
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 naszej parafialnej kawiarenki - to okazja do spędzenia ze 
sobą czasu w dobrej atmosferze, przy kawie i ciastku. Można także 
zabrać ciasto do domu. Dochód ze sprzedaży chcemy przeznaczyć na 
remont damskiej łazienki. 
 

 POMOC DUSZPASTERSKA 
Witamy serdecznie w naszej parafii ks. Pawła Trajewskiego, który 
pomagał nam w minione wakacje, a teraz będzie w naszej wspólnocie 
przez kolejny tydzień. Dziękujemy za dyspozycyjność i prosimy dla niego 
o błogosławieństwo na ten czas. 
 

 ZAPISY DO PARAFII 
Od 1 stycznia 2020 roku rozpoczęły się zapisy do naszej parafii. 
Każdy uczęszczający do naszego kościoła jest zaproszony 
do wypełnienia formy dostępnej na naszej stronie internetowej. 
Ze względu na zmianę w przepisach GDPR (dotyczących ochrony danych 
osobowych) formę muszą wypełnić WSZYSCY (w tym po raz kolejny 
osoby które od lat są w naszej parafii i kiedyś już formę zgłoszenia 
wypełniały), wyrażając przy tym zgodę na przechowywanie danych 
osobowych przez parafię.  
 

 POMOC W WYRABIANIU STATUTU OSIEDLENCA 
W dniu dzisiejszym 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. 
Kolejna okazja do uzyskania pomocy będzie w niedzielę  8 marca. 
 

 INTENCJE MSZALNE 
Przyjmujemy intencje mszalne na Rok 2020. Pomyślmy o naszych bliskich 
których możemy w ten sposób otoczyć modlitwą całego Kościoła. 
Msze Św. możemy zamówić w każdej godziwej intencji – czy to za 
żyjących, przy okazji urodzin, imienin, innych ważnych rocznic, czy też za 
naszych bliskich zmarłych. 
 

 WIECZÓR MIŁOSIERDZIA  
Trzecie piątki miesiąca (najbliższy 21 lutego) 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.  
 
 

 

 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. Prosimy aby osoby które regularnie kupują 
Gościa Niedzielnego i Małego Gościa zgłosiły w zakrystii potrzebę 
prenumeraty. Zamówione egzemplarze będą do odbioru  
w kawiarence. Cena Gościa Niedzielnego uległa zwiększeniu i wynosi £2. 
 

 KARNAWAŁ W SLOUGH 
Stowarzyszenie Polskie w Slough zaprasza na Ostatki 22 lutego. 
To ostatnia szansa na huczną zabawę przez Wielkim Postem. 
Więcej informacji pod numerem tel. 07845826047 (Agnieszka). 
 

 KONCERT KU CZCI MATKI BOŻEJ I WSZYSTKICH MAM 
Zapraszamy na koncert „Maryja Matka” 23 maja o godzinie 16.00 
w katedrze p.w. św. Jerzego, Southwark, w Londynie. W koncercie 
dedykowanym Maryi oraz wszystkim Matkom znajdą się religijne 
i współczesne piosenki wykonane w języku polskim i angielskim przez 
artystów którzy na koncert przybędą z kraju - Stanisława Sojkę, oraz 
popularnych w Polsce Karolinę Leszko i Kamila Frączka, a także 
znakomitych artystów polskich mieszkających w Wielkiej Brytanii – 
Anię Jeruc (sopran) i Marcina Gesla (baryton). W koncercie wezmą także 
udział wspaniały Amen Adoramus i chór polskich szkół sobotnich. 

Cena biletu: £15 do nabycia w zakrystii.  
 

 KURS WIEDZY RELIGIJNEJ 
Zapraszamy bardzo serdecznie na tegoroczny Kurs Wiedzy Religijnej, 
który odbędzie się : 13 marca 2020 – w Coventry oraz 14 marca 2020 – 
w naszej Parafii w Slough (10:30-16:00). Temat spotkania brzmi: 
„Ewangelia sukcesu, egzorcyzmy, spowiedź furtkowa, Toronto 
blessing. Czym jest wspólczesna reformacja Pentekostalna”. 
Zaproszonym gościem – prelegentem będzie ks. prof. UKSW dr hab. 
Andrzej Kobyliński. Zgłoszenia e-mailowe proszę kierować do dnia 
6 marca 2020 na adres: dla osób wybierających się do Coventry: 
Ks. Romuald Szczodrowski – Proboszcz – coventry@pcmew.org, 
a dla osób biorących udział w naszej parafii: slough@pcmew.org. 
Opłata za udział – £15 od osoby (£10 – obiad; £5 – koszty organizacyjne). 
 

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

 TACA 
W ubiegłym tygodniu zebraliśmy na tacę £1364, a w formie Gift Aid 
£453,09. Przypominamy aby ofiary wkładać do żółtych kopert. 
Dziękujemy wszystkim za złożone ofiary. 
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