
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 
 
 
 DIAKONIA MIŁOSIERDZIA 

Spotkanie dla członków Diakonii Miłosierdzia, 
działającej w naszej parafii odbędzie się w piątek  
9 lipca po wieczornej Mszy Św.  
 
 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.  
 
 ZAPROSZENIE DO WSPÓLNOTY ERM 

Eucharystyczny Ruch Młodych gromadzi dzieci  
i młodych, którzy: poprzez gry i zabawy odkrywają 
Jezusa jako swojego Przyjaciela; razem przeżywają 
Ewangelię i dzielą się we wspólnocie swoją wiarą; 
kochają szczególnie Jezusa Eucharystycznego  
i w oparciu o Jego przyjaźń chcą budować nowy, 
lepszy świat. Zapraszamy rodziców i dzieci o 
dołączenie do ERMu w naszej parafii. 17 lipca w Klubie 
Polskim odbędzie się spotkanie Integracyjne. Prosimy  
opotwierdzenie przybycia na adres mailowy: 
erm.slough@gmail.com.   
 

 ZAPROSZENIE DO WSPÓLNOTY MINISTRANTÓW 
Zapraszamy chętne dziewczyny i chłopaków do 
wstąpienia do Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej 
parafii. Zapisywać się można u ks. Łukasza. Spotkanie 
Integracyjne dla rodziców, ministrantów i nowych 
kandydatów odbędzie się w czwartek 15 lipca o godz. 

16.30 w ogrodzie domu parafialnego. O godz. 19.00 
Msza Św. z asystą wszystkich ministrantów i 
kandydatów.  
 
 

 RUCH DOMOWEGO KOŚCIOŁA 
Ruch Domowego Kościoła to świecki ruch w Kościele 
Katolickim, do którego zaproszeni są małżonkowie. 
Stanowi on gałąź rodzinną Ruchu Światło-Życie 
(znanego czasami Ruchem Oazowym), którego 
założycielem jest Sługa Boży  
ks. Franciszek Blachnicki.  Zapraszamy małżeństwa, 
które chcą umacniać swoją wiarę, pielęgnować miłość 
małżeńską oraz doświadczać życia we wspólnocie.  
W naszej parafii jest 12 małżeństw, które spotykają się  
w tzw. kręgach Domowego Kościoła.  
 

 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. 
 
 CIASTA NA WYNOS 

 

Zachęcamy wszystkich do skorzystania z możliwości 
wzięcia ciast na wynos w plastikowych opakowaniach. 
Ciasta przygotowali rodzice dzieci uczęszczających do 
naszego przedszkola. Dochód ze sprzedaży 
przeznaczony będzie na utrzymanie naszej świątyni. 
 

 
 
 

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 
 
Najbliższa rodzina zmarłego prosi, aby zamiast kwiatów, 
złożyć datek na ALZHEIMERS RESEARCH. Puszka będzie 

wystawiona w przedsionku Kościoła. 


