
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 
 wychodzimy z kościoła w kolejności wskazanej 

przez wolontariusza 
 ofiary składamy do koszyków przy wyjściu z 

kościoła 
 

 NOWA SZKOŁA IM. ŚW. FAUSTYNY 
Z wielką radością pragniemy poinformować wszystkich  
o nowej szkole, która powstała w naszym mieście.  
A mianowicie: Szkoła Języka Polskiego im. św. siostry 
Faustyny Kowalskiej. Szkoła ta będzie zlokalizowana w 
budynku naszego kościoła. W przyszłym tygodniu więcej 
informacji udzieli dyrektor szkoły – Magdalena Witkowska. 
 

 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. 
 

 ROCZNICA BUDOWY KOŚCIOŁA I OŚRODKA 
Dnia 16 czerwca przypadła 37. rocznica budowy naszego 
kościoła i ośrodka (kawiarenka i boczna sala). Dziękujemy 
wszystkim, którzy w tym dniu zebrali się w naszej świątyni 
na wspólnej Eucharystii dziękczynnej. Dziś po każdej Mszy 
Św. jest możliwość nabycia za dowolną ofiarę, 
pamiątkowych albumów z 25-lecia budowy kościoła. 
 

 CIASTA NA WYNOS 
Zachęcamy wszystkich do skorzystania z możliwości wzięcia 
ciast na wynos w plastikowych opakowaniach. Ofiara za ciasta 
jest przeznaczona na utrzymanie naszego kościoła. Ciasta 
przygotowała rodzina Miara. Jest możliwość płacenia kartą. 
 

 WOLONTARIAT  
Potrzebujemy chętne osoby do sprzątania naszej świątyni. 
Sugerowana pora to sobota godz. 14:30 - na dany termin 
zgłasza się jedna osoba i dobiera kilka innych do pomocy. 
Zapisy przez stronę internet. lub bezpośrednio w zakrystii 
 

 ZESTAWIENIE FINANSOWE 
Przedstawiamy poniżej zestawienie naszych tac i GiftAid 
oraz kawiarenek od stycznia do kwietnia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasza pomoc innym: 
 Parafia w Shefield – £2060 
 Parafia w Oxford - £1834 
 Parafia w Enfield - £1631 
 Parafia w Southend-On-Sea - £3411 
 Sławek Daniel - £3516 
 Nikodem Wasilewski - £2099 

 

Nasze ostatnie większe wydatki: 
 przeszklenie przyszłej księgarni - £6000 
 podłoga do księgarni i sali na I piętrze - £2312 
 rozbudowa systemu CCTV (dodat. kamery oraz 

podgląd ołtarza na TV w kawiarence - £2579) 
 prace nad przebudową plebanii pod flaty (rysunki  

i praca architekta - £1000) 
 rozbudowa systemu nagłośnienia o dodatkowe 

mikrofony bezprzewodowe - £1611 
 

 
 

Dnia 12 czerwca w wieku 91 lat zmarł 
Śp. ZDZISŁAW STARCZEWSKI 

od wielu lat związany z naszą Parafią 
 

Msza Święta pogrzebowa odbędzie się w naszym kościele  
dnia 6 lipca o godz. 12.00, ceremonia na cmentarzu w 

Slough o 13.30 

Data Taca Gift Aid - 
koperty 

Gift Aid 
- konto Kawiarenka 

3-sty 1.295.00 467.08 0 0 

10-sty 821.00 262.60 150.00 245.00 

17-sty 725.00 411.00 259.00 251.00 

24-sty 550.00 346.00 114.00 285.00 

31-sty 585.00 388.00 378.00 380.00 

7-lut 770.00 427.00 405.00 253.00 

14-lut 550.00 426.40 558.00 294.56 

21-lut 453.00 582.40 501.00 300.00 

28-lut 745.00 609.40 113.00 195.00 

7-mar 631.00 553.46 120.00 325.00 

14-mar 790.00 739.50 324.00 440.00 

21-mar 700.00 510.15 26.00 215.00 

28-mar 795.00 574.00 429.00 305.00 

4-kwi 1.520.00 698.00 145.00 335.00 

11-kwi 775.00 3.932.00 692.00 243.00 

18-kwi 470.00 595.05 205.50 425.00 

25-kwi 390.00 1.044.50 117.50 235.00 


