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6 GRUDNIA 2020  II NIEDZIELA ADWENTU  Rok B, I      48/478 

6-XII-2020 
II NIEDZIELA 
ADWENTU 

9:00 Enfield/PL Za śp. Mariannę 

13:30 Enfield/PL Za śp. Krystynę w 1 r.śm. 

15:30 Palmers Green/PL W intencji Marcina, o Bożą opiekę i wszelkie łaski 
8-XII-2020 

Wtorek 
Niepokalane 

Poczęcie NMP 

18:30 Enfield Town 
Za śp. Stefana Ryll w rocznicę urodzin oraz za śp. Marię 
Wasilewską w rocznicę imienin 

9-XII-2020 
Środa 

8:30 Enfield/ENG For sister Goretti and our sisters on the Provincial Council 

10-XII-2020 
Czwartek 

8:30 Enfield/ENG For the repose of the soul of sister Paulina 

11-XII-2020 
Piątek 

8:30 Enfield/ENG For the repose of the soul of sister Eleanor 

18:30 Enfield/PL 
W intencji Estery o uzdrowienie z koronawirusa  
i o zdrowie dla całej rodziny 

12-XII-2020 
Sobota 

18:00 Enfield/PL wolna 

13-XII-2020 
III NIEDZIELA 
ADWENTU 

9:00 Enfield/PL Za kapłanów, o miłość, mądrość i odwagę 

13:30 Enfield/PL W intencji Marii o zdrowie i pokonanie choroby 

15:30 Palmers Green/PL 
W intencji Mileny o udaną operację i uzdrowienie  
z nowotworu 

CZYTANIA, 29.11.2020: 1. Iz 40, 1-5. 9-11: Głos się rozlega: "Drogę Panu przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na 
pustkowiu gościniec dla naszego Boga! Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą; 
równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną. Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją każdy 
człowiek zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały". 2.  Ps 85: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie; 3. 2 P 3, 8-14: Nie 
zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy – jak niektórzy są przekonani, że Pan zwleka – ale on jest cierpliwy w 
stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich chce doprowadzić do nawrócenia. Jak 
złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo z szumem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i 
dzieła na niej zostaną odnalezione. 4. Mk 1, 1-8: Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane 

u proroka Izajasza: "oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na 

pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki", wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest 

nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i 

przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas 

skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. i tak głosił: "idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie 

jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie 

Duchem Świętym". 

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 30.2020 – 5.12.2020     £ 160.00 

Wpłaty na konto parafialne    £ 160.00 



 

POWRÓT DO KOŚCIOŁÓW –  Witajcie z powrotem po przerwie! Mam nadzieję, że nikogo w tym czasie nie ubyło. Za 
nami dwa lockdowny. Prośmy Pana Boga, aby to były dwa pierwsze i ostatnie. Dziękuję wszystkim, którzy w tym 
trudnym czasie pamiętali o naszej parafii w swoich modlitwach! Dziękuję też wszystkim, którzy w sposób materialny, 
mimo różnych problemów, pomagali nam nie utonąć. W sposób szczególny dziękuję prywatnym i zbiorowym 
darczyńcom, którzy wpłacali pieniądze na konto parafialne lub ostatnio na https://www.gofundme.com/f/wspomoz-
polska-parafie-support-polish-parish! Najbardziej dziękuję za wsparcie kilku rodzinom, które są zawsze na miejscu, 
gotowe do wszelkiej pomocy. Nie wszyscy Ci państwo są regularnymi parafianami, ale  ich serca są otwarte na dobro 
naszej parafii i księdza, którego parafia ma. Kto wie, o kogo chodzi, ten może przyjąć podziękowania! Dobrze że 
jesteście! Wszyscy!  

KOMUNIE ŚWIĘTE W 2021 ROKU – We wtorek, 8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcie NMP, na Mszę 
świętą  o godz. 18:30 zapraszam rodziców dzieci, które w przyszłym roku mają przystąpić do I Komunii Świętej. To 
rodzice dzieci, które zostały zapisane do przygotowań przez formularz parafialny. Po Mszy świętej krótkie spotkanie 
organizacyjne.  

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 może w tej chwili wpłacać na numer konta parafialnego. 

ZBIÓRKA DLA BEZDOMNYCH – Dziękuję tym, którzy przynieśli do kaplicy płatki kukurydziane, paczki lub buty dla 
bezdomnych Polaków, którzy mieszkają na ulicach Londynu! Wszystkie podarunki zostaną przekazane 
potrzebującym. 

PANI KAROLINA – Gdyby ktoś chciał znowu wspomóc Panią Karolinę, tym razem w zakupach przedświątecznych, 
proszę o kontakt ze mną. 

ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 

13-XII-2020 
III NIEDZIELA 
ADWENTU 

9:00 Enfield/PL Za kapłanów, o miłość, mądrość i odwagę 

13:30 Enfield/PL wolna 

15:30 Palmers Green/PL wolna 

16-XII-2020 
Środa 

8:30 Enfield/ENG 
For sister Angela Marie and our sisters on the General 
Council 

17-XII-2020 
Czwartek 

8:30 Enfield/ENG For Pope Francis and the Holy Church 

18-XII-2020 
Piątek 

8:30 Enfield/ENG For the repose of the soul of Teresa Kołaczyńska 

18:30 Enfield/PL wolna 

19-XII-2020 
Sobota 

18:00 Enfield/PL wolna 

20-XII-2020 
IV NIEDZIELA 

ADWENTU 

9:00 Enfield/PL wolna 

13:30 Enfield/PL wolna 

15:30 Palmers Green/PL 
W intencji Bartłomieja i Dominiki oraz ich dzieci, Jagodę  
i Szymona, o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski  
i zdrowie 

 
 

Gdyby ktoś pragnął przelewem złożyć dobrowolną ofiarę na rzecz parafii  
lub inny cel parafialny, prosimy go wypisać na: 

PCM ENFIELD 
Sort code 30-94-57    No. 02035169 

 

 

 

Duszpasterz: ks. Maciej Michałek, proboszcz; parafiaenfield@gmail.com 
tel: 07470804568 (można zostawić wiadomość tekstową) 
Kancelaria: czynna w czwartki od godz. 17:00 do 19:00   
(póki co wszystkie sprawy załatwiamy telefonicznie) 

Adres: 52 London  Road, EN2 6EN 

https://www.gofundme.com/f/wspomoz-polska-parafie-support-polish-parish
https://www.gofundme.com/f/wspomoz-polska-parafie-support-polish-parish


 

20-XII-2020 
III NIEDZIELA 
ADWENTU 

9:00 Enfield/PL wolna 

13:30 Enfield/PL wolna 

15:30 Palmers Green/PL 
W intencji Bartłomieja i Dominiki oraz ich dzieci, Jagodę  
i Szymona, o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski  
i zdrowie 

24-XII-2020 
Środa 

WIGILIA 

8:30 Enfield/ENG For our Enfield Sisters and their personal intentions 

21:30 Palmers Green/PL wolna 

24:00 Enfield/PL Za śp. Henryka Kierklo w 6 r.śm. 

25-XII-2020 
Piątek 

BOŻE NARODZENIE 

9:00 Enfield/ENG  

1:30 Palmers Green/PL wolna 

15:30 Enfield/PL  

26-XII-2020 
Piątek 

BOŻE NARODZENIE 
8:30 Enfield/ENG  

26-XII-2020 
Sobota 

8:30 Enfield/ENG  

18:30 Enfield/PL wolna 

19-XII-2020 
Sobota 

18:00 Enfield/PL wolna 

20-XII-2020 
III NIEDZIELA 
ADWENTU 

9:00 Enfield/PL wolna 

13:30 Enfield/PL wolna 

15:30 Palmers Green/PL  

 


