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ŚWIĘTEJ RODZINY W ENFIELD 
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LPCM ENFIELD PARISH – Charity Number  1119423 

 

5 GRUDNIA 2021  II NIEDZIELA ADWENTU  Rok C, II  48/530 
 

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 

12:00 
DZIEŃ POWSZEDNI 

pogrzeb: Dariusz Żurek 

18:30 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 

III 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 Za śp. Marię Cebulską (11 r.śm.) oraz Romana 
Dolińskiego 

CZYTANIA, 5.12.2021:  1. Ba 5,1-9: Złóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe 
szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Oblecz się płaszczem sprawiedliwości pochodzącej od Boga, włóż na 
głowę swą koronę chwały Przedwiecznego! Albowiem Bóg chce pokazać twoją wspaniałość wszystkiemu, co jest 
pod niebem.; 2. Ps 126: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas; 3. Flp 1,4-6.8-11: Bracia: Zawsze, w każdej 
modlitwie, z radością zanoszę prośbę za was wszystkich, z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od 
pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, 
dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa.; 4. Łk 3,1-6: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, 
prostujcie ścieżki dla Niego; każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi 
kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.  

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 29.11.2021 – 4.12.2021     £ 907.46 
Gotówka / Środa      £ 554.53 / £ 78.85 
Wpłaty na konto      £ 135 
Kwiaty / Sklepik      £ 33.50 / £ 105.58     

 



PODZIĘKOWANIE – Bóg zapłać za Waszą modlitwę, wsparcie i ofiary materialne. Ofiarę na kwiaty można 
złożyć do przezroczystej skarbonki w przedsionku kościoła. Dziękuję pomocnikom Świętego Mikołaja za 
przygotowanie razem z nim paczek dla naszych dzieci. Dziękuję tez za pomoc w przygotowaniu kursu 
przedmałżeńskiego.  
ŚWIĘTY MIKOŁAJ – Dziś 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. 
SIOSTRY Z BRONISZEWIC – Ze względu na zmienioną sytuację epidemiologiczną, przyjazd sióstr został 
odwołany. 
RORATY – Od 1 grudnia trwają Msze święte roratnie. Zapraszamy rodziny z dziećmi. Roraty trwają od środy 
do piątku. W tym roku idziemy przez Ziemię Świętą razem z Maryją i Józefem. Przewodnikiem jest Archanioł 
Gabriel. Towarzyszy nam również 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. 
PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA – W środę na 18:30 zapraszam na Roraty dzieci komunijne i ich rodziców. 
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA – Ze względu na trwające Msze święte roratnie, spowiedź w Adwencie będzie się 
kończyła o 18:20. Bardzo proszę wykorzystać wszystkie te dni na sakrament spowiedzi. Przez cały Adwent 
spowiedź na godzinę przed Mszami świętymi. 
WIECZÓR POKUTNY – W środę, 22 grudnia, przeżyjemy kolejny wieczór pokutny. Będzie wtedy 
dostępnych dwóch dodatkowych księży powiedzników. 
MINISTRANCI – W Adwencie nie będzie zbiórek ministrantów. 
KURS (PRZED)MAŁŻEŃSKI – Od wczoraj trwa kurs (przed)małżeński. Wczoraj odbyło się spotkanie 
dotyczące seksualności. Dziś spotkanie z panią psycholog. Trwa również dzień skupienia dla narzeczonych. 
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 

12-12-2021 
   NIEDZIELA

8:30 

III 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 Za śp. Marię Cebulską (11 r.śm.) oraz Romana 
Dolińskiego 

15-12-2021 
ŚRODA 18:30 DZIEŃ 

POWSZEDNI Za śp. Eugenię Bejman 

16-12-2021  
CZWARTEK 18:30 DZIEŃ 

POWSZEDNI wolna 

17-12-2021 
PIĄTEK 18:30 DZIEŃ 

POWSZEDNI wolna 

18-12-2021 
SOBOTA 18:00 DZIEŃ 

POWSZEDNI wolna 

19-12-2021 
 NIEDZIELA  

8:30 
IV NIEDZIELA 

ADWENTU 

wolna 
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 


