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26 CZERWCA 2022  XIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C, II  24/556 
 

26-06-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

W intencji Witka i Bożeny oraz ich rodziny 

12:00 W intencji Lucyny i Daniela Roszkowskich z ok. 12 r. ślubu 

15:30 W intencji Renaty i Zbigniewa Zygmuntów z ok. 35 r. ślubu 

29-06-2022 
ŚRODA / WEDNESDAY 18:30 

UROCZYSTOŚĆ 
ŚWIĘTYCH SPOSTOŁÓW 

PIOTRA I PAWŁA 
W intencji Mirosława o Boże łaski 

30-06-2022 
CZWARTEK / THURSDAY 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI W intencji Gabrieli o Boże łaski 

1-07-2022 
PIĄTEK / FRIDAY 18.30 DZIEŃ POWSZEDNI O Boże bł. dla Barbary i jej dzieci 

2-07-2022 
SOBOTA / SATURDAY 18:00 DZIEN POWSZEDNI W intencji Rity i Romana, aby Pan Bóg dał im łaskę pojednania, zgodę 

w rodzinie i Bożą mądrość 
3-07-2022 

 NIEDZIELA / SUNDAY 
8:30 

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 
W intencji członków Roż Świętego Józefa i świętej Faustyny 

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

CZYTANIA, 26.06.2022:  1. 1 Krl 19,16b.19-21: Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: ”Pozwól mi 
ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą”. On mu odpowiedział: ”Idź i wracaj, bo po co to ci uczyniłem?”. Wtedy 
powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył ją na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie 
wybrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą.; 2. Ps 16: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem; 3. Ga 5,1.13-18: A jeśli  
u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie 
pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie 
czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa.; 4. Łk 9,51-62: Do innego 
rzekł: ”Pójdź za Mną”. Ten zaś odpowiedział: ”Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca”. Odparł mu: ”Zostaw 
umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże”. Jeszcze inny rzekł: ”Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi 
najpierw pożegnać się z moimi w domu”. Jezus mu odpowiedział: ”Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie 
nadaje się do królestwa Bożego”. 

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 19.06.2022 – 25.06.2022  £ 1272.77   
Gotówka     £ 437.26  
Piątek     £ 33 
Zwrot ze small donation   £ 687.50 
Wpłaty na konto    £ 75 
Sklepik     £ 0 
Kwiaty     £ 40.01 

 

PODZIĘKOWANIE – Dziękuję wszystkim, którzy przygotowali Uroczystość Bożego Ciała i posprzątali po procesji! Od 
dziś mamy nowy mebel w przedsionku kościoła. Wielkie dzięki Witkowi za wykonanie!!! Wartość obydwu mebli 
(materiały, zawiasy, szyby, olejowanie, wykonanie etc): £3500. Same materiały to ponad £1000. Parafia wydała £300 
(ofiary rodziców i dzieci komunijnych).  Na resztę materiałów złożyły się trzy osoby ze  wspólnoty neokatechumenalnej  
z Londynu. Praca została wykonana charytatywnie.  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.  
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. 
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. 
OFIARA NA KWIATY – Do przezroczystej puszki w przedsionku kościoła można składać ofiary na kwiaty do kaplicy. 
GRUPA BIBLIJNA - W czwartek po Mszy św. zapraszam grupę biblijną na spotkanie. 
PIKNIK RODZINNY – W najbliższy piątek po Mszy świętej, po Mszy świętej zapraszam na kolejne spotkanie 
organizacyjne w sprawie Pikniku Rodzinnego, który odbędzie się 10 lipca. Wszystkich chętnych do współpracy 
zachęcam do wzięcia udziału w spotkaniu i w Pikniku. W piątkowym spotkaniu wzięło udział 6 osób. Potrzeba wiele 
więcej, żeby to wydarzenie się odbyło. Jeśli nie będzie chęci parafian do zorganizowania Pikniku, zostanie on odwołany. 
Potrzebujemy dwa duże grille, dmuchany zamek, duży kojec dla dzieci, ale też szukamy sponsorów chętnych pomóc 
finansowo w organizacji Pikniku i w zakupie nagród na loterię. 
DONALD TURBITT W ENFIELD – Dziś po Mszy świętej o godzinie 15.30 tej Donald Turbitt wygłosi konferencję. Po niej 
odbędzie się uwielbienie, podczas którego nasz gość będzie posługiwał modlitwą wstawienniczą. Zapraszamy 
serdecznie wszystkich na to wydarzenie. 
DNI MŁODYCH  - Dni Młodych w Slough już w najbliższy weekend. Akomodacja: Własne namioty, karimaty, 
wyżywienia na miejscu zapewnia organizator. Zapraszamy rodziców, którzy przyjadą po odbiór swoich dzieci  
w niedziele, aby wzięli udział w koncercie finałowym, kończącym DNI MŁODYCH w niedzielę o godz. 15.00. 
ŻYWY RÓŻANIEC – Róża Świętego Józefa liczy, 20 osób, Róża świętej Faustyny – również 20 osób. Kolejna zmiana 
tajemnic w pierwszą niedzielę lipca. 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. 
SKLEPIK -  W sklepiku do nabycia min. Nowy Testament drukowany dużą czcionką, nowe figury, krzyżyki, ikony, 
zaproszenia i pamiątki komunijne, chrzcielne, ślubne itd.  
ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH:  
 

3-07-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

W intencji członków Roży Świętego Józefa 

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

15:30  
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 wolna / free 

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 
 

12:00 W intencji Oliviera Świderskiego z ok. 6 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 


