
POLSKA PARAFIA 
ŚWIĘTEJ RODZINY W ENFIELD 

POLISH CATHOLIC MISSION 
LPCM ENFIELD PARISH – Charity Number  1119423 

 

10 PAŹDZIERNIKA 2021  XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA  Rok B, I  40/522 
 

10-10-2021 
 NIEDZIELA  

8:30 

XXVIII ZWYKŁA 

W intencji Bernadetty i Sheriffa z okazji 9 r. ślubu,  
o opiekę Matki Bożej i miłość na kolejne lata życia 

12:00 Za śp. Janinę Korską o życie wieczne 

15:30 W intencji syna z okazji 14 urodzin, o Boże bł.  
i opiekę MB 

13-10-2021 
ŚRODA 18:30 

WSPOMNIENIE BŁ. 
HONORATA 

KOŹMIŃSKIEGO, BISKUPA wolna 

14-10-2021 
CZWARTEK 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI W intencji rodziny Jakubowskich, o Boże bł. i opiekę 

Świętej Rodziny 
15-10-2021 

PIĄTEK 18:30 
WSPOMNIENIE ŚWIĘTEJ 

TERESY OD JEZUSA, 
DZIEWICY I DOKTORA 

KOŚCIOŁA 
Za śp. Tadeusza Michałka 

16-10-2021 
SOBOTA 18:00 DZIEŃ POWSZEDNI Za śp. Jana i Helenę Giza, zmarłych z rodzin Gizów, 

Wójtowiczów i Czopków 

17-10-2021 
 NIEDZIELA  

8:30 

XXIX ZWYKŁA 

Za śp. Zofię i Ryszarda Dytłof 

12:00 O wszelkie łaski potrzebne do świętości, zdrowie  
i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety i Sylwestra 

15:30 Za śp. Tadeusza Staszewskiego w 37 r.śm. Oraz 
śp. Marcina Stąsiek w 13 r.śm. 

 

CZYTANIA, 10.10.2021:  1. Mdr 7, 7-11: (Mądrość) umiłowałem nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli 
światło, bo blask jej nie ustaje. A przybyły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku.; 2. Ps 90: 
Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem; 3. Hbr 4, 12-13: Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki 
miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli 
serca.; 4. Mk 10, 2-16: "Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci 
lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, 
braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym". 

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 3.10.2021 – 9.10.2021     £ 760.05 plus na konto we wrześniu £ 259 
Gotówka    Enfield   £ 525.83 
Środa       £ 101.22 
Wpłaty na konto      £ 50 
Sklepik       £ 79.10 
Kwiaty       £ 4.40   

 



PODZIĘKOWANIE – Bóg zapłać za Waszą modlitwę, wsparcie i ofiary materialne.  
NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE – W październiku po Mszach świętych w tygodniu oraz po w niedziele o godz. 
15:00 trwa modlitwa różańcowa. Zapraszam rodziny z dziećmi. W środy modlić się będziemy z dziećmi 
komunijnymi i ich rodzicami, w czwartki z członkami rady administracyjnej parafii. W piątki zapraszam wszystkie 
dzieci oraz ministrantów, natomiast w soboty – młodzież parafii. Natomiast w niedzielę różaniec poprowadzą sami 
parafianie.  
I KOMUNIA ŚWIĘTA – W najbliższą środę na Mszę świętą i różaniec zapraszam rodziców dzieci komunijnych. Po 
różańcu drugie spotkanie rodziców. Proszę przyjść bez dzieci. Na ostatnim spotkaniu była 1/3 rodziców dzieci. 
Wszystkie zapisane przez formularz dzieci zostały włączone na listę. 
SPRZEDAŻ CIAST – W przyszłą niedzielę po Mszach świętych będziemy rozprowadzać ciasta, które upieką nasi 
parafianie. Dochód ze sprzedaży ciast zasili budżet przygotowywanej dla dzieci Wigilii Wszystkich Świętych. 
HOLYWINS – Jak dwa lata temu, 31 października, w Wigilię Wszystkich Świętych, zapraszamy rodziny z dziećmi 
na Mszę świętą o 15:30. Po Mszy świętej zabawa dla dzieci. Proszę przebrać się za ulubionego Świętego. 
MAGNESY PARAFIALNE – W piątek, 1 października, dotarły do nas nowe magnesy parafialne. Są 
zaprojektowane specjalnie dla naszej parafii. Można już je nabywać. Cena magnesów to £ 4 i jest to cegiełka na 
naszą parafię. 
POTRZEBNY ORGANISTA I KOŚCIELNY – Na już potrzebujemy organisty i kościelnego. Osoby, które chcą się 
włączyć aktywnie w życie naszej wspólnoty parafialnej, zapraszam do kontaktu ze mną. 
NOWY ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH –Dziękuję wszystkim za pomoc w przygotowaniu scalenia naszej 
wspólnoty w jednym miejscu! Msze święte w niedziele odbywają się na razie o 8:30, 12:00 i 15:30. Jeśli zajdzie 
potrzeba, ostatnia Msza święta może zmienić godzinę. 
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 można wpłacać na numer konta parafialnego, pisząc w dopisku: OFIARA ZA MSZĘ. 
 
ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 

17-10-2021 
 NIEDZIELA  

8:30 

XXIX ZWYKŁA 

Za śp. Zofię i Ryszarda Dytłof 

12:00 O wszelkie łaski potrzebne do świętości, zdrowie  
i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety i Sylwestra 

15:30 Za śp. Tadeusza Staszewskiego w 37 r.śm. Oraz 
śp. Marcina Stąsiek w 13 r.śm. 

20-10-2021 
ŚRODA 18:30 WSPOMNIENIE ŚW. JANA 

KANTEGO, PREZBITERA wolna 
21-10-2021 

CZWARTEK 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI wolna 
22-10-2021 

PIĄTEK 18:30 WSPOMNIENIE ŚW. JANA 
PAWŁA II, PAPIEŻA Za śp. tatę siostry Patryki 

23-10-2021 
SOBOTA 18:00 DZIEŃ POWSZEDNI wolna 

24-10-2021 
 NIEDZIELA  

8:30 
XXX ZWYKŁA 

wolna 

12:00 O wszelkie łaski potrzebne do świętości, zdrowie  
i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety i Sylwestra 

15:30 Za śp. Czesława Jagiełę 

 
Duszpasterz: ks. Maciej Michałek, proboszcz; parafiaenfield@gmail.com 

tel: 07470804568 – z wyjątkiem poniedziałku (zawsze zostawić wiadomość tekstową) 
Kancelaria: czynna w czwartki od godz. 17:00 do 18:00   

Adres: 71 John Gooch Dr, EN2 8HG 


