafii) lub papierową (dla osób, które nie obsługują 
Internetu). Warto dodać, że „odwiedziny duszpasterskie (kolęda)” 
odbywają się na zaproszenie rodziny, w miesiącach: styczniu i lutym. Dla 
osób/rodzin naszej Parafii oraz dla duszpasterzy, kolęda jest okazją do 
wspólnej rozmowy, modlitwy, zawiązania bliższych więzi. Zachęcamy 
wszystkich, aby mimo licznych zajęć znaleźć czas na spotkanie kolędowe. 
 

➢ ADORACJA 24H – 6/7 grudnia 
Zachęcamy parafian do czuwania przy Panu Jezusie z pierwszego piątku na 
pierwszą sobotę. W tym celu zostanie na tablicy ogłoszeń znajduje się  lista 
na którą prosimy aby się wpisywać. Zależy nam, aby każda godzina przed 
Panem Jezusem była zapełniona. Z racji na rozpoczynający się Adwent 
zapraszamy zwłaszcza do skorzystania ze Spowiedzi Św. od godz. 18.00-
19.00 oraz 20.00-21.00. O godz. 21.00 śpiewy kanonami z Taize.  
 

➢ ŚWIECE, OPŁATKI I KARTKI 
W zakrystii można nabywać świece Caritas – Świąteczne dzieło pomocy, 
ofiarowane na działalność charytatywną polskiego Caritasu oraz kartki 
świąteczne. Opłatki świąteczne będą do nabycia od przeszłej niedzieli. 

➢ WIGILIA DLA BEZDOMNYCH – POTRZEBA WOLONTARIUSZY 
Zapraszamy chętne osoby do włączenia się w organizację „Wigilii dla 
bezdomnych”. Potrzebne są osoby do kuchni, dekoracji sali, 
przygotowania paczek. Zapraszamy zainteresowane osoby o kontakt  
z duszpasterzami. 
 

➢ BANK DOBRYCH UCZYNKÓW 
Od dzisiejszej niedzieli przy wyjściu z kościoła można będzie zabrać 
karteczki z różnymi życzeniami prezentowymi. Spełnione życzenia 
przynosimy w kolejną niedzielę. Będziemy kompletować paczki dla 
bezdomnych. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w akcję. 
 

➢ ZAPROSZENIE DO WSPÓLNOTY ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
Wszystkich którzy należą już do wspólnoty Żywego Różańca, jak też te 
osoby, które chcą dołączyć do tej formy modlitwy po raz pierwszy, 
prosimy o zabranie kartki z informacją nt. Żywego Różańca oraz o jej 
wypełnienie i zwrot do końca Adwentu. 

 

➢ POMOC W WYRABIANIU STATUTU OSIEDLENCA 
8 grudnia pracownicy organizacji East European Resource Centre będą 
pomagać w wypełnianiu aplikacji o status osiedlony. Taki status będą 
musieli mieć WSZYSCY obywatele Unii Europejskiej którzy chcą mieszkać 
w Wielkiej Brytanii po brexicie. Zapraszamy każdego, kto chciałby złożyć 
taką aplikację lub ma jakieś pytania dotyczące statusu osiedlonego. 
Pomoc jest całkowicie darmowa. Aby złożyć aplikację trzeba mieć przy 
sobie: paszport, ewentualnie dowód osobisty, aktywny telefon 
komórkowy, dostęp do adresu email, National Insurance Number. Jeżeli 
ktoś ma stałą rezydenturę powinien mieć przy sobie jej numer. Przy 
aplikacjach dla dzieci proszę mieć przy sobie akt urodzenia w języku 
angielskim. 
 

➢ ROCZNA SKŁADKA 
Można składać roczną składkę: £40 od osoby, która płaci podatek, £10 od 
osób nie płacących podatku (emeryci oraz osoby zarabiające poniżej 
progu podatkowego).  
 

➢ II TACA 
W przyszłą niedzielę 8 grudnia, będziemy zbierać II tacę jako POMOC 
KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE. Dziękujemy za ofiary. 
 

➢ TACA 
W ubiegłym tygodniu zebraliśmy na tacę £1059 a w formie Gift Aid: 
£543.90.. Przypominamy aby ofiary wkładać do żółtych kopert (należy je 
wypisać). Dziękujemy wszystkim za ofiary. Na IPAK zebraliśmy £520.  
17 listopada Siostry Klawerianki zebrały £1762.76 – za co serdecznie 
dziękują co możemy przeczytać w liście zawieszonym na tablicy 
ogłoszeń. 

Śp. Zofia Jabłońska 
Dnia 26.11.2019 odeszła do Pana nasza parafianka śp. Zofia Jabłońska.  

Jej pogrzeb odbędzie się 17 grudnia w Polsce.  
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie! A światłość wiekuista niechaj jej świeci. 

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen 


