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”

CZUWANIE TAIZE

spotkania w każdy wtorek o 19.00.
Kontakty: Milena 07830237369,
Olga 07707830681

Zapraszamy w każdy I piątek miesiąca po wieczornej
Eucharystii na czuwanie modlitewne przy śpiewie
kanonów z Taize

DOMOWY KOŚCIÓŁ
Pary małżeńskiej szukającej dla siebie drogi duchowego
rozwoju zapraszamy na spotkania. Więcej informacji u
duszpasterzy.

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
 FESTIWAL MŁODZIEŻY
Nasza Parafia organizuje wyjazd na Festiwal Młodzieży
do MEDJUGORJE w dniach od 31.08-09.08.
Zapraszamy młodzież (również niepełnoletnią) oraz
wszystkich młodych duchem. Szczegóły na plakatach.

KSIĘGARNIA KATOLICKA
POLECAMY

Kartki pierwszokomunijne
prezenty dla dzieci, 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.

 NABOŻEŃSTWA MAJOWE
Zapraszamy na nabożeństwa majowe, w tygodniu
i sobotę 30 min przed każdą Eucharystią a w niedzielę
o godz. 17.30. W środę i piątek zaś o godz. 10.45.
 UROCZYSTOŚCI KOMUNIJNE
W najbliższe soboty maja: 7-go, 14-go i 21-go będziemy
przeżywać Uroczystości pierwszokomunijne w naszej
Parafii w godzinach 11.00 0raz 14.00. Otaczamy dzieci
i ich rodziców naszą modlitwą.
 PRÓBY PRZED I KOMUNIĄ
Zbliża się czas Uroczystości I Komunii Świętej dla dzieci
naszej Parafii. Zapraszamy dzieci i rodziców na próby
przed tą Uroczystością o godz. 17:30:
Grupa 2 –
11 maja (środa) z godz. 11.00 14 maja
12 maja (czwartek) z godz. 14.00 14 maja
Grupa 3 –
18 maja (środa) z godz. 11.00 21 maja
19 maja (czwartek) z godz. 14.00 21 maja
 SPRZATANIE KOŚCIOŁA
W związku z uroczystościami pierwszokomunijnymi
zapraszamy rodziców dzieci do sprzątania kościoła:
• Na Uroczystość 14-go maja sprzątanie odbędzie
się 13 maja (piątek) o godz. 19.45
• Na Uroczystość 21-go maja sprzątanie odbędzie
się 20 maja (piątek) o godz. 19.45
Do sprzątania przed konkretnymi sobotami
zapraszamy rodziców z innych sobót – tak aby
wzajemnie sobie pomóc.
 BIAŁY TYDZIEŃ
Zapraszamy dzieci, które przystąpiły do I Komunii Św.
a Biały tydzień od wtorku do piątku o godz. 19.00
Szczególnie w maju zapraszamy wcześniej na
nabożeństwo majowe o godz. 18.30.
 II TACA
W dzisiejszą niedzielę zbierzemy II tacę
funkcjonowanie biura Polskiej Misji Katolickiej

na

 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
 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 rodzice naszych parafialnych
tanecznych grup regionalnych: SCHOLA RODZINNA
pod batutą Pani Oli
TACE ZA KWIECIEŃ
DATA
TACA
3-kwi-2022
10-kwi-2022
17-kwi-2022
24-kwi-2022

490.00
1.511.00
3.485.00
675.00

GIFT AID
991.60
812.30
1.083.00
842.00

DODATKOWE TACE
6-mar-2022
30-mar-2022
12-kwi-2022
15-kwi-2022

5.000.00
270.00
2.035.00
610.00

UKRAINA
MISJE
UKRAINA
ZIEMIA ŚW.

Dnia 2-go maja odszedł do Pana w wieku 61. lat

Śp. Henryk Ryś

Pogrzeb zostanie odprawiony11 maja (środa)
o godz. 16.00 w naszym kościele.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!

