
POLSKA PARAFIA 
ŚWIĘTEJ RODZINY W ENFIELD 

POLISH CATHOLIC MISSION 
LPCM ENFIELD PARISH – Charity Number  1119423 

11 WRZEŚNIA 2022 XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C, II 35/567 

11-09-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
XXIV NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

Za śp. Zdzisławę Wojtas w 2 r.śm. 

12:00 W intencji Kingi w 5 urodziny, o Boże bł., dary Ducha Świętego 
i potrzebne łaski 

14-09-2022 
ŚRODA / WEDNESDAY 18:30 ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA 

KRZYŻA ŚWIĘTEGO Za śp. Danutę Filipek w 6 r. śm i śp. Romana Filipek 
15-09-2022 

CZWARTEK / 
THURSDAY 

18:30 WSPOMNIENIE NMP 
BOLESNEJ wolna / free intention 

16-09-2022 
PIĄTEK / FRIDAY 18.30 

WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH 
MĘCZENNIKÓW, 

KORNELIUSZA, pap. 
 I CYPRIANA, bpa 

W intencji Bartłomieja z ok 18 ur. 

17-09-2022 
SOBOTA / SATURDAY 18:00 DZIEŃ POWSZEDNI ZA ZMARŁĄ KRÓLOWĄ ELŻBIETĘ II 

O ŻYCIE WIECZNE DLA NIEJ 

18-09-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
XXV NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

W intencji Dominika o udany przebieg operacji 

12:00 W intencji Bronisławy zok. 66 urodzin, oraz rodzinę 
Podhorodeckich, Kowalskich  Penginelli 

15:30 W int. Bożeny Laskiewicz w dniu 80 urodzin 

CZYTANIA, 11.09.2022:  1. Wj 32,7-11.13-14: Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić: ”Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój 
przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Wspomnij na Abrahama, Izaaka  
i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: "Uczynię potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie  
i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom, i posiądą ją na wieki”. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud.; 2. Ps 51: 
Wstanę i wrócę do mojego ojca; 3. 1 Tm 1,12-17: Nauka to zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić 
grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako 
przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą dla życia wiecznego.; 4. Łk 15,1-32: A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; 
wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: "Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem 
godzien nazywać się twoim synem". Lecz ojciec rzekł do swoich sług: "Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na 
rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się; ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, 
a odnalazł się". I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał 
jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: "Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego". 

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 04.09.-10.09.2022  £ 442.68  
Gotówka  £ 387.68 
Wpłaty na konto £ 25 
Sklepik  £ 0 
Kwiaty  £ 30 

ŚMIERĆ KRÓLOWEJ ELŻBIETY II – Wielką Brytanię i wielu ludzi na świecie poruszyła i zasmuciła śmierć Królowej Elżbiety II.  
Chcemy się włączyć w narodową żałobę. W najbliższą sobotę o 18:00 zostanie odprawiona Msza święta o życie wieczne dla Zmarłej 
Królowej. Zapraszam wiernych do udziału w niej. Modlimy się również za Króla Karola III o Bożą opiekę dla nowego Monarchy.  



W kościele wystawiona jest księga kondolencyjna, w której można wyrazić swoje myśli i modlitwy. Po pogrzebie wyślemy ją do Pałacu 
Buckingham. 
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. Od lutego czynsz za kaplicę wzrasta  
o £ 500. Do tego rachunki w tym roku już znacznie wzrosły. Natomiast ofiary w tym czasie spadły. Proszę wziąć to pod uwagę przy 
składaniu ofiar. 
DRUGA TACA – Dziś druga kolekta na fundację im. Ks. Kardynała Józefa Glempa. Fundacja ta zajmuje się głównie pomocą 
finansową księżom-studentom z Polski uczącym się w Wielkiej Brytanii języka angielskiego. Niekiedy również wspiera osoby świeckie 
starające się o stypendium. Pomoc dla kapłanów z Polski jest niezwykle istotna, ponieważ w  okresie wakacyjnym służą oni pomocą 
duszpasterską wielu naszym duszpasterzom i wiernym. Fundacji przyświeca również idea, by z kapłanów korzystających z jej pomocy 
finansowej wywodzili się przyszli duszpasterze posługujący w PMK. 
POWRÓT MSZY ŚWIĘTYCH POPOŁUDNIOWYCH – Msze święte w niedziele o 15:30 powrócą 18 września. 
I KOMUNIA ŚWIĘTA I BIERZMOWANIE – Na stronie parafialnej znajdują się formularze zapisu na katechezy przygotowujące do  
I Komunii Świętej. Nie ma już miejsc na katechezy do bierzmowania. Więcej szczegółów wkrótce. Katechezy rozpoczną się  
w październiku. Dzieci komunijne będą przychodzić z rodzicami, kandydaci do bierzmowania – sami, bez rodziców. 
ODPUST KU CZCI MATKI BOŻEJ Z WALSINGHAM – 25 września przypada odpust ku czci NMP z Walsingham, Patronki naszej 
kaplicy. W tym dniu nie będzie Mszy świętej w języku angielskim o 10:00 oraz naszej o 12:00, za to będzie wspólna Msza święta  
o 11:00 dla Polaków i Anglików. Po Mszy świętej poczęstunek przed kościołem i okazja do poznania naszych sąsiadów. Zachęcam do 
włączenia się w to wydarzenie. Do pieczących ciasta jest prośba, aby były bez orzechów ze względu na alergie. Anglicy przygotują 
ciepły posiłek, zakąski i dmuchany zamek dla dzieci. Jest prośba, aby rozłożyć kilka gazebos na wypadek brzydkiej pogody. Pomogą  
w tym Anglicy.  
OJCIEC MAREK KRZYŻKOWSKI -  Od środy do końca miesiąca po raz kolejny gościć będziemy w parafii ojca Marka 
Krzyżkowskiego. 
PAMIĄTKI KOMUNIJNE – W kancelarii po każdej Mszy świętej do końca września można odebrać poprawione pamiątki komunijne. 
Po tym terminie pamiątki zostaną zutylizowane. 
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – Wierni proszą o koronkę przed każdą Mszą świętą. Zachęcam do czynnego włączenia 
się w tę modlitwę. Chętnych do prowadzenia koronki proszę o zgłoszenie się.. 
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.  
OFIARA NA KWIATY – Do przezroczystej puszki w przedsionku kościoła można składać ofiary na kwiaty do kaplicy. 
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:  

 

18-09-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 

W intencji Dominika o udany przebieg operacji 

12:00 W intencji Bronisławy zok. 66 urodzin, oraz rodzinę Podhorodeckich, 
Kowalskich  Penginelli 

15:30 W int. Bożeny Laskiewicz w dniu 80 urodzin 

21-09-2022 
ŚRODA / WEDNESDAY 18:30 

WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH 
MĘCZENNIKÓW ANDRZEJA 

KIM TAEGON, PREZB., 
PAWŁA CHONG HASANG  

I TOW. 

W intencji Dominika o zdrowie 

22-09-2022 
CZWARTEK / THURSDAY 18:30 

ŚWIĘTO ŚWIĘTEGO 
MATEUSZA, 

EWANGELISTY 
wolna / free intention 

23-09-2022 
PIĄTEK / FRIDAY 18.30 DZIEŃ POWSZEDNI W intencji Marii Olszewskiej z okazji kolejnej rocznicy I Komunii Świętej 

24-09-2022 
SOBOTA / SATURDAY 18:00 

WSPOMNIENIE ŚW. PIO  
Z PIETRELCINY, 

PREZBITERA 
Za śp. Jana Kierklo w 6 r.śm. 

25-09-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

wolna / free intention 
11:00 Za śp. Sylwię Biernat w 6 r.śm. 
15:30 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 


