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”

CZUWANIE TAIZE

spotkania w każdy wtorek o 19.00.
Kontakt: 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 Nocna

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

SPRAWY AKTUALNE

KSIĘGARNIA KATOLICKA
POLECAMY

Książki dla dzieci, ikony, dewocjonalia
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.

 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
Z uwagi na Uroczystą Msze Świętą na terenie ośrodka
Stowarzyszenia Polskiego na Stoke Poges i
zaangażowanie wiele grup naszej Parafii, kawiarenka
dziś będzie nieczynna.
 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. Szczegóły
i zapisy przez stronę internetową lub skanując kod

 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
 UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA
JEZUSA
W najbliższy piątek będziemy przeżywać Uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dla osób
świętujących ten dzień, ze względu na uroczystość, nie
obowiązuje piątkowy post.
 II TACA
W dzisiejszą niedzielę zbierzemy II tacę
Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II.

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

Dnia 30-go maja odszedł do Pana

Śp. Czesław Hejsak

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 23-go czerwca o godz. 11.00
w kościele angielskim St. Ethelbert’s w centrum Slough a o godz..
12.00 w krematorium na Stoke Road.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!

Dnia 9-go czerwca odszedł do Pana

Śp. Andrzej Hawryluk
Pogrzeb odbędzie się w czwartek 30-go czerwca o godz. 10.00
w naszym kościele a następnie pochówek na cmentarzu w Slough

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!

