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14 SIERPNIA 2022 UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP Rok C, II 31/563 
 

14-08-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 UROCZYSTOŚĆ 
WNIEBOWZIĘCIA NMP 

Za śp. ks. Władysława Marmola 
12:00 W intencji dzieci, o łaskę wiary i powrót do sakramentów 

17-082022 
ŚRODA / WEDNESDAY 18:30 ŚWIĘTO ŚW. JACKA, 

PREZBITERA wolna 

18-08-2022 
CZWARTEK / 
THURSDAY 

18:30 DZIEŃ POWSZEDNI wolna 

19-08-2022 
PIĄTEK / FRIDAY 18.30 DZIEŃ POWSZEDNI wolna 

20-08-2022 
SOBOTA / SATURDAY 18:00 

WSPOMNIENIE ŚW. 
BERNARDA, OPATA  

I DOKTORA KOŚCIOŁA 
wolna 

21-08-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
XXI NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

Za śp. Andrzeja Adamowicza, o przebaczenie win życia 
doczesnego  
i radość nieba 

12:00 W intencji Marty i Daniela z okazji 5 urodzin, o zdrowie  
i wszelkie potrzebne łaski 

 

CZYTANIA, 14.08.2022:  1. Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab: Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona 
w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Ukazał się też inny znak na niebie: Oto 
wielki Smok ognisty; ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią część 
gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię; 2. Ps 132: Stoi Królowa po Twojej prawicy; 3. 1 Kor 15, 20-26: Bracia: Chrystus 
zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez 
człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą 
ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności.; 4. Łk 1, 39-56: Wtedy Maryja rzekła: "Wielbi dusza moja Pana,  
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd 
błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. święte jest Jego imię,  
a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył 
pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił 
dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak 
przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki".  
 

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 7.08-13.08.2022  £ 339.80    
Gotówka     £ 293.80  
Środa     £ 18 
Wpłaty na konto    £ 10 
Sklepik     £ 0 
Kwiaty     £ 18 



 

 

 

POŚWIĘCENIE ZIÓŁ I KWIATÓW – Na każdej Mszy świętej święcimy dzisiaj zioła i 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. W czasie wakacji 
udział wiernych w niedzielnych Mszach świętych spadł o 2/3, co za tym idzie ofiary również. Dziękuję tym, którzy dalej pomagają 
nam utrzymać finansowo to miejsce.  
GOŚĆ W PARAFII – W parafii gościmy znanego nam doskonale księdza Maciej Brola. Mamy nadzieję, że dobrze się  
u nas ma. 
PAMIĄTKI KOMUNIJNE – W kancelarii po każdej Mszy świętej można odebrać poprawione pamiątki komunijne. 
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.  
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. 
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. 
SKLEPIK -  W sklepiku do nabycia min. Nowy Testament drukowany dużą czcionką, nowe figury, krzyżyki, ikony, zaproszenia  
i pamiątki komunijne, chrzcielne, ślubne itd. Istnieje możliwość zamówienia kolejnych  produktów. 
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:  
 

21-08-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
XXI NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

Za śp. Andrzeja Adamowicza, o przebaczenie win życia 
doczesnego  
i radość nieba 

12:00 W intencji Marty i Daniela z okazji 5 urodzin, o zdrowie  
i wszelkie potrzebne łaski 

24-082022 
ŚRODA / 

WEDNESDAY 
18:30 

ŚWIĘTO ŚW. 
JACKA, 

PREZBITERA 
wolna 

25-08-2022 
CZWARTEK / 
THURSDAY 

18:30 DZIEŃ POWSZEDNI wolna 

26-08-2022 
PIĄTEK / FRIDAY 18.30 DZIEŃ POWSZEDNI wolna 

27-08-2022 
SOBOTA / 

SATURDAY 
18:00 

WSPOMNIENIE ŚW. 
BERNARDA, OPATA 

I DK 
wolna 

28-08-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
XXII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

wolna 

12:00 W intencji Lilliane i Amelie w dniu 9 urodzin, o potrzebne 
łaski, dary Ducha Świętego i zdrowie 

 

  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 


