
POLSKA PARAFIA 
ŚWIĘTEJ RODZINY W ENFIELD 

POLISH CATHOLIC MISSION 
LPCM ENFIELD PARISH – Charity Number  1119423 

 

3 MAJA 2020  IV NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok A, II      18/449 
3-V-2020 

IV NIEDZIELA 
WIELKANOCNA 

10:00 Enfield/PL W intencji Tomasza Skoczylasa o wszelkie potrzebne 
łaski w drodze do świętości 

15:30 Palmers Green/PL Za śp. Malwinę Smędzik 
4-V-2020 

Poniedziałek  18:30 Enfield/PL O łaskę zdrowia dla Hani Łączkowskiej, chorującej na 
rdzeniowy zanik mięśni 

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

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

6-V-2020 
Środa 

10:00 Enfield/ENG For all our Polish sisters and for the people of Poland 
18:30 Enfield/PL For the repose of the soul of Maria Nowak 

7-V-2020 
Czwartek 

10:00 Enfield/ENG 
For the repose of the souls of all the sisters who have 
ever lived and died in this house and prayed in the 
community chapel 

18:30 Enfield/PL For the Holy Father and the holy Church 

8-V-2020 
Piątek 

10:00 Enfield/ENG For Christ’s peace in our souls and in the whole world 
18:30 Enfield/PL Za śp. Stanisławę Kwiatkowską 

9-V-2020 
Sobota 10:00 Enfield/PL For the repose of the soul of Wojciech 

10-V-2020 
V NIEDZIELA 

WIELKANOCNA 

10:00 Enfield/PL zajęta 

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 

CZYTANIA, 3.05.2020: 1. Dz 2, 14a. 36-41: W wielu też innych słowach Piotr dawał świadectwo i napominał: 
"Ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia". Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się 
owego dnia około trzech tysięcy dusz.; 2.  Ps 23: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego; 3. 1 P 2, 20b-25: Krwią 
Jego ran zostaliście uzdrowieni. Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz 
waszych.; 4. J 10, 1-10: „Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i 
rozbójnikami, a nie posłuchały ich, owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – 
wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po 
to, aby owce miały życie i miały je w obfitości”. 
 

Ofiary z niedzieli 19.04.2020:     £ 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 



 
ZACHĘTA – W opublikowanym niedawno filmie mówiłem, że ciężko prosi się w Kościele o pieniądze. Kwarantanna jest dla naszej 

parafii bardzo ciężka, jeśli chodzi o finanse. W ostatnim czasie nie jesteśmy w stanie z tygodniowych ofiar opłacić wszystkich 
powinności bez strat w oszczędnościach parafii. Zachęcam do wsparcia finansowego parafii. Możliwości pomocy są podane 
powyżej oraz na stronie parafii. Bóg zapłać za pomoc. 

NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA – Wiele głosów słyszymy wokół. Głos Jezusa. Głos mediów. Głos lęku. Głos własnego 
interesu. W czyj głos najczęściej się wsłuchujemy? Czyj głos brzmi dla nas swojsko i miło, a czyj obco i zniechęcająco? Żeby znać 
głos Jezusa, trzeba Go słuchać. Możemy Go nie rozumieć, możemy się z Nim nie zgadzać, możemy się z Nim kłócić, ale nie 
przestawajmy Go słuchać. Bo jak Go rozpoznamy, gdy będzie nas wołał? On mówi do nas przez Pismo Święte, liturgię, nauczanie 
Kościoła, modlitwę. Nie marnujmy okazji! (Przemysław Ciesielski OP, "Oremus" kwiecień 2008, s. 86) 

KWARANTANNA – Wszystkich Parafian zapewniam o swojej modlitwie. Proszę Pana Boga, aby uchronił nas od koronawirusa i od 
nagłej i niespodziewanej śmierci. Proszę Was również o modlitwę za mnie. Proszę stosować się do dyrektyw dawanych nam przez 
Rząd Brytyjski i dokumenty Episkopatu Anglii i Walii. 

MSZE ŚWIĘTE W CZASIE EPIDEMII – Żebyśmy byli w stałym kontakcie oraz żeby nie ustawała Eucharystia, postanowiłem 
odprawiać msze święte w języku polskim codziennie aż do zakończenia kwarantanny. Możecie w nich uczestniczyć duchowo przez 
nowy profil facebookowy parafii: Polska Parafia Świętej Rodziny w Enfield Town w Londynie (@parafiaenfield). Z Palmers 
Green: www.churchservices.tv/palmersgreen. Msze święte są transmitowane na żywo. Nabożeństwa i adoracje Najświętszego 
Sakramentu również są dostępne do uczestniczenia duchowego przez Internet. W soboty i niedziele zmieniły się godziny 
odprawiania mszy świętych. Od wczoraj do zakończenia kwarantanny msze święte będą o 10:00, a w niedziele już są 
odprawiane o 10:00 w Enfield i o 15:30 z Palmers Green. W tygodniu msze święte są o 18:30.  

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA – sytuacja zmusiła nas również do odwołania majowej Pierwszej Komunii Świętej. Nowy termin 
zostanie podany do publicznej wiadomości. W dalszym ciągu nie wiemy, kiedy będziemy mogli przeżyć uroczystość Pierwszej 
Komunii Świętej w naszej parafii. 

WOLNE INTENCJE – Zachęcam do zamawiania intencji mszy świętych, które w czasie kwarantanny odprawiam każdego dnia  
w kaplicy Świętej Rodziny. Można je w tej chwili zamawiać e-mailami  lub SMS-ami. 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 może w 
tej chwili wpłacać na numer konta parafialnego. 
ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH ONLINE 

10-V-2020 
V NIEDZIELA WIELKANOCNA 

10:00 Enfield/PL zajęta 

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 zajęta 

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 Holy Family Convent intention 

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

14-V-2020 
Czwartek 

10:00 Enfield/ENG Holy Family Convent intention 

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 wolna 

16-V-2020 
Sobota 10:00 Enfield/PL Za śp. Edmunda Suchockiego 

17-V-2020 
V NIEDZIELA WIELKANOCNA 

10:00 Enfield/PL wolna 

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

Gdyby ktoś pragnął przelewem złożyć dobrowolną ofiarę na rzecz parafii  
lub inny cel parafialny, prosimy go wypisać na: 

PCM ENFIELD 
Sort code 30-94-57    No. 02035169 

 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 


