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31-07-2022 

 NIEDZIELA / SUNDAY 
8:30 

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

W intencji Wiolety z okazji urodzin – z podziękowaniem za otrzymane 
łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże 

 12:00 Za śp. Stefana i Helenę Olszewskich 

03-08-2022 

ŚRODA / WEDNESDAY 
18:30 DZIEŃ POWSZEDNI wolna 

04-08-2022 

CZWARTEK / THURSDAY 
18:30 

WSPOMNIENIE ŚW. 
JANA MARII VIANNEY’A 

W intencji Karoliny i Miłosza o Ducha Świętego w miłości małżeńskiej 
za wstawiennictwem św. Jana Marii Vianney’a 

05-08-2022 
PIĄTEK / FRIDAY 

18.30 DZIEŃ POWSZEDNI W intencji Kaspiana w dniu 2.urodzin 

06-08-2022 
SOBOTA / SATURDAY 

18:00 
ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA 

PAŃSKIEGO 
wolna 

07-08-2022 

 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

wolna 

12:00 Za śp. Konstantego 

 
CZYTANIA, 31.07.2022:  1. Koh 1,2;2,21-23: Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami – wszystko jest 

marnością. Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, wiedzą i dzielnością, a udział swój musi on oddać 

człowiekowi, który nie włożył w nią trudu. To także jest marność i wielkie zło. Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego swego trudu 

i z pracy ducha swego, którą mozoli się pod słońcem? Bo wszystkie dni jego są cierpieniem, a zajęcia jego utrapieniem. Nawet w 

nocy serce jego nie zazna spokoju. To także jest marność.2. Ps 90: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką 3. Kol 3, 1-5.9: Bracia: Jeśli 

razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. 

Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. 4. Łk 12, 13-21: Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: "Nauczycielu, powiedz mojemu 

bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem". Lecz On mu odpowiedział: "Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo 

rozjemcą?" Powiedział też do nich: "Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, 

to życie jego nie zależy od jego mienia". I opowiedział im przypowieść: "Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło 

pole. I rozważał w sobie: „Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, 

a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; 

odpoczywaj, jedz, pij i używaj!” Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc 

przypadnie to, co przygotowałeś?" Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga". 

 

 

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 24.07-30.07.2022  £ 307,80     

Gotówka     £ 307,80  

Wpłaty na konto    £ -- 

Sklepik     £ -- 

Kwiaty     £ -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PODZIĘKOWANIE – Dziękuję wszystkim dobroczyńcom i tym, którzy na co dzień pomagają naszej parafii. Proszę  
o modlitwę za ofiarodawców! Dziękuję również grupie muzycznej za przygotowanie do niedzielnej liturgii i wszystkim, którzy przyczynią 
się do budowania wspólnoty Parafii Świętej Rodziny w Enfield. Dziękuję również za składane ofiary materialne na utrzymanie parafii. Bez 
nich nie moglibyśmy płacić na bieżąco rachunków, które w tym roku znacznie wzrosły.  

WYMIANA SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA – Coraz bardziej zbliża się wymiana systemu nagłośnienia w kaplicy. W tamtym tygodniu 
został wykonany projekt nowego nagłośnienia. Przywiezione jest również nowe okablowanie, które będzie założone w kaplicy. Dla słabo 
słyszących sygnał nagłośnienia będzie wzmocniony dodatkowym systemem. Zachęcam do składania ofiar na ten cel. Większość prac 
wykonuje nasza parafia. 

MIESIĄC TRZEŹWOŚCI – w poniedziałek rozpoczyna się sierpień, miesiąc, w którym zachęcamy do trzeźwości i abstynencji.  

ODPUST PORCJUNKULI – We wtorek 2.sierpnia przypada odpust Porcjunkuli. W tym dniu możemy uzyskać odpust zupełny, gdy 
nawiedzimy kościół parafialny i odmówimy: Wierzę w Boga, Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo oraz gdy spełnimy zwykłe warunki odpustu, 
czyli będziemy w stanie łaski uświęcającej, przyjmiemy komunię świętą i pomodlimy się na intencję Ojca Świętego.  
/ Odpust ten wiąże się z podaniem, według którego Matka Boża, ukazując się św. Franciszkowi w otoczeniu aniołów, miała 
powiedzieć, że w zamian za jego gorliwość w staraniach o zbawienie dusz, może on poprosić o łaskę, jaką zechce. Święty prosił, 
aby wszyscy, po odbytej ze skruchą spowiedzi i po nawiedzeniu kaplicy Porcjunkuli, mogli otrzymać odpust zupełny i przebaczen ie 
wszystkich grzechów. W 1911 roku papież Pius X rozszerzył przywilej na wszystkie kościoły. 

WSPOMNIENIA W TYM TYGODNIU – jutro wspominamy w liturgii św. Alfonsa Marii Liguriego - założyciela Zgromadzenia 
Redemptorystów, w czwartek św. Jana Marii Vianney’a –\ patrona proboszczów (pamiętajmy w tym dniu o dobrym słowie i modlitwie za 
naszego księdza proboszcza), w sobotę święto Przemienienia Pańskiego 

OFIARY NA PARAFIĘ – Zachęcam do włączenia się w Gift - Aid. Każdy podatnik może przekazywać swojej parafii ofiary w postaci Gift-
Aid, które przynoszą rocznie 25% zwrotu podatku. Można również składać ofiary przelewem bankowym. Urząd podatkowy nie sprawdza 
kont ofiarodawców.  Parafia ani ksiądz też tego nie robi… Twoja ofiara może przynieść konkretną pomoc bez dodatkowych kosztów. 

MSZE ŚWIĘTE W WAKACJE – W związku z wakacyjnymi wyjazdami i zmniejszeniem się liczby parafian latem,  
w lipcu i sierpniu Msze w niedziele będą sprawowane o 8:30 i 12:00. 

SPOWIEDŹ I PRZYGOTOWANIE DO MSZY ŚWIĘTEJ – Spowiedź w naszej parafii codziennie od środy do soboty przed Mszami 
świętymi, w soboty i pierwsze piątki na godzinę przed. Spowiedź i wszelkie inne sprawy kończymy  
10 minut przed Mszą świętą, żeby rozpocząć Mszę świętą o czasie. To kwestia szacunku dla uczestników liturgii  
i przygotowania modlitewnego i technicznego przed Mszami. Bardzo proszę dbać o czystość szczególnie toalet, sprawdzać je również 
po wyjściu dzieci i zgłaszać braki np. papieru. 

OFIARA NA KWIATY – Do przezroczystej puszki w przedsionku kościoła można składać ofiary na kwiaty do kaplicy. 

PRZERWA WAKACYJNA – W lipcu i sierpniu zawieszamy spotkania grup formacyjnych: ministrantów i grupy biblijnej. 

SKLEPIK - W sklepiku do nabycia min. Nowy Testament drukowany dużą czcionką, nowe figury, krzyżyki, ikony, zaproszenia  
i pamiątki komunijne, chrzcielne, ślubne itd.  

DYSPENSA OD UCZESTNICZENIA WE MSZY ŚWIĘTEJ – W ostatnim czasie, po dwóch latach, została zdjęta przez Episkopat Anglii 
i Walii dyspensa od uczestniczenia we Mszy świętej ze względu na koronawirusa. Czyli obowiązek niedzielnej Mszy świętej dotyczy 
wszystkich katolików tak samo, jak przed pandemią. 

 

ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH:  
 

07-08-2022 

 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

wolna 

12:00 Za śp. Konstantego 

10-08-2022 

ŚRODA / WEDNESDAY 
18:30 

ŚWIĘTO ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA, 
DIAKONA I MĘCZENNIKA 

wolna 

11-08-2022 

CZWARTEK / THURSDAY 
18:30 

WSPOMNIENIE ŚWIĘTEJ KLARY, 
DZIEWICY 

wolna 

12-08-2022 
PIĄTEK / FRIDAY 

18.30 DZIEŃ POWSZEDNI wolna 

13-08-2022 
SOBOTA / SATURDAY 

18:00 DZIEŃ POWSZEDNI wolna 

14-08-2022 

 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
XX NIEDZIELA ZWYKŁA 

wolna 

12:00 wolna 

Klaudia Duda i Tomasz Furmaniak zamierzają zawrzeć sakramentalny związek małżeński 

  

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 


