
POLSKA PARAFIA 

ŚWIĘTEJ RODZINY W ENFIELD 
POLISH CATHOLIC MISSION 

LPCM ENFIELD PARISH – Charity Number  1119423 
 

2 SIERPNIA 2020  XVII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A, II      31/461 

2-VIII-2020 
XVII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

9:00 Enfield/PL W intencji nowo narodzonego Franka i jego rodziców 

13:30 Enfield/PL 
W intencji Parafii, którą założył śp. ks. Krzysztof - o zgodę  
i przebaczenie, z okazji minionego niedawno 
wspomnienia świętego Krzysztofa 

15:30 Palmers Green/PL 

W intencji Arkadiusza przez wstawiennictwo MB 
Szkaplerznej  
o uzdrowienia z nałogu alkoholizmu, zdrowie i potrzebne 
łaski 

5-VIII-2020 
Środa 

10:00 Enfield/ENG Holy Family Convent intention 

6-VIII-2020 
Czwartek 

10:00 Enfield/ENG Holy Family Convent intention 

7-VIII-2020 
Piątek 

10:00 Enfield/ENG Holy Family Convent intention 

18:30 Enfield/PL 
W intencji Agnieszki Nowickiej, o dar wiary, zdrowie  
i opiekę MB 

8-VIII-2020 
Sobota 

18:00 Enfield/PL Za śp. Konstantego w 64 r.śm. 

9-VIII-2020 
XVII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

9:00 Enfield/PL Za śp. Czesławę Kaczmarek w 2 r. śm. 

13:30 Enfield/PL 
W 30 r. zawarcia sakramentu małżeństwa w intencji 
Marioli i Jacka o Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski 

15:30 Palmers Green/PL Za śp. ks. Krzysztofa Chaima 

CZYTANIA, 28.06.2020: 1. Iz 55, 1-3: Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. 
Nakłońcie uszu i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie.; 2.  Ps 145: Otwierasz rękę, karmisz nas do 
syta; 3. Rz 8, 35. 37-39: I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani 
przyszłe, ani Moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, 
która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.; 4. Mt 14, 13-21: Jezus kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć 

chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli 

wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano dwanaście pełnych koszy ułomków. 

W NASZEJ WSPÓLNOCIE WITAMY KSIĘDZA MACIEJA BROLA, WIKARIUSZA I KATECHETĘ W PARAFII ŚWIĘTEGO 

STANISŁAWA BM W ŻORACH, KTÓRY PRZEZ PIERWSZĄ POŁOWĘ SIERPNIA BĘDZIE U NAS POSŁUGIWAŁ. PO NIM NA 

NASTĘPNĄ POŁOWĘ MIESIĄCA PRZYJEDZIE KSIĄDZ ŁUKASZ DZIURA, STUDIUJĄCY LITURGIKĘ W RZYMIE. 

OBYDWU KAPŁANOM ŻYCZYMY RADOŚCI Z POBYTU W LONDYNIE I PRACY WŚRÓD EMIGRANTÓW. 

 

Ofiary 27.07.2020 – 1.08.2020     £ 405.00 

Wpłaty na konto parafialne      £ 35 

Gotówka       £ 370.00 

 

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 



 

PROBOSZCZ NA URLOPIE – Od dzisiejszej niedzieli ksiądz proboszcz będzie na urlopie. Kancelaria dalej jest nieczynna. Sprawy związane  

z sakramentami (spowiedź, odwiedziny u chorych), proszę ustalać z księżmi zastępującymi, kontaktując się z nimi telefonicznie lub mailowo. Intencje 
mszalne proszę również w ten sam sposób z księżmi ustalać. Proszę również dobrze ich traktować i zająć się nimi polską gościnnością.  
Do zobaczenia we wrześniu! 

PONOWNE OTWARCIE KAPLICY I KOSCIOŁA - Z radością ponownie otwieramy kaplicę w Enfield i kościół świętej Moniki w Palmers Green  

na liturgię z udziałem wiernych. Ciągle jednak obowiązują nas obostrzenia związane z pandemią. Proszę stosować się do nich bardzo dokładnie.  
W Enfield i Palmers Green wyglądają one podobnie. 

1. Do kaplicy będzie można wejść nie wcześniej niż 15 minut przed Mszą świętą.  

2. Przy drzwiach musimy zdezynfekować dłonie. Siadamy w wyznaczonych nam miejscach.  

3. Wierni są zobowiązani do zakrycia ust i nosa maseczką ochronną. Dzięki nim możemy zachować 1 m odległości, bez nich musielibyśmy 2 m. 

4. Obowiązuje nas ruch jednostronny. Wchodzimy i wychodzimy innymi drzwiami.  

5. W Enfield jednorazowo może się zmieścić 31 osób, w Palmers Green 56.  

6. Jeżeli mamy objawy infekcji, zostajemy w domu.  

7. Ze względu na brak miejsca na bezpieczną spowiedź, sakrament pokuty jest udzielany od kilkunastu dni w ogrodzie za kaplicą, po wcześniejszym 
umówieniu się telefonicznym.  

8. W czasie Mszy świętych opuszczamy wszystkie śpiewy, modlitwę wiernych i znak pokoju.  

9. Dzieci przez całą Mszę świętą pozostają przy rodzicach. 

10. Komunię świętą przyjmujemy przy wyjściu z kościoła po błogosławieństwie końcowym. Będzie udzielana jedynie na rękę, przy minimalnym 
kontakcie kapłana z wiernymi.  

11. Po Mszach świętych jesteśmy zobowiązania do umycia i dezynfekcji kaplicy i kościoła. To warunek naszego odprawiania Mszy świętych  
z ludem. Brak dostosowania się do tych zasad, może skutkować zamknięciem kościoła po raz kolejny. Proszę dostosować się do tych wymogów jak 
najbardziej poważnie. Dbajmy o siebie i zdrowie innych. W Palmers Green jesteśmy zobowiązani do dokładnego czyszczenia kościoła po naszej 
Mszy świętej (ławki, klamki, podłogi etc.). W kaplicy nie musimy myć podłóg. 

12. Kancelaria na razie pozostaje zamknięta. Pilne sprawy załatwiamy telefonicznie lub mailowo. W sytuacji potrzeby udzielenia sakramentu chorych, 
proszę zgłaszać poszczególne osoby tak, jak do tej pory. 

13. Potrzebujemy wolontariuszy do obsługi każdej Mszy świętej. Bez nich nie damy rady przygotować kościołów. Proszę się zgłaszać mailowo. 

14. Dalej nie obowiązuje nas w Anglii obowiązek uczestniczenia we Mszach świętych, dlatego proszę osoby starsze, które mogą pozostać  
w domach, o takie pozostanie.  

15. Nie wiemy, kiedy wrócimy do normalności, ale módlmy się o to gorąco. 

16. Proszę zachować spokój w przyjmowaniu informacji epidemiologicznych. Złość i nerwy nie pomogą w skupieniu w czasie Mszy świętej. 

ZAPRASZAM DO KPLICY ŚWIĘTEJ RODZINY W PIĄTKI, SOBOTY I NIEDZIELE!!! 

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 TRANSMITOWANYCH ONLINE 

2-VIII-2020 
XVII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

9:00 Enfield/PL W intencji nowo narodzonego Franka i jego rodziców 

13:30 Enfield/PL 
W intencji Parafii, którą założył śp. ks. Krzysztof - o zgodę  
i przebaczenie, z okazji minionego niedawno wspomnienia 
świętego Krzysztofa 

15:30 Palmers Green/PL 
W intencji Arkadiusza przez wstawiennictwo MB Szkaplerznej  
o uzdrowienia z nałogu alkoholizmu, zdrowie i potrzebne łaski 

5-VIII-2020 
Środa 

10:00 Enfield/ENG wolna 

6-VIII-2020 
Czwartek 

10:00 Enfield/ENG wolna 

7-VIII-2020 
Piątek 

10:00 Enfield/ENG wolna 

18:30 Enfield/PL W intencji Agnieszki Nowickiej, o dar wiary, zdrowie i opiekę MB 

8-VIII-2020 
Sobota 

18:00 Enfield/PL wolna 

9-VIII-2020 
XVII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

9:00 Enfield/PL wolna 

13:30 Enfield/PL wolna 

15:30 Palmers Green/PL wolna 

 

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   
(póki co wszystkie sprawy załatwiamy telefonicznie) 

Adres: 52 London  Road, EN2 6EN 


