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27.02 (So) 19:30 (St Laurence*) – śp. Anna (21 greg.).
Msza św. niedzielna

28.02 – II Niedziela Wielkiego Postu
12:45 (OLEM) – śp. Anna (22 greg.).
15:30 (Huntingdon) – W int. Mirosławy o potrzebne łaski i opiekę

M. Bożej.
01.03 (Pn) 19:00 (Kaplica**) – śp. Anna (23 greg.).
W dniu 02.03 nie będzie Mszy św.
03.03 (Śr) 19:00 (Kaplica**) – śp. Anna (25 greg.).
04.03 (Cz) 07:30 (Kaplica) – śp. Anna (26 greg.).
05.03 (Pt) 15:00 (Kaplica) – śp. Anna (27 greg.).

19:00 (Kaplica) – W int. Bogu wiadomej.
06.03 (So) 19:30 (St Laurence*) – śp. Anna (28 greg.).

Msza św. niedzielna
07.03 – III Niedziela Wielkiego Postu

12:45 (OLEM) – śp. Anna (29 greg.).
15:30 (Huntingdon) – O opiekę Matyi i szczęśliwe rozwiązanie dla

Marty.
08.03 (Pn) 19:00 (Kaplica**) – śp. Anna (30 greg.).
W dniu 09.03 nie będzie Mszy św.
10.03 (Śr) 19:00 (Kaplica**) – W int. Bogu wiadomej.
11.03 (Cz) 07:30 (Kaplica) – śp. Kate i John Perry oraz śp. Fiona

Harding.
12.03 (Pt) 10:00 (Kaplica) – śp. Stanisław Michalik, śp. Eugeniusz

Tetłak, śp. Jan Zroski.
19:00 (Kaplica**) – Droga Krzyżowa

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

14.03 – IV Niedziela Wielkiego Postu
12:45 (OLEM) – śp. Stanisław Kwiatkowski (4 roczn. śm.).
15:30 (Huntingdon) – śp. Jan i Maria Kutiak oraz śp. Irena

Nahurska.
15.03 (Pn) 19:00 (Kaplica**) – W int. Bogu wiadomej.
W dniu 16.03 nie będzie Mszy św.
17.03 (Śr) 19:00 (Kaplica**) – W int. Bogu wiadomej.
18.03 (Cz) 07:30 (Kaplica) – W int. Kamila o łaskę zdrowia.
19.03 (Pt) 15:00 (Kaplica) – śp. ks. Edward Stachurski.

18:00 (St Laurence*) – W int. parafian
20.03 (So) 19:30 (St Laurence*) – śp. Tadeusz Kontek (4 roczn.śm.).

Msza św. niedzielna

21.03 – V Niedziela Wielkiego Postu
12:45 (OLEM) – W int. Bogu wiadomej.
15:30 (Huntingdon) – W int. Marysi z ok. 2 roczn. ur. oraz Rafała

w 45 roczn. ur. o bł. Boże i opiekę Maryi.
22.03 (Pn) 19:00 (Kaplica**) – W int. Bogu wiadomej.
W dniu 23.03 nie będzie Mszy św.
24.03 (Śr) 19:00 (Kaplica**) – W int. Piotra, Pawła i Grzegorza

o potrzebne łaski Boże..
25.03 (Cz) 10:00 (Kaplica) – W int. zawierzających się Maryi.

18:00 (St Laurence*) – śp. Józef i śp. Bogdan
26.03 (Pt) 15:00 (Kaplica) – śp. Jan.

19:00 (Kaplica**) – Droga Krzyżowa
27.03 (So) 19:30 (St Laurence*) – W int. Bogu wiadomej. Msza św.

niedzielna
28.03 – Niedziela Palmowa

12:45 (OLEM) – Dziękczynna za łaski udzielone rodzinie z prośbą
o dalsze błogosławieństwo.

15:30 (Huntingdon) – śp. Marian Gach.
* Również online: https://www.saintlaurence.org.uk/live/
** Również online: http://parafia-cambridge.co.uk
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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 Nie ma Mszy św we wtorki
o Msze św. sobotnie są nadal w St. Laurence o godz. 19:30. również online (link na pierwszej stronie)
o Transmisje z Domu Polonia (link na pierszej stronie):

§ Msze św. w poniedziałki i środy (g.19:00)
§ Droga Krzyżowa w Wielkim Poście, piątki 12.03 i 26.03 (g.19:00)

o 05.03 – I piątek miesiąca; Msze św. g.15:00 i 19:00; Dom Polonia
o 06.03 – I sobota miesiąca; Różaniec po Mszy św.
o Droga Krzyżowa w piątki 12.03 i 26.03 o 19:00
o 18.03, g.18:30 – spotkanie mężczyzn św. Józefa; Dom Polonia
o 19.03 – Uroczystość św. Józefa

§ 15:00 – Dom Polonia
§ 18:00 – St. Laurence – transmisja online, link na pierwszej stronie

o 25.03 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
§ 10:00 – Dom Polonia
§ 18:00 – St. Laurence – transmisja online, link na pierwszej stronie

o 29.03 – Spowiedź Wielkanocna; Dom Polonia; g.17:30-19:30

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
Tylko w kaplicy Domu Polonia godzinę przed Mszą św. w poniedziałki, środy i piątki lub też 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 powodu trwającego do 8 marca zamknięcia szkół i wstrzymaniem przygotowań data I Komunii św. w naszej parafii
najprawdopodobniej zostanie ustalona na ostatni weekend maja. Omówimy to na pierwszych spotkaniach.
Przygotowania dla dzieci w Cambridge będą miały miejsce 20 i 27 marca
Następne daty spotkań zostaną podane na spotkaniach sobotnich.
Najprawdopodobniej po Wielkanocy, dzieci które miały Katechezy w soboty o 13:00 będą miały spotkania w sobotę rano, o godz.
9:00 lub wcześniej (omówimy to na spotkaniu 20 marca).
Dzieci w Huntingdon – spotkanie 14 marca po Mszy św. (Na Mszę przychodzą dzieci z nazwiskami do litery „L” włącznie: pozostałe
dzieci, czyli z nazwiskiem od litery „M” przychodzą na samą katechezę na godz. 16:20)
W związku z trwającą pandemią i limitami osób w kościele po Wielkanocy najprawdopodobniej spotkania będą odbywały się we
wtorki o godz. 18:30 w kościele. Omówimy to na spotkaniu 14 marca.

v Ogłoszenia od Psychologa
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


