
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. 
 

 POŻEGNANIE KS. TOMASZA 
Decyzją Księdza Rektora Stefana Wylężka ks. Tomasz Kocjan 
został mianowany proboszczem polskiej parafii w Milford. Mamy 
świadomość nagłej potrzeby, która skłoniła Księdza Rektora do 
podjęcia takiej decyzji. Jest nam przykro, że opuszcza naszą 
Parafię oddany Jezusowi kapłan, to jednak cieszymy się, że stanie 
się darem i błogosławieństwem Bożym dla nowej wspólnoty. 
Wyrazem naszej wdzięczności za posługę ks. Tomasza, będzie 
Msza Święta dziękczynna w piątek 25 września o godz. 19.00, na 
którą serdecznie wszystkich zapraszamy. Dodatkowo,  
w niedzielę 27 września, zbierzemy II tacę za którą zakupimy ks. 
Tomaszowi prezent. Chcemy, aby pamiątka po naszej parafii, była 
praktyczna i służyła przez lata. Życzymy księdzu Tomaszowi, 
wielu Bożych łask oraz życzliwych ludzi wokół siebie. 
 

 NOWY PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 
W związku z przeniesieniem ks. Tomasza nasza Parafia zostaje 
pozbawiona wikariusza i nie otrzyma nikogo w zamian. W 
związku z tym konieczne będą zmiany w porządku Mszy Świętych 
i Spowiedzi Świętych: 
Msze Święte w niedziele: 8.00, 10.00, 12.00, 18.00 (Planowana 
jest dodatkowa Msza Święta o godz. 16.00 w przypadku zbyt 
wielkiej liczby wiernych na godz. 10.00) 
Msze Święte w tygodniu: 
Poniedziałek:  brak Eucharystii 
Wtorek:  18.00 Adoracja, 19.00 Eucharystia 
Środa:   18.00 Adoracja, 19.00 Eucharystia 
Czwartek:  18.00 Adoracja, 19.00 Eucharystia 
Piątek: 

Pierwszy i trzeci miesiąca 18.00 Adoracja 19.00 Eucharystia 
Drugi i czwarty miesiąca: 8.00 Msza Święta  

Sobota:   17.00 Adoracja, 18.00 Eucharystia 
Pierwsza sobota miesiąca: 8.00 Msza Święta 

Spowiedź Święta w niedziele:  nie spowiadamy 
Spowiedź Święta w tygodniu:  
Wtorek:  17.30 – 18:45 
Środa:   17.30 – 18:45 
Czwartek:  20:00 – 20:30 (po Mszy Świętej) 
Piątek:  07:15 – 07:45 (II i IV piątek miesiąca, przed Mszą Św.) 

17:30 – 18:45 i 20:00 – 21:00 (I piątek miesiąca, przed i 
po Mszy Św.) 

  17:30 – 18:00, 18:15-18:45 (III piątek miesiąca) 
Sobota:  07:15 – 07:45 (I sobota miesiąca, przed Mszą Św.) 

17:00 – 17:45 (przed Mszą Świętą) 
 

DOMOWE CIASTA 
Od dzisiejszej niedzieli wracamy do tradycji pieczenia domowych 
ciast przez wspólnoty naszej parafii. Przy wyjściu z kościoła 
będzie możliwość zabierania ciast w plastikowych opakowaniach. 
Dochód ze sprzedaży jest ofiarowany na potrzeby kościoła. 
  

 DOŻYNKI PARAFIALNE 
Zapraszamy na Msze Świętą dożynkową w ostatnią niedzielę 
września 27-go o godz. 12.00. Zapraszamy do wspólnego 
dziękczynienia za czas wspólnego urlopu. 
 

 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) 
 

 

 ZAPISY DO I KOMUNII ŚW ORAZ BIERZMOWANIA  
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). 
 

 FINANSE PARAFII 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą parafię. 
W ubiegłym tygodniu zebraliśmy na Tacę: £629, Gift Aid: £570. 

http://www.parafiaslough.org/

