
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 
Sakramentu Chrztu Świętego udzielamy 

 w trzecią niedzielę miesiąca na Mszy o 12.00. Przygo-
towanie 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 ducho-

wego rozwoju zapraszamy na spotkania. Więcej infor-
macji u duszpasterzy. 

 

WIECZÓR MIŁOSIERDZIA 
Zapraszamy w każdy III piątek miesiąca: 19:00 Euchary-

stia 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

 OTWARCIE KOŚCIOŁA 
Od soboty 4 lipca możemy powrócić do wspólnotowego 
przeżywania Eucharystii i nabożeństw, zachowując zasady: 
- wchodzimy głównym wejściem, wychodzimy bocznymi 
- dezynfekujemy ręce 
- zachowujemy dystans społeczny (min. 1 metr)  
- przy zachowaniu tej odległości obowiązkowe są maseczki 
- nie przekazujemy znaku pokoju 
- komunię świętą przyjmujemy na rękę 
- ofiary składamy do koszyków przy wyjściu z kościoła 
- używamy jedynie osobistych modlitewników, zapałek, itp… 
- toalety pozostają nieczynne 
Od tego dnia będzie obowiązywać zmieniony porządek 
nabożeństw uzależniony od ilości wolontariuszy. Transmitować 
będziemy jedynie Mszę niedzielną o godz. 10:00 – dla osób które 
ze względu na wiek lub stan zdrowia muszą pozostać w domu. 
 

 GODZINY NABOŻEŃSTW OD 4 LIPCA 
 

Niedziela:    
08:00, 10:00 (transmitowana), 12:00, 18:00  
 

Poniedziałek:    
8:00 
 

Wtorek - Piątek: 
18:00 Adoracja 
19:00 Eucharystia 
 

Sobota: 
08:00 Eucharystia 
17:00 Adoracja 
18:00 Eucharystia niedzielna 
 
 

 INTENCJE MSZALNE 
Zachęcamy żeby zamawiać intencje Mszy świętych. Od momentu 
otwarcia naszego kościoła można to zrobić osobiście w zakrystii 
lub kancelarii parafialnej. Msze możemy zamówić w każdej 
godziwej intencji. Na stronie parafii można znaleźć kalendarz 
intencji na cały rok – w sierpniu oraz w kolejnych miesiącach jest 
jeszcze sporo wolnych miejsc. 
 

 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 
(wyrażając zgodę na przechowywanie danych przez parafię). 
 

 KANCELARIA PARAFIALNA 
Od minionego tygodnia wznowiliśmy pracę kancelarii parafialnej 
(znajduje się w budynku plebanii, wejście od strony ulicy). 
Zapraszamy chętnych w każdą środę w godzinach 11:00 – 12:00 
oraz 19:45 – 20:30. W kancelarii (nie w zakrystii) przygotowujemy 
wszystkie potrzebne dokumenty i zaświadczenia, oraz 
przyjmujemy również intencje Mszy świętej. 
 

 SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA 
Okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania będzie: 
poniedziałek: 7:30 – 8:00 
worek – piątek: 18:00 – 19:00 
sobota: 7:30 – 8:00 oraz 17:00 – 18:00  
Bardzo prosimy, aby nie przychodzić na ostatnią chwilę przed 
rozpoczęciem Mszy Świętej. W niedzielę mamy obowiązek 
nabożnie uczestniczyć w Eucharystii. Łączenie udziału we Mszy 
Świętej ze spowiedzią jest wygodne, lecz utrudnia przeżycie obu 
sakramentów we właściwy sposób. Niedziela nie ma charakteru 
pokutnego – dlatego w niedziele nie będzie spowiedzi. 
 

 DIAKONIA PORZĄDKOWA 
Drodzy Parafianie. Po ponownym otwarciu naszego kościoła 
chcemy zaprosić Was na nowo do troski o naszą świątynię. 
Chętne osoby które chciałyby zaangażować się w sprzątanie 
kościoła (sobota o godz. 14:30) proszone są o zgłaszanie się 
poprzez formularz dostępny na naszej stronie internetowej. 
Na dany termin zgłasza się jedna osoba i sama dobiera kilka 
innych do pomocy (rodzina, przyjaciele). 
 

 FINANSE PARAFII 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą parafię 
ofiarą pieniężną lub wpłatą na konto parafialne. W ciągu tygodnia 
do niedzieli 5 lipca ofiarowaliście £1498, a w formie Gift Aid £940. 
Przed tygodniem zebraliśmy £995, a w formie Gift Aid £438,50. 
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 


