
POLSKA PARAFIA 

ŚWIĘTEJ RODZINY W ENFIELD 
POLISH CATHOLIC MISSION 

LPCM ENFIELD PARISH – Charity Number  1119423 
 

8 MARCA 2020 II Niedziela Wielkiego Postu Rok A, II      10/441 

8-III-2020 
II Niedziela  

Wielkiego Postu 
REKOLEKCJE 

9:00 Enfield/PL 
1) O Boże bł., zdrowie i dary Ducha Świętego dla Laury  

z ok. urodzin oraz o Boże bł. dla całej rodziny 
2) Za śp. Zbigniewa Wilkosa w 5 r. śm. 

13:30 Enfield/PL 
 Za śp. Dziadków Marię i Romana Dolińskich oraz Zofię  
i Ryszarda Dytlof  

15:30 Palmers Green/PL 
1) Za śp. Marię Konik 
2) Za śp. Marka Sobieskiego (7 r. śm.) 

9-III-2020 
Poniedziałek 

REKOLEKCJE 
18:30 Enfield/PL 

MSZA ŚWIĘTA I NAUKA REKOLEKCYJNA 

1) For the family of Patricia, Dennis, Iggy and Alex 
2) Za śp. Michała Czerepok 

10-III-2020 
Wtorek 

REKOLEKCJE 
18:30 Enfield/PL 

MSZA ŚWIĘTA I NAUKA REKOLEKCYJNA 

1) W intencji siostry Danuty z okazji urodzin, o Boże bł. 
i potrzebne łaski 

2) Za śp. Władysława Kaprala 

11-III-2020 
Środa 

REKOLEKCJE 

7:30 Enfield/ENG Holy Family Convent intention  

18:30 Enfield/PL 
MSZA ŚWIĘTA I NAUKA REKOLEKCYJNA 

W intencji Marianny o uzdrowienie z nowotworu 

12-III-2020 
Czwartek 

7:30 Enfield/ENG Holy Family Convent intention 

13-III-2020 
 Piątek 

7:30 Enfield/ENG Holy Family Convent intention 

18:30 Enfield/PL 
W intencji księdza Ryszarda, księdza Krzysztofa Chaima 
oraz księdza proboszcza Macieja 

14-III-2020 
Sobota 

18:00 Enfield/PL 

W intencji zmarłych Anieli Brzezińskiej w 35 r. śm., 
Władysława Brzezińskiego, Ryszarda, Matyldy i Beaty 
Głowackich,  Józefa Dolińskiego, Lucjana i Zofii 
Brzezińskich, Jadwigi Janosz oraz Wandy Telestak 

15-III-2020 
III Niedziela  

Wielkiego Postu 

9:00 Enfield/PL  Za śp. Jana Roszkowskiego w 4 r. śm. 

13:30 Enfield/PL  Za śp. Calogero Cicero 

15:30 Palmers Green/PL 
 Za śp. Władysława, Rozalię, córkę Marię i syna Leszka 
Konik 

CZYTANIA, 16.02.2019: 1. Rdz 12, 1-4a: Będę błogosławił tym, którzy tobie błogosławić będą, a tym, którzy 
tobie będą złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył.; 2.  Okaż swą łaskę ufającym Tobie; 3. 2 Tm 1, 8b-10: Ukazana 
zaś została łaska teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który zniweczył 
śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. 4. Mt 17, 1-9: …Z obłoku odezwał się 

głos: "To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!" Uczniowie, słysząc to, upadli na 

twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: "Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli 

oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie 

opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie". 

WIELKIE BÓG ZAPŁAĆ ZA WSZYSTKIE OFIARY ZŁOŻONE 
W CZASIE MSZY ŚWIĘTYCH I PRZESYŁANE NA KONTO PARAFIALNE! 

BEZ NICH PARAFIA NIE MOGŁABY W ŻADEN SPOSÓB FUNKCJONOWAĆ. Z WASZYCH OFIAR OPŁACAMY 
WSZYSTKIE WYNAJĘTE POMIESZCZENIA, KOŚCIOŁY I RACHUNKI. 

 



Ofiary z niedzieli 23.02.2020:     £ 550.24 

Taca niedzielna   £ 267.34 (Palmers Green £174.70) 

Kancelaria parafialna £ 20 

Pierwszy Piątek  £ 55.20 

Gość Niedzielny  £ 13 

GA   £ 20 

 

DZIEŃ KOBIET – Wszystkim Paniom z okazji ich dzisiejszego święta życzymy Bożego błogosławieństwa i wszelkich 
potrzebnych łask i radości z przezywania własnej kobiecości!  

REKOLEKCJE PARAFIALNE – W naszej wspólnocie parafialnej witamy ojca Norberta Oczkowskiego, dominikanina  
z Poznania. Wszystkich parafian  zapraszamy do uczestniczenia w wielkopostnych rekolekcjach, których hasłem 
przewodnim są słowa „WEJDŹ DO SERCA”. Rekolekcyjne msze święte od poniedziałku do środy o godz. 18:30.  

SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA – od piątku do środy 11 marca spowiedź na godzinę przed mszami. Zachęcam  
do skorzystania z tego sakramentu i nie odkładania świątecznej spowiedzi na ostatni moment. 

WIELKI POST – zapraszamy do udziału w duchowych ćwiczeniach wielkopostnych: rekolekcjach parafialnych, które 
rozpoczynamy dzisiaj, Drodze Krzyżowej w piątki ok. 19:00, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz mszach świętych  
w ciągu Wielkiego Postu. 

DRODA KRZYŻOWA – w każdy piątek Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej, które będą 
odprawiane po wieczornej mszy świętej, ok. godz. 19:00. Do szczególnego udziału zapraszamy dzieci z rodzicami.  

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU – we wtorki: 19:00-20:00, w środy: 20:00-21:00 oraz w czwartki 16:45-
17:45 istnieje możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy Świętej Rodziny w Enfield. 

WOLNE INTENCJE – Można je zamawiać w kancelarii lub po Mszach świętych. 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. 

KATECHEZA PRZEDCHRZCIELNA – w sobotę o godz. 16:30 zapraszam na katechezą przedchrzcielną dla rodziców  
i chrzestnych. Dla tych, których dzieci będą chrzczone w naszej parafii, katecheza jest obowiązkowa. 

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – 21 oraz 22 marca zapraszamy narzeczonych na weekendowy kurs przedmałżeński. Koszt  
kursu to £ 55 od pary (w tym książka dla narzeczonych, wynajem sali itd.). Zamówienia można składać w kancelarii 
parafialnej lub przesyłać je smsami na numer parafialny 07470804568. 

ZAPISY DO PARAFII – ponieważ wszystkie parafie Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii są parafiami personalnymi, każdy  
z nas ma obowiązek przynależenia do którejś z nich. Nie dotyczy to tych osób, które należą już do angielskich parafii i w nich 
przyjmują sakramenty. Na stoliku przy wyjściu leżą formularze zapisu do parafii. Bardzo proszę wszystkich, którzy chcą 
przynależeć do naszej parafii o zabranie ze sobą do domu i wypełnienie formularzy oraz o przyniesienie ich do kościoła lub 
biura parafialnego. Dotyczy to również osób, które już były zapisane do parafii. Formularze pomogą w stworzeniu kartoteki 
parafialnej. 

PORADY PRAWNE DLA POLAKÓW - Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie wraz z Izbą Adwokacką  
w Warszawie organizuje bezpłatne porady prawne, które odbędą się 06.03.2020 r. w godz. 14.00-18.00 i 07.03.2020 r.  
w godz. 11.00-16.00 w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Londynie. Adwokaci podczas osobistych konsultacji 
odpowiedzą na pytania m.in. z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, administracyjnego, gospodarczego  
i karnego. Rejestracja jest niezbędna, a liczba miejsc ograniczona. 

ZBIÓRKA DLA BEZDOMNYCH – W ramach jałmużny wielkopostnej zachęcamy do akcji pomocy bezdomnym Polakom 
mieszkającym na ulicach Londynu. Od przyszłej niedzieli można przynosić paczki z przyborami toaletowymi, 
długoterminowym jedzeniem, ubraniami, śpiworami i innymi przydatnymi rzeczami. Podarunki proszę zapakować i opisać, 
dla kogo są przeznaczone (mężczyzna, kobieta, rozmiar itd.). Do paczek można dołączyć kartki z życzeniami świątecznymi. 
Zachęcam, żeby wykonały je w rodzinach dzieci. Akcje organizuje Apostolat Społeczny w Londynie. Kontakt: Katarzyna 
Wójcik, tel. 07872027350. 

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

P.C.M. ENFIELD PARISH 
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    

Adres: 52 London  Road, EN2 6EN 


