
POLSKA PARAFIA 

ŚWIĘTEJ RODZINY W ENFIELD 
POLISH CATHOLIC MISSION 

LPCM ENFIELD PARISH – Charity Number  1119423 
 

2 MAJA 2021  V NIEDZIELA WIELKANOCNA  Rok B, I 18/499 
 

2-05-2021 
V NIEDZIELA 

WIELKANOCNA 

8:30 HOLTWHITES HILL 
Za śp. Edwarda i Annę Wydmańskich oraz Rudolfa  
i Kazimierę Magiera oraz wszystkich zmarłych z ich 
rodzin o szczęście wieczne 

11:30 HOLTWHITES HILL W intencji Oliviera Bochniak w 2 urodziny 

15:30 PALMERS GREEN Za śp. Ryszarda Wysockiego 

5-05-2021 
ŚRODA 

18:30 HOLTWHITES HILL NIE MA MSZY ŚW. – WYBORY – KAPLICA ZAJĘTA 

6-05-2021 
CZWARTEK 

18:30 HOLTWHITES HILL NIE MA MSZY ŚW. – WYBORY – KAPLICA ZAJĘTA 

7-05-2021 
PIĄTEK  18:30 HOLTWHITES HILL 

W int. Teresy Bondyry o Boże bł., łaskę zdrowia, i te łaski, 
których najbardziej potrzebuje w chorobie Covid-19 

8-05-2021 
SOBOTA 

13:00 HOLTWHITES HILL  ślub: Świerczek - Przybył  

18:00 HOLTWHITES HILL Za śp. ks. Krzysztofa Chaima w 1 r.śm. – od proboszcza 

9-05-2021 
VI NIEDZIELA 

WIELKANOCNA 

8:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Urszulę Proszowską w 1 r.śm. 

11:30 HOLTWHITES HILL 
W intencji ks. Proboszcza Macieja Michałka z okazji 
urodzin 

15:30 PALMERS GREEN 
W int. Chrisa Rogersa w r. ur., o łaski potrzebne do 
świętości 

 

CZYTANIA, 2.05.2021:  1. Dz 9, 26-31: Kiedy Szaweł przybył do Jeruzalem, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz 

wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów,  

i opowiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana.; 2.  Ps 22: Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu; 3. 1 J 3, 18-

24: Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy,  

i uspokoimy przed Nim nasze serca.; 4. J 15, 1-8: „Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie,  

a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie 

wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie,  

a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni”. 

 

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 25.04.2021 – 1.05.2021     £ 892.30 

Wpłaty na konto parafialne    £ 160 

Gotówka    Enfield   £ 415.50 

     Palmers Green  £ 146.80 

Środa       £ 55 

Kwiaty       £ 115  

 



 

PODZIĘKOWANIE – Bóg zapłać za każdą pomoc finansową oraz jakąkolwiek pomoc materialną, poświęcony dla parafii 
czas, umiejętności, uśmiech i dar serca. Zachęcam do zaangażowania na rzecz parafii. Każda para rąk jest potrzebna. 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU – Od 1 maja codziennie od środy do soboty pół godziny przed każdą 
Mszą świętą adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapraszam do modlitwy! 

MAJOWE – Mimo zakazu śpiewu w kościele przez cały maj na zakończenie każdej Mszy świętej (w niedzielę o 11:30) 
przez wstawiennictwo Maryi modlimy się Litanią Loretańską o ustanie pandemii i powrót do normalnego życia). 

MY WSZYSCY OD ANDERSA -  W tych dniach jako Polacy obchodzimy święta i uroczystości tak kościelne jak  
i narodowe oraz Polish Heritage Days - obchodzone tutaj już od pięciu lat. Przy wyjściu z kościoła można otrzymać 
książkę 'My wszyscy od Andersa', która niedawno została wydana przez Towarzystwo Projektów Edukacyjnych, dającą 
w skrócie opis z fotografiami powojennego życia emigracyjnego w W. Brytanii zaraz po wojnie. W załączniku jest też płyta 
dvd 'Artyści Andersa, scena i estrada, mała Polska nad Tamizą'. Ofiary z rozprowadzenia książki przekażemy na kwiaty 
do kaplicy. Dziękujemy Państwu Bernasińskim za udostępnienie nam książek! 

WYBORY – W związku z wyborami w tym tygodniu kaplica nie będzie czynna w środę i czwartek. Z tego powodu biuro 
parafialne też będzie nieczynne. 

DRUGA TACA – Z polecenia Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii za tydzień druga taca będzie przeznaczona na 
fundację Jana Pawła II. Proponuję, żebyśmy raz w miesiącu zorganizowali drugą tacę na cele związane z naszym 
wynajmem kaplicy lub zamiennie na cele Misji, jak to funkcjonuje w innych parafiach. Dzięki naszym Parafianom  
i widocznej odnowie duchowej i wspólnotowej w parafii udaje nam się powoli nawet w sprawach finansowych 
wyprowadzać parafię do przodu. Dziękuję za zaangażowanie! 

KONTAKT – Bardzo proszę w sprawach parafialnych, takich jak intencje mszalne, pisać w emailach. Zbyt wiele 
możliwości kontaktu z parafią powoduje bałagan informacyjny i opóźnienia w kontakcie. Nie trzeba również tej samej 
wiadomości pisać w emailu, wiadomości na FB parafii, prywatnym koncie FB proboszcza, w smsie oraz osobiście. 
Proszę wybrać emaila i opisać konkretną sprawę. Najlepiej przyjść do biura parafialnego i omówić sprawę na żywo. 
Szybciej wtedy możemy zadziałać. 

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE I WOLNE INTENCJE MSZY – Odkąd mamy możliwość uczestniczenia we 
Mszy świętej częściej niż raz w tygodniu, zachęcam do tego i do ofiarowywania Mszy w intencjach siebie czy swoich 
bliskich (rocznicowych, jubileuszowych, w rocznice urodzin, ślubów czy śmierci, o zdrowie etc). Pytacie o wysokość ofiar, 
czyli „cennik”. Nie ma czegoś takiego w Kościele. Ofiarodawca sam z siebie ofiarowuje dar materialny. Na ile ta osoba „wycenia” 
posługę kapłana i osobę, za którą jest odprawiana Msza święta, to już indywidualny wybór ofiarodawcy.  
W diecezjach angielskich przyjęło się, że ofiara za odprawioną intencję Mszy świętej powinna wystarczyć danemu księdzu na 
jeden dzień przeżycia, tzn. „na jedzenie” przez jeden dzień. Z tego tytułu też ksiądz nie może odprawić więcej niż jedną Mszę 
świętą dziennie, chyba że czegoś innego wymaga sytuacja duszpasterska. Dlatego też min. nie przyjmujemy więcej niż jedną 
intencję w czasie jednej Mszy świętej. Stypendium mszalne można w tej chwili wpłacać na numer konta parafialnego. 

ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 

9-05-2021 
VI NIEDZIELA 

WIELKANOCNA 

8:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Urszulę Proszowską w 1 r.śm. 

11:30 HOLTWHITES HILL 
W intencji ks. Proboszcza Macieja Michałka z okazji 
urodzin 

15:30 PALMERS GREEN 
W int. Chrisa Rogersa w r. ur., o łaski porzebne do 
świętości 

12-05-2021 
ŚRODA 

18:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Ryszarda Wysockiego 

13.05.2021 
CZWARTEK 

18:30 HOLTWHITES HILL 
W intencji babci Haliny z okazji kolejnych urodzin, o Boże 
bł., potrzebne łaski i opiekę Świętej Rodziny 

14-05-2021 
PIĄTEK 

18:30 HOLTWHITES HILL 
Za śp. kochającego męża, tatę i dziadka, Kazimierza 
Bosowskiego w 4 r.śm. 

15-05-2021 
SOBOTA 

18:00 HOLTWHITES HILL 
W intencji Piotra Zubika z okazji urodzin, o Boże bł., 
potrzebne łaski i opiekę Świętej Rodziny 

16-05-2021 
VII NIEDZIELA 

WIELKANOCNA 

8:30 HOLTWHITES HILL 
Za śp. Romana Skibickiego w 1 r.śm. oraz śp. 
Władysława Hyla w 19 r.śm. 

11:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Asię Gardzielewską w 13 r.śm. 

15:30 PALMERS GREEN W intencji ks. Proboszcza z okazji urodzin 

 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 


