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01.08 (So) 19:30 (St. Laurence) – W int. Moniki o bł. Boże i opiekę
Maryi. 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) – W int. Marcina z ok. 40 ur. o bł. Boże

i opiekę M Bożej.
03.08 (Pn) 19:00 (Kaplica) – W int. poczętego dziecka o łaski Boże.
W dniu 04.08 nie ma Mszy św.
05.08 (Śr) 19:00 (Kaplica) – W int. Natalii o bł. Boże i opiekę Maryi.
06.08 (Cz) 10:00 (Kaplica) – W int. Parafian.

18:00 (Kaplica) – śp. Janina, Józef oraz zm. z rodz.
Dębowskich i Środów.

07.08 (Pt) 15:00 (Kaplica) – Dziękczyna w roczn ślubu Magdaleny
i Wojciecha oraz w int. Wojciecha z ok. ur. o bł.
Boże i opiekę Maryi.

19:00 (Kaplica) – W int. parafian o przebłaganie za nasze
grzechy.

08.08 (So) 19:30 (St. Laurence) – śp. Bernard Watorowski.
Msza św. niedzielna

09.08 – XIX Niedziela Zwykła
12:45 (OLEM) – śp. Helena i Jakub Kiśluk.
15:30 (Huntingdon) – W int ks. Wojciecha o zdrowie i bł Boże.

10.08 (Pn) 19:00 (Kaplica) – O uwolnienia od nałogów w rodzinie
Kolaczek.

W dniu 11.08 nie ma Mszy św.
12.08 (Śr) 19:00 (Kaplica) – Za dusze w czyśćcu cierpiące.
13.08 (Cz) 07:30 (Kaplica) – W int. Grzegorza z ok. 33 urodzin o bł.

Boże i opiekę M. Bożej.
19:00 (Kaplica) – Różaniec

14.08 (Pt) 15:00 (Kaplica) – O bł. Boże w rodzinie Kolaczek
i Kulpeckich.

15.08 (So) 19:30 (St. Laurence) – W int. parafian.
Msza św. niedzielna

16.08 – Niedziela Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
12:45 (OLEM) – W int Oliwii z bł. Boże i opiekę Maryi w 1. roczn.

urodzin.
15:30 (Huntingdon) – W int. Franciszka Kępa o wszelkie łaski

Boże i opiekę Maryi.

17.08 (Pn) 19:00 (Kaplica) – śp. Romuald.
W dniach 18-20.08 nie ma Mszy św.
21.08 (Pt) 15:00 (Kaplica) – W int. rodzin Materek i Sawtell o bł.

Boże i opiekę M Bożej.
22.08 (So) 19:30 (St. Laurence) – W int. Szymona z ok. ur. o łaski

Boże i opiekę M Bożej. Msza św. niedzielna
23.08 – XXI Niedziela Zwykła

12:45 (OLEM) – śp. Stanisław i śp. Józefa.
15:30 (Huntingdon) – W int. parafian w Huntingdon.

24.08 (Pn) 19:00 (Kaplica) – Dziękczyna z ok ur. Jana z prośbą o bł.
Boże i opiekę M Bożej.

25.08 (Wt) 10:00 (Kaplica) – Int. wolna.
26.08 (Śr) 19:00 (Kaplica) – Int. wolna.
27.08 (Cz) 07:30 (Kaplica) – Int. wolna.
28.08 (Pt) 15:00 (Kaplica) – Int. wolna.
29.08 (So) 19:30 (St. Laurence) – W int. udanej operacji Zbigniewa.

Msza św. niedzielna
30.08 – XXII Niedziela Zwykła

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

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

v W związku z urlopem ks. Proboszcza, sprawy kancelaryjne należy załatwić przed 7. sierpnia. Ks. Proboszcz będzie nieobecny
od 9 do 20 sierpnia.

v Nadchodzące wydarzenia:
o W sierpniu Msze św. sobotnie są nadal w St. Laurence o godz. 19:30. Online: https://www.saintlaurence.org.uk/live/
o 6 sierpnia Święto Przemienienia Pańskiego; Msze św. w kaplicy Domu Polonia o godz. 10:00 i 18:00;
o 7 sierpnia; I piątek miesiąca Mszę św. w Domu Polonia o g.15:00 i 19:00; (spowiedź przez godzinę przed Mszą św.)
o Nabożeństwo Różańcowe 13 sierpnia w kaplicy Domu Polonia o godz. 19:00;
o Uroczystość Wniebowzięcia NMP jest przeniesiona na Niedzielę 16 sierpnia;
o Nie ma Mszy św. od 18 do 20 sierpnia (włącznie)!

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;
- zaleca się zakładanie 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:
- obowiązek zakładania maseczki!
- wejście od ogrodu:
- max. 60 osób;
- zajmujemy co drugą ławkę
- inne restrykcje, tak jak w kościele OLEM (po lewej)

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
część 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.

Zapisy dzieci, które chcą przygotowywać się do I Komunii św. w roku 2021 rozpoczną się we wrześniu 2020. Formularze do
pobrania na stronie internetowej parafii. Pierwsze spotkanie z Rodzicami będzie w połowie października. Dokładna data zostanie
podana w ogłoszeniach parafialnych. Zgłoszenia dotyczą dzieci urodzonych w 2012 roku lub starszych.

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

Błogosławieństwa
Ks. Waldemar Niewiński


