
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 

WIELKI POST 2023 
 SAKRAMANT POKUTY I POJEDNANIA 

Kościół sprawuje Sakrament Pokuty i Pojednania  
w sposób nadzwyczajny: w konfesjonale oraz w sposób 
uroczysty: wspólnotowo jako Liturgia pokutna. 
Kiedy? 1. Spowiedź Św. wg grafiku (na pierwszej stronie, 
poniżej ogłoszeń), 2. Liturgia pokutna (ostatnia okazja do 
Spowiedzi Św. przed Świętami): Wielki Wtorek, 4 kwietnia 
godz. 18.00 oraz 20.30 
 

 MODLITWA O ŚWICIE 
Zapraszamy chętnych do modlitwy porannej Kościoła: 
Jutrzni wraz z Godziną Czytań? Może warto zacząć dzień 
od dobrej porcji modlitwy? 
Kiedy? środy, czwartki, piątki Wlk Postu, godz. 06.15 (rano) 
 

 REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
Rekolekcje zapraszają nas do głębszego przemyślenia 
swojego życia w świetle Słowa Bożego i wydawania owocu 
w postaci konkretnych decyzji. W tym roku rekolekcje 
będzie głosił ks. Piotr Jutkiewicz. 
Kiedy? 3 marca – piątek, godz. 19.45 (katecheza po Mszy 
Św. wieczornej), 4 -5 marca – sobota i niedziela (katecheza 
w ramach homilii podczas Mszy Św. niedzielnych) 
 

 NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ 
Droga Krzyżowa, to nabożeństwo które zaprasza nas do 
kontemplacji Meki Pańskiej. 
Kiedy? Każdy piątek Wlk. Postu, .godz. 10.45 (po Mszy 
porannej) oraz 18.15 (przed Mszą św. wieczorną). 
 

 KATECHEZA PRZED TRIDUUM 
Katecheza ta ma za cel przybliżyć nam znaczenie znaków, 
które będą nam towarzyszyć podczas Triduum 
Paschalnego. 
Kiedy? Niedziela Palmowa, 2-go kwietnia, godz. 15.00 
nieszpory oraz katecheza. 
 

 TRIDUUM PASCHALNE 
Wielki Post prowadzi nas do owocnego przeżycia świętego 
Triduum paschalnego. Wielki Czwartek, Wielki Piątek oraz 
Wigilia Paschalna stanowią punkt kulminacyjny całego roku 
liturgicznego Kościoła. Pomocą ma być ta katecheza przed 
Triduum. 
Kiedy? Wielki Czwartek: godz. 19.00, Wielki Piątek, godz. 
15.00, Wigilia Paschalna 21.00 (potrwa około 3h) 
 

 DOBRA KSIĄŻKA 
Gorącą polecamy wszystkim książkę, wywiad-rzeka z ks. 
Krzysztofem Wonsem pt. „Nie wysłuchana Cisza”. Auto 

porusza w niej zagadnienia modlitwy, ciszy oraz świętości 
w życiu codziennym. 
Druga propozycją jest książka z codziennymi rozważaniami 
nad Ewangelią pt. „Żyć Ewangelią”. 
Gdzie? Dostępne w księgarni 

 

 I CZWARTEK, PIĄTEK I SOBOTA M-CA 
W tym tygodniu przeżywać będziemy I czwartek, piątek i 
sobotę m-ca. Zapraszamy do wspólnej modlitwy oraz na 
nocną adorację z piątku na sobotę, która zakończy się Mszą 
św. wotywną ku czci MB w sobotę o godz. 8.00. Spowiedź 
w I piątek od godz. 18.00 do ostatniego penitenta. 
 

 KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI 
11 marca (sobota) w naszej Parafii odbędzie się kurs dla 
narzeczonych, którzy planują przystąpienie do Sakramentu 
Małżeństwa w tym roku. Kurs rozpocznie się o godz. 10.00 
i potrwa do godz. 18.00. Zapisy możliwe są poprzez stronę 
internetową naszej Parafii. 
 

 KAWIARENKA PARAFIALNA 
Jak w każdą niedzielę zapraszamy do naszej kawiarenki 
parafialnej. W ofercie są pyszne ciasta, kawa, herbata, 
możliwość wspólnego spędzenia czasu i rozmowy. W 
dzisiejszą niedzielę ciasta przygotowali rodzicie Polskiej 
Szkoły im.H.Sienkiewicza w Slough 
  

 CHLEB I WĘDLINY 
Zapraszamy do stoiska naszego Parafianina – Pana Pawła, 
który sprowadza wędliny i przetwory mięsne wysokiej 
jakości z Polski, z Podlasia. Pan Paweł zgodził się wystawiać 
swoje stanowisko, w niedziele na terenie naszego parkingu, 
naprzeciw wejścia do kościoła. 
 

 OGŁOSZENIE POLSKIEJ SZKOŁY 
Jako Szkoła Języka Polskiego Im. Św. Siostry Faustyny w 
Slough organizujemy wyjazd na przedstawienie Nowe 
Szaty Króla do Posk-u w Londynie. Wyjazd ma się odbyć 26 
go marca  o godzinie 11 tej z terenu parkingu Volkswagena 
obok Polskiego Kościoła w Slough. Przedstawienie ma się 
rozpocząć o godz 13 tej, powrót do Slough przewidujemy 
na godz ok 17 ej. Cena biletu od osoby to koszt £20. 
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem 
telefonu mail -07403308046 oraz e07723646812 lub 

 mpospiechpolskaszkola@yahoo.com  
 

 FINANCE 
Dziękujemy wszystkim za ofiary przekazywane na naszą 
Parafię. W ostatni czasie zebraliśmy następujące składki: 

• Środa Popielcowa - Budowa Szkoły w KENII £1100 
• Sylwester £3245 
• Niedziela 19.02 – taca £1005, GiftAid £1279 

mailto:mpospiechpolskaszkola@yahoo.com

