
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 KATOLICKA 
POLECAMY 

 

Kartki pierwszokomunijne 
prezenty świąteczne, pamiątki do Chrztu Św. 

 

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. 
 

 

 ODPUST PARAFIALNY   
24/04 (Niedziela Miłosierdzia) 

Dziękujemy Ks. dr. Adamowi Jaszczowi za 
przewodniczenie i wygłoszenie Słowa Bożego w 
czasie sumy odpustowej ku czci Bożego Miłosierdzia. 
Dziękujemy również naszej parafialnej Grupie 
Miłosierdzia Bożego, która przeżywa swoje święto 
patronalne, za codzienną modlitwę Koronki do 
Bożego Miłosierdzia. 
 

 FESTYN PARAFIALNY 30/04 (sobota) 
Zapraszamy wszystkich Parafian na festyn parafialny w 
najbliższą sobotę 30 kwietnia  
od 12.00 do 17.00. Nasze spotkanie będzie połączone z 
obchodami Polish Heritage Day, w 130 rocznicę 
urodzin generałów Andersa, Maczka i Sosabowskiego, 
organizowanym wraz ze Szkołą Języka Polskiego  
im. Św. Siostry Faustyny w Slough. W programie będą 
min.: występy dzieci z naszej szkoły, występy 
zespołów ludowych, stoiska tematyczne, polska 
kuchnia, grill, dmuchany zamek dla dzieci, polskie 
książki, polskie produkty. Dzieląc się pięknem polskiej 
kultury i historii, zaprośmy naszych anglojęzycznych 
sąsiadów, by wraz z nami mogli doświadczyć 
wspaniałego czasu. 
!!! W czasie festynu parking przy kościele nie będzie 
dostępny !!! 
 

 KATECHEZY PRZED CHRZTEM 
We wtorek 3-go maja (godz. 20.00) rozpocznie się 
kolejny cykl katechez dla rodziców i chrzestnych, 
którzy pragną ochrzcić swoje dzieci w maju, czerwcu, 
lipcu lub sierpni. Zapisy poprzez stronę internetową 
Parafii.  
 

 KAWIARENKA 
Zapraszamy po Mszach Św. do kawiarenki na ciasto i 
kawę. Dziś ciasta przygotowali rodzice Szkoły im. św. 
Faustyny działającej przy naszej Parafii. 

 SPOWIEDŹ DZIECI PRZED I KOMUNIĄ 
W tym tygodniu zapraszamy dzieci wraz  
z rodzicami do przeżycia Sakramentu Pokuty  
i Pojednania: 
Grupa 1 – 26 kwietnia (wtorek) godz. 16.45 
Grupa 2 – 27 kwietnia (środa) godz. 16.45 
Grupa 3 – 28 kwietnia (czwartek) godz. 16.45 
 

 PRÓBY PRZED I KOMUNIĄ 
Zbliża się czas Uroczystości I Komunii Świętej dla dzieci 
naszej Parafii. Zapraszamy dzieci i rodziców na próby 
przed tą Uroczystością: 
Grupa 1 – 4 i 5 maja (środa i czwartek) o 17.30 
Grupa 2 – 11 i 12 maja (środa i czwartek) o 17.30 
Grupa 3 – 18 i 19 maja (środa i czwartek) o 17.30 
 

 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  
 

TACE ZA MIESIĄC LUTY – MARZEC: 
        DATA       TACA     GIFT AID 
       

6-lut-2022        586.00 
                   

1.770.00 
13-lut-2022 511.00 1.524.50 
20-lut-2022 495.00 1.221.50 
27-lut-2022 565.00 931.50 
6-mar-2022 1.255.00 987.20 

13-mar-2022 950.00 1.261.00 
20-mar-2022 592.00 767.50 
27-mar-2022 545.00 647.50 

 
 

 
Dnia 31-go marca  odeszła do Pana w wieku 84. lat 

Śp. Danuta Szydłowska 
Pogrzeb zostanie odprawiony 29 kwietnia (piątek) 

o godz. 09.30 w naszym kościele.  
 

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie! 
 


