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4 WRZEŚNIA 2022 XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C, II  34/566 
 

4-09-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
XXIII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

wolna / free intention 

12:00 
W intencji Bożeny i Wojciecha Fąfarów z ok. urodzin oraz 
z ok 20 r. ślubu, o Boże bł., dary Ducha Świętego  
i potrzebne łaski 

7-09-2022 
ŚRODA / 

WEDNESDAY 
18:30 DZIEŃ POWSZEDNI REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE – NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ /  

NO MASS – THE POLISH PRIESTS RETREAT 
8-09-2022 

CZWARTEK / 
THURSDAY 

18:30 ŚWIĘTO 
NARODZENIA NMP 

REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE – NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ / 
NO MASS – THE POLISH PRIESTS RETREAT 

9-09-2022 
PIĄTEK / FRIDAY 18.30 DZIEŃ POWSZEDNI W intencji Ewy Nowickiej, o potrzebne łaski w drodze do 

świętości i opiekę MB 
10-09-2022 
SOBOTA / 

SATURDAY 
18:00 DZIEŃ POWSZEDNI wolna / free intention 

11-09-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
XXIV NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

Za śp. Zdzisławę Wojtas w 2 r.śm. 

12:00 W intencji Kingi w 5 urodziny, o Boże bł., dary Ducha 
Świętego i potrzebne łaski 

 

CZYTANIA, 4.09.2022:  1. Mdr 9,13-18: Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników  
i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski przybytek obciąża lotny umysł. Mozolnie odkrywamy rzeczy 
tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką, a któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż poznał Twój zamysł, gdybyś nie dał Mądrości, 
nie zesłał z wysoka Świętego Ducha swego? I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie przyjemne,  
a wybawiła ich Mądrość.; 2. Ps 90: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką; 3. Flm 9b-10.12-17: Najdroższy: Jako stary Paweł, a teraz jeszcze 
więzień Chrystusa Jezusa, proszę cię za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem. Jego ci odsyłam; ty zaś jego, 
to jest serce moje, przyjmij do domu. Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi w kajdanach noszonych dla 
Ewangelii.; 4. Łk 14,25-33: Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: ”Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma  
w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego 
krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza 
wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby 
drwić z niego: "Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć". Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim 
królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga 
przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie 
wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem”. 

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 28.08-3.09.2022  £ 536.62   
Gotówka     £ 323.62 
Wpłaty na konto    £ 155 
Sklepik     £ 0 
Kwiaty     £ 58 

 

 



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. W czasie wakacji udział wiernych  
w niedzielnych Mszach świętych spadł o 2/3, co za tym idzie ofiary również. Można to sprawdzić w biuletynie. Od października 
wzrastają również ceny energii. Dziękuję tym, którzy pomagają nam utrzymać finansowo parafię w Enfield. Bez tych datków nie 
bylibyśmy w stanie funkcjonować. 
ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCA – Dziś po Mszy świętej o 8:30 kolejna miana tajemnic różańca. Intencja papieska na wrzesień:  
O zniesienie kary śmierci Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została 
zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata. Intencja papieska na październik: O Kościół otwarty na 
wszystkich Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, 
braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności. 
REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE PMK – Coroczne rekolekcje kapłanów PMK odbędą się w dniach 5-8 września. W tych dniach nie 
będzie Mszy świętych. 
POWRÓT MSZY ŚWIĘTYCH POPOŁUDNIOWYCH – Ze względu na wrześniowe powroty parafian z wakacji, Msze święte  
w niedziele o 15:30 powrócą 18 września. 
I KOMUNIA ŚWIĘTA I BIERZMOWANIE – Na stronie parafialnej znajdują się formularze zapisu na katechezy przygotowujące do  
I Komunii Świętej oraz sakramentu bierzmowania. Pierwszeństwo mają nasi parafianie. Więcej szczegółów wkrótce. Katechezy 
rozpoczną się w październiku. Dzieci komunijne będą przychodzić z rodzicami, kandydaci do bierzmowania – sami, bez rodziców. 
ODPUST KU CZCI MATKI BOŻEJ Z WALSINGHAM – 25 września przypada odpust ku czci NMP z Walsingham, Patronki naszej 
kaplicy. W tym dniu nie będzie Mszy świętej w języku angielskim o 10:00 oraz naszej o 12:00, za to będzie wspólna Msza święta  
o 11:00 dla Polaków i Anglików. Po Mszy świętej poczęstunek przed kościołem i okazja do poznania naszych sąsiadów. Zachęcam do 
włączenia się w to wydarzenie, np. przed upieczenie ciast lub przygotowanie czegoś innego. 
PAMIĄTKI KOMUNIJNE – W kancelarii po każdej Mszy świętej do końca września można odebrać poprawione pamiątki komunijne. 
Po tym terminie pamiątki zostaną zutylizowane. 
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.  
OFIARA NA KWIATY – Do przezroczystej puszki w przedsionku kościoła można składać ofiary na kwiaty do kaplicy. 
SKLEPIK -  W sklepiku do nabycia min. Nowy Testament drukowany dużą czcionką, nowe figury, krzyżyki, ikony, zaproszenia  
i pamiątki komunijne, chrzcielne, ślubne itd. Istnieje możliwość zamówienia kolejnych  produktów. 
SPOWIEDŹ / CONFESSIONS – Środa / Wednesday –  Piątek / Friday - 18:00, Sobota / Saturday – 17:00, Pierwszy Piątek miesiąca / 
First Friday of the Month – 17:30. 
ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH:  
 

11-09-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
XXIV NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

Za śp. Zdzisławę Wojtas w 2 r.śm. 

12:00 W intencji Kingi w 5 urodziny, o Boże bł., dary Ducha Świętego  
i potrzebne łaski 

14-09-2022 
ŚRODA / WEDNESDAY 18:30 ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA 

KRZYŻA ŚWIĘTEGO wolna / free intention 
15-09-2022 

CZWARTEK / 
THURSDAY 

18:30 WSPOMNIENIE NMP 
BOLESNEJ wolna / free intention 

16-09-2022 
PIĄTEK / FRIDAY 18.30 

WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH 
MĘCZENNIKÓW, 

KORNELIUSZA, pap. 
 I CYPRIANA, bpa 

wolna / free intention 

17-09-2022 
SOBOTA / SATURDAY 18:00 DZIEŃ POWSZEDNI wolna / free intention 

18-09-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
XXV NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

W intencji Dominika o udany przebieg operacji 

12:00 W intencji Bronisławy zok. 66 urodzin, oraz rodzinę 
Podhorodeckich, Kowalskich  Penginelli 

15:30 W int. Bożeny Laskiewicz w dniu 80 urodzin 

 

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 


