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”

WIECZÓR MIŁOSIERDZIA

spotkania w każdy wtorek o 19.00.
Kontakty: Milena 07830237369,
Olga 07707830681

Zapraszamy w każdy III piątek miesiąca: 19:00 Eucharystia
ku czci Miłosierdzia Bożego, 19:45-21:30 Słowo Boże,
świadectwa, modlitwa.

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 duchowego
rozwoju zapraszamy na spotkania. Więcej informacji u
duszpasterzy.

ADORACJA 24h
Zapraszamy do nocnej adoracji Najświętszego Sakramentu
z pierwszego piątku na pierwszą sobotę miesiąca. Dla wielu
z nas to wyjątkowy czas spotkania z Panem, w spokoju i
ciszy nocy , z dala od codziennego hałasu.

SPRAWY A KT U AL NE
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W KOŚCIELE W CZASIE COVID19
 WYKONUJEMY POLECENIA WOLONTARIUSZA
 PRZYGOTOWUJEMY WEJŚCIÓWKE NA TELEFONIE LUB NA
WYDRUKU DO POKAZANIA
 PRZY WEJŚCIU DEZYNFEKUJEMY RĘCE
 ZAJMUJEMY MIEJSCE W KOŚCIELE WSKAZANE PRZEZ
WOLONTARIUSZA
 ZACHOWUJEMY DYSTANS SPOŁECZNY (MIN. 1 METR)
 NIE PRZEKAZUJEMY ZNAKU POKOJU
 NIE USTAWIAMY SIĘ DO PROCESJI DO KOMUNII ŚW.
KOMUNIA ŚW BĘDZIE UDZIELONA N MIEJSCU.
 Z POLECENIA NASZEGO BISKUPA KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ
PRZYJMUJEMY TYLKO NA RĘKĘ
 WYCHODZIMY Z
KOŚCIOŁA W KOLEJNOŚCI
WSKAZANEJ PRZEZ WOLONTARIUSZA
 OFIARY SKŁADAMY DO KOSZYKÓW PRZY WYJŚCIU Z
KOŚCIOŁA

 KANCELARIA PARAFIALNA
W związku z wprowadzeniem lockdown-u, kancelaria
parafialna będzie nieczynna do odwołania. Wszelkie sprawy
biurowe, intencje na Nowy Rok 2021, prosimy kierować pod
adres mailowy naszej parafii: parafiaslough@gmail.com
 KOLĘDA 2021
W tym roku nie odbędzie się tradycyjna forma kolędy
oraz błogosławieństwa domu i rodzin. Przygotowujemy
materiał, dzięki któremu dowiemy się, jak można odbyć
kolędę w gronie rodzinnym.
 WIECZÓR MIŁOSIERDZIA
•
Zapraszamy w III piątek miesiąca (15 stycznia) do
uwielbienia Pana w tajemnicy Jego miłosierdzia. Od
g. 18.00 modlitwa Słowem Bożym; 19.00 Eucharystia; 20.00
Uwielbienie i okazja do spowiedzi św. do 21.00
 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). W ostatnim czasie na tacę zebraliśmy: 03.01 - £1295;
27.12-£740; 20.12- £685; 13.12-£945. Gift Aid: 27.12-£183; 25-26.12£822; 20.12-£382; 13.12-£326,40
 PODZIĘKOWANIE Z PARAFII SHEFFIELD
• Otrzymaliśmy podziękowania z parafii w Sheffield,
która znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej za
pomoc materialną, jakiej udzieliliśmy, zbierając pieniądze w
czasie nabożeństw pokutnych w ramach jałmużny.
Serdecznie dziękujemy za każdy gest dobroci oraz
parafianom, którzy osobiście zawieźli pieniądze w kwocie £
2060,87 do parafii.

Drodzy Parafianie!!!

• Zgodnie z zapowiedzią, w obecnej sytuacji
pandemicznej, w celu uchronienia świątyni przed przepełnieniem
oraz aby zapewnić równomierne rozłożenie wiernych konieczna
jest REZERWACJA MIEJSCA NA MSZACH ŚW, jak również
REZERWACJA MIEJSC PARKINGOWYCH aby służby ratownicze
mogły mieć dostęp do kościoła w razie potrzeby.
• Rezerwacja miejsc, zarówno na Msze Święte jak i miejsc
parkingowych, odbywa się przez platformę EVENTBRITE.
• W tym miejscu gorąco zachęcamy, aby założyć sobie
konto na EVENTBRITE, gdyż dzięki temu można będzie dokonać
zmian, lub też anulować swoją rezerwację, gdy zajdzie taka
potrzeba. Jak to zrobić? Jest to bardzo proste!!!!
• Konto na EVENTBRITE można założyć albo online
(https://www.eventbrite.co.uk ) albo ściągnąć aplikację na swój
telefon i zarejestrować się w niej. W obydwu przypadkach do
rejestracji wymagany jest jedynie adres e-mailowy oraz wybrane
przez siebie hasło. Po zarejestrowaniu możemy wyszukać nasza
parafie wpisując w lupkę „Polska Parafia Slough” i zaznaczyć
„follow”.
• W razie jakichkolwiek pytań lub problemów z rejestracja,
prosimy o skontaktowanie się z nami albo przez Facebooka albo
tez wysyłając maila, a my postaramy się pomoc.
Bardzo prosimy, aby w razie potrzeby nanosić zmiany w
rezerwacji (anulowanie/zmiana liczby uczestników). W ten
sposób pozwolimy innym na rezerwację miejsca.

