
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

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 

 

Drodzy bracia i siostry! 
 

Odpust naszej Parafii jest dobrą okazją, aby 
wyrazić Bogu wdzięczność za naszą świątynię. 
Wybudowana dzięki wielkiej determinacji naszych braci  
i sióstr oraz poświęcona przez abp. Szczepana Wesołego 
w 1984 r. do dziś nam służy jako "nasz polski kościół"  
w Slough. Warto wiedzieć, że jest to jeden z niewielu  
w Anglii wybudowany przez Polaków od początku do 
końca (od zakupu ziemi aż do ostatniej cegły)  

W dzień odpustu ogarniamy naszą modlitwą 
wszystkich budowniczych i fundatorów. Dla zmarłych 
prośmy o łaskę nieba a dla żyjących o wszelkie Boże 
błogosławieństwo. 

W kontekście Święta Bożego Miłosierdzia 
odczytujemy naszą wspólnotę i naszą świątynię  
w kluczu daru: otrzymujemy je jako wyraz Bożego 
Miłosierdzia. Pan troszczy się o Ciebie: dlatego daje 
nam braci i siostry oraz to miejsce.  

W dniu odpustu będziemy gościć w nasze 
Parafii Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii 
- ks. Stefana Wylężka, który wygłosi słowo odpustowe 
na Mszach Świętych o godz. 10.00 i 12.00. 

W odpust parafialny pragniemy poświęcić 
nowe konfesjonały.  Obrzędu tego dokona ks. Rektor 
Stefan Wylężek. Szukamy sponsorów, którzy chcieliby 
przekazać większą kwotę jako wyraz wdzięczności za 
otrzymane łaski w Spowiedzi Św. Dla wielu Sakrament 
Spowiedzi uratował życie, rodzinę, małżeństwo, 
powołani. Łączny koszt budowy: £6000.  Dotychczas 
zebraliśmy datki (£3450): 

• £ 150 – mniejsze datki łącznie 
• £100 – od dwóch parafian (razem £200) 
• £200 – od czterech parafian (razem £800) 
• £300 – od jednego małżeństwa 
• £1000 –od jednego małżeństwa 
• £1000 –od księży (ks. Łukasza i ks. Leszka) 

Dziękuje Wam wszystkim z serca, że budujecie 
naszą Wspólnotę swoją wiarą, poświęconym czasem, 
wielką uczynnością i hojnością, uśmiechem oraz Waszą 
otwartością. W ten sposób staje się ona domem dla 
wszystkich naszych braci i sióstr. 

 

Pragnę także podziękować Wam wszystkim za 
wsparcie jakie my – duszpasterze, otrzymujemy od 
Was. Przykładów jest cała lista i ciężko je wszystkie 
wymienić. Po prostu - czujemy się przez Was bardzo 
kochani.   

 

Wasze wsparcie jest tym szczególne w tym 
czasie, że wiele naszych Seniorów, na których zawsze 
mogliśmy liczyć z uwagi na izolację musiało pozostać 
w domach. Wsparcie młodszego pokolenia okazało się 
wtedy na wagę złota. Wsparcie duchowe, 
emocjonalne i finansowe pozwoliło nam przetrwać 
ten trudny czas pandemii.  

Dziękujemy Bogu, że pozwolił nam razem iść 
drogą wiary! 

Ks. Leszek i ks. Łukasz 
 
 

 KATECHEZY WIELKANOCNE 

Gorąco zapraszamy wszystkich na katechezy 
wielkanocne w naszej Parafii. Zaproszenie kierujemy do 
wszystkich, którzy: 
 szukają pogłębienia wiary 
 wracają do Boga po wielu latach 
 wracają do wspólnoty po miesiącach izolowania  

z powodu pandemii 
 są zmęczeni swoją sytuacją życiową 
 stawiają Bogu wiele pytań 
 

Cykl katechez trwa 7 tygodni we wtorki i czwartki o 20.00. 
Pierwsza katecheza 13 kwietnia o godz. 20.00 

 
 

 II TACA 
W dniu naszego odpustu zbierzemy II tacę na biuro 
centralne Polskiej Misji w Londynie, które w czasie 
pandemii przeżywa trudności finansowe. 
 

 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 


