
POLSKA PARAFIA 

ŚWIĘTEJ RODZINY W ENFIELD 
POLISH CATHOLIC MISSION 

LPCM ENFIELD PARISH – Charity Number  1119423 
 

7 CZERWCA 2020  X NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A, II      22,23/453,454 

7-VI-2020 
NIEDZIELA 

TRÓJCY ŚWIĘTEJ  

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 śp. Dawida Borczucha o łaskę nieba 

8-VI-2020 
Poniedziałek  18:30 Enfield/PL 

O dary Ducha Świętego dla Mai na czas zdawania 
egzaminów maturalnych 

9-VI-2020 
Wtorek 18:30 Enfield/PL 

W intencji księdza Marka Zientka z okazji urodzin,  
o potrzebne łaski, zdrowie i dary Ducha Świętego 

10-VI-2020 
Środa 

10:00 Enfield/ENG For sister Bogumiła on the occasion of her feast day 

18:30 Enfield/PL Za śp. Kazimierza Wolanina – od syna Jacka z rodziną 

11-VI-2020 
Czwartek 

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

18:30 Enfield/PL 
W intencji Soni Ciwińskiej o uzdrowienie i Boże 
błogosławieństwo 

12-VI-2020 
Piątek 

10:00 Enfield/ENG For all the souls in purgatory 

18:30 Enfield/PL 
Za śp. Franciszka i Franciszkę Zientków, rodziców 
Byczek oraz zmarłych z pokrewieństwa 

13-VI-2020 
Sobota 

10:00 Enfield/PL 
Za solenizantów majowych: Macieja, Małgorzatę, Annę, 
Nikodema i Stanisława 

14-VI-2020 
NIEDZIELA  

BOŻE CIAŁO 

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 Mariety Maciak z okazji urodzin i imienin,  
o Boże bł., potrzbne łaski i dary Ducha Świętego  

CZYTANIA, 17.05.2020: 1. Wj 34, 4b-6. 8-9: "Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan 

pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, a uczynisz nas 
swoim dziedzictwem".; 2.  Dn 3: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże; 3. 2 Kor 13, 11-13: Łaska Pana Jezusa 
Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!; 4. J 3, 16-18: "Tak Bóg 

umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 

Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. 

Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię 

Jednorodzonego Syna Bożego". 

Ofiary 24.05.2020 – 06.06.2020     £ 225.00 

Wpłaty na konto parafialne      £ 225.00 

 

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 



 

 

SMIERĆ SIOSTRY JADWIGI – Z przykrością informuję o śmierci siostry Jadwigi Delikowskiej, która zmarła w niedzielę, 31 maja, we 
wczesnych godzinach rannych. Siostra Jadwiga chorowała od dłuższego czasu, do końca życia pozostając pogodną i radosną 
kobietą i siostrą zakonną. Ostatnio rozmawialiśmy na kilka dni przed jej śmiercią, kiedy w kaplicy powiedziała, że nigdy jeszcze nie 
przeżyła Świąt Wielkanocnych tak głęboko, jak w tym roku. Siostra Jadwiga wiele się modliła za naszą parafię i za obydwu 
posługujących w niej księży. Niech po trudach ziemskiego życia odpoczywa w pokoju wiecznym! Jej pogrzeb odbędzie się 
niebawem. Niestety ze względów epidemiologicznych będzie mógł zostać odprawiony przy zamkniętych drzwiach kaplicy. 

PODZIĘKOWANIE – Bardzo dziękuję kilkunastu osobom, które w czasie kwarantanny wspomagają finansowo naszą parafię. Dzięki 
Wam udaje się opłacać miesięcznie jedną piątą część naszych rachunków. Niech Pan Bóg Was za to wynagrodzi! Niestety w czasie 
pandemii parafia pozostała z bardzo zmniejszoną ilością wpływów finansowych. Korzystamy w tym czasie w znacznej mierze ze 
zgromadzonych wcześniej oszczędności. Bez nich nie dalibyśmy rady opłacić miesięcznych rachunków. Z kolei oszczędności bez 
regularnych wpływów wyczerpują się. Dziękuję jeszcze raz tym rodzinom i osobom, które regularnie przelewają na konto parafii 
jakiekolwiek kwoty pieniędzy! 

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. 

ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH TRANSMITOWANYCH ONLINE 

14-VI-2020 
NIEDZIELA  

BOŻE CIAŁO 

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 Mariety Maciak z okazji urodzin i imienin, o Boże bł., potrzbne łaski i dary Ducha 
Świętego  

15-VI-2020 

Poniedziałek  
18:30 Enfield/PL wolna 

16-VI-2020 

Wtorek 
18:30 Enfield/PL wolna 

17-VI-2020 
Środa 

10:00 Enfield/ENG Holy Family convent intention 

18:30 Enfield/PL wolna 

18-VI-2020 
Czwartek 

10:00 Enfield/ENG Holy Family convent intention 

18:30 Enfield/PL wolna 

19-VI-2020 
Piątek 

10:00 Enfield/ENG Holy Family convent intention 

18:30 Enfield/PL wolna 

20-VI-2020 
Sobota 

10:00 Enfield/PL wolna 

21-VI-2020 
NIEDZIELA  

10:00 Enfield/PL 
W intencji Sylwka i Eli Mikołajczyków przez wstawiennictwo Świętej Rodziny o potrzebne łaski  
i wsparcie dla ich małżeństwa i rodziny 

15:30 Palmers Green/PL wolna 

 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 


