
POLSKA PARAFIA 

ŚWIĘTEJ RODZINY W ENFIELD 
POLISH CATHOLIC MISSION 

LPCM ENFIELD PARISH – Charity Number  1119423 
 

17 STYCZNIA 2021  II NIEDZIELA ZWYKŁA  Rok B, I       3/484 

17-01-2021 
NIEDZIELA 

9:00 Enfield/PL W intencji Andrzeja Wolanin – od brata Jacka z rodziną 

13:30 Enfield/PL 
Za śp. Józefa Szymańskiego oraz Klarę Skiba i Piotra 
Skibę 

20-01-2021 
ŚRODA 8:30 Enfield/ENG Holy Family convent intention 

21-01-2021 
CZWARTEK 8:30 Enfield/ENG Holy Family convent intention 

22-01-2021 
Piątek 

8:30 Palmers Green/PL Holy Family convent intention 

18:30 Enfield/PL W intencji Julii w 2 r. urodzin 

23-01-2021 
Sobota 18:00 Enfield/PL 

W intencji Marii Zubik z okazji urodzin, o Bożą opiekę  
i potrzebne łaski 

24-01-2021 
NIEDZIELA 

9:00 Enfield/PL Za śp. Jana Babiaka w 5 r.śm. – od córki z rodziną 

13:30 Enfield/PL W intencji Bogu wiadomej 

 

CZYTANIA, 17.01.2021:  1. 1 Sm 3,3b-10.19: Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem: „Samuelu, 
Samuelu!” Samuel odpowiedział: „Mów, bo sługa Twój słucha”. Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił 
upaść żadnemu jego słowu na ziemię.  2.  Ps 40: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę; 3. 1 Kor 6,13c-15a.17-20: 

Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że 
już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym 
ciele! 4. J 1,35-42: Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza”, to znaczy: Chrystusa. I 

przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał 

Kefas”, to znaczy: Piotr. 

 

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 10.01.2021 – 16.01.2021    £ 473.65 

Wpłaty na konto parafialne    £ 65 

Gotówka       £ 408.65 

 

KOLEJNE ZAMKNIĘCIE KOŚCIOŁÓW – Ze względu na drastycznie zwiększającą się zachorowalność i śmiertelność 
ze powodu covid-19, od poniedziałku kościół świętej Moniki w Palmers Green zostaje zamknięty. W związku z tym nie 
będzie w tym czasie transmisji z kościoła świętej Moniki. Intencje z 15:30 zostały przeniesione na inne dni. Zachęcam 
do uczestniczenia we Mszach świętych przez stronę facebookową parafii. Kaplica w Enfield pozostaje otwarta dla 
wiernych, chyba że rząd brytyjski nakaże ponowne zamknięcie. W tej chwili decyzja o zamknięciu należy do 
proboszcza danej parafii. Nie cierpimy na nadwyżkę wiernych i dbamy cały czas o higienę i dezynfekcję. 



Bardzo dziękuję za Waszą cierpliwość w ciągłych zmianach, które nas dotykają. Cieszę się, że żaden z naszych 
Parafian nie wyszedł z liturgii z wirusem. Ze względu na sytuację na świecie, a szczególnie w Anglii, ciągle szukam 
rozwiązań, które pozwolą nam utrzymać i rozwijać naszą parafię. W ostatnich miesiącach, jak sami zauważyliście, na 
Msze święte zaczęli przychodzić nowi wierni, co świadczy o naszym rozwoju i warto się teraz skupić na tym, żebyśmy 
budowali wspólnotę parafialną mimo wszystko.  

Jeśli chodzi o sprawy materialne, miniony rok zabrał nam połowę oszczędności, najbardziej w miesiącach, w których 
dochody spadały pięcio- czy sześciokrotnie. We wrześniu 2019 roku mieliśmy na koncie ok £ 40000. Udało nam się 
zwiększyć oszczędności do ok.  £ 50000, ale w ciągu kolejnych miesięcy więcej wydawaliśmy niż zbieraliśmy.  
W podobnej sytuacji są w tej chwili wszystkie parafie Polskiej Misji Katolickiej. Właściwie dopiero ostatnie tygodnie oraz 
internetowa zbiórka przyniosły nam dochody, które pozwoliły nam się trochę podnieść. Dziękuję za zaufanie Parafian  
i Waszą chęć pomocy! Zachęcam do skorzystania z możliwości standing orders. Wpłaty na konto parafialne pomogą 
nie myśleć o noszeniu przy sobie gotówki, a jednocześnie dbać finansowo o parafię nawet mimo nieobecności 
fizycznej w kościele. Cały czas aktywna jest składka na gofundme.com: https://www.gofundme.com/f/wspomoz-
polska-parafie-support-polish-parish?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=p_cp%20share-
sheet&fbclid=IwAR1_uFuei6eCJ1djWWvZy_eImKSs84s5Y6EXJSs3oAcQL8GEy7neDptmmoM 

ZBIÓRKA NA BUDYNEK GOSPODARCZY – do koszyka przy wyjściu można wrzucić pieniądze, które przeznaczymy 
na zakup budynku gospodarczego, (sheda). 

POMOC DLA BRATA SIOSTRY WIOLETTY - Brat siostry Wioletty, która przez kila lat pracowała w zakrystii w Enfield, 
ale również prowadziła katechezy dla najmłodszych dzieci i znała bardzo dobrze wszystkich parafian i ich rodziny, stracił 
w pożarze prawie wszystko. Jeśli możecie, pomóżcie mu odbudować zakład pracy. Straty są olbrzymie, ale przynajmniej 
tyle możemy zrobić. Link do zrzutki: https://zrzutka.pl/sh4t7u 

ZAPISY DO PARAFII – Na stronie parafii, w zakładce „kancelaria” jest dostępny nowy formularz zapisu do parafii. 
Można go ściągnąć, wydrukować, wypełnić i przynieść do kancelarii lub oddać po Mszach świętych. Zachęcam do 
zapisów tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. 

MODLITWA ZA PARAFIĘ I JEJ RODZINY -  W roku poświęconym w Kościele Świętemu Józefowi, zachęcam do 
codziennego odmawiania w rodzinach Litanii do Świętego Józefa, Patrona rodzin i opiekuna Kościoła Świętego. 

SPOTKANIE DZIECI KOMUNIJNYCH – Z przyczyn ode mnie niezależnych spotkania dzieci komunijnych w kaplicy 
zostają zawieszone. Za to zapraszam dzieci w ramach przygotowań na Msze święte tymczasowo w piątki o 18:30. 

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. 

POMOC MATERIALNA – Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne składane na utrzymanie naszej parafii! Bez nich 
nie moglibyśmy funkcjonować. 

 

ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 

24-01-2021 
NIEDZIELA 

9:00 Enfield/PL Za śp. Jana Babiaka w 5 r.śm. – od córki z rodziną 

13:30 Enfield/PL W intencji Bogu wiadomej 
27-01-2021 

ŚRODA 8:30 Enfield/ENG Holy Family convent intention 

28-01-2021 
CZWARTEK 8:30 Enfield/ENG Holy Family convent intention 

29-01-2021 
Piątek 

8:30 Palmers Green/PL Holy Family convent intention 

18:30 Enfield/PL 
O udany przebieg operacji i szczęśliwe rozwiązanie dla 
Hukałowiczów 

30-01-2021 
Sobota 18:00 Enfield/PL Za śp Adama Suchomlinow 

31-01-2021 
NIEDZIELA 

9:00 Enfield/PL 
W intencji Jolanty z okazji urodzin, o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski 

13:30 Enfield/PL Za śp. Stanisławę Kwiatkowską w 5 r.śm. 
 

 

 

 
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 19:00   

Adres: 52 London  Road, EN2 6EN 


