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27 CZERWCA 2021  XIII NIEDZIELA ZWYKŁA  Rok B, I  26/507 
 

27-06-2021 
XIII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

8:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Tadeusza Michałka w r. urodzin 
11:30 HOLTWHITES HILL W 11 rocznicę ślubu Lucyny i Daniela  

15:30 PALMERS GREEN W intencji Kasi, Kamila i Lidii o Boże błogosławieństwo  
w nowym domu 

30-06-2021 
ŚRODA 18:30 HOLTWHITES HILL W intencji małżeństwa Joanny i Piotra oraz ich dzieci, 

potrzebne łaski, zdrowie i opiekę NMP 
1-07-2021 

CZWARTEK 18:30 HOLTWHITES HILL W intencji Bogu wiadomej 

2-07-2021 
PIĄTEK 18:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Jakuba Półtoraka w miesiąc po śmierci 

3-07-2021 
SOBOTA 18:00 HOLTWHITES HILL W intencji Agnieszki Doś, o Boże bł. i szybki powrót do 

zdrowia po wypadku 
4-07-2021 

XIV NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

8:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Wiesławę Lloyd w mieniąc po śmierci 
11:30 HOLTWHITES HILL W intencji Parafian i dobroczyńców  

 

CZYTANIA, 27.06.2021:  1. Mdr 1, 13-15; 2, 23-24: Do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka – uczynił go 
obrazem swej własnej wieczności. A śmierć weszła w świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do 
niego należą.; 2.  Ps 30: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś; 3. 2 Kor 8, 7. 9. 13-15: Nie o to bowiem idzie, żeby 
innym sprawiać ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była równość. Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą 
ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach i aby nastała równość, jak to jest 
napisane: "Nie miał za wiele ten, kto miał dużo. Nie miał za mało ten, kto miał niewiele".; 4. Mk 5, 21-43: Mówiła 
bowiem: "Żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa". Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym 
ciele, że jest uleczona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił 
się w tłumie i zapytał: "Kto dotknął mojego płaszcza?" Odpowiedzieli Mu uczniowie: "Widzisz, że tłum 
zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto Mnie dotknął". On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. 
 
 

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 20.06.2021 – 26.06.2021    £ 638.70 
Wpłaty na konto parafialne    £ 62 
Gotówka    Enfield   £ 338.34 
     Palmers Green  £ 113.50 
Kwiaty       £ 124.86 

 



 
PODZIĘKOWANIE – Bóg zapłać za Waszą modlitwę, wsparcie i ofiary materialne. W tym tygodniu nasi parafianie 
pomalowali płot przy kościele oraz położyli chodnik prowadzący od parkingu do bramki prowadzącej do naszego sheda. 
Kościół i obejście zostało posprzątane. Zasadzono również nowy krzew w miejsce innego uschniętego. Wielkie dzięki 
Bogu za tych wielkich ludzi! 
DRUGA TACA – Dzisiejsza druga taca przeznaczona jest na zakup Internetu i kamery do kościoła.  
WDZIĘCZNOŚĆ – Bądźmy wdzięczni Panu Bogu za to, co mamy w naszej parafii. Ciągle wielu Polaków w Anglii nie ma 
dostępu do spowiedzi świętej, czasem również do Mszy świętej czy adoracji Najświętszego Sakramentu. Proszę jednak 
pilnować ograniczeń, które ciągle w kościołach obowiązują, szczególnie odległości, dezynfekcji rąk i noszenia maseczek  
w budynku kościoła.  
MINISTRANCI – W piątek na Mszę świętą zapraszam chłopców i dziewczynki, które chciałyby zostać ministrantami. Po 
Mszy świętej krótkie spotkanie organizacyjne. 
JUBILEUSZOWY PIKNIK PARAFIALNY – Już w niedzielę wyczekiwany od dawna Jubileuszowy Piknik Parafialny! 
Zapraszamy! Szczegóły na stronie parafii i w Internecie! Rozpoczynamy o 13:00. W programie: świetne polskie jedzenie, 
pokaz muzycznych talentów, konkursy z nagrodami, pokaz iluzji, zabawy i stoiska dla dzieci, zumba, car boots i loteria  
z nagrodami! 
MSZE ŚWIĘTE W PALMERS GREEN – Od przyszłej niedzieli, 4 lipca, wszystkie Msze święte i całe duszpasterstwo 
naszej parafii będą prowadzone w Enfield. Dzięki Bogu mamy już miejsce, w którym po dziesięciu latach możemy prawie 
bez ograniczeń prowadzić życie wspólnotowe naszej parafii.  
DRUGA TACA – W ostatnią niedzielę czerwca druga taca będzie przeznaczona na podłączenie kościoła o Internetu  
i zakup sprzętu koniecznego do dobrej jakości transmisji Mszy świętych. 
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU – Codziennie od środy do soboty pół godziny przed każdą Mszą 
świętą adoracja Najświętszego Sakramentu. W pierwszy piątek i wszystkie soboty miesiąca na godzinę przed Mszą. 
Zapraszam do modlitwy! 

PRZYJMOWANIE KOMUNII ŚWIĘTEJ – Pilnujmy porządku 
przystępowania do Komunii Świętej. Idziemy od ostatniego do 
pierwszego rzędu. Przed przyjęciem Najświętszego Sakramentu na 
znak szacunku do Jezusa przyklękamy na prawe kolano (nie ma 
potrzeby przeżegnania się). Komunię Świętą przyjmujemy na lewą 
dłoń, która w tym czasie spoczywa na prawej i prawą dłonią 
umieszczamy Hostię na języku. Póki co nie przyjmujemy Komunii 
Świętej do ust, czekamy na zniesienie obostrzeń w kościołach. 
SPOWIEDŹ – Od środy do soboty przynajmniej 30 min. przed 
Mszą św. jest możliwość skorzystania z sakramentu pokuty  
i pojednania. W pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca na 
godzinę przed Mszą świętą. W niedziele uczestniczymy we Mszach 
świętych. 

 
ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 

4-07-2021 
XIV NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

8:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Wiesławę Lloyd w miesiąc po śmierci 
11:30 HOLTWHITES HILL W intencji Parafian i dobroczyńców  

9-07-2021 
PIĄTEK 18:30 HOLTWHITES HILL O Boże bł. dla Barbary i jej dzieci 

10-07-2021 
SOBOTA 18:00 HOLTWHITES HILL Za śp. Janinę Korską o łaskę nieba 

11-07-2021 
XV NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

8:30 HOLTWHITES HILL W intencji syna Michała i córki Adrianny i Boże bł.  
i opiekę Świętej Rodziny 

12:00 HOLTWHITES HILL W intencji Oli z okazji 10 urodzin, o Boże bł., dary Ducha 
Świętego i opiekę Świętej Rodziny   

 HOLTWHITES HILL wolna 

 Duszpasterz: ks. Maciej Michałek, proboszcz; parafiaenfield@gmail.com 
tel: 07470804568 – z wyjątkiem poniedziałku (proszę również zostawić wiadomość tekstową) 

Kancelaria: czynna w czwartki od godz. 17:00 do 18:30   
Adres: 71 John Gooch Dr, EN2 8HG 


