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









 UROCZYSTOŚĆ 3 MAJA
W poniedziałek - 3 maja przeżywamy Uroczystość NMP
Królowej Polski (nasz drugi odpust). Jest to również dzień
modlitw w intencji polonii ustanowiony przed Episkopat
Polski. Zapraszamy w tym dniu na Msze Św. o godz. 09.30
oraz 19.00.
 PIERWSZY CZWARTEK I PIĄTEK
W pierwszy czwartek zapraszamy do modlitwy w intencji
kapłanów oraz o nowe powołania, w pierwszy piątek
chcemy uczcić Najświętsze Serce Pana Jezusa.
 ADORACJA NOCNA
Z 7/8 maja będzie miała miejsce nocna adoracja. Z racji na
dekorowanie i sprzątanie kościoła do uroczystości I Komunii
Św., adoracja rozpocznie się wyjątkowo od godz. 01.00 i
będzie trwać do 08.00 rano.
 ŚPIEWY Z TAIZE i NOCNA SPOWIEDŹ
W pierwszy piątek miesiąca chcemy czuwać przy Panu przy
śpiewie kanonów z Taize od godz. 19.45 do 21.00. W czasie
czuwania będzie trwała Spowiedź się do godz. 21.oo
 NOWE KONFESJONAŁY
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za sfinansowanie
budowy nowego konfesjonału. Zebraliśmy £6.540.00.
Kwota na przerosła wszelkie oczekiwania. Po wpłaceniu na
konto zostanie przekazana jako zaliczka na pokrycie
kosztów instalacji przeszklenia do powstającej księgarni.
 CIASTA NA WYNOS
Zachęcamy wszystkich do skorzystania z możliwości wzięcia
ciast na wynos w plastikowych opakowaniach. Ofiara za ciasta
jest przeznaczona na działalność Szkoły Języków Ojczystych
im. Henryka Sieniewicza w Slough. Ciasta przygotowali
rodzice uczniów.
 II TACA
W przyszłą niedzielę zostanie zebrana II Taca na Fundację
Jana Pawła II
 POMOC DLA SŁAWKA DANIELA
Syn naszej parafianki uległ wypadkowi. Modlimy się za Niego
już dłuższy czas. Na prośbę rodziny przedstawiamy prośbę:

We wrześniu 2020 Slawek Daniel w wyniku omdlenia i upadku
doznał poważnego urazu mózgu. Potrzeba jeszcze dużo czasu
i intensywnej rehabilitacji, aby Slawek mógł opuścić szpital o
własnych nogach. Rodzina robi wszystko, aby Slawka
przetransportować do polski i aby miał szanse na dalsza
rehabilitacje. Niestety, koszty transportu medycznego, dalszej
rehabilitacji, a następnie opieki, lekarstw i utrzymania w Polsce
przekraczają możliwości rodziny. Nie jest łatwo prosić o
pomoc, ale walczymy o Slawka, on by to samo zrobił dla
każdego z nas. Bog zapłać za każdą pomoc. Prosimy o wpłaty
na zbiórkę www.justgiving.com/crowdfunding/natalia-daniel
E-mail do córki: natidaniel92@gmail.com.
Zbiorka jest również udostępniona na prosilu Facebook
Natalia Daniel
Datek można złożyć przy wyjściu z kościoła


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.


KURS PRZEDMAŁZEŃSKI

W maju będzie organizowany w naszej Parafii kurs
przedmałżeński. Jest on przeznaczony dla par
posługujących się językiem polskim. Kurs składa się z trzech
spotkań:
I) 16-go maja, niedziela, godz. 19:00:
Teologia małżeństwa i zagadnienia.
II) 23-go maja, niedziela, godz. 19:00
Formacja małżeńska i katecheza domowa
III) 30-go maja, niedziela, godz. 19:00
Poradnia Życia Rodzinnego
Zapisy na kurs odbywają się drogą on-line 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

