
POLSKA PARAFIA 
ŚWIĘTEJ RODZINY W ENFIELD 

POLISH CATHOLIC MISSION 
LPCM ENFIELD PARISH – Charity Number  1119423 

 

6 CZERWCA 2021  BOŻE CIAŁO   Rok B, I  23/504 
 

6-06-2021 
NAJŚWIĘTSZEGO 

CIAŁA I KRWI 
CHRYSTUSA 

8:30 HOLTWHITES HILL O powrót do zdrowia męża Jana Drzewieckiego 

11:30 HOLTWHITES HILL W intencji Joanny Gil o Boże błogosławieństwo  
i potrzebne łaski 

15:30 PALMERS GREEN Za śp. Krystynę Domieniecką 
9-06-2021 
ŚRODA 18:30 HOLTWHITES HILL O zdrowie dla babci Józefy Siedlarz – od wnuka i rodziny 

10-06-2021 
CZWARTEK 

12:00 NEW SOUTHGATE 
CREMATORIUM pogrzeb: Wiesława Katarzyna Lloyd 

18:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Józefę Korską w 2 miesiące po śmierci 

11-06-2021 
PIĄTEK 18:30 HOLTWHITES HILL 

W intencji Marcela z okazji urodzin, dziekczynna za dar 
życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., potrzebne 
łaski i opiekę Świętej Rodziny 

12-06-2021 
SOBOTA 18:00 HOLTWHITES HILL Za śp. Stefana Malinowskiego 

13-06-2021 
XI NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

8:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Tadeusza Bajdę w 3 miesiące po śmierci 

11:30 HOLTWHITES HILL W intencji Sebastiana i Julii z okazji urodzin, o Boże bł., 
potrzebne łaski i opiekę Świętej Rodziny 

15:30 PALMERS GREEN Za śp. Eugenię Bejman o łaskę zbawienia 
 

CZYTANIA, 6.06.2021:  1. Wj 24, 3-8: I oświadczyli: "Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy 
posłuszni". Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: "Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na 
podstawie wszystkich tych słów".; 2.  Ps 116: Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana; 3. Hbr 9, 11-15: …O ile 
bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści 
wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu.; Mk 14, 12-16. 22-26: A gdy jedli, 
wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: "Bierzcie, to jest Ciało moje". Potem wziął 
kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: "To jest moja Krew 
Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju  
z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym". 
 

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 31.05.2021 – 5.06.2021     £ 907.23 
Wpłaty na konto parafialne    £ 75 
Gotówka    Enfield   £ 348.20 
     Palmers Green  £ 119.60 
Sklepik / Kwiaty      £ 22 / £ 77.31 
Środa, Czwartek, Piątek     £ 265.12  



 

 
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. 
FESTYN PARAFIALNY – Kolejne spotkanie organizacyjne w sprawie festynu odbędzie się w środę po Mszy świętej.  
W dalszym ciągu potrzebujemy chętnych do zaangażowania się w przygotowanie tego wydarzenia. Chętnych do 
zostania jego patronami / sponsorami również prosimy o kontakt.   
SPRZEDAŻ CIAST – Od niedzieli 6 czerwca do końca miesiąca po każdej Mszy świętej można nabyć ciasto domowej 
roboty przygotowane przez naszych parafian. Dochód ze sprzedaży ciast zasili budżet festynu i jego organizację. 
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 pierwszą sobotę 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. 
SPRAWY KANCELARYJNE – Przy załatwianiu spraw kancelaryjnych, związanych z oczywistościami katolickimi, 
proszę nie używać argumentu „koperty, która wszystko załatwi”. Nie załatwi. Co jakiś czas pojawiają się telefony osób, 
które chcą użyć księdza do wystawienia fikcyjnych zaświadczeń informujących o przynależności do wspólnoty parafialnej 
i uczestniczenia w życiu sakramentalnym tej wspólnoty. Nie podpisuję nieprawdy, tym bardziej nie będę kłamał za 
pieniądze, chociaż ciągle zdarzają się osoby błędnie myślące, że to jedyny cel mojej obecności w parafii. 
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.  
WOLNE INTENCJE MSZY – Wolne intencje są dopiero w lipcu. Proszę nie czekać z zamawianiem na ostatni moment. 
 
ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 

13-06-2021 
XI NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

8:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Tadeusza Bajdę w 3 miesiące po śmierci 

11:30 HOLTWHITES HILL W intencji Sebastiana i Julii z okazji urodzin, o Boże bł., 
potrzebne łaski i opiekę Świętej Rodziny 

15:30 PALMERS GREEN Za śp. Eugenię Bejman o łaskę zbawienia 
16-06-2021 

ŚRODA 18:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Eugenię Bejman 

17-06-2021 
CZWARTEK 18:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Władysława Mieszkian, jego rodziców  

i rodzeństwo 
18-06-2021 

PIĄTEK 
15:00 HOLTWHITES HILL ślub: Borczuch - Luty 
18:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Rozanne Lipman-Wilson 

19-06-2021 
SOBOTA 18:00 HOLTWHITES HILL Za śp. Felicję, Michała i Ireneusza Chmara 

20-06-2021 
XII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

8:30 HOLTWHITES HILL For the rpose of the soul of Carlos Barroso 

11:30 HOLTWHITES HILL W intencji Oliwi z okazji 13 urodzin o Boże bł. i dary 
Ducha Świętego  

15:30 PALMERS GREEN  

 
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 


