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04.07 (So) 19:30 (St.Laurence) – W int. Bogu wiadomej (6).
Msza św. niedzielna

05.07 – XIV Niedziela Zwykła
12:45 (OLEM) – Dziękczynna w 21 roczn. ślubu Urszuli i Tomasza

z prośbą o bł. Boże i opiekę M Bożej.
15:30 (Huntingdon) – W int. Bogu wiadomej (7).

06.07 (Pn) 19:00 (Kaplica) – W int. Bogu wiadomej (8).
W dniu 07.07 nie ma Mszy św.
08.07 (Śr) 19:00 (Kaplica) – W int. Dariusza, jego rodziny i przyjaciół.
09.07 (Cz) 07:30 (Kaplica) – śp. Maria Tkaczyk.
10.07 (Pt) 15:00 (Kaplica) – śp. Maria i Marian Adamczuk oraz śp.

Stanisław Nazaruk.
11.07 (So) 19:30 (St.Laurence) – W int. Oliwii o bł. Boże i opiekę

M. Bożej. Msza św. niedzielna
12.07 – XV Niedziela Zwykła

12:45 (OLEM) – śp. Genowefa, Władysław, Edward, Józef
Mireccy i śp. Bernard Watorowski.

15:30 (Huntingdon) – W int. Jadwigii z ok. Ur. oraz w int Marty
o bł. Boże i opiekę M Bożej.

13.07 (Pn) 19:00 (Kaplica) – śp. Halina.
W dniu 14.07 nie ma Mszy św.
15.07 (Śr) 19:00 (Kaplica) – W int. Dariusza, Macieja, Cezarego oraz

Waldemara o bł Boże.
16.07 (Cz) 07:30 (Kaplica) – W int. Mieczysława z ok. Ur. o bł. Boże

i opiekę M Bożej.
17.07 (Pt) 15:00 (Kaplica) – W int. ks. Proboszcza o bł. Boże.
18.07 (So) 19:30 (St.Laurence) – W int. dusz w czyśću cierpiąych.

Msza św. niedzielna
19.07 – XVI Niedziela Zwykła

12:45 (OLEM) – W int. Justyny z ok. Ur. o bł. Boże i opiekę
M. Bożej.

15:30 (Huntingdon) – W int. Marty z ok. Ur. o bł. Boże i opiekę
M. Bożej.

20.07 (Pn) 19:00 (Kaplica) – W int. Wioletty o bł. Boże, dary Ducha
św. i opiekę Maryi.

W dniu 21.07 nie ma Mszy św
22.07 (Śr) 19:00 (Kaplica) – W int. Julii z ok. Ur o bł. Boże, zdrowie

duszy i ciała i opiekę Maryi.
23.07 (Cz) 07:30 (Kaplica) – W int. Bogu wiadomej.
24.07 (Pt) 15:00 (Kaplica) – śp. Piotr Kisiel.
25.07 (So) 19:30 (St.Laurence) – Int. wolna. Msza św. niedzielna
26.07 – XVII Niedziela Zwykła

12:45 (OLEM) – W int. Agnieszki i Zenka, dziękczynna za 28 lat
małżeńskiego życia z prośbą o dalsze łaski Boże.

15:30 (Huntingdon) – Za zmarłych z rodz. Grzelińskich i Pach.
27.07 (Pn) 19:00 (Kaplica) – Int. wolna.
W dniu 28.07 nie ma Mszy św
29.07 (Śr) 19:00 (Kaplica) – Int. wolna.
30.07 (Cz) 07:30 (Kaplica) – Int. wolna.
31.07 (Pt) 15:00 (Kaplica) – Int. wolna.
01.08 (So) 19:30 (St.Laurence) – Int. wolna. Msza św. niedzielna
02.08 – XVIII Niedziela Zwykła

12:45 (OLEM) – W int. Emilii z ok. Ur. o bł. Boże i opiekę Maryi.
15:30 (Huntingdon) – Int. wolna.
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W lipcu nie będzie Komunikatu Parafialnego w formie papierowej.

v 3 lipca – I piątek miesiąca – godz. 18:00 – Msza św. Transmitowana z St Laurence (https://www.saintlaurence.org.uk/live/)

v Decyzją Rządku Brytyjskiego i Episkopatu Angielskiego od 4 lipca, z zachowaniem restrykcji sanitarnych, zostają wznowione Msze
św. z udziałem wiernych.  W naszej parafii wracamy do codziennych Mszy św (oprócz wtorków).

v Msze święte, zasady uczestnictwa:
Kościół OLEM:
- wejście do kościoła od ulicy Hills Road;
- max 180 osób;
- należy zachować dystans społeczny 1m:
- przy wejściu używamy płynu dezynfekującego;
- obowiązek posiadania maseczki;
- jedna rodzina w jednej ławce, ewentualnie max 3 osoby;
- z chwilą rozpoczęcia Mszy św. drzwi kościoła zostają zamknięte;
- Komunię św. przyjmujemy na rękę bądź duchowo;
- nie ma śpiewów w czasie liturgii, nie przekazujemy też znaku pokoju przez podanie dłoni;
- Toalety są zamknięte;

Kościół w Huntingdon:
- wejście od ogrodu:
- max. 50 osób;
- zajmujemy co drugą ławkę
- inne restrykcje, tal jak w kościele OLEM (powyżej)

v Uwaga! Dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest nadal aktualna, aż do odwołania przez Episkopat Angielski!

v Msze święte sobotnie będą odprawiane w kościele St. Laurence o godz. 19:30. Tylko ta Msza św. będzie transmitowana on-line!
(https://www.saintlaurence.org.uk/live/).

v We wtorki nie ma Mszy św.

v Spowiedź
- indywidualnie umawiamy się z księdzem drogą telefoniczną lub internetową na konkretny dzień i godzinę w Domu Polonia.

Tymczasowo nie ma możliwości przystąpienia do spowiedzi przed lub po Mszy św. w kościele OLEM, w Huntingdon, czy też w St.
Laurence.

v I Komunia św.
W związku z zaistniałą sytuacją, I Komunia została przeniesiona na 19 lub 20 września. Dokładny dzień zależy od odpowiedzi

księży Angielskich, od których wynajmujemy kościoły. Jeśli nie będzie możliwa data 19 września, wtedy I Komunia św. będzie miała
miejsce 20 września na Mszy niedzielnej. Dni te zostały wybrane gdyż nadal w kościele obowiązuje limit obecnych, jak również
cześć rodzin ma zaplanowane wyjazdy na wakacje. To jest najwcześniejsza z możliwych dat, gdyż po wakacjach będą potrzebne
przynajmniej dwa spotkania (spowiedź i próba).

Istnieje też możliwość indywidualnego przystąpienia do Spowiedzi i I Komunii św. w kaplicy Domu Polonia

Wszelkie pytania można kierować do ks. Proboszcza drogą telefoniczną bądź internetową.

v Ogłoszenia od Psychologów
1) Terapia indywidualna dla osób dorosłych (18 +) - MKS Therapy Monika Kubaczewska-Szymańska
Jeśli czujesz się przygnębiony, masz obniżony nastrój, odczuwasz przewlekły stres, masz trudności w związkach czy trudności

w adaptacji kulturowej, przechodzisz kryzys w swoim życiu lub doświadczasz innych trudności..
Zapraszam do kontaktu.
Terapia daje możliwość poznania i zrozumienia siebie.
Pierwsza konsultacja 30 min bezpłatnie.
07756246881   info@mkstherapy.org   www.mkstherapy.org

2) Gabinet Psychoterapii w Cambridge zaprasza osoby cierpiące na depresję, zaburzenia lękowe, problemy w relacjach na
BEZPŁATNE KONSULTACJE ONLINE. Kontakt Monika Maciejkowicz-Zdziarska, tel. 07841472520,

mmzdziarska@gmail.com
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