GRUPA (AA) ANONIMOWYCH
ALKOHOLIKÓW
•
Nowy Świat – poniedziałek i piątek o 20.00
Kontakt: Tomek 07502 206041; Krzysztof 07872944120;
Grzegorz 07725042142; Marek 07789323681;
•
Nowy Rejs – niedziela 15.00 Kontakt: Daniel
07454005339, Marcin 07448581999

GRUPA RODZINNA AL-ANON „WIKTORIA”

spotkania w każdy wtorek o 19.00.
Kontakt: 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 Nocna

Zapraszamy do nocnej adoracji Najświętszego Sakramentu
z pierwszego piątku na pierwszą sobotę miesiąca.

SPRAWY AKTUALNE

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.

 WNIEBOWSTAPIENIE – 26 maja
W najbliższy czwartek będziemy obchodzić
Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa. W 2018
roku zostało ono przeniesione z niedzieli na czwartek
i stanowi jedno z obowiązkowych Świąt dla katolików
w Anglii (pamiętajmy że w Polsce święto to jest
obchodzone w niedzielę). Zapraszamy w tym dniu na
Eucharystie: Msza Święta wigilijna wieczór przed
Uroczystością - środa o godz. 19.00, w czwartek
tradycyjnie o 19.00 i dodatkowo o godz. 10.15.
Zbierzemy w dniu ofiarę na wyjazd młodzież do
Medjugorje.
 BOZE CIAŁO - 19 czerwca g.12.00
Zapraszamy wszystkich do świętowania Bożego Ciała
w innym sposób niż do te pory. Od tego roku, po raz
pierwszy spróbujemy zorganizować procesje do
czterech ołtarzy na terenie polskiego stowarzyszenia
na Stoke Poges. Rozpoczniemy Mszą Świętą o godz.
12.00 a następnie pójdziemy do czterech ołtarzy.
Zapraszamy do procesji do sypania kwiatów wszystkie
tegoroczne i zeszłoroczne dzieci komunijne w swoich
strojach. Po Mszy Świętej i procesji zapraszamy na
piknik rodzinny. Zachęcamy aby zabrać ze sobą koce.
W związku z Mszą Świętą o godz. 12.00 w ośrodku
polskiego stowarzyszenia nie odbędzie się Msza Św o
godz. 12.00 w naszym kościele.
 ROCZNICA I KOMUNII – 19 czerwca
Dzieci, które w ubiegłym roku przystąpiły do I Komunii
zapraszamy na Uroczystą Msze Świętą o godz. 12.00 w
Boże Ciało w ośrodku polskiego klubu.
 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 naszego parafialnego
przedszkola BUNNIES.

 ŚWIĘTO RODZINY 05.06
Zapraszamy rodziny naszej Parafii na ŚWIĘTO
RODZINY do Laxton Hall w niedzielę Zesłania Ducha
Świętego 5 czerwca w godz. 12.00-16.30. Impreza
będzie odbywać się na wolnym powietrzu a
organizatorem jest Polska Misja Katolicka. Szczegóły
na plakatach. Nie ma konieczności zapisów
 WESOŁY DZIEŃ DZIECKA 18.06
Polska Misja Katolicka zaprasza wszystkie dzieci do
Laxton Hall, 18 czerwca w godz. 11.00-18.00 na
wspólną zabawę. W latach przed pandemią
wydarzenie to cieszyło się wielką popularnością (ok 30
autokarów z dziećmi z całej Anglii i Walii). Nie ma
konieczności zapisów.
 ZAPISY DO BIERZMOWNIA 2023
Zapraszamy młodzież, która pragnie przygotować się
do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w przyszłym
roku do wypełnienia formularza
rejestracyjnego
dostępnego
na
stronie internetowej lub skanując kod
qr (po prawej). Pierwsze spotkanie
organizacyjne będzie w niedzielę 5.06.
o godz. 19.00.
 DNI MŁODYCH 1-3 lipca
Zapraszamy młodzież do wzięcia udziału w Dniach
Młodych – ewangelizacyjnego spotkania młodzieży z
polskich parafii w UK. Organizatorem jest Polska Misja
Katolicka w Anglii i Walii. Zjazd młodzieży zaczyna się
w piątek 1 lipca wieczorem i kończy się w niedzielę 3
lipca około południa. W programie odbędą się
koncerty, spotkania, modlitwy. Koniecznie są namioty
(dwie noce). Zaproszenie kierujemy do tegorocznej
młodzieży bierzmowanej i tych którzy
przygotowują od czerwca tego roku.
Szczegółu i zapisy przez stronę
internetową lub skanując kod qr (po
prawej)
 FESTIWAL MŁODZIEŻY W MEDJUGORJE
Nasza Parafia organizuje wyjazd na Festiwal Młodzieży
do MEDJUGORJE w dniach od 31.07-09.08.
Zapraszamy
młodzież
(również
niepełnoletnią)
oraz
wszystkich
młodych duchem. Szczegóły na
plakatach. Zapisy przez stronę
internetową lub skanując kod qr (po
prawej)

