
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 

Bogusław 07481489256; Daniel 
07454005339, Radek 07438826996 

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  

 
DRODZY PARAFIANIE 
 
Wszystkim członkom naszej Wspólnoty życzymy 
błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. Niech 
owocem narodzin Bożej Dzieciny  będzie decyzja 
bezwarunkowego pójścia za Mesjaszem. 
 
Z serca przepełnionego wdzięcznością za każde dobro 
jakie otrzymujemy od Was 
 

Wasi Duszpasterze  
 

 

 I DZIEŃ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 
Z racji na trzy pasterki w sobotę o godz. 20.00, 22.00, 24.00 
przypominamy że w niedzielę będą tylko dwie Eucharystie 
o godz. 10.00 i 12.00 
 

 II DZIEŃ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 
Zapraszamy na Msze Święte w poniedziałek w święto św. 
Szczepana o godz. 08.00, 10.00, 12.00 
 

 BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY 
Zapraszamy dzieci oraz młodzież na błogosławieństwo  
w czwartek po Mszy Św o godz. 19.00 
 

 BŁOGOSŁAWIEŃSTWO RODZIN 
W piątek będziemy obchodzić Święto Świętej rodziny 
Jezusa, Maryi i Józefa. Zapraszamy rodziny naszej Parafii na 
błogosławieństwo w piątek po Mszy Św o godz. 19.00 
 

 KOLĘDA - WIZYTA DUSZPASTERSKA 
Wszystkich Parafian, którzy chcieliby zaprosić księdza do 
swoich domostw w ramach tradycyjnej „kolędy”, aby 
poświęcić dom i spotkać się z duszpasterzem, zapraszamy 
do zapisania się w zakrystii na taką wizytę. Zapisy będą od 
przyszłej niedzieli (11 grudnia). Wizytę „kolędową” 
planujemy rozpocząć po nowym roku 
 

 KANCELARIA PARAFIALNA 
Kancelaria parafialna będzie nieczynna w tygodniu przed 
Świętami oraz w tygodniu przed Nowym Rokiem 
 

 PODZIĘKOWANIA 
Dziękujemy wszystkim osobom za przygotowanie naszej 
świątyni na Uroczystości Bożego Narodzenia: osobom 
dekorującym, sprzątającym, scholii parafialnej, 
wolontariuszom pilnującym parkingu 
 

 PARKING PARAFIALNY 
Przypominamy wszystkim parkującym samochody aby 
zostawiać szeroki pas bezpieczeństwa wokół kościoła. Jest 
to konieczne dla zapewnienie bezpiecznego dojazd 
strażaków lub karetki pogotowia. 

 

CO TO JEST GIFT AID? (m.in. żółte, niebieskie koperty) 
Jest to akcja zachęcająca wszystkie osoby płacące podatek 
dochodowy, by wypełniły i podpisały Deklarację, która stwierdza, 
że wszystkie ofiary składane przez sygnatariusza na rzecz 
organizacji dobroczynnej (w naszym przypadku Polish Catholic 
Mission, którą tworzą wszystkie Lokalne Polskie Misje Katolickie 
w Anglii i Walii) powinny być traktowane jako ofiary “Gift Aid”.  
Na mocy tej Deklaracji parafia otrzymuje od Urzędu 
Podatkowego zwrot podatku zapłaconego przez ofiarodawcę w 
wysokości 25 pensów za każdego wpłaconego funta. 

 

ABY OFIARA ZŁOŻONA NA PARAFIĘ MOGŁA BYĆ TRAKTOWANA 
JAKO “GIFT AID”, MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE TRZY WARUNKI: 

1. Ofiarodawca musi uprzednio podpisać DEKLARACJĘ GIFT 
AID. Jest to deklaracja, która ma specjalnie zatwierdzony tekst. 
Wszystkie Deklaracje podpisane po roku 2000 nadal są ważne. 

2. Ofiarodawca płaci podatek w Wielkiej Brytanii 
3. Zwrot podatku, o który ubiega się parafia, nie przekracza 

podatku zapłaconego w danym roku przez ofiarodawcę. 
 

KTO MOŻE PODPISAĆ FORMULARZ GIFT AID ? 
Każda osoba, która otrzymuje jakikolwiek dochód (praca, 
emerytura, procent bankowy od oszczędności) od którego płaci 
brytyjski podatek dochodowy.  
 

 

 
KSIĘGARNIA KATOLICKA   

                
KALENDARZ  
PARAFIALNY 
NA NOWY ROK 
2023 
 
DO KUPIENIA 
W KSIEGARNI 
(W CZASIE SWIĄT  
W ZAKRSTII) 

 
 

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. 
 


