
POLSKA PARAFIA 
ŚWIĘTEJ RODZINY W ENFIELD 

POLISH CATHOLIC MISSION 
LPCM ENFIELD PARISH – Charity Number  1119423 

 

11 KWIETNIA 2021  NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Rok B, I 15/496 
 

11-04-2021 
NIEDZIELA BOŻEGO 

MIŁOSIERDZIA  

8:30 HOLTWHITES HILL Za śp. ojca Witolda Bejmana w 31 r.śm. 
11:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Eugeniusza, Tadeusza i Janinę Wołoszyn w r.śm. 
15:30 PALMERS GREEN Za śp. Dawida Borczucha w 1 r.śm. 

14-04-2021 
ŚRODA 18:30 HOLTWHITES HILL Za  śp. Janinę Korską o życie wieczne 

15-04-2021 
CZWARTEK 18:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Ryszarda Wysockiego 

16-04-2021 
PIĄTEK  18:30 HOLTWHITES HILL W pewnej intencji dla rodzin Susabowskich  

i Sosabowskich 
17-04-2021 
SOBOTA 18:00 HOLTWHITES HILL W intencji Hani z okazji 12 urodzin o Boże bł., potrzebne 

łaski i opiekę Matki Bożej 

18-04-2021 
III NIEDZIELA 

WIELKANOCNA 

8:30 HOLTWHITES HILL W intencji Piotra Szydłowskiego z okazji urodzin 

11:30 HOLTWHITES HILL 
W intencji Sherifa z okazji 40 urodzin, o Boże 
błogosławieństwo, otwarcie serca, opiekę Najświętszej 
Maryi Panny każdego dnia 

15:30 PALMERS GREEN Za śp. Władysława, Rozalię, syna Leszka i córkę Marię 
Koników 

 

CZYTANIA, 11.04.2021:  1. Dz 4, 32-35: Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał 
swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne.; 2.  Ps 118: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny; 3. 1 J 5, 1-6: Wszystko 
bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A któż 
zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?; 4. J 20,19-31: Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: 
"Pan mój i Bóg mój!" Powiedział mu Jezus: "Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli,  
a uwierzyli". 

 
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 4.04.2021 – 11.04.2021     £ 1,676.61  
Wpłaty na konto parafialne    £ 115 
Ofiara Wielkanocna  Enfield   £ 1,102.21+ PLN 1 
     Palmers Green  £ 123.50 
Poniedziałek Wielkanocny    £ 335.90  

 

 

FR DANIEL HUMPHREYS – W dzisiejszą Niedzielę Miłosierdzia homilie głosi ks. Daniel Humphreys, proboszcz parafii 
Matki Bożej z Góry Karmel i Świętego Jerzego w Enfield. To on jego parafii wynajmujemy naszą kaplicę. 

 



PODZIĘKOWANIE – Bóg zapłać za każdą pomoc finansową oraz jakąkolwiek pomoc materialną, poświęcony dla 
parafii czas, umiejętności, uśmiech i dar serca. Zachęcam do zaangażowania na rzecz parafii. Każda para rąk jest 
potrzebna. 

SPRZĄTANIE – W najbliższą sobotę zapraszam wszystkich, którzy mogą pomóc w sprzątaniu kościoła oraz rozłożeniu 
i schowaniu Bożego Grobu. 

DZIECI KOMUNIJNE – Najbliższa Msza święta z udziałem dzieci komunijnych zostanie odprawiona w środę  
o 18:30. Wszystkich Parafian z Palmers Green zapraszam do naszej nowej kaplicy! 

KSIĄDZ REKTOR W PARAFII – W niedzielę, 18 kwietnia, naszą parafię odwiedzi i wygłosi homilię ks. Prałat Stefan 
Wylężek, rektor PMK. 

BIURO PARAFIALNE – Biuro parafialne jest czynne w czwartki w godzinach 17:00-18:00.  
MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE I WOLNE INTENCJE MSZY – Odkąd mamy możliwość uczestniczenia we 

Mszy świętej częściej niż raz w 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). 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 można w tej chwili wpłacać na numer konta parafialnego. 

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. 
WIADOMOŚĆ OD SIOSTRY WIOLETTY – „W geście życzliwości Ksiądz umieścił wiadomość na Facebooku,  
a także dał ogłoszenie o tragedii, która dotknęła w połowie stycznia br. mojego brata Andrzeja, gdzie w pożarze 
budynku gospodarczego służącego mu jako warsztat pracy praktycznie stracił cały swój dobytek. W odpowiedzi 
na ten apel wiele osób z Parafii odpowiedziało, wysyłając finansowe wsparcie. Za tę pomoc chcę wyrazić moją 
ogromną wdzięczność, pisząc tych kilka słów. Z pieniędzy, które dzięki ludzkiej życzliwości udało się zebrać 
bratu, był w stanie własnymi siłami odbudować zniszczony budynek i zakupić niezbędny do jego pracy 
podnośnik do dachówki. Choć ten budynek jest mniejszy od poprzedniego, ale wystarczający, by zabezpieczyć 
w nim samochód dostawczy i narzędzia. Nie jest on jeszcze całkiem skończony, tak jak by sobie tego życzył, bo 
nie ma na tyle funduszy, ale na chwilę obecną tak musi być. Chcę też poinformować, że zamówiłam Mszę św. 
przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej w dn. 29 kwietnia za Księdza i wszystkich Dobrodziejów 
chcę w ten sposób wyrazić moją wdzięczność za to duchowe i materialne wsparcie dla mojego brata. 
W Oktawie Wielkanocy przesyłam najlepsze życzenia. Niech Zmartwychwstały Jezus błogosławi.  
Pozdrawiam Księdza i całą Parafię, S. Wioletta”. 
ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 

18-04-2021 
III NIEDZIELA 

WIELKANOCNA 

8:30 HOLTWHITES HILL W intencji Piotra Szydłowskiego z okazji urodzin 

11:30 HOLTWHITES HILL 
W intencji Sherifa z okazji 40 urodzin, o Boże 
błogosławieństwo , otwarcie serca, opiekę Najświętszej 
Maryi Panny każdego dnia 

15:30 PALMERS GREEN Za śp. Władysława, Rozalię, syna Leszka i córkę Marię 
Koników 

21-04-2021 
ŚRODA 18:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Ryszarda Wysockiego 

22-04-2021 
CZWARTEK 18:30 HOLTWHITES HILL wolna 

23-04-2021 
PIĄTEK  18:30 HOLTWHITES HILL wolna 

24-04-2021 
SOBOTA 18:00 HOLTWHITES HILL Za śp. Adama Gawrońskiego w 1 r. śm. 

25-04-2021 
IV NIEDZIELA 

WIELKANOCNA 

8:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Mateusza Ojrzyńskiego w r. urodzin 

11:30 HOLTWHITES HILL 
W intencji Sherifa z okazji 40 urodzin, o Boże 
błogosławieństwo, otarcie Serca, opiekę Najświętszej 
Maryi Panny każdego dnia 

15:30 PALMERS GREEN W intencji Joanny Kurasz z okazji urodzin 

 

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 


