
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
 WIEŃCE ADWENTOWE i KARTKI ŚWIĄTECZNE 

W przyszłą niedzielę młodzież będzie sprzedawać wieńce 
adwentowe. 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 
 

 RORATY 
Zapraszamy do przeżywania tegorocznych rorat od wtorku 
do piątku o godz. 19.00. Pamiętajmy aby zabrać z domu 
lampiony/tea light’y/ świeczki z okapnikiem 
 

 KARTKI  ŚWIĄTECZNE I OPŁATKI 
Od dzisiejszej niedzieli w kawiarence można nabywać kartki 
świąteczne oraz opłatki świąteczne. W tym roku nie sprzedajemy 
świec CARITAS. 
 

 KAWIARENKA 
Zapraszamy po Mszach Świętych do naszej niedzielnej 
kawiarenki. Nie tylko można zabierać ciasta w plastikowych 
opakowaniach, lecz można usiąść do stolika przy kawie czy 
herbacie. W dzisiejszą niedzielę ciasta przygotowali 
członkowie Drogi neokatechumenalnej. Istnieje możliwość 
płacenia kartą 
 

 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: 26go lutego; 26go marca; 23go 
kwietnia; 28go maja; 25go czerwca 
 

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 

 
 

 KATECHEZA ADWENTOWA 
Zapraszamy przedstawicieli rodzin na katechezę 
adwentową w drugi piątek miesiąca tj. 11-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, wierni byli zaproszeni do przeżycia 
wprowadzającej katechezy 
 

 OGŁOSZENIE NIECODZIENNE 
Nasz parafianin – Paweł, prowadzi firmę, która zajmuje się 
sprowadzaniem z Polski, z Podlasia, wysokiej jakości wędliny 
oraz inne przetwory. Za tydzień – 12 grudnia, będzie 
możliwość degustacji i złożenia zamówienia na Święta. 
 

 JARMARK BOŻONARODZENIOWY 
W dniach 11-12 grudnia tj w sobote i niedziele  od godziny 
12 w Polskim Klubie w Slough odbywać się będzie 
Jarmark Bożonarodzeniowy, Mikołajki, Polski Buffet. 
Dochód ze sprzedaży wiązanek świątecznych będzie 
przeznaczony na wyjazd naszej młodzieży do 
Medjugorje 
 

 II TACA 
W dzisiejszą niedzielę zbierzemy drugą tacę na Instytut 
Polski Akcji Katolickiej (IPAK) 
 

 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 
 
 

SKLEPIK PARAFIALNY 
 

wielkie otwarcie 12 grudnia 
 

Z wielką radością pragniemy ogłosić otwarcie sklepiku 
parafialnego, który w swojej ofercie będzie posiadać książki 
katolickie oraz dewocjonalia. Uroczyste otwarcie 
planujemy na niedzielę 12-go grudnia. Warto wykorzystać tę 
sposobność na zakup prezentów świątecznych 
 

KSIĄZK I ,  DEWOCJONAL IA,  IKONY  
 

 

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 
 

* *        * 
Dnia 29. listopada w wieku 87. lat zmarła  

Śp. IRENA PACUŁA 
Termin Mszy Świętej pogrzebowej zostanie  

ustalony w najbliższym czasie 


