
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. 

CZUWANIE TAIZE 
Zapraszamy w każdy I piątek miesiąca po wieczornej 

Eucharystii na czuwanie modlitewne przy śpiewie 
kanonów z Taize 

 

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
 PAŹDZIERNIK – MIESIĄC RÓŻAŃCOWY 

W tym tygodniu rozpoczniemy miesiąc październik, który  
w polskiej tradycji związany jest z modlitwą różańcową.  
NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE 
Wtorek-piątek: 18:15 
Soboty i niedziele: 17.15 
 

 II TACA 
Dziś zbierzemy II tacę na fundację Dzieło Nowego 
Tysiąclecia – fundusz stypendialny dla ubogiej młodzieży. 
 

 KAWIARENKA 
Wznawiamy po przerwie wakacyjnej działanie naszej 
niedzielnej kawiarenki. Nie tylko można zabierać ciasta  
w plastikowych opakowaniach, lecz można usiąść do stolika 
przy kawie czy herbacie. W dzisiejszą niedzielę poprowadzą 
rodzice Polskie Szkoły im. św. Faustyny w Slough 
 

 SPOTKANIA  MŁODZIEŻOWE 
Zapraszamy młodzież na spotkania. Najbliższe spotkanie 
odbędzie się w dzisiejszą niedzielę 17 października o godz. 
14.00 i będzie trwają do około 17.00 
 

 BIERZMOWANIE DLA DOROSŁYCH 
Zapraszamy dorosłe osoby, które nie przyjęły w wieku 
szkolnym bierzmowania do przygotowania w formie  
sześciu katechez. Spotkanie pierwsze będzie  
6 listopada o godz. 19.00 i będzie odbywać się co tydzień.  
 

  ZAPISY DO PARAFII – 1700 parafian 
Półtora roku temu - od 1 stycznia 2020 r. Ze względu na 
zmianę w przepisach GDPR , ruszyły zapisy do Parafii. Każdy 
uczęszczający do naszego kościoła jest zaproszony do 
wypełnienia formy dostępnej na naszej stronie 
internetowej. Obecnie mamy zapisanych do Parafii około 
1700 osób. Prosimy wszystkich zapisanych do Parafii  
o obecność na liturgiach niedzielnych oraz do 
uczestniczenia w kosztach utrzymania Parafii. 
 

 KATECHEZY DO CHRZTU 
Od października tego roku zmieniają się w naszej Parafii 
katechezy przedchrzcielne. Będą odtąd organizowane 
kwartalnie. Dotyczą one rodziców i rodziców chrzestnych, 
których dzieci będą ochrzczone w naszej parafii lub  
w Polsce oraz tych którzy pragną zostać chrzestnymi 
(katechezy powinny zostać przeżyte przed otrzymaniem 
zaświadczenia). Obecnie trwają katechezy przewidziane na 
październik i dotyczą dzieci, które będą chrzczone  
w miesiącach: październik, listopad, grudzień lub później. 
Następne katechezy będą się odbywać się w styczniu. 
Zapisy przez stronę internetową 
 
 

 KANCELARIA PARAFIALNA 
Kancelaria parafialna czynna w budynku probostwa 
(wejście od strony drogi) w każdą środę po Mszy Świętej 
porannej: 11:00-12:00 oraz w czwartek po Mszy Świętej 
wieczornej: 20:00-21:00. 
 

CO TO JEST GIFT AID? (m.in. żółte koperty) 
Jest to akcja zachęcająca wszystkie osoby płacące podatek 
dochodowy, by wypełniły i podpisały Deklarację, która stwierdza, 
że wszystkie ofiary składane przez sygnatariusza na rzecz 
organizacji dobroczynnej (w naszym przypadku Polish Catholic 
Mission, którą tworzą wszystkie Lokalne Polskie Misje Katolickie 
w Anglii i Walii) powinny być traktowane jako ofiary “Gift Aid”.  
Na mocy tej Deklaracji parafia otrzymuje od Urzędu 
Podatkowego zwrot podatku zapłaconego przez ofiarodawcę  
w wysokości 25 pensów za każdego wpłaconego funta. 

 

ABY OFIARA ZŁOŻONA NA PARAFIĘ MOGŁA BYĆ TRAKTOWANA 
JAKO “GIFT AID”, MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE TRZY WARUNKI: 

1. Ofiarodawca musi uprzednio podpisać DEKLARACJĘ GIFT 
AID. Jest to deklaracja, która ma specjalnie zatwierdzony tekst. 
Wszystkie Deklaracje podpisane po roku 2000 nadal są ważne. 

2. Ofiarodawca płaci podatek w Wielkiej Brytanii 
3. Zwrot podatku, o który ubiega się parafia, nie przekracza 

podatku zapłaconego w danym roku przez ofiarodawcę. 
 

KTO MOŻE PODPISAĆ FORMULARZ GIFT AID ? 
Każda osoba, która otrzymuje jakikolwiek dochód (praca, 
emerytura, procent bankowy od oszczędności) od którego płaci 
brytyjski podatek dochodowy (UK Income Tax) może podpisać taką 
deklarację. Formularz “Gift Aid” mogą podpisać zarówno rezydenci 
UK, jak i osoby przebywające w Wielkiej Brytanii czasowo i płacące 
brytyjski podatek dochodowy. 
 
 

* *        * 
Dnia 20. września w wieku 89. lat zmarła  

Śp. DANIELA MACIEJEWSKA 
Od wielu lat była związana z naszą Parafią.  

Zmarła otoczona bliskimi. 
 

Msza Święta pogrzebowa odbędzie się 20-go października  
o godz. 11.45 w naszym kościele. Po uroczystościach w 
krematorium rodzina zaprasza do polskiego klubu na 
Stoke Poges do restauracji  MY QUEEN. Pochowanie 

prochów do grobu odbędzie następnego dnia o godz. 
13.45 na cmentarzu w Slough  

 
*    *    * 

Dnia 12. października w wieku 89. lat zmarła  

Śp. ELISABETH MARY KWAŚNIEWSKA 
W czasie pobytu Księży Marianów w naszej Parafii pomagała na plebanii 

 
Msza Święta pogrzebowa odbędzie się 25-go października  
o godz. 11.00 w kościele parafii St. Joseph w Maidenhead 


