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MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA
03.07 (So)

19:30 (St.Laurence*) – W int. Elżbiety i Arkadiusza o bł.
Boże i opiekę Maryi. Msza św. niedzielna

04.07 – I Niedziela Zwykła
12:45 (OLEM) – Dziękczyna w roczn. śl. Urszuli i Tomasza
z prośbą o dalsze bł. i opiekę Maryi.
15:30 (Huntingdon) – W int. Jadwigi z ok. ur. o bł. Boże i opiekę
Maryi.
05.07 (Pn) 19:00 (Kaplica**) – śp. Jane.
W dniu 06.07 nie będzie Mszy św.
07.07 (Śr)
19:00 (Kaplica**) – śp. Eufemia i śp. Jan Sucheccy.
08.07 (Cz) 07:30 (Kaplica) – śp. Regina i śp. Zygmunt Kaleta.
09.07 (Pt)
15:00 (Kaplica) – Za dusze w czyśćcu cierpiące.
10.07 (So) 19:30 (St.Laurence*) – śp. Andrzej. Msza św. niedzielna
11.07 – II Niedziela Zwykła
12:45 (OLEM) – śp. Wandra i Czesław Domańscy i śp. Janina
Matys.
15:30 (Huntingdon) – śp. Jadwiga Jasica.
12.07 (Pn) 19:00 (Kaplica**) – Dziękczynna Matce Bożej za
otrzymane łaski.
W dniu 13.07 nie będzie Mszy św.
14.07 (Śr)
19:00 (Kaplica**) – Dziękczynna w roczn. ślubu Doroty
i Krzysztofa z prośbą o bł. Boże i opiekę Maryi.
15.07 (Cz) 07:30 (Kaplica) – W int. Bogu wiadomej.
16.07 (Pt)
15:00 (Kaplica) – W int. Anny o bł. Boże i opiekę Matki
Bożej.
17.07 (So) 19:30 (St.Laurence*) – W int. Mieczysława z ok. ur. o bł.
Boże i opiekę Maryi. Msza św. niedzielna
18.07 – III Niedziela Zwykła
12:45 (OLEM) – W int. Maksymiliana z ok ur. o bł. Boże i opiekę
Maryi.
15:30 (Huntingdon) – śp. Halina Krynicka.
19.07 (Pn) 19:00 (Kaplica**) – śp. Tadeusz Ignaszak.
W dniu 20.07 nie będzie Mszy św.
21.07 (Śr)
19:00 (Kaplica**) – Dziękczynna w 2 roczn. ur. Wiktora
z prośbą o bł. Boże i opiekę Maryi.
22.07 (Cz) 07:30 (Kaplica) – W int. Bernardetty i Elżbiety o bł. Boże
i opiekę Maryi.
23.07 (Pt)
15:00 (Kaplica) – W int. ks. Proboszcza i bł. Boże.
24.07 (So) 19:30 (St.Laurence*) – W int. Agnieszki z ok. urodz. o bł.
Boże i opiekę Maryi. Msza św. niedzielna

25.07 – IV Niedziela Zwykła
12:45 (OLEM) – Dziękczynna w roczn. ślubu Agnieszki i Zenona
z prośbą o bł. Boże i opiekę Matki Bożej.
15:30 (Huntingdon) – W int dzieci które w tym roku przystąpiły do
I Komunii św.
26.07 (Pn) 19:00 (Kaplica**) – W int. Aleksandra Gerarda o bł. Boże
i opiekę Maryi.
W dniu 27.07 nie będzie Mszy św.
28.07 (Śr)
19:00 (Kaplica**) – W int. Agnieszki i Julii o bł. Boże
i opiekę Maryi.
29.07 (Cz) 07:30 (Kaplica) – Za dobroczyńców.
30.07 (Pt)
15:00 (Kaplica) – Za dusze w czyśccu cierpiące.
31.07 (So) 19:30 (St.Laurence*) – W int Ewy i Mariana w 18 roczn.
ślubu o bł. Boże i opiekę Matki Bożej.
Msza św. Niedzielna
01.08 – V Niedziela Zwykła
12:45 (OLEM) – śp. Jadwiga Janczewska.
15:30 (Huntingdon) – śp. Maria Tkaczyk (3 roczn śm.).

* Również online: https://www.saintlaurence.org.uk/live/
** Również online: http://parafia-cambridge.co.uk

Rada Parafialna: p. Anna Maria Norman (prezes), p. Dariusz Lubański (sekretarz),
p. Silvia Adaszkiewicz (skarbnik), p. Dorota Głowacka (Referent Gift-Aid), p. Marek
Sękowski.
Konto Parafialne:
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 Nie ma Mszy św we wtorki
o W lipcu po Mszach św. w poniedziałki będzie odmawiana Litania do Św. Józefa, a po Mszach św. w środy –
Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy.
o 13.07 – Różaniec Fatimski, g. 19:00, Dom Polonia
o 27.07 – Spotkanie Mężczyzn św. Józefa, g. 18:30, Dom Polonia
o Msze św. sobotnie są nadal w St. Laurence o godz. 19:30. Również online (link na pierwszej stronie)
o Transmisje z Domu Polonia wg. rozkładu na pierwszej stronie
o W sierpniu Kancelaria Parafialna może być nieczynna z powodu możliwej nieobecności ks. Proboszcza,
dlatego też wszelkie sprawy kancelaryjne proszę zgłaszać w lipcu.
v Msze święte, zasady uczestnictwa:
Kościół OLEM:
- wejście do kościoła od ulicy Hills Road;
- z chwilą rozpoczęcia Mszy św. drzwi kościoła zostają
zamknięte;
- 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;
- Komunię św. najpierw osoby pragnące przyjąć na dłoń a
następnie osoby pragnące przyjąć do ust;
- 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.
Przygotowanie dzieci do I Komunii w Roku Szkolnym 2021/22 rozpocznie się pod koniec września. Zgłoszenia będą przyjmowane
od połowy sierpnia. Proszę nie przynosić zgłoszeń wcześniej. Można zgłaszać dzieci urodzone w roku 2013 lub starsze! Formularze
do zgłoszeń są do pob rania na parafialnej stronie internetowej.
v Bierzmowanie
Zapisy na przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania rozpoczną się w połowie sierpnia. Kartu zgłoszeniowe są do wydrukowania
na naszej parafialnej stronie internetowej. W tym roku przyjmowane są zgłoszenia osób, które urodziły się w 2007 roku lub starszych.
Proszę nie przynosić zgłoszeń przed 15 sierpnia. Spotkanie organizacyjne będzie w drugiej połowie września.
v Polska Szkoła Sobotnia
o Prosimy o kontakt zainteresowanych dołączeniem do grona nauczycieli
o Przyjmujemy zgłoszenia uczniów na rok 2021/22
Kontakt: pms.cambridge@gmail.com
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
Błogosławieństwa
Ks. Waldemar Niewiński

