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18 PAŹDZIERNIKA 2020  XIX NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A, II      41/471 

18-X-2020 
XXIX NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

9:00 Enfield/PL Za śp. Teresę i Stanisława Kaliszewskich 

13:30 Enfield/PL Za śp. wujka Aleksandra Piróga, o życie wieczne dla jego 
duszy 

15:30 Palmers Green/PL Za śp. Czesława Jagiełę w 9 r.śm. 
21-X-2020 

Środa 10:00 Enfield/ENG Holy Family Convent intention 
22-X-2020 
Czwartek 10:00 Enfield/ENG Holy Family Convent intention 

23-X-2020 
Piątek 

10:00 Enfield/ENG Holy Family Convent intention 
18:30 Enfield/PL Za śp. Annę Kawczyńską, o życie wieczne dla niej 

24-X-2020 
Sobota 18:00 Enfield/PL W intencji Alicji i Jarosława w 35 r. ślubu 

25-X-2020 
XXX NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

9:00 Enfield/PL W intencji Zuzi z okazji urodzin – od rodziców i brata 

13:30 Enfield/PL Za śp. Leokadię Niedźwiedź, Stanisława i rodziców z obu 
stron, od córki Zofii z rodziną Głowackich i Leśników  

15:30 Palmers Green/PL W intencji Oliwii z okazji 6 urodzin, przez wstawiennictwo 
NMP o Boże błogosławieństwo 

CZYTANIA, 20.09.2020: 1. Iz 45, 1. 4-6: Ja jestem Pan, i nie ma innego. Poza Mną nie ma boga. Przypaszę ci broń, chociaż Mnie 
nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że poza Mną nie ma nic. Ja jestem Pan i nikt poza Mną; 2.  Ps 96: 
Pośród narodów głoście chwałę Pana; 3. 1 Tes 1, 1-5b: Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie 
Ewangelii wśród was nie dokonało się samym tylko słowem, lecz mocą i działaniem Ducha Świętego oraz wielką siłą przekonania.  4. Mt 22, 
15-21: Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: "Czemu wystawiacie Mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!" 
Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: "Czyj jest ten obraz i napis?" Odpowiedzieli: "Cezara". Wówczas rzekł do nich: "Oddajcie 
więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga". 

 
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 3.10.2020 - 10.10.2020     £ 629.74 
Wpłaty na konto parafialne      £ 115.00 
Gotówka       £ 514.74 

POWRÓT DO KAPLICY PO LOCKDOWNIE – bardzo dziękuję wszystkim Parafianom, którzy mimo wszystko powrócili do 
naszej kaplicy po zamęcie tego roku. Szczególnie dziękuję tym wszystkim, którzy atakowani z różnych stron postawili na 
ducha chrześcijańskiego i ze względu na Jezusa Chrystusa uczestniczą w życiu parafii Świętej Rodziny. Dziękuję też za to, 
że pomimo zmniejszonej liczebnie wspólnoty parafialnej, pomagacie nam utrzymać finansowo tę małą parafię! 

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 1 listopada. Ze względu na ostre obostrzenia 

18.10.2020



państwowe oraz związane z nimi restrykcje, modlitwa na cmentarzach w tym roku nie odbędzie się. Zapraszam za to na 
wspólną modlitwę do kaplicy i kościoła Świętej Moniki w Palmers Green przed Mszami świętymi w listopadzie. 

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. Razem z zespołem z parafii odeszli muzykujący z nim byli już 
parafianie. W związku z tym wszystkich, którzy chcieliby włączyć się muzycznie w śpiewy w parafii, kiedy będziemy mogli już 
je wykonywać, proszę o kontakt. 

KOMUNIE ŚWIĘTE W 2021 ROKU – W tym tygodniu na stronie parafii pojawi się formularz, przez który będzie można 
zarejestrować dziecko, które będzie przygotowywane w naszej parafii do I Komunii Świętej w 2021. Termin zamknięcia listy 
zostanie podany w przyszłą niedzielę. Pierwszeństwo mają nasi parafianie, czyli dzieci, których rodzice dołączyli do naszej 
parafii między wrześniem 2019 roku a rozpoczęciem lockdownu tego roku. 

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA – Zachęcam po przerwie do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. 
Wyspowiadać się można na pół godziny przed każdą Mszą świętą. W najbliższych tygodniach piątki i soboty przeznaczamy 
w większości dla dzieci komunijnych i ich rodziców, dlatego gdyby ktoś chciał skorzystać z tego sakramentu prosimy  
o cierpliwość. 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA – W związku z tym, że cały czas nie wiemy, w jaki sposób będą wyglądały nasze katechezy 
komunijne, decyzję o przygotowaniu do sakramentu bierzmowania musimy na później. Proszę o cierpliwość. 

SAKRAMENT CHRZTU – W najbliższy czwartek ponownie zapraszam do kancelarii przede wszystkim rodziców dzieci, które 
mają zostać ochrzczone w najbliższym czasie. Bardzo proszę o zachowanie dystansu społecznego i zasłanianie ust i nosa 
maseczkami w trakcie oczekiwania. 

PONOWNE OTWARCIE KAPLICY I KOŚCIOŁA – Przypominam, że cały czas obowiązują nas obostrzenia 
epidemiologiczne. Jest to jeden z warunków odprawiania Mszy świętych z ludem.  

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. 

 
ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 

25-X-2020 
XXX NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

9:00 Enfield/PL wolna 
13:30 Enfield/PL wolna 

15:30 Palmers Green/PL W intencji Oliwii z okazji 6 urodzin, przez wstawiennictwo 
NMP o Boże błogosławieństwo 

28-X-2020 
Środa 10:00 Enfield/ENG Holy Family Convent intention 

29-X-2020 
Czwartek 10:00 Enfield/ENG Holy Family Convent intention 

30-X-2020 
Piątek 

10:00 Enfield/ENG Holy Family Convent intention 
18:30 Enfield/PL wolna 

31-X-2020 
Sobota 18:00 Enfield/PL wolna 

1-XI-2020 
XXX NIEDZIELA 

ZWYKŁA 
WSZYSTKICH 

ŚWIĘTYCH 

9:00 Enfield/PL Za Zmarłych z rodziny 
13:30 Enfield/PL Za śp. Roberta Bajkos 

15:30 Palmers Green/PL wolna 

 

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 


