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7 SIERPNIA 2022  XIX NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C, II  30/562 
 

07-08-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

Za śp. Elżbietę w 10 r. śm., o wieczne zbawienie i radość 
nieba 

12:00 Za śp. Konstantego 
10-08-2022 

ŚRODA / WEDNESDAY 18:30 ŚWIĘTO ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA, 
DIAKONA I MĘCZENNIKA Za dusze cierpiące w czyśćcu 

11-08-2022 
CZWARTEK / THURSDAY 18:30 WSPOMNIENIE ŚWIĘTEJ KLARY, 

DZIEWICY Za dusze cierpiące w czyśćcu 

12-08-2022 
PIĄTEK / FRIDAY 18.30 DZIEŃ POWSZEDNI wolna 

13-08-2022 
SOBOTA / SATURDAY 18:00 DZIEŃ POWSZEDNI wolna 

14-08-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA 
NMP 

wolna 
12:00 W intencji dzieci, o łaskę wiary i powrót do sakramentów 

 

CZYTANIA, 7.08.2022:  1. Mdr 18, 6-9: Czym bowiem pokarałeś przeciwników, tym wsławiłeś nas, powołanych. Pobożni 
potomkowie dobrych składali w ukryciu ofiary i ustanowili zgodnie Boskie prawo, że jednakowo te same dobra  
i niebezpieczeństwa podejmą święci, i już zaczęli śpiewać hymny przodków.; 2. Ps 33: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana; 3. 
Hbr 11, 1-2. 8-19: Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę, on, 
który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: "Z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo". Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen 
jest wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał go, na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.; 4. Łk 12, 32-
48: Jezus powiedział do swoich uczniów: "Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam 
królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany 
w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą 
przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty 
weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie 
czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im 
usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby 
gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie 
gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie". 
 

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 31.07-6.08.2022  £ 422.77     
Gotówka     £ 266.77    
Wpłaty na konto    £ 115 
Sklepik     £ 0 
Kwiaty     £ 41 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. W tym tygodniu zapłaciłem kolejną transzę czynszu za kościół. W czasie wakacji udział wiernych w niedzielnych 
Mszach świętych spadł o 2/3, co za tym idzie ofiary również. Dziękuję tym, którzy dalej pomagają nam utrzymać 
finansowo to miejsce.  
GOŚĆ W PARAFII – Dziękuję za posługę ojcu Markowi Krzyżkowskiemu CSSR oraz parafianom, którzy go przyjęli i 
pomogli przeżyć dobrze czas w Londynie. W następną niedzielę powitamy w parafii znanego nam doskonale księdza 
Maciej Brola. 
PAMIĄTKI KOMUNIJNE – W kancelarii po każdej Mszy świętej można odebrać poprawione pamiątki komunijne. 
RADA ADMINISTRACYNA – 15 lipca wygasła roczna kadencja rady administracyjnej parafii. W skład kolejnej rady 
wchodzą: Adam Borek – przewodniczący, Adrian Rejmer – sekretarz, Maciej Warchocki – referent Gift – Aid i 
Agnieszka Zięba – skarbnik. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali mi w ciągu tego roku w obowiązkach związanych z 
finansami parafii. Szczególne dzięki Ani Jędrych za uporządkowanie spraw związanych z Gift – Aid i odzyskaniem 
zwrotów podatkowych. Dziękuję też tym, którzy zrezygnowali w ciągu tego roku z uczestniczenia w radzie 
administracyjnej i tym, którzy dalej zostają na stanowiskach.  
OFIARY NA PARAFIĘ – Zachęcam do włączenia się w Gift - Aid. Każdy podatnik może przekazywać swojej parafii 
ofiary w postaci Gift-Aid, które przynoszą rocznie 25% zwrotu podatku. Można również składać ofiary przelewem 
bankowym. Urząd podatkowy nie sprawdza kont ofiarodawców.  Parafia ani ksiądz też tego nie robi… Twoja ofiara może 
przynieść konkretną pomoc bez dodatkowych kosztów. 
MSZE ŚWIĘTE W WAKACJE – W związku z wakacyjnymi wyjazdami i zmniejszeniem się liczby parafian 
latem, w lipcu i sierpniu Msze w niedziele będą sprawowane o 8:30 i 12:00. 
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. Bardzo proszę dbać o czystość szczególnie toalet, 
sprawdzać je również po wyjściu dzieci i zgłaszać braki np. papieru. 
OFIARA NA KWIATY – Do przezroczystej puszki w przedsionku kościoła można składać ofiary na kwiaty do kaplicy. 
PRZERWA WAKACYJNA – W lipcu i sierpniu zawieszamy spotkania grup formacyjnych: ministrantów i grupy biblijnej. 
SKLEPIK -  W sklepiku do nabycia min. Nowy Testament drukowany dużą czcionką, nowe figury, krzyżyki, ikony, 
zaproszenia i pamiątki komunijne, chrzcielne, ślubne itd. Istnieje możliwość zamówienia kolejnych  produktów. 
DYSPENSA OD UCZESTNICZENIA WE MSZY ŚWIĘTEJ – W ostatnim czasie, po dwóch latach, została zdjęta przez 
Episkopat Anglii i Walii dyspensa od uczestniczenia we Mszy świętej ze względu na koronawirusa. Czyli obowiązek 
niedzielnej Mszy świętej dotyczy wszystkich katolików tak samo, jak przed pandemią. 
ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH:  
 

14-08-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 UROCZYSTOŚĆ 
WNIEBOWZIĘCIA NMP 

wolna 
12:00 W intencji dzieci, o łaskę wiary i powrót do sakramentów 

17-082022 
ŚRODA / WEDNESDAY 18:30 ŚWIĘTO ŚW. JACKA, 

PREZBITERA wolna 

18-08-2022 
CZWARTEK / THURSDAY 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI wolna 

19-08-2022 
PIĄTEK / FRIDAY 18.30 DZIEŃ POWSZEDNI wolna 

20-08-2022 
SOBOTA / SATURDAY 18:00 WSPOMNIENIE ŚW. 

BERNARDA, OPATA I DK wolna 

21-08-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 

Za śp. Andrzeja Adamowicza, o przebaczenie win życia doczesnego  
i radość nieba 

12:00 W intencji Marty i Daniela z okazji5 urodzin, o zdrowie i wszelkie 
potrzebne łaski 

Klaudia Duda i Tomasz Furmaniak zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński. 
 

  
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 


