
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 
 

NOWOŚĆ! 
KALENARZE NA ROK 2022  

ze zdjęciami naszego kościoła 
 

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. 

 
 

 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 przygotowała rodzina 
państwa Miara. Jest możliwość płatność kartą. 
 

 BIERZMOWANIE 
W dzisiejszą niedzielę –  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). Ofiary prosimy 
wkładać do specjalnych – białych kopert z nadrukiem  
rok 2021. Osoby, które przekazują ofiary jako GiftAid 
prosimy aby czytelnie wypełniły kopertę. 
 

 WPROWADZENIE RELIKWII 
W pierwszą niedzielę lutego – 6-go lutego, będziemy gościć 
w naszej parafii franciszkanów z Krakowa, którzy przybliżą 
nam postacie pierwszych błogosławionych polskich 
misjonarzy-męczenników – bł. Michała Tomaszka i bł. 
Zbigniewa Strzałkowskiego – zamordowanych w Peru 
9.08.1991 a wyniesionych na ołtarze 5.XII.2015 r. Na Mszy 
św. o godz. 10.00 przekażą i zainstalują w naszej Parafii 
relikwie męczenników 1 stopnia „ex ossibus” – cząstki ich 
kości. 

Po każdej Mszy św. przy wyjściu z kościoła każdy będzie 
mógł otrzymać dla siebie i dla swojej rodziny relikwie 
drugiego stopnia „ex-indumentis” (czyli cząstki ich ubrań). 
Tam również będzie można złożyć do puszki ofiarę na misje 
franciszkańskie, jako podziękowanie za słowo Boże i 
otrzymane relikwie i nabyć materiały drukowane związane 
z męczennikami, książki, filmy, obrazki, oraz różańce z 
relikwiami męczenników 
 

 KURS PODSTAW TEOLOGII 
Z wielką radością zapraszamy na I cz. kursu „Podstawy 
teologii: Dogmatyka dla każdego". 
Dlaczego taki kurs? Kto z nas nie został choć raz zapytany 
w pracy o swoją wiarę, Kościół, moralność? Kto z nas 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: 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 
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 
 

 POWITANIE 
Witamy w naszej Parafii ks. Piotra Jutkiewicza, kapłana 
archidiecezji warszawskiej, studenta Biblicum w Rzymie. 
Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i życzymy wiele sił 
Bożych w pracy naukowej i posłudze kapłańskiej. 
 

 KANCELARIA PARAFIALNA 
Kancelaria parafialna czynna w budynku probostwa 
(wejście od strony drogi) w środę po Mszy Świętej 
porannej: 11:00-12:00 oraz w czwartek po Mszy Świętej 
wieczornej: 20:00-21:00 
 

 FINANSE 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą parafię. 
Ofiary można wpłacać na dwa sposoby:  

• PRZEZ SYSTEM PAYPAL  link do płatności jest dostępny 
na stronie internetowej naszej parafii; 

• NA KONTO BANKOWE PARAFII : Payee name: PCM Slough, 
Sort code 30-94-57, Account number: 00623284), wpisując w polu 
“Reference”: donation lub Gift Aid donation 


