
KANCELARIA PARAFIALNA 
Czynna w budynku probostwa (wejście  

od strony drogi) w każdą środę  
po Mszy Świętej porannej: 11:00-12:00 oraz  
po Mszy Świętej wieczornej: 19:45-20:30. 

 
 

GRUPA (AA) ANONIMOWYCH 
ALKOHOLIKÓW 

Nowy Świat – poniedziałek i piątek o 20.00 
Kontakt: Tomek 07502 206041; Krzysztof 07872944120; 

Grzegorz 07725042142;  

Marek 07789323681;MS Nowy Rejs – niedziela 14,00; 
Kontakt: Daniel 07454005339, Marcin 07448581999 

 

GRUPA RODZINNA AL-ANON „WIKTORIA” 
spotkania w każdy wtorek o 19.00. 

Kontakty: Milena 07830237369,  
Olga   07707830681 

 

DOMOWY KOŚCIÓŁ 
Pary małżeńskiej szukającej dla siebie drogi duchowego 
rozwoju zapraszamy na spotkania. Więcej informacji u 

duszpasterzy. 
 

WIECZÓR MIŁOSIERDZIA 
Zapraszamy w każdy III piątek miesiąca: 19:00 Eucharystia 

ku czci Miłosierdzia Bożego, 19:45-21:30 Słowo Boże, 
świadectwa, modlitwa. 

 

ADORACJA 24h 
Zapraszamy  do nocnej adoracji Najświętszego Sakramentu 
z pierwszego piątku na pierwszą sobotę miesiąca. Dla wielu 

z nas to wyjątkowy czas spotkania z Panem, w spokoju i 
ciszy nocy , z dala od  codziennego hałasu. 

 

SPRAWY  AKTUALNE
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W KOŚCIELE W CZASIE COVID19 

 

 wykonujemy polecenia wolontariusza 
 przygotowujemy wejściówkę na telefonie lub na wydruku do 

pokazania 
 przy wejściu dezynfekujemy ręce 
 zajmujemy miejsce w kościele wskazane przez wolontariusza 
 zachowujemy dystans społeczny (min. 1 metr) 
 nie przekazujemy znaku pokoju 
 nie ustawiamy się do procesji do komunii św. komunia św 

będzie udzielona n miejscu.  
 wychodzimy z kościoła w kolejności wskazanej przez 

wolontariusza 
 ofiary składamy do koszyków przy wyjściu z kościoła 

 

 POLSKA SZKOŁA IM H.SIENKIEWICZ 
Jakiś czas temu, odbyło się w naszym kościele walne 
zebranie rodziców szkoły języków ojczystych im. H. 
Sienkiewicza. Nowym prezesem został wybrany nasz 
Parafianin – Paweł Ignatowicz. Serdecznie gratulujemy! W 
związku z tym w dzisiejszą niedzielę rodziców ww. Szkoły 
będą sprzedawać ciasta, z których dochód zostanie 
przeznaczony na cele Szkoły. 
 

 SZCZEPIONKOBUS – 3 lipca 
Odpowiadając na prośbę Council’u zapraszamy wszystkie 
osoby, które pragną się zaszczepić przeciw COVID19  na 
dzień 3 lipca na nasz parafialny parking. Zostanie w tym dniu 
podstawiony specjalny bus, gdzie każdy niezależnie od tego 
czy wziął jedną czy nie miał żadnej dawki szczepionki może 
skorzystać z możliwości zaszczepienia się. Dokładne 
godziny zostaną jeszcze podane. Będzie możliwość 
samemu zdecydowania do co rodzaju szczepionki. Na to 
spotkanie można przyjść bez zapisów. 
 

 WIECZÓR MIŁOSIERDZIA 
W najbliższy III piątek miesiąca zapraszamy na Msze Św. ku 
czci Miłosierdzia Bożego. Po Eucharystii katecheza oraz 
czuwanie modlitewne. 
 

 ROCZNICA BUDOWY KOŚCIOŁA I OŚRODKA 
Dnia 16 czerwca przypada 37. rocznica budowy naszego 
kościoła i ośrodka (kawiarenka i boczna sala).  Bogu 
dziękujemy za wszystkich budowniczych i darczyńców 
prosząc dla nich o błogosławieństwo a zmarłym – życie 
wieczne. W przyszłym tygodniu, będzie możliwość nabycia 
za dowolną ofiarę, pamiątkowych albumów z 25-lecia 
budowy kościoła i ośrodka. 
 

 ZAPROSZENIE NA PREZENTACJE 
W dzisiejszą niedzielę po ostatniej Mszy Świętej czyli około 
godz. 19.00 odbędzie się w kawiarence prezentacja wody 
Kangen. Będzie również możliwość przetestowania napoi 
przyniesionych przez zaproszonych gości. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich zainteresowanych zdrowiem 
niezależnie od wieku. 

 POMOC POLSKIEJ PARAFII W SOUTHEND-ON-SEA 
 

„Jesteśmy niewielką polską parafią w Wielkiej Brytanii. 
Nasza parafia została utworzona dopiero cztery lata temu. 
Skupia się ona wokół trzech miast leżących na wschód od 
Londynu: Southend-on-Sea, Basildon i Chelmsford. 
Wynajmujemy cztery kościoły od parafii angielskich. Ksiądz 
mieszka w wynajętym małym mieszkaniu na osiedlu. 

Od początku musimy pokonywać różne trudności. 
Polegają one przede wszystkim na niedostępności 
angielskich kościołów. W jednym z miast przez trzy lata 
prosiliśmy o możliwość Mszy świętych w każdą niedzielę. 
Pozwolenie ze strony angielskiej otrzymaliśmy dopiero 
niecały rok temu. Jednak w międzyczasie w związku  
z pandemią w jednym mieście odmówiono nam możliwości 
sprawowania Mszy świętych. Ten stan trwa już ponad rok. 
Kościoły katolickie pozostają tam dla nas zamknięte. 
Władze angielskie twierdzą, że nasze nabożeństwa zostaną 
wznowione dopiero w momencie zniesienia wszelkich 
restrykcji. Dlatego od dwóch miesięcy wynajmujemy 
protestancką salę modlitewna i staramy się na nowo 
zorganizować życie parafialne w tym mieście. 

Nasza społeczność nie jest duża. Ponadto przez ostatni 
rok zmniejszyła się liczba osób uczęszczających na 
nabożeństwa. Spowodowane jest to głównie kwestiami 
zdrowotnymi, pracą oraz przeprowadzkami. Mimo to nasza 
wspólnota nie poddaje się. Wiele osób z naszej niedużej 
społeczności stara się utrzymać parafię. 

Podejmujemy wszystkie możliwe działania 
duszpasterskie. Staramy się także wspierać 
potrzebujących. W poprzednim czasie przez wiele miesięcy 
wspieraliśmy polskich bezdomnych. Organizowaliśmy dla 
nich posiłki, spotkania, rozmowy i pomagaliśmy znaleźć 
pracę. 

Niestety aktualny czas powoduje, że wydatki na 
utrzymanie przekraczają nasze możliwości. Dlatego 
prosimy o pomoc. Będziemy za nią bardzo wdzięczni  
i mamy nadzieję, że pozwoli nam to przetrwać  
i kontynuować w przyszłości pracę duszpasterską.” 

 
ks. Wojciech Mozdyniewicz, proboszcz 
 

W odpowiedzi na prośbę naszych braci i sióstr zbierzemy  
dla nich ofiarę w  dzisiejszą niedzielę 

 
Mamy szczęście, że mamy własny budynek kościoła, 

dlatego gorącą zapraszam do hojności z naszymi 
braćmi.  Potraktujmy to jako wdzięczność Bogu za 

łaski, które otrzymuje w naszej świątyni. 


