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5 STYCZNIA 2020     UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO  Rok A, II      1/432 

5-I-2020 
OBJAWIENIE 

PAŃSKIE 

9:00 Enfield/PL O znalezienie pracy 

13:30 Enfield/PL Za śp. Krystynę Bystrą 

15:30 Palmers Green/PL Za śp. Stanisława Konopkę 

6-I-2020 
Poniedziałek 

7:30 Enfield/ENG OLSG Parish 

7-I-2019 
Wtorek 

7:30 Enfield/ENG OLSG Parish 

8-I-2020 
Środa 

7:30 Enfield/ENG Holy Family Convent Intention 

9-I-2020 
Czwartek 

7:30 Enfield/ENG Holy Family Convent Intention 

10-I-2020 
 Piątek 

7:30 Enfield/ENG Holy Family Convent Intention 

18:30 Enfield/PL W intencji Joe z okazji urodzin 

11-I-2020 
Sobota 

18:00 Enfield/PL 
Dziękczynno-błagalna za rodziny Berdowskich, 
Sarniaków oraz w sprawach Panu Bogu 
wiadomych 

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 

 

CZYTANIA, 24.10.2019: 1. Iz 60,1-6: Zaleje cię mnogość wielbłądów, dromadery z Madianu i z Efy. 

Wszyscy oni przybędą ze Saby, ofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana. 2. Ps 72: 
Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi; 3. Ef 3,2-3a.5-6 Przecież słyszeliście o udzieleniu przez Boga łaski 
danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica 4. Mt 2,1-12 A oto 

gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było 

Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; 

upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. 

 

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 29.12.2019:     £ 657.13 

Taca niedzielna   £ 447.88(Palmers Green £154.98) 

Nowy Rok   £ 209.31(Palmers Green £93.31) 



 

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. 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU – we wtorki: 19:00-20:00, w środy: 20:00-21:00 oraz w czwartki 
16:45-17:45 istnieje możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy Świętej Rodziny w Enfield. 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w adoracjach i spędzenia czasu przed Najświętszym Sakramentem. 

KANCELARIA – w tym tygodniu kancelaria będzie nieczynna. Ze względu na trwający remont biura parafialnego, 
zostało one tymczasowo przeniesione do budynku plebanii Our Lady of Mount Carmel and Saint George. 

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 ktroe mają zostać 
ochrzczone w najbliższym czasie oraz dla rodziców chrzestnych, odbędzie się w sobotę 17 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, który przybliża sylwetkę kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

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 

17-I-2020 
Piątek 

18:30 Enfield/PL Za śp. Andrzeja Czerepok 

18-I-2020 
Sobota 

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

19-I-2020  
II Niedziela Zwykła 

9:00 Enfield/PL Za śp. Marcina Bigoszewskiego 

13:30 Enfield/PL Za śp. Henryka Borkowskiego 

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

24-XII-2019 
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 

 
 

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 


