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28 LISTOPADA 2021  I NIEDZIELA ADWENTU  Rok C, II  47/529 
 

28-11-2021 
 NIEDZIELA  

8:30 

I NIEDZIELA ADWENTU 

W intencji Magdaleny z okazji urodzin, o Boże bł. 
dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej 

12:00 
W intencji Maćka Pietronia z okazji 10 urodzin,  
o Boże bł., dary Ducha Świętego i opiekę Świętej 
Rodziny 

15:30 O Boże bł., wszelkie potrzebne łaski dla 
Mieczysława i Ewy z okazji 50 lat małżeństwa 

1-12-2021 
ŚRODA 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI W intencji mamy Stanisławy Omiotek, o zdrowie  

i potrzebne łaski 
2-12-2021 

CZWARTEK 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI W intencji Elżbiety o łaskę uzdrowienia 

3-12-2021 
PIĄTEK 18:30 

WSPOMNIENIE ŚW. 
FRANCISZKA KSAWEREGO, 

PREZBITERA 

W intencji ojca Kazimierza, żony Beaty i syna 
Dawida, o powrót do życia sakramentalnego 

4-12-2021 
SOBOTA 18:00 WSPOMNIENIE ŚWIĘTEJ 

BARBARY, DZ. I MĘCZ. Za śp. Grażynę Bartczak o życie wieczne 

5-12-2021 
 NIEDZIELA  

8:30 

II NIEDZIELA 
ADWENTU 

W intencji Magdaleny Grzewińskiej, o wszelkie łaski 
potrzebne do świętości i w Bogu znanej intencji 

12:00 
W intencji Magdaleny Pietroń z okazji 40 urodzin,  
o Boże bł., dary Ducha Świętego i opiekę Świętej 
Rodziny 

15:30 W intencji Mai Chodała z okazji 10 urodzin - od 
Mamy 

CZYTANIA, 28.11.2021:  1. Jr 33,14-16: Pan mówi: „Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi 
izraelskiemu i domowi judzkiemu. W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomka sprawiedliwego; będzie on wymierzał 
prawo i sprawiedliwość na ziemi.; 2. Ps 25: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę; 3. 1 Tes 3,12-4,2: Bracia: Pan niech pomnoży liczbę waszą 
i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w 
świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi.; 4. Łk 21,25-28.34-36: „Wtedy 
ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście 
głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa  
i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask”. 

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 21.10.2021 – 27.11.2021     £ 770.46 
Gotówka / Środa      £ 557.69 / £ 38.27 
Wpłaty na konto      £ 25 
Kwiaty / Sklepik      £ 45 / £ 104.50     

 



DRUGA TACA – Dziś druga taca na Instytut Polski Akcji Katolickiej w Anglii i Walii. 
PODZIĘKOWANIE – Bóg zapłać za Waszą modlitwę, wsparcie i ofiary materialne. Ofiarę na kwiaty można złożyć do 
przezroczystej skarbonki w przedsionku kościoła. Dziękuję panom, którzy naprawili uchwyt do welonu na tabernakulum, 
panu Andrzejowi za zbudowanie schodów dla figury Pana Jezusa i paniom, które przygotowały dekorację adwentową 
oraz wyprały stroje liturgiczne i bieliznę ołtarzową. 
RORATY – W środę , 1 grudnia, rozpoczynamy Msze święte roratnie. Zapraszamy rodziny z dziećmi. Roraty będą trwały 
od środy do soboty. W tym roku będziemy szli przez Ziemię Świętą razem z Maryją i Józefem. Towarzyszyć nam będzie 
figura Pana Jezusa, którą na ostatnich Roratach wylosuje jedno z dzieci, które zawsze uczestniczyły we Mszach 
świętych. Codziennie będą do wykonania zadania oraz słodkie nagrody do wylosowania. 
SIOSTRY Z BRONISZEWIC – W tym tygodniu do Londynu przylatują siostry dominikanki z Broniszewic, które stały się 
popularne s Polsce i na świecie dzięki filmikowi na światowy dzień pingwina. Opiekują się chłopcami szczególnej troski  
 w Broniszewicach, gdzie prowadzą dla nich dom. W naszej parafii gościć będziemy siostrę Tymoteuszę Gil oraz Kamila, 
jednego z wolontariuszy w Domu Chłopaków w Broniszewicach. Spotkają się z nami na piątkowych Roratach i na 
Mszach świętych w niedzielę. Siostra Tymka spotka się również z narzeczonymi w ramach kursu przedmałżeńskiego  
i opowie o macierzyństwie nie biologicznym. Po Mszach świętych będzie można złożyć ofiarę na Dom Chłopaków  
w Broniszewicach. 
PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA – W środę na 18:30 zapraszam na katechezę dzieci komunijnych. 
DNI ODNOWY DUCHOWEJ – W tym tygodniu pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Ze 
względu na rozpoczynające się Msze święte roratnie, spowiedź będzie się kończyła o 18:20. Bardzo proszę wykorzystać 
wszystkie te dni na sakrament spowiedzi. Przez cały Adwent spowiedź na godzinę przed Mszami świętymi. 
MINISTRANCI – W Adwencie nie będzie zbiórek ministrantów. 
KURS (PRZED)MAŁŻEŃSKI – 4 i 5 grudnia odbędzie się Kurs Przedmałżeński Randka w Kościele. Zapisy  
i szczegóły oraz cena kursu na stronie parafii. W cenie książka dla każdej pary.  Ze względu na tematykę spotkań,  
w kursie mogą wziąć udział również istniejące małżeństwa. 
ŚWIĘTY MIKOŁAJ – W niedzielę, 5 grudnia, na Mszy świętej o 12:00 odwiedzi nas Święty Mikołaj.  
KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY – W niedzielę, 12 grudnia, od 9:00 do 17:00 na parkingu przed kościołem 
zapraszamy na Kiermasz Bożonarodzeniowy, na którym do nabycia ręcznie robione produkty, gorące jedzenie, grzane 
wino, domowe ciasta i ciasteczka, Grota Świętego Mikołaja, warsztaty świąteczne dla dzieci i inne niespodzianki! Proszę 
w tym dniu parkować w innych miejscach niż nasz parking. 
PARAFIALNY SLEPIK – W sklepiku można kupić katolickie kartki świąteczne. Część kartek ma napisy w języku 
łacińskim, więc można je wysłać obcokrajowcom. W sklepiku również do nabycia ozdoby świąteczne, komplety 
kolędowe oraz parafialne magnesy, a od dzisiaj opłatki na wigilijny stół. Zapraszamy! 
ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 

5-12-2021 
 NIEDZIELA  

8:30 
II NIEDZIELA 
ADWENTU 

W intencji Magdaleny Grzewińskiej, o wszelkie łaski potrzebne 
do świętości i w Bogu znanej intencji 

12:00 W intencji Magdaleny Pietroń z okazji 40 urodzin,  
o Boże bł., dary Ducha Świętego i opiekę Świętej Rodziny 

15:30 W intencji Mai Chodała z okazji 10 urodzin - od Mamy 

8-12-2021 
ŚRODA 18:30 

UROCZYSTOŚĆ 
NIEPOKALANEGO 

 POCZĘCIA NMP
Za śp. Teresę i Stanisława Kaliszewskich, Anielę Kwaśną  
i zmarłych z rodziny 

9-12-2021  
CZWARTEK 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI O błogosławieństwo Boże dla Edyty Bandura i jej rodziny oraz   

o wszelkie łaski i zdrowie (od Karoliny Korbiel z rodziną) 

10-12-2021 
PIĄTEK 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI Za śp. Janinę Korską 

11-12-2021 
SOBOTA 18:00 DZIEŃ POWSZEDNI W intencji pewnej rodziny o łaskę nawrócenia i powrót do 

sakramentów 

12-12-2021 
 NIEDZIELA  

8:30 
II NIEDZIELA 
ADWENTU 

Za śp. Małgorzatę Serafin w miesiąc po śmierci 

12:00 W intencji Marcina z okazji urodzin, o Bożą opiekę i wszelkie 
łaski 

15:30 wolna 

 
 

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 


