
POLSKA PARAFIA 
ŚWIĘTEJ RODZINY W ENFIELD 

POLISH CATHOLIC MISSION 
LPCM ENFIELD PARISH – Charity Number  1119423 

 

21 LUTEGO 2021  I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok B, I 8/489 
 

21-02-2021 
I NIEDZIELA 

WIELKIEGO POSTU 

8:30 HOLTWHITES HILL Za śp. tatę i teścia Andrzeja Drzymalskiego 

11:30 HOLTWHITES HILL W intencji  Alexa i Justina z ok. urodzin, o potrzebne łaski 
i opiekę MB 

15:30 PALMERS GREEN W intencji Adama z okazji urodzin, o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski 

24-02-2021 
ŚRODA 

9:30 Islington 
Crematorium pogrzeb 

18:30 HOLTWHITES HILL W intencji Denisa i jego całej rodziny o zdrowie  
i uzdrowienie 

25-02-2021 
CZWARTEK 18:30 HOLTWHITES HILL wolna  
26-02-2021 

PIĄTEK 18:30 HOLTWHITES HILL wolna 
Droga Krzyżowa 

27-02-2021 
Sobota 18:00 HOLTWHITES HILL O uzdrowienie w rodzinie 

28-02-2021 
II NIEDZIELA 

WIELKIEGO POSTU 

8:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Teresę i Stanisława Kaliszewskich 

11:30 HOLTWHITES HILL W intencji  ks. Proboszcza i Parafian o Boże 
błogosławieństwo w nowym miejscu  

15:30 PALMERS GREEN O Boże bł. i dary Ducha Świętego dla Tomasza w 48 
urodziny i Oscara w 17 urodziny 

CZYTANIA, 21.02.2021:  1. Rdz 9,8-15: Zawieram z wami przymierze tak, iż nigdy już nie zostanie zgładzona żadna 
istota żywa wodami potopu i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię”. Po czym Bóg dodał: „A to jest znak 
przymierza, które Ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę na 
obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną i ziemią. 2.  Ps 25: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność; 3. 1 P 3,18-22 
Najdrożsi: Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; 
zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. 4. Mk 1,12-15: Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. 
Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po 
uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo 
Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. 
 

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 14.02.2021 – 20.02.2021    £ 2367.55 
Wpłaty na konto parafialne    £ 70  
Gotówka       £ 457.40 
Popielec + Piątek      £ 340.15 
Zbiórka na sheda  - indywidualna gotówka   £ 1500  



 

 

PRZEPROWADZKA – Dziękuję wszystkim, którzy w ostatnich dniach pomogli w przeprowadzce!  
Piotrowi Sobkowi za materiały do malowania biura, Maćkowi Szalowi za malowanie biura, przeprowadzkę biura i pomoc  

w przygotowaniu wylewki do sheda, Hubertowi Szalowi za malowanie biura i przeprowadzkę, Bogdanowi Gołębiowi za 
malowanie biura. Andrzejowi  Piotrowskiemu za prace wykończeniowe w biurze. Miłoszowi Krawczykowi i Michałowi Woźnicy 
za samochód i pomoc w przeprowadzce. Łukaszowi Łęckiemu za pomoc w przeprowadzce. Wojciechowi Jeleniowi za 
zorganizowanie prac przy wylewce do sheda  i pokierowanie pracami oraz materiały! Andrzejowi Mikłusiakowi i firmie Interskills 
Solutions LTD za piasek i cement.  Adamowi i Januszowi Borkom za pracę przy wylewce, Marianowi Jagielle za prace przy 
wylewce, Agnieszce Jagielle za pomoc w przeprowadzce, prace w biurze oraz udekorowanie kościoła na Wielki Post. Pawłowi  
Dorochowiczowi za pomoc w przeprowadzce i wylewce, Piotrowi  Zubikowi za pomoc w zebraniu panów do pomocy przy 
przeprowadzce i załatwienie samochodu oraz pomoc w pracach przy wylewce. Wojciechowi Prajsowi za pracę przy wylewce. 
Księdzu Leszkowi Bubie, księdzu Michałowi Szyszce, Pawłowi Kowalskiemu i Piotrowi Nowickiemu za pomoc finansową w 
zakupie sheda oraz wszystkim Parafianom i Sympatykom za każdy gest dobroci oraz finansową pomoc w ostatnich tygodniach! 
Joanie Kurasz za segregatory do biura oraz za segregację archiwum parafialnego, Annie Jędrych za segregację archiwum 
parafialnego. Edycie Szal za pomoc w przeprowadzce, biurze, zakrystii, kościele i ogarnięcie ludzi. 

ZMIANA DOTYCHCZASOWEGO ADRESU PARAFII –. Dojazd do kaplicy Our Lady of Walsingham and The English Martyrs 
na Holtwhites Hill w Enfield, 71 John Gooch Dr, EN2 8HG jest możliwy autobusami: W9  (zatrzymuje się pod samym budynkiem 
kościoła – na żądanie) oraz W8 (spod McDonalds lub Civic Centre; 3 minuty na piechotę od przystanku na Lavender Hill) i kolejką do 
stacji Gordon Hill, a stamtąd 3 minuty na piechotę. 

DROGA KRZYŻOWA – W każdy piątek po Mszy świętej zapraszam na nabożeństwo Drogi Krzyżowej. 
OBRAZ ŚWIĘTEJ RODZINY – do nowej kaplicy został zamówiony obraz Świętej Rodziny, która patronuje naszej parafii. Obraz jest 

w tracie malowania. Parafia nie musi ponosić kosztów namalowania i oprawienia obrazu. 
PODZIĘKOWANIE ZA POMOC FINANSOWĄ – Bóg zapłać za każdą pomoc finansową! Zachęcam do skorzystania z możliwości 

standing orders. Wpłaty na konto parafialne pomogą nie myśleć o noszeniu przy sobie gotówki, a jednocześnie dbać finansowo  
o parafię nawet mimo nieobecności fizycznej w kościele.  

STEWARDZI – W związku z sytuacją pandemiczną przypomnę o kilku zasadach, które obowiązują nas, jeśli uczestniczymy w liturgii. 
Przy wejściu do kościoła dezynfekujemy dłonie oraz wpisujemy się na listę track and trace. Zajmujemy miejsca od pierwszych 
rzędów, zostawiając dwa wolne miejsca, które zamykają nasza social bubble lub dwa wolne, jeśli jesteśmy sami (X). Wychodząc  
z kościoła używamy wyjścia z lewej strony prezbiterium, ponieważ obowiązuje nas ruch jednostronny. Jeśli w kościele jest mało 
osób, możemy skorzystać z tego samego wyjścia, którym weszliśmy. Pamiętajmy również o zachowaniu czystości w toaletach  
i wszystkich pomieszczeniach, należących do kościoła. Dajmy naszym gospodarzom dobry przykład używania tego miejsca. Niech 
będzie ono dla nas wszystkich nie tylko Bożym domem, ale również naszym duchowym domem. Proszę również, aby zawsze były 
obecne osoby, które będą pełniły rolę stewardów. 

MODLITWA ZA PARAFIĘ I JEJ RODZINY -  W roku poświęconym w Kościele Świętemu Józefowi, zachęcam do codziennego 
odmawiania w rodzinach Litanii do Świętego Józefa, Patrona rodzin i opiekuna Kościoła Świętego. 

ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 

28-02-2021 
II NIEDZIELA 

WIELKIEGO POSTU 

8:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Teresę i Stanisława Kaliszewskich 

11:30 HOLTWHITES HILL W intencji  ks. Proboszcza i Parafian o Boże 
błogosławieństwo w nowym miejscu  

15:30 PALMERS GREEN O Boże bł. i dary Ducha Świętego dla Tomasza w 48 
urodziny i Oscara w 17 urodziny 

3-03-2021 
ŚRODA 18:30 HOLWHITES HILL 

W intencji Franciszka w dniu urodzin, z podziękowaniem 
Panu Bogu i MB Fatimskiej za dar życia, z prośbą o dary 
Ducha Świętego, Boże bł. i opiekę MB oraz św. 
Franciszka  

4-03-2021 
CZWARTEK 18:30 HOLTWHITES HILL wolna 

5-03-2021 
PIĄTEK 18:30 HOLTWHITES HILL O dar jedności w Kościele Świętym 

6-03-2021 
Sobota 18:00 HOLTWHITES HILL Za śp. Leona Dydymskiego w 18 r.śm. 

7-03-2021 
III NIEDZIELA 

WIELKIEGO POSTU 

8:30 HOLTWHITES HILL wolna 

11:30 HOLTWHITES HILL W intencji Lucyny  z okazji 37 urodzin, o Boże bł. i opiekę 
MB 

15:30 PALMERS GREEN W intencji Aleksandry i Karola oraz ich zmarłego dziecka, 
proszą c również o zbawienie dla zmarłego taty Andrzeja 

 
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 


