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24 LIPCA 2022  XVII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C, II  27/560 

 

24-07-2022 

 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 

W intencji Grażyny o wypełnienie się woli Bożej w jej życiu 

12:00 
W intencji Edyty i Szymona oraz ich córek Amelii, Leny i Igi, o Boże bł., 
zdrowie, ochronę przed złem i o przemienienie 

27-07-2022 

ŚRODA / WEDNESDAY 
-- DZIEŃ POWSZEDNI NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ – CHILDREN’S WEEK 

28-07-2022 

CZWARTEK / THURSDAY 
-- DZIEŃ POWSZEDNI NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ – CHILDREN’S WEEK 

29-07-2022 
PIĄTEK / FRIDAY 

18.30 
WSPOMNIENIE 

ŚWIĘTYCH MARTY, MARII 
I ŁAZARZA 

wolna 

30-07-2022 
SOBOTA / SATURDAY 

18:00 DZIEŃ POWSZEDNI wolna 

31-07-2022 

 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

wolna 

12:00 Za śp. Stefana i Helenę Olszewskich 

 
CZYTANIA, 31.07.2022:  1. Rdz 18,20-32: Bóg rzekł do Abrahama: "Głośno się rozlega skarga na Sodomę i Gomorę, bo występki 

ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc zstąpić i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do Mnie doszło, 

czy nie; dowiem się". Wtedy to dwaj mężowie odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. Podszedłszy do Niego, 

Abraham rzekł: "Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Może w tym mieście jest pięćdziesięciu 

sprawiedliwych; czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na owych pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy 

w nim mieszkają? O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co 

bezbożnemu! O, nie dopuść do tego! Czyż Ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie?" Pan 

odpowiedział: "Jeżeli znajdę w Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miastu przez wzgląd na nich" 
2. Ps 138: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem 3. Kol 2, 12-14: Bracia: Z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie, w którym też 

razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił. I was, umarłych na skutek występków i "nieobrzezania" 

waszego grzesznego ciała, razem z Nim przywrócił do życia. 
4. Łk 11, 1-13: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, 

kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o 

chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? 

Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha 

Świętego tym, którzy Go proszą". 
 

 

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 17.07-23.07.2022  £ 569.32       

Gotówka     £ 360.10    

Wpłaty na konto    £ -- 

Sklepik     £ 5.50 

Kwiaty     £ 8,00 

 

 

 



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.  

 

WYMIANA SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA – Coraz bardziej zbliża się wymiana systemu nagłośnienia w kaplicy. W tamtym tygodniu 
został wykonany projekt nowego nagłośnienia. Przywiezione jest również nowe okablowanie, które będzie założone w kaplicy. Dla słabo 
słyszących sygnał nagłośnienia będzie wzmocniony dodatkowym systemem. Zachęcam do składania ofiar na ten cel. Większość prac 
wykonuje nasza parafia. 

ŚWIATOWY DZIEŃ DZIADKÓW I OSÓB STARSZYCH – Obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Dziadków i Osób 
Starszych, ustanowiony przez papieża Franciszka. 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO SOMOCHODÓW I INNYCH POJAZDÓW – Z okazji wspomnienia świętego Krzysztofa, 
patrona kierowców, dzisiaj po każdej Mszy świętej, odbędzie się święcenie samochodów  
i innych pojazdów.  

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. 

CHILDREN’S WEEK – W dniach 25-29 lipca kaplica będzie wyłączona z użytku ze względu na Children’s Week 
organizowany przez Anglików. W piątek 29 lipca będzie wieczorna Msza święta. 

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.  

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:  
 

31-07-2022 

 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

wolna 

12:00 Za śp. Stefana i Helenę Olszewskich 

03-08-2022 

ŚRODA / WEDNESDAY 
18:30 DZIEŃ POWSZEDNI wolna 

04-08-2022 

CZWARTEK / THURSDAY 
18:30 

WSPOMNIENIE ŚW. 
JANA MARII VIANNEY’A 

W intencji Karoliny i Miłosza o Ducha Świętego w miłości małżeńskiej za 
wstawiennictwem św. Jana Marii Vianney’a 

05-08-2022 
PIĄTEK / FRIDAY 

18.30  W intencji Kaspiana w dniu 2.urodzin 

06-07-2022 
SOBOTA / SATURDAY 

18:00 
ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA 

PAŃSKIEGO 
wolna 

07-07-2022 

 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

wolna 

12:00 Za śp. Konstantego 

 

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 


