
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. 

 
 

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.  

II i IV Piątek miesiąca: 17:30- 20:00 
 

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
 

DECYZJĄ RZĄDU BRYTYJSKIEGO NASZ KOŚCIÓŁ PARAFIALNY BĘDZIE OTWARTY 
TYLKO NA PRYWATNĄ MODLITWĘ.MSZE ŚW I NABOŻEŃSTWA BĘDĄ 

TRANSMITOWANE NA PARAFIALNYM KANALE YOUTUBE. 
 

 

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 

 
 

 TRANSMISJE ON-LINE (DODATKOWE GODZINY) 
W związku z tym, że od czwartku Msze Św. będą sprawowane bez 
udziału ludzi, pragniemy zaprosić wszystkich do włączenia się w 
transmisje internetową na naszym kanale parafialnym YOUTUBE. Msze 
Święte będą transmitowane: 

• wtorek i czwartek: 19.00 
• środa i piątej: 08.00 (dodatkowe godziny!) 
• sobota: 09.00 
• niedziela: 08.00 i 15.00 

 
 

 MODLITWA PRYWATNA 
Kościół będzie otwarty do modlitwy prywatnej: 

• poniedziałek, środa, piątek: 18.00-20.00 
• niedziela: 9.00-12.00 

W trakcie trwania modlitwy będzie wystawiony Najświętszy Sakrament. 
Nie możemy jednak prowadzić wspólnych modlitw ani śpiewów. 
 
 

 MODLITWA PSALMAMI - LITURGIA GODZIN 
Zapraszamy Parafian do wspólnej modlitwy – Liturgii Godzin: 

• wtorek i czwartek: WPROWADZENIE DO MODLITWY: 18.15; 
NIESZPORY: 18.30 

• sobota: JUTRZNIA: 08.30 
WAŻNA WSKAZÓWKA: Aby uczestniczyć we wspólnym odmawianiu 
Liturgii Godzin należy: 

• posiadać brewiarz w formie papierowej 
• posiadać z aplikację z brewiarzem na telefonie/tablecie:  

o BREWIARZ (obok ikonka) 
o PISMO ŚWIĘTE (obok ikonka)  

• otworzyć stronę internetową: www.brewiarz.pl 
 

 KATECHEZY DLA PARAFIAN W CZASIE LOCKDOWN 
Zapraszamy parafian do wspólnej katechezy. Inaczej niż zawsze, 
pragniemy połączyć się używając aplikacji ZOOM. Dzięki temu mamy 
okazje do dzielenia się słowem Bożym. Katecheza zaczyna się w 
najbliższą sobotę o godz. 18.00. (Słowo Boże, kerygmat, dzielenie się). 
Do parafian, którzy zapisali się do Parafii (Zapisy online od 2020) zostanie 
wysłany e-mail z zaproszeniem. W zaproszeniu będzie link, który należy 
kliknąć.  
WAŻNA WSKAZÓWKA: Aby uczestniczyć w katechezie, należy 
mieć zainstalowaną aplikację ZOOM (obok ikonka) 

 INTENCJE MSZY ŚW. NA NOWY ROK 
Przyjmujemy intencje mszalne na Nowy Rok 2021. Pomyślmy  
o rocznicach i jubileuszach, o naszych bliskich których możemy w ten 
sposób otoczyć modlitwą całego Kościoła.  Oto kilka przykładów 
INTENCJI: 

• dziękczynna za otrzymane łaski… 
• dziękczynno-błagalna o zdrowie i błogosławieństwo Boże... 
• w rocznicę ślubu o dalsze błogosławieństwo i zdrowie… 
• w intencjach Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny… 
• błagalna o nawrócenie z nałogu… 
• uzdrowienie z ciężkiej choroby… 
• nawrócenie i przemianę życia… 
• przebłagalna, o darowanie win i o szczęśliwą śmierć… 
• Msza św. wynagradzająca… 
• Msza św. o zdrowie i pokój w rodzinie… 
• Msza św. o uzdrowienie relacji w rodzinie, Boże błogosławieństwo i pokój... 
• nawrócenie i dobrą spowiedź… 
• pomoc w nauce, o dary Ducha Świętego, o zdanie egzaminu… 
• szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka… 
• Bożą pomoc i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy… 
• Msza św. o rozwiązanie trudnej sprawy… 
• powołania kapłańskie, zakonne i misyjne… 
• szczęśliwą operację i zdrowie dla… 
• dobry wybór drogi życiowej… 
• za zmarłego… 
• za zmarłych z rodziny… 
• za dusze w czyśćcu cierpiące… 
• Msza św. wynagradzająca… 

 
Intencje możemy zamawiać przez formularz internetowy dostępny na 

naszej stronie internetowej. 
 

 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) 
 

 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). 
 

 

Dnia 4. listopada w wieku 90. lat zmarła śp. Maria GORLEJ.  
Od wielu lat była związana z naszą Parafią. Pogrzeb odbędzie się w naszym 

kościele w czwartek 19 listopada o godz. 13:30 w naszym kościele.  
 

Ze względu na restrykcje rządowe ograniczające liczbę uczestników pogrzebów,  
w pogrzebie mogą wziąć udział tylko osoby wskazane przez najbliższą rodzinę. 

Pozostałe osoby zapraszamy do transmisji internetowej Mszy Świętej pogrzebowej. 
Link do transmisji udostępnia najbliższa rodzina.  
Polecamy duszę śp. Marii Bożemu Miłosierdziu. 

 
„Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niech jej świeci, niech 

odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen” 

 

http://www.brewiarz.pl/
http://www.parafiaslough.org/

