
POLSKA PARAFIA 
ŚWIĘTEJ RODZINY W ENFIELD 

POLISH CATHOLIC MISSION 
LPCM ENFIELD PARISH – Charity Number  1119423 

 

7 MARCA 2021  III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok B, I 10/491 
 

7-03-2021 
III NIEDZIELA 

WIELKIEGO POSTU 

8:30 HOLTWHITES HILL W intencji Alana w dnu I urodzin (od dziadków) 
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, prosząc 
również o zbawienie dla zmarłego taty Andrzeja 

10-03-2021 
ŚRODA 18:30 HOLTWHITES HILL Za dusze w czyśćcu cierpiące 

11-03-2021 
CZWARTEK 18:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Kazimierza o życie wieczne 

12-03-2021 
PIĄTEK 18:30 HOLTWHITES HILL W intencji Moniki z okazji 53 urodzin, o Boże błogosławieństwo  

i relację z żywym Bogiem 
13-03-2021 

Sobota 18:00 HOLTWHITES HILL Za śp. Urszulę Proszowską w rocznicę urodzin  

14-03-2021 
IV NIEDZIELA 

WIELKIEGO POSTU 

8:30 HOLTWHITES HILL Za sp. Eugeniusza Tomasiewicza w r. śm. oraz śp. Jana 

11:30 HOLTWHITES HILL W podziękowaniu za pomoc i wsparcie dla pracodawców oraz  
o dalszą owocną współpracę 

15:30 PALMERS GREEN Za śp. Franciszka Pogwizda w r.śm. 

CZYTANIA, 7.03.2021:  1. Wj 20,1-17: W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa: „Ja jestem Pan, twój Bóg, którym cię 
wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie”. 2.  Ps 19: Słowa Twe, Panie, dają 
życie wieczne; 3. 1 Kor 1,22-25: Bracia: Gdy Żydzi żądają, znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa 
ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród 
Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa 
mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. 4. J 2,13-25: W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali 
woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, 
powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych 
zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska”. 

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 1.03.2021 – 6.03.2021     £ 604.29 
Wpłaty na konto parafialne    £ 160 
Gotówka  Enfield     £ 354.14 
   Palmers Green    £ 142.16  

 

 

DZIEŃ KOBIET – z okazji przypadającego jutro Dnia Kobiet, wszystkim Paniom życzę radości z życia z Waszymi mężczyznami! Przy wejściu 
do kościoła czeka na Panie mała niespodzianka, również od Pań. Proszę odebrać. 

PRZEPROWADZKA – Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w tym tygodniu pomogli w pracach parafialnych. W tym tygodniu wymieniliśmy 
welon na Tabernakulum. Dziękuję za uszycie pani Elżbiecie Kowalskiej! Prócz tego nasze parafianki zamówiły materiały na przykrycie 
ołtarza, wyprały kilka ornatów oraz odświeżyły kaplicę. Zmieniliśmy świece olejowe na woskowe. Otrzymaliśmy również od polskiej parafii 
prawie nowy konfesjonał, który będzie wymagał przywiezienia z Bristolu oraz małej przeróbki. Kolejne prace zostały wykonane w biurze. 
Otoczenie zbudowanego sheda nabiera blasku. Wczoraj zostało wykonane przejście  do szopy, wyrzucona stara siatka ogrodzeniowa  



i wymieniona na drewniany płot i bramkę. Uporządkowaliśmy do końca archiwalne formularze GIFT-AID . Sprawy finansowe parafii są 
przygotowywane przez poszczególnych członków rady administracyjnej parafii oraz zostaną podane do wiadomości w odpowiednim czasie. 
Prócz tego zgłosiły się nowe osoby, które są chętne do pomocy i pojawiają się u nas nowi wierni. Wprowadzone zostały nowe nabożeństwa, 
do udziału w których zapraszamy. Za każdą pomoc w tym tygodniu – WIELKIE BÓG ZAPŁAĆ!!! Budujmy tak dalej naszą wspólnotę 
parafialną. 

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA – Zapraszam kilka osób w sobotę na godz. 9 do sprzątania kościoła. Chętnych proszę o zapisanie się  
w przedsionku kościoła.  

TRIDUUM PASCHALNE – Porządek obchodów Świętego Triduum Paschalnego: ╬ Wielki Czwartek -19:00, ╬ Wielki Piątek – Droga 
Krzyżowa i Liturgia Męki Pańskiej – 15:00, ╬ Wigilia Paschalna – 20:00. Panów chętnych do służby w czasie Triduum Paschalnego proszę  
o zgłoszenie się. Nie trzeba znać się na służbie liturgicznej. 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W BOŻYM GROBIE – W trosce o bezpieczeństwo Najświętszego Sakramentu  
i możliwość wystawienia Go do publicznej adoracji w Boży Grobie, proszę rozważyć możliwość spędzenia czasu na modlitwie przed 
Najświętszym Sakramentem w Wielki Piątek i Wielką Sobotę i wpisania się na listę adorujących. Na każdą godzinę potrzeba przynajmniej 
trzech osób lub rodzin. W Wielki Piątek adoracja będzie trwała do godz. 19:00, natomiast w Wielką Sobotę od 9:00 do 20:00. 

ZBIÓRKA NA KWIATY DO BOŻEGO GROBU – do przezroczystych skarbonek można składać ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.  
Z pozostałych pieniędzy jeśli takie będą, będziemy po Wielkanocy kupować kwiaty do kościoła.  

BIURO PARAFIALNE – biuro parafialne jest prawie skończone i czynne w czwartki w godzinach 17:00-18:00.  
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.  

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. 

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE I WOLNE INTENCJE MSZY – Odkąd mamy możliwość uczestniczenia we Mszy świętej częściej niż 
razw tygodniu, zachęcam do tego i do ofiarowywania Mszy w intencjach siebie czy swoich bliskich (rocznicowych, jubileuszowych,  
w rocznice urodzin, ślubów czy śmierci, o zdrowie etc). 

NOWE RESTRYKCJE NA CZAS WIELKIEGO TYGODNIA - The theological meaning found through the celebrations of Holy 
Week with their richness of sign and symbol have to be tempered by the provision that the Church in England and Wales 
is part of a broader community in which the possibilities of virus transmission are still high. Therefore the general 
guidance for the safety of those participating in acts of worship have to be strictly adhered to. These include: 

• The wearing of face coverings in church by the faithful (unless the person has a valid 
exemption from this regulation) 
• Social distancing of people within the church building 
• Stewarding of the church premises to assist the faithful whilst in church 
• Frequent hand cleansing, either with sanitiser or washing 
• Suitable one-way systems in the building to prevent excessive interaction between 
people from different households or bubbles 
• Good ventilation of the church building to refresh the air quality within 
• Cleaning of the church building after each act of public worship 
• The timely dispersing of the faithful after the acts of worship avoiding congregating 
in car parks or on the streets outside the church. 
Because of the nature of the Holy Week Liturgies, a small number of ministers to assist the priest is permitted.  
ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 

14-03-2021 
IV NIEDZIELA 

WIELKIEGO POSTU - 
NIEDZIELA RADOŚCI 

8:30 HOLTWHITES HILL Za sp. Eugeniusza Tomasiewicza w r. śm. oraz śp. Jana 

11:30 HOLTWHITES HILL W podziękowaniu za pomoc i wsparcie dla pracodawców oraz  
o dalszą owocną współpracę 

15:30 PALMERS GREEN Za śp. Franciszka Pogwizda w r. śm. 
17-03-2021 

ŚRODA 18:30 HOLWHITES HILL Za śp. Janusza Rekiel o łaskę przebaczenia grzechów i życie 
wieczne 

18-03-2021 
CZWARTEK 18:30 HOLTWHITES HILL Za sp. Kornelię w kolejną rocznicę śmierci 

19-03-2021 
PIĄTEK - 

UROCZYSTOŚĆ 
ŚWIĘTEGO JÓZEFA 

18:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Andrzeja Wojtasa w 6 r. śm. 

20-03-2021 
Sobota 18:00 HOLTWHITES HILL Za śp. Urszulę Proszowską w rocznicę urodzin  

21-03-2021 
V NIEDZIELA 

WIELKIEGO POSTU 

8:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Ryszarda Wysockiego w 2 miesiące po śmierci 
11:30 HOLTWHITES HILL W intencji Józefy z okazji imienin 
15:30 PALMERS GREEN Za śp. Marka Sobieskiego w 8 r. śm. 

 

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 


