
POLSKA PARAFIA 
ŚWIĘTEJ RODZINY W ENFIELD 

POLISH CATHOLIC MISSION 
LPCM ENFIELD PARISH – Charity Number  1119423 

 

30 MAJA 2021  NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY  Rok B, I 22/503 
 

30-05-2021 
NIEDZIELA 

NAJŚWIĘTSZEJ 
TRÓJCY 

8:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Dawida Borczuch w I r. śm. 
11:30 HOLTWHITES HILL W intencji Stanisława Borek z okazji 60 urodzin 
15:30 PALMERS GREEN Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące 

2-06-2021 
ŚRODA 

9:30 ISLINGTON 
CREMATORIUM pogrzeb: Katarzyna Maria Bester 

18:30 HOLTWHITES HILL W intencji Estery z okazji 27 urodzin, o Boże bł.  
i opiekę Świętej Rodziny 

3-06-2021 
CZWARTEK 18:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Bogusława Gawdę w miesiąc po śmierci 

4-06-2021 
PIĄTEK 18:30 HOLTWHITES HILL Za dusze w czyśćcu cierpiące 

5-06-2021 
SOBOTA 18:00 HOLTWHITES HILL Za śp. Leonardę Bogdan w 2 r.śm. 

6-06-2021 
NAJŚWIĘTSZEGO 

CIAŁA I KRWI 
CHRYSTUSA 

8:30 HOLTWHITES HILL O powrót do zdrowia męża Jana Drzewieckiego 

11:30 HOLTWHITES HILL W intencji Joanny Gil o Boże błogosławieństwo  
i potrzebne łaski 

15:30 PALMERS GREEN Za śp. Krystynę Domieniecką 
 

CZYTANIA, 30.05.2021:  1. Pwt 4, 32-34. 39-40: Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na 
niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego.; 2.  Ps 33: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana; 3. Rz 8, 14-17: Nie 
otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za 
synów, w którym możemy wołać: "Abba, Ojcze!"; Mt 28, 16-20: Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, 
tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus 
podszedł do nich i przemówił tymi słowami: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc  
i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je 
zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia 
świata". 

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 24.05.2021 – 29.05.2021    £ 988.99 
Wpłaty na konto parafialne    £ 160 
Gotówka    Enfield   £ 403.52 
     Palmers Green  £ 231.70 
Sklepik / Kwiaty     £ 72 / £ 30 
Piątek       £ 91.77  

 



 
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. 
FESTYN PARAFIALNY – Z okazji 10-lecia istnienia naszej parafii  organizujemy parafialny festyn. Odbędzie się on  
w niedzielę, 4 lipca. Każdy, kto chciałby włączyć się w pomoc w organizacji festynu, proszony jest o kontakt z Edytą Szal 
– 07749901485 lub Magdą Pietroń – 07895636111. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w środę po Mszy świętej. 
I KOMUNIA ŚWIĘTA – Wczoraj 26 dzieci po raz przyjęło sakrament Eucharystii. Dziękujemy wszystkim za pomoc  
w przygotowaniach, organizacji, sprzątaniu, dekoracji kościoła i służbie liturgicznej. Rodzicom dziękuję za sakramentalne 
przygotowanie do tej uroczystości, a dzieciom życzę głębokiej miłości do Pana Jezusa Eucharystycznego. W tym 
tygodniu dzieci są obecna z rodzicami na Mszach świętych, ponieważ trwa Biały Tydzień. 
POMOC BYŁEJ PARAFIANCE – Dziękuję za zeszłotygodniową zbiórkę na rzecz naszej byłej parafianki. Zebraliśmy 
£ 425. Parafia dołożyła £ 125, więc pani ta otrzymała od nas łącznie £ 600, za co nam bardzo dziękuje i obiecuje 
modlitwę w naszej intencji. 
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU – Codziennie od środy do soboty pół godziny przed każdą Mszą 
świętą adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapraszam do modlitwy! 
SPOWIEDŹ – Od środy do soboty przynajmniej 30 min. przed Mszą św. jest możliwość skorzystania z sakramentu 
pokuty i pojednania. W niedziele uczestniczymy we Mszach świętych. 
SPRAWY KANCELARYJNE – Przy załatwianiu spraw kancelaryjnych, związanych z oczywistościami katolickimi, 
proszę nie używać argumentu „koperty, która wszystko załatwi”. Nie załatwi. Co jakiś czas pojawiają się telefony osób, 
które chcą użyć księdza do wystawienia fikcyjnych zaświadczeń informujących o przynależności do wspólnoty parafialnej 
i uczestniczenia w życiu sakramentalnym tej wspólnoty. Nie podpisuję nieprawdy, tym bardziej nie będę kłamał za 
pieniądze, chociaż ciągle zdarzają się osoby błędnie myślące, że to jedyny cel mojej obecności w parafii. 
KONTAKT – Bardzo proszę w sprawach parafialnych, takich jak intencje mszalne, pisać w emailach. Zbyt wiele 
możliwości kontaktu z parafią powoduje bałagan informacyjny i opóźnienia w kontakcie. Nie trzeba również tej samej 
wiadomości pisać w emailu, wiadomości na FB parafii, prywatnym koncie FB proboszcza, w smsie oraz osobiście. 
Proszę wybrać emaila i opisać konkretną sprawę.  
WOLNE INTENCJE MSZY – Zachęcam do rezerwowania Mszy świętych. Najbliższe wolne intencje są w ostatnich 
dniach czerwca. 
 
ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 

6-06-2021 
NAJŚWIĘTSZEGO 

CIAŁA I KRWI 
CHRYSTUSA 

8:30 HOLTWHITES HILL O powrót do zdrowia męża Jana Drzewieckiego 

11:30 HOLTWHITES HILL W intencji Joanny Gil o Boże błogosławieństwo  
i potrzebne łaski 

15:30 PALMERS GREEN Za śp. Krystynę Domieniecką 

9-06-2021 
ŚRODA 

10:15 ISLINGTON 
CREMATORIUM pogrzeb: Andrew Justat 

18:30 HOLTWHITES HILL O zdrowie dla babci Józefy Siedlarz – od wnuka i rodziny 
10-06-2021 

CZWARTEK 18:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Józefę Korską w 2 miesiące po śmierci 

11-06-2021 
PIĄTEK 18:30 HOLTWHITES HILL 

W intencji Marcela z okazji urodzin, dziekczynna za dar 
życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., potrzebne 
łaski i opiekę Świętej Rodziny 

12-06-2021 
SOBOTA 18:00 HOLTWHITES HILL Za śp. Stefana Malinowskiego 

13-06-2021 
X NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

8:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Tadeusza Bojdę w 3 miesiące po śmierci 

11:30 HOLTWHITES HILL W intencji Sebastiana i Julii z okazji urodzin, o Boże bł., 
potrzebne łaski i opiekę Świętej Rodziny 

15:30 PALMERS GREEN Za śp. Eugenię Bejman o łaskę zbawienia 

 

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 


