
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 wejściówkę 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 

 

 KATECHUMENAT 
Z wielką radością pragniemy podzielić się wiadomością, że  
w dzisiejszą niedzielę, podczas Mszy Św o godz. 10.00, 
przyjmujemy do katechumenatu John’a i Findlay’a. Przez 
okres najbliższego roku, będą przygotowywani przez  
dk. Marka przez katechezy, ryty i obrzędy do przyjęcia Chrztu 
Świętego. Katechumenów polecamy wszystkim modlitwie. 
 

 JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA 
Dziękuje serdecznie wszystkim, którzy brali udział w liturii 
Środy Popielcowej za złożoną jałmużnę na Diakonię 
Miłosierdzia. Zebraliśmy £2321. Kwota, która przerosła 
moje oczekiwania i wiele mówi o naszej wrażliwości. Wielu 
z Was ofiarowało naprawdę sporo – bardzo mnie to ujęło 
za serce. Pieniążki te zostały wpłacone na konto parafialne 
i przeniesione na nasze drugie konto „Charity Account”. 
 

 DIAKONIA MIŁOSIERDZIA 
Diakonia Miłosierdzia to wspólnota, którą na początku 
lutego tego roku, wznowiła swoją działalność po wielu 
latach przerwy. Członkiem tej wspólnoty może być każdy, 
kto jest gotowy poświęcić 1h w tygodniu na czyn miłosierny 
i spotkać się raz w miesiącu, razem w kościele, aby podzielić 
się swoim doświadczeniem. Podczas tych spotkań 
członkowie omawiają różne sytuacje i mogą reagować na 
powstające potrzeby. Po pierwszym spotkaniu, około 30-tu 
naszych parafian wyraziło chęć przystąpienia do Diakonii 
(jeśli chcesz dołączyć, wyślij e-mail pod adres: 
amgajdus@yahoo.co.uk) 
 

 DROGA KRZYŻOWA 
Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście będą 
odbywać się w piątki o godz. 10:00 i 18:15.  Zapraszamy 
serdecznie. 

 GORZKIE ŻALE 
Zapraszamy na nabożeństwa Gorzkich Żali, w każdą 
niedzielę Wielkiego Postu o godz. 11:30 (przeniesienie 
godziny z popołudniowej pory na poranną podyktowane 
jest dodatkową Mszą Św. o godz. 16.00) 
 

 REKOLEKCJE WIELKPOSTNE 
Tegoroczne rekolekcje wielkopostne będą odbywać  
w każdy piątek o godz. 19.45. Pierwsze spotkanie odbyło  
w ubiegłym tygodniu. Ważne jest, aby starać się być na 
wszystkich częściach oraz przygotować brewiarz do 
odmawiania nieszporów 
 

 DOMOWY KOŚCIÓŁ 
Pary małżeńskie, bez względu na staż i sytuację prawno-
kościelną zapraszamy na spotkanie Ruchu Domowego 
Kościoła (droga formacji małżeńskiej/rodzinnej)  
w najbliższą sobotę o godz. 19.00 w naszym kościele 
 

 SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 
Zachęcamy naszych parafian do korzystania z Sakramentu 
Pokuty i Pojednania, od wtorku do piątku od godz. 18.00-
18.45, dodatkowo rano w środę i piątek o godz. 9.00, 
sobota 17.00-17.45. 
  

 CIASTA NA WYNOS 
Zachęcamy do skorzystania z możliwości wzięcia ciast na 
wynos w plastikowych opakowaniach. Ciasta przygotowali 
rodzice Eucharystycznego Ruchu Młodych (ERM) 
 

 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 22. stycznia w wieku 91. lat zmarła  
Śp. ZUZANNA KUJAWA 

Od wielu lat była związana z naszą Parafią, lubiana i 
ceniona jako gorliwa parafianka. Zmarła w domu 

rodzinnym, otoczona bliskimi. 
 

Msza Święta pogrzebowa odbędzie się 10-go marca o 
godz. 11.00 w naszym kościele 

 
 
 


