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19 GRUDNIA 2021  IV NIEDZIELA ADWENTU  Rok C, II  50/532 
 

19-12-2021 
 NIEDZIELA  

8:30 
IV NIEDZIELA 

ADWENTU 

O zdrowie Ani, zmagającej się z powikłaniami po Covid-
19 i jej nowonarodzonego dziecka 

12:00 Za śp. Jerzego Młynika z ok. 15 r.śm. 
15:30 W intencji Wandy Rzemińskiej o łaskę zdrowia 

22-12-2021 
ŚRODA 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI wolna  

23-12-2021  
CZWARTEK 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI Za Edytę i Darka Siczek w Bogu znanej intencji 

24-12-2021 
PIĄTEK 

21:00 WIGILIA 
BOŻEGO 

NARODZENIA 

W intencji Ewy Nowickiej o powrót do zdrowia i wszelkie 
łaski potrzebne do świętości 

00:00 Za śp. tatę Henryka Kierklo w 8 r.śm. 

25-12-2021 
SOBOTA 

8:30 UROCZYSTOŚĆ 
NARODZENIA 
PAŃSKIEGO 

W intencji Joanny i Piotra Zubików o wszelki łaski 
potrzebne w małżeństwie, Bożą miłość i opiekę Matki 
Bożej 

12:00 W intencji Parafian 

26-12-2021 
 NIEDZIELA  

8:30 
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ 
RODZINY JEZUSA, 
MARYI I JÓZEFA 

W intencji Adama i Maxa Grzywińskich z okazji ich 
urodzin, z prośbą o potrzebne łaski 

12:00 W intencji Edyta i Maćka Szal z okazji rocznicy ślubu 

15:30 W intencji Edyty i Tomasza z okazji 12 r. śl. o Boże 
prowadzenie, wiarę i miłość 

 
CZYTANIA, 19.12.2021:  1. Mi 5,1-4a: To mówi Pan: A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion 
judzkich. Z ciebie wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności.;  
2. Ps 80: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie; 3. Hbr 10,5-10: Bracia: Chrystus przychodząc na świat mówi: 
„Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy 
rzekłem: Oto idę.; 4. Łk 1,39-45: Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej 
łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między 
niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do 
mnie? 
 

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 13.12.2021 – 18.12.2021     £ 1027.09 + Jarmark Bożonarodzeniowy £ 2137.55 
Gotówka / Środa      £ 531.96 / £ 76.09 
Wpłaty na konto      £ 235  
Kwiaty / Sklepik      £ 30.04 / £ 154   

 



PODZIĘKOWANIE – Bóg zapłać za Waszą modlitwę, wsparcie i ofiary materialne. Dziękuję pani Edycie 
i pani Magdzie za umycie i posprzątanie tydzień temu kościoła na Święta. Dziękuję radzie administracyjnej 
i grupie parafialnych wolontariuszy za przygotowanie, przeprowadzenie w ubiegłą niedzielę Jarmarku 
Bożonarodzeniowego i posprzątanie po nim. Na stole w przedsionku leżą przygotowane przez nasze 
parafianki ozdoby  świąteczne, które można ciągle nabyć.
Dziękuję panu Krzysztofowi za zakup i zamontowanie oświetlenia wokół kościoła. Panu Arturowi dziękuję za
podarowanie wielkiej choinki i pomoc w jej montażu; panu Adrianowi za przygotowywaną właśnie do kościoła
szopkę i wczorajszą pomoc, panu Adamowi również za wczorajszą pomoc w montażu choinki i jej iluminację.
SZOPKA NA ZEWNĄTRZ KOŚCIOŁA – Do tej pory nie zgłosił się nikt chętny do zbudowania szopki przed 
drzwiami kościoła. Gdyby ktoś chciał zbudować tę szopkę na last minute, zapraszam do kontaktu. 
JARMARK BOŻONARODZENIOWY – Przeprowadzony w zeszłą niedzielę z inicjatywy rady 
administracyjnej parafii Jarmark Bożonarodzeniowy przyniósł £ 2137.55 zysku. Członkowie rady 
zaproponowali, żeby zebrane pieniądze przeznaczyć na zakup sprzętu, który będzie mógł służyć parafii teraz  
i w przyszłości. W najbliższej przyszłości zostanie więc zakupiony mikrofon lub mikrofony. Już został 
zakupiony zasilacz do ołtarzowego mikrofonu, żeby działał bardziej skutecznie (dziękuję panu Krzysztofowi).
Zbierane przez kilka miesięcy środki na zakup Internetu i kamery przeznaczonej do transmisji internetowych 
zostaną również zasilone z tych pieniędzy i przeznaczone na konieczne zakupy. Jeśli będą dodatkowe 
wydatki, zostaną podane do wiadomości parafian. Dziękuję za zaangażowanie i obecność!
WIECZÓR POKUTNY – W środę, 22 grudnia,  o godz. 18: 0 przeżyjemy kolejny 
wieczór pokutny. Będzie wtedy dostępnych dwóch dodatkowych księży spowiedników.
RORATY – W środę na 18:30 zapraszam na Roraty dzieci komunijne i ich rodziców. Ostatnie roraty  
i rozlosowanie głównej nagrody już w czwartek. Na roraty w czwartek przynosimy podpisane plansze, na 
które wklejaliśmy poszczególne obrazki. Spośród dzieci, które uczestniczyły we wszystkich roratach, zostanie 
wylosowana figurka Dzieciątka Jezus, która towarzyszyła nam przez cały Adwent. 
PRÓBA ZESPOŁU – W czwartek po roratach zapraszam parafialny zespół na próbę kolęd przed 
świątecznym graniem. Zapraszam również do pozostania rodziców i dzieci, które w czasie Adwentu ujawniły 
swoje wokalne talenty i chciałyby je rozwijać w czasie liturgii Bożego Narodzenia i później.
OSTATNIE PRZYGOTOWANIE KOŚCIOŁA DO ŚWIĄT – W czwartek po roratach proszę również kilka 
osób o pomoc w ubraniu ołtarza i ostatni retusz przed Świętami. 
MSZE ŚWIĘTE W CZASIE BOŻEGO NARODZENIA – W Wigilię Bożego Narodzenia zapraszam na dwie 
Msze święte w nocy: o 21:00 i 00:00. W Boże Narodzenie natomiast będą tylko dwie Msze święte, o 8:30 
oraz o 12:00. Mimo, że to sobota, nie będzie Mszy świętej o 18:00. Reszta dnia jest dla naszego świętowania.
ODPUST PARAFIALNY - W niedzielę Świętej rodziny, 26 grudnia, nasza parafia będzie obchodziła swój 
parafialny odpust. To święto patronalne tej wspólnoty. Msze święte jak w każdą niedzielę.
KOLĘDOWANIE – W Uroczystość Narodzenia Pańskiego po Mszy  świętej o 12:00 zapraszam na wspólne 
kolędowanie z naszym parafialnym
zespołem.
KSIĘGA INTENCJI – można zamawiać 
intencje Mszy świętych na przyszły rok. 
Są również wolne intencje na najbliższe 
dni. 
PARAFIALNY SLEPIK –W sklepiku do 
nabycia kartki, ozdoby świąteczne,
komplety kolędowe oraz parafialne 
magnesy, a od dzisiaj opłatki na wigilijny 
stół. Zapraszamy! 

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 


