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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.).
04.01 (Pn) 19:00 (Kaplica) – Dziękczynna za 72 lata życia Józefa,

z prośbą o dalsze błog.
W dniu 05.01 nie będzie Mszy św.
06.01 (Śr) 10:00 (Kaplica) – W int. Marcina o potrzbne łaski Boże.

18:00 (St.Laurence*) – W int. Beaty z ok. Ur. o bł. Boże
i opiekę Maryi.

07.01 (Cz) 07:30 (Kaplica) – śp. Maria i śp. Karol.
08.01 (Pt) 15:00 (Kaplica) – Dziękczynna za łaskę narócenia

i otrzymane łaski.
09.01 (So) 19:30 (St.Laurence*) – śp. Zygmunt Niemczyk.

Msza św. niedzielna
10.01 – Niedziela Chrztu Pańskiego

12:45 (OLEM) – śp. Andrzej Kurcoń.
15:30 (Huntingdon) – śp. Marian Pach.

11.01 (Pn) 19:00 (Kaplica) – śp. Władysław Horyszny.
W dniu 12.01 nie będzie Mszy św.
13.01 (Śr) 19:00 (Kaplica) – W int. Anety i jej rodziny o bł. Boże

i opiekę Matki Bożej.
14.01 (Cz) 07:30 (Kaplica) – W int. Bernardety o bł. Boże i opiekę

Maryi.
15.01 (Pt) 15:00 (Kaplica) – Za dusze w czyśćcu cierpiące.
16.01 (So) 19:30 (St.Laurence*) – W int. Bogu wiadomej.

Msza św. niedzielna
17.01 – II Niedziela Zwykła

12:45 (OLEM) – śp. Bogumiła Świrska.
15:30 (Huntingdon) – W int. Kazimiery Lis o potrzebne łaski Boże

i opiekę Maryi.
18.01 (Pn) 19:00 (Kaplica) – śp. Henryka i śp. Walerian

Domaszewscy.
W dniu 19.01 nie będzie Mszy św.
20.01 (Śr) 19:00 (Kaplica) – W int. ks. Proboszcza.
21.01 (Cz) 07:30 (Kaplica) – W int. ks. Ryszarda o dar mądrości,

świętość i bł. Boże.
22.01 (Pt) 15:00 (Kaplica) – śp. Maria Własinowicz.
23.01 (So) 19:30 (St.Laurence*) – O bł. Boże dla babci Eugenii

i życie wieczne dla zmarłego dziadka Stanisława.
Msza św. niedzielna

24.01 – III Niedziela Zwykła
12:45 (OLEM) – śp. Andrzej Kurcoń.
15:30 (Huntingdon) – śp. Jan.

25.01 (Pn) 19:00 (Kaplica) – O nawrócenie grzeszników.
W dniu 26.01 nie będzie Mszy św.
27.01 (Śr) 19:00 (Kaplica) – O nawrócenie grzeszników.
28.01 (Cz) 07:30 (Kaplica) – śp. Maria Goławska.
29.01 (Pt) 15:00 (Kaplica) – śp. Emilia Komorowska.
30.01 (So) 19:30 (St.Laurence*) – W int. Bogu wiadomej.

Msza św. niedzielna
31.01 – IV Niedziela Zwykła

12:45 (OLEM) – śp. Andrzej Kurcoń.
15:30 (Huntingdon) – W int. Elżbiety o nawrócenie, bł. Boże

i opiekę Maryi.
* Również online: https://www.saintlaurence.org.uk/live/

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA
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p. Silvia Adaszkiewicz (skarbnik), p. Dorota Głowacka (Referent Gift-Aid), p. Marek
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Rada Parafialna: p. Władysław Wygnański (prezes), p. Dariusz Lubański (sekretarz),
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PCM CAMBRIDGE; sort code: 309457; account no.: 00616849



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 Kolęda zostaje w tym roku odwołana
o Adoracja Najświętszego Sakramentu, każdy czwartek, godz. 17:00-19:00, Dom Polonia
o 6.01 – Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli); Msze św:

§ 10:00 – Dom Polonia
§ 18:00 – Kościół St. Laurence (również online: https://www.saintlaurence.org.uk/live/)

o 19.01, g.18:30 – spotkanie mężczyzn św. Józefa; Dom Polonia

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
Spowiedź w dni powszednie na godzinę przed Mszą św.

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.

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


