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Ewangelia 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku 
u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało.  
W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność 
jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat 
przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. 
Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je 

przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, 
ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego 
chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. 

 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 

 
 

02/01 

NIEDZIELA 
 

II NIEDZIELA PO 
NARODZENIU 
PAŃSKIM 

08.00 
10.00 
12.00 
18.00 

Śp. Jerzy Żabicki (int. gregoriańska) 
Śp. Stanisław Kunecki w 1. rocznicę śmierci 
W intencji Stanisławy Koseli z okazji 104. rocznicy urodzin (int. rodziny) 
W intencji zmarłych rodziców Leokadii i Mariana Jędrzejczyk o łaskę przebaczenia 
grzechów i wieczne zbawienie 

04/01 WTOREK 
19.00 1) Śp. Jerzy Żabicki (int. gregoriańska) 

2) W int.Michała o Boże błogosławieństwo na czas egzaminów oraz  w int. rodziny 

05/01 ŚRODA 
10.15 
19.00 

Śp. Jerzy Żabicki (int. gregoriańska) 
Msza Święta wigilijna: O Boże błogosławieństwo dla Jasia, Eweliny i Darka 

06/01 
CZWARTEK  

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA 
PAŃSKIEGO 

10.15 
 

19.00 

Dziękczynna z okazji urodzin Juliana Wołoszyn z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie i potrzebne łaski dla całej rodziny 
Śp. Jerzy Żabicki (int. gregoriańska) 

07/01 PIĄTEK 
10.15 
19.00 

Śp. Jerzy Żabicki (int. gregoriańska) 
O przebaczenie grzechów i łaskę nieba dla Michała, Franciszka i Tomasza 

08/01 SOBOTA 
18.00 1) Śp. Jerzy Żabicki (int. gregoriańska) 

2) Śp. Józef i Fiorynda Kurowski 

09/01 

NIEDZIELA 
 

ŚWIĘTO CHRZTU 
PAŃSKIEGO 

08.00 
10.00 
 
 
12.00 
 
 
18.00 

Śp. Emilia Martul w rocznicę śmierci (int. córki) 
1) W intencji zmarłych rodziców Grażyny i Mieczysława Terki o łaskę przebaczenia 
grzechów i wieczne zbawienie  
2) W intencji Laury Sapała o łaskę zdrowia oraz w intencji chorych dzieci 
1) W intencji Reginy Rachowieckiej z okazji Z okazji 93. urodzin o Boże 
błogosławieństwo 
2) Śp. Jerzy Żabicki (int. gregoriańska) 
O łaskę przebaczenia i wieczne zbawienie 

 

SPOWIEDŹ  ŚWIĘTA  
 
 

Spowiedź Święta w niedziele:  nie spowiadamy 
Spowiedź Święta w tygodniu:  
Wtorek:   18.00 – 18:50 
Środa:   09:45 – 10:10, 18:00 – 18:50  
Czwartek:  18.00 – 18:50 

Piątek:  09:45 – 10:10, 18:00– 18:50  
Sobota: 17:00 – 17:50 
 

SPOWIEDŹ DLA ZAPRACOWANYCH 
I piątek miesiąca: 20.00 – 21.00  
(lub ostatniego penitenta) 

 

 

KANCELARIA PARAFIALNA 
 

Środa: 11.00 – 12.00 (po Mszy Św.  porannej) Czwartek: 20.00 – 21.00 (po Mszy Św. wieczornej)

mailto:parafiaslough@gmail.com


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
 

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 TRZECH KRÓLI 
W najbliższą czwartek będziemy przeżywać Uroczystość 
Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Zapraszamy na Msze 
Święte o godz. 10.15 i 19.00. Dodatkowo Msza Święta we 
środę o godz. 19.00 będzie już z Uroczystości  Objawienia. 
 

 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 
 
 

 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. 

http://www.parafiaslough.org/

