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MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA
05.12 (So)

19:30 (St Laurence*) – śp. Benedykta.
Msza św. niedzielna

06.12 – II Niedziela Adwentu
12:45 (OLEM) – śp. Irena i Jan Melchert.
15:30 (Huntingdon) – śp. Franciszek Fraczek.
07.12 (Pn) 19:00 (Kaplica) – śp. Stefania.
08.12 (Wt) 11:15 (Kaplica) – O przebłaganie za nasze grzechy.
19:00 (Kaplica) – W int. Olafa z ok. ur. o bł. Boże i opiekę
Maryi.
09.12 (Śr)
19:00 (Kaplica) – W int. Bogu wiadomej.
10.12 (Cz) 07:30 (Kaplica) – śp. Bolesław Pietkiewicz i śp. Antoni,
Katarzyna, Stanisław, Barbara Dec.
11.12 (Pt)
15:00 (Kaplica) – O pokój w nas i wokół nas.
12.12 (So) 19:30 (St Laurence*) – śp. Bogdan Gonciarz.
Msza św. niedzielna
13.12 – III Niedziela Adwentu
12:45 (OLEM) – W int. Bogu wiadomej.
15:30 (Huntingdon) – O bł. Boże i wszelkie potrzebne łaski dla
Franciszka Moss-Sitko z ok. 5 ur..
14.12 (Pn) 19:00 (Kaplica) – W int. Bogu wiadomej.
W dniu 15.12 nie będzie odprawiana Msza św.
16.12 (Śr)
19:00 (Kaplica) – W int. Bogu wiadomej.
17.12 (Cz) 07:30 (Kaplica) – W int. Zofii, Renaty z rodziną
i Przemysława o zdrowie i potrzebne łaski.
18.12 (Pt)
15:00 (Kaplica) – W int. pokoju w nas i wokół nas.
19.12 (So) 19:30 (St Laurence*) – W int. Kacpra z ok. ur. o bł. Boże
i opiekę Maryi. Msza św. niedzielna
20.12 – IV Niedziela Adwentu
12:45 (OLEM) – W int. Bogu wiadomej.
15:30 (Huntingdon) – W int. Antoniny z ok. ur. o bł. Boże i opiekę
Maryi.
21.12 (Pn) 07:30 (Kaplica) – W int Bogu wiadomej.
W dniu 22.12 nie będzie odprawiana Msza św.
23.12 (Śr)
19:00 (Kaplica) – W int. Bogu wiadomej.
24.12 (Cz) 21:00 (OLEM) – W int. parafian.
24:00 (Kaplica) – W int. parafian.
25.12 – Boże Narodzenie
12:45 (OLEM) – W int. Bogu wiadomej.
15:30 (Huntingdon) – W int. parafian.

26.12 (So)

11:30 (OLEM) – W int. pokoju w nas i wokół nas oraz o bł.
Boże dla rodziny i opiekę Matki Bożej.

27.12 – Niedziela Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
12:45 (OLEM) – W int. Bogu wiadomej.
15:30 (Huntingdon) – Dziękczynna w int. rodziny Kania z prośbą
o łaski Boże i opiekę Maryi.
28.12 (Pn) 10:00 (Kaplica) – O bł Boże dla należących do Róży św.
Józefa i Św. Rodziny.
W dniu 29.12 nie będzie odprawiana Msza św.
30.12 (Śr)
07:30 (Kaplica) – śp. Tadeusz i Stefan Kubiakowscy.
31.12 (Cz) 18:00 (Kaplica) – Przebłagalna za grzechy i dziękczynna
za wszystkie łaski udzielone parafianom w ostatnim
roku.
01.01 – Świetej Bożej Rodzicielki Maryi
12:45 (OLEM) – W int. parafian.
15:30 (Huntingdon) – W int. Zofii i jej rodziców o potrzebne łaski
Boże.
02.01 (So) 19:30 (St Laurence*) – śp. Władysław.
Msza św. niedzielna
03.01 – II Niedziela Bożego Narodzenia
12:45 (OLEM) – śp. Andrzej Kurcoń.
15:30 (Huntingdon) – śp. Barbara Michniak (1 roczn. śm) i śp.
Ryszrad Michniak (20 roczn. śm.).

* Również online: https://www.saintlaurence.org.uk/live/
ŻYCZYMY WSZYSTKIM DOZNANIA PRAWDZIWEJ RADOŚCI
W NADCHODZĄCE ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
ORAZ OGROMU ŁASK BOŻYCH W NACHODZĄCYM ROKU.
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v Uwaga! Dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest nadal aktualna, aż do odwołania przez Episkopat Angielski!
v Nadchodzące wydarzenia:
o Msze św. sobotnie są nadal w St. Laurence o godz. 19:30. Online: https://www.saintlaurence.org.uk/live/
o Nie ma Mszy św. we wtorki
o Msze św. są także transmitowane we środy (g.19:00) z kaplicy Domu Polonia (link na www.parafia-cambridge.co.uk)
o Będzie także transmisja Pasterki z Domu Polonia (link na www.parafia-cambridge.co.uk)
o 8.12 - Uroczystość Niepokalanago Poczęcia NMP. Msze św. w Domu Polonia:
§ godz.11:15; po Mszy różaniec i adoracja do godz. 13:00
§ godz.19:00;
o 10.12 - spotkanie Mężczyzn św. Józefa; Dom Polonia; godz. 18:30
o 21.12 godz. (17:30-19:30) – spowiedź Adwentowa; Dom Polonia;
o informacje o ewentualnej kolędzie będą podawane na Mszach św.

v Prośba

W związku z obowiązującymi limitami osób w kościołach, trudno jest zapewnić każdemu możliwość osobistego uczestnictwa
w Mszach św. Każdy z księży w Polskiej Misji stoi przed trudnym wyborem, czy zastosować rezerwację miejsc, czy też po
przekroczeniu limitu zamykać drzwi kościoła. Żadne z tych rozwiązań nie wydaje się dobre. Duża ilość Rodaków nie pojedzie w tym
roku do Polski, co będzie miało ogromny wpływ na ilość osób uczestniczących w obchodach Świat w UK. Polska Parafia, która
korzysta z kościołów należących do wspólnot Angielskich, nie może niestety zwiększyć ilości Mszy św. co byłoby najlepszym
sposobem, aby każdemu zapewnić możliwość osobistego uczestnictwa. Dlatego też uprzejme proszę, o ile to oczywiście możliwe,
aby w Dni Bożego Narodzenia 24 i 25 grudnia we Mszach św. uczestniczyli tylko dorośli. Zrozumiałym jest, że nie można dzieci
zostawić samych w domu, ale jeden rodzic może mógłby uczestniczyć w Mszy św. w dzień Wigilii, a drugi rodzic w pierwszy Dzień
Świąt. W parafiach angielskich planowane jest zwielokrotnienie Mszy św. więc to może też być opcja do rozważenia. Ponadto, zaleca
się aby osoby, które nie czują się zbyt dobrze pozostały w domu, nawet jeśli mają tylko nieznaczne objawy przeziębienia. Zdaję
sobie sprawę też, że duża część Polaków nawet nie zagląda na Internetową stronę parafialną i corocznym zwyczajem przyjdzie do
kościoła nie biorąc nawet pod uwagę, że mogą być jakieś obostrzenia. Przypominam też, że nadal obowiązuje dyspensa od
uczestnictwa we Mszy św. dlatego też modlitwa w domu, łączenie się duchowo z parafią poprzez uczestnictwo we Mszy św.
transmitowanej przez Internet jest w tym trudnym czasie pandemii skromną, ale wystarczającą formą oddania Bogu chwały. Proszę
więc o cierpliwość i wyrozumiałość, co do decyzji, jakie w tych dniach będą podejmowane w parafii odnośnie restrykcji
obowiązujących na Mszach świętych. Proszę też o modlitwę, aby ten czas był czasem pokoju wśród ludzi. Trzeba mieć nadzieję, że
niedługo wszystko wróci do normy i kolejne Święta będą już celebrowane w warunkach zapewniających udział każdemu.

v Msze święte, zasady uczestnictwa:
Kościół OLEM:
- wejście do kościoła od ulicy Hills Road, kościół może być
zamknięty z chwilą rozpoczęcia Mszy św, dlatego należy być
punktualnym;
- max 180 osób;
- należy zachować dystans społeczny 1m:
- przy wejściu używamy płynu dezynfekującego;
- obowiązkowe 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:
- wejście od ogrodu:
- max. 65 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. (wyjątek przed Mszą w I piątek miesiąca).
v I Komunia św.
Zapisy na przygotowanie dzieci do I Komunii św. zakończyły się 16 października. Trwają katechezy przygotowujące. Daty spotkań
podawane są indywidualnie dla poszczególnych grup.
Błogosławieństwa
Ks. Waldemar Niewiński

