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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
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.).
01.11 (Pn) 19:00 (Kaplica) – Za zmarłych polecanych w Wypominkach.
W dniu 02.11 nie będzie Mszy św.
03.11 (Śr)
19:00 (Kaplica) – W int. Gerarda o nawrócenie i potrzebne
łaski.
04.11 (Cz) 07:30 (Kaplica) – ś. Elżbieta i Zdzisław Langier, śp. ks.
Stanisław Drajczyk, zmarli z rodziny Langier,
Tanasiewicz, Drajczyk, Witkowscy, Zagórscy,
Zeszławscy.
05.11 (Pt)
15:00 (Kaplica) – śp. Robert i śp. Władysław.
19:00 (Kaplica) – Dziękczynna w 40 ur. Justyny z prośbą
o dalsze łaski Boże i opiekę Maryi.
06.11 (So) 19:30 (St.Laurence*) – Za zmarłych z naszych rodzin
i polecanych w Wypominkach. Msza św. niedzielna
07.11 – XXXII Niedziela Zwykła
12:45 (OLEM) – Za zmarłych z naszych rodzin i polecanych
w Wypominkach.
15:30 (Huntingdon) – śp. ks. Piotr Kisiel.
08.11 (Pn) 19:00 (Kaplica) – śp. Tadeusz.
W dniu 09.11 nie będzie Mszy św.
10.11 (Śr)
19:00 (Kaplica) – W int. Zofii w 1 roczn. ur. o bł. Boże
i opiekę Maryi.
11.11 (Cz) 18:00 (Kaplica) – śp. Antoni Laskowski (1. greg.).
12.11 (Pt)
15:00 (Kaplica) – śp. Antoni (2. greg.).
13.11 (So) 19:30 (St.Laurence*) – śp. Antoni (3 greg.).
Msza św. Niedzielna
14.11 – XXXIII Niedziela Zwykła
12:45 (OLEM) – Za zmarłych polecanych w Wypominkach.
15:30 (Huntingdon) – śp. Kazimierz.
W dniach 15-19.11 nie będzie Mszy św.
20.11 (So) 19:30 (St.Laurence*) – śp. Antoni (10. greg.).
Msza św. Niedzielna

21.11 – Niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
12:45 (OLEM) – śp. Antoni (11. greg.).
15:30 (Huntingdon) – śp. Jan.
22.11 (Pn) 19:00 (Kaplica) – śp. Antoni (12 greg.).
W dniu 23.11 nie będzie Mszy św.
24.11 (Śr)
19:00 (Kaplica) – śp. Antoni (14. greg.).
25.11 (Cz) 07:30 (Kaplica) – śp. Antoni (15. greg.).
26.11 (Pt)
15:00 (Kaplica) – śp. Antoni (16. greg.).
27.11 (So) 19:30 (St.Laurence*) – śp. Antoni (17. greg.).
Msza św. Niedzielna
28.11 – I Niedziela Adwentu
12:45 (OLEM) – śp. Antoni (18. greg.).
15:30 (Huntingdon) – śp. Franciszek Frączek.
29.11 (Pn) 19:00 (Kaplica) – śp. Antoni (19. greg.).
W dniu 30.11 nie będzie Mszy św.
01.12 (Śr)
19:00 (Kaplica) – śp. Zuzia i śp. Bogdan Gonciarz.
02.12 (Cz) 07:30 (Kaplica) – śp. Antoni (22. greg.).
03.12 (Pt)
15:00 (Kaplica) – śp. Antoni (23. greg.).
19:00 (Kaplica) – śp. Benedykta.
04.12 (So) 19:30 (St.Laurence*) – śp. Antoni (24. greg.).
Msza św. niedzielna
05.12 – II Niedziela Adwentu
12:45 (OLEM) – śp. Antoni (25. greg.).
15:30 (Huntingdon) – W int. ks. Andrzeja o bł. Boże i opiekę
Maryi.

* 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

Przed sobotnimi i niedzielnymi Mszami (15min.) modlitwa za zmarłych polecanych w Wypominkach

o

W listopadzie od 1 do 8 za odwiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych można uzyskać odpust zupełny

o

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

o

11.11 – Spotkanie Mężczyzn św. Józefa, g. 18:45, Dom Polonia

o 15-19.11 – nie ma Mszy św. w Domu Polonia, gdyż ks. Proboszcz będzie nieobecny
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 21.11 – II Składka na Instytut Polskiej Akcji Katolickiej
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.
W tym roku zapisy na przygotowanie do I Komunii już się zakończyły. Zapisy na kolejny rok rozpoczną się w sierpniu 2022 roku.
v Bierzmowanie
Zakończył się czas przyjmowania Zgłoszeń do Bierzmowania. Następne zapisy w sierpniu 2023 roku.
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
v Dzień Otwarty Katolicka Państwowa Szkoła St. Laurence
Piątek 19.11 w godzinach od 9:30 do 11:30. Będzie możliwość zobaczenia klas i spotkania się z dyrekcją szkoły.
Adres szkoły: Arbury Rd., CB4 2JX
Błogosławieństwa
Ks. Waldemar Niewiński

