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21 SIERPNIA 2022 XXI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C, II 32/564 
 

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. 
BARTŁOMIEJA, 

APOSTOŁA 
NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ 

25-08-2022 
CZWARTEK / 
THURSDAY 

18:30 DZIEŃ POWSZEDNI wolna / free intention 

26-08-2022 
PIĄTEK / FRIDAY 18.30 UROCZYSOŚĆ MB 

CZĘSTOCHOWSKIEJ wolna / free intention 
27-08-2022 
SOBOTA / 

SATURDAY 
18:00 WSPOMNIENIE ŚW. 

MONIKI wolna / free intention 

28-08-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
XXII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

wolna / free intention 

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

 

CZYTANIA, 21.08.2022:  1. Iz 66, 18-21: „Z wszelkich narodów przyprowadzą jako dar dla Pana wszystkich waszych 
braci – na koniach, na wozach, w lektykach, na mułach i na dromaderach – na moją świętą górę w Jeruzalem – mówi Pan 
– podobnie jak Izraelici przynoszą ofiarę pokarmową w czystych naczyniach do świątyni Pana. Z nich także wezmę sobie 
niektórych jako kapłanów i lewitów" – mówi Pan.; 2. Ps 117: Całemu światu głoście Ewangelię; 3. Hbr 12, 5-7. 11-13: 
Bracia: Zapomnieliście o napomnieniu, z jakim Bóg się zwraca do was jako do synów: "Synu mój, nie lekceważ karcenia 
Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo kogo miłuje Pan, tego karci, chłoszcze zaś każdego, którego za 
syna przyjmuje". Trwajcie w karności! Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie 
karcił? Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, 
błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana! Proste ślady czyńcie nogami, aby kto 
chromy, nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony.; 4. Łk 13, 22-30: Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i 
odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: "Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?" On rzekł 
do nich: "Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro 
Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas, stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: „Panie, otwórz 
nam!”, lecz On wam odpowie: „Nie wiem, skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy z 
Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”. Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. 
 

 
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 14.08-20.08.2022  £ 301.11   
Gotówka     £ 201.11 
Wpłaty na konto    £ 40 
Sklepik     £ 0 
Kwiaty     £ 60 

 

 

 

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 – Dziękuję księdzu Maciejowi Brolowi za odwiedziny w parafii i pomoc duszpasterską w tym czasie. 
Zapraszamy ponownie! 
MSZA SWIĘTA W ŚRODĘ – W najbliższą środę nie będzie Mszy świętej. 
PAMIĄTKI KOMUNIJNE – W kancelarii po każdej Mszy świętej można odebrać poprawione pamiątki komunijne. 
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. 
SPOWIEDŹ / CONFESSIONS – Środa / Wednesday –  Piątek / Friday - 18:00, Sobota / Saturday – 17:00, Pierwszy Piątek 
miesiąca / First Friday of the Month – 17:30. 
ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH:  
 

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 

31-082022 
ŚRODA / 

WEDNESDAY 
18:30 DZIEŃ POWSZEDNI wolna / free intention 

1-09-2022 
CZWARTEK / 
THURSDAY 

18:30 DZIEŃ POWSZEDNI wolna / free intention 

2-09-2022 
PIĄTEK / FRIDAY 18.30 DZIEŃ POWSZEDNI wolna / free intention 

3-09-2022 
SOBOTA / 

SATURDAY 
18:00 

WSPOMNIENIE ŚW. 
GRZEGORZA 

WIELKIEGO, PAPIEŻA 
wolna / free intention 

4-09-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 XXIII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

wolna / free intention 
12:00 wolna / free intention 

 

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 


