
POLSKA PARAFIA 
ŚWIĘTEJ RODZINY W ENFIELD 
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LPCM ENFIELD PARISH – Charity Number  1119423 

 

6  MARCA 2022  I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  Rok C, II 59/541 
 

6-03-2022 
 NIEDZIELA  

8:30 
I NIEDZIELA 
WIELKIEGO 

POSTU 

Za śp. Leona Dydymskiego w 19 r.śm. 

12:00 W intencji Marii Ziembickiej o zdrowie i opiekę NMP 
Nieustającej Pomocy 

15:30 W intencji Kuby z okazji 16 urodzin, o wiarę 
9-03-2022 
ŚRODA 18:30 DZIEŃ 

POWSZEDNI wolna 

10-03-2022 
CZWARTEK 18:30 DZIEŃ 

POWSZEDNI Za śp. Janinę Korską 

11-03-2022 
PIĄTEK 18:30 DZIEŃ 

POWSZEDNI Za śp. Jana Roszkowskiego w 6 r.śm. 

12-03-2022 
SOBOTA 18:00 DZIEŃ 

POWSZEDNI wolna 

13-03-2022 
 NIEDZIELA  

8:30 II NIEDZIELA 
WIELKIEGO 

POSTU 

Za śp. Kazimierza Zająca, jego rodziców, 
rodzeństwo i wszystkie dusze cierpiące w czyśćcu 

12:00 Za śp. Kornelię w 39 r.śm. 
15:30 Za śp. Barbarę i Ryszarda Wilczewskich 

 

CZYTANIA, 6.03.2022:  1. Pwt 26, 4-10: Pan usłyszał nasze wołanie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze uciemiężenie… 
Oddasz pokłon Panu, Bogu swemu; 2. Ps 91: Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu; 3. Rz 10, 8-13: Jeżeli więc ustami swoimi 
wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem 
przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia.; 4. Łk 4, 1-13: Pełen Ducha Świętego, 
powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic 
przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: "Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu 
kamieniowi, żeby stał się chlebem". Odpowiedział mu Jezus: "Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”. 
Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: "Tobie 
dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz  
i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje". Lecz Jezus mu odrzekł: "Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz 
oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”. Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika 
świątyni i rzekł do Niego: "Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da 
rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”. Lecz 
Jezus mu odparł: "Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”. Gdy diabeł dopełnił całego 
kuszenia, odstąpił od Niego do czasu. 
 

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 20.02.2022 – 26.02.2022  £  621.18    NA KONCIE JEST £ 23,068.22 
Gotówka     £ 486.18 
Wpłaty na konto    £ 135   



  
 

REKOLEKCJE PARAFIALNE – Od piątku trwają w naszej parafii rekolekcje parafialne. Duchowe ćwiczenia 
prowadzi ksiądz Jacek Michalski, proboszcz parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Bristolu. Witamy go  
w naszej wspólnocie. 
DRUGA TACA – W niedzielę zebraliśmy £ 1,325.06 na pomoc Ukrainie, w Środę Popielcową natomiast 
£ 627.59. Dziękuję za wsparcie. Pieniądze zostały przekazane przez Polską Misję Katolicką do diecezji 
Lwowskiej i dalej do potrzebujących.  
ZBIÓRKA NA UKRAINĘ – Bardzo dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę darów dla dzieci  
z ewakuowane z Charkowa domu dziecka oraz dla Ukraińców! W Środę Popielcową wysłaliśmy do Polski 
ciężarówkę z pomocą humanitarną. Transport otrzymał wszystkie certyfikaty urzędów celnych  
w UK oraz w Polsce. Można jeszcze przynieść dary: środki czystości, długoterminowe jedzenie oraz środki 
opatrunkowe. Bardzo proszę nie przynosić używanych ubrań. Część z tych, które trafiły do nas, trzeba było 
wyrzucić ze względu na ich stan oraz czystość. Pomagajmy mądrze. Poszukujemy transportu, tzn. 
samochodu i kierowcy, do przewiezienia pomocy humanitarnej na terytorium Polski. 
GRUPA BIBLIJNA – W czwartek po Mszy świętej wieczornej zapraszam na spotkanie lektorów. 
MINISTRANCI – W piątek na 17:30 zapraszam na zbiórkę ministrantów. 
KATECHEZA PRZEDCHRZCIELNA – Dla rodziców i kandydatów na chrzestnych katecheza przedchrzcielna 
odbędzie się w sobotę, 12 marca, o godz. 17:00. 
KSIĘGA INTENCJI – Można zamawiać intencje Mszy świętych na ten rok. Są również wolne intencje na 
najbliższe dni.  
SPEKTAKL „KIM JA JESTEM” – 27 marca, w IV Niedzielę Wielkiego Postu, w naszej parafii  zagości polski teatr 
KATHARSIS, który po Mszach świętych o 12:00 i 15:30 wystawi pasyjną sztukę o utracie i odnalezieniu Boga pt. 
„Kim ja jestem”. Teatr nie pobiera opłaty za bilety na przedstawienie, ale po spektaklu będzie można złożyć 
dobrowolną ofiarę na funkcjonowanie grupy. 
AFTER HOURS – Od dwóch tygodni do nabycia moja płyta „AFTER HOURS”. Pracowaliśmy nad jej 
przygotowaniem przez ostatnie miesiące. Ten mini album jest krótką podróżą przez ostatnie 12 lat, 5 parafii, 2 kraje 
i tysiące ludzi, których spotkałem i którym służyłem. Wszystkie utwory były przygotowane PO GODZINACH / 
AFTER HOURS, bardzo często w środku nocy. Wszystkie coś dla mnie znaczą i są powiązane z pięknymi ludźmi, 
których poznałem. Po mszach świętych można nabyć ten album w cenie £ 10. Niech służy jako pamiątka lub 
kolejna płyta w domowej dyskografii. 
ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH:  
 

13-03-2022 
 NIEDZIELA  

8:30 II NIEDZIELA 
WIELKIEGO 

POSTU 

Za śp. Kazimierza Zająca, jego rodziców, 
rodzeństwo i wszystkie dusze cierpiące w czyśćcu 

12:00 Za śp. Kornelię w 39 r.śm. 
15:30 Za śp. Barbarę i Ryszarda Wilczewskich 

16-03-2022 
ŚRODA 18:30 DZIEŃ 

POWSZEDNI wolna 

17-03-2022 
CZWARTEK 18:30 WSPOMNIENIE 

ŚW. PATRYKA Za parafian i parafię o Boże błogosławieństwo 

18-03-2022 
PIĄTEK 18:30 DZIEŃ 

POWSZEDNI 
Za śp. Michała Czerepoka, o wybaczenie mu 
grzechów życia doczesnego i łaskę wiecznego 
zbawienia 

19-03-2022 
SOBOTA 18:00 UROCZYSTOŚĆ 

ŚW. JÓZEFA wolna 

20-03-2022 
 NIEDZIELA  

8:30 II NIEDZIELA 
WIELKIEGO 

POSTU 

Za śp. Halinę i Aleksandra Bieńkowskich 
12:00 Za śp. Andrzeja Wojtasa w 7 r. śm. 
15:30 wolna 

 
 

Duszpasterz: ks. Maciej Michałek, proboszcz; parafiaenfield@gmail.com 
tel: 07470804568 – z wyjątkiem poniedziałku (zawsze można zostawić wiadomość tekstową) 

Kancelaria: czynna w czwartki od godz. 17:00 do 18:00   
Adres: 71 John Gooch Dr, EN2 8HG 


