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24 MAJA 2020 VII NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok A, II      21/452 

24-V-2020 
VII NIEDZIELA 

WIELKANOCNA 

10:00 Enfield/PL 
W intencji Joanny Zubik z okazji 35 urodzin, o Boże bł., 
potrzebne łaski i dary Ducha Świętego oraz 
wstawiennictwo Świętej Rodziny 

15:30 Palmers Green/PL 
W intencji Bernadetty z okazji urodzin, o Boże bł., dary 
Ducha Świętego i wstawiennictwo Świętej Rodziny  

25-V-2020 
Poniedziałek  18:30 Enfield/PL 

W intencji Izabeli i Rafała Rzęsickich z okazji 5 r. ślubu,  
o Boże bł., potrzebne łaski i dary Ducha Świętego 

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

Za dziadka Jasia i mamę Anię z okazji urodzin, o Boże 
bł., zdrowie i opiekę MB dla całej rodziny 

27-V-2020 
Środa 

10:00 Enfield/ENG For the repose of the soul of sister Stella Louis 

18:30 Enfield/PL 
W intencji Mariusza Lewandowskiego z okazji 50 
urodzin, o Boże błogosławieństwo i wszelkie Boże łaski 
potrzebne do świętości dla Jubilata i jego rodziny 

28-V-2020 
Czwartek 

10:00 Enfield/ENG For the repose of the soul of the soul of sister Regina 

18:30 Enfield/PL Za śp. ks. Krzysztofa Chaima 

29-V-2020 
Piątek 

10:00 Enfield/ENG 
For sister Beata on the occasion of her feast day 
(celebrated 31st May) 

18:30 Enfield/PL Za śp. Mieczysława Kudelka w 5 r.śm. 

30-V-2020 
Sobota 

10:00 Enfield/PL 
W intencji Laury z okazji 1 urodzin o Boże bł., zdrowie  
i wszystkie potrzebne łaski 

31-V-2020 
ZESŁANIE DUCHA 

ŚWIĘTEGO 

10:00 Enfield/PL 
Za śp. ks. Krzysztofa Chaima – od grupy modlitewnej 
kobiet św. Estery i NMP,  której ksiądz Krzysztof był 
opiekunem przez 8 lat 

15:30 Palmers Green/PL 
Za solenizantów majowych: Macieja, Małgorzatę, Annę, 
Nikodema i Stanisława 

CZYTANIA, 17.05.2020: 1. Dz 1, 12-14: Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z 
Maryją, Matką Jezusa, i z braćmi Jego.; 2.  Ps 27: W krainie życia ujrzę dobroć Boga; 3. 1 P 4, 13-16: Błogosławieni 
jesteście, jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch chwały, Boży Duch na was spoczywa.; 
4. J 17, 1-11a: "Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi.” 

Ofiary z niedzieli 17.05.2020:     £ 162.00 

Wpłaty na konto parafialne      £ 162.00 

 

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 



 

 

CHWILOWA PRZERWA W TRANSMISJACH – Z przyczyn ode mnie niezależnych od poniedziałku, 1 czerwca do soboty 6 
czerwca włącznie, nie będzie transmitowanych mszy świętych na naszym parafialnym koncie facebookowym. Jednocześnie 
dziękuję wszystkim, którzy w tym czasie aktywnie biorą udział w codziennych transmisjach. Dzięki temu budujemy naszą wspólnotę.  

PODZIĘKOWANIE – Bardzo dziękuję kilkunastu osobom, które w czasie kwarantanny wspomagają finansowo naszą parafię. Dzięki 
Wam udaje się opłacać miesięcznie czwartą część naszych rachunków. Niech Pan Bóg Was za to wynagrodzi! 

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 wypowiedzi Episkopatu Anglii i Walii. 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIETA – w dalszym ciągu nie wiemy, jak i kiedy będzie się mogła odbyć w naszej parafii uroczystość Pierwszej  
Komunii Świętej. Wszystkie nasze decyzje są uzależnione od tego, czego dowiemy się od rządu brytyjskiego i przedstawicieli Kościoła  
w Anglii i Walii. Czekajcie na informacje, na bieżąco będą podawane. 

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.  

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. 

POMOC – Jest prośba pani Karoliny z Polski. Sama z trójką dzieci. Mąż ogłosił upadłość i przestał płacić alimenty. Mają jedno 500+  
i 300 zł dodatku rodzinnego. W domu jeszcze chora mama pani Karoliny. Ma nowotwór złośliwy. Nie chcą pieniędzy, potrzebują 
konkretów. Potrzeba: środków czystości i ciuchów dla: 

Dziewczynka 9 lat - 140 cm szczupła, 

Dziewczyna 18 lat - 160 cm M 

Chłopak 19 lat - 180 cm M 

Karolina rozm. 54 

Babcia rozm. 46 

Potrzeba też przewiezienia tego pod Oświęcim. Gotowe paczki podrzucajcie pod kaplicę. Gdyby ktoś miał pomysł, jak to potem 
przewieźć, dajcie znać. Dziękuję! Dziękuję też wszystkim, szczególnie z Polski i innej parafii w Londynie za pomoc już przekazaną!!! 

 

ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH ONLINE 

31-V-2020 
ZESŁANIE DUCHA 

ŚWIĘTEGO 

10:00 Enfield/PL 
Za śp. ks. Krzysztofa Chaima – od grupy modlitewnej 
kobiet św. Estery i NMP,  której ksiądz Krzysztof był 
opiekunem przez 8 lat 

15:30 Palmers Green/PL 
Za solenizantów majowych: Macieja, Małgorzatę, Annę, 
Nikodema i Stanisława 

7-VI-2020 
UROCZYSTOŚĆ 
NAJŚWIĘTSZEJ 

TRÓJCY 

10:00 Enfield/PL 
Za śp. ks. Krzysztofa Chaima – od grupy modlitewnej 
kobiet św. Estery i NMP,  której ksiądz Krzysztof był 
opiekunem przez 8 lat 

15:30 Palmers Green/PL W intencji syna Daniela Borczuch o cud uzdrowienia 
 

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 


