
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. 
 

 BIERZMOWANIE 
W dzisiejszą niedzielę przeżywamy w naszej wspólnocie 
udzielenie Sakramentu Bierzmowania. Otaczamy naszą modlitwą 
Ks. Rektora oraz osoby przyjmujące Sakrament. 
 

 WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH 
Można przynosić wypominki za zmarłych (kartki znajdują się przy 
wyjściu z kościoła). Dar modlitwy to najcenniejszy wyraz pamięci, 
jaki możemy ofiarować naszym zmarłym. Zmarłych można 
wypisać własnoręcznie (wielkimi literami, wyraźnie,  
w mianowniku) bądź jako wydruk na komputerze. W intencji 
zmarłych z wypominek ofiarujemy Koronkę do Bożego 
Miłosierdzia odmawianą przed każdą Mszą Św. w listopadzie. 
Dziękujemy również za wszystkie ofiary przy tym składane. 
 

 UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
W przyszłą niedzielę – 1. listopada, będziemy obchodzić 
Uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten jest przepełniony 
radością, dziękujemy bowiem Bogu za licznych świętych.  
 

 PROCESJA NA CMENTARZU ODWOŁANA 
W związku ze wzrostem zachorowań na COVID19 oraz decyzją 
zmiany Slough na strefę z wysokim ryzykiem (Tier2) jesteśmy 
zmuszeni ODOWOŁAĆ tradycyjną procesję po polskich grobach 
na cmentarzu w Slough. 
 

 RÓŻANIEC ZA ZMARŁYCH 
W dniach od 1 do 8 listopada trwa w Kościele modlitwa za 
zmarłych. Zapraszamy do modlitwy różańcowej od poniedziałku 
do piątku o godz. 18:15, sobota 17:15. 
 

 ODPUST ZUPEŁNY  
Każdego dnia począwszy od uroczystości Wszystkich Świę-
tych do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny za dusze 
czyśćcowe wypełniając następujące warunki: 

• nawiedzić albo kościół, albo kaplicę albo cmentarz 
• być w stanie łaski uświęcającej 
• wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu 
• przyjąć tego dnia Komunię św. 
• odmówić modlitwę Ojcze nasz i Wyznanie Wiary 
• pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez Ojca św. 

(np. Zdrowaś Maryjo) 
 

 DZIEŃ ZADUSZNY 
W poniedziałek 2 listopada wspominamy w liturgii wszystkich 
wiernych zmarłych. Wielu z nas nie wybierze się na groby swoich 
bliskich, dlatego zapraszamy w tym dniu do wspólnej modlitwy. 
• 18:00 Odczytanie wypominek i różaniec za zmarłych 
• 19:00 Msza Święta za zmarłych poleconych w wypominkach 
• 19:45 Nabożeństwo za zmarłych (takie same jak zwykle 

odprawiamy na cmentarzu) 
Pamięć o naszych zmarłych czekających na modlitwę jest nie tylko 
wyrazem naszej tradycji, lecz aktem naszego miłosierdzia. 
 

 DOMOWE CIASTA 
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. 
 

 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) 
 

 FITNES - TRAMPOLINY  
Na prośbę jednej z naszych parafianek, pragniemy zaprosić 
chętne osoby na pierwszy polski fitness FLAMINGO JUMP. 
Prosimy o zapisy telefonicznie: 07756928226 
 

 FINANSE PARAFII 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą parafię.  
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 30-94-57, Account number: 00623284), wpisując w polu 
Reference: donation lub Gift Aid donation (dla płacących podatek). 
Dziękujemy za ofiary:  Gift Aid 04.10 –582; 11.10 – £443.66, 18.10 – £570.  
Taca 04.10 – 1155, 11.10 – £450 , 18.10 – £750 

http://www.parafiaslough.org/

