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1 SIERPNIA 2021  XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA  Rok B, I  31/512 
 

1-08-2021 
XVIII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

8:30 HOLTWHITES HILL W intencji Parafian 

12:00 HOLTWHITES HILL W intencji Justyny Gwiazdy z okazji urodzin, o potrzebne 
łaski i szczęśliwe rozwiązanie 

15:30 HOLTWHITES HILL O zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Hani 
4-08-2021 
ŚRODA 18:30 HOLTWHITES HILL WOLNA 

5-08-2021 
CZWARTEK 18:30 HOLTWHITES HILL WOLNA 

6-08-2021 
PIĄTEK 18:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Gejzę Grundzi 

7-08-2021 
SOBOTA 18:00 HOLTWHITES HILL WOLNA 

8-08-2021 
XIX NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

8:30 HOLTWHITES HILL Za zmarłych z rodziny Olszewskich i Lichotów 
12:00 HOLTWHITES HILL Za śp. Konstantego 

15:30 HOLTWHITES HILL Za śp. „Maciucię” Grażynę Waszkiewicz oraz śp. synka 
Gabriela Majewskiego 

 

CZYTANIA, 1.08.2021:  1. Wj 16, 2-4. 12-15: Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, wówczas na pustyni leżało 
coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: "Co to jest?" – gdyż nie 
wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz: "To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm".; 2. Ps 78: 
Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył; 3. Ef 4, 17. 20-24: Co się tyczy poprzedniego sposobu życia – trzeba 
porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, odnawiać się duchem w waszym 
myśleniu i przyoblec się w człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej 
świętości.; 4. J 6, 24-35: „Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy 
chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu". Rzekli więc do 
Niego: "Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!" Odpowiedział im Jezus: "Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie 
przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie". 

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 25.07.2021 – 31.07.2021    £ 495.88 
Wpłaty na konto parafialne    £ 25 
Gotówka    Enfield   £ 446.16 
Kwiaty       £ 24.75 

 

PODZIĘKOWANIE – Bóg zapłać za Waszą modlitwę, wsparcie i ofiary materialne.  



ZNIESIENIE OBOSTRZEŃ – W związku ze zniesieniem obostrzeń na terenie Anglii, nie musimy już używać w kościele 
masek oraz nie musimy po każdej Mszy świętej dezynfekować  ławek i krzeseł w kościołach. Jednak proszę dalej  
o dezynfekcję dłoni przy wejściu do kościoła. Proszę też uszanować decyzję tych parafian, którzy zechcą z różnych 
powodów pozostać w czasie liturgii w maseczkach. Nie obowiązują nas już też limity liczebne. Natomiast pilnujmy 
porządku zajmowania miejsc w kościele i przystępowania do Komunii Świętej. Idziemy od ostatniego do pierwszego 
rzędu w dwóch równoległych liniach. 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. Od tego tygodnia można już 
przyjmować Komunię Świętą na język. 
ZASTĘPSTWO WAKACYJNE – Od środy będzie będziemy gościć w naszej parafii księdza Macieja Brola, który 
spędzi u nas pierwszą połowę sierpnia. Życzymy mu przyjemnego spędzenia czasu w Londynie, Bożego 
błogosławieństwai potrzebnych łask. 
SPOWIEDŹ – W tym tygodniu pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota. Spowiedź święta i adoracja 
Najświętszego Sakramentu od 17:00. 
NOWA RADA ADMINISTRACYJNA – W związku z wygaśnięciem kadencji poprzedniej Rady Administracyjnej 
parafii, 15 lipca została powołana nowa Rada Administracyjna Parafii Świętej Rodziny w Enfield. W jej skład 
weszli: Adam Borek - na stanowisko Przewodniczącego Rady, Edyta Szal - na stanowisko Skarbnika, Anna 
Jędrych - ponownie na stanowisko Referenta Gift – Aid, Diana Luty - na stanowisko Sekretarza oraz Magdalna 
Pietroń, Maciej Szal i Adrian Rejmer, którzy dopełniają Radę od strony działalności pomysłowo - remontowej.  
NOWY ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH – Całe duszpasterstwo naszej odbywa się teraz w naszej kaplicy. Dziękuję 
wszystkim za pomoc w przygotowaniu scalenia naszej wspólnoty w jednym miejscu! Msze święte  
w niedziele odbywać się będą na razie o 8:30, 12:00 i 15:30. Jeśli zajdzie potrzeba, ostatnia Msza święta może 
zmienić godzinę. 
ZAPISY DO PARAFII – W przedsionku kościoła leżą karty zapisu do parafii. Zachęcam do zabrania i wypełnienia. 
TROSKA O PARAFIĘ NA WAKACJACH – Zachęcam do pamiętania o finansowym wsparciu parafii przy wyjazdach 
wakacyjnych. W przedsionku kościoła leżą kartki z nazwą i numerem konta parafialnego. Można sobie ustawić stałe 
zlecenie i pomimo nieobecności w kościele, dalej o niego dbać, wyjeżdżając na wakacje i urlop. Bóg zapłać za 
zrozumienie i pomoc!!! 
WOLNE INTENCJE – Zachęcam do zamawiania intencji mszy świętych. 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 

8-08-2021 
XIX NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

8:30 HOLTWHITES HILL WOLNA 
12:00 HOLTWHITES HILL Za śp. Konstantego 

15:30 HOLTWHITES HILL Za śp. „Maciucię” Grażynę Waszkiewicz oraz śp. synka 
Gabriela Majewskiego 

11-08-2021 
ŚRODA 18:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Janinę Korską 

12-08-2021 
CZWARTEK 18:30 HOLTWHITES HILL WOLNA 

13-08-2021 
PIĄTEK 18:30 HOLTWHITES HILL WOLNA 

14-08-2021 
SOBOTA 18:00 HOLTWHITES HILL Za śp. mamę Stefanię w 14 r. śm. 

15-08-2021 
WNIEBOWZIĘCIE 

NMB 

8:30 HOLTWHITES HILL WOLNA 
12:00 HOLTWHITES HILL WOLNA 
15:30 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 18:00   

Adres: 71 John Gooch Dr, EN2 8HG 


