
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

• Godziny i intencje Mszy św. w złączniku intencje Mszalne  

• Spowiedź św. w pierwszy piątek od godz.18.00 Spowiedź święta w 

sobotę i niedzielę 30 min.przed Mszą Św. 

• Zapisy do I Komunii św. na przyszły rok do 13 września włącznie po 

każdej Mszy św. 

• Dziękuję za posprzątanie Kościoła. 

• Na stronie parafialnego FB działa aukcja rzeczy. Możemy wystawiać 

rzeczy, które posiadamy i nie używamy a które mogą dostać „nowe 

życie” u kogoś innego. Osoby zainteresowane licytują w komentarzach, 

przekazane pieniądze z licytacji będą przeznaczone na prace przy 

udrożnieniu systemu odprowadzającego deszczówkę wokół Klubu. 

Jeżeli  ktoś nie posiada FB może przynieść rzeczy na plebanię. Zostaną   

wtedy wystawione do aukcji.  

• Polska Grupa AA Rright Now. Potrzebujesz pomocy, wsparcia, 

porady. Dzwoń 07935672261. Spotkania prowadzone są w języku 

polskim.  
 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ W ZWIĄZKU 

Z COVID19 

• W kościele jest obowiązek nosić maseczkę przy dystansie 1m. Jeżeli 

dystans jest większy, nie trzeba. Dzieci do lat 11 nie muszą mieć 

maseczki. 

• Przy wejściu do Kościoła zdezynfekuj ręce przy stoliku pod chórem. 

• Dzieci powinny wyłącznie pozostawać przy rodzicach/opiekunach 

• Msze Święte recytowane, aż do odwołania. 

• Ofiarę na tacę można złożyć na stoliku pod chórem, u wolontariusza 

wychodząc z Kościoła lub poprzez przelew. Przelewem można też 

wpłacać ofiary Gift Aid, wtedy trzeba w opisie  zaznaczyć GA oraz 

nr.deklaracji Konto parafii Loyds Bank,  Polish Catholic Mission 

WolverhamtonSort  Code 30-94-57, Account Number 00624418 

• Znak pokoju przekazujemy wyłącznie przez skinienie głową. 

• Podczas przyjmowania Komunii należy zachować dystans 2 metrów. 

Komunia udzielana jest na wyprostowane ręce, lewa dłoń ułożona na 

prawej. Gdy ksiądz lub szafarz położy ciało Pana Jezusa na lewej dłoni, 

należy prawą rękę podnieść i spożyć przy osobie udzielającej Komunię.  

• Przy wyjściu z Kościoła zalecane jest dezynfekowanie dłoni. 

• Toalety zamknięte aż do odwołania.  

• Zakaz wprowadzania wózków dziecięcych do Kościoła.  

 

 

 

 


