Nr 10/21

Charity Reg. No 1119423

Październik 2021

KOMUNIKAT

Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Cambridge
pw. NMP Królowej Polski
Proboszcz: ks. Waldemar Niewiński

Dom „Polonia”
231 Chesterton Road
Cambridge CB4 1AS
tel.: 01223 368539
parafia.cambridge@googlemail.com
www.parafia-cambridge.co.uk

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA
02.10 (So)

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

03.10 – XXVII Niedziela Zwykła
12:45 (OLEM) – W int. dzieci, które w tym roku przystąpiły do
I Komunii św..
15:30 (Huntingdon) – Dziękczynna w 5 roczn. śl. Marty i Michała
z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę Maryi.
04.10 (Pn) 19:00 (Kaplica) – Za dusze w czyśćcu cierpiące.
W dniu 05.10 nie będzie Mszy św.
06.10 (Śr)
19:00 (Kaplica) – W int. Bogu wiadomej.
07.10 (Cz) 07:30 (Kaplica) – Int. wolna.
08.10 (Pt)
15:00 (Kaplica) – Int. wolna.
19:00 (Kaplica) – Różaniec
09.10 (So) 19:30 (St.Laurence*) – Dziękczynna w 9 roczn. ślubu Ewy
i Marka z prośbą o dalsze bł. i opiekę Maryi.
Msza św. niedzielna
10.10 – XXVIII Niedziela Zwykła
12:45 (OLEM) – Dziękczynna w roczn. ślubu Bernardetty i Piotra
z prośbą o dalsze bł. i opiekę Maryi.
15:30 (Huntingdon) – W int. dzieci, które w tym roku przystąpiły do
I Komunii św..
11.10 (Pn) 19:00 (Kaplica) – Int. wolna.
W dniu 12.10 nie będzie Mszy św.
13.10 (Śr)
19:00 (Kaplica) – Int. wolna.
14.10 (Cz) 07:30 (Kaplica) – W int. Bogu wiadomej.
15.10 (Pt)
15:00 (Kaplica) – W int. Jadwigi o bł. Boże i opiekę Maryi.
19:00 (Kaplica) – Różaniec
16.10 (So) 19:30 (St.Laurence*) – śp. Maria Wiatr (5 roczn. śm.).
Msza św. Niedzielna
17.10 – XXIX Niedziela Zwykła
12:45 (OLEM) – śp. Maria.
15:30 (Huntingdon) – Za dusze w czyśćcu cierpiące.
18.10 (Pn) 19:00 (Kaplica) – O bł. Boże dla Łukasza i jego rodziny.
W dniu 19.10 nie będzie Mszy św.
20.10 (Śr)
19:00 (Kaplica) – śp. Tadeusz.
21.10 (Cz) 07:30 (Kaplica) – Int. wolna.
22.10 (Pt)
15:00 (Kaplica) – W int. Bogu wiadomej.
19:00 (Kaplica) – Różaniec
23.10 (So) 19:30 (St.Laurence*) – śp. Stefania. Msza św. niedzielna

24.10 – XXX Niedziela Zwykła
12:45 (OLEM) – śp. Adela Karpowicz (13 roczn. śm.).
15:30 (Huntingdon) – W int. Michała w 40 roczn. ur. o bł. Boże
i opiekę Matki Bożej.
25.10 (Pn) 19:00 (Kaplica) – W int. ks. Proboszcza o potrzebne łaski.
W dniu 26.10 nie będzie Mszy św.
27.10 (Śr)
19:00 (Kaplica) – Int. wolna.
28.10 (Cz) 07:30 (Kaplica) – Int. wolna.
29.10 (Pt)
15:00 (Kaplica) – Int. wolna.
19:00 (Kaplica) – Różaniec
30.10 (So) 19:30 (St.Laurence*) – Dziękczynna w 15 roczn. ślubu
Alicji i Łukasza z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę
Maryi. Msza św. Niedzielna
31.10 – Niedziela Wszystkich Świętych
12:45 (OLEM) – W int. Władysławy o bł. Boże, zdrowie i opiekę
Matki Bożej.
15:30 (Huntingdon) – śp. Jacek Rosek (8 roczn. śm.).

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

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

Nabożeństwa Różańcowe w październiku; Dom Polonia; pn i śr po wieczornej Mszy św. oraz pt. o 19:00

o

Msze św. sobotnie są nadal w St. Laurence o godz. 19:30. Również online (link na pierwszej stronie)

o

10.10 – II Składka na Dzieło Nowego Tysiąclecia

o

21.10 – Spotkanie Mężczyzn św. Józefa, g. 18:30, Dom Polonia

o

31.10 – II Składka na Papieskie Dzieła Misyjne

o Uroczystość Wszystkich Świętych w tym roku jest obchodzona 31 października; Procesja i modlitwy na cmentarzu przy
Newmarket Road; 31.10. godz. 11:00

o

w II i III niedzielę października po Mszach św. będą do odebrania Kartki Wypominkowe, które można wypełnić
i przynieść do kościoła w IV niedzielę października. W listopadzie będziemy się modlić za zmarłych polecanych
w Wypominkach przed sobotnimi i niedzielnymi Mszami św.

v Msze święte, zasady uczestnictwa:
Kościół OLEM:
- zakładanie maseczki nie jest obowiązkowe, ale jest zalecane;
- zapisy przy wejściu do kościoła są zniesione, natomiast
zalecane jest skanowanie kodu NHS – Track and Trace
- Komunię św. najpierw osoby pragnące przyjąć na dłoń a
następnie osoby pragnące przyjąć do ust;
- nie przekazujemy znaku pokoju przez podanie dłoni;
- toalety są zamknięte;

Kościół w Huntingdon:
- 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.
Zgłoszenia przyjmowane były do 19 września. Dzieci zgłoszone po 19 września będą zapisane na przygotowanie w przyszłym roku.
Daty i godziny katechez zostaną podane na I spotkaniu organizacyjnym 2 i 3 października
v Bierzmowanie
Zakończył się czas przyjmowania Zgłoszeń do Bierzmowania.
Na pierwszym spotkaniu organizacyjnym (2 października) dla osób, które dostarczyły Zgłoszenia do wyznaczonej daty zostaną
podane wszelkie szczegóły dotyczące Bierzmowania.
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

