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Ewangelia	
”Dzieci	 tego	 świata	 żenią	 się	 i	 za	 mąż	 wychodzą.	 Lecz	 ci,	 którzy	 uznani	 są	 za	 godnych	 udziału	 w	 świecie	 przyszłym	
	i	w	powstaniu	z	martwych,	ani	się	żenić	nie	będą,	ani	za	mąż	wychodzić.	Już	bowiem	umrzeć	nie	mogą,	gdyż	są	równi	
aniołom	i	są	dziećmi	Bożymi,	będąc	uczestnikami	zmartwychwstania.	A	że	umarli	zmartwychwstają,	to	i	Mojżesz	zaznaczył	
tam,	 gdzie	 jest	mowa	 o	 krzaku,	 gdy	 Pana	 nazywa	 "Bogiem	Abrahama,	 Bogiem	 Izaaka	 i	 Bogiem	 Jakuba".	 Bóg	 nie	 jest	
Bogiem	umarłych,	lecz	żywych;	wszyscy	bowiem	dla	Niego	żyją".	(Łk	20,27-38)	

		
NABOŻEŃSTWA	ORAZ	INTENCJE	MSZY	ŚWIĘTYCH	

	
	

10/11 
XXXII	

NIEDZIELA	
ZWYKŁA	

18.00	
Sobota	

	

	
08.00	
10.00	

	
12.00	

	
	
	
	

18.00 

1)	W	intencji	małżonków	Haliny	i	Juliana	z	okazji	35	rocznicy	ślubu	o	dalsze	
błogosławieństwo	Boże,	zdrowie	i	potrzebne	łaski	
2)	O	zdrowie	dla	Elżbiety	Owieśnej		
Śp.	Antonina	
W	intencji	Agnieszki	i	Bartłomieja	z	okazji	5.	rocznicy	ślubu	o	Boże	błogosławieństwo	i	
opiekę	Matki	Bożej	
1)	W	intencji	Ojczyzny	i	stowarzyszeń	polonijnych	działających	w	Slough	z	prośbą	o	
Boże	błogosławieństwo	i	potrzebne	łaski	
2)	Śp.	Roman	Pober		w	rocznicę	śmierci	(int	żony	i	dzieci)	
3)	Z	okazji	urodzin	Michała	z	podziękowaniem	za	dar	życia	z	prośbą	o	łaskę	
nawrócenia	i	żywej	wiary	
Śp.	Antonina	i	Adam	Czerwińscy	

11/11 
PONIEDZIAŁEK	
Św.	Marcina	z	Tours	

	

	
09.30	
19.00	

Narodowe	Święto	Odzyskania	Niepodległości	przez	Polskę	
W	intencji	Janiny	z	okazji	urodzin	o	błogosławieństwo	i	opiekę	Bożą	
Śp.	Elżbieta	Zielińska	w	1	rocz.	śmierci	o	łaskę	nieba.	

12/11	 WTOREK	
09.30	
19.00	

Śp.	Zygmunt	i	zmarli	z	rodziny	Wania	
Dziękczynna	z	okazji	rocznicy	ślubu	Justyny	i	Michała	

13/11 ŚRODA	
10.15		
19.00	

Śp.	Tekla	i	Julian	Orzechowscy	(int.	Córki)	
W	intencji	Dominika	z	okazji	10.	urodzin	z	podziękowaniem	za	otrzymane	łaski	z	prośbą		
o	dalsze	Boże	błogosławieństwo	

14/11 CZWARTEK	
09.30	
19.00	

Za	dusze	czyśćcowe	najbardziej	potrzebujące	miłosierdzia	Bożego	
Śp.	Jan	Bargieł	(intencja	Jolanty	i	Ryszarda)	

15/11 

PIĄTEK	
III	pitek	miesiąca	

poświęcony	
tajemnicy	Boże	
Miłosierdzia	

10.15	
19.00	

	
	

19.45	

O	zdrowie,	błogosławieństwo	Boże	i	opiekę	MB	dla	Patryka	i	Sebastiana		
Msza	Św.	dziękczynna	za	wszystkie	dotąd	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalszą	opiekę	
Bożą	i	błogosławieństwo	Boże	w	13.	rocznicę	ślubu	dla	Romana	i	Lucyny	z	prośbą	
	o	łaski	dla	ich	dzieci:	Dominiki	i	Julii	
Wieczór	Miłosierdzia	

16/11 SOBOTA	
	

09.30	
18.00	

Śp.	Halina	Gajdus	w	18.	rocznicę	śmierci	
1)	W	intencji	Jerzego	i	Małgorzaty	z	okazji	30.	rocznicy	zawarcia	Sakramentu	
Małżeństwa,	z	podziękowanie	za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	
2)	Śp.	Bronisława	Flis	w	30	dzień	po	śmierci	(od	córki	Iwony,	syna	Grzegorza	i	syna	
Sławomira	z	rodzinami)	

17/11 
XXXIII	

NIEDZIELA	
ZWYKŁA	

08.00	
10.00	

	
	
	

12.00	
	

18.00	

Z	podziękowaniem	za	dar	życia	z	prośbą	o	potrzebne	dary	i	błogosławieństwo	
1)	W	intencji	Max	Wołoszyn	z	okazji	4.	urodzin	o	Boże	błogosławieństwo	i	opiekę	
Matki	Bożej	(int.	dziadków)	
2)	W	intencji	Marysi	z	okazji	8.	urodzin	z	podziękowaniem	za	otrzymane	łaski	z	prośbą	
o	opiekę	Matki	Bożej	i	Anioła	Stróża	
1)	Śp.	Elżbieta	Miller	w	20	rocznice	śmierci		(intencja	syna	z	rodziną)	
2)	Za	zmarłych	rodziców:	Ryta	i	Ludwik	
O	Boże	błogosławieństwo	i	opiekę	Matki	Bożej	Nieustającej	Pomocy	dla	córki	z	
rodziną	p.	Antonina	



SAKRAMENT	CHRZTU	ŚWIĘTEGO	
Sakramentu	Chrztu	Świętego	udzielamy	

	w	każdą	trzecią	niedzielę	miesiąca	na	Mszy	Św.	
o	12.00.	Przygotowanie	dla	rodziców	i	chrzest-
nych	odbywa	się	w	piątek	o	18.00.	Prosimy	o	

wcześniejszy	kontakt	z	księżmi.	
	

ADORACJA	NAJŚWIĘTSZEGO		
SAKRAMENTU			

	(ADORATION	OF	THE	HOLY	SACRAMENT)	
-	od	poniedziałki	do	piątku:	18:00-19:00	
-	czwartek:	19.45–20.30	Różaniec	i	Koronka	w	
języku	ang.	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.	
	

DZIEŃ	SENIORA	(DAY	CENTRE)	

Środa	od	10.15	(Msza	Święta)	do	15.00	
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	mob.	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	18.30	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	

duchowego	rozwoju	zapraszamy	na	spotkania.	
Więcej	informacji	u	duszpasterzy.	

	

WIECZÓR	MIŁOSIERDZIA	
Zapraszamy	w	każdy	III	piątek	miesiąca:	19:00	
Eucharystia	ku	czci	Miłosierdzia	Bożego,	20:00-

22:00	Słowo	Boże,	świadectwa,	modlitwa.	
	
	
	

SPRAWY	AKTUALNOŚCI

Ø KAWIARENKA	
Zapraszamy	 do	 kawiarenki,	 do	 spędzenia	 ze	 sobą	 czasu	 w	 dobrej	
atmosferze.	Warto	dodać,	że	czas	wspólnej	kawy/herbaty	w	kawiarence	
jest	okazją	do	spotkań,	rozmów	i	nawiązywania	nowych	relacji.			
	

Ø ZBIÓRKA	PRZED	KOŚCIOŁEM	
Przy	 wyjściu	 z	 kościoła	 możemy	 wesprzeć	 zbiórkę	 na	 rehabilitację	
Krzysztofa	Apanasowicza,	 który	 uległ	 poważnemu	wypadkowi	 (25	 lat,	
wylew	 niedokrwienny	 mózgu).	 Zachęcamy	 do	 wsparcia.	 Rodzina		
i	 przyjaciele	przy	wyjściu	 z	 kościoła	przygotowali	 słodkie	upominki	dla	
wspierających	tą	zbiórkę.	Zachęcamy	wszystkich	gorąco.	
	

Ø WYPOMINKI	ZA	ZMARŁYCH	
Można	przynosić	wypominki	za	zmarłych	(kartki	znajdują	się	przy	wyjściu		
z	 kościoła).	 Dar	modlitwy	 to	 najcenniejszy	wyraz	 pamięci,	 jaki	 możemy	
ofiarować	 naszym	 zmarłym.	 Zmarłych	 można	 wypisać	 własnoręcznie	
(wielkimi	 literami,	 wyraźnie,	 w	 mianowniku)	 bądź	 jako	 wydruk	 na	
komputerze.	W	 intencji	 zmarłych	 z	 wypominek	 ofiarujemy	 Koronkę	 do	
Bożego	 Miłosierdzia	 odmawianą	 przed	 każdą	 Mszą	 Św.		
w	listopadzie.	Dziękujemy	również	za	wszystkie	ofiary	przy	tym	składane.	
	

Ø PIELGRZYMKA	DO	ZIEMI	ŚWIĘTEJ	(8-15	lutego	2020)	
Zapraszamy	na	 parafialną	 pielgrzymkę	do	 Ziemi	 Świętej	w	dniach	 8-15	
lutego	 2020.	 Przewodnikiem	 będzie	 ks.	 Dawid	 Ledwoń,	 doktor	 nauk	
biblijnych,	wykładowca	Wydziału	 Teologicznego	Uniwersytetu	 Śląskiej		
w	Katowicach.	Dlatego,	że	nasza	Parafia	w	ciągu	ostatnich	 lat	była	 już	
więcej	 razy	 w	 Ziemi	 Świętej	 zapraszamy	 zarówno	 tych	 którzy	 nigdy	
jeszcze	nie	byli	jaki	i	tych,	którzy	pragną	powrócić	do	znanych	im	miejsc.	
	

Ø 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).	Wysokość	 rocznej	 składki	 jest	 umowna	 (wynika		
z	potrzeb	finansowych	naszej	Parafii:	rachunki	i	planowane	inwestycje)	
oraz	dobrowolna	tzn.	wynika	odpowiedzialności		za	kościół	jak	za	swój	
dom.	Składkę	prosimy	 składać	w	żółtych	kopertach	GIFT-AID	wpisując	
na	 nie	 swoje	 dane	 (dotyczy	 osób	 płacących	 podatek)	 lub	 w	 szarych	
(osoby	nie	płacące	podatku).	Na	obu	tych	kopertach	prosimy	o	dopisek:	
ROCZNA	SKŁADKA.		
	

Ø WIECZÓR	MIŁOSIRDZIA	
Trzecie	 piątki	 miesiąca	 (najbliższy	 15	 listopada)	 pragniemy	 w	 sposób	
szczególny	 uwielbiać	 Boga	 w	 tajemnicy	 Jego	Miłosierdzia.	 Ofiaruje	 w	
tym	 dniu	 Msze	 Świętą	 ku	 czci	 Bożego	 Miłosierdzia.	 Po	 porannej	
Eucharystii	 odprawimy	 Nabożeństwo	 do	 Miłosierdzia	 Bożego	 a	 po	
wieczornej	 Eucharystii	 (około	 19:45)	 odbędzie	 się	 WIECZÓR	
MIŁOSIERDZIA:	 czas	 wspólnej	 modlitwy,	 słuchania	 Słowa	 Bożego,	
medytacji	i	uwielbienia.		
	

Ø INTENCJE	MSZALNE	NA	NOWY	ROK	2020	
Przyjmujemy	 intencje	 mszalne	 na	 Nowy	 Rok	 2020.	 Pomyślmy		
o	 rocznicach	 i	 jubileuszach,	 o	 naszych	 bliskich	 których	możemy	w	 ten	

sposób	otoczyć	modlitwą	całego	Kościoła.	Zamawiając	Mszę	świętą	za	
bliskie	 nam	 osoby,	 ofiarujemy	 im	 najlepszy	 prezent	 –	 duchowy	 dar,	
którym	 jest	 postawienie	 tej	 osoby	 w	 strumieniu	 łaski.	 Msze	 Św.	
możemy	zamówić	w	każdej	godziwej	intencji.	Oto	kilka	przykładów:	
• dziękczynna	za	otrzymane	łaski…	
• dziękczynno-błagalna	o	zdrowie	i	błogosławieństwo	Boże...	
• w	rocznicę	ślubu	o	dalsze	błogosławieństwo	i	zdrowie…	
• w	intencjach	Kościoła,	Ojca	Świętego	i	Ojczyzny…	
• błagalna	o	nawrócenie	z	nałogu…	
• uzdrowienie	z	ciężkiej	choroby…	
• nawrócenie	i	przemianę	życia…	
• przebłagalna,	o	darowanie	win	i	o	szczęśliwą	śmierć…	
• Msza	św.	wynagradzająca…	
• Msza	św.	o	zdrowie	i	pokój	w	rodzinie…	
• Msza	św.	o	uzdrowienie	relacji	w	rodzinie,	Boże	błogosławieństwo	i	pokój...	
• nawrócenie	i	dobrą	spowiedź…	
• pomoc	w	nauce,	o	dary	Ducha	Świętego,	o	zdanie	egzaminu…	
• szczęśliwe	rozwiązanie	i	zdrowie	dla	matki	i	dziecka…	
• Bożą	pomoc	i	opiekę	Matki	Bożej	Nieustającej	Pomocy…	
• Msza	św.	o	rozwiązanie	trudnej	sprawy…	
• powołania	kapłańskie,	zakonne	i	misyjne…	
• szczęśliwą	operację	i	zdrowie	dla…	
• dobry	wybór	drogi	życiowej…	
• za	zmarłego…	
• za	zmarłych	z	rodziny…	
• za	dusze	w	czyśćcu	cierpiące…	
	

Ø Feed	the	Soul	
W	niedzielę	17	listopada	po	Mszach	Świętych	o	godz.	10	i	12	odbędzie	się	
sprzedaż	 biletów	 na	 przyjęcie	 świąteczne,	 przygotowane	 przez	
organizację	 Feed	 the	 Soul	 Charity.	 Impreza	 odbędzie	 się	 w	 hotelu	
Copthorne	 (Cippenham	Lane	 SL1	 2YE)	 od	 18.00	 do	 1200.00..	 Feed	 The	
Soul	 jest	 zarejestrowaną	 organizacją	 charytatywną,	 której	 celem	 jest	
zapewnienie	czystej	wody	w	krajach	 rozwijających	się	w	celu	poprawy	
wyników	 zdrowotnych	 dzieci	 na	 tych	 obszarach.	 Bilety	 kosztują	 28,00	
GBP,	 a	 dzieci	 w	 wieku	 5–12	 lat	 14	 GBP,	 do	 5	 lat	 bezpłatnie.	 Można	
również	 zarezerwować	 bilet,	 dzwoniąc	 do	 Margaret	 pod	 numerem	
07878851787	lub	Nabila	pod	numer	07432152933.	
	

Ø PODZIĘKOWAWNIE	
Dziękujemy	 wszystkim	 za	 wzięcie	 udziału	 w	 akcji	 sprzątania	 polskich	
grobów	na	cmentarzu	w	Slough.	Jednocześnie	zapraszamy	w	przyszłym	
roku		

Ø TACA	
W	 ubiegłym	 tygodniu	 zebraliśmy	 na	 tacę	 £1311	 a	 w	 formie	 Gift	 Aid:	
£785,.70,	 II	 taca	wyniosła	 £805.	 Przypominamy	 aby	 ofiary	wkładać	 do	
żółtych	kopert	(należy	je	wypisać).	Dziękujemy	wszystkim	za	ofiary.	
	
	

Śp.	Józefa	Antonina	Gall	
	

Urodzona	we	Lwowie	01.10.1926	r,	zmarła	w	wieku	93	lat	23.10.2019.	Zmarła	
należała	do	chóru	parafialnego	oraz	do	dzieła	Żywego	Różańca	–	Róża	

Niepokalanego	Poczęcia	Najświętszej	Maryi	Panny.		
Pogrzeb	odbędzie	się	21	listopada	o	godz.	11:30	w	naszym	kościele	

	

Wieczny	odpoczynek	racz	jej	dać	Panie!	A	światłość	wiekuista	niechaj	jej	świeci.	
Niech	odpoczywa	w	pokoju	wiecznym.	Amen	


