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15 LISTOPADA 2020  XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A, II      44,45/474,475 

15-XI-2020 
XXXIII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

9:00 Enfield/PL 
W intencji rodzin Turkosz i Wolkan o Boże bł., zdrowie  
i opiekę Świętej Rodziny 

15:30 Palmers Green/PL Za śp. Alfreda Laskiewicza w 51 r.śm. 

18-XI-2020 
Środa 

8:30 Enfield/ENG For our own commnity and for all those who work for us 

19-XI-2020 
Czwartek 

8:30 Enfield/ENG 
For everyone who asked us to be remembered in our 
prayer 

20-XI-2020 
Piątek 

8:30 Enfield/ENG 
In thanksgiving for the graces received through the life  
of Mary of Jesus the Good Shepherd whose death 
anniversary we celebrate tomorrow 

18:30 Enfield/PL Za Zmarłych polecanych w Wypominkach 

21-XI-2020 
Sobota 

10:00 Enfield/PL wolna 

22-XI-2020 
XXXIV NIEDZIELA 

ZWYKŁA 
CHRYSTUSA KRÓLA 

WSZECHŚWIATA 

9:00 Enfield/PL wolna 

15:30 Palmers Green/PL wolna 

 

CZYTANIA, 15.11.2020: 1. Prz 31,10–13.19–20.30–31: Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. 
2.  Ps 128,1–2.3.4–5: Szczęśliwy człowiek, który służy Panu; 3. 1 Tes 5,1–6: Ale wy, bracia, nie jesteście  
w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości  
i synami dnia. Nie jesteście synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi.  
4. Mt 25,14-30: „Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą 

nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. 

 

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 1.11.2020 – 7.11.2020     £ 1142.58 

Gotówka       £ 988.58 

Wpłaty na konto parafialne    £ 154.00 

 

Ofiary 8.11.2020 - 14.11.2020     £ 260.00 

Gotówka       £ 40.00 

Wpłaty na konto parafialne    £ 220.00 



KOLEJNY LOCKDOWN W ANGLII –Msze święte z udziałem wiernych zostały zawieszone prawdopodobnie do końca 
miesiąca. Biuro parafialne w związku z tym zawiesza po raz kolejny swoją działalność. Proszę o kontakt mailowy.  

KOMUNIE ŚWIĘTE W 2021 ROKU – W tej chwili wszystkie spotkania katechetyczne są zawieszone. Czekamy na 
odblokowanie kraju, aby się spotkać z gronem rodziców dzieci.  

WYPOMINKI 2020 – Wypominki można ciągle składać drogą mailową. Będą systematycznie dczytywane. Serdeczne 
Bóg zapłać za składane z nimi ofiary!  

ODPUST ZA ZMARŁYCH – w tym roku odpust za zmarłych można uzyskać przez cały listopad, odwiedzając cmentarz 
i modląc się za zmarłych, będąc w stanie łaski uświęcającej. Tą modlitwą możemy duszom cierpiącym w czyśćcu 
wyprosić w tym czasie niebo. Modlitwa za zmarłych jest ważna, dlatego że dusze czyśćcowe nie mogą się modlić 
same za siebie, za to poświęcają się modlitwie za żyjących. Nasza modlitwa jest im potrzebna, jak ich modlitwa jest 
potrzebna nam. 

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. 

ZAKOŃCZNIE DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU „BENIAMINEK” – zespół muzyczny „Beniaminek” opuścił oficjalnie naszą 
parafię. W związku z tym Parafia Świętej Rodziny w Enfield, należąca do polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii nie 
bierze żadnej odpowiedzialności za próby, występy oraz jakąkolwiek działalność tej grupy. Jednocześnie zespół nie ma 
prawa używać nazwy Parafii Świętej Rodziny w swojej działalności. Jednocześnie z parafii odeszli muzykujący z nim 
byli już parafianie. W związku z tym wszystkich, którzy chcieliby się włączyć muzycznie w śpiewy w parafii, kiedy 
będziemy mogli już je wykonywać, proszę o kontakt. 

ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 

22-XI-2020 
XXXIV NIEDZIELA 

ZWYKŁA 
CHRYSTUSA KRÓLA 

WSZECHŚWIATA 

9:00 Enfield/PL wolna 

15:30 Palmers Green/PL wolna 

25-XI-2020 
Środa 

8:30 Enfield/ENG Holy Family Convent intention 

26-XI-2020 
Czwartek 

8:30 Enfield/ENG Holy Family Convent intention 

27-XI-2020 
Piątek 

8:30 Enfield/ENG Holy Family Convent intention 

18:30 Enfield/PL wolna 

28-XI-2020 
Sobota 

10:00 Enfield/PL wolna 

29-XI-2020 
I NIEDZIELA 
ADWENTU 

9:00 Enfield/PL wolna 

15:30 Palmers Green/PL wolna 

 

Klękam u Twoich stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Tobie skruchę mego serca, które pogrąża się w nicości i Twojej świętej obecności. Uwielbiam Ciebie 

w Sakramencie Twej miłości, pragnę Cię przyjąć w ubogim mieszkaniu mego serca. W oczekiwaniu na szczęście Komunii sakramentalnej pragnę Cię przyjąć 

w Duchu. Przyjdź do mnie, o mój Jezu, abym przyszedł do Ciebie. Niech Twoja miłość rozpal i całą moją istotę na życie i na śmierć. Wierzę w Ciebie, ufam Tobie, kocham 
Ciebie. Niech się tak stanie. Amen. 

 

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   
(póki co wszystkie sprawy załatwiamy telefonicznie) 

Adres: 52 London  Road, EN2 6EN 


