
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 dzisiejszą niedzielę 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 w godzinach 09.00-13.00. 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. Będzie 
możliwość samemu zdecydowania do co rodzaju 
szczepionki. Na to spotkanie można przyjść bez zapisów. 
 

 UROCZYSTOŚĆ PIOTRA I PAWŁA 
We wtorek przypada Uroczystość Piotra i Pawła, która dla 
katolików w Anglii ma charakter wielkiego święta i jest 
traktowana z obowiązkiem uczestniczenia we Mszy Św. 
 

 PIERWSZY CZWARTEK, PIĄTEK, SOBOTA 
W pierwszy czwartek zapraszamy do modlitwy w intencji 
kapłanów oraz o nowe powołania, w pierwszy piątek 
chcemy uczcić Najświętsze Serce Pana Jezusa a w pierwszą 
sobotę Niepokalane Serce Maryi: zapraszamy wszystkich 
członków Żywego Różańca oraz czcicieli Matki Bożej na 
nabożeństwo wynagradzające o godz. 17:00. 
 

 ADORACJA NOCNA 
Z 2/3 lipca będzie miała miejsce nasza comiesięczna, nocna 
adoracja. Rozpoczynamy po Mszy Św. w piątek o godz. 
20.00, kończymy w sobotę o godz. 08:00. 
 

 ŚPIEWY Z TAIZE 
W pierwszy piątek miesiąca chcemy czuwać przy Panu przy 
śpiewie kanonów z Taize od godz. 20:00 do 21:00. 

 NOCNA SPOWIEDŹ 
Spowiedź Święta w nocy, dla zapracowanych, zabieganych 
i zmęczonych będzie miała miejsce tradycyjnie w pierwszy 
piątek miesiąca od godz. 20.00 do ostatniego penitenta. 
 

 CIASTA NA WYNOS 
Zachęcamy wszystkich do skorzystania z możliwości wzięcia 
ciast na wynos w plastikowych opakowaniach. Ciasta 
przygotowali sympatycy nowej szkoły im św. Faustyny. 
 

 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 
 

 PODZIĘKOWANIE 
Księże Leszku, Drodzy parafianie! 

Dwa tygodnie temu zwróciłem się do Was  
z prośbą o pomoc finansową dla polskiej parafii  
w Southend-on-Sea, Basildon i Chelmsford. 

Poinformowałem, że nasze trudności są związane  
z niedostępnością kościołów angielskich dla naszej 
społeczności. Chcę dzisiaj bardzo podziękować za Waszą 
hojność. Zebraliście i przekazaliście dla naszej parafii 
kwotę 3,411 funtów. Pieniądze te bardzo pomogą nam 
w najbliższych miesiącach. 

Dziękuję również za to, że Wasze datki zostały 
nam przekazane osobiście przez jedną z Waszych rodzin, 
która nas odwiedziła. Dzięki temu mogliśmy wzajemnie 
się poznać i porozmawiać. Odwiedziny te odebrałem jako 
Boże błogosławieństwo dla nas. Było to również 
doświadczenie żywego Kościoła, który jednoczy się 
razem przez wiarę i miłość. Mogliśmy razem spędzić 
czas, aby dzielić się tym, co w nas jest najlepsze. 

Przesyłam Wam szczere wyrazy wdzięczności  
i pozdrowienia. Zapewniam także o naszej modlitwie za 
Was. Bardzo dziękuję także Waszemu proboszczowi,  
ks. Leszkowi za jego otwartość i dobre serce. 

ks. Wojciech 
 

 
 

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 


