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8 SIERPNIA 2021  XIX NIEDZIELA ZWYKŁA  Rok B, I  32/513 

8-08-2021 
XIX NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

8:30 HOLTWHITES HILL Za ++ 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 

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 
Za + Eugenię Bejman w 3. miesiąc po śmierci i na 
pamiątkę urodzin. 

14-08-2021 
SOBOTA 

18:00 HOLTWHITES HILL Za śp. mamę Stefanię w 14 r. śm. 

15-08-2021 
WNIEBOWZIĘCIE 

NMP 

8:30 HOLTWHITES HILL WOLNA 

12:00 HOLTWHITES HILL 
Za + Waldemara Jaworskiego w 4. miesiąc po śmierci 
oraz za + Zofię Fiedorowicz. 

15:30 HOLTWHITES HILL WOLNA 
 

CZYTANIA, 8.08.2021:  1. (1 Krl 19, 4-8) Eliasz poszedł na pustynię na odległość jednego dnia drogi. Przyszedłszy, usiadł pod jednym 

z janowców i pragnąc umrzeć, powiedział: "Wielki już czas, o Panie! Zabierz moje życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków". Po 
czym położył się pod jednym z janowców i zasnął. A oto anioł, trącając go, powiedział mu: "Wstań, jedz!" Eliasz spojrzał, a oto przy jego 
głowie podpłomyk i dzban z wodą. Zjadł więc i wypił, i znów się położył. Ponownie anioł Pański wrócił i trącając go, powiedział: "Wstań, 
jedz, bo przed tobą długa droga". Powstawszy zatem, zjadł i wypił. Następnie umocniony tym pożywieniem szedł czterdzieści dni i 

czterdzieści nocy aż do Bożej góry Horeb.; 2. (Ps 34 (33)):Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry; 3. (Ef 4, 30 – 5, 2) Bracia: Nie 

zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, 
uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie – wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie 
sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, 

bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na woń miłą Bogu.; 4. (J 6, 41-51) Żydzi szemrali przeciwko 

Jezusowi, dlatego że powiedział: "Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił". I mówili: "Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca 
i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem". Jezus rzekł im w odpowiedzi: "Nie szemrajcie między sobą! 
Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane 
jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, 
aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie 
wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba 
zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. 
Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata". 

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 1.08.2021 – 7.08.2021    £ 110 

Gotówka    Enfield   £ 110 

Kwiaty       £ 14,25 

 

 



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. 

SPOWIEDŹ – Okazja do spowiedzi od środy do soboty przed Mszą świętą. Adoracja Najświętszego Sakramentu od 
środy do piątku od godz. 18.00 do 18.30. W sobotę od godz. 17.00. do 18.00. 

KANCELARIA PARAFIALNA - czynna w czwartek od godz. 17.00. 

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 

15-08-2021 
WNIEBOWZIĘCIE 

NMP 

8:30 HOLTWHITES HILL WOLNA 

12:00 HOLTWHITES HILL 
Za + Waldemara Jaworskiego w 4. miesiąc po śmierci 
oraz za + Zofię Fiedorowicz. 

15:30 HOLTWHITES HILL WOLNA 
18-08-2021 

ŚRODA 18:30 HOLTWHITES HILL WOLNA 

19-08-2021 
CZWARTEK 18:30 HOLTWHITES HILL WOLNA 

20-08-2021 
PIĄTEK 

18:30 HOLTWHITES HILL 
Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane 
łaski, z prośbą do MB Nieustającej Pomocy o szczęśliwą 
podróż. 

21-08-2021 
SOBOTA 

18:00 HOLTWHITES HILL WOLNA 

22-08-2021 
XXI NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

8:30 HOLTWHITES HILL WOLNA 

12:00 HOLTWHITES HILL Dziękcz. W int. Marty i Daniela z okazji 4. rocz. urodzin. 

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 


