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20 GRUDNIA 2020  IV NIEDZIELA ADWENTU  Rok B, I      50/480 

20-XII-2020 
IV NIEDZIELA 

ADWENTU 

9:00 Enfield/PL O szczęśliwą podróż do Polski dla Bernadetty i Sheriffa 

13:30 Enfield/PL O pojednanie w rodzinie 

15:30 Palmers Green/PL 
W intencji Bartłomieja i Dominiki oraz ich dzieci, Jagodę  
i Szymona, o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski  
i zdrowie 

23-XII-2020 
Środa 

8:30 Enfield/ENG For all Christians as they await for the coming of Jesus 

24-XII-2020 
Czwartek 
WIGILIA 

8:30 Enfield/ENG For our Enfield Sisters and their personal intentions 

21:30 Palmers Green/PL 
W intencji całej Rodziny, o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie i opiekę Świętej Rodziny 

24:00 Enfield/PL Za śp. Henryka Kierklo w 6 r.śm. 

25-XII-2020 
Piątek 

BOŻE NARODZENIE 

9:00 Enfield/PL 
Za rodziny Nowickich i Zubików o opiekę Bożą, ochronę  
i wszelkie łaski potrzebne do świętości 

13:30 Enfield/PL Za śp. Stefana Malinowskiego 

15:30 Palmers Green/PL Za śp. Romana i Danutę Filipek 

26-XII-2020 
Sobota 

ŚWIĘTEGO 
SZCZEPANA 

9:30 Palmers Green/PL 
W intencji Edyty i Sebastiana Szal z okazji 15 rocznicy 
zawarcia sakramentu małżeństwa, o Boże 
błogosławieństwo dla Jubilatów i opiekę Świętej Rodziny 

18:00 Enfield/PL 
W intencji Danuty i Jana Stąsiek z okazji 45 rocznicy 
zawarcia sakramentu małżeństwa, o Boże 
błogosławieństwo dla Jubilatów i opiekę Świętej Rodziny 

27-XII-2020 
NIEDZIELA  

ŚWIĘTEJ RODZINY 

9:00 Enfield/PL 
W intencji Joanny i Piotra i ich dzieci o uświęcenie 
rodziny i potrzebne łaski 

13:30 Enfield/PL Za Parafian w dniu Odpustu Parafialnego 

15:30 Palmers Green/PL Za  śp. księdza Krzysztofa Chaima – od proboszcza 

CZYTANIA, 20.12.2020:  1. 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16: iedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, 
wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. Ja będę 
mu ojcem, a on będzie Mi synem. 2.  Ps 89: Na wieki będę sławił łaski Pana; 3. Rz 16, 25-27: Temu, który ma moc 
utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla 
dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim 
narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa 
Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków! Amen. 4. Łk 1, 26-38: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę 

u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem 

Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego 

panowaniu nie będzie końca". 

 

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 13.12.2020 – 19.12.2020    £ 623.43 + 759.08 gofoundme.com 

Wpłaty na konto parafialne    £ 55.00 

Gotówka + sklepik     £ 570.43 

 

POWRÓT DO KOŚCIOŁÓW –  Witajcie z powrotem po przerwie! Mam nadzieję, że nikogo w tym czasie nie ubyło. Za 
nami dwa lockdowny. Prośmy Pana Boga, aby to były dwa pierwsze i ostatnie. Dziękuję wszystkim, którzy w tym 
trudnym czasie pamiętali o naszej parafii w swoich modlitwach! Dziękuję też wszystkim, którzy w sposób materialny, 
mimo różnych problemów, pomagali nam nie utonąć. W sposób szczególny dziękuję prywatnym i zbiorowym 
darczyńcom, którzy wpłacali pieniądze na konto parafialne lub ostatnio na https://www.gofundme.com/f/wspomoz-
polska-parafie-support-polish-parish! Najbardziej dziękuję za wsparcie kilku rodzinom, które są zawsze na miejscu, 
gotowe do wszelkiej pomocy. Nie wszyscy Ci państwo są regularnymi parafianami, ale  ich serca są otwarte na dobro 
naszej parafii i księdza, którego parafia ma. Kto wie, o kogo chodzi, ten może przyjąć podziękowania! Dobrze że 
jesteście! Wszyscy!  

MSZE ŚWIĘTE W CZASIE ŚWIĄT – Bardzo proszę w sposób mądry planować uczestnictwo w świątecznych Mszach 
Świętych. Cały czas obowiązują nas ograniczenia epidemiczne, a w związku z nimi ilościowe. Nie chce, żeby ktoś 
musiał zostać zawrócony spod drzwi kościoła ze względu na jego przepełnienie. 

ODPUST PARAFIALNY – W przyszłą niedzielę nasza parafia będzie przeżywała swoje patronalne święto, Odpust. Po 
Mszach świętych błogosławieństwo dzieci w ramach przypadającego w poniedziałek, 28 grudnia, Święta Świętych 
Młodzianków. 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA – W czasie Świąt Bożego Narodzenia nie będzie spowiedzi. Dziękuję tym, którzy skorzystali  
z sakramentu pojednania, szczególnie w ostatni czwartek, gdzie w czasie trzech godzin wiele osób skorzystało z łaski 
spowiedzi. Dziękuję tez księdzu Leszkowi Bubie za pomoc w spowiedziach w piątek.  

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 może w tej chwili wpłacać na numer konta parafialnego. 

ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 

27-XII-2020 
NIEDZIELA  

ŚWIĘTEJ RODZINY 

9:00 Enfield/PL 
W intencji Joanny i Piotra i ich dzieci o uświęcenie 
rodziny i potrzebne łaski 

13:30 Enfield/PL Za Parafian 

15:30 Palmers Green/PL wolna 

1-01-2021 
Piątek 

NOWY ROK 

10:00 Palmers Green/PL wolna 

13:30 Enfield/PL 
O łaski dla Ani, Wojtka i Bruna, potrzebne w drodze do 
świętości 

2-01-2021 
Sobota 18:00 Enfield/PL 

Za rodzinę Bogu wiadomą, Boże błogosławieństwo  
i opiekę Matki Bożej w Nowym Roku 

3-01-2021 
NIEDZIELA 

9:00 Enfield/PL 
W intencji Heleny Soboty z okazji 65 urodzin, o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego  
i opiekę Świętej Rodziny 

13:30 Enfield/PL wolna 

15:30 Palmers Green/PL wolna 
 

 

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

PCM ENFIELD 
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 

https://www.gofundme.com/f/wspomoz-polska-parafie-support-polish-parish
https://www.gofundme.com/f/wspomoz-polska-parafie-support-polish-parish

