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26 STYCZNIA 2020      III Niedziela Zwykła  Rok A, II      4/435 

26-I-2020 
Niedziela 

9:00 Enfield/PL Za śp. Jana Babiaka w 4 r.śm. 

13:30 Enfield/PL W intencji Julii z okazji 10 urodzin 

15:30 Palmers Green/PL Za śp. Franciszka Pogwizd w 5 r.śm. 

27-I-2020 
Poniedziałek 

7:30 Enfield/ENG OLSG Parish 

28-I-2020 
Wtorek 

7:30 Enfield/ENG OLSG Parish 

29-I-2020 
Środa 

7:30 Enfield/ENG Convent intention 

30-I-2020 
Czwartek 

7:30 Enfield/ENG Convent intention 

31-I-2020 
 Piątek 

7:30 Enfield/ENG Convent intention 

18:30 Enfield/PL 
W intencji rodziny Olszewskich,  
z podziękowaniem za otrzymane łaski,  
z prośbą o dalsze Boże bł. i zdrowie 

1-II-2020 
Sobota 

18:00 Enfield/PL Śp. Henryk, Krystyna i Leszek Wasilewscy 

2-II-2020 
OFIAROWANIE 

PAŃSKIE 
Niedziela 

9:00 Enfield/PL Za śp. Mirosława Pasławskiego w 15 r.śm. 

13:30 Enfield/PL Za śp. Mirosława Franckowiaka w 9 r.śm. 

15:30 Palmers Green/PL Za śp. Stanisławę Kwiatkowską w 4 r.śm. 

CZYTANIA, 26.01.2019: 1. Iz 8, 23b – 9, 3: Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad 
mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. 2. Ps 27: Pan moim światłem i zbawieniem moim; 3. 1 Kor 1, 

10-13. 17 Upominam was, bracia, w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście żyli w zgodzie i by nie 
było wśród was rozłamów; abyście byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia 
moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. 4. Mt 4, 12-23 Przechodząc obok Jeziora 

Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć 

w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: "Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi". Oni 

natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. 

 

Wielkie Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone 
w czasie Mszy świętych i przesyłane na konto parafialne! 

Bez nich parafia nie mogłaby w żaden sposób funkcjonować. Z Waszych ofiar opłacamy 
wszystkie wynajęte pomieszczenia, kościoły i rachunki. 

Ofiary z niedzieli 19.12.2019:     £ 689.89 

Taca niedzielna   £ 506.74 (Palmers Green £178.15) 

GA    £ 5.00 



 

PARAFIALNA ZABAWA KARNAWAŁOWA – Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się wolontaryjnie  
w organizacje naszej pierwszej parafialnej Rodzinnej Zabawy Karnawałowej! Dziękuję również wszystkim sponsorom, 
którzy posłużyli tym, co mogli ofiarować i tym, którzy przygotowali całą imprezę! Dziękuję również wszystkim 
uczestnikom za ich udział w tym wydarzeniu! Już przygotowujemy się do następnego… 

REMONT BIURA - Dobiega końca remont naszego biura parafialnego. Większa część najcięższych robót została już 
zakończona. Dziękujemy siostrom za przeprowadzenie renowacji ich pomieszczenia klasztornego z przeznaczeniem 
na biuro i konfesjonał, które posłużą parafii polskiej w najbliższych latach. Zostało nam jeszcze zakupić meble  
i wykończyć konfesjonał. Tę część renowacji pokryje parafia Świętej Rodziny w Enfield. Oby jak najdłużej nam służyło. 

ZAPISY DO PARAFII – ponieważ wszystkie parafie Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii są parafiami personalnymi, 
każdy z nas ma obowiązek przynależenia do którejś z nich. Nie dotyczy to tych osób, które należą już do angielskich 
parafii i w nich przyjmują sakramenty. Na stoliku przy wyjściu leżą formularze zapisu do parafii. Bardzo proszę 
wszystkich, którzy chcą przynależeć do naszej parafii o zabranie ze sobą do domu i wypełnienie formularzy oraz  
o przyniesienie ich do kościoła lub biura parafialnego. Dotyczy to również osób, które już były zapisane do parafii. 
Formularze pomogą w stworzeniu kartoteki parafialnej. 

KATECHEZA DZIECI KOMUNIJNYCH I RODZICÓW – Na najbliższe spotkanie dzieci komunijnych i ich rodziców 
zapraszam w środę, 29 stycznia, o godz. 18:45. 

GOŚĆ NIEDZIELNY – Zachęcam do nabycia nowego numeru Gościa Niedzielnego. Jest  również nowy lutowy numer 
Małego Gościa i Miłujcie się. 

WOLNE INTENCJE – są wolne intencje na nowy rok. Można je zamawiać w kancelarii lub po Mszach świętych. 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. 

KSIĄDZ REKTOR W NASZEJ PARAFII – Za tydzień 2 lutego, w Święto Ofiarowania Pańskiego,  naszą parafię 
odwiedzi i na mszach świętych o 13;30 i 15:30 wygłosi Słowo Boże Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii,  
ks. Prałat Stefan Wylężek. 

STAN ZDROWIA KSIĘDZA KRZYSZTOFA CHAIMA – w związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie pytaniami 
oraz teoriami na temat księdza Krzysztofa Chaima, informuję, że nadal przebywa w szpitalu w Polsce. Jego stan nadal 
jest ciężki, ale już stabilny. Jest pod opieką służby zdrowia i swojego diecezjalnego biskupa. Polska Misja Katolicka 
nadal jest w stałym kontakcie ze szpitalem, w którym ksiądz Krzysztof przebywa. Więcej informacji udzieli Ksiądz 
Rektor. 

PODSUMOWANIE DZIAŁANIA NASZEJ PARAFII W UBIEGŁYM ROKU – w niedzielę 9 lutego podsumujemy życie 
sakramentalne oraz finansowe parafii i zamkniemy tym samym minione 12 miesięcy. 

ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 

7-II-2020 
Piątek 18:30 Enfield/PL W intencji Leona z okazji I urodzin, o Boże bł, dary Ducha Świętego i zdrowie 

8-II-2020 
Sobota 18:00 Enfield/PL Za zmarłych zalecanych w wypominkach 

9-II-2020  
II Niedziela Zwykła 

9:00 Enfield/PL Za śp. Grażynę Zielinkę 

13:30 Enfield/PL  W intencji Alicji z okazji 1 urodzin 

15:30 Palmers Green/PL Za śp. Roberta Augustyniaka i Krystynę Zakrzewską 

7-II-2020 
Piątek 18:30 Enfield/PL 

O Boże bł. i zdrowie dla Ignacego Boreckiego z okazji urodzin i imienin oraz  
o dobre wyniki badań lekarskich oraz w intencji księdza Krzysztofa Chaima  
o powrót do zdrowia i służby kapłańskiej 

8-II-2020 
Sobota 18:00 Enfield/PL 

W intencji członków dalszej rodziny i przyjaciół, o łaskę nawrócenia i powrót do 
świętych sakramentów oraz w sprawach Panu Bogu wiadomych 

  
 

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

P.C.M. ENFIELD PARISH 
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    

Adres: 52 London  Road, EN2 6EN 


