
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.  
 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 4/5 czerwca będzie miała miejsce nasza comiesięczna, 
nocna adoracja. Rozpoczynamy po Mszy Św. w piątek  
o godz. 20.00, kończymy w sobotę o godz. 08:00. 
 

 ŚPIEWY Z TAIZE 
W pierwszy piątek miesiąca chcemy czuwać przy Panu przy 
śpiewie kanonów z Taize od godz. 20:00 do 21:00. 
 

 NOCNA SPOWIEDŹ 
Spowiedź Święta w nocy, dla zapracowanych, zabieganych 
i zmęczonych będzie miała miejsce tradycyjnie w pierwszy 
piątek miesiąca od godz. 20.00 do ostatniego penitenta. 
 

 BOŻE CIAŁO 
W przyszłym tygodniu będziemy przeżywać Uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Zachęcamy duchowo 
aby przygotować się przez Sakrament Spowiedzi Św.  
Z uwagi na sytuację trwającej pandemii nie odbędzie się 
procesja eucharystyczna.  
 

 URLOP KS. ŁUKASZA 
W czerwcu na swój urlop udaje się ks. Łukasz. Jeśli ktoś  
z Parafian chciałby poprosić go intencję Mszy Św 
w czasie jego wakacyjnego  pobytu prosimy o podejście do 
ks. Łukasza. 
  

 GIFT AID 
W przyszłą niedzielę będzie w kawiarence dyżurowała 
osoba odpowiedzialna w naszej parafii na GIFT AID. Bardzo 
prosimy aby po Mszy Świętej każdy kto przekazuje ofiary 
jako GIFT AID (żółte koperty) podszedł do niej na moment 
sprawdzić swoje dane. Jest dla nas bardzo ważne. 

 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 DOARE 

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. (piątek) czerwca o godz. 12:45 

 
 

 
 

Dnia 24 maja w wieku 40 lat zmarł 
Śp. ZBIGNIEW JÓZEF SARZYŃSKI 

 

Msza Święta pogrzebowa odbędzie się w naszym kościele  
dnia 5. czerwca (sobota) o godz. 08.00 

 

Rodzina zamiast kwiatów prosi uczestników pogrzebu  
o ofiarowanie intencji Mszy Św. 

 
 

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

niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen 

http://www.parafiaslough.org/

