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05 CZERWCA 2022  ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO   Rok C, II 21/553 
 

5-06-2022 
 NIEDZIELA  

8:30 

ZESŁANIE DUCHA 
ŚWIĘTEGO 

W intencji księdza Michała Tracza z Ukrainy 

12:00 
1. Za śp. Danutę Babecką o życie wieczne – od brata Tomasza 

z rodziną 
2. W intencji Janusza i Magdaleny Borków z okazji 6 rocznicy 

zawarcia małżeństwa 
15:30 W intencji Krystyny o powrót do zdrowia i opiekę MB 

8-06-2022 
ŚRODA 18:30 WSPOMNIENIE ŚWIĘTEJ 

JADWIGI, KRÓLOWEJ NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ 

9-06-2022 
CZWARTEK 18:30 

ŚWIĘTO JEZUA 
CHRYSTUSA, 

NAJWYŻSZEGO I 
WIECZNEGO KAPŁANA 

O Boże bł., światło Ducha Świetego i potrzebne łaski dla Joanny na 
czas egzaminu dyplomowego 

10-06-2022 
PIĄTEK 18.30 DZIEŃ POWSZEDNI For the repose of the soul of Steve Cursley 

11-06-2022 
SOBOTA 18:00 WSPOMNIENIE ŚW. 

BARNABY, APOSTOŁA Za śp. Czesława Borka w 1 r.śm. oraz śp. Teresę Borek 

12-06-2022 
 NIEDZIELA  

8:30 

UROCZYSTOŚĆ 
NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

Za śp. Stanisława i Bronisławę Roszaków w rocznice śmierci 

12:00 W intencji Julii w dniu 18 urodzin, o Boże bł., światło Ducha Świętego  
i potrzebne łaski 

15:30 Za śp. Anielę Kwaśną w rocznicę ur. oraz zmarłych rodziców, siostrę, 
braci, bratową i szwagra 

 

CZYTANIA, 05.06.2022:  1. Dz 2,1-11: Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym 
samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym 
przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy 
zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.; 2. Ps 104: Niech 
zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię; 3. Rz 8, 8-17: Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. 
Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, 
w którym możemy wołać: Abba, Ojcze; 4. J 14, 15-16. 23b-26: Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeżeli Mnie 
miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby  
z wami był na zawsze. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go  
i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich.  
a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając 
wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy  
i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem".  

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 29.05.2022 – 4.06.2022  £  1,006.77   
Gotówka     £ 499.26 
Środa, Czwartek, Piątek   £ 145.06 
Wpłaty na konto    £ 115 
Sklepik     £ 236 
Kwiaty     £ 11.45 



 

KSIĄDZ DANIEL LUDWIK W PARAFII – Naszym gościem w dzisiejszą uroczystość jest ksiądz neoprezbiter Daniel 
Ludwik, wyświęcony 14 maja w katedrze w Katowicach. Będzie głosił Słowo Boże i udzieli chętnym błogosławieństwa 
prymicyjnego. Przy okazji błogosławieństwa prymicyjnego będzie można złożyć ofiarę materialną na cele 
ewangelizacyjne, które ks. Daniel będzie prowadził w czasie letnich wakacji. 
PODZIĘKOWANIE – Dziękuję tym, którzy uprzątnęli dekoracje po Mszy świętej komunijnej i wyczyścili kościół. Dziękuję 
również za zakup i montaż flag na Jubileusz Królowej Elżbiety II. Dziękuję za przygotowanie i przeprowadzenie 
wczorajszej Mszy Świętej wigilijnej i czuwania po Mszy. 
Bardzo proszę dbać o czystość szczególnie toalet, sprawdzać je również po wyjściu dzieci i zgłaszać braki np. papieru. 
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. 
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. 
MINISTRANCI – Na spotkanie ministrantów zapraszam w piątek o 17:30. Szczególne zaproszenie kieruję do dzieci 
komunijnych, które zakończyły dziś swój biały tydzień. 
BOŻE CIAŁO – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa wypada w tym roku w Anglii w niedzielę 19 czerwca. 
W tym dniu będą dwie Msze święte: o 8:30 i 12:00. Po Mszy świętej o 12:00 procesja do czterech ołtarzy, które zostaną 
ustawione na parkingu przed kościołem. Pierwszy ołtarz zbudują róże różańcowe, drugi – rodzice dzieci komunijnych, 
trzeci służba liturgiczna i czwarty parafianie. Jeśli będą chętni do zbudowania ołtarzy, procesja się odbędzie.  
PIKNIK RODZINNY – w środę, 15 czerwca, po Mszy świętej zapraszam na spotkanie organizacyjne  
w sprawie Pikniku Rodzinnego, który miałby się odbyć w pierwszej połowie lipca. Wszystkich chętnych do współpracy 
zachęcam do wzięcia udziału w spotkaniu i w Pikniku.  
ŻYWY RÓŻANIEC – Róża Świętego Józefa liczy, 20 osób, czyli dokładnie tyle, ile powinna. Zachęcam nowe osoby do 
modlitwy różańcowej. Następna róża ma już 16 osób. Kolejna zmiana tajemnic w pierwszą niedzielę czerwca. 
KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – W piątki o 18:20 i w niedziele o 15:20 modlimy się Koronką do Bożego 
Miłosierdzia. Zapraszam do modlitwy. 
KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – kolejna edycja kursu odbędzie się 11-12 czerwca. Zapisy przez formularz na stronie 
parafii. 
SKLEPIK -  W sklepiku do nabycia min. Nowy Testament drukowany dużą czcionką, nowe figury, krzyżyki, ikony, 
zaproszenia i pamiątki komunijne, chrzcielne, ślubne itd.  
OFIARA NA KWIATY – Do przezroczystej puszki w przedsionku kościoła można składać ofiary na kwiaty do kaplicy. 
ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH:  
 

12-06-2022 
 NIEDZIELA  

8:30 

UROCZYSTOŚĆ 
NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

Za śp. Stanisława i Bronisławę Roszaków w rocznice śmierci 

12:00 W intencji Julii w dniu 18 urodzin, o Boże bł., światło Ducha Świętego  
i potrzebne łaski 

15:30 Za śp. Anielę Kwaśną w rocznicę ur. oraz zmarłych rodziców, siostrę, 
braci, bratową i szwagra 

15-06-2022 
ŚRODA 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI W intencji syna Denisa i rodziny o potrzebne łaski i błogosławieństwo 

Boże 
16-06-2022 

CZWARTEK 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI Za śp. Czesława Borka w 1 r. śm. 

17-06-2022 
PIĄTEK 18.30 

WSPOMNIENIE 
ŚWIĘTEGO BRATA 

ALBERTA 

Za śp. Andrzeja Czerepoka, o przebaczenie win życia doczesnego  
i radość nieba 

18-06-2022 
SOBOTA 18:00 DZIEŃ POWSZEDNI wolna 

19-06-2022 
 NIEDZIELA  

8:30 UROCZYSTOŚĆ 
NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA  

I KRWI CHRYSTUSA 

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

12:00 wolna 
PROCESJA 

 

  

 

  
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 


