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MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA
06.08 (So)

19:30 (St.Laurence*) – Za parafian. Msza św. niedzielna

07.08 – XIX Niedziela Zwykła
12:45 (OLEM) – W int Emilii z ok. ur. o bł. Boże i opiekę Matki
Bożej.
15:30 (Huntingdon) – Za zmarłych z rodziny Majerczaków
i Nowaków.
08.08 (Pn) 19:00 (Kaplica) – W int. ks. Pawła o bł. Boże i opiekę
M. Bożej.
W dniu 09.08 nie będzie Mszy św.
10.08 (Śr)
19:00 (Kaplica) – W int. Jana i Marii z ok. ur o bł. Boże
i opiekę Matki Bożej.
11.08 (Cz) 07:30 (Kaplica) – śp. Marian i śp. Maria Adamczuk oraz
śp. Elżbieta.
12.08 (Pt)
15:00 (Kaplica) – Za parafian o przebłaganie za grzechy.
13.08 (So) 19:30 (St.Laurence*) – śp. Roman i śp. Władysława
Mikulscy. Msza św. niedzielna
14.08 – Niedziela Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
12:45 (OLEM) – śp. Bogumiła Wojciechowska.
15:30 (Huntingdon) – śp. Jan Puczkowski i śp. Robert Szymków.
15.08 (Pn) 19:00 (Kaplica) – W int. Belindy z ok. ur. o bł. Boże
i opiekę Matki Bożej.
W dniu 16.08 nie będzie Mszy św.
17.08 (Śr)
19:00 (Kaplica) – W int. Szymona z ok. ur. o bł. Boże
i opiekę Matki Bozej.
18.08 (Cz) 07:30 (Kaplica) – Int. wolna.
19.08 (Pt)
15:00 (Kaplica) – Za zmarłych z rodziny Grzeliśnkich
i Pach.
20.08 (So) 19:30 (St.Laurence*) – Dziękczynna w roczn. śl. Ewy
i Mariana z prośbą o bł. Boże i opiekę Maryi.
Msza św. Niedzielna
21.08 – XXI Niedziela Zwykła
12:45 (OLEM) – Dziękczynna za zdanie egzaminów oraz za
dusze w czyśćcu cierpiące.
15:30 (Huntingdon) – W int ks Wojciecha z ok. ur. o bł. Boże
i opiekę Matki Bożej.
22.08 (Pn) 19:00 (Kaplica) – śp. Bernard Watorowski.
W dniu 23.08 nie będzie Mszy św.
24.08 (Śr)
19:00 (Kaplica) – Za dusze czyśćcowe, które znikąd nie
mają pomocy.
25.08 (Cz) 07:30 (Kaplica) – W int. Bogu wiadomej.
26.08 (Pt)
15:00 (Kaplica) – Za parafian o opiekę Matki Bożej.

27.08 (So)

19:30 (St.Laurence*) – W int. Łukasza z ok. ur. o bł. Boże
i opiekę Matki Bożej. Msza św. niedzielna

28.08 – XXII Niedziela Zwykła
12:45 (OLEM) – W int. Marty z ok. ur. o bł. Boże i opiekę Matki
Bożej.
15:30 (Huntingdon) – W int Marcina z ok. ur. i jego rodziny o bł.
Boże i opiekę Matki Bożej.
29.08 (Pn) 19:00 (Kaplica) – W int. Łukasza z ok. ur. o bł. Boże
i opiekę Matki Bożej.
W dniu 30.08 nie będzie Mszy św.
31.08 (Śr)
19:00 (Kaplica) – śp. Kazimierz i śp. Leopold.
01.09 (Cz) 07:30 (Kaplica) – W int. Ewy i Karola i ich dzieci o bł. Boże
i opiekę Matki Bożej.
02.09 (Pt)
15:00 (Kaplica) – W int. Grzegorza z ok. ur. o nawróćenie
i potrzebne łaski.
19:00 (Kaplica) – Dziękczynna w 10 roczn. śl. Renaty
i Piotra z prośbą o bł. Boże i opiekę Matki Bożej.
03.09 (So) 19:30 (St.Laurence*) – śp. Leokadia, śp. Adam i śp. Zofia.
Msza św. niedzielna
04.09 – XXIII Niedziela Zwykła
12:45 (OLEM) – Dziękczynna w roczn. śl. Bogusławy i Zbigniewa
z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę Matki Bożej.
15:30 (Huntingdon) – W int. Józefa o bł. Boże i opiekę Matki
Bożej.

* 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:
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❖ Uwaga! Obowiązek uczestnictwa w Mszy św. w niedziele i święta został przywrócony od 5. czerwca. 2022r.
❖ Uwaga! W kościele St. Laurence należy wpisać nr rej. samochodu w urządzeniu parkingowym, które znajduje się na końcu kościoła.
❖ Nadchodzące wydarzenia:
o Nie ma Mszy św we wtorki
o 13.08; Różaniec Fatimski po Mszy św. o godz. 19:30
o 14.08; w Anglii, Uroczystość Wniebowzięcia NMP jest przeniesiona na niedzielę 14 sierpnia
o 23.08; godz. 18:30; Dom Polonia; Spotkanie Mężczyzn św. Józefa
o 26.08; godz. 15:00; Dom Polonia; Uroczystość MB Częstochowskiej
o 02.09; I piątek miesiąca; Msze św. g. 15:00 i 19:00; spowiedź godzinę przed Mszami św.
o 03.09; I sobota miesiąca; różaniec po Mszy św.
❖ 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 i w St. Laurence. Spowiedź w kościele w Huntingdon przed i po Mszy św.
❖ I Komunia św.
o Można już zapisywać dzieci na przygotowanie do I Komunii św.
o Przyjmowane są dzieci urodzone w roku 2014 lub starsze.
o Zapisy będą trwały do 11 września.
o W czasie wakacji w Polsce należy pobrać metrykę chrztu dziecka w parafii, w której było ochrzczone.
o Dzieci z rodzin, w których jeden z rodziców nie jest Polakiem proszę zapisywać na przygotowania w parafii angielskiej.
o Warunkiem przyjęcia na przygotowanie jest też dobry poziom znajomości języka Polskiego. Dlatego też, przed
przyjęciem, zostanie sprawdzona u dzieci umiejętność przeczytania i napisana kilka zdań po Polsku.
o Formularz zgłoszenia jest na stronie internetowej naszej parafii.
o Zapisując dziecko w Cambridge proszę wpisać czy uczęszcza do Polskiej szkoły. (Nie dotyczy dzieci z Huntingdon)
o Przygotowania będę prowadzone (będziemy o tym rozmawiać na I spotkaniu):
W Cambridge w Domu Polonia:
- godz. 9.00 dla dzieci, które chodzą do Polskiej Szkoły Sobotniej
- godz. 10:00 dla dzieci, które nie chodzą do Polskiej Szkoły
W Huntingdon:
- we wtorki o godz. 18:30 w kościele
o W katechezach przygotowujących uczestniczą także rodzice!
o Data spotkania organizacyjnego zostanie podana w Komunikacie wrześniowym.
❖ Bierzmowanie
W naszej parafii Bierzmowanie jest co dwa lata. Następne zapisy w sierpniu 2023 roku.
❖ Ogłoszenia od Psychologów
o Psychoterapia osób dorosłych MKS therapy: Monika Kubaczewska-Szymańska
Tel:07756246881 www.mkstherapy.org Info@mkstherapy.org
o Grupa wsparcia dla osób uzależnionych
Soboty, godzina 12:00 do 14:00 (Cena - £25)
Grupa wsparcia dla rodzin osób uzależnionych (dla współuzależnionych)
Soboty, godzina 15:00 do 17:00 (Cena - £25)
Miejsce spotkań: Hitchin LEAF Health; 47a Bancroft, Hitchin Herts, SG5 1LA
Prowadzący: Piotr Karpiński-psychoterapeuta
W celu zapisania się zadzwoń lub napisz. tel. 07547900879; e-mail: piotr.therapy@gmail.com
Błogosławieństwa
Ks. Waldemar Niewiński

