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27  LUTEGO 2022  VIII NIEDZIELA ZWYKŁA  Rok C, II  59/541 
 

27-02-2022 
 NIEDZIELA  

8:30 
VIII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

Za śp. Kazimierę i Władysława Wilczewskich 
12:00 W intencji Oscara z ok. 18 urodzin 

15:30 W intencji żony Edyty, o Boże błogosławieństwo  
i siły do walki z chorobą 

2-03-2022 
ŚRODA 

17:00 POPIELEC O pokój na Ukrainie i na świecie 
19:00 Za zmarłych z rodziny Chaberków 

3-03-2022 
CZWARTEK 18:30 DZIEŃ 

POWSZEDNI Za śp. Andrzeja Czerepoka 

4-03-2022 
PIĄTEK 18:30 

ŚWIĘTO ŚW. 
KAZIMIERZA, 
KRÓLEWICZA 

Za śp. Barbarę Bogusz 

5-03-2022 
SOBOTA 18:00 DZIEŃ 

POWSZEDNI W intencji Juliana w dniu 8 urodzin 

6-03-2022 
 NIEDZIELA  

8:30 I NIEDZIELA 
WIELKIEGO 

POSTU 

Za śp. Leona Dydymskiego w 19 r.śm. 
12:00 wolna 
15:30 W intencji Kuby z okazji 16 urodzin, o wiarę 

 

CZYTANIA, 22.02.2022:  1. Syr 27, 4-7: Jak o uprawie drzewa świadczy jego owoc, tak mowa o zamyśle serca człowieka. Nie 
chwal męża przed wypowiedzią, to bowiem jest próbą dla ludzi.; 2. Ps 92: Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże; 3. 1 Kor 15, 
54b-58: Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo 
przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa..; 4. Łk 6, 39-45: Jezus opowiedział uczniom przypowieść: "Czy może niewidomy 
prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero  
w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki 
we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas 
gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby 
usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by 
dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka 
jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego 
skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta". 
 

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 20.02.2022 – 26.02.2022  £  586.25    NA KONCIE JEST £ 22,545.49 
Gotówka     £ 442 
Środa     £ 58.20 
Wpłaty na konto    £ 65 
Kwiaty / Sklepik    £ 1.05/ £ 20   



  
 

DRUGA TACA – Dziś druga taca na uchodźców wojennych z Ukrainy. 
ZBIÓRKA NA UKRAINĘ – Dla dzieci z ewakuowanego z Charkowa domu dziecka. Dzieci są w Polsce. Co 
przenieść? Nowe ubrania, nieużywane, pieluchy, chusteczki nawilżane, pasty do zębów, szczoteczki, nowe ręczniki, 
nowa pościel, kołdry, poduszki, pozostałe potrzebne dzieciom środki czystości. Potrzeba wszystkiego, co może 
pomóc dorosłym na już. Ubrania, koce, baterie, pełne powerbanki, kable do telefonów, działające telefony, żeby na 
miejscu nie stracono łączności. Środki czystości, jak szampony do włosów, żele do mycia, mydło w płynie, środki 
higieniczne, podpaski, tampony, długoterminowe jedzenie oraz cokolwiek, co może się przydać. 
PROSZĘ PRZYNIEŚĆ (ZAPAKOWANE W PUDŁA I OPISANE PO POLSKU I ANGIELSKU, EWENTUALNIE PO 
UKRAIŃSKU LUB ROSYJSKU) DO KOŚCIOŁA. Można zostawić pod drzwiami. 
Niech Bóg broni Ukrainy i Europy!  Ps. Pomagamy: https://fundacjadominikanek.pl/ukraina/ Siostry dalej przekażą 
nasz transport. 
ŚRODA POPIELCOWA – W środę rozpoczynamy Wielki Post. Msze święte z obrzędem posypania głów popiołem 
o 17:00 i 19:00. Dzieci komunijne przychodzą w tym dniu tylko na Mszę świętą.   
PARAFIALNE REKOLEKCJE – W tym roku parafialne rekolekcje wygłosi ks. Jacek Michalski z Bristolu. 
Rekolekcje potrwają od piątku do niedzieli. Nauki rekolekcyjne w czasie Mszy świętych. Spowiedź godzinę przed 
Mszami świętymi od czwartku do soboty. 
SPOTKANIE LEKTORÓW – W czwartek po Mszy świętej wieczornej zapraszam na spotkanie lektorów. 
MINISTRANCI – Z racji I piątku miesiąca i rekolekcji, nie ma spotkania ministrantów. 
KATECHEZA PRZEDCHRZCIELNA – Dla rodziców i kandydatów na chrzestnych katecheza przedchrzcielna odbędzie 
się w sobotę, 12 marca, o godz. 17:00. 
KSIĘGA INTENCJI – Można zamawiać intencje Mszy świętych na ten rok. Są również wolne intencje na najbliższe dni.  
SPEKTAKL „KIM JA JESTEM” – 27 marca, w IV Niedzielę Wielkiego Postu, w naszej parafii  zagości polski teatr 
KATHARSIS, który po Mszach świętych o 12:00 i 15:30 wystawi pasyjną sztukę o utracie i odnalezieniu Boga pt. „Kim ja 
jestem”. Teatr nie pobiera opłaty za bilety na przedstawienie, ale po spektaklu będzie można złożyć dobrowolną ofiarę na 
funkcjonowanie grupy. 
AFTER HOURS – Od dwóch tygodni do nabycia moja płyta „AFTER HOURS”. Pracowaliśmy nad jej przygotowaniem 
przez ostatnie miesiące. Ten mini album jest krótką podróżą przez ostatnie 12 lat, 5 parafii, 2 kraje i tysiące ludzi, których 
spotkałem i którym służyłem. Wszystkie utwory były przygotowane PO GODZINACH / AFTER HOURS, bardzo często 
w środku nocy. Wszystkie coś dla mnie znaczą i są powiązane z pięknymi ludźmi, których poznałem. Po mszach 
świętych można nabyć ten album w cenie £ 10. Niech służy jako pamiątka lub kolejna płyta w domowej dyskografii. 
ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH:  
 

6-03-2022 
 NIEDZIELA  

8:30 I NIEDZIELA 
WIELKIEGO 

POSTU 

Za śp. Leona Dydymskiego w 19 r.śm. 
12:00 wolna 
15:30 W intencji Kuby z okazji 16 urodzin, o wiarę 

9-03-2022 
ŚRODA 18:30 DZIEŃ 

POWSZEDNI wolna 

10-03-2022 
CZWARTEK 18:30 DZIEŃ 

POWSZEDNI Za śp. Janinę Korską 

11-03-2022 
PIĄTEK 18:30 DZIEŃ 

POWSZEDNI Za śp. Jana Roszkowskiego w 6 r.śm. 

12-03-2022 
SOBOTA 18:00 DZIEŃ 

POWSZEDNI wolna 

6-03-2022 
 NIEDZIELA  

8:30 II NIEDZIELA 
WIELKIEGO 

POSTU 

Za śp. Kazimierza Zająca, jego rodziców, 
rodzeństwo i wszystkie dusze cierpiące w czyśćcu 

12:00 Za śp. Kornelię w 39 r.śm. 
15:30 Za śp. Barbarę i Ryszarda Wilczewskich 

 
 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 


