
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
 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 ciasta 
przygotowała młodzież, która w ten sposób zbiera środki na 
wyjazd wakacyjny do Medjugorje 
 

 KALENDARZE NA ROK 2022 
W dzisiejszą niedzielę po Mszach Św. o godzinie 8.00 10.00 
i 12.00 członkowie Związku Podhalan w Wielkiej Brytanii  
i Irlandii Północnej będą rozprowadzali swoje kalendarze na 
rok 2022. Bardzo proszą o wsparcie ich organizacji w postaci 
wolnych datków za kalendarz. 
 

 WIEŃCE ADWENTOWE i KARTKI ŚWIĄTECZNE 
W przyszłym tygodniu– 28 listopada rozpoczniemy  
w liturgii okres Adwentu. Z tego względu młodzież 
przygotowuje ręcznie wykonywane wieńce adwentowe  
i kartki świąteczne. W ten sposób pragnie zebrać środki na 
wakacyjny wyjazd na Festiwal Młodzieży do Medjugorje. 
Potraktujmy zakup wykonanych przez młodzież rękodzieł 
jako nasza cegiełka na ich wyjazd. 
 

 KURS PODSTAW TEOLOGII 
Z wielką radością zapraszamy na I cz. kursu „Podstawy 
teologii: Dogmatyka dla każdego". 
 

Dlaczego taki kurs? Dlatego, że w moim rozeznaniu ma 
szanse stać się odpowiedzią na wiele pytań, które nosicie  
w sobie. Kto z Was nie został choć raz zapytany w pracy  
o swoją wiarę, Kościół, moralność? Kto z Was nie musiał 
tłumaczyć dlaczego i jak wierzy swoim dzieciom a może 
nawet swoim niepraktykującym przyjaciołom lub członkom 
swojej rodziny? 

• Kurs organizujemy razem z wykładowcami 
Archidiecezjalnego Centrum Formacji Pastoralnej  
w Katowicach. 
• Kurs składa się z pięciu zjazdów - spotkań  
o charakterze wykładów (pięć sobót, raz w miesiącu). 
• Każdy zjazd trwa od 10.00-18.00 w St. Joseph Parish 
Hall w Maidenhead: 26 luty; 26 marzec; 23 kwiecień; 28 
maj; 25 czerwiec 
 

Koszty: 
 Każdy zjazd, raz w miesiącu, od lutego do czerwca 

kalkulowany jest po £20 od osoby. Razem  
(5 sobót) daje to cenę £100 za całość. 

 Połowę tej sumy - £50 należy zapłacić przy zapisie,  
a resztę można przynosić w całości na pierwsze spotkanie 
lub w ratach w czasie kolejnych 

 W cenie wliczone są koszty podróży wykładowcy  
z Polski oraz zakwaterowanie w czasie pobytu w UK, 

honorarium za przeprowadzony wykład, wynajem sali, 
obiad w formie cateringu. Reszta jest przeznaczona jako 
dotacja na potrzeby polskiej Parafii w Slough. Zapisy przez 
stronę internetową parafii lub w zakrystii 
 

 KATECHEZA ADWENTOWA 
Zapraszamy przedstawicieli rodzin na katechezę 
adwentową w pierwszy piątek miesiąca tj. 3-go grudnia  
o godz. 19.45 (po Mszy Św. wieczornej). W ten sposób 
chcemy w naszej Parafii wrócić do tradycji sięgającej 
starożytności chrześcijańskiej, gdzie przed Ważnymi 
okresami liturgicznymi, Ojcowie Kościoła zapraszali 
wiernych do przeżycia wprowadzającej katechezy (m.in. 
katecheza adwentowa, wielkopostna, paschalna, 
mistagogiczna). W tym duchu planujemy najbliższą 
katechezę adwentową 3-go grudnia o godz. 19.45. 
Zapraszamy, aby z każdej rodziny pojawiła się choćby jedna 
osoba, która wysłuchaną katechezę przekaże swoim 
domownikom. 
 

 INTENCJE MSZY ŚW. NA ROK 2022 
Przyjmujemy intencje mszalne na Nowy Rok 2021. 
Pomyślmy o rocznicach i jubileuszach, o naszych bliskich 
których możemy w ten sposób otoczyć modlitwą całego 
Kościoła.  Intencje możemy zamawiać osobiście w zakrystii lub 
internetowo (możliwość tylko dla naszych parafian) 
 

 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. 
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. 
 
 

* *        * 
Dnia 29. października w wieku 88. lat zmarła  

Śp. MARIA SWERHUN 
 

Msza Święta pogrzebowa odbędzie się 26-go listopada  
o godz. 1o.30 w parafii św. Etelberta w Slough  

 
* *        * 

Dnia 12. listopada w wieku 74. lat zmarła  

Śp. TERESA BALL 
Msza Święta pogrzebowa odbędzie się 6-go grudnia  

o godz. 13.00 w naszym kościele zaś w Krematorium o 14.30.  


