
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 
 

W dzisiejszą niedzielę szczególnie polecamy książki 
jednego z najbardziej poczytnych polskich biskupów, 
książki autorstwa abp. Grzegorza Rysia, arcybiskupa 
łódzkiego.  
 

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. 

 
 

 

 NOWY WIKARIUSZ 
Bardzo serdecznie witamy w naszej Parafii nowego 
wikariusza – księdza Łukasza Nizio. Życzymy księdzu 
Łukaszowi wiele Bożego błogosławieństwa i darów Ducha 
Świętego w Jego kapłańskiej posłudze 
 

 ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 
Dzisiejszą niedzielą kończymy liturgiczny okres Bożego 
narodzenia i rozpoczynamy okres zwykły. Podtrzymujemy 
jednak polską tradycję śpiewania kolęd aż do Święta 
Ofiarowania Pańskiego 
 

 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 przygotowały osoby z 
grupy odmawiającej Koronkę do Bożego Miłosierdzia przed 
Mszami Świętymi. 
 

 BIERZMOWANIE (modlitwa i próba) 
W przyszłym tygodniu – 16go stycznia o godz. 15.00 
będziemy przeżywać w naszej Parafii bierzmowanie, 
którego będzie udzielał Ksiądz Rektor Stefan Wylężek. 
Zapraszamy młodzież na próbę w czwartek o godz. 19.45. 
 

 ROCZNA SKŁADKA 
Prosimy naszych Parafian o jednorazową tzw. składkę 
roczną za ubiegły rok 2021. Sugerowana ofiara od rodziny 
to £50, od osób samotnych £30. W tym roku jest to dla nas 
tym bardziej ważne, że rozpoczęliśmy remont kuchni 
(pierwszy od czasu budowy kościoła). W przyszłym 
tygodniu będziemy rozdawać wszystkim białe koperty  
z rokiem 2021. 
 

 KOLĘDA 

Z uwagi na sytuację pandemiczną nie przewidujemy w tym 
roku odwiedzin kolędowych. 
 

 KATECHEZA PRZED CHRZTEM 
W najbliższy wtorek o godz. 19.45 rozpoczynamy 
styczniowy cykl katechez. Zapraszamy rodziców oraz 
rodziców chrzestnych. 
 

 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 lutego, 26 marca, 23 kwietnia, 28 
maja, 25 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 

 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 
 

 RÓŻANIEC ZA KAPŁANÓW 

W czwartki po Mszy Świętej około godz. 19.45 zapraszamy 
na różaniec w intencji kapłanów. 
 

 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 lub w zakrystii 
 

 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 


