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3 LIPCA 2022  XIV NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C, II  25/557 
 

3-07-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
XIV NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

W intencji członków Roż Świętego Józefa i Świętej 
Faustyny, o Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski 

12:00 Za zmarłych z rodzin Kwiatkowskich, Hamerlińskich  
i Surajewskich 

6-07-2022 
ŚRODA / 

WEDNESDAY 
18:30 

WSPOMNIENIE BŁ. 
MARII TERESY 

LEDÓCHOWSKIEJ, 
DZIEWICY 

Za śp. Grzegorza, o przebaczenie win życia doczesnego 
i życie wieczne 

7-07-2022 
CZWARTEK / 
THURSDAY 

18:30 DZIEŃ POWSZEDNI Za śp. Włodzimierza, o przebaczenie win życia 
doczesnego i życie wieczne 

8-07-2022 
PIĄTEK / FRIDAY 18.30 

WSPOMNIENIE ŚW. 
JANA Z DUKLI, 
PREZBITERA 

Za śp. Monikę i Jamesa Tyrrell 

9-07-2022 
SOBOTA / 

SATURDAY 
18:00 DZIEŃ POWSZEDNI W intencji Oli z okazji 11 urodzin, o Boże bł., dary Ducha 

Świętego i zdrowie  

10-07-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 XV NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

Za śp. Sonię Ciwińską o  życie wieczne 
12:00 W intencji Oliviera Świderskiego z ok. 6 urodzin 

 
CZYTANIA, 3.07.2022:  1. Iz 66,10-14c: ”Oto skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę narodów jak strumień wezbrany. Ich niemowlęta 
będą noszone na rękach i na kolanach będą pieszczone. Jak kogo pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę; w Jerozolimie doznacie 
pociechy. Na ten widok rozraduje się serce wasze, a kości wasze nabiorą świeżości jak murawa. Ręka Pana da się poznać Jego sługom”.; 2. Ps 
66: Niech cała ziemia chwali swego Boga; 3. Ga 6,14-18: Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.; 4. Łk 10,1-12.17-20: Jezus wyznaczył jeszcze 
innych siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść 
zamierzał. Powiedział też do nich: ”Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił 
robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo 
w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: "Pokój temu domowi". Jeśli tam mieszka człowiek 
godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają; bo 
zasługuje robotnik na swą zapłatę. 

 
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 26.06-2.07.2022  £ 546.64   
Gotówka     £ 397.14 
Środa, Piątek    £ 25,  £ 32.50 
Wpłaty na konto    £ 40 
Sklepik     £ 20 
Kwiaty     £ 32 



 

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 
PIKNIK RODZINNY – W najbliższą niedzielę, 10 lipca, odbędzie się kolejny parafialny Piknik Rodzinny. Dziękuję 
wszystkim, którzy w piątek przyszli na kolejne spotkanie organizacyjne. Na Pikniku min. Konkurs ciast. Parafialne 
gospodynie oraz piekarze przynoszą ciasta w niedzielę od rana. Rozwiązanie konkursu w czasie Pikniku. Prócz ciast 
będzie grill, kawa, herbata, zimne napoje, pierogi, bigosy, grochówka, zupa cygańska. Prócz tego zamek dmuchany  
i inne atrakcje i zabawy dla dzieci. Loteria fantowa zakończy Piknik około godz. 19:00. Wszystkich chętnych do 
współpracy zapraszam do kontaktu. Poszukujemy również sponsorów chętnych pomóc finansowo w organizacji Pikniku  
i w zakupie nagród na loterię. Ostatnie spotkanie organizacyjne w czwartek po Mszy świętej. W sobotę od 10:00 
rozkładanie namiotów oraz pakowanie fantów. 
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. 
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. 
GRUPA BIBLIJNA - W najbliższy czwartek nie będzie spotkania grupy biblijnej. 
MINISTRANCI – W lipcu i sierpniu nie będzie zbiórek ministrantów, ale zachęcam do dalszego służenia wszystkich, 
którzy będą w parafii w czasie wakacji letnich. 
ŻYWY RÓŻANIEC – Dziś kolejna zmiana tajemnic różańca. Intencja papieska na lipiec: Za osoby starsze, które 
są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć  
w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością. Parafialna intencja ogólna: Za księdza proboszcza, parafian 
i wszystkich, którzy w tym roku przystępują w naszej parafii do świętych sakramentów. Kolejna zmiana 
tajemnic w pierwszą niedzielę września. 
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:  
 

10-07-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
XV NIEDZIELA ZWYKŁA 

Za śp. Sonię Ciwińską o  życie wieczne 
12:00 W intencji Oliviera Świderskiego z ok. 6 urodzin 

13-07-2022 
ŚRODA / WEDNESDAY 18:30 

WSPOMNIENIE ŚW. 
PUSTELNIKÓW ANDRZEJA 

ŚWIERADA  
I BENEDYKTA 

NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ 

14-07-2022 
CZWARTEK / THURSDAY 

18:30 DZIEŃ POWSZEDNI Za śp. siostrę Grace i śp. siostrę Jadwigę 

15-07-2022 
PIĄTEK / FRIDAY 18.30 

WSPOMNIENIE ŚW. 
BINAWENTURY, BISKUPA  

I DOKTORA KOŚCIOŁA 
wolna 

16-07-2022 
SOBOTA / SATURDAY 

12:00 WSPOMNIENIE NMP  
Z GÓRY KARMEL 

ślub: Pacholik-Wolański 
18:00 O łaski potrzebne dla Moniki 

17-07-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

O szczęśliwy przebieg operacji i zdrowie dla męża Janusza 

12:00 O łaski potrzebne dla Małgosi 

 

  

 

  

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 


