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LPCM ENFIELD PARISH – Charity Number  1119423 
 

29 LISTOPADA 2020  I NIEDZIELA ADWENTU  Rok B, I      47/477 
29-XI-2020 

I NIEDZIELA 
ADWENTU 

9:00 Enfield/PL O zdrowie dla Beaty Czok 

15:30 Palmers Green/PL Za śp. Renatę i Stanisława Żurków 

2-XII-2020 
Środa 

8:30 Enfield/ENG For the repose of the soul of sister Martin 

3-XII-2020 
Czwartek 

8:30 Enfield/ENG For the repose of the soul of sister Elżbieta 

4-XII-2020 
Piątek 

8:30 Enfield/ENG For the repose of the soul of sister Michaela 

18:30 Enfield/PL Za śp. Roberta Kwapien 

5-XII-2020 
Sobota 

18:00 Enfield/PL 
Za Ignacego i Helenę Boreckich, za Wiktora i Małgorzatę 
Bogdanskch o zdrowie i Boże błogosławieństwo 

6-XII-2020 
II NIEDZIELA 
ADWENTU 

9:00 Enfield/PL Za śp. Mariannę 

13:30 Enfield/PL Za śp. Krystynę w 1 r.śm. 

15:30 Palmers Green/PL W intencji Marcina, o Bożą opiekę i wszelkie łaski 

CZYTANIA, 29.11.2020: 1. Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 3-7: Nikt nie wzywał Twojego imienia, nikt się nie zbudził, by się 

chwycić Ciebie. Bo skryłeś Twoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszej winy. A jednak, Panie, Ty jesteś 
naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich. 2.  Ps 80: Odnów 
nas, Boże, i daj nam zbawienie; 3. 1 Kor 1, 3-9: On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w 

dzień Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał nas do współuczestnictwa z Synem swoim, 
Jezusem Chrystusem, Panem naszym. 4. Mk 13, 33-37: Jezus powiedział do swoich uczniów: "Uważajcie, czuwajcie, 

bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił 

swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby 

czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy 

rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: 

Czuwajcie!". 

 

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 22.11.2020 – 28.11.2020    £ 290.00 

Wpłaty na konto parafialne    £ 290.00 

 

POWRÓT DO KOŚCIOŁÓW –  W najbliższy piątek, pierwszy piątek miesiąca, zapraszam na pierwszą po przerwie 
publiczną Mszę świętą. Będzie to również Msza święta roratnia. Zachęcam do zabrania ze sobą lampionów. 
Obowiązkowo przynosimy maseczki. Na godzinę przed Mszą świętą będzie prywatna adoracja Najświętszego 
Sakramentu i  możliwość przystąpienia do spowiedzi. W pierwszą sobotą również możliwość spowiedzi na godzinę 
przed Mszą świętą. 



GOFUNDME – Nasi Parafianie postanowili wspomóc naszą Parafię i założyli zbiórkę na platformie gofundme.com. 
Serdeczne dzięki tym wszystkim, którzy do tej pory wpłacili jakiekolwiek pieniądze, szczególnie indywidualnym 
darczyńcom, naszym Parafianom i nie tylko, ale też grupom, np. Kibicom Ruchu Chorzów!  Niech Wam Pan Bóg za to 
wynagrodzi! Do dziś udało się zebrać 739 funtów. https://www.gofundme.com/f/wspomoz-polska-parafie-support-
polish-parish 

KOMUNIE ŚWIĘTE W 2021 ROKU – We wtorek, 8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcie NMP, na Mszę 
świętą  o godz. 18:30 zapraszam rodziców dzieci, które w przyszłym roku mają przystąpić do I Komunii Świętej. Po 
Mszy świętej krótkie spotkanie organizacyjne.  

ODPUST ZA ZMARŁYCH – Do końca listopada, odwiedzając cmentarz i modląc się za zmarłych i będąc w stanie łaski 
uświęcającej możemy uzyskać odpust zupełny za zmarłych. Tą modlitwą możemy duszom cierpiącym w czyśćcu 
wyprosić w tym czasie niebo. Modlitwa za zmarłych jest ważna, dlatego że dusze czyśćcowe nie mogą się modlić 
same za siebie, za to poświęcają się modlitwie za żyjących. Nasza modlitwa jest im potrzebna, jak ich modlitwa jest 
potrzebna nam. 

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. 

ZBIÓRKA DLA BEZDOMNYCH – Dziękuję tym, którzy przynieśli do kaplicy płatki kukurydziane, paczki lub buty dla 
bezdomnych Polaków, którzy mieszkają na ulicach Londynu! Wszystkie podarunki zostaną przekazane 
potrzebującym. 

PANI KAROLINA – Gdyby ktoś chciał znowu wspomóc Panią Karolinę, tym razem w zakupach przedświątecznych, 
proszę o kontakt ze mną. 

ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 

6-XII-2020 
II NIEDZIELA 
ADWENTU 

9:00 Enfield/PL Za śp. Mariannę 

13:30 Enfield/PL Za śp. Krystynę w 1 r.śm. 

15:30 Palmers Green/PL W intencji Marcina, o Bożą opiekę i wszelkie łaski 
8-XII-2020 

Wtorek 
Niepokalane 

Poczęcie NMP 

18:30 Enfield Town 
Za śp. Stefana Ryll w rocznicę urodzin oraz za śp. Marię 
Wasilewską w rocznicę imienin 

9-XII-2020 
Środa 

8:30 Enfield/ENG For sister Goretti and our sisters on the Provincial Council 

10-XII-2020 
Czwartek 

8:30 Enfield/ENG For the repose of the soul of sister Paulina 

11-XII-2020 
Piątek 

8:30 Enfield/ENG For the repose of the soul of sister Eleanor 

18:30 Enfield/PL Za śp. Roberta Kwapien 

12-XII-2020 
Sobota 

18:00 Enfield/PL 
Za Ignacego i Helenę Boreckich, za Wiktora i Małgorzatę 
Bogdanskch o zdrowie i Boże błogosławieństwo 

13-XII-2020 
III NIEDZIELA 
ADWENTU 

9:00 Enfield/PL Za kapłanów, o miłość, mądrość i odwagę 

13:30 Enfield/PL wolna 

15:30 Palmers Green/PL wolna 
 

Klękam u Twoich stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Tobie skruchę mego serca, które pogrąża się w nicości i Twojej świętej obecności. Uwielbiam Ciebie 

w Sakramencie Twej miłości, pragnę Cię przyjąć w ubogim mieszkaniu mego serca. W oczekiwaniu na szczęście Komunii sakramentalnej pragnę Cię przyjąć 

w Duchu. Przyjdź do mnie, o mój Jezu, abym przyszedł do Ciebie. Niech Twoja miłość rozpal i całą moją istotę na życie i na śmierć. Wierzę w Ciebie, ufam Tobie, kocham 
Ciebie. Niech się tak stanie. Amen. 

 

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 


