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17 PAŹDZIERNIKA 2021  XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA  Rok B, I  41/523 
 

17-10-2021 
 NIEDZIELA  

8:30 

XXIX ZWYKŁA 

Za śp. Zofię i Ryszarda Dytłof 

12:00 
O wszelkie łaski potrzebne do świętości, zdrowie  
i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety i Sylwestra 
Mikołajczyków 

15:30 Za śp. Tadeusza Staszewskiego w 37 r.śm. oraz śp. 
Marcina Stąsiek w 13 r.śm. 

20-10-2021 
ŚRODA 18:30 WSPOMNIENIE ŚW. JANA 

KANTEGO, PREZBITERA O łaski potrzebne Liliannie Marii i Józefowi 
21-10-2021 

CZWARTEK 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI Za śp. Weronikę 
22-10-2021 

PIĄTEK 18:30 WSPOMNIENIE ŚW. JANA 
PAWŁA II, PAPIEŻA Za śp. tatę siostry Patryki 

23-10-2021 
SOBOTA 18:00 DZIEŃ POWSZEDNI Za śp. Wojciecha Techmańskiego o życie wieczne 

24-10-2021 
 NIEDZIELA  

8:30 
XXX ZWYKŁA 

Za śp. Sylwię Biernat w 5 r.śm. 

12:00 O wszelkie łaski potrzebne do świętości, zdrowie  
i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety i Sylwestra 

15:30 Za śp. Czesława Jagiełę 
 

CZYTANIA, 17.10.2021:  1. Iz 53, 10-11: Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój 
Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie.; 2. Ps 33: Okaż swą łaskę ufającym Tobie; 3. 
Hbr 4, 14-16: Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz 
poddanego próbie pod każdym względem podobnie jak my – z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością 
do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili.; 4. Mk 10, 35-45: "Wiecie, 
że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie 
między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał 
być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby 
mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu". 

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 10.10.2021 – 16.10.2021    £ 747.68  
Gotówka       £ 556.12 
Wpłaty na konto      £ 45 
Sklepik       £ 105.22 
Kwiaty       £ 41.34   

 



PODZIĘKOWANIE – Bóg zapłać za Waszą modlitwę, wsparcie i ofiary materialne. Dziękuję parafianom, którzy 
wczoraj wykarczowali trawy i zarośla za kościołem, pomalowali płot oraz szopę, zamontowali rynny przy szopie, 
wysprzątali całą szopę oraz przygotowali kwiaty przy figurze Matki Bożej. 
NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE – W październiku po Mszach świętych w tygodniu oraz po w niedziele o godz. 
15:00 trwa modlitwa różańcowa. Zapraszam rodziny z dziećmi. W środy modlimy się z dziećmi komunijnymi i ich 
rodzicami, w czwartki z członkami rady administracyjnej parafii. W piątki zapraszam wszystkie dzieci oraz 
ministrantów, natomiast w soboty – młodzież parafii. Natomiast w niedzielę różaniec prowadzą sami parafianie.  
I KOMUNIA ŚWIĘTA – W najbliższą środę na Mszę świętą z katechezą i różaniec zapraszam dzieci komunijne 
razem z rodzicami.  
MINISTRANCI – Wszystkich ministrantów oraz kandydatów do służby przy ołtarzu zapraszam na zbiórkę w piątek 
o 17:30. Dla ministrantów spotkanie jest obowiązkowe. Kandydatów również zapraszam do uczenia się  służenia. 
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ ZADUSZNY – W związku ze zbliżającą się uroczystością 
Wszystkich Świętych w przyszłą sobotę, 30 października, zgromadzimy się na modlitwie za zmarłych. I tak o godz. 
11:00 na Old Southgate Cemetery i ok. 12.00 na New Southgate Cemetery będziemy się modlić przy grobach 
Polaków. Zachęcamy do modlitwy za zmarłych, szczególnie w listopadzie. W Uroczystość Wszystkich Świętych  
i w Dzień Zaduszny Msze święte o 18:30. W sklepiku można nabyć znicze na groby. 
WYPOMINKI – na stoliku są do zabrania kartki na wypominki. Wypełnione dużymi literami kartki prosimy przynieść 
wrzucać do skrzynki przed ołtarzem. Modlitwa za zmarłych będzie przed każdą Mszą świętą. Bóg zapłać za 
złożone z tej okazji ofiary! 
SPRZEDAŻ CIAST – Dziś po Mszach świętych 12:00 i 15:30  rozprowadzamy ciasta, które upiekli nasi parafianie. 
Dochód ze sprzedaży ciast zasili budżet przygotowywanej dla dzieci Wigilii Wszystkich Świętych. 
HOLYWINS – Jak dwa lata temu, 31 października, w Wigilię Wszystkich Świętych, zapraszamy rodziny z dziećmi 
na Mszę świętą o 15:30. Po Mszy świętej zabawa dla dzieci. Proszę przebrać się za ulubionego Świętego. 
Chętnych na zabawę proszę o wpisywanie się na listę w przedsionku kościoła z zaznaczeniem, ile dzieci i ile 
dorosłych będzie.  
MAGNESY PARAFIALNE – W piątek, 1 października, dotarły do nas nowe magnesy parafialne. Są 
zaprojektowane specjalnie dla naszej parafii. Można już je nabywać jako pamiątkę dla siebie/swojej rodziny lub jako 
pamiątkę z Londynu dla kogoś bliskiego. Cena magnesów to £ 4 i jest to cegiełka na naszą parafię. 
POTRZEBNY ORGANISTA I KOŚCIELNY – Na już potrzebujemy organisty i kościelnego. Osoby, które chcą się 
włączyć aktywnie w życie naszej wspólnoty parafialnej, zapraszam do kontaktu ze mną.  Kościelny lub inaczej 
zakrystianin to osoba, która pomaga przygotować kościół do liturgii Mszy świętej i nabożeństw oraz ogarnia 
zakrystię i kościół po Mszy. 
ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 

24-10-2021 
 NIEDZIELA  

8:30 
XXX ZWYKŁA 

Za śp. Sylwię Biernat w 5 r.śm. 

12:00 O wszelkie łaski potrzebne do świętości, zdrowie  
i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety i Sylwestra 

15:30 Za śp. Czesława Jagiełę 
27-10-2021 

ŚRODA 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI W intencji Longiny z okazji urodzin oraz jej rodziny 
28-10-2021 

CZWARTEK 18:30 
ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH 

APOSTOŁÓW SZYMONA  
I JUDY TADEUSZA 

W intencji rodziny Jakubowskich, o Boże bł. i opiekę 
Świętej Rodziny 

29-10-2021 
PIĄTEK 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI wolna 

30-10-2021 
SOBOTA 18:00 DZIEŃ POWSZEDNI Za W intencji Emilia orz jego rodziny o potrzebne 

łaski oraz opiekę Świętej Rodziny 

31-10-2021 
 NIEDZIELA  

8:30 
XXXI ZWYKŁA 

Za śp. ks. Krzysztofa Chaima w r. urodzin 
12:00 Za śp. Jerzego 
15:30 Za śp. Franciszka Świecę w 1 r.śm. 

 
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 


