
POLSKA PARAFIA 

ŚWIĘTEJ RODZINY W ENFIELD 
POLISH CATHOLIC MISSION 

LPCM ENFIELD PARISH – Charity Number  1119423 
 

12 STYCZNIA 2020      ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO  Rok A, II      2/433 

12-I-2020 
Chrzest Pański 

9:00 Enfield/PL Za śp. Roberta i Antoniego Kwapień 

13:30 Enfield/PL W podziękowaniu za udany poród 

15:30 Palmers Green/PL 
Dziękczynno-błagalna w intencji Juli, z prośbą 
o oddanie się całym serem MB z La Salette 

13-I-2020 
Poniedziałek 

7:30 Enfield/ENG OLSG Parish 

14-I-2020 
Wtorek 

7:30 Enfield/ENG OLSG Parish 

15-I-2020 
Środa 

7:30 Enfield/ENG 
Through the intercession of St. Joseph in all 
our intentions 

16-I-2020 
Czwartek 

7:30 Enfield/ENG 
For the repose of the soul of Sister Barbara 
Ann 

17-I-2020 
 Piątek 

7:30 Enfield/ENG For the repose of the soul of Sister Ruth 

18:30 Enfield/PL Za śp. Andrzeja Czerepoka 

18-I-2020 
Sobota 

18:00 Enfield/PL 
Za śp. Adama Dolińskiego, Mariannę Zielińską, 
Dariusza Parczewskiego i Frnciszka 
Kowalskiego 

19-I-2020 

9:00 Enfield/PL Za śp. Marcina Bigoszewskiego 

13:30 Enfield/PL Za śp. Henryka Borkowskiego 

15:30 Palmers Green/PL 
O zdrowie, Boże bł. i zdrowie dla Agnieszki  
z okazji urodzin 

 

CZYTANIA, 12.01.2019: 1. Iz 42, 1-4. 6-7: Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę  
i ukształtowałem. 2. Ps 29: Pan ześle pokój swojemu ludowi; 3. Dz 10, 34-38 Przekonuję się, że Bóg 
naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje 
sprawiedliwie. 4. Mt 3, 13-17 A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się 

nad Nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos  

z nieba mówił: "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie". 

 

Wielkie Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone 
w czasie Mszy świętych i przesyłane na konto parafialne! 

Bez nich parafia nie mogłaby w żaden sposób funkcjonować. Z Waszych ofiar opłacamy 
wszystkie wynajęte pomieszczenia, kościoły i rachunki. 

Ofiary z niedzieli 5.12.2019:     £ 476.69 

Taca niedzielna   £ 308.64(Palmers Green £143.05) 

Gift Aid   £ 25.00 



 

PARAFIALNA ZABAWA KARNAWAŁOWA – 25 stycznia 2020 od 19:30 do północy odbędzie się w Parish Centre 
parafii Our Lady of Mount Carmel and Saint George polska Parafialna Rodzinna Zabawa Karnawałowa.  
W programie między innymi profesjonalny wodzirej, zabawy i konkursy dla dzieci, katering  
i świetna atmosfera w gronie znajomych i nie tylko. Zapraszamy parafian i przyjaciół. Kontakt i zapisy: Edyta Szal – 
07749901485. Ilość miejsc ograniczona. Obowiązują stroje z lat 70 – tych. Impreza będzie biletowana. Im więcej osób, 
tym niższa cena. Zakup biletów pokryje koszty związane z organizacją tej zabawy (wodzirej, jedzenie, wynajem sali 
etc.). Całkowity dochód z imprezy zostanie przeznaczony na rozwój naszej parafii. Zapraszamy do pomocy chętnych 
wolontariuszy, którzy pomogą organizacyjnie w naszej zabawie. Dziś po każdej Mszy świętej istnieje możliwość 
wpłacania pieniędzy. 

KONCERT KOLĘD „BENIAMINKA” – dziś o 17:00 w kaplicy Świętej Rodziny w Enfield parafialne kolędowanie, na 
które serdecznie wszystkich zapraszamy! 

KOLĘDOWANIE ZE SCHOLĄ „ŚWIATŁO” – za tydzień na mszy świętej o godz. 9:00 śpiewy poprowadzi Schola 
„Światło” z parafii świętego Andrzeja Boboli w Londynie, a po Mszy zaprosi nas na wspólne kolędowanie. Zapraszamy 
do udziału! 

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – Rozpoczęliśmy coroczne odwiedziny duszpasterskie. Na stoliku są do zabrania 
zaproszenia na odwiedziny duszpasterskie 2019/2020. Wypełnione zaproszenia bardzo proszę przynieść ze sobą  
z najbliższym czasie do kościoła.  

ZAPISY DO PARAFII – ponieważ wszystkie parafie Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii są parafiami personalnymi, 
każdy z nas ma obowiązek przynależenia do którejś z nich. Nie dotyczy to tych osób, które należą już do angielskich 
parafii i w nich przyjmują sakramenty. Na stoliku przy wyjściu leżą formularze zapisu do parafii. Bardzo proszę 
wszystkich, którzy chcą przynależeć do naszej parafii o zabranie ze sobą do domu i wypełnienie formularzy oraz  
o przyniesienie ich do kościoła lub biura parafialnego. Dotyczy to również osób, które już były zapisane do parafii. 
Formularze pomogą w stworzeniu kartoteki parafialnej. 

KATECHEZA DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH – najbliższa katecheza dla rodziców dzieci które mają zostać 
ochrzczone w najbliższym czasie oraz dla rodziców chrzestnych, odbędzie się w sobotę, 18 stycznia, o godz. 16:30. 
Dla rodziców, którzy chrzczą swoje dzieci w naszej parafii, ta katecheza jest obowiązkowa. 

KATECHEZA DZIECI KOMUNIJNYCH I RODZICÓW – Na najbliższe spotkanie dzieci komunijnych i ich rodziców 
zapraszam w środę, 15 stycznia, o godz. 18:45. 

GOŚĆ NIEDZIELNY – Zachęcam do nabycia nowego numeru Gościa Niedzielnego. Jest również nowy numer Małego 
Gościa 

WOLNE INTENCJE – są wolne intencje na nowy rok. Można je zamawiać w kancelarii lub po Mszach świętych. 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. 

ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 

24-XII-2020 
Piątek 18:30 Enfield/PL O Boże bł. i zdrowie dla Jolanty z okazji urodzin 

25-I-2020 
Sobota 18:00 Enfield/PL O Boże bł. i zdrowie dla Angeliki Lewczyk w dniu urodzin 

26-I-2020  
II Niedziela Zwykła 

9:00 Enfield/PL Za śp. Jana Babiaka w 4 r.śm. 

13:30 Enfield/PL W intencji Julii z ok. 10 urodzin 

15:30 Palmers Green/PL Za sp. Franciszka Pogwizd w 5 r.śm. 

31-I-2020 
Piątek 18:30 Enfield/PL 

W intencji rodziny Olszowskich, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie 

 
 

Gdyby ktoś pragnął przelewem lub czekiem złożyć dobrowolną ofiarę na rzecz parafii  
lub inny cel parafialny, prosimy go wypisać na: 

P.C.M. ENFIELD PARISH 
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    

Adres: 52 London  Road, EN2 6EN 


