
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 

 

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 
informacji u duszpasterzy. 

 

WIECZÓR MIŁOSIERDZIA 
Zapraszamy w każdy III piątek miesiąca: 19:00 Eu-
charystia ku czci Miłosierdzia Bożego, 19:45-21:30 

Słowo Boże, świadectwa, modlitwa. 
 

ADORACJA 24h 
Zapraszamy  do nocnej adoracji Najświętszego Sa-

kramanetu z pierwszego piątku na pierwszą sobotę 
miesiąca. Dla wielu z nas to wyjątkowy czas spotka-
nia z Panem, w spokoju i ciszy  nocy , z dala od  co-

dziennego hałasu. 

SPRAWY AKTUALNE

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W KOŚCIELE  
W CZASIE COVID19 

 

 obowiązkowe zasłanianie nosy i ust (maseczki) – uwaga: nie dotyczy dzieci 
do 11. roku życia raz innych osób, którym stan zdrowia na to nie pozwala 

 przy wejściu dezynfekujemy ręce 
 zachowujemy dystans społeczny (min. 1 metr) – zwłaszcza 

pamiętajmy o tym w czasie procesji do Komunii Św. i przy 
wychodzeniu z kościoła 

 nie przekazujemy znaku pokoju 
 z polecenie naszego biskupa Komunię świętą przyjmujemy tylko na rękę 
 wchodzimy głównym wejściem a wychodzimy bocznym 
 ofiary składamy do koszyków przy wyjściu z kościoła 
 używamy jedynie osobistych modlitewników, zapałek 
 toalety pozostają nieczynne.  
 
Transmitować będziemy jedynie Mszę niedzielną o godz. 10:00. 
 

 REJESTRACJA DANYCH 
Zgodnie z bieżącymi zaleceniami rządu brytyjskiego w kontekście 
ciągle istniejącego zagrożenia epidemiologicznego COVID-19, 
celowym staje się pozyskiwanie danych kontaktowych osób 
przebywających w miejscach sprawowania kultu religijnego, w 
tym również na terenie naszego kościoła parafialnego. 
 W celu usprawnienia tego procesu prosimy o podanie 
woluntariuszowi przy wejściu do kościoła już posiadanego 
numeru porządkowego lub jednorazowe podanie nazwiska i 
numeru tel. komórkowego, jeśli do tej pory jeszcze tego nie 
uczyniliśmy oraz zapamiętanie na przyszłość numeru 
zamieszczonego na nowo wypełnionej kartce. 
 Dziękujemy wszystkim parafianom za współpracę 
 

 WOLONTARIAT 
Prosimy o zaangażowanie w troskę swoją świątynię:  

• Sprzątanie naszej świątyni (sobota, sugerowana pora to 
godz. 14:30 - na dany termin zgłasza się jedna osoba i dobiera kilka 
innych do pomocy) 

• Wolontariusze przy wejściu do kościoła (przypominają 
zasadach obowiązujących w kościele w czasie COVID19) 
Chętne osoby proszone są o zgłaszanie przez link dostępny na 
naszej stronie internetowej (www.parafiaslough.org) 

 

 

 SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA 
Okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania będzie: 
poniedziałek: 7:30 – 8:00; wtorek – piątek: 18:00 – 19:00 
sobota: 7:30 – 8:00 oraz 17:00 – 18:00  
W każdą 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. 

 ZAPISY DO I KOMUNII ŚW ORAZ BIERZMOWANIA  
DO 30 WRZEŚNIA 

Zapraszamy rodziców, którzy pragną, aby w przyszłym roku 2021 
ich dziecko przystąpiło do I Komunii Świętej o wypełnienie do 
dnia 30 września formularza on-line dostępnego na stronie 
internetową parafii. W podobny sposób zapisu dotyczy 
młodzieży, która pragnie się przygotowywać do przyjęcia 
sakramentu Bierzmowania. Po wypełnieniu formularza on-line, 
konieczne jest potwierdzić zgłoszenie w kancelarii w godzinach 
otwarcia. Tylko zgłoszenie on-line, potwierdzone osobiście 
 w kancelarii (środa, 11.00-12.00 oraz 19:45-20.30) będzie liczone 
jako kompletne. W czasie rozmowy z duszpasterzem zostanie 
nam przekazany całoroczny terminarz katechez, spotkań i 
wydarzeń oraz będzie wręczony podręcznik (koszt £10). 
 

 WŁAMANIE 
Z przykrością zawiadamiamy o włamaniu, które miało miejsce w 
naszym kościele w poniedziałek 31.08, w godzinach 
popołudniowych. Choć nic nie zostało ukradzione, to włamywacz 
narobił dużo szkód: wybił szybę i zdewastował drzwi wahadłowe 
w przedsionku i przy wejściu do kościoła (obok kropielnicy). 
Policji przekazaliśmy nagrania z kamer, która wszczęła 
postępowanie. W związku z tą sytuacją, podjęliśmy decyzje o 
instalacji bramy kutej, stalowej, która od zewnątrz zabezpieczy 
drzwi obecnie używane jako wyjściowe. W październiku 
będziemy zbierać II Tace na sfinansowanie szkód i montaż 
zabezpieczenia. 
 

 FINANSE PARAFII 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą parafię. 
W ubiegłym tygodniu zebraliśmy I Tacę: £611, Gift Aid: £276.00 
(23.08 - £ £211.70).  
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, 
Sort code 0-94-57, Account number: 00623284), wpisując w polu 
Reference: donation lub Gift Aid donation (dla płacących 
podatek).  

Co to jest GIFT AID? 
Żeby ofiara mogła być zakwalifikowana jako Gift Aid, należy na 
żółtej kopercie podać swoje imię, nazwisko i adres. Jeśli ktoś jest 
zapisany do parafii (przez formularz on-line od stycznia 2020 r) 
wystarczy, że poda swoje imię i nazwisko. W związku z tym 
bardzo prosimy osoby, które tego wcześniej nie zrobiły o podanie 
danych, najlepiej przez zapisanie się do parafii. Można kilka 
żółtych kopert zabrać ze sobą do domu i wcześniej wypisać.  
Można deklarować ofiarę jako Gift Aid maksymalnie do wysokości 
kwoty rocznego podatku. Nie można zatem przekazywać łącznie 
w ciągu roku więcej GiftAid niż płaci się podatku.  

 


