
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 
 

WALENTYNKI 2022  
Tu znajdziesz dobre inspiracje 

 
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. 

 
 

 ZAPROŚ BŁOGOSŁAWIONYCH DO DOMU! 
Myślę że jeszcze w uszach dźwięczą nam słowa  
o. Jarosława wypowiedziane w czasie ubiegłotygodniowej 
Eucharystii – „ONI TU SĄ”. Od tygodnia mamy w naszej 
parafii relikwie błogosławionych polskich misjonarzy-
męczenników bł. Michała i bł. Zbigniewa. Nie chcemy 
jednak aby to wydarzenie było jednostkowe a pamięć o 
tych młodych franciszkanach żyła w nas i inspirowała do 
wielkich rzeczy. 

W tym duchu zapraszamy rodziny naszych parafian do 
przyjęcia relikwii pod swój dach. Chcemy bowiem, aby 
błogosławieni Zbigniew i  Michał pielgrzymowali po 
naszych domach z odważnym złowem: drugi jest 
ważniejszy. 

Każda rodzina, w tym również osoby samotne, będą 
mogły otrzymać  relikwiarz do swojego domu na okres 
jednego tygodnia. W założeniu chcemy aby ten wyjątkowy 
czas stał się okazją do wspólnej modlitwy całego domu. 
Zapraszając sąsiadów czy inne osoby bliskie w tym czasie do 
swojego domu, można opowiedzieć im historię 
męczenników i włączyć w swoją modlitwę. 

 Relikwiarz będziemy w zaufaniu powierzać tylko 
naszym parafianom, których jakiś czas znamy i mamy 
orientacje na temat ich wiarygodności.  
 Relikwiarz będzie przekazywany danej osobie po 

ostatniej Mszy Św. w niedzielę. O zwrot prosimy przed 
Mszą Świętą wieczorną w sobotę, tak, aby relikwie całą 
niedzielę mogły być znowu w świątyni. 
 Początek peregrynacji planujemy na pierwszą 

niedzielę Wielkiego Postu – tj. 6 marca. 
 Każda rodzina poza relikwiarzem otrzyma w 

pakiecie modlitewnik oraz propozycje rodzinnych na 
każdy dzień tygodnia. 
 Zapisy będą odbywać się zakrystii od dzisiejszej 

niedzieli.   
 

 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 Państwo 
Miara 
 

 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 on 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: 26/02, 26/03, 23 /04, 28/05, 25/05 
Zapisy przez stronę internetową parafii lub w zakrystii 
 

 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. 
 

 SYNOD 
Zapraszamy wszystkich do wyrażenia swojej opinii na 
pytania zadane przez papieża Franciszka na w trakcie 
trwającego synodu o synodalności Kościoła. Dnia 25go 
lutego tj. piątek o godz. 19.45 wysłuchamy katechezy o 
Kościele połączoną wraz z pracami w grupach. Zaproszenie 
kierujemy do wszystkich członków grup parafialnych, osób 
zaangażowanych w życie naszej Parafii. 
 

 KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI 
Zapraszamy pary narzeczeńskie na kurs w ramach 
przygotowania do małżeństwa. Najbliższy kurs odbędzie 
się w naszej Parafii w sobotę 12 marca i będzie trwać od 
godz. 10.00 do 19.00. Zapisy przez formularz dostępny na 
stronie internetowej Parafii.  

 

* * * 
Dnia 24 stycznia odeszła do Pana 
Śp. Aleksandra Grudnik 

Pogrzeb odbędzie się 14 lutego o godz. 13.45  w kościele św. Józefa w 
Maidenhead. Była jedną z najstarszych naszych Parafianek, związaną  

od lat  z Dniem Seniora 
 

Dnia 4-go lutego  odeszła do Pana w wieku 74. lat 
Śp. Krystyna Hejsak 

Pogrzeb odbędzie się 10 marca o godz. 11.00  w naszym kościele 
Bardzo zasłużona i oddana parafianka. 

Ostatnie swoje lata spędziła w Windsor.  
 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie! 


