
POLSKA PARAFIA 
ŚWIĘTEJ RODZINY W ENFIELD 

POLISH CATHOLIC MISSION 
LPCM ENFIELD PARISH – Charity Number  1119423 

 

13 CZERWCA 2021  XI NIEDZIELA ZWYKŁA  Rok B, I  24/505 
 

13-06-2021 
XI NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

8:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Tadeusza Bajdę 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 
16-06-2021 

ŚRODA 18:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Eugenię Bejman 

17-06-2021 
CZWARTEK 18:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Władysława Mieszkian, jego rodziców  

i rodzeństwo 
18-06-2021 

PIĄTEK 
15:00 HOLTWHITES HILL ślub: Borczuch - Luty 
18:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Rozanne Lipman-Wilson 

19-06-2021 
SOBOTA 18:00 HOLTWHITES HILL Za śp. Felicję, Michała i Ireneusza Chmara 

20-06-2021 
XII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

8:30 HOLTWHITES HILL For the repose of the soul of Carlos Barroso 

11:30 HOLTWHITES HILL W intencji Oliwii z okazji 13 urodzin o Boże bł. i dary 
Ducha Świętego  

15:30 PALMERS GREEN W intencji Macieja i Doroty Barczak z okazji zawarcia 
sakramentu małżeństwa 

 

CZYTANIA, 13.06.2021:  1. Ez 17, 22-24: „Ja jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie 
wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność daje drzewu suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to 
uczynię"; 2.  Ps 92: Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże; 3. Mk 4, 26-34: "Z królestwem Bożym dzieje się tak, 
jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam 
nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. 
Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo". Mówił jeszcze: "Z czym porównamy 
królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa 
w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych 
jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu". 
 

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 31.05.2021 – 5.06.2021     £ 1182.20 
Wpłaty na konto parafialne    £ 35 
Gotówka    Enfield   £ 605.20 
     Palmers Green  £ 134 
Sklepik / Kancelaria     £ 35 / £ 60 
Ciasta       £ 313  

 



 
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. 
JUBILEUSZOWY PIKNIK PARAFIALNY – Mamy już przygotowany plan parafialnego pikniku. Kolejne spotkanie 
organizacyjne w jego sprawie odbędzie się w środę po Mszy świętej. Zapraszamy kolejne osoby do wzięcia udziału.  
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, piknik odbędzie się 4 lipca. Potrzebujemy osób do pieczenia ciast na sam 
piknik, kolejnych osób do rozłożenia sprzętu w sobotę przed piknikiem i złożenia wszystkiego po wydarzeniu. Kolejne 
osoby są potrzebne do czuwania na zmianę w nocy z soboty na niedzielę. Szukamy również nowych sponsorów oraz 
dwie osoby do ugotowania grochówki i bigosu na festyn. 
SPRZEDAŻ CIAST – Po Mszy świętej o 11:30 można nabyć ciasto domowej roboty przygotowane przez naszych 
parafian. Dochód ze sprzedaży ciast zasili budżet festynu i jego organizację. 
MSZE ŚWIĘTE W PALMERS GREEN – Z powodów wspólnotowych i finansowych Msze święte w Palmers Green 
będą odprawiane do końca tego miesiąca. Od lipca wszystkie Msze święte będą sprawowane w Enfield. Dojazd 
samochodem, autobusem W8 i W9 oraz kolejką do stacji Gordon Hill. Miejsce jest bardzo dobrze połączone  
z komunikacją  miejską, a dojście z przystanków zajmuje kilka minut.   
DRUGA TACA – W ostatnią niedzielę czerwca druga taca będzie przeznaczona na podłączenie kościoła o Internetu  
i zakup sprzętu koniecznego do dobrej jakości transmisji Mszy świętych. 
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU – Codziennie od środy do soboty pół godziny przed każdą Mszą 
świętą adoracja Najświętszego Sakramentu. W pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca na godzinę przed Mszą. 
Zapraszam do modlitwy! 
PRZYJMOWANIE KOMUNII ŚWIĘTEJ – Pilnujmy porządku przystępowania do Komunii Świętej. Idziemy od ostatniego 
do pierwszego rzędu. 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. Póki co nie przyjmujemy Komunii Świętej do ust, czekamy na 
zniesienie obostrzeń w kościołach. 
SPOWIEDŹ – Od środy do soboty przynajmniej 30 min. przed Mszą św. jest możliwość skorzystania z sakramentu 
pokuty i pojednania. W pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca na godzinę przed Mszą świętą. W niedziele 
uczestniczymy we Mszach świętych. 
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.  
ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 

20-06-2021 
XII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

8:30 HOLTWHITES HILL For the repose of the soul of Carlos Barroso 

11:30 HOLTWHITES HILL W intencji Oliwii z okazji 13 urodzin o Boże bł. i dary 
Ducha Świętego  

15:30 PALMERS GREEN W intencji Macieja i Doroty Barczak z okazji zawarcia 
sakramentu małżeństwa 

23-06-2021 
ŚRODA 18:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Tadeusza Michałka o łaskę nieba 

24-06-2021 
CZWARTEK 18:30 HOLTWHITES HILL wolna 

25-06-2021 
PIĄTEK 18:30 HOLTWHITES HILL wolna 

26-06-2021 
SOBOTA 18:00 HOLTWHITES HILL Za śp. Janusza Ilnickiego w miesiąc po śmierci 

27-06-2021 
XII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

8:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Tadeuszaa Michałka w r. urodzin 
11:30 HOLTWHITES HILL W 11 rocznicę ślubu Lucyny i Daniela  

15:30 PALMERS GREEN W intencji Kasi, Kamila i Lidii o Boże błogosławieństwo  
w nowym domu 

 
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 


