
POLSKA PARAFIA 

ŚWIĘTEJ RODZINY W ENFIELD 
POLISH CATHOLIC MISSION 

LPCM ENFIELD PARISH – Charity Number  1119423 
 

1 LISTOPADA 2020  UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH Rok A, II      
42,43/472,473 

1-XI-2020 
UROCZYSTOŚĆ 

WZYSTKICH 
ŚWIĘTYCH 

9:00 Enfield/PL Za Zmarłych z rodziny 

13:30 Enfield/PL Za śp. Roberta Bajkos 

15:30 Palmers Green/PL Za śp. Jana Rebuś w 7 r.śm. 

2-XI-2020 
DZIEŃ ZADUSZNY 

12:00 Enfield/PL WOLNA 

4-XI-2020 
Środa 

8:30 Enfield/ENG 
For peace in the world especially in countries where civil 
unrest prevails 

5-XI-2020 
Czwartek 

8:30 Enfield/ENG For vocations to the priesthood an the religious life 

6-XI-2020 
Piątek 

8:30 Enfield/ENG 
For sister Bożena Flak’s intention in thanksgiving for her 
service as local superior in Enfield 

18:30 Enfield/PL Za śp. Zygmunta 

7-XI-2020 
Sobota 

18:00 Enfield/PL 
O uwolnienie od zniewolenia i błogosławieństwo Boże 
dla Anny 

8-XI-2020 
XXXII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

9:00 Enfield/PL 
W intencji siostry Bożeny Flak, z podziękowaniem 
za jej posługę siostry przełożonej 

15:30 Palmers Green/PL 
W intencji Luizy – o Bożą opiekę, zdrowie, wszelkie łaski 
z ok. 5 urodzn 

 

CZYTANIA, 1.11.2020: 1. Ap 7, 2-4. 9-14: Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego 

narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a 
w ręku ich palmy.; 2.  Ps 24: Oto lud wierny, szukający Boga; 3. 1 J 3, 1-3: Wiemy, że gdy się to objawi, będziemy do 

Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jaki jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest 

święty. 4. Mt 5,1-12a: „Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie 

wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie". 

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 18.10.2020 – 24.10.2020    £ 572.12 

Gotówka       £ 495.12 

Wpłaty na konto parafialne    £ 77.00 

 

Ofiary 25.10.2020 - 31.10.2020     £ 385.86 

Gotówka       £ 340.86 

Wpłaty na konto parafialne    £ 45 



KOLEJNY LOCKDOWN W ANGLII – Z informacji rządowych podanych na gov.uk wynika, że od czwartku, 5 listopada, 
czeka nas kolejny lockdown. Msze święte z udziałem wiernych zostają zawieszone prawdopodobnie do końca 
miesiąca. Biuro parafialne w związku z tym zawiesza po raz kolejny swoją działalność. Proszę o kontakt mailowy.  

KOMUNIE ŚWIĘTE W 2021 ROKU – Dzisiaj zostanie zamknięta lista dzieci, które będą się przygotowywać do  
I Komunii Świętej w przyszłym roku. Nie możemy przyjąć więcej niż 35 dzieci.  

WYPOMINKI 2020 – Przy wyjściu z kaplicy znajdują się kartki z wypominkami za zmarłych. Można je zabrać, są 
zdezynfekowane, przynieść je ze sobą przy najbliższej okazji do kościoła i wrzucić do oznaczonego koszyka. Po 
ponownej dezynfekcji będą odczytywane przed Mszami świętymi, począwszy od dziś. Ze względu na ostre 
obostrzenia państwowe oraz związane z nimi restrykcje, modlitwa na cmentarzach w tym roku nie odbędzie się. Za to 
zapraszam do uczestniczenia w modlitwie za zmarłych. Będzie ona transmitowana z kaplicy i kościoła św. Moniki. 

ODPUST ZA ZMARŁYCH – w tym roku odpust za zmarłych można uzyskać przez cały listopad, odwiedzając cmentarz 
i modląc się za zmarłych, będąc w stanie łaski uświęcającej. Tą modlitwą możemy duszom cierpiącym w czyśćcu 
wyprosić w tym czasie niebo. Modlitwa za zmarłych jest ważna, dlatego że dusze czyśćcowe nie mogą się modlić 
same za siebie, za to poświęcają się modlitwie za żyjących. Nasza modlitwa jest im potrzebna, jak ich modlitwa jest 
potrzebna nam. 

RÓŻANIEC DO GRANIC NIEBA – Na stronie rozaniecdogranic.pl znajdziemy zachętę do wzięcia udziału w wielkiej 
modlitwie różańcowej, która będzie trwała od dziś do niedzieli 8 listopada, czyli przez Oktawę Wszystkich Świętych.    

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. 

ZAKOŃCZNIE DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU „BENIAMINEK” – zespół muzyczny „Beniaminek” opuścił oficjalnie naszą 
parafię. W związku z tym Parafia Świętej Rodziny w Enfield, należąca do polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii nie 
bierze żadnej odpowiedzialności za próby, występy oraz jakąkolwiek działalność tej grupy. Jednocześnie zespół nie ma 
prawa używać nazwy Parafii Świętej Rodziny w swojej działalności. Jednocześnie z parafii odeszli muzykujący z nim 
byli już parafianie. W związku z tym wszystkich, którzy chcieliby się włączyć muzycznie w śpiewy w parafii, kiedy 
będziemy mogli już je wykonywać, proszę o kontakt. 

ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 

8-XXXII-2020 
XXX NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

9:00 Enfield/PL WOLNA 

15:30 Palmers Green/PL 
W intencji Luizy – o Bożą opiekę, zdrowie, wszelkie łaski 
z ok. 5 urodzn 

11-XI-2020 
Środa 

8:30 Enfield/ENG Holy Family Convent intention 

12-XI-2020 
Czwartek 

8:30 Enfield/ENG Holy Family Convent intention 

13-XI-2020 
Piątek 

8:30 Enfield/ENG Holy Family Convent intention 

18:30 Enfield/PL wolna 

14-XI-2020 
Sobota 

18:00 Enfield/PL wolna 

15-XI-2020 
XXXIII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

9:00 Enfield/PL wolna 

15:30 Palmers Green/PL Za śp. Alfreda Laskiewicza w 51 r.śm. 

 

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 


