
Decyzją Konferencji Episkopatu Anglii i Walii od najbliższej soboty tj.21 marca, do odwołania, z 

powodu pandemii koronawirusa wchodzą w życie następujące decyzje: 

1. Msze św. będę odprawiał bez udziału wiernych. 

2. Kościół będzie jednak otwarty do osobistej modlitwy w następującym porządku: 

Dzień  Godzina  

Wtorek 9.00-10.00 

Środa  18.30-20.00 

Czwartek  9.00-10.00 

Piątek  18.30-20.00 

Sobota  17.30-19.00 

Niedziela  10.00-13.00 oraz 18.00-19.00 

 

 

Proszę, abyście uczestniczyli w Mszach św. przez transmisje radiowe, telewizyjne i internetowe. Nie 

oglądali tylko uczestniczyli (czyli należy klękać, wstawać, siedzieć, śpiewać, mówić tak jak w 

kościele). Proszę pamiętać o Komunii duchowej (np.Panie Jezu nie mogę Cię teraz przyjąć, ciężko to 

wszystko przyjąć, ale oddaję w Twoją opiekę moja rodzinę, mieszkanie, miejsca pracy, rzeczy które 

używam….) 

Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy. Proponuję, aby codziennie o godz.20.00 odmówić 

koronkę do Bożego Miłosierdzia w Waszych domach o zaprzestanie rozszerzania się wirusa i 

nawrócenie świata do Boga. Ja, będę modlił się w tym czasie w kościele. Stwórzmy duchową 

rodzinę. Wiem, że Was na to stać. 

 

3. Każdy kto potrzebowałby sakramentu spowiedzi, namaszczenia chorych lub rozmowy 

duchowej proszę o kontakt w każdej chwili  pod nr.telefonu 01902422833 lub poprzez 

email:t-maziarz@wp.pl 

4. Spotkania do I Komunii św. zawieszone do odwołania. Data Komunii św.na obecną chwilę 

jest bez zmian 3 maja. Jednak, myślę że do końca marca zostaną wydane ostateczne decyzje. 

5. Kurs przedmałżeński według wcześniejszych ustaleń. 

6. Ekstremalna Droga Krzyżowa odwołana.  

7. Rodziny, które zamawiały w najbliższym czasie chrzest proszę o kontakt telefoniczny. 

8. Intencje Mszalne zostaną odprawione w dniach według wcześniejszych zamówień. Proszę 

wtedy łączyć się duchowo.  

9. Rodziny, które przyjmują w najbliższym czasie krzyż w peregrynacji proszę, aby 

przychodziły po krzyż tak jak się zapisali czyli w środę na godz.19.00 oraz w niedzielę na 

godz.10.00. 

10. Informacji na temat przebiegu Triduum Paschalnego na chwilę obecną brak. 

11. Otwórzmy nasze serca na ludzi starszych. Gdyby ktoś wiedział o samotnych osobach, które 

nie mogą zrobić zakupów oraz jeżeli ktoś byłby chętny robić takie zakupy dla nich  proszę o 

kontakt ze mną.  

12. W kościele można nabyć kartki świąteczne, baranki wielkanocne, Gościa Niedzielnego. 
Wszystko znajduje się na stoliku pod chórem. 

13. Proszę również o normalną troskę o materialne zabezpieczenie naszej parafii. Pomoc 

finansową na potrzeby parafii można bezpośrednio przekazywać na konto parafii Loyds Bank, 

Sort Code 30-94-57, Account Number 00624418 lub na stoliku pod chórem.  

14. Jakiekolwiek zmiany, decyzje będę umieszczał na bieżąco na stronie parafialnej oraz na 

fb Polskiego Klubu 

 

Jeżeli w czymkolwiek będą mógł pomóc wiecie jak się skontaktować. 

Z darem modlitwy, ale też z prośbą o modlitwę-  ks.Tomasz. 

Niech Was strzeże i błogosławi Bóg wszechmogący.  

 


