
POLSKA PARAFIA 

ŚWIĘTEJ RODZINY W ENFIELD 
POLISH CATHOLIC MISSION 

LPCM ENFIELD PARISH – Charity Number  1119423 
 

11 PAZDZIERNIKA 2020  XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A, II      
38,39,40/468,469,470 

11-X-2020 
XXVIII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

9:00 Enfield/PL 
O szybki powrót do zdrowia dla męża Piotra i potrzebne 
łaski dla całej rodziny 

13:30 
Enfield/PL 

I KOMUNIA ŚWIĘTA 

W intencji Huberta  z okazji 18 urodzin, o potrzebne łaski, 
dary Ducha Świętego dla Solenizanta i całej rodziny 

15:30 Palmers Green/PL wolna 

14-X-2020 
Środa 

10:00 Enfield/ENG Holy Family Convent intention 

15-X-2020 
Czwartek 

10:00 Enfield/ENG Holy Family Convent intention 

16-X-2020 
Piątek 

10:00 Enfield/ENG Holy Family Convent intention 

18:30 Enfield/PL Za śp. Rozalię, Leszka, Wojciecha i Mariana Biel 

17-X-2020 
Sobota 

18:00 Enfield/PL 
Za śp. Tdeusza Staszewskiego (36 r.śm.) i Mariana 
Stąsiek oraz Eugeniusza Grzyb 

18-X-2020 
XXIX NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

9:00 Enfield/PL Za śp. Teresę i Stanisława Kaliszewskich 

13:30 Enfield/PL 
Za śp. wujka Aleksandra Piróga, o życie wieczne dla jego 
duszy 

15:30 Palmers Green/PL Za śp. Czesława Jagiełę w 9 r.śm. 

CZYTANIA, 20.09.2020: 1. Iz 25, 6-10a: I powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; oto 
Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność; cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia!; 2.  Ps 23: Po wieczne czasy zamieszkam  
u Pana; 3. Flp 4, 12-14. 19-20: Bracia: Umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać z obfitości. Do wszystkich w ogóle warunków jestem 

zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, korzystać z obfitości i doznawać niedostatku. 4. Mt 22, 1-14: „Uczta weselna wprawdzie jest 

gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci 

wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, 

żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu 

wszedłeś, nie mając stroju weselnego?” Lecz on oniemiał. 

 

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 20.09.2020 – 3.10.2020     £ 1,184.11 

Wpłaty na konto parafialne      £127.00 

Gotówka       £ 523.68 + 533.43 

 

 

Ofiary 3.10.2020 - 10.10.2020     £ 548.78 

Wpłaty na konto parafialne      £ 35.00 

Gotówka       £ 513.78 



 

I KOMUNIE ŚWIĘTE – Dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali w przygotowanie 8 Mszy świętych 
pierwszokomunijnych. Dziś ostatnia z tych uroczystości. Dziękuję dzieciom, które się przygotowały, rodzicom, za 
wspólny czas, uczestniczenie w katechezach i organizację samych Mszy świętych, pani Kasi za koordynację 
wszystkich spraw, siostrze Danucie za katechezy, siostrze Wiolecie za śpiew z dziećmi i sprawdzanie wiadomości oraz 
siostrze Magdalenie, która zajęła się kaplicą, zakrystią i kwiatami! Wszystkim zaś dziękuję za pięknie i w spokoju 
przeżyte Eucharystie! Bóg zapłać! 

KOMUNIE ŚWIĘTE W 2021 ROKU – Sposób będzie można dokonać zgłoszeń dzieci do I Komunii świętej, zostanie 
ogłoszony w przyszłą niedzielę. Proszę cierpliwie czekać na informacje. Zależą one od wielu czynników. Jednym  
z istotnych jest obecna sytuacja na świecie. 

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA – Zachęcam po przerwie do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. 
Wyspowiadać się można na pół godziny przed każdą Mszą świętą. W najbliższych tygodniach piątki i soboty 
przeznaczamy w większości dla dzieci komunijnych i ich rodziców, dlatego gdyby ktoś chciał skorzystać z tego 
sakramentu prosimy o cierpliwość. 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA – W związku z tym, że cały czas nie wiemy, w jaki sposób będą wyglądały nasze 
katechezy komunijne, decyzję o przygotowaniu do sakramentu bierzmowania musimy na później. Proszę  
o cierpliwość. 

SAKRAMENT CHRZTU – W najbliższy czwartek zapraszam do kancelarii rodziców dzieci, które mają zostać 
ochrzczone w najbliższym czasie. Bardzo proszę o zachowanie dystansu społecznego i zasłanianie ust i nosa 
maseczkami w trakcie oczekiwania 

PONOWNE OTWARCIE KAPLICY I KOŚCIOŁA – Przypominam, że cały czas obowiązują nas obostrzenia 
epidemiologiczne. Jest to jeden z warunków odprawiania Mszy świętych z ludem.  

WOLNE INTENCJE – Zachęcam do zamawiania intencji mszy świętych. Można je w tej chwili zamawiać e-mailami  lub 
SMS-ami. 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. 
Stypendium mszalne może w tej chwili wpłacać na numer konta parafialnego. 

ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 

18-X-2020 
XXIX NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

9:00 Enfield/PL Za śp. Teresę i Stanisława Kaliszewskich 

13:30 Enfield/PL 
Za śp. wujka Aleksandra Piróga, o życie wieczne dla jego 
duszy 

15:30 Palmers Green/PL Za śp. Czesława Jagiełę w 9 r.śm. 

21-X-2020 
Środa 

10:00 Enfield/ENG Holy Family Convent intention 

22-X-2020 
Czwartek 

10:00 Enfield/ENG Holy Family Convent intention 

23-X-2020 
Piątek 

10:00 Enfield/ENG Holy Family Convent intention 

18:30 Enfield/PL wolna 

24-X-2020 
Sobota 

18:00 Enfield/PL W intencji Alicji i Jarosława w 35 r. ślubu 

25-X-2020 
XXX NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

9:00 Enfield/PL wolna 

13:30 Enfield/PL wolna 

15:30 Palmers Green/PL 
W intencji Oliwii z okazji 6 urodzin, przez wstawiennictwo 
NMP o Boże błogosławieństwo 

 

Gdyby ktoś pragnął przelewem złożyć dobrowolną ofiarę na rzecz parafii  
lub inny cel parafialny, prosimy go wypisać na: 

PCM ENFIELD 
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   
(póki co wszystkie sprawy załatwiamy telefonicznie) 

Adres: 52 London  Road, EN2 6EN 


