
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  NOWOŚCI! 
                

 
 

 
 
 

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. 
 

 
 

 KONIEC ROKU LITURGICZNEGO 
Przeżywamy dziś ostatnią niedzielę roku liturgicznego 
jako UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA 
WSZECHWŚWIATA. Przyszłą niedzielą rozpoczniemy 
okres adwentu. 
 
 RÓŻAŃCE DLA DZIECI I KOMUNIJNYCH 

W naszej księgarni jest już możliwość odbioru 
Różańców wraz z etui, będących pamiątką I Komunii 
Św. Rodzice dzieci, przygotowujących się do I Komunii 
św. w 2023, którzy przy zgłoszeniu dziecka wyrazili 
chęć otrzymania takiego Różańca, mogą po każdej 
Mszy św. odebrać go w naszej księgarni 
 
 ZABAWA ANDRZEJKOWA 

Zapraszamy na zabawę andrzejkową, którą organizuje 
nasza Parafia, w ostatnią sobotę listopada (26 
listopada), po Mszy św. wieczorowej (ok. 19.30). 
Chętne osoby zapraszamy do rezerwacji miejsca 
(miejsca są ograniczone). Cena £30 (dzieci siedzące na 
kolanach Rodziców – gratis). Zysk z zabawy 
andrzejkowej przeznaczony zostanie na ogrzewanie 
kościoła. Dzisiaj jest ostatni dzień zapisów. 
 
 INTENCJE MSZY ŚW. NA ROK 2023  

Można zamawiać intencje mszalne na Nowy Rok 2023. 
Pomyślmy o rocznicach i jubileuszach, o naszych 
bliskich których możemy w ten sposób otoczyć 
modlitwą całego Kościoła.   Intencje Mszy św. 
możemy zamawiać osobiście w zakrystii 
 
 WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji naszych 
bliskich zmarłych w czasie tegorocznych 
wypominków. Dar modlitwy to najcenniejszy wyraz 
pamięci, jaki możemy ofiarować naszym zmarłym. 
Zmarłych można wypisać własnoręcznie: wielkimi 

literami, wyraźnie, w mianowniku. Nabożeństwa 
wypominkowe (modlitwa różańcowa) będą 
odprawiane w listopadzie, każdego dnia (oprócz 
poniedziałków) o godz. 18.15. W każdy czwartek 
listopada o godz. 19.00 będzie sprawowana Msza św. 
w intencji zmarłych polecanych w wypominkach w 
danym tygodniu. 
 

 JARMARK ŚWIATECZNY 
Zapraszamy wszystkich na jarmark świąteczny na 
terenie  parkingu naszego kościoła. Wydarzenie 
będzie miało miejsce w niedzielę 11-go grudnia w 
godzinach 09.00-16.00. W związku z tym w niedzielę 11-
go grudnia będzie dostępny parking na terenie 
Volkswagena.  
 
 ZBIÓRKA NA POMOC MAKSIA 

W dzisiejszą niedzielę 2o listopada będziemy 
przeżywać zbiórkę pieniędzy dla Maksia, który 
przeżywa autoimmunologiczne zapalenie mózgu. 
Leczenie jest bardzo kosztowne (około 40.000 
PLN/miesiąc. Zachęcamy wszystkich do pomocy. 
Zbiórka będzie odbywać się przed kościołem oraz jako 
II taca. 
 
 CIASTA NA WYNOS 

W dzisiejszą niedzielę kawiarenka będzie nie czynna. 
Można jednak zabierać ciasta w plastikowych 
opakowaniach. Dochód przeznaczony jest na wyjazd 
młodzieży na ŚDM do Portugalii. W tym samym celu w 
przyszłym tygodniu młodzież będzie prowadzić 
kawiarenkę. 

 

Dnia 5 listopada w wieku 98. lat zmarła 

Śp. Maria Kubiak (Czajka) 
 

Przez wiele lat była związana z naszą Parafią 
Termin pogrzebu w trakcie ustalania 

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie! 
 

* * * 
Dnia 13 listopada w wieku 89 lat zmarła 

Śp. Barbara Łucyk 
 

Wieloletnia, gorliwa Parafianka 
Pogrzeb odbędzie się 29 listopada (wtorek) o godz. 13.30 

w naszym kościele (Msza św.). O godz. 15.00 
nabożeństwo w Slough Crematory 

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie! 


