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22 MARCA 2020 IV Niedziela Wielkiego Postu Rok A, II      12/443 

22-III-2020 
IV Niedziela  

Wielkiego Postu 

9:00 Enfield/PL W intencji Józefy z okazji imienin 

13:30 Enfield/PL 
O zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej Królowej 
Kapłanów w intencji księdza Krzysztofa Chaima 

15:30 Palmers Green/PL 
W intencji rodziców Marii i Józefa oraz Elżbiety i Leszka, 
o zdrowie i Boże bł. 

23-III-2020 
Poniedziałek 

10:00 Enfield/ENG OLSG parish intention 

18:30 Enfield/PL Za śp. Janinę Tutro 

24-III-2020 
Wtorek 

10:00 Enfield/ENG OLSG parish intention 

18:30 Enfield/PL Za śp. Łukasza Benca – od kuzyna Krzysztofa z żoną 

25-III-2020 
Środa 

10:00 Enfield/ENG For sister Grace on the occasion of her feastday  

18:30 Enfield/PL 
Za Parafian i naszych bliskich o ochronę przed 
koronawirusem i naglą i niespodziewaną śmiercią 

26-III-2020 
Czwartek 

7:30 Enfield/ENG For God’s mercy upon the world and each of us 

18:30 Enfield/PL Za zmarłych rodziców i dziadków Mariannę i Ryszarda 

27-III-2020 
 Piątek 

7:30 Enfield/ENG 
For the repose of the soul of sister Rozalia and all the 
lates from her family 

18:30 Enfield/PL W intencji Mężczyzn Świętego Józefa w Enfield 

28-III-2020 
Sobota 

18:30 Enfield/PL W intencji Bogu wiadomej 

29-III-2020 
V Niedziela  

Wielkiego Postu 

10:00 Enfield/PL 
 Za śp. Rodziców Tadeusza Turkosz oraz Genowefy  
i Jana Podbereźniak 

15:30 Palmers Green/PL 
 W intencji Olimpii z ok. 5 urodzin oraz jej taty Mariusza  
z okazji urodzin 

CZYTANIA, 22.03.2020: 1. 1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13: „Nie tak bowiem, jak człowiek widzi, widzi Bóg, bo 
człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce.”; 2.  Ps 23: Pan mym pasterzem, nie brak mi 
niczego; 3. Ef 5, 8-14: I nie miejcie udziału w bezowocnych uczynkach ciemności, a raczej piętnując je, 
nawracajcie tamtych. O tym bowiem, co się u nich dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówić.. 4. J 9, 1-41: 

"W tym wszystkim dziwne jest to, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg nie 

wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie 

słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic 

uczynić". Rzekli mu w odpowiedzi: "Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz?" I wyrzucili go precz. Jezus 

usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: "Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?" On 

odpowiedział: "A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?" Rzekł do niego Jezus: "Jest nim Ten, którego 

widzisz i który mówi do ciebie". On zaś odpowiedział: "Wierzę, Panie!" i oddał Mu pokłon. 

 

 
WIELKIE BÓG ZAPŁAĆ ZA WSZYSTKIE OFIARY ZŁOŻONE 

W CZASIE MSZY ŚWIĘTYCH I PRZESYŁANE NA KONTO PARAFIALNE! 
BEZ NICH PARAFIA NIE MOGŁABY W ŻADEN SPOSÓB FUNKCJONOWAĆ. Z WASZYCH OFIAR OPŁACAMY 

WSZYSTKIE WYNAJĘTE POMIESZCZENIA, KOŚCIOŁY I RACHUNKI. 
 



Ofiary z niedzieli 15.03.2020:     £ 446.36 

Taca niedzielna   £ 221.50 (Palmers Green £121.10) 

Ofiara na kościół  £ 10 

Piątek   £ 103.76 

 

Z LISTU KARDYNAŁA VINCENTA NICHOLSA – „… Najwyższą formą modlitwy jest celebracja Mszy św., niczym 
serce wybijające rytm życia Kościoła, rytm modlitwy, która nas wszystkich podtrzymuje. Obecny kryzys nie zakłóci tego 
rytmu. Msze św. będą w dalszym ciągu odprawiane każdego dnia. Modlitwa Kościoła trwać będzie, dzień po dniu. 
Zmieni się natomiast sposób naszego uczestnictwa w celebracji Mszy św. W odpowiedzi na pandemię i oficjalne 
zalecenia, których musimy przestrzegać, publiczne uczestnictwo w celebracji Mszy św. nie jest na chwilę obecną 
możliwe. To jest poświęcenie, które musimy uczynić. Nie jest to łatwe dla żadnego katolika, ale tak musimy postąpić. 
Chciałbym podkreślić bardzo wyraźnie, że nauczanie Kościoła mówi, że w tych okolicznościach obowiązek 
uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i w inne dni świąteczne nakazane zostaje zniesiony. Proszę nie mieć w tym 
względzie wątpliwości. (…) Bądźcie w łączności duchowej ze sprawowaną Mszą św. Czytajcie czytania z Pisma 
Świętego na dany dzień. Korzystajcie z udostępnianych materiałów, by była ona blisko Waszych serc. Nauczcie się 
ponownie praktykować komunię duchową. Jeśli pomaga Wam wizualne uczestnictwo w Eucharystii, korzystajcie ze 
stron internetowych, na których udostępniane są transmisje na żywo ze sprawowanych Mszy św. Niemożność 
uczestnictwa we Mszy św. jest doświadczeniem przeżywanym przez wielu katolików na całym świecie. Są oni 
pozbawieni możliwości uczestnictwa we Mszy św. ze względu na odległość, przemoc czy prześladowania. Możemy 
połączyć się z nimi w naszych doświadczeniach, i tak jak oni to czynią, powrócić na Mszę św. z odnowioną miłością  
i entuzjazmem, gdy ponownie będzie to możliwe, w zwielokrotnionej liczbie niż wcześniej. Po drugie, rozumiemy 
dobrze, że z naszych modlitw, jak i naszej modlitwy podczas Eucharystii, wypływa miłość i współczucie, które chcemy 
okazywać najbardziej potrzebującym. Jezus Chrystus ofiarowuje się nam całkowicie w Swej Ofierze, ofierze obecnej 
podczas sprawowania każdej Mszy św. Proszę Was więc, nie ustawajcie w poszukiwaniach, by dostrzec w jaki 
sposób możecie pomóc bliźnim w potrzebie. Dziękuję Wam za to”. 

PANDEMIA KORONAWIRUSA – Ze względu na panującą na całym świecie pandemię koronawirusa, od soboty 
wszystkie spotkania oraz msze święte zostają do zawieszone aż do odwołania.  

WOLNE INTENCJE – 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. 

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – 21 oraz 22 marca miał  się odbyć kurs przedmałżeński. Z oczywistych powodów został  
on odwołany. Kolejna data zostanie podana, jak tylko będzie wiadomo, że możemy znowu się gromadzić. 

KATECHEZA DZIECI KOMUNIJNYCH I ICH RODZICÓW – Z przykrością musiałem podjąć decyzję o zawieszeniu katechez 
na czas nieokreślony. W przyszłości spróbujemy kontaktować się w inny sposób. 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA – sytuacja zmusiła nas również do odwołania majowej Pierwszej Komunii Świętej. Nowy 
termin zostanie podany do publicznej wiadomości. 

ZBIÓRKA DLA BEZDOMNYCH – W ramach jałmużny wielkopostnej trwa dalej akcja pomocy bezdomnym Polakom 
mieszkającym na ulicach Londynu. Ciągle można gromadzić paczki z przyborami toaletowymi, długoterminowym jedzeniem, 
ubraniami, śpiworami i innymi przydatnymi rzeczami. Podarunki proszę zapakować i opisać, dla kogo są przeznaczone 
(mężczyzna, kobieta, rozmiar itd.). Do paczek można dołączyć kartki z życzeniami świątecznymi. Zachęcam, żeby wykonały 
je w rodzinach dzieci. Akcje organizuje Apostolat Społeczny w Londynie. Kontakt: Katarzyna Wójcik, tel. 07872027350. 
Paczki proszę przynieść, kiedy już będzie można swobodnie poruszać się. 

 

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

P.C.M. ENFIELD PARISH 
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 


