
POLSKA PARAFIA 
ŚWIĘTEJ RODZINY W ENFIELD 

POLISH CATHOLIC MISSION 
LPCM ENFIELD PARISH – Charity Number  1119423 

 

5 WRZEŚNIA 2021  XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA  Rok B, I  36/517 
 

5-09-2021 
NIEDZIELA  

8:30 

XXIII ZWYKŁA 

Dziękczynno-błagalna w intencji wszystkich kapłanów 
posługujących w Wielkiej Brytanii, o Boże bł., zdrowie, 
Bożego ducha i świętość 

12:00 W intencji Marylki Kafar, o zdrowie, Boże bł. i dary Ducha 
Świętego 

15:30 Za śp. Alfreda i Władysławę Laskiewicz 
8-09-2021 
ŚRODA 18:30 Święto Narodzenia 

NMP 
NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ – REKOLEKCJE 
KAPŁAŃSKIE 

9-09-2021 
CZWARTEK 18:30 Dzień powszedni NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ – REKOLEKCJE 

KAPŁAŃSKIE 
10-09-2021 

PIĄTEK 18:30 Dzień powszedni Za śp. Janinę Korską 

11-09-2021 
SOBOTA 18:00 Dzień powszedni Za śp. mamę Zdzisławę Wojtas w 1 r.śm. 

12-09-2021 
 NIEDZIELA  

8:30 

XXIV ZWYKŁA 

W intencji Amelii z okazji 11 urodzin, o Boże bł., dary 
Ducha Świętego i opiekę Świętej Rodziny 

12:00 W intencji Małgorzaty i Daniela w 3 r. ślubu oraz  
w intencji ich synka Maksymiliana  

15:30 
Dziękczynno-błagalna w intencji wszystkich kapłanów 
posługujących w Wielkiej Brytanii, o Boże bł., zdrowie, 
Bożego ducha i świętość 

 

CZYTANIA, 5.09.2021:  1. Iz 35, 4-7a: Powiedzcie małodusznym: "Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto 
pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by was zbawić". Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy 
głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło wykrzyknie.; 2. Ps 146: Chwal, 
duszo moja, Pana, Stwórcę swego; 3. Jk 2, 1-5: Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich 
tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują?; 4. Mk 7, 
31-37: On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy 
w niebo, westchnął i rzekł do niego: "Effatha", to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy 
języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. 

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 29.08.2021 – 4.09.2021 (w tym konto z sierpnia)  £ 870.37 
Gotówka    Enfield   £ 366.94 
Wpłaty na konto w sierpniu    £ 340 
Kwiaty       £ 44.43 
Sklepik       £ 119   

 



PODZIĘKOWANIE – Bóg zapłać za Waszą modlitwę, wsparcie i ofiary materialne.  
ZAPISY DZIECI DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ W 2022 ROKU – Od piątku na stronie internetowej parafii, jak w zeszłym 
roku, wisi formularz zapisu dzieci na kurs przygotowujący do I Komunii świętej w przyszłym roku. Spotkania będą się 
odbywały, jak w poprzednich latach, w każdą środę. 
REKOLEKCJE KAPŁANÓW PCM – Od poniedziałku do czwartku księża posługujący w Polskiej Misji Katolickiej będą 
przeżywać swoje coroczne rekolekcje. Proszę o modlitwę w naszej intencji. 
BISKUP JOHN SHERRINGTON W PARAFII – W przyszłą niedzielę na Mszach świętych o 8:30 i 12:00 będzie z nami 
biskup John Sherrington, biskup pomocniczy diecezji Westminster. Nie mam jeszcze informacji, czy homilia, czy cała 
Msza święta będzie w języku angielskim, czy po polskim, czy może w obydwu.   
SKLEPIK PARAFIALNY – Odpowiadając na prośby parafian, nasz parafialny sklepik zaopatrzył się w nowe świece  
i szatki chrzcielne, różańce, obrazki, ikony, figurki, książki, krzyże, modlitewniki, komplety kolędowe i inne dewocjonalia. 
Można już je nabywać.  
SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA – Kolejny deep cleaning naszego kościoła odbędzie się w najbliższą sobotę, 11 września. 
Zapraszamy wszystkich do pomocy w sprzątaniu! Kontaktem jest Edyta Szal. 
ZAPISY DO PARAFII – W przedsionku kościoła leżą karty zapisu do parafii. Zachęcam do zabrania i wypełnienia. 
FINANSOWA TROSKA O PARAFIĘ – W przedsionku kościoła leżą kartki z nazwą i numerem konta parafialnego. 
Można sobie ustawić stałe zlecenie i pomimo nieobecności w kościele, dalej o niego dbać, wyjeżdżając z Londynu. Bóg 
zapłać za zrozumienie i pomoc!!! 
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 

12-09-2021 
 NIEDZIELA  

8:30 

XXIV ZWYKŁA 

W intencji Amelii z okazji 11 urodzin 

12:00 W intencji Małgorzaty i Daniela w 3 r. ślubu oraz  
w intencji ich synka Maksymiliana  

15:30 
Dziękczynno-błagalna w intencji wszystkich 
kapłanów posługujących w Wielkiej Brytanii, o Boże 
bł., zdrowie, Bożego ducha i świętość 

15-09-2021 
ŚRODA 18:30 WSPOMNIENIE 

MB BOLESNEJ wolna 

16-09-2021 
CZWARTEK 18:30 

WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH 
MĘDCZENNIKÓW 

KORNELIUSZA, PAPIEŻA  
I CYPRIANA, BISKUPA 

wolna 

17-09-2021 
PIĄTEK 18:30 Dzień powszedni wolna 

18-09-2021 
SOBOTA 18:00 

ŚWIĘTO ŚWIĘTEGO 
STANISŁĄWA KOSTKI, 
ZAKONNIKA, PATRONA 

POLSKI 
wolna 

19-09-2021 
 NIEDZIELA  

8:30 
XXV ZWYKŁA 

Za śp. brata Józka i jego żonę Teresę 
12:00 O Boże bł. dla Amandy z okazji 8 urodzin 
15:30 Za śp. Danutę Filipek w 5 r.śm. 

 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 


