
POLSKA PARAFIA 
ŚWIĘTEJ RODZINY W ENFIELD 

POLISH CATHOLIC MISSION 
LPCM ENFIELD PARISH – Charity Number  1119423 

 

23 MAJA 2021  ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO  Rok B, I 21/502 
 

23-05-2021 
NIEDZIELA 

ZESŁANIA DUCHA 
ŚWIĘTEGO 

8:30 HOLTWHITES HILL W intencji Joanny Zubik z okazji urodzin, o potrzebne 
łaski i opiekę Świętej Rodziny 

11:30 HOLTWHITES HILL O opiekę NMP dla Bernadetty z okazji urodzin 

15:30 PALMERS GREEN W intencji Krystyny Kachel oraz Wiesławy i Witolda 
Próchniaków oraz za śp. Mariana 

26-05-2021 
ŚRODA 18:30 HOLTWHITES HILL Za śp. ks. Krzysztofa Chaima w 20 r. święceń 

kapłańskich – dziękczynna za dar życia i powołania 

27-05-2021 
CZWARTEK 18:30 HOLTWHITES HILL 

W intencji żyjących krewnych i ich rodzin,  
z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą 
Bożą opiekę 

28-05-2021 
PIĄTEK 18:30 HOLTWHITES HILL Błagalna w intencji Panu Bogu wiadomej 

29-05-2021 
SOBOTA 

14:00 HOLTWHITES HILL I KOMUNIA ŚWIĘTA 

18:00 HOLTWHITES HILL Za śp. tatę Szczepana Master w łaskę zbawienia i pokój 
duszy 

30-05-2021 
NIEDZIELA 

NAJŚWIĘTSZEJ 
TRÓJCY 

8:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Dawida Borczuch w I r. śm. 
11:30 HOLTWHITES HILL W intencji Stanisława Borek z okazji 60 urodzin 
15:30 PALMERS GREEN Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące 

 

CZYTANIA, 23.05.2021:  1. Dz 2, 1-11: Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym 
samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w 
którym przebywali.; 2.  Ps 104: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię; 3. Ga 5, 16-25: Owocem zaś Ducha jest: 
miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie 
ma Prawa.; 4. J 15, 26-27; 16, 12-15: "Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, 
który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. 
Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, 
doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i 
oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, 
co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi". 

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 16.05.2021 – 22.05.2021    £ 768.06 
Wpłaty na konto parafialne    £ 75 
Gotówka    Enfield   £ 342.90 
     Palmers Green  £ 86.66 
Sklepik / Kwiaty     £ 60 / £ 76 
Środa, Piątek      £ 127.50  



DZIĘKUJĘ – Za złożone kondolencje i modlitwę oraz ofiarowane Msze święte w intencji mojego ojca Tadeusza 
serdecznie dziękuję! 
MSZA ŚWIĘTA ZA ŚP. KS. KRZYSZTOFA CHAIMA – W środę o 18:30 Msza święta za śp. ks. Krzysztofa Chaima 
w 20 rocznicę jego święceń kapłańskich. Zachęcam do udziału.
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.
BIUR PARAFIALNE – W tym tygodniu biuro parafialne czynne będzie wyjątkowo w piątek od godz. 17:00.
FESTYN PARAFIALNY – Z okazji 10-lecia istnienia naszej parafii chcemy zorganizować parafialny festyn. Odbędzie się 
on w niedzielę, 4 lipca. Zgłosili się już pierwsi sponsorzy. Każdy, kto chciałby włączyć się w pomoc  
w organizacji festynu, proszony jest o kontakt z Edytą Szal – 07749901485 lub Magdą Pietroń – 07895636111.
I KOMUNIA ŚWIĘTA – W najbliższą sobotę nasza parafia przezywa uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. 26 dzieci 
przygotowało się i po raz przystąpi do Stołu Pańskiego. Modlimy się za te dzieci i ich rodziny. Pierwsza próba dla dzieci 
i rodziców we wtorek o 18:00, druga w piątek po Mszy świętej.
POMOC BYŁEJ PARAFIANCE – Przy wyjściu z kościoła można złożyć ofiarę dla naszej byłej parafianki, która została 
w bardzo trudnej sytuacji życiowej.   
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU – Od 1 maja codziennie od środy do soboty pół godziny przed każdą 
Mszą świętą adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapraszam do modlitwy!
SPOWIEDŹ – Od środy do soboty przynajmniej 30 min. przed Mszą św. jest możliwość skorzystania z sakramentu 
pokuty i pojednania. 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 – Zachęcam do rezerwowania Mszy świętych. Najbliższe wolne intencje są w ostatnim
tygodniu czerwca. 

ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
30-05-2021
NIEDZIELA

NAJŚWIĘTSZEJ 
TRÓJCY

8:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Dawida Borczuch w I r. śm.
11:30 HOLTWHITES HILL W intencji Stanisława Borek z okazji 60 urodzin
15:30 PALMERS GREEN Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

2-06-2021
ŚRODA 18:30 HOLTWHITES HILL W intencji Estery z okazji 27 urodzin, o Boże bł. i opiekę 

Świętej Rodziny
3-06-2021

CZWARTEK 18:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Bogusława Gawdę w miesiąc po śmierci

4-06-2021
PIĄTEK 18:30 HOLTWHITES HILL Za dusze w czyśćcu cierpiące

5-06-2021
SOBOTA 18:00 HOLTWHITES HILL Za śp. Leonardę Bogdan w 2 r.śm.

6-06-2021
X NIEDZIELA

ZWYKŁA

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

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 


