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15 SIERPNIA 2021 NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP 

Rok B, 33/514 

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 
W int. Eryka o rozpoznanie woli Bożej, nawrócenie i 
powrót do domu oraz o łaskę przebaczenia. 

18-08-2021 
ŚRODA 18:30 HOLTWHITES HILL WOLNA 

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

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 

CZYTANIA 15.08.2021: 1. (Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab) Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak się ukazał na 
niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty; ma 
siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić Niewiastą, 
ażeby skoro porodzi, pożreć jej Dziecko. I porodziła syna – mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. 
Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: "Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie 
Boga naszego i władza Jego Pomazańca"; 2. (Ps 132, 6-7. 9-10. 13-14) Stoi Królowa po Twojej prawicy; 3. (1 Kor 15, 20-26) Bracia: Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy 
spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w 
Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi 
koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje 
stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć.; 4. (Łk 1, 39-56) Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu 
Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a 
Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: "Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc 
Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, 
poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana". 
Wtedy Maryja rzekła: "Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto 
bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. święte jest Jego imię, A Jego 
miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc 
swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, 
Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki". Maryja pozostała u niej 
około trzech miesięcy; potem wróciła do domu. 

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 8.08.2021 – 14.08.2021    £ 267,32 

Gotówka    Enfield   £ 267,32 

Kwiaty       £ 21,59 



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

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. 

MSZA CZWARTKOWA - w związku z uroczystościami pogrzebowymi wspólnoty angielskiej Msza św. w najbliższy 
 czwartek 19 sierpnia zostaje odwołana. 

KANCELARIA PARAFIALNA - w tym tygodniu kancelaria czynna wyjątkowo w środę od godz. 17.00. 

III PIĄTEK MIESIĄCA - w tym tygodniu przypada III piątek miesiąca. Zapraszamy na Mszę św. o Bożym Miłosierdziu. 

SPRZĄTANIE - zapowiadamy, że 11 września od godz. 9.30 będzie miało miejsce generalne sprzątanie naszej kaplicy. 
 Bardzo prosimy o wsparcie i liczne przybycie oraz zapraszamy do pomocy. 

 

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. 

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 

22-08-2021 
XXI NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

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 
25-08-2021 

ŚRODA 18:30 HOLTWHITES HILL WOLNA 

26-08-2021 
CZWARTEK 18:30 HOLTWHITES HILL WOLNA 

27-08-2021 
PIĄTEK 

18:30 HOLTWHITES HILL WOLNA 

28-08-2021 
SOBOTA 

18:00 HOLTWHITES HILL WOLNA 

29-08-2021 
XXII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

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 


