
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. Uroczysta liturgia pokutna (ostatnia 
okazja do Spowiedzi Św. przed Świętami): Wielki Wtorek,  
4 kwietnia godz. 18.00 oraz 20.30 
 

 GORZKIE ŻALE 
Gorzkie żale to popularne nabożeństwo i zbiór pieśni 
o męce Pańskiej.  
Kiedy? Niedziele Wielkiego Postu, b. 17.15 
 

 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) 
 

 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) 
 

 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”. 
Autor 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 

 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 przygotowała młodzież 
udająca się w wakacje na SDM do Lizony 
 

 ROCZKA SKŁADKA ZA STARY ROK 2022 
Prosimy naszych Parafian o jednorazową tzw. składkę 
roczną za ubiegły rok 2022. Sugerowana ofiara od rodziny 
to £50, od osób samotnych £30. Ofiary prosimy wkładać do 
specjalnych – białych kopert. Osoby, które przekazują 
ofiary jako GiftAid prosimy aby czytelnie wypełniły kopertę. 
Składka roczna jest formą membership-u, która jest czymś 
zwyczajnym we fundacjach i stowarzyszeniach. Składka ta 
uprawnia do otrzymywania dokumentów 
administracyjnych bez dodatkowych opłat (rekomendacje 
do szkoły, certyfikaty, zaświadczenia itp.) 
 

 SPOTKANIA MINISTRANTÓW 
Diakon Marek zaprasza ministrantów i wszystkich chętnych 
do służby przy ołtarzu na spotkanie w poniedziałek 20-go 
marca o godz. 18.00 
 

 MŁODY LAS – ZAPPROSZENIE 
Zapraszamy na 11 Festiwal Polskiego Folkloru który 
odbędzie się 25 i 26 marca w Fairfield Ashcroft Theatre w 
Croydon, z udziałem naszego lokalnego zespołu Mlody Las. 
Bilety przez link https://www.fairfield.co.uk/events/polish-
folklore-spectacular-01 . 
 

 II TACA – ZBIÓRKA DLA CHOREGO BARTOSZKA 
Na prośbę naszych Parafian, zapraszamy do zbiórki.s 
Bartoszek Jędrasik choruje na SMA – rdzeniowy zanim 
mięśni. SMA - czyli RDZENIOWY ZANIK MIĘŚNI. Jedynym 
ratunkiem jest terapia genowa, tzw. najdroższy lek świata 
warty 10 mln. Sytuacja jest DRAMATYCZNA. Bartoszek nie 
kwalifikuje się do refundacji ze względu na wiek. Zbiórka w 
Polsce trwa już 8 miesięcy,  
a zaledwie udało nam się zebrać 30% wymaganej kwoty. 
  
WIELKANOC 
Błogosławieństwo potraw 
Wielka Sobota: godz. 10.00, 11.00, 12,00, 13.00, 14.00 
Taca na potrzeby Parafii i młodzieży wyjeżdzającej na SDM 
Niedziela Zmartwychwstania 
Msze Święte: godz. 08.00, 10.00, 12.00 (nie ma 18.00) 
Poniedziałek Wielkanocny 
Msze Święte: godz. 08.00, 10.00, 12.00 


