
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 

 
ZMIANY PO 19 LIPCA 
W dniu 19 lipca zostają poluzowane ograniczenia 
związane z  COVID 19. Na podstawie wytycznych, które 
otrzymaliśmy od naszych biskupów, zmian w naszym 
Kościele na ten moment będzie niewiele: 

• wiernych prosi się o odpowiedzialność  
i ostrożność w zachowywaniu dystansu 
społecznego 

• dezynfekcja rąk 
• zakładanie maseczek (przede wszystkim  

w czasie Mszy Św. z większą ilością 
uczestników) 

• przy wychodzeniu z kościoła udajemy się do 
najbliższego nam wyjścia 

• nie przekazujemy znaku pokoju 
• do Komunii Św. można podchodzić w procesji  

i przyjmować na rękę, i do ust. pamiętać należy 
jednak o zachowaniu odstępów w procesji 

• rezerwacja Mszy Św. niedzielnej oraz parkingu 
jedynie na godz. 10.00 i godz. 12.00 

• w tygodniu, w sobotę na godz. 18.00 oraz  
w niedzielę o godz. 08.00 oraz 18.00 nie trzeba 
rezerwować miejsc 

• wiernym pozwala się na śpiewanie w kościele 
(do tej pory mógł śpiewać tyko kantor) 

• gdy brakuje wolontariuszy, którzy wskazali by 
nam miejsce do siedzenia, siadamy tak jak do 
tej pory. Proszę jednak pamiętać aby te miejsca 
w ławkach, w których może usiąść więcej ludzi, 
zostawiać rodzinom z większą ilością dzieci 

 

 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 Internetową 
lub bezpośrednio w zakrystii. 
 

 KANCELARIA PARAFIALNA 
Kancelaria parafialna czynna w budynku probostwa 
(wejście od strony drogi) w każdą środę po Mszy 
Świętej porannej: 10:00-11:00 oraz w czwartek po Mszy 
Świętej wieczornej: 20:00-21:00. 

 DZIEŃ SENIORA 
Po długiej przerwie wznawiamy w naszej Parafii 
DZIEŃ SENIORA. Zapraszamy wszystkich starszych 
wiekiem parafian na herbatkę i ciasto w środy po 
Mszy Świętej porannej. 
 

 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 6/7 sierpnia będzie miała miejsce nasza comiesięczna, 
nocna adoracja. Rozpoczynamy po Mszy Św. w piątek o 
godz. 20.00, kończymy w sobotę o godz. 08:00. 
 

 NOCNA SPOWIEDŹ 
Spowiedź Święta w nocy, dla zapracowanych, 
zabieganych i zmęczonych będzie miała miejsce 
tradycyjnie w pierwszy piątek miesiąca od godz. 20.00 
do 21.00 (lub do ostatniego penitenta) 
 

 MALOWANIE SUFITU KOŚCIOŁA 
Od 9-go sierpnia rozpoczniemy w naszym kościele 
prace związane z malowaniem sufitu naszego 
kościoła. W pierwszej kolejności pomalujemy tę cześć 
gdzie znajdują się ławki. W związku z tym w tygodniu 
Msze Święte będą sprawowane w sali obok. Prosimy 
chętnych o pomoc w przenoszeniu ławek i innych 
przedmiotów w niedzielę 8 sierpnia o godz. 19.15 
 

 II TACA 
W związku z malowaniem sufitu naszego kościoła, w 
przyszłą niedzielę zbierzemy drugą tacę. Prosimy 
wszystkich o hojność w miarę naszych możliwości. 
 

 FINANSE PARAFII 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli 
naszą parafię. Ofiary można wpłacać na dwa sposoby: 
• PRZEZ SYSTEM PAYPAL   

link do płatności jest dostępny na stronie internetowej 
naszej parafii 
• NA KONTO BANKOWE PARAFII  

Payee name: PCM Slough, Sort code 30-94-57, Account 
number: 00623284), wpisując w polu “Reference”: 
donation lub Gift Aid donation 


