
POLSKA PARAFIA 

ŚWIĘTEJ RODZINY W ENFIELD 
POLISH CATHOLIC MISSION 

LPCM ENFIELD PARISH – Charity Number  1119423 
 

10 MAJA 2020 V NIEDZIELA WIELKANOCNA  Rok A, II      19/450 

10-V-2020 
V NIEDZIELA 

WIELKANOCNA 

10:00 Enfield/PL Za śp. Krzysztofa Chaima – od Parafian 

15:30 Palmers Green/PL 
W intencji Piotra Zubika z okazji 40 urodzin, o Boże bł., 
dary Ducha Świętego i opiekę Świętego Józefa dla 
Jubilata i jego rodzin  

11-V-2020 
Poniedziałek  18:30 Enfield/PL 

W intencji ks. proboszcza Macieja Michałka w dniu 40 
urodzin, o Boże błogosławieństwo, opiekę świętego 
Józefa i MB Królowej kapłanów – od MSJ Enfield 

12-V-2020 
Wtorek 18:30 Enfield/PL 

W intencji babci Halinki z okazji kolejnych urodzin – od 
dzieci i wnuczek 

13-V-2020 
Środa 

10:00 Enfield/ENG For the Holy Father and the holy Church 

18:30 Enfield/PL Za śp. Marię Wasilewską w 49 r.śm. 

14-V-2020 
Czwartek 

10:00 Enfield/ENG 
W duchu wdzięczności za wszystkie otrzymane łaski  
i o dalszą Bożą opiekę dla siostry Marii Teresy 
Jasionowicz z Paryża – od wszystkich sióstr z Enfield 

18:30 Enfield/PL 
W intencji Joanny i Piotra z okazji 3 rocznicy ślubu,  
o Boże bł., zdrowie i dary Ducha Świętego 

15-V-2020 
Piątek 

10:00 Enfield/ENG 
For the repose of the soul of Loothu Martin – RIR 
anniversary 

18:30 Enfield/PL Za śp. Henryka (od rodziny Olszewskich) 

16-V-2020 
Sobota 

10:00 Enfield/PL Za śp. Edmunda Suchockiego 

17-V-2020 
VI NIEDZIELA 

WIELKANOCNA 

10:00 Enfield/PL O łaski potrzebne dla Krystyny (od rodziny Olszewskich) 

15:30 Palmers Green/PL 
W intencji Marcina Goroszkiewicza z okazji 1 rocznicy 
chrztu świętego 

CZYTANIA, 10.05.2020: 1. Dz 6, 1-7: „Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali słowo Boże, a obsługiwali stoły. 

Upatrzcież zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości. 
Im zlecimy to zadanie”.; 2.  Ps 33: Okaż swą łaskę ufającym Tobie; 3. 1 P 2, 4-9: Wy zaś jesteście wybranym 
plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście 
ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła.; 4. J 14, 1-12: "Niech 

się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak 

nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, 

przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę". 

 

Ofiary z niedzieli 3.05.2020:     £ 250.00 

Wpłaty na konto parafialne      £ 250.00 

WIELKIE 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 



 

ŚMIERĆ KSIĘDZA KRZYSZTOFA CHAIMA – 8 maja w piątek, w Uroczystość Świętego Stanisława biskupa i męczennika, po długiej 
chorobie zmarł ks. Krzysztof Chaim, pierwszy proboszcz parafii Świętej Rodziny w Enfield.  

Ś.p. Ksiądz Krzysztof Chaim – syn Józefa i Stefanii z domu Dobranowska, urodził się 31 października 1974 roku w Brzesku. Szkołę podstawową  
i średnią ukończył w swoim mieście rodzinnym. Po ukończeniu Technikum Mechaniczno-Elektrycznego rozpoczął w 1994 r. studia na Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 1995 – 2001 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. 

Jak to się stało? – nie potrafi do dziś powiedzieć,  wspomina, że.... 

 "Pewnego dnia pojawiła się w mojej głowie myśl, która nie dawała mi spokoju. Można powiedzieć, że było to - powołanie, tak silne, że przerwałem studia 
i postanowiłem spróbować - jakoś się upewnić czy to dobra droga. W 1995 roku wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Nie 
sądzę, aby kiedykolwiek opinia, albo zdanie osób trzecich wpłynęła na moją decyzję. 

 Jeszcze jako kleryk - przebywając na oazie, czy pielgrzymce - bardzo cieszyłem się, że mogę służyć i pomagać innym ludziom. To właśnie utwierdzało 
mnie w przekonaniu, że wybrałem dobrą drogę." 

Studia teologiczne zakończył w roku 2001, uzyskaniem na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie magisterium z teologii w zakresie Misjologii, na 
podstawie pracy pt. "Nowa Ewangelizacja w kontekście latynoamerykańskim" napisanej pod kierunkiem ks. dr Antoniego Kmiecika.  

Dnia 13 maja 2000 roku Krzysztof przyjął w Tarnowie święcenia diakonatu, a w następnym roku w sobotę 26 maja 2001 roku biskup Wiktor Skworc 
udzielił diakonowi Krzysztofowi święceń kapłańskich w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. 

 W niedzielę 27 maja ksiądz neoprezbiter Krzysztof Chaim odprawił pierwszą Mszę św. w kościele parafialnym Miłosierdzia Bożego w Brzesku. Kazanie 
w czasie tej Mszy św. wygłosił ks. Stanisław Cyran. Na obrazku prymicyjnym ks. Krzysztof wypisał słowa, które Bóg wypowiedział przez proroka 
Izajasza:  ”Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale Miłość moja nigdy nie odstąpi od ciebie, mówi Pan" (Iz 54,10). 

 Na pierwszą placówkę został skierowany do parafii w Tymbarku i tam przez 2 lata / 2001 – 2003 / pełnił obowiązki wikariusza i katechety. 

 Następna parafia to: Parafia Św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie. Przez 5 lat / 2003 – 2008 / jako wikariusz tej parafii – był opiekunem grupy 
DSM. W tym samym okresie, uczył religii w Zespole Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących, oraz był duszpasterzem głuchoniemych 
(okręg tarnowski),  służył pomocą duchową wszystkim osobom niesłyszącym i słabosłyszącym a w niedzielę odprawiał mszę św. w języku migowym. 

 Nowe i niespodziewane wyzwanie pojawiło się  w 2008 roku kiedy ks. Biskup zaproponował mu wyjazd do pracy w strukturach Polskiej Misji Katolickiej 
w Anglii i Walii.  

Pierwszą jego placówką była Lokalna Polska Misja Katolicka w Bradford w północnej Anglii. Tam przez 3 lata pełnił tam obowiązki wikariusza i pracował 
wśród polskiej emigracji (tej starszej i młodej). W roku 2011 dekretem Księdza Prałata Stefana Wylężka został skierowany do nowo powstałej Lokalnej 
Polskiej Misji Katolickiej w Walthampstow, do której zostały przyłączone Enfield i Palmers Green. W krótkim czasie siedzibą zamieszkania Księdza 
Krzysztofa stał się Konwent Sióstr Nazaretanek na Enfield w Londynie. W tej wspólnocie Ksiądz Krzysztof dał się poznać jako wspaniały duszpasterz 
dzieci. Jego inicjatywa duszpasterstwa dzieci, ściągała na Mszę Świętą liczne Rodziny z dziećmi. Z biegiem lat zaczął odczuwać problemy zdrowotne. W 
celu przeprowadzenia dokładnych badań lekarskich i rozpoczęcia odpowiedniego leczenia, po którym chciał wrócić do pracy duszpasterskiej w 
strukturach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, w lipcu 2019 roku udał się na urlop zdrowotny do Polski. Niestety w Brzesku miał wylew i przez kilka 
miesięcy przebywał w szpitalu na oddziale intensywnej terapii. W tym roku został przeniesiony do ośrodka Caritas Diecezji Tarnowskiej w Grybowie. Tam 
też zmarł rano 8 maja 2020 roku opatrzony sakramentami świętymi. 

ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH ONLINE 

17-V-2020 

V NIEDZIELA WIELKANOCNA 

10:00 Enfield/PL O łaski potrzebne dla Krystyny (od rodziny Olszewskich) 

15:30 Palmers Green/PL W intencji Marcina Goroszkiewicza z okazji 1 rocznicy chrztu świętego 

18-V-2020 

Poniedziałek  
18:30 Enfield/PL Za śp. Józefa Moc w 3 r.śm. 

19-V-2020 

Wtorek 
18:30 Enfield/PL wolna 

20-V-2020 

Środa 

10:00 Enfield/ENG For our community, especially for our sick sisters 

18:30 Enfield/PL Za śp. Marię Wasilewską w 49 r.śm. 

21-V-2020 
Czwartek 

10:00 Enfield/ENG For the repose of the soul of bishop Czesław (redemptorist) who died in Brazil 

18:30 Enfield/PL Za śp. Ks. Krzysztofa Chaima 

22-V-2020 
Piątek 

10:00 Enfield/ENG For Christ’s peace in our souls and in the whole world 

18:30 Enfield/PL wolna 

23-V-2020 
Sobota 

10:00 Enfield/PL Za śp. Ciocię Zosię Basaj 

24-V-2020 
V NIEDZIELA WIELKANOCNA 

10:00 Enfield/PL 
W intencji Joanny Zubik z okazji 35 urodzin, o Boże bł., potrzebne łaski i dary Ducha Świętego 
oraz wstawiennictwo Świętej Rodziny 

15:30 Palmers Green/PL 
W intencji Bernadetty z okazji urodzin, o Boże bł., dary Ducha Świętego i wstawiennictwo 
Świętej Rodziny  

 

 

Duszpasterz: ks. Maciej Michałek, proboszcz; parafiaenfield@gmail.com 
tel: 07470804568 (można zostawić wiadomość tekstową) 
Kancelaria: czynna w czwartki od godz. 17:00 do 19:00    

Adres: 52 London  Road, EN2 6EN 


