
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 duchowego 
rozwoju zapraszamy na spotkania. Więcej informacji u 

duszpasterzy. 
 

 

WIECZÓR MIŁOSIERDZIA 
Zapraszamy w każdy III piątek miesiąca: 19:00 Eucharystia 

ku czci Miłosierdzia Bożego, 19:45-21:30 Słowo Boże, 
świadectwa, modlitwa. 

 

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  AKTUALNE

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 
 

 CIASTA NA WYNOS 
Zachęcamy wszystkich do skorzystania z możliwości wzięcia 
ciast na wynos w plastikowych opakowaniach. Ofiara za ciasta 
jest przeznaczona na utrzymanie naszego kościoła. Ciasta 
przygotowała Wspólnota Ministrantów. 
 

 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 

 DIAKONIA MIŁOSIERDZIA 
Zapraszam wiec WSZYSTKICH parafian do zaangażowania 
się w „Sekcje Charytatywną” lub ‘Dzieło Miłosierdzia’ lub 
‘Diakonia Miłosierdzia.’ Dzisiaj wiec, jak i wtedy jest 
potrzeba w Kościele Slough, zorganizowanej pomocy 
ubogim. Użyjemy jako wzór w naszej parafii Miłosierdzia 
Bożego ‘Stowarzyszenie Świętego Wincentego a Paolo,’ 
które istnieje w Polsce od r.1950 i jest znane powszechnie 
jako SVP w Anglii. 
Natomiast odpowiedzialność każdego członka będzie:  

o Odwiedzanie jednej osoby przez jedna godzinę raz 
na tydzień            

o Uczęszczanie na obowiązkowe spotkania 
półtoragodzinne raz w miesiącu.  

Każdy z nas ma swój dar; współczucia, ofiarności, dar 
uzdrowienia, praktyczności, szczodrości, gościnności, 
zdolności finansowej lub organizacyjnej. Bycia pielęgniarką, 
lekarzem lub farmaceutą albo ‘social worker’ lub 
policjantem. 
Osoby chętne do włączenia się w działalność charytatywną 
grupy, zapraszamy na spotkanie od zaraz po Mszy Świętej 
wieczornej, wtorek, 2-go lutego 2021. 

 
 SKŁADKA ROCZNA 

Od przyszłej niedzieli można składać roczną składkę za rok 
2020. Zazwyczaj była zbierana na jesień, lecz przez 
listopadowy lockdown została przesunięta na styczeń. 
Przyjęto w ubiegłym roku: £40 od osoby, która płaci 
podatek, £10 od osób nie płacących podatku (emeryci oraz 
osoby zarabiające poniżej progu podatkowego). Wysokość 
rocznej składki jest umowna (wynika z potrzeb 
finansowych naszej Parafii: rachunki i planowane 
inwestycje) oraz dobrowolna tzn. wynika 
odpowiedzialności  za kościół jak za swój dom. Składkę 
prosimy składać w żółtych kopertach GIFT-AID wpisując na 
nie swoje dane (dotyczy osób płacących podatek) lub w 
szarych (osoby nie płacące podatku). Na obu tych 
kopertach prosimy o dopisek: ROCZNA SKŁADKA.  
 

 

Dnia 22. stycznia w wieku 91. lat zmarła  
 

Śp. ZUZANNA KUJAWA 
Od wielu lat była związana z naszą Parafią, powszechnie 

lubiana i ceniona jako gorliwa parafianka. Zmarła w domu 
rodzinnym, otoczona bliskimi. Data pogrzebu zostanie 

podana później 
 

„Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wiekuista 
niech jej świeci, niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen” 

 

http://www.parafiaslough.org/

