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23 LUTEGO 2020 VII Niedziela Zwykła Rok A, II      8/439 

23-II-2020  
VII Niedziela Zwykła 

9:00 Enfield/PL 
 W intencji Parafian, o zgodę i wzajemną 
chrześcijańską miłość 

13:30 Enfield/PL  
W intencji Leona z okazji I urodzin, o Boże bł. dla 
Solenizanta i całej rodziny 

15:30 Palmers Green/PL Za śp. Henryka Borkowskiego 

24-II-2020 
Poniedziałek 

7:30 Enfield/ENG OLSG Parish 

25-II-2020 
Wtorek 

7:30 Enfield/ENG OLSG Parish 

26-II-2020 
Środa Popielcowa 

7:30 Enfield/ENG Holy Family Convent intention  

18:30 Enfield/PL Za śp. Irenę Haładus 

27-II-2020 
Czwartek 

7:30 Enfield/ENG Holy Family Convent intention 

28-II-2020 
 Piątek 

7:30 Enfield/ENG Holy Family Convent intention 

18:30 Enfield/PL wolna 

29-II-2020 
Sobota 

18:00 Enfield/PL wolna 

1-III-2020  
I Niedziela  

Wielkiego Postu 

9:00 Enfield/PL O zdrowie dla Stanisława Cepuchowicza 

13:30 Enfield/PL  Za śp. Grazynę Fusińską w miesiąc po śmierci 

15:30 Palmers Green/PL 
W intencji Krystyny Szajewicz, o umocnienie ducha  
i zdrowie 

CZYTANIA, 16.02.2019: 1. Kpł 19, 1-2. 17-18: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! 2. Ps 

103: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia; 3. 1 Kor 3, 16-23: Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. 
Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie 
głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. 4. Mt 5, 38-48: Miłujcie 

waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest 

w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na 

sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć 

będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż  

i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. 

 

 
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 09.02.2020:     £ 467.03 

Taca niedzielna   £ 235.50 (Palmers Green £211.53) 

Gość Niedzielny  £ 20 



 

PARAFIALNA ZABAWA OSTATKOWA – Dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali w przygotowanie  
i przeprowadzenie wczorajszej zabawy na zakończenie karnawału. Kolejna impreza świadczy o tym, że jest zapotrzebowanie 
na tego typu spotkania i że jesteśmy w stanie budować wspólnotę parafialna również poza ołtarzem  
i sakramentami, w duchu radości i cieszenia się sobą, a do tego jesteśmy kreatywni w sposobie wcielania się w klimat danej 
epoki. 

WIELKI POST – zapraszamy do udziału w duchowych ćwiczeniach wielkopostnych: Drodze Krzyżowej w piątki ok. 19:00, 
rekolekcjach parafialnych, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz mszach świętych w ciągu Wielkiego Postu. 

ŚRODA POPIELCOWA -  w najbliższą środę rozpoczynamy Wielki Post, czterdziestodniowy okres przygotowania do 
misterium męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zapraszamy w tym dniu na dwie msze święte 
w Enfield: o 7:30 w języku angielskim i o 18:30 w języku polskim. Spowiedź od 17:30 do 18:25. W czasie obydwu mszy 
będzie obrzęd posypania głów popiołem. Dzieci komunijne przychodzą na mszę świętą zamiast środowej katechezy.  

DRODA KRZYŻOWA – w każdy piątek Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej, które będą 
odprawiane po wieczornej mszy świętej, ok. godz. 19:00. Do szczególnego udziału zapraszamy dzieci z rodzicami.  

REKOLEKJE WIELKOPOSTNE – od II Niedzieli Wielkiego Postu będziemy przeżywać Wielkopostne rekolekcje. Wygłosi je 
dla nas o. Norbert Oczkowski, dominikanin z Poznania. Gorąco zapraszam do uczestniczenia w nich! 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU – we wtorki: 19:00-20:00, w środy: 20:00-21:00 oraz w czwartki 16:45-
17:45 istnieje możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy Świętej Rodziny w Enfield. 

WOLNE INTENCJE –Można je zamawiać w kancelarii lub po Mszach świętych. 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. 

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – 21 oraz 22 marca zapraszamy narzeczonych na weekendowy kurs przedmałżeński. Więcej 
szczegółów, warunki i zapisy za tydzień. 

ZAPISY DO PARAFII – ponieważ wszystkie parafie Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii są parafiami personalnymi, każdy  
z nas ma obowiązek przynależenia do którejś z nich. Nie dotyczy to tych osób, które należą już do angielskich parafii i w nich 
przyjmują sakramenty. Na stoliku przy wyjściu leżą formularze zapisu do parafii. Bardzo proszę wszystkich, którzy chcą 
przynależeć do naszej parafii o zabranie ze sobą do domu i wypełnienie formularzy oraz  
o przyniesienie ich do kościoła lub biura parafialnego. Dotyczy to również osób, które już były zapisane do parafii. Formularze 
pomogą w stworzeniu kartoteki parafialnej. 

 

ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 

1-III-2020 
Niedziela Zwykła 

9:00 Enfield/PL  O zdrowie dla Stanisława Cepuchowicza 

13:30 Enfield/PL  Za śp. Grażynę Fusińską w miesiąc po śmierci 

15:30 Palmers Green/PL W intencji Krystyny Szajewicz, o umocnienie ducha i zdrowie 

6-III-2020 
Piątek 18:30 Enfield/PL wolna 

7-III-2020 
Sobota 18:00 Enfield/PL wolna 

8-III-2020 
Niedziela Zwykła 

9:00 Enfield/PL  Za śp. Zbigniewa Wilkosa w 5 r.śm. 

13:30 Enfield/PL  Za śp. Marka Sobieskiego w 7 r.śm. 

15:30 Palmers Green/PL Za śp. Marię Konik 

13-III-2020 18:30 Enfield/PL W intencji księdza Ryszarda, księdza Krzysztofa i księdza proboszcza Macieja 

15-III-2020 
Niedziela Zwykła 

9:00 Enfield/PL  Za śp. Jana Roszkowskiego w 4 r.śm. 

13:30 Enfield/PL  wolna 

15:30 Palmers Green/PL Za śp. Władysława, Rozalię, córkę Marię i syna Leszka Konik 
  

 

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 


