
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 

 

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 

 SPOWIEDŹ PRZEDŚWIĄTECZNA 
Zapraszamy na dzień Spowiedzi Świętej przed Świętami  
w poniedziałek 22 marca w dwóch grupach: o godz. 17.00  
i 2o.00. Prosimy przyjść punktualnie abyśmy mogli razem 
rozpocząć. Będzie to ostatnia okazja do przyjęcia tego 
sakramentu przed Świętami. Konieczna jest rezerwacja 
miejsca, aby nie przepełnić świątyni. 
 

 UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA NMP 
W czwartek obchodzimy Uroczystość Zwiastowania. roku 
Od 1995 r. obchodzimy w Kościele Dzień Świętości Życia.   
 

 NIEDZIELA PALMOWA 
Za tydzień - 28 marca, będziemy przeżywać Niedzielę 
Palmową. Prosimy, aby każdy przygotował sobie własną 
palmę i przyniósł w tym dniu na Eucharystię. 
 

 TRIDUMM PASCHALNE 
Zapraszamy do uczestniczenia w najważniejszych dnia 
naszej wiary. Wielki Czwartek, Piątek i Sobota, stanowią 
jedną wielką Liturgię. Znak krzyża rozpoczynający Msze Św. 
w czwartek zakończy się dopiero błogosławieństwem 
rozesłania w sobotę w nocy. Będzie transmisja na YouTube. 
 

WIELKI CZWARTEK 
 Msza Św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 19.oo 

Konieczna rezerwacja miejsc w kościele i miejsc na 
samochód na parkingu (osoby nie posiadające rezerwacji, 
prosimy, aby parkować auto na ulicach wokół kościoła) 
 Adoracja Jezusa w Ciemnicy do godz. 22.00 

 

WIELKI PIĄTEK 
 Ciemna jutrznia o świcie godz. 04.30 (koniecznie 

potrzebne teksty brewiarza np. z telefonu) 
 Droga Krzyżowa o godz. 10.00 
 Liturgia Męki Pańskiej o godz. 15.00 (przynosimy do 

kościoła krzyż, który wisi w domu). Konieczna rezerwacja 
miejsc w kościele i miejsc na samochód na parkingu (osoby 
nie posiadające rezerwacji, prosimy, aby parkować auto na 
ulicach wokół kościoła) 
 Adoracja Bożego grobu do godz. 22.oo 

 

WIGILIA PASCHALNA 
 Ciemna jutrznia o świcie godz. 04.30 (koniecznie 

potrzebne teksty brewiarza np. z telefonu) 
 Adoracja Bożego Grobu do godz. 15:30 
 Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 21.00 

 

 ŚWIĘCENIA POKARMÓW 
Mając na uwadze koniecznie środki bezpieczeństwa, nie 
będzie obrzędu święcenia pokarmów w kościele. 
Zapraszamy jednak, aby każdą rodzina, która chce dokonać 
tego poświęcenia odmówiła modlitwę przed posiłkiem, 
którą specjalnie przygotowaliśmy na tę okazję. 

 ŚWIĘTA WIELKANOCNE 
W Wielkanoc Msze Św. o godz. 10.00, 12.00, 16.00 i 18.00.  Z 
racji na późne zakończenie Wigilii Paschalnej,  
nie będzie Mszy Św. o godz. 08.00. W poniedziałek 
wielkanocny, Msze Święte o godz. 08.00, 10.00, 12.00, 
16.00. Nie będzie Mszy Świętej o godz. 18.00. 
Przypominamy o konieczności rezerwacji miejsc w kościele 
i miejsc na samochód na parkingu (osoby nie posiadające 
rezerwacji, prosimy aby parkować auto na ulicach wokół 
kościoła) 
 

 ODPUST PARAFIALNY 
W Święto Bożego Miłosierdzia nasza Parafia będzie 
przeżywać odpust. Jest to dla nas wyjątkowy dzień, w 
którym dziękujemy Bogu za dar naszej świątyni. Otoczymy 
wszystkich budowniczych i darczyńców naszą modlitwą i 
wdzięcznością.  
 

 POŚWIĘCENIE NOWYCH KONFESJONAŁÓW 
W odpust parafialny pragniemy poświęcić nowe 
konfesjonały, które znajdują się bocznej kaplicy. W tym dniu 
zbierzemy drugą tacę na pokrycie kosztów budowy. 
Zapraszamy również sponsorów, którzy chcieliby 
przekazać większą kwotę jako wyraz wdzięczności za 
otrzymane łaski w czasie Spowiedzi Św. 
 

 CIASTA NA WYNOS 
Zachęcamy do skorzystania z możliwości wzięcia ciast na 
wynos w plastikowych opakowaniach. Domowe Ciasta 
przygotowali rodzice, których dzieci uczęszczają do 
przedszkola w naszym kościele. Można zabierać przy 
głównym wyjściu z kościoła (jest możliwość płacenia kartą) 
 

 OGŁOSZENIE NIECODZIENNE 
Nasz parafianin – Paweł, prowadzi firmę, która zajmuje się 
sprowadzaniem z Polski, z Podlasia, wysokiej jakości wędliny 
oraz inne przetwory. W dzisiejszą niedzielę będzie możliwość 
degustacji i złożenia zamówienia na Święta Wielkanocne.  
 

 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 

 

W wieku 91 lat zmarł 
Śp. Bolesław Wojniak 

 

Pogrzeb się odbędzie się we Włoszech gdzie mieszkał od 1968.  
Do tego czasu mieszkał i pracował w Slough. Msza Św. w Jego 

intencji zostanie odprawiona  21.04, godz.09.30 w naszym kościele 


