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”

CZUWANIE TAIZE

spotkania w każdy wtorek o 19.00.
Kontakty: Milena 07830237369,
Olga 07707830681

Zapraszamy w każdy I piątek miesiąca po wieczornej
Eucharystii na czuwanie modlitewne przy śpiewie
kanonów z Taize

DOMOWY KOŚCIÓŁ

ADORACJA 24h

Pary małżeńskiej szukającej dla siebie drogi duchowego
rozwoju zapraszamy na spotkania. Więcej informacji u
duszpasterzy.

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

KSIĘGARNIA PARAFIALNA
WIELKIE OTWARCIE
Z radością zapraszamy wszystkich do księgarni,
która mieści się w naszym kościele na I piętrze.
W ofercie znalazły się dewocjonalia i książki
sprowadzane z Polski z najbardziej poczytnych
wydawnictw i sklepów.
Księgarnia czynna po każdej Mszy Św. niedzielnej.
Całkowity dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na
potrzeby naszej Parafii a wszyscy zaangażowani w jej
funkcjonowanie dają swój czas jako wolontariusze.
 UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI
MARYI - NOWY ROK - 1 STYCZNIA 2022

Święto ku czci Maryi jako Matki Bożej (gr. Theotokos)
zostało wprowadzone do kalendarza liturgicznego dopiero
w 1931 r., czyli równe 1500 lat po tym, jak biskupi
zgromadzeni na soborze w Efezie ogłosili dogmat o Boskim
Macierzyństwie Maryi. Początkowo obchody święta
ustalono na 11 października, ale w 1969 r. przeniesiono je na
1 stycznia. Wówczas zaliczono je także w poczet
uroczystości nakazanych.
W tym dniu w naszym kościele Msze Święte będą o
godzinie: 10.00, 12.00 i 18.00

WARTO WIEDZIEĆ!

Z racji na rangę Uroczystości Bożej Rodzicielki Maryi, Msza
Święta w sobotę 1 stycznia o godz. 18.00 nie będzie
wyjątkowo Mszą Świętą niedzielną.

 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. 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

 KANCELARIA PARAFIALNA

Kancelaria parafialna będzie nieczynna w tygodniu przed
Świętami oraz w tygodniu przed Nowym Rokiem

 PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy wszystkim osobom za przygotowanie naszej
świątyni na Uroczystości Bożego Narodzenia: osobom
dekorującym,
sprzątającym,
scholii
parafialnej,
wolontariuszom pilnującym parkingu

 PARKING PARAFIALNY

Przypominamy wszystkim parkującym samochody aby
zostawiać szeroki pas bezpieczeństwa wokół kościoła. Jest
to konieczne dla zapewnienie bezpiecznego dojazdu
strażaków lub karetki pogotowia. W najbliższych czasie
chcemy dodatkowo oznaczyć nasz parking odpowiednimi
znakami.

 WOLONTARIAT

Potrzebujemy chętne osoby do posługi sprzątania naszej
świątyni (sobota, sugerowana pora to godz. 14:30 - na dany
termin zgłasza się jedna osoba i dobiera kilka innych do
pomocy) Chętne osoby proszone są o zgłaszanie przez link
dostępny
na
naszej
stronie
internetowej
(www.parafiaslough.org) lub bezpośrednio w zakrystii
*

*

*

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.

