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12 GRUDNIA 2021  III NIEDZIELA ADWENTU  Rok C, II  49/531 
 

12-12-2021 
 NIEDZIELA  

8:30 

III NIEDZIELA 
ADWENTU 

Za śp. Małgorzatę Serafin w miesiąc po śmierci 

12:00 W intencji Marcina z okazji urodzin, o Bożą opiekę  
i wszelkie łaski 

15:30 Za śp. Marię Cebulską (11 r.śm.) oraz Romana 
Dolińskiego 

15-12-2021 
ŚRODA 18:30 DZIEŃ 

POWSZEDNI Za śp. Eugenię Bejman 

16-12-2021  
CZWARTEK 18:30 DZIEŃ 

POWSZEDNI Za śp. ks. Tadeusza Tokarskiego SJ 

17-12-2021 
PIĄTEK 18:30 DZIEŃ 

POWSZEDNI Za śp. Karola i Aleksandrę Czajkowskich 

18-12-2021 
SOBOTA 18:00 DZIEŃ 

POWSZEDNI Za śp. Mariusza Rzeźnika 

19-12-2021 
 NIEDZIELA  

8:30 
IV NIEDZIELA 

ADWENTU 

wolna 
12:00 Za śp. Jerzego Młynika z ok. 15 r.śm. 
15:30 wolna 

 
CZYTANIA, 12.12.2021:  1. So 3,14–18a: Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz, który daje zbawienie. On 
uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości, jak w dniu uroczystego święta.;  
2. Iz 12,2–3,4bcd,5–6: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas; 3. Flp 4,4–7: Bracia: Radujcie się zawsze w Panu; 
jeszcze raz powtarzam: radujcie się!; 4. Łk 3,10–18: Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły  
w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz 
idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie 
Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do 
spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą 
nowinę. 
 

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 6.12.2021 – 11.12.2021     £ 1069.98 
Gotówka / Środa      £ 780.80 / £ 66.78 
Wpłaty na konto      £ 10 
Kwiaty / Sklepik      £ 50.40 / £ 162     

 



PODZIĘKOWANIE – Bóg zapłać za Waszą modlitwę, wsparcie i ofiary materialne. Dziękuję wszystkim, którzy 
wysprzątali i umyli kościół na Święta. Cały wczorajszy dzień upłynął pod znakiem sprzątania i przygotowań do 
Kiermaszu i Świąt. Jeżeli ktoś chce, ofiarę na kwiaty można złożyć do przezroczystej skarbonki w przedsionku 
kościoła.  
KSIĘGA INTENCJI – można zamawiać intencje Mszy świętych na przyszły rok. Są również wolne intencje  
w przyszłym tygodniu oraz w tygodniu świątecznym. 
ŚWIĘTY MIKOŁAJ – Dziękuję za zaangażowanie osób z rady administracyjnej oraz innym parafianom za 
przygotowanie spotkania dzieci ze Świętym Mikołajem. Pomimo przygotowania większej ilości paczek, kilkoro 
zapisanych dzieci nie otrzymało w niedzielę prezentu. Spowodowane to było większą ilością rodziców  
z dziećmi, które nie zostały przez nich zgłoszone. Nie jest to wina pomocników Świętego Mikołaja. Przykro nam za 
niedogodności. Paczki ze słodyczami dla tych kilkorga dzieci można odebrać w biurze. 
KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY – Od rana na parkingu przed kościołem trwa Kiermasz Bożonarodzeniowy, 
na którym do nabycia ręcznie robione produkty, gorące jedzenie, grzane wino, domowe ciasta i ciasteczka, Grota 
Świętego Mikołaja, warsztaty świąteczne dla dzieci i inne niespodzianki! Parking jest dziś wyłączony z użytku. 
Bardzo dziękuję za zaangażowanie rady administracyjnej parafii oraz pozostałych parafian wolontariuszy. 
SZOPKA BOŻONARODZENIOWA – Osoby chętne do budowania szopki i dekoracji świątecznych, zapraszam 
do kontaktu. 
MSZE ŚWIĘTE W CZASIE BOŻEGO NARODZENIA – W Wigilię Bożego Narodzenia zapraszam na dwie Msze 
święte w nocy: o 21:00 i 00:00. W Boże Narodzenie natomiast będą tylko dwie Msze święte, o 8:30 oraz o 12:00. 
Mimo, że to sobota, nie będzie Mszy świętej o 18:00.Reszta dnia jest dla naszego świętowania. W niedzielę Świętej 
rodziny, 26 grudnia, nasza parafia będzie obchodziła swój parafialny odpust. To święto parafialne tej wspólnoty. 
Msze święte jak w każdą niedzielę. 
PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA – W środę na 18:30 zapraszam na Roraty dzieci komunijne i ich rodziców. 
Bardzo proszę rodziców o obecność razem z dziećmi. 
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA – Ze względu na trwające Msze święte roratnie, spowiedź w Adwencie będzie się kończyła 
o 18:20. Bardzo proszę wykorzystać wszystkie te dni na sakrament spowiedzi. Przez cały Adwent spowiedź na 
godzinę przed Mszami świętymi. 
WIECZÓR POKUTNY – W środę, 22 grudnia, przeżyjemy kolejny wieczór pokutny. Będzie wtedy dostępnych 
dwóch dodatkowych księży spowiedników. 
PARAFIALNY SLEPIK –W sklepiku do nabycia kartki, ozdoby świąteczne, komplety kolędowe oraz parafialne 
magnesy, a od dzisiaj opłatki na wigilijny stół. Zapraszamy! 
ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 

19-12-2021 
 NIEDZIELA  

8:30 
IV NIEDZIELA 

ADWENTU 

wolna 
12:00 Za śp. Jerzego Młynika z ok. 15 r.śm. 
15:30 wolna 

22-12-2021 
ŚRODA 18:30 DZIEŃ 

POWSZEDNI Za śp. Eugenię Bejman 

23-12-2021  
CZWARTEK 18:30 DZIEŃ 

POWSZEDNI wolna 

24-12-2021 
PIĄTEK 

21:00 WIGILIA 
BOŻEGO 

NARODZENIA 

wolna 

00:00 Za śp. tatę Henryka Kierklo w 8 r.śm. 
25-12-2021 
SOBOTA 

8:30 BOŻE 
NARODZENIE 

wolna 
12:00 wolna 

26-12-2021 
 NIEDZIELA  

8:30 
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ 
RODZINY JEZUSA, 
MARYI I JÓZEFA 

wolna 

12:00 W intencji Edyta i Maćka Szal z okazji rocznicy 
ślubu 

15:30 wolna 
 
 

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 


