
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: Milena 07830237369,  

Olga   07707830681 
 

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. Dochód ze sprzedaży ciast i kawy 
jest przeznaczony na remont łazienek 
 

 ZAPISY DO PARAFII 
Od 1 stycznia 2020 r. ruszyły zapisy do Parafii. Każdy uczęszczający do 
naszego kościoła jest zaproszony do wypełnienia formy dostępnej na 
naszej stronie internetowej. Ze względu na zmianę w przepisach GDPR 
formę muszą wypełnić WSZYSCY (w tym po raz kolejny osoby które od 
lat są w naszej parafii i kiedyś już formę zgłoszenia wypełniały).  
 

 OPŁATEK PARAFIALNY 
Zapraszamy wszystkich Parafian dziś w godz. 15.00-17.00 na wspólny 
opłatek parafialny w czasie którego zobaczymy Jasełka przygotowane 
przez rodziców i dzieci ze Scholi rodzinna oraz kolędy w wykonaniu 
Chóru parafialnego.  
 

 POMOC W WYRABIANIU STATUTU OSIEDLENCA 
16 lutego pracownicy organizacji East European Resource Centre będą 
pomagać w wypełnianiu aplikacji o status osiedlony w godzinach od 
13.00-18:00 w sali gdzie w tygodniu znajduje się przedszkole. 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. 
 

 KURS PRZEDMAŁZEŃSKI 
W połowie lutego będzie organizowany w naszej Parafii kurs 
przedmałżeński. Jest on przeznaczony dla par posługujących się 
językiem polskim. Kurs składa się z czterech spotkań: 

I) 08.02, 19:00, sobota – Formacja małżeńska i liturgia domowa 
II) 09.02, 19:00, niedziela – Poradnia Życia Rodzinnego 
III)15.02,19:00, sobota – Komunikacja Małżeńska 
IV) 16.02, 18:00, niedzielna Eucharystia – Teologia małżeństwa 

 i zagadnienia prawne wraz z modlitwą o szczęśliwe małżeństwo 
Zapisy na kurs odbywają się drogą on-line przez link dostępny na 

naszej stronie internetowej: www.parafiaslough.org 
 

 KONCERT SCHOLI I KOLĘDOWANIE RODZINNE 
Zapraszamy w przyszłą niedzielę 26.01, na koncert scholii dziecięcej 
naszej parafii po Mszy Świętej o godz. 12.00. Po koncercie scholi 
zapraszamy na rodzinne kolędowanie do godz. 15. Zachęcamy, aby 
przygotować kolędę lub pastorałkę i wystąpić całą rodziną. 
 
 
 

 OPŁATEK W KLUBIE STOWARZYSZENIA POLSKIEGO 
W przyszłą niedzielę odbędzie się opłatek dla członków klubu  

o godzinie 15:00. 
 

 SPOTKANIE MINISTRANTÓW 
Ministrantów z grupy najmłodszej zapraszamy na spotkanie w najbliższą 
środę o godz. 18:00. 
 

 INTENCJE MSZALNE 
Przyjmujemy intencje mszalne na Rok 2020. Pomyślmy o naszych bliskich 
których możemy w ten sposób otoczyć modlitwą całego Kościoła. 
W styczniu i lutym jest jeszcze sporo wolnych intencji w dni powszednie. 
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.  

 

 GOŚĆ NIEDZIELNY – PRENUMERATA 
Nasza Parafia otrzymuje co niedzielę 50 egz. Gości Niedzielnych z czego 
zostaje około 30 egz. niesprzedanych. Podobna sytuacja dotyczy 
miesięcznika Mały Gość. Ponieważ nie możemy zwrócić niesprzedanych 
numerów a płacimy za całe zamówienie z góry, prosimy aby osoby, które 
regularnie kupują Gościa Niedzielnego i Małego Gościa zgłosiły nam 
potrzebę prenumeraty. Zamówione egzemplarze będą do odbioru  
w kawiarence. Dodatkowo przewidujemy około 10 egz. dla tych którzy 
nie zgłoszą prenumeraty. Chęć prenumeraty prosimy zgłaszać  
w zakrystii. Informujemy również że cena Gościa Niedzielnego uległa 
zwiększeniu i wynosi £2. 
 

 KANCELARIA PARAFIALNA 
Wszystkie potrzebne dokumenty (np. referencje do szkół katolickich), 
zaświadczenia (np. Matka, Ojciec chrzestny), świadectwa Chrztu, 
przekazy Chrztu do Polski bądź zgłoszenia dziecka do Chrztu 
przygotowujemy w kancelarii a nie w zakrystii.  Przypominamy, że 
kancelaria znajduje się w budynku probostwa (wejście od strony drogi) 
 i jest czynna w środy w godzinach od 11:00-12:00 oraz 19:45-20:30. 
 

 TACA 
W ubiegłym tygodniu zebraliśmy na tacę £1221, w formie Gift Aid £428, 
II taca na remont łazienki wyniosła £1495. Przypominamy aby ofiary 
wkładać do żółtych kopert. Dziękujemy wszystkim za ofiary.  
 
 
 

Zapraszamy wszystkich parafian do wspólnej zabawy na 
BALU KARNAWAŁOWYM organizowanym przez naszą Parafię 

w Polskim Klubie na Stoke Poges w sobotę 1 lutego o godz. 19.00. 
Cena biletu £25 od osoby. Dzieci do lat 4 lat free (miejsce  na kolanach 
rodziców), ponad 4 lata koszt £10 (przygotowany osobny stolik dla 
dzieci starszych). Potraktujmy zakup bilet jako cegiełkę na remont 

naszych łazienek. Bilety do nabycia w zakrystii i kawiarence. 

http://www.parafiaslough.org/

