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19 CZERWCA 2022 UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA  Rok C, II 23/555 
 

19-06-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
UROCZYSTOŚĆ 

NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA  
I KRWI CHRYSTUSA 

W intencji Kamili i Macieja z ok. 4 r. ślubu 

12:00 O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jolanty 

 PROCESJA / CORPUS CHRISTI PROCESSION 
22-06-2022 

ŚRODA / WEDNESDAY 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI W intencji Olivii i Susanny z okazji 11 urodzin 

23-06-2022 
CZWARTEK / THURSDAY 18:30 

UROCZYSTOŚĆ 
NARODZENIA 

ŚWIĘTEGO JANA 
CHRZCICIELA 

Za śp. Bronisławę o życie wieczne 

24-06-2022 
PIĄTEK / FRIDAY 18.30 

UROCZYSTOŚĆ 
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 

PANA JEZUSA 
W intencji Miłosza z przebłaganiem za popełnione czyny 

25-06-2022 
SOBOTA / SATURDAY 18:00 

WSPOMNIENIE 
NIEPOKALANEGO 

SERCA NMP 
wolna / free  

26-06-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

wolna / free 
12:00 W intencji Lucyny i Daniela Roszkowskich z ok. 12 r. ślubu 
15:30 W intencji Renaty i Zbigniewa Zygmuntów z ok. 35 r. ślubu 

 

CZYTANIA, 19.06.2022:  1. Rdz 14,18-20: W owych dniach: Melchizedek, król Szalemu, wyniósł chleb i wino;  
a ponieważ był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama, mówiąc: „Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga 
Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów”. Abram dał mu 
dziesiątą część ze wszystkiego.; 2. Ps 110: Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek; 3. 1 Kor 11,23-26: Bracia: Ja otrzymałem od Pana to, co wam 
przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: „To jest Ciało moje za was wydane. 
Czyńcie to na moją pamiątkę”. Podobnie skończywszy wieczerzę wziął kielich, mówiąc: „Ten Kielich jest Nowym Przymierzeni we Krwi 
mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę”. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, 
aż przyjdzie.; 4. Łk 9,11 b-17: A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, 
połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi. Jedli i nasycili się wszyscy, i zebrano jeszcze dwanaście koszów ułomków, które im 
zostały.  

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 5.06.2022 – 11.06.2022  £ 583.55   
Gotówka     £ 502.55 
Wpłaty na konto    £ 0 
Sklepik     £ 55  
Kwiaty     £ 26 

 

PODZIĘKOWANIE – Dziękuję wszystkim, którzy przyszli w sobotę i wysprzątali cały kościół, umyli okna i zbudowali ołtarze na 
dzisiejszą uroczystość. Dziękuję również za kwiaty do poszczególnych ołtarzy. W tym tygodniu dotarły głośniki i mikrofony, które  
w najbliższej przyszłości zostaną zamontowane w kościele. Dziękuję również grupie muzycznej za przygotowanie do niedzielnej liturgii  
i wszystkim, którzy przyczynią się do budowania wspólnoty Parafii Świętej Rodziny w Enfield. 



OFIARY NA PARAFIĘ – Zachęcam do włączenia się w Gift - Aid. Każdy podatnik może przekazywać swojej parafii ofiary w postaci 
Gift-Aid, które przynoszą rocznie 25% zwrotu podatku. Można również składać ofiary przelewem bankowym. Urząd podatkowy nie 
sprawdza kont ofiarodawców.  Parafia ani ksiądz też tego nie robi… Twoja ofiara może przynieść konkretną pomoc bez dodatkowych 
kosztów. 
UROCZYSTOŚC NARODZENIA ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA – W czwartek Uroczystość Narodzenia 
Świętego Jana Chrzciciela. Msza święta o 18:30. Zapraszam! W czwartek również Noc Świętojańska – najkrótsza 
noc w roku. 
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA – W piątek Uroczystość NSPJ. Zapraszam na Mszę 
świetą. Nie obowiązuje w tym dniu post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 
MSZE ŚWIĘTE W WAKACJE – W związku z wakacyjnymi wyjazdami i zmniejszeniem się liczby parafian latem,  
w lipcu i sierpniu Msze w niedziele będą sprawowane o 8:30 i 12:00. 
SPOWIEDŹ I PRZYGOTOWANIE DO MSZY ŚWIĘTEJ – Spowiedź w naszej parafii codziennie od środy do soboty przed Mszami 
świętymi, w soboty i pierwsze piątki na godzinę przed. Spowiedź i wszelkie inne sprawy kończymy 10 minut przed Mszą świętą, żeby 
rozpocząć Mszę świętą o czasie. To kwestia szacunku dla uczestników liturgii i przygotowania modlitewnego i technicznego przed 
Mszami. Bardzo proszę dbać o czystość szczególnie toalet, sprawdzać je również po wyjściu dzieci i zgłaszać braki np. papieru. 
DYSPENSA OD UCZESTNICZENIA WE MSZY ŚWIĘTEJ – W ostatnim czasie, po dwóch latach, została zdjęta przez Episkopat 
Anglii i Walii dyspensa od uczestniczenia we Mszy świętej ze względu na koronawirusa. Czyli obowiązek niedzielnej Mszy świętej 
dotyczy wszystkich katolików tak samo, jak przed pandemią. 
OFIARA NA KWIATY – Do przezroczystej puszki w przedsionku kościoła można składać ofiary na kwiaty do kaplicy i Ołtarzy Bożego 
Ciała. 
GRUPA BIBLIJNA - W czwartek po Mszy św. zapraszam grupę biblijną na spotkanie. 
PIKNIK RODZINNY – W najbliższy piątek po Mszy świętej, po Mszy świętej zapraszam na spotkanie organizacyjne  
w sprawie Pikniku Rodzinnego, który odbędzie się 10 lipca. Wszystkich chętnych do współpracy zachęcam do wzięcia udziału  
w spotkaniu i w Pikniku.  
DONALD TURBITT W ENFIELD - W dniach 20-26 czerwca Donald Turbitt, założyciel Mężczyzn Świętego Józefa w Polsce, UK, USA 
oraz w wielu miejscach świata, przebywać będzie z misją formacyjną w Wielkiej Brytanii. Jednym z miejsc ewangelizacji będzie Parafia 
Świętej Rodziny w Enfield. W niedzielę 26 czerwca po Mszy świętej o godzinie 15.30 tej Donald Turbitt wygłosi konferencję. Po niej 
odbędzie się uwielbienie, podczas którego nasz gość będzie posługiwał modlitwą wstawienniczą. Zapraszamy serdecznie wszystkich 
na to wydarzenie. 
DNI MŁODYCH  - Dni Młodych w Slough zbliżają się wielkimi krokami (1-3 lipca). Zapisy przez link lub skanując kod na plakatach. 
Przedłużyliśmy zapisy o jeden tydzień – zapisy trwają do 19 czerwca. Koszt: £50 od osoby. Jeśli kogoś nie stać, proszę się 
zgłosić do proboszcza. Akomodacja: Własne namioty, karimaty, wyżywienia na miejscu zapewnia organizator. 
Zapraszamy rodziców, którzy przyjadą po odbiór swoich dzieci w niedziele, aby wzięli udział w koncercie finałowym, kończącym DNI 
MŁODYCH w niedzielę o godz. 15.00. 
ŻYWY RÓŻANIEC – Róża Świętego Józefa liczy, 20 osób, Róża świętej Faustyny – również 20 osób. Kolejna zmiana tajemnic  
w pierwszą niedzielę lipca. Intencja papieska na czerwiec: W intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki 
konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu. Parafialna intencja 
ogólna: Za księdza Proboszcza, Parafian i wszystkich, którzy w tym roku przystępują w naszej parafii do świętych 
sakramentów. 
SKLEPIK -  W sklepiku do nabycia min. Nowy Testament drukowany dużą czcionką, nowe figury, krzyżyki, ikony, zaproszenia  
i pamiątki komunijne, chrzcielne, ślubne itd.  
ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH:  
 

26-06-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

wolna / free 

12:00 W intencji Lucyny i Daniela Roszkowskich z ok. 12 r. ślubu 

15:30 W intencji Renaty i Zbigniewa Zygmuntów z ok. 35 r. ślubu 

29-06-2022 
ŚRODA / WEDNESDAY 18:30 

UROCZYSTOŚĆ 
ŚWIĘTYCH SPOSTOŁÓW 

PIOTRA I PAWŁA 
W intencji Mirosława o Boże łaski 

30-06-2022 
CZWARTEK / THURSDAY 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI W intencji Gabrieli o Boże łaski 

1-07-2022 
PIĄTEK / FRIDAY 18.30 DZIEŃ POWSZEDNI wolna / free 

2-07-2022 
SOBOTA / SATURDAY 18:00 

WSPOMNIENIE 
NIEPOKALANEGO 

SERCA NMP 
wolna / free  

3-07-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

W intencji członków Roży Świętego Józefa 
12:00 Za zmarłych z rodzin Kwiatkowskich, Hamerlińskich i Surajewskich 

 

  

 

  

Duszpasterz: ks. Maciej Michałek, proboszcz; parafiaenfield@gmail.com 
tel: 07470804568 – z wyjątkiem poniedziałku (zawsze można zostawić wiadomość tekstową) 

Kancelaria: czynna w czwartki od godz. 17:00 do 18:00   
Adres: 71 John Gooch Dr, EN2 8HG 


