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3 PAŹDZIERNIKA 2021  XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA  Rok B, I  39/521 
 

3-10-2021 
 NIEDZIELA  

8:30 

XXVII ZWYKŁA 

W intencji Szymona Olszaka w 1 urodziny, o Boże 
bł. i opiekę MB  

12:00 Za śp. Edwarda Bakalarza w 14 r.śm.  

15:30 O zdrowie, Boże bł., opiekę Matki Bożej, i dary 
Ducha Świętego dla Joanny i jej rodziny 

6-10-2021 
ŚRODA 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI Za śp. Marcina Szokę o życie wieczne 

7-10-2021 
CZWARTEK 18:30 WSPOMNIENIE MATKI 

BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ wolna 
8-10-2021 
PIĄTEK 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla 

Iwony i Piotra 

9-10-2021 
SOBOTA 18:00 DZIEŃ POWSZEDNI 

Za śp. Ewę Piątek w 10 r. śm., śp. Julię, Janinę, 
Adama, Janinę, Teodora, zmarłych z rodziny 
Piątków i Misztaków 

10-10-2021 
 NIEDZIELA  

8:30 
XXVIII ZWYKŁA 

W intencji Bernadetty i Sheriffa z okazji 9 r. ślubu,  
o opiekę Matki Bożej i miłość na kolejne lata życia 

12:00 Za śp. Janinę Korską o życie wieczne 

15:30 W intencji syna z okazji 14 urodzin, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

 

CZYTANIA, 3.10.2021:  1. Rdz 2, 18-24: "Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się 
zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta". Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i 
łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.; 2. Ps 128: Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi; 3. 
Hbr 2, 9-11: Tak bowiem Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, od Jednego wszyscy pochodzą. Z 
tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi swymi.; 4. Mk 10, 2-16: „Dlatego opuści człowiek ojca swego i 
matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. 
Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela". W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. 
Powiedział im: "Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści 
swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo".  
 

BÓG ZAPŁAĆ ZA WSZYSTKIE OFIARY PRZESŁANE W OSTATNIM CZASIE NA KONTO PARAFIALNE! 
Zachęcamy jednocześnie do ustawienia stałego zlecenia na rzecz parafii, np. na kwotę, jaką zwykle przeznaczamy na niedzielną tacę.  

W tytule przelewu proszę wpisać: NIEDZIELNA TACA. Natomiast wpłacając ofiary mszalne proszę wpisać: OFIARA ZA MSZĘ. Jeśli płacisz 
podatek dochodowy w Wielkiej Brytanii (praca, emerytura, procent bankowy od oszczędności) zachęcamy by złożyć ofiarę jako GIFT AID. 

Parafia może się ubiegać o dodatkowe 25% Twojej ofiary z Urzędu Podatkowego. Szczegóły na parafiaenfield.org 
PCM ENFIELD 

Sort code 30-94-57    No. 02035169 
 

 

Ofiary 26.09.2021 – 2.10.2021     £ 603.66 
Gotówka    Enfield   £ 486.93 
Druga Taca      £ 79.63  
Kwiaty       £ 37.10   

 



PODZIĘKOWANIE – Bóg zapłać za Waszą modlitwę, wsparcie i ofiary materialne.  
KSIĄDZ TOMASZ KOZŁOWSKI – Dziękujemy księdzu Tomaszowi Kozłowskiemu za ostatnie dwa tygodnie 
spędzone w naszej parafii, za posługę sakramentalną i obecność wśród parafian. Oczywiście zapraszamy go 
ponownie! 
NABOZEŃSTWA RÓŻAŃCOWE – W październiku o Mszach świętych w tygodniu oraz po w niedziele o godz. 
15:00 trwa modlitwa różańcowa. Zapraszam rodziny z dziećmi. W środy modlić się będziemy z dziećmi 
komunijnymi i ich rodzicami, w czwartki z członkami rady administracyjnej parafii. W piątki zapraszam wszystkie 
dzieci oraz ministrantów, w soboty – młodzież parafii. Natomiast w niedzielę różaniec poprowadzą sami parafianie.  
I KOMUNIA ŚWIĘTA – W środę po różańcu zapraszam rodziców dzieci komunijnych na pierwsze spotkanie. Tym 
razem jeszcze bez dzieci. 
MAGNESY PARAFIALNE – W piątek, 1 października, dotarły do nasz nowe magnesy parafialne. Są 
zaprojektowane specjalnie dla naszej parafii. Można już je nabywać. Cena magnesów to £ 4 i jest to cegiełka na 
naszą parafię. 
SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA – Dziękuję za wczorajsze sprzątanie pani Lucynie, pani Edycie, pani Magdzie, panu 
Maćkowi oraz Maćkowi. Dziękuję również panu Maćkowi za przygotowanie kwiatów przy figurze Matki Bożej  
i obrazie Świętej Rodziny. 
LICZENIE WIERNYCH – W zeszłą niedziele we Mszach świętych uczestniczyły łącznie 222 osoby, w tym 135 
kobiet i dziewcząt oraz 87 mężczyzn i chłopców. To mniej więcej obraz ilościowy całej naszej parafii. Średnio 
właśnie tyle osób uczestniczy w liturgii niedzielnej. Jesteśmy więc jedną z najmniejszych polskich parafii w Anglii.  
NOWY ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH – Całe duszpasterstwo naszej odbywa się teraz w naszej kaplicy. Dziękuję 
wszystkim za pomoc w przygotowaniu scalenia naszej wspólnoty w jednym miejscu! Msze święte  
w niedziele odbywać się będą na razie o 8:30, 12:00 i 15:30. Jeśli zajdzie potrzeba, ostatnia Msza święta może 
zmienić godzinę. 
WOLNE INTENCJE – Zachęcam do zamawiania intencji mszy świętych. Można je w tej chwili zamawiać e-
mailami  lub SMS-ami. Pytacie o wysokość ofiar, czyli „cennik”. Nie ma czegoś takiego w Kościele. Ofiarodawca 
sam z siebie ofiarowuje dar materialny. Na ile ta osoba „wycenia” posługę kapłana i osobę, za którą jest odprawiana 
Msza święta, to już indywidualny wybór ofiarodawcy. W diecezjach angielskich przyjęło się, że ofiara za odprawioną 
intencję Mszy świętej powinna wystarczyć danemu księdzu na jeden dzień przeżycia, tzn. „na jedzenie” przez jeden 
dzień. Z tego tytułu też ksiądz nie może odprawić więcej niż jedną Mszę świętą dziennie, chyba że czegoś innego 
wymaga sytuacja duszpasterska. Dlatego też min. nie przyjmujemy więcej niż jedną intencję w czasie jednej Mszy 
świętej. Stypendium mszalne można wpłacać na numer konta parafialnego, pisząc w dopisku: OFIARA ZA MSZĘ. 
ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 

10-10-2021 
 NIEDZIELA  

8:30 
XXVIII ZWYKŁA 

W intencji Bernadetty i Sheriffa z okazji 9 r. ślubu,  
o opiekę Matki Bożej i miłość na kolejne lata życia 

12:00 Za śp. Janinę Korską o życie wieczne 
15:30 wolna 

13-10-2021 
ŚRODA 18:30 

WSPOMNIENIE BŁ. 
HONORATA 

KOŹMIŃSKIEGO, BISKUPA wolna 
14-10-2021 

CZWARTEK 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI wolna 

15-10-2021 
PIĄTEK 18:30 

WSPOMNIENIE ŚWIĘTEJ 
TERESY OD JEZUSA, 
DZIEWICY I DOKTORA 

KOŚCIOŁA 
Za śp. Tadeusza Michałka 

16-10-2021 
SOBOTA 18:00 DZIEŃ POWSZEDNI Za śp. Jana i Helenę Giza, zmarłych z rodzin Gizów, 

Wójtowiczów i Czopków 

17-10-2021 
 NIEDZIELA  

8:30 
XXIX ZWYKŁA 

wolna 

12:00 O wszelkie łaski potrzebne do świętości, zdrowie  
i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety i Sylwestra 

15:30 wolna 

 Duszpasterz: ks. Maciej Michałek, proboszcz; parafiaenfield@gmail.com 
tel: 07470804568 – z wyjątkiem poniedziałku (zawsze zostawić wiadomość tekstową) 

Kancelaria: czynna w czwartki od godz. 17:00 do 18:00   
Adres: 71 John Gooch Dr, EN2 8HG 


