
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 

 
 

 PIERWSZY CZWARTEK, PIĄTEK, SOBOTA 
W pierwszy czwartek zapraszamy do modlitwy w intencji 
kapłanów oraz o nowe powołania, w pierwszy piątek 
chcemy uczcić Najświętsze Serce Pana Jezusa a w pierwszą 
sobotę Niepokalane Serce Maryi: zapraszamy wszystkich 
członków Żywego Różańca oraz czcicieli Matki Bożej na 
nabożeństwo wynagradzające o godz. 17:00. 
 

 ADORACJA NOCNA 
Z 5/6 marca będzie miała miejsce nasza comiesięczna, nocna 
adoracja. Rozpoczynamy po Mszy Św. w piątek o godz. 
20.00, kończymy w sobotę o godz. 08:00. 
 

 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 
 

 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 WSPÓLNOTY MINISTRANTÓW 
 

 REZERWACJA MIEJSC NA AUTO 
Przypominamy o konieczności REZERWOWANIA MIEJSC 
PARKINGOWYCH dla uczestników liturgii niedzielnej. Taka 
decyzja, podyktowana jest bezpieczeństwem, aby służby 
ratownicze mogły mieć „korytarz” do drzwi kościoła 
(pogotowie) oraz wokół kościoła (jednostki strażackie). 
Rezerwacja miejsc na auto odbywa się podczas rejestracji 
wejściówek. Osoby, które nie mają rezerwacji prosimy 
parkować  na ulicach wokół kościoła. 
 

 WOLONTARIAT 
Prosimy parafian do troski o naszą świątynię. Chętne osoby 
które chciałyby zaangażować się w sprzątanie kościoła 
(sobota o godz. 14:30 - na dany termin zgłasza się jedna 
osoba i dobiera kilka innych do pomocy). Zgłaszamy się z 
poprzez link dostępny na naszej stronie internetowej.  
Potrzebujemy wciąż wielu wolontariuszy obsługujących 
wiernych przy wejściu do kościoła (niedziele). Na każdej 
Mszy Św. niedzielnej powinno być od 4 do 7 wolontariuszy, 
tak aby ruch przy drzwiach wejściowych był płynny. 
 

UWAGA!  
W przypadku małej liczby wolontariuszy dyżurujących przy 
drzwiach, będą powstawać długie kolejki czekających 

 
 

 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 

 
 
 


