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20  LUTEGO 2022  VII NIEDZIELA ZWYKŁA  Rok C, II  58/540 
 

20-02-2022 
 NIEDZIELA  

8:30 
VII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

Za śp. Mariana Króla 
12:00 W intencji Adama Borka z okazji 39 urodzin 
15:30 Za śp. Zenona Wilczewskiego w miesiąc po śmierci  

23-02-2022 
ŚRODA 18:30 

WSPOMNIENIE ŚW. 
POLIKARPA, BPA I 

MĘCZENNIKA 
wolna 

24-02-2022 
CZWARTEK 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI O uwolnienie od złego ducha i błogosławieństwo Boże 

dla całej rodziny 
25-02-2022 

PIĄTEK 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI Za śp. Anatolija Dorodnych w 10 r.śm. 

26-02-2022 
SOBOTA 18:00 DZIEŃ POWSZEDNI Za śp. Władysława Kaprala  

27-02-2022 
 NIEDZIELA  

8:30 
VIII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

Za śp. Kazimierę i Władysława Wilczewskich 
12:00 W intencji Oscara z ok. 18 urodzin 

15:30 W intencji żony Edyty, o Boże błogosławieństwo i siły do 
walki z chorobą 

 

CZYTANIA, 20.02.2022:  1. 1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23: Wtedy Dawid zawołał do Saula: "Oto dzida królewska, 
niech przyjdzie który z pachołków i weźmie ją. Pan nagradza człowieka za sprawiedliwość i wierność: Pan dał mi 
ciebie w ręce, lecz ja nie podniosłem ich przeciw pomazańcowi Pańskiemu"; 2. Ps 103: Pan jest łaskawy, pełen 
miłosierdzia; 3. 1 Kor 15, 45-49: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem 
ożywiającym. Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było potem. Pierwszy 
człowiek z ziemi – ziemski, Drugi Człowiek – z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy  
i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz Człowieka niebieskiego.;  
4. Łk 6, 27-38: „Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to 
nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry 
dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie 
sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie,  
a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. 
Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie". 
 

 

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 14.02.2022 – 19.02.2022  £  571.53 
Gotówka     £ 444.35 
Wpłaty na konto    £ 35 
Kwiaty / Sklepik    £ 53.18 / £ 39    

 



SPOTKANIE RADY ADMINISTRACYJNEJ Z KSIĘDZEM REKTOREM – W miniony czwartek minął rok 
naszej obecności w Holtwhites Hill. Po Mszy świętej w intencji parafian i dobroczyńców parafii odbyło się 
spotkanie rady administracyjnej, powiększonej o kilka osób, z księdzem Rektorem PMK, prałatem Stefanem 
Wylężkiem. Spotkanie dotyczyło wcześniejszej wizyty kilku członków rady oraz jednego parafianina u księdza 
Rektora oraz listu, który został przekazany księdzu Rektorowi oraz później mnie. Dotyczyło również sytuacji 
finansowej parafii, mojego lenistwa w pracy parafialnej oraz marnowania przeze mnie pieniędzy parafii. Rektor 
prosił, żeby wszystko, co powiemy, było wypowiedziane ze względu na dobro Kościoła. 
Jeśli chodzi o finanse parafii: 
- W zeszłym roku z konta parafialnego wydaliśmy £ 50,977.19, 
- Na konto w ciągu całego roku wpłynęło £ 57,842.58. Dzisiaj na koncie jest ok. £ 23,000 plus trochę gotówki. 
Na dochód naszej parafii wpływa: taca, puszka na kwiaty, zysk ze sklepiku, GIFT AID, który w Enfield liczy 
kilku darczyńców, ofiary za zaświadczenia w biurze, imprezy parafialne, jak piknik (ok £ 6000 w 2021) oraz 
pozostałe ofiary składane przy różnych okazjach. 
Miesięczne stałe opłaty wynoszą (dane za luty 2022): 
- £ 333.00 – czynsz za wynajem kościoła, 
- £ 1325.00 - czynsz za mieszkanie. W chwili wynajęcia kosztowało £ 1295, po pandemii cena wzrosła;  
w czynszu są również naprawy i konserwacja. Dziś podobne dwupokojowe mieszkanie kosztuje od £ 1375 do 
£ 1600 miesięcznie i więcej; w tym miejscu pracuję, kiedy nie ma mnie w kościele, 
- £ 197.00 – council tax, 
- £ 114.83 – danina na rzecz PMK, 
- £ 135.00 – nadpłata za prąd, ponieważ wcześniej rachunki były estimated, nowy rachunek wynosi £ 0.01, 
- £ 39.19 – gaz, nowy balans wynosi £ 23.34 ze względu na nadpłatę, a od 5 marca 2022 będzie wynosił 
£ 30.90, 
- £ 24.00 – woda 
- £ 5.00 – standing order do PMK 
- £ 49.45 – sybskrybcja za internet i telewizję w mieszkaniu, 
- £ 750.00 – miesięczne uposażenie księdza, które razem z ofiarami ze Mszy świętych idzie na osobiste 
wydatki księdza, jego jedzenie, prywatne paliwo, ubezpieczenie samochodu, ubrania, dentystę, podatki itp, 
- £ 0.46 per mile – milaż za przejazdy w sprawach parafialnych – ok £ 50-60 miesięcznie,  
- £ 58.65 – telefon z Internetem, transmitujący codziennie i używany w biurze, 
- £ 48.13 – opłaty bankowe za używanie konta, co daje ŁĄCZNIE NA MIESIĄC OK. £ 3129.25. 
Do wydatków dochodzą: 
- ok. £ 200 – kwiaty co drugi miesiąc, 
- £ 100 – organista za każdą niedzielę do końca marca - dwie msze święte i dwie godziny próby zespołu, 
- drugie tace – w tym roku to 11 dodatkowych obowiązkowych zbiórek na różne cele PMK, 
- £ 500 – raz w roku za prowadzenie strony www oraz projekty graficzne dla parafii, 
-  zakup środków czystości, obsługa biura (pieczątki, koperty, znaczki etc), 
- w ciągu 2 i pół roku wydałem również ok. £ 10000 na meble do mieszkania i biura oraz wyposażenie 
mieszkania, które było puste, a po poprzedniku parafia nie miała żadnych ruchomych rzeczy. Dziś większość 
zawartości mieszkania należy do parafii. Wystarczy wejść i mieszkać. 
Dochody miesięczne parafii wynoszą od £ 2000 do £ 4000, w zależności od miesiąca, ilości  
i ofiarności ludzi w kościele. Średnia miesięczna wszystkich wydatków za 2021 rok wyniosła £ 4248, 
według obliczeń zewnętrznej księgowej. 

Parafia powinna mieć przynajmniej dwa komputery, jeden w biurze, jeden do użytku przez referenta 
GIFT AID. Pomoc w ich zakupie kilkukrotnie była obiecywana. Do dziś korzystam ze swojego prywatnego 
komputera, jak wcześniej ks. Krzysztof. Obiecanego Internetu w biurze i kaplicy nie ma do dzisiaj. Miał być  
w lipcu. 

Próbowałem kilkukrotnie mówić o GIFT AID i rozpropagować go w parafii, ale za każdym razem 
słyszałem, że ciągle mówię o pieniądzach. We wszystkich parafiach GIFT AID przynosi rocznie 25 % zwrotu 
podatkowego zupełnie za darmo. Przestałem więc w ogóle mówić o kosztach parafii.  

 



Dodatkowy dochód parafii, w który sam się zaangażowałem: 
- Przez kilka miesięcy pobierałem świadczenie w ramach Universal Credit, które ze sprawy prywatnej stało się 
sprawą publiczną w parafii i w konsekwencji doprowadziło do rozwiązania poprzedniej rady administracyjnej. 
W ramach tego świadczenia otrzymałem w transzach łącznie £ 2729.47 dodatku do czynszu oraz byłem 
zwolniony z części council tax. W tym czasie przelałem na parafialne konto £ 3100, czyli o £ 370.53 więcej niż 
dostałem dodatku do czynszu. 
- ze względu na sytuację finansową parafii od listopada 2019 roku do lipca 2021 nie pobierałem 
należnego mi zwrotu za milaż (ok. £ 1300) oraz przez ponad 15 miesięcy z własnej kieszeni 
płaciłem rachunki telefoniczne parafii (ok £ 1000-1200, w tym spłacony telefon),  
- z własnych pieniędzy sfinansowałem namalowanie i oprawienie obrazu Świętej Rodziny, zakup 
nowych głośników wraz z okablowaniem, których użyliśmy pierwszy raz w czasie Pikniku, 
zakupiłem również kilka nagród na parafialny Piknik, 
- postarałem się również o dodatkowe pieniądze, które zasiliły parafialne konto. Było to 
odpowiednio £ 1631, £ 500 oraz £ 2743.92, co dało łącznie £ 4874.92, które nie wpłynęły od 
naszych parafian, a były darowiznami moich przyjaciół lub innych parafii. 

Temat mieszkania jako punktu spornego pojawiał się od samego początku mojego pobytu 
w Enfield, a nawet przed przyjazdem tutaj. Do dziś systematycznie słyszę, że mam jego koszty 
obniżyć lub się przeprowadzić oraz że nikt w parafii nie żyje tak, jak ja. Pokój po ks. Krzysztofie, 
za który parafia płaciła miesięcznie £ 400, zupełnie nie nadawał się do zamieszkania, więc 
wybrałem mieszkanie w bliskości kaplicy i kościoła, ze względu na szybki dostęp do 
Najświętszego  Sakramentu, żeby w ciągu 5 minut można było jechać do chorych, czy 
umierających w domu, szpitalu lub domu opieki oraz żeby mieć na miejscu kapłańską wspólnotę, 
ponieważ rodziny tutaj nie mam. Między wrześniem a grudniem 2019 mieszkałem na plebanii 
parafii Our Lady of Mount Carmel. W tym czasie parafia zaoszczędziła ok. £ 8000, ponieważ ks. 
Sławomir Witoń nie pobierał od nas żadnych opłat za czynsz, media czy wyżywienie.  

W czasie mojego pobytu w parafii prócz wyposażenia mieszkania i biura oraz spraw związanych  
z finansami, scaliłem parafię w jednym miejscu. Kosztowało to bardzo wiele godzin rozmów, spotkań oraz 
umów. We wrześniu 2019 roku w parafii Enfield były tylko dwie Msze święte. Dziś jest siedem. Każda  
z homilią. Codziennie przed Mszą świętą można adorować Najświętszy Sakrament i skorzystać ze spowiedzi 
świętej. Eucharystia jest tym, co buduje więź i ducha parafii. Przed naszym przyjściem do Holtwhites Hill 
otrzymałem propozycję płacenia £ 50 za każdą godzinę użytkowania tej kaplicy, co byłoby niemożliwe do 
zrealizowania. Dostaliśmy później według obowiązującej teraz umowy możliwość korzystania ze wszystkiego, 
co należy do tego miejsca i dodatkowo użytkowania ogrodu, gdzie zbudowaliśmy sheda, od którego zaczęła 
się nasza historia w tym miejscu. U nazaretanek, według proponowanej umowy, miało to być prawie  
£ 4000, korzystania z kaplicy i biura od czwartku do niedzieli, przy założeniu, że każda decyzja 
dotycząca życia Polaków w tamtym miejscu musiała być zaaprobowana przez klasztor.  

Parafia zyskała zupełnie nową szatę graficzną, pieczątki oraz dokumenty, które są 
zunifikowane. 

W czasie trwania lockdownów byłem w kaplicy codziennie, bez dnia wolnego i odprawiałem 
po dwie Msze święte: jedną rano po angielsku dla sióstr, drugą wieczorem po polsku online. Do 
tego dochodziły transmisje nabożeństw, modlitw etc. W tamtym czasie dochód parafii spadł prawie 
do zera. Brak zainteresowania ofiarami poskutkował wyczerpaniem potężnej części zapasów 
finansowych ze względu na stałe rachunki, które trzeba było opłacać regularnie.  

Czwartkowe spotkanie ksiądz rektor podsumował słowami: „Nie macie nic dobrego 
do powiedzenia o tym księdzu”. Na koniec spotkania złożyłem rezygnację z urzędu 
proboszcza w tej parafii i rezygnację tę przyjął ksiądz Rektor oraz polecił ogłosić informację 
o spotkaniu i mojej decyzji w najbliższą niedzielę, co właśnie czynię.  

Kilka dni temu ktoś powiedział o mnie: „Niech dalej kradnie, jak dotychczas”. To zdanie daje 
mi pewność decyzji podjętej ze względu na moje własne zdrowie psychiczne i dobro Kościoła. 
Nigdy nie ukradłem i nie przywłaszczyłem niczego, co mi się nie należy. Nie zostałem księdzem, 
żeby okradać swoich parafian i nie przyszedłem do Enfield, żeby dorobić się na mieszkających tu 
Polakach. Nigdy też nie zdradziłem, ani nawet nie byłem blisko zdrady tajemnicy spowiedzi, co 
również zostało mi zarzucone w obecności mojego przełożonego oraz na piśmie.  

Dla dobra Kościoła, którym jesteśmy, bardzo proszę księdza, który przyjdzie na moje 
miejsce, od samego początku otoczyć modlitwą i nie dać mu odczuć, że jest niechciany lub 



znienawidzony tylko dlatego, ze zgodził się z Wami pracować. Niech wie, że jest potrzebny, bo 
przynosi sakramenty, które są widocznym znakiem działania Chrystusa wśród nas, ludzi. Proszę 
tez modlić się o nowego księdza, ponieważ ksiądz Rektor na samym początku spotkania 
powiedział, że do czerwca nie przyśle nikogo, bo księży nie ma.  

Do końca mojego pobytu w Enfield dokończę to, co właśnie trwa, a nowych działań nie 
będę zaczynał.  

Dziękuję wszystkim, którzy w tym czasie odwiedzili księdza Rektora, napisali lub zadzwonili 
do niego, dając inny obraz zaistniałego konfliktu. Proszę też nie wylewać nienawiści na autorów 
wspomnianego wcześniej listu. To nie jest ewangeliczne. Kościół potrzebuje świadków Chrystusa, 
a On nam dziś mówi: Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół… Odmierzą wam bowiem taką 
miarą, jaką wy mierzycie. 

Niech wszystkim Pan Bóg błogosławi!  

I KOMUNIA ŚWIĘTA – Rodziców z dziećmi zapraszam w środę na 18:30. 
SPOTKANIE LEKTORÓW – W czwartek po Mszy świętej wieczornej zapraszam na spotkanie lektorów. 
MINISTRANCI – Ministrantów zapraszam na spotkanie w piątek o 17:30. 
KSIĘGA INTENCJI – Można zamawiać intencje Mszy świętych na ten rok. Są również wolne intencje na 
najbliższe dni.  
SPEKTAKL „KIM JA JESTEM” – 27 marca, w IV Niedzielę Wielkiego Postu, w naszej parafii  zagości polski 
teatr KATHARSIS, który po Mszach świętych o 12:00 i 15:30 wystawi pasyjną sztukę o utracie i odnalezieniu 
Boga pt. „Kim ja jestem”. Teatr nie pobiera opłaty za bilety na przedstawienie, ale po spektaklu będzie można 
złożyć dobrowolną ofiarę na funkcjonowanie grupy. 
SKLEPIK – W naszym sklepiku dalej do nabycia min. magnesy parafialne, dewocjonalia, pamiątki oraz 
patriotyczne kalendarze na ten rok. 
AFTER HOURS – Od wczoraj do nabycia moja płyta „AFTER HOURS”. Pracowaliśmy nad jego 
przygotowaniem w ciągu kilku ostatnich miesięcy. Ten mini album jest krótką podróżą przez ostatnie 12 lat, 5 
parafii, 2 kraje i tysiące ludzi, których spotkałem i którym służyłem. Wszystkie utwory były przygotowane PO 
GODZINACH / AFTER HOURS, bardzo często w środku nocy. Wszystkie coś dla mnie znaczą i są 
powiązane z pięknymi ludźmi, których poznałem. Po mszach świętych można nabyć ten album w cenie £ 10. 
Niech służy jako pamiątka lub kolejna płyta w domowej dyskografii. 
ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH:  
 

27-02-2022 
 NIEDZIELA  

8:30 
VIII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

Za śp. Kazimierę i Władysława Wilczewskich 
12:00 W intencji Oscara z ok. 18 urodzin 

15:30 W intencji żony Edyty, o Boże błogosławieństwo  
i siły do walki z chorobą 

2-03-2022 
ŚRODA 18:30 POPIELEC Za zmarłych z rodziny Chaberków 

3-03-2022 
CZWARTEK 18:30 DZIEŃ 

POWSZEDNI Za śp. Andrzeja Czerepoka 

4-03-2022 
PIĄTEK 18:30 

ŚWIĘTO ŚW. 
KAZIMIERZA, 
KRÓLEWICZA 

Za śp. Barbarę Bogusz 

5-03-2022 
SOBOTA 18:00 DZIEŃ 

POWSZEDNI W intencji Juliana w dniu 8 urodzin 

6-03-2022 
 NIEDZIELA  

8:30 I NIEDZIELA 
WIELKIEGO 

POSTU 

Za śp. Leona Dydymskiego w 19 r.śm. 
12:00 wolna 
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 


