
POLSKA PARAFIA 
ŚWIĘTEJ RODZINY W ENFIELD 

POLISH CATHOLIC MISSION 
LPCM ENFIELD PARISH – Charity Number  1119423 

 

29 SIERPNIA 2021  XXII NIEDZIELA ZWYKŁA  Rok B, I  35/516 
 

29-08-2021 
NIEDZIELA  

8:30  

XXII ZWYKŁA  

 

WOLNA 
12:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

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

1-09-2021 
ŚRODA 18:30 Dzień powszedni 

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

2-09-2021 
CZWARTEK 18:30 Dzień powszedni W intencji Ani Czarnoty z okazji urodzin, o potrzebne 

łaski i znalezienie dobrego chrześcijańskiego psychologa 

3-09-2021 
PIĄTEK 

15:40 
Świętego  

Grzegorza Wielkiego 

West Herts Crematorium  
pogrzeb: Andrzej Rutkowski  

18:30 Za śp. Ryszarda Nowickiego o łaskę nieba 

4-09-2021 
SOBOTA 18:00 Dzień powszedni W intencji Kingi z okazji 5 urodzin 

5-08-2021 
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 
 

CZYTANIA, 29.08.2021:  1. Pwt 4, 1-2. 6-8: „Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, 
ilekroć Go wzywamy? Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam 
dziś daję?"; 2. Ps 15: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie; 3. Jk 1, 17-18. 21b-22. 27: Wprowadzajcie zaś słowo 
w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Religijność czysta i bez skazy wobec Boga  
i Ojca jest taka: opiekować się sierotami i wdowami w ich utrapieniach i zachować siebie samego nieskażonym 
wpływami świata.; 4. Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23: „Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, 
nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, 
pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym". 

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 22.08.2021 –28.07.2021     £ 446.40 
Gotówka    Enfield   £ 298.50 
Kwiaty       £ 72.90 
Sklepik       £ 75   

 



PODZIĘKOWANIE – Bóg zapłać za Waszą modlitwę, wsparcie i ofiary materialne.  
ZAPISY DZIECI DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ W 2022 ROKU – W najbliższych dniach na stronie internetowej parafii pojawi 
się jak w zeszłym roku formularz zapisu dzieci na kurs przygotowujący do I Komunii świętej w przyszłym roku. Spotkania 
będą się odbywały, jak w poprzednich latach, w każdą środę. 
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 11 września. Zapraszamy 
wszystkich do pomocy w sprzątaniu! Kontaktem jest Edyta Szal. 
SPOWIEDŹ –  W ciągu tygodnia możliwość spowiedzi świętej pół godziny przed Mszą świętą. W tym czasie trwa 
adoracja Najświętszego Sakrament. W soboty adoracja i spowiedź od 17:00. 
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 

5-08-2021 
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. 

12-08-2021 
 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 

 
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 


