
POLSKA PARAFIA 

ŚWIĘTEJ RODZINY W ENFIELD 
POLISH CATHOLIC MISSION 

LPCM ENFIELD PARISH – Charity Number  1119423 
 

14 LUTEGO 2021  VI NIEDZIELA ZWYKŁA  Rok B, I       7/488 

14-02-2021 
VI NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

9:00 ENFIELD/PL 
W intencji Magdaleny i Krzysztofa Pietroń z okazji 12 r. 
ślubu 

13:30 ENFIELD/PL 
O zdrowie, Boże bł. i opiekę MB dla Józefy w dniu 
urodzin 

15:30 PALMERS GREEN wolna 

17-02-2021 
ŚRODA 

POPIELCOWA 

17:00 HOLTWHITES HILL 
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla mamy Grażyny 
po przebytej chorobie oraz o opiekę MB dla niej 

18:30 HOLTWHITES HILL O Boże błogosławieństwo dla Maxa w 11 urodziny 

18-02-2021 
CZWARTEK 18:30 HOLTWHITES HILL 

W intencji siostry Anieli Nowak w dziękczynieniu za 90 lat 
łask Bożych, których siostra i ci, z którymi idzie przez 
życie, codziennie doświadczają  

19-02-2021 
PIĄTEK 18:30 HOLTWHITES HILL W intencji Marii i Bożeny – od siostry 

20-02-2021 
Sobota 18:00 HOLTWHITES HILL Za śp. Jana Grudnia w 8 r.śm. 

21-02-2021 
I NIEDZIELA 

WIELKIEGO POSTU 

8:30 HOLTWHITES HILL Za śp. tatę i teścia Andrzeja Drzymalskiego 

11:30 HOLTWHITES HILL 
W intencji  Alexa i Justina z ok. urodzin, o potrzebne łaski 
i opiekę MB 

15:30 PALMERS GREEN wolna 

CZYTANIA, 14.02.2021:  1. Kpł 13, 1-2. 45-46: Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał 
w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem. 2.  Ps 32: Tyś jest ucieczką i moją radością; 3. 1 Kor 9, 16-19. 

22-23: Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się 
staram przypodobać wszystkim, nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. 4. Mk 1,40-45: 

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. 

Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił  

i został oczyszczony. 

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 7.02.2021 – 13.02.2021     £ 1817.20 

Wpłaty na konto parafialne    £ 65  

Gotówka       £ 407.20 

Wpłata dodatkowa     £ 1000 

Zbiórka na sheda      £ 300 +45  

 

 

ŚWIĘTY WALENTY – Wszystkim, którzy kochają, w dniu świętego Walentego, Patrona zakochanych oraz chorych psychicznie, 
życzę codziennej radości z miłości! Wzywając również orędownictwa Świętych Cyryla i Metodego, Patronów Europy, prośmy  
o jedność na naszym kontynencie! 



ZMIANA DOTYCHCZASOWEGO ADRESU PARAFII – Ze względu na sytuację pandemiczną i finansową w Londynie zostaliśmy 
zmuszeni szukać rozwiązań najlepszych dla naszej parafii. W związku z tym po kilkumiesięcznych rozmowach została podpisana 
nowa umowa pomiędzy Polską Misją Katolicką w Anglii i Walii oraz diecezją Westminster i parafią angielską w Enfield. Umowa 
dotyczy wynajmu kaplicy Our Lady of Walsingham and The English Martyrs na Holtwhites Hill w Enfield, 71 John Gooch Dr, 
EN2 8HG. Warunki używania tego miejsca są najlepsze z wynegocjowanych w ciągu prawie dziesięciu lat istnienia parafii i dotyczą 
używania 5 razy w tygodniu kaplicy mieszczącej 200 osób (w tym nawet codziennej Mszy świętej od środy do niedzieli), 
pomieszczenia biura, parkingu na około 20 samochodów oraz ziemi, na której stanie sched, na kupno którego zbieramy właśnie 
pieniądze i na której będziemy mogli w przyszłości urządzać parafialne festyny. Otrzymujemy również możliwość działania na 
własną rękę razem ze wspólnota angielską z Holtwhites Hill i możliwość dbania o to miejsce na nowych warunkach. Pierwsze Msze 
święte z obrzędem posypania głów popiołem zostaną odprawione w Środę Popielcową, 17 lutego 2021, o godz. 17:00 oraz 
18:30. Dojazd do kaplicy jest możliwy autobusami: W9 (z Cecil Road – przy Lidlu; zatrzymuje się pod samym budynkiem – na 
żądanie) oraz W8 (spod McDonalds lub Civic Centre; 3 minuty na piechotę od przystanku na Lavender Hill) i kolejką do stacji 
Gordon Hill, a stamtąd 3 minuty na piechotę. Mam nadzieję, że przeniesienie miejsca sprawowania sakramentów w naszej parafii 
nie przysporzy nikomu dodatkowego kłopotu, za to dzięki temu utrzymamy ciągłość sakramentów w języku polskim dla naszych 
Rodaków oraz będziemy mieli niezależność działania i nowe możliwości.  

Siostrom Nazaretankom z Konwentu w Enfield dziękujemy za dotychczasową możliwość korzystania z Kaplicy Konwentu dla polskiej 
wspólnoty gromadzącej się w Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Enfield i Palmers Green. 

OBRAZ ŚWIĘTEJ RODZINY – do nowej kaplicy został zamówiony obraz Świętej Rodziny, która patronuje naszej parafii. Obraz jest 
w tracie malowania. Parafia nie musi ponosić kosztów namalowania i oprawienia obrazu. 

PODZIĘKOWANIE ZA POMOC FINANSOWĄ - Dziękuję za zaufanie Parafian i Waszą chęć pomocy materialnej! 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 

LICZENIE GOTÓWKI – Bardzo proszę o pomoc w liczeniu gotówki po Mszach Świętych. Przy każdym liczeniu powinny być dwie 
niezależne osoby. W tej chwili pieniędzy nie można dotykać gołymi rękami, ale możemy spróbować liczyć w rękawiczkach, przy 
zachowaniu zasad bezpieczeństwa.  

PARAFIALNY FACEBOOK – Bardzo proszę podchodzić do parafialnej strony na Facebooku z dystansem i znajomością żywotów 
świętych, jeśli tacy się pojawiają. Strona służy informacjom oraz budowaniu wspólnoty wirtualnej naszej parafii. Nie jestem w stanie 
sprostać wszystkim oczekiwaniom parafian i sympatyków. Uwagi proszę zgłaszać osobiście, bez pośredników.  

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. 

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 można w tej chwili wpłacać na numer konta parafialnego. 

ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 

21-02-2021 
I NIEDZIELA 

WIELKIEGO POSTU 

8:30 HOLTWHITES HILL Za śp. tatę i teścia Andrzeja Drzymalskiego 

11:30 HOLTWHITES HILL 
W intencji  Alexa i Justina z ok. urodzin, o potrzebne łaski 
i opiekę MB 

15:30 PALMERS GREEN wolna 

24-02-2021 
ŚRODA 

POPIELCOWA 

17:00 HOLTWHITES HILL 
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla mamy Grażyny 
po przebytej chorobie oraz o opiekę MB dla niej 

18:30 HOLTWHITES HILL O Boże błogosławieństwo dla Maxa w 11 urodziny 

25-02-2021 
CZWARTEK 18:30 HOLTWHITES HILL 

W intencji siostry Anieli Nowak w dziękczynieniu za 90 lat 
łask Bożych, których siostra i ci, z którymi idzie przez 
życie, codziennie doświadczają  

26-02-2021 
PIĄTEK 18:30 HOLTWHITES HILL W intencji Marii i Bożeny – od siostry 

27-02-2021 
Sobota 18:00 HOLTWHITES HILL Za śp. Jana Grudnia w 8 r.śm. 

28-02-2021 
II NIEDZIELA 

WIELKIEGO POSTU 

8:30 HOLTWHITES HILL Za śp. tatę i teścia Andrzeja Drzymalskiego 

11:30 HOLTWHITES HILL 
W intencji  Alexa i Justina z ok. urodzin, o potrzebne łaski 
i opiekę MB 

15:30 PALMERS GREEN wolna 

 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 

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
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
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

