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17 LIPCA 2022  XVI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C, II  27/559 
 

17-07-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

O szczęśliwy przebieg operacji i zdrowie dla męża Janusza 
12:00 O łaski potrzebne dla Małgosi 

20-07-2022 
ŚRODA / WEDNESDAY 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI W intencji Agnieszki i Dariusza, o ducha ożywczego w miłości 

małżeńskiej, dary Ducha Świętego i opiekę MB Niepokalanej 
21-07-2022 

CZWARTEK / THURSDAY 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI wolna 

22-07-2022 
PIĄTEK / FRIDAY 18.30 ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ MARII 

MAGDALENY wolna 

23-07-2022 
SOBOTA / SATURDAY 18:00 

ŚWIETO ŚWIĘTEJ 
BRYGIDY, ZAKONNICY, 

PATRONKI EUROPY 
Za śp. tatę Roberta Bajkos w 10 r. śm., o pokój ducha i niebo 

24-07-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 

W intencji Grażyny, o wypełnienie się woli Bożej w jej życiu 

12:00 O szczęśliwe rozwiuązanie dla Diany, Boże bł. dla niej, jej męża Jakuba 
i dziecka 

 
CZYTANIA, 17.07.2022:  1. Rdz 18,1-10a: Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu  
w najgorętszej porze dnia. Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich, podążył od wejścia do namiotu na 
ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: "O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi! Przyniosę 
trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, 
zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego".; 2. Ps 15: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie; 3. Kol 1,24-28: Tajemnica 
ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej 
tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was - nadzieja chwały.; 4. Łk 10,38-42: A stanąwszy przy Nim, rzekła: "Panie, czy Ci to 
obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła". A Pan jej odpowiedział: "Marto, 
Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie 
pozbawiona". 

 
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 10.07-16.07.2022  £ 569.32      Piknik £ 2,062.92 
Gotówka     £ 497.40    
Wpłaty na konto    £ 40 
Sklepik     £ 16 
Kwiaty     £ 15.92 

 

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.  
 



PIKNIK RODZINNY – Wielkie dzięki wszystkim, którzy wzięli udział w przygotowaniach, zorganizowaniu i przeprowadzeniu 
Parafialnego Pikniku 2022. Dziękuję za poświęcony czas, pomysły, szukanie sponsorów i każdą pracę, która złożyła się na parafialne 
święto. Po odliczeniu wydatków zebraliśmy £ 2,062.92, co wystarczy na pokrycie części czynszu za kościół. 
WYMIANA SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA – Coraz bardziej zbliża się wymiana systemu nagłośnienia w kaplicy. W tym tygodniu został 
wykonany projekt nowego nagłośnienia. Przywiozłem 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. 
RADA ADMINISTRACYNA – 15 lipca wygasła roczna kadencja rady administracyjnej parafii. W skład kolejnej rady wchodzą: Adam 
Borek – przewodniczący, Adrian Rejmer – sekretarz, Maciej Warchocki – referent Gift – Aid i Agnieszka Zięba – skarbnik. Dziękuję 
wszystkim, którzy pomagali mi w ciągu tego roku w obowiązkach związanych z finansami parafii. Szczególne dzięki Ani Jędrych za 
uporządkowanie spraw związanych z Gift – Aid i odzyskaniem zwrotów podatkowych. Dziękuję też tym, którzy zrezygnowali w ciągu 
tego roku z uczestniczenia w radzie administracyjnej i tym, którzy dalej zostają na stanowiskach.  
GOŚĆ W PARAFII – Od dziś w naszej parafii gościmy księdza Marka Krzyżkowskiego CSSR, który zostanie u nas do końca 
miesiąca.  
ŚWIATOWY DZIEŃ DZIADKÓW I OSÓB STARSZYCH – W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Światowy Dzień 
Dziadków i Osób Starszych, ustanowiony przez papieża Franciszka. 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO SOMOCHODÓW I INNYCH POJAZDÓW – Z okazji wspomnienia świętego Krzysztofa, 
patrona kierowców, w przyszłą sobotę i niedzielę po każdej Mszy świętej, odbędzie się święcenie samochodów  
i innych pojazdów.  
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. 
CHILDREN’S WEEK – W dniach 25-29 lipca kaplica będzie wyłączona z użytku ze względu na Children’s Week 
organizowany przez Anglików. W piątek 29 lipca będzie wieczorna Msza święta. 
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:  
 

24-07-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 

W intencji Grażyny, o wypełnienie się woli Bożej w jej życiu 
12:00 wolna 

27-07-2022 
ŚRODA / WEDNESDAY 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ – CHILDREN’S WEEK 

28-07-2022 
CZWARTEK / THURSDAY 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ – CHILDREN’S WEEK 

29-07-2022 
PIĄTEK / FRIDAY 18.30 

WSPOMNIENIE 
ŚWIĘTYCH MARTY, MARII 

I ŁAZARZA 
wolna 

30-07-2022 
SOBOTA / SATURDAY 18:00 DZIEŃ POWSZEDNI wolna 

31-07-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

Za śp. Stefana i Helenę Olszewskich 

12:00 W intencji Edyty i Szymona oraz ich córek Amelii, Leny i Igi, o Boże bł., 
zdrowie, ochronę przed złem i o przemienienie 

 

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 


