
POLSKA PARAFIA 
ŚWIĘTEJ RODZINY W ENFIELD 

POLISH CATHOLIC MISSION 
LPCM ENFIELD PARISH – Charity Number 1119423 

25 WRZEŚNIA 2022 UROCZYSTOŚĆ NMP Z WALSINGHAM Rok C, II 37/569 

25-09-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
UROCZYSTOŚĆ MATKI 
BOŻEJ Z WALSINGHAM 

Za śp. Witolda Pruchniaka 
11:00 Za śp. Sylwię Biernat w 6 r.śm. 

15:30 Za Denisa i Esterę oraz ich rodziny o Boże błogosławienstwo 

28-09-2022 
ŚRODA / WEDNESDAY 18:30 

WSPOMNIENIE 
ŚWIĘTEGO WACŁAWA, 

MĘCZENNIKA 
W intencji Dominika o zdrowie i Boże bł. 

29-09-2022 
CZWARTEK / THURSDAY 18:30 

ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH 
ARCHANIOŁÓW 

MICHAŁA, GABRIELA  
I RAFAŁA 

1. W intencji Dominika o zdrowie i Boże bł.
2. W intencji Artura o miłosierdzie Boże przez wstawiennictwo 

świętych Archaniołów 

30-09-2022 
PIĄTEK / FRIDAY 18.30 

WSPOMNIENIE 
ŚWIĘTEGO HIERONIMA, 

PREZBITERA I DOKTORA 
KOŚCIOŁA 

W intencji Anny i Michała oraz Jakuba i Joli oraz Oli o nawrócenie 

01-10-2022 
SOBOTA / SATURDAY 18:00 

WSPOMNIENIE ŚWIĘTEJ 
TERESY OD DZIECIĄTKA 

JEZUS, DZIEWICY I 
DOKTORA KOŚCIOŁA 

 Za śp. Sonię Ciwińską 

02-10-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 

W intencji Soni i Julii, z prośbą o Boże bł., dary Ducha Świętego  
i opiekę MB Różańcowej 

11:00 Za śp. Edwarda Bakalarza 
15:30 W intencji Dominika o zdrowie i Boże bł. 

CZYTANIA 5.09.2022: 1. 1 Krl 8,22-23.27-30: Dlatego wysłuchaj błaganie Twego sługi i Twego ludu, Izraela, ilekroć 
modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj w miejscu Twego przebywania - w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale 
też i przebacz! 2. Ps 84: Oto przybytek Pana Boga z ludźmi; 3. Ga 4, 4-7: Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego 
Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli 
otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, 
który woła: „Abba, Ojcze”. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli 
Bożej. 4. J 19, 25-27: Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria 
Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, 
oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. 

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 18.09-24.09.2022  £ 609.54 
Gotówka       £ 478.54 
Wpłaty na konto 9-24.09 £ 110 
Sklepik  £ 0 
Kwiaty  £ 21 

ODPUST KU CZCI MATKI BOŻEJ Z WALSINGHAM – Dziś w naszej kaplicy przypada odpust ku czci NMP z Walsingham, Patronki tego 
miejsca. W tym dniu nie ma Mszy świętej w języku angielskim o 10:00 oraz naszej o 12:00, za to będzie wspólna Msza święta  



o 11:00 dla Polaków i Anglików. Po Mszy świętej poczęstunek przed kościołem i okazja do poznania naszych sąsiadów. Zachęcam do 
włączenia się w to wydarzenie. Do pieczących ciasta jest prośba, aby były bez orzechów ze względu na alergie. Anglicy przygotują ciepły 
posiłek, zakąski i dmuchany zamek dla dzieci. Jest prośba, aby rozłożyć kilka gazebos na wypadek brzydkiej pogody. Pomogą  
w tym Anglicy.  
ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY – Dziś przypada kolejny obchodzony od 1914 roku dzień, który również dotyczy Polaków na 
Wyspach Brytyjskich. Pamiętajmy w modlitwach o tych, którzy musieli uciekać ze swoich krajów przed wojnami lub  
w poszukiwaniu lepszego życia. 
PODZIĘKOWANIE – Dziękuję wszystkim dobroczyńcom i tym, którzy na co dzień pomagają naszej parafii. Proszę  
o modlitwę za ofiarodawców! Dziękuję również grupie muzycznej za przygotowanie do niedzielnej liturgii i wszystkim, którzy przyczynią się do 
budowania wspólnoty Parafii Świętej Rodziny w Enfield. Dziękuję również za składane ofiary materialne na utrzymanie parafii. Bez nich nie 
moglibyśmy płacić na bieżąco rachunków, które w tym roku znacznie wzrosły. Od lutego czynsz za kaplicę wzrasta  
o £ 500. Do tego rachunki w tym roku już znacznie wzrosły. Natomiast ofiary w tym czasie znacząco spadły. Proszę wziąć to pod uwagę przy 
składaniu ofiar. 
DRUGA TACA – Dziś druga taca, która będzie przeznaczona na Biuro Główne Polskiej Misji Katolickiej. Z zebranych ofiar opłacane są wizy 
oraz ubezpieczenie zdrowotne księży, którzy przyjeżdżają po Brexicie do UK. 
ZMIANA BANKU – PMK finalizuje jak najszybciej proces przejścia do banku Barclays, do końca roku będzie przejście. Nowe numery konta 
zostaną podane, kiedy zostaną dostarczone. 
LICZENIE WIERNYCH - Przez 3 niedziele października wraz z całym Kościołem w Anglii i Walii będziemy liczyć wiernych na naszych Mszach 
świętych oraz przyjmujących Komunię świętą. Ma to znaczenie nie tylko statystyczne, ale pomoże nam zorientować się, czy  
i ewentualnie gdzie jest potrzebna reorganizacja naszego duszpasterstwa. 
OPŁATY ZA PROTOKOŁY - Z uwagi na rosnące koszty przesyłek, inflację oraz kosztów wynagrodzenia pracownika w Biurze Małżeńskim 
PMK, na zebraniu Powierników PMK podjęto decyzję o zwiększeniu opłaty za spisanie protokołu małżeńskiego do 100 funtów. 
RÓŻANIEC – Za kilka dni rozpoczyna się październik, z w nim wspólnie odmawiany różaniec. W tym roku, z wyjątkiem piątków, modlitwa 
będzie się odbywała przed Mszami świętymi (śr-czw 18:00, sb 17:30, nd 15:00). Chętnych do prowadzenia modlitwy proszę  
i wpisywanie się na listę w przedsionku kościoła. 
I KOMUNIA ŚWIĘTA I BIERZMOWANIE – Na stronie parafialnej znajdują się formularze zapisu na katechezy przygotowujące do  
I Komunii Świętej. Nie ma już miejsc na katechezy do bierzmowania. Więcej szczegółów wkrótce. Katechezy rozpoczną się  
w październiku. Dzieci komunijne będą przychodzić z rodzicami, kandydaci do bierzmowania – sami, bez rodziców. Pierwsze spotkanie 
rodziców i dzieci komunijnych w środę, 5 października. Rozpoczynamy różańcem i Mszą świętą. Pierwsze spotkanie kandydatów do 
bierzmowania w piątek, 7 października, po Mszy świętej i różańcu. Obecność obowiązkowa na obu spotkaniach. 
PAMIĄTKI KOMUNIJNE – W kancelarii po każdej Mszy świętej do końca września można odebrać poprawione pamiątki komunijne. Po tym 
terminie pamiątki zostaną zutylizowane. 
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – Wierni proszą o koronkę przed każdą Mszą świętą. Zachęcam do czynnego włączenia się w tę 
modlitwę. Chętnych do prowadzenia koronki proszę o zgłoszenie się. 
SPOWIEDŹ I PRZYGOTOWANIE DO MSZY ŚWIĘTEJ – Spowiedź w naszej parafii codziennie od środy do soboty przed Mszami świętymi, 
w soboty i pierwsze piątki na godzinę przed. Spowiedź i wszelkie inne sprawy kończymy 10 minut przed Mszą świętą, żeby rozpocząć Mszę 
świętą o czasie. To kwestia szacunku dla uczestników liturgii i przygotowania modlitewnego i technicznego przed Mszami.  
OFIARA NA KWIATY – Do przezroczystej puszki w przedsionku kościoła można składać ofiary na kwiaty do kaplicy. 
SPOWIEDŹ / CONFESSIONS – Środa / Wednesday – Piątek / Friday - 18:00, Sobota / Saturday – 17:00. Pierwszy Piątek / First Friday – 
17:30. 
ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH:  

 

02-10-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 

W intencji Soni i Julii, z prośbą o Boże bł., dary Ducha Świętego  
i opiekę MB Różańcowej 

11:00 Za śp. Edwarda Bakalarza 

15:30 wolna / free intention 

5-10-2022 
ŚRODA / WEDNESDAY 18:30 

WSPOMNIENIE ŚWIĘTEJ 
FAUSTYNY 

KOWALSKIEJ 
W intencji Elżbiety i Leszka w rocznicę ślubu, za wstawiennictwem 

świętej Faustyny 

6-10-2022 
CZWARTEK / THURSDAY 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI 

W intencji Bernadetty i Sherifa w 10 r. ślubu, z podziękowaniem za 
wspólne lata oraz o dalsze życie wypełnione miłością, zrozumieniem,  
i opieką MB 

7-10-2022 
PIĄTEK / FRIDAY 18.30 WSPOMNIENIE NMP 

RÓŻAŃCOWEJ W intencji Anny i Michała oraz Jakuba i Joli oraz Oli o nawrócenie 

8-10-2022 
SOBOTA / SATURDAY 18:00 DZIEŃ POWSZEDNI W intencji Dominika o zdrowie i Boże bł. 

9-10-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
XXVIII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

W intencji syna Adama w r. urodzin, o Boże bł., dary Ducha Świetego  
i opiekę MB 

11:00 wolna / free intention 
15:30 W intencji Milana w dniu 11 urodzin 

 

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 


