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

Książki dla dzieci, ikony, dewocjonalia
Księgarnia czynna po każdej Mszy Św. niedzielnej

wejdźcie na naszą stronę parafialną Facebooka. Zapisy
przedłużone do początku Września, aby dać rodzicom i
uczniom czas wakacyjny do zastanowienia się. Miejsca są
ograniczone. Zajęcia będzie prowadził dk. Marek Gajdus,
wieloletni nauczyciel matematyki.

Całkowity dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na potrzeby naszej Parafii a wszyscy
zaangażowani w jej funkcjonowanie dają swój czas jako wolontariusze.

 FESTIWAL MŁODZIEŻY W MEDJUGORJE

W przyszłą niedzielę z naszej parafii wyrusza pielgrzymka
na Festiwal Młodych do Medjugorje. Polecamy modlitwie
Parafian wszystkich uczestników a zwłaszcza młodzież
naszej Parafii proszą o błogosławieństwo Boże i dobre
owoce tego wyjazdu.

 KANCELARIA PARAFIALNA

Od dwóch tygodni nasza kancelaria parafialna została jest
przeniesiona z domu parafialnego do budynku kościoła.
Obecnie znajduje się na I piętrze od strony chóru. W czasie
wakacyjnym (24.07-28/08) kancelaria będzie czynna tylko
w środy od 11.00 do 12.00.

 MSZE ŚW. NIEDZIELNE od 24 LIPCA

W związku z czasem urlopowym od niedzieli 24 lipca do 28
sierpnia nie będzie w niedzielę Mszy św. o godz. 18.00.

 INTENCJE MSZALNE

Po każdej Eucharystii przyjmujemy intencje mszalne w
zakrystii. Pomyślmy o rocznicach i jubileuszach, o naszych
bliskich, których możemy w ten sposób otoczyć modlitwą
całego Kościoła. Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam
osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent – duchowy dar,
którym jest postawienie tej osoby w strumieniu łaski. Msze
Św. możemy zamówić w każdej godziwej intencji.

Oto kilka przykładów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 STOSOWNY UBIÓR

Bardzo prosimy o umiejętne dostosowywanie swojego
ubioru do miejsca jakim jest kościół. Jest to tym ważniejsze
w czasie wakacyjnym kiedy towarzysza nam wysokie
temperatury. Prosimy pamiętać o wyjątkowym charakterze
jakim jest przestrzeń kościoła i Liturgia Mszy Świętej.

 ZAPISY DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

Zapraszamy rodziców, którzy pragną, aby w przyszłym roku
2023 ich dziecko przystąpiło do I
Komunii Świętej o wypełnienie do
dnia 22 września formularza online dostępnego na stronie
internetowej parafii lub można
zeskanować kod qr (po prawej),
który odeśle do formularza
zapisów.

 KOREPETYCJE Z MATEMATYKI

Czy szukacie dla waszych dzieci od ‘Year’ 7 (minimum 11 lat)
do ‘Year’ 11 (16 lat), KOREPETYCJE na GCSE z MATEMATYKI?
Jeśli tak to, od Września w każdą Środę, będą odbywać się
takie godzinne zajęcia w naszym parafialnym ośrodku. –
jeśli chcecie dowiedzieć się więcej informacji, proszę

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dziękczynna za otrzymane łaski…
dziękczynno-błagalna o zdrowie i błogosławieństwo Boże...
w rocznicę ślubu o dalsze błogosławieństwo i zdrowie…
w intencjach Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny…
błagalna o nawrócenie z nałogu…
uzdrowienie z ciężkiej choroby…
nawrócenie i przemianę życia…
przebłagalna, o darowanie win i o szczęśliwą śmierć…
Msza św. wynagradzająca…
Msza św. o zdrowie i pokój w rodzinie…
Msza św. o uzdrowienie relacji w rodzinie, Boże
błogosławieństwo
i pokój...
nawrócenie i dobrą spowiedź…
pomoc w nauce, o dary Ducha Świętego, o zdanie egzaminu…
szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka…
Bożą pomoc i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy…
Msza św. o rozwiązanie trudnej sprawy…
powołania kapłańskie, zakonne i misyjne…
szczęśliwą operację i zdrowie dla…
dobry wybór drogi życiowej…
za zmarłego…
za zmarłych z rodziny…
za dusze w czyśćcu cierpiące…
Msza św. wynagradzająca…

 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.

Wszystkim Parafianom i Gościom
Życzymy dobrej niedzieli
i dobrego całego tygodnia!!!

