
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 

 
 
 NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

W dzisiejszą niedzielę 23 maja, przeżywamy Uroczystość 
Zesłania Ducha Świętego - Pięćdziesiątnica. Jest jeden z 
najważniejszych uroczystości naszej wiary. Tak jak Wielki 
Post przez 40 dni prowadzi do Wigilii Paschalnej tak okres 
wielkanocny trwający przez 50 dni, prowadzi nas do Wigilii 
Zesłania Ducha Świętego. Jest dzień narodzin Kościoła. 
 
 ZBIÓRKA DLA NIKODEMA -CIASTA NA WYMOS 

Dziś w naszej parafii odbędzie się zbiorka połączona z 
kiermaszem ciast na rzecz rocznego Nikodema, który 
choruje na rdzeniowy zanik mięśni typu pierwszego (SMA1). 
Ogólnym celem jest zebranie 9,5mln złotych na terapie 
genowa, która zatrzyma chorobę a Nikodem będzie żył i 
będzie mógł się rozwijać. Zachęcamy do przyłączenia się do 
zbiorki na tak szczytny cel- ratowanie życia dziecka. Zbiorka 
organizowana jest przez przyjaciół Nikodema i jego 
rodziców przy pomocy Diakonii Miłosierdzia oraz naszej 
parafii. 
 
 NABOŻEŃSTWA MAJOWE 

Zapraszamy na nabożeństwa majowe, w tygodniu i sobotę 
30 min przed każdą Eucharystią. 
 
 ŚWIĘTO NAJWYŻSZEGO KAPŁANA 

W najbliższy czwartek będziemy obchodzić święto Jezusa 
Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Święto to 
zostało ustanowione przez papieża Benedykta XVI jako 
pamiątka po w roku poświęconym kapłaństwu. 
 
 WYJAZD WEKKENDOWY 

W tym tygodniu kończą się katechezy wielkanocne. 
Uwieńczeniem tego czasu jest wyjazd weekendowy, na który 
zapraszamy wszystkich uczestników katechez oraz 
pozostałych parafian. Zainteresowane osoby prosimy o 
kontakt w czasie ostatnich katechez we wtorek i czwartek. 

 

 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 

 
 
 
 

Dnia 16 maja w wieku 54 lat zmarła 
Śp. JOANNA DORE 

Joanna Dore z domu Skwirzyńska, ur. 2-go sierpnia 1966 roku w 
Slough. Była związana z nasza Parafią od ponad 20 lat. Ostatnie 

lata swojego życia spędziła mieszkając w północnej Anglii. 
 

Msza Święta pogrzebowa odbędzie się w naszym kościele  
dnia 4. czerwca o godz. 12:45 

 

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie! 
A światłość wiekuista niechaj jej świeci,  

niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen 

http://www.parafiaslough.org/

