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ŚWIĘTEJ RODZINY W ENFIELD 
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LPCM ENFIELD PARISH – Charity Number  1119423 

 

30  STYCZNIA 2022  IV NIEDZIELA ZWYKŁA  Rok C, II  55/537 
 

30-01-2022 
 NIEDZIELA  

8:30 

IV NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

W pewnej intencji 

12:00 W intencji Dariusza Kozyry w 40 ur., o Boże bł., zdrowie  
i dary Ducha Świętego 

15:30 
W intencji Daniela i Agnieszki Nowickich z okazji urodzin, 
z prośbą o wszelkie łaski potrzebne do świętości, pokój  
i wzrastanie w mądrości Bożej 

2-02-2022 
ŚRODA 18:30 

ŚWIĘTO 
OFIAROWANIA 

PAŃSKIEGO 
W intencji Lily Marysi Kwiatkowskiej z okazji 6 urodzin 

3-02-2022 
CZWARTEK 18:30 WSPOMNIENIE 

ŚWIĘTEGO BŁAŻEJA 
W intencji męża Denisa, o pomoc w odnalezieniu drogi 
oraz w intencji Kaspiana o zdrowie 

4-02-2022 
PIĄTEK 18:30 WSPOMNIENIE ŚW. 

WERONIKI W intencji Leona z okazji 3 urodzin 

5-02-2022 
SOBOTA 18:00 WSPOMNIENIE 

ŚWIĘTEJ AGATY wolna 

6-02-2022 
 NIEDZIELA  

8:30 
V NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

W intencji Amelii i Adama z okazji 9 urodzin 

12:00 Za śp. Stanisławę Kwiatkowską w 6 r.śm. i zmarłych  
z rodziny Kwiatkowskich i Hamerlińskich 

15:30 W intencji Mai Świderskiej z ok. 2 urodzin 

 
CZYTANIA, 30.01.2022:  1. Jr 1, 4-5. 17-19: Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja 
jestem z tobą – mówi Pan – by cię ochraniać".; 2. Ps 71: Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie; 3. 1 Kor 12, 31 – 13: 
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał 
brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak 
wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał – byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność 
moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże.; 4. Łk 4, 21-30: Na te słowa 
wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na 
urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, 
oddalił się. 
 

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 24.01.2022 – 29.01.2022   £  591.67 
Gotówka     £ 459.62  
Wpłaty na konto    £ 35 
Kwiaty / Sklepik    £ 34.05 / £ 63    

 



PODZIĘKOWANIE – Bóg zapłać za Waszą modlitwę, wsparcie i ofiary materialne.  
PRÓBA CHÓRU – Dziś po Mszy świętej o 12:00 próba parafialnego zespołu. 
I KOMUNIA ŚWIĘTA – W środę na 18:30 zapraszam samych rodziców dzieci komunijnych. Po Mszy świętej 
spotkanie rodziców. Proszę wszystkich o obecność. 
ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO – W środę, w Święto Ofiarowania Pańskiego, czyli Matki Bożej 
Gromnicznej, zapraszam na Mszę świętą z obrzędem poświęcenia świec gromnicznych. Po Mszy świętej 
proszę kilka osób o pomoc w sprzątaniu obydwu stajenek i dekoracji świetlnej. 
SPOTKANIE LEKTORÓW – W czwartek po Mszy świętej zapraszam na spotkanie wszystkich, którzy 
czytają lub chcieliby czytać w czasie Mszy świętych oraz tych, którzy kochają Słowo Boże. Mam nadzieję, że 
powstanie w parafii grupa lektorów, którzy będą regularnie zajmować się czytaniem Słowa Bożego w czasie 
liturgii. Być może uda nam się tę grupę przekształcić w Krąg Biblijny.  
MINISTRANCI – W tym tygodniu wypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Spowiedź święta na 
godzinę przed Mszami świętymi w czwartek, piątek i sobotę. Proszę wykorzystać wszystkie te dni na 
sakrament pokuty. Ministranci w tym tygodniu nie spotykają się. 
ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO – 11 lutego, we wspomnienie NMP z Lourdes, zapraszam szczególnie 
starszych parafian, na Mszę świętą z udzielaniem sakramentu chorych. 
KSIĘGA INTENCJI – Można zamawiać intencje Mszy świętych na ten rok. Są również wolne intencje na 
najbliższe dni.  
SKLEPIK – W naszym sklepiku dalej do nabycia min. magnesy parafialne, świece gromniczne, dewocjonalia, 
pamiątki oraz patriotyczne kalendarze na ten rok. 
ZBIÓRKA NA CHORĄ MATYLDĘ – Do puszki w przedsionku można wrzucić pieniądze, które pomogą  
w leczeniu małej Matyldy z Polski. Matylda urodziła się z ekstremalnie ciężką wadą serca – atrezją tętnicy 
płucnej typu IV. Lekarze mówią, że w Polsce nie ma dla niej ratunku! Jedyną szansą, żeby ocalić życie 
dziewczynki, jest kolosalnie droga operacja w USA, na którą niestety nie stać jej rodziców... Jej cena może 
sięgnąć nawet kilku milionów złotych. Poproszono nas o pomoc w zbiórce. Szczegóły: 
https://www.siepomaga.pl/serduszko-matyldy 
https://www.facebook.com/podarujMiSerceMatyldzia 
ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH:  
 

6-02-2022 
 NIEDZIELA  

8:30 
V NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

W intencji Amelii i Adama z okazji 9 urodzin 

12:00 Za śp. Stanisławę Kwiatkowską w 6 r.śm. i zmarłych  
z rodziny Kwiatkowskich i Hamerlińskich 

15:30 W intencji Mai Świderskiej z ok. 2 urodzin 
9-02-2022 
ŚRODA 18:30 

WSPOMNIENIE BŁ. 
ANNY KATARZYNY 

EMMERICH 
wolna 

10-02-2022 
CZWARTEK 18:30 WSPOMNIENIE ŚW. 

SCHOLASTYKI Za śp. Janinę Korską 
11-02-2022 

PIĄTEK 18:30 NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 
PANNY Z LOURDES Za śp. Janinę Jakiel w 2 r.śm. 

12-02-2022 
SOBOTA 18:00 DZIEŃ POWSZEDNI Za śp. Mariannę Molenda 

13-02-2022 
 NIEDZIELA  

8:30 

VI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

Za śp. Eugenię Bejman 

12:00 W intencji Magdaleny i Krzysztofa Pietroniów w 13 r. 
ślubu 

15:30 W intencji Kamila Derynga z ok. 38 urodzin – od Ani, Zuzi 
i Nikodema 

 
 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 


