
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: Daniel 
07454005339, Marcin 07448581999 

 

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

 ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 
Dziś i jutro przeżywamy tzw. Zielone Świątki czyli obchody 
Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, która kończy 50-dniowy 
okres wielkanocny. Na uroczystości składają się dwa dni: 
niedziela oraz poniedziałek – Święto NMP Matki Kościoła.  
 

 NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE 
Od jutra rozpoczynamy miesiąc czerwiec, który w Kościele 
Katolickim jest szczególnie poświęcony Najświętszemu Sercu 
Jezusa. Nabożeństwa czerwcowe będą transmitowane z naszego 
kościoła każdego dnia o godz. 19:30. Zachęcamy Was do duchowej 
łączności i modlitwy w Waszych rodzinach. Wielkim zwolennikiem 
tych nabożeństw był święty Jan Paweł II. Mówił: „Cieszę się, że ta 
pobożna praktyka, aby codziennie w miesiącu czerwcu odmawiać albo 
śpiewać Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, jest w Polsce 
ciągle żywa i  podtrzymywana.” W roku jego setnych urodzin chcemy 
każde nabożeństwo rozpocząć od przypomnienia fragmentu homilii 
które głosił w czasie pielgrzymek do Ojczyzny. 
 

 UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA 
NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA 

W najbliższy czwartek, 4 czerwca będziemy przeżywać 
Uroczystość Jezusa Chrystusa Najwyższego i wiecznego Kapłana. 
Chcemy w tym dniu szczególnie dziękować Bogu za dar 
Chrystusowego kapłaństwa oraz za wszystkich powołanych. 
 

 PIERWSZY CZWARTEK, PIĄTEK, SOBOTA 
W pierwszy czwartek zapraszamy do modlitwy w intencji 
kapłanów oraz o nowe powołania, w pierwszy piątek chcemy 
uczcić Najświętsze Serce Pana Jezusa – zapraszamy do modlitwy 
w ramach nabożeństwa transmitowanego o godz. 19:30. 
W pierwszą sobotę czcimy Niepokalane Serce Maryi. Po Mszy św. 
transmitowanej o godz. 8:00 zapraszamy do wysłuchania 
medytacji i odmówienia części różańca. 
 

 ODWOŁANE / PRZESUNIĘTE UROCZYSTOŚCI 
Ze względu na obowiązujące ograniczenia wiele zaplanowanych 
spotkań i imprez jest odwołanych, dlatego też nie odbędą się 
wydarzenia w Laxton Hall oraz lipcowa Pielgrzymka Polaków. 
Otwarcie kościołów może nastąpić najwcześniej na początku 
lipca, przez jakiś czas tylko do prywatnej modlitwy wiernych. 
Z tego względu zaplanowane w naszym kościele uroczystości, 
m.in. Pierwszą Komunię Świętą i Bierzmowanie, planujemy 
zorganizować we wrześniu, jeśli okoliczności na to pozwolą. 
Módlmy się o możliwość jak najszybszego otwarcia kościołów. 

 SZTAFETA RÓŻAŃCOWA 
Dziś zapraszamy na ostatnie nabożeństwo majowe wyjątkowo 
transmitowane o godz. 18:00, które będzie połączone z modlitwą 
różańcową, w ramach Sztafety Różańcowej podjętej w tym dniu 
w całej Anglii, Walii i Szkocji. Intencją modlitwy jest prośba, aby Duch 
Święty zamieszkał w sercach wszystkich narodów i abyśmy 
zostali uwolnieni od globalnej pandemii. Poszczególne diecezje 
w wyznaczonej godzinie zachęcają do modlitwy indywidualnie, 
całą rodziną, lub w grupach modlitewnych. Polska Misja modli się 
miedzy 18 a 19 – zachęcamy żebyście modlili się w waszych 
domach lub włączyli się w transmisję z naszego kościoła. 
 

 FINANSE PARAFII 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą parafię 
ofiarą pieniężną lub wpłatą na konto parafialne. Przez miesiąc 
(21/04 – 20/05) przekazaliście £1405, a w formie Gift Aid £1753. 
Prosimy Was nadal o troskę materialną. Ofiary można wpłacać 
na dwa sposoby: 
- przez system PayPal  - link do płatności jest dostępny na stronie 
internetowej naszej parafii 
- na konto bankowe parafii (Payee name: PCM Slough), wpisując 
w polu Reference: donation lub Gift Aid donation (dla płacących 
podatek). Żeby ofiara mogła być zakwalifikowana jako Gift Aid 
osoba wpłacająca powinna podać imię, nazwisko i adres. 
W związku z tym bardzo prosimy osoby które tego wcześniej nie 
zrobiły o podanie danych, najlepiej przez zapisanie się do parafii. 
 

Sort code: 30-94-57, Account number: 00623284 
 

 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 dotyczących ochrony danych 
osobowych formę muszą wypełnić wszyscy, wyrażając przy tym 
zgodę na przechowywanie danych osobowych przez parafię.  
 

 INTENCJE MSZALNE 
Zachęcamy żeby zamawiać intencje Mszy św. (przez formularz 
dostępny na naszej stronie internetowej). Msze Św. możemy 
zamówić w każdej godziwej intencji. Oto kilka przykładów:  
• dziękczynna za otrzymane łaski… o zdrowie i błogosławieństwo Boże... 
• w rocznicę ślubu / urodzin / z okazji imienin o dalsze błogosławieństwo i zdrowie… 
• błagalna o nawrócenie z nałogu…o uzdrowienie z ciężkiej choroby… 
• o nawrócenie i przemianę życia… przebłagalna, o darowanie win i szczęśliwą śmierć… 
• Msza św. o uzdrowienie relacji w rodzinie, Boże błogosławieństwo i pokój... 
• za zmarłego… za zmarłych z rodziny… za dusze w czyśćcu cierpiące… 


