
POLSKA PARAFIA 
ŚWIĘTEJ RODZINY W ENFIELD 

POLISH CATHOLIC MISSION 
LPCM ENFIELD PARISH – Charity Number  1119423 

 

21 MARCA 2021  V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  Rok B, I 12/493 
 

21-03-2021 
V NIEDZIELA 

WIELKIEGO POSTU 

8:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Ryszarda Wysockiego w 2 miesiące po śmierci 
11:30 HOLTWHITES HILL W intencji Józefy z okazji imienin 
15:30 PALMERS GREEN Za śp. Marka Sobieskiego w 8 r. śm. 

24-03-2021 
ŚRODA 18:30 HOLTWHITES HILL Za śp. braci Marcina Baranowskiego i Dariusza 

Baranowskiego 
25-03-2021 

CZWARTEK 18:30 HOLTWHITES HILL Za śp. siostrę Klotyldę 
26-03-2021 

PIĄTEK  18:30 HOLTWHITES HILL Za rodzinę Wiertelak o Boże błogosławieństwo  
i miłosierdzie Boze dla syna Ariela 

27-03-2021 
Sobota 18:00 HOLTWHITES HILL W intencji Iwony Ryll z ok. 87 urodzin o Boże bł. i zdrowie  

28-03-2021 
VI NIEDZIELA 

WIELKIEGO POSTU - 
PALMOWA 

8:30 HOLTWHITES HILL W intencji syna o nawrócenie i szacunek dla rodziców 
11:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Sylwię Biernat w 4 r.śm. 

15:30 PALMERS GREEN Za śp. Bolesławę Barbarę Grabowską i śp. Błażeja 
Blaszkę w r.śm. 

 

CZYTANIA, 21.03.2021:  1. Jr 31,31-34: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, 
oni zaś będą Mi narodem; 2.  Ps 51: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste; 3. Hbr 5,7-9: A chociaż był Synem, nauczył się 
posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy 
Go słuchają; 4. J 12,20-33: „Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. 
A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią 
miał umrzeć”. 

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 15.03.2021 – 20.03.2021    £ 1642.96 
Wpłaty na konto parafialne    £ 25 
Zwrot Gift-Aid      £ 944.90 
Środa-Piątek      £ 179.70 
Gotówka  Enfield     £ 356.36 
   Palmers Green    £ 137  

 

 

PRACE W PARAFII – Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w tym tygodniu pomogli w pracach parafialnych. W tym 
tygodniu kaplica oraz obejście po raz kolejny zostały posprzątane na niedzielę. Wyprane zostały welony na kielichy. 
Rozpoczęła się budowa Bożego Grobu. W piątek dotarły figura Pana Jezusa do Bożego Grobu, komplet dzwonków 
dla ministrantów, które zostały poświęcone wczoraj, nowy obrus na ołtarz i rylec do Paschału. Zakup został 
sfinansowany z pieniędzy otrzymanych od rodziców dzieci komunijnych z zeszłego roku. Komplet woskowych świec 
sfinansowała nasza parafianka. Wymienione zostały halogenowe żarówki na bardziej oszczędne, naprawiona lampa 
nad wejściem do kościoła, zakryte krzyże oraz obrazy i figury w kościele. Uszkodzony mikrofon krawatowy 



wymieniliśmy na bezprzewodowe mikrofony, które były kiedyś używane przez nasza parafię w Palmers Green. 
Zakupiliśmy tez część roślin do Bożego Grobu. Pozostały jeszcze kwiaty, na które w dalszym ciągu można składać 
ofiary. Wszystkie materiały użyte do tej pory przy budowie Bożego Grobu zostały zakupione z prywatnych pieniędzy 
parafian, którzy nie chcieli przyjąć zwrotu za ich kupno. Za każdą pomoc w tym tygodniu i ofiarność – WIELKIE BÓG 
ZAPŁAĆ!!!  

PODZIĘKOWANIE ZA POMOC FINANSOWĄ – Bóg zapłać za każdą pomoc finansową oraz jakąkolwiek pomoc 
materialną, poświęcony dla parafii czas, umiejętności, uśmiech i dar serca. Najbardziej dziękuję za wsparcie Parafian, 
którzy od siedmiu tygodni przychodzą w każdą sobotę i nie tylko i pomagają doprowadzić to miejsce do stanu,  
w którym możemy w piękny sposób sprawować sakramenty, spotykać się w biurze, czy przechowywać parafialne 
sprzęty! Poświęcenie się dla Kościoła i w kościele swojego czasu w chwili, kiedy ani Kościół, ani księża nie mają dobrej 
prasy czy to w Polsce czy tutaj w Anglii, zasługuje na wielki szacunek. Zapraszam przy tej okazji do współpracy 
każdego, kto chce się włączać w życie naszej parafii i zależy mu na jej istnieniu. Nie zamykamy się na nikogo. 

LITURGIA POKUTNA – We wtorek, 30 marca, o godz. 18:00 zapraszam do wzięciu udziału w wieczorze pokutnym. 
Rozpocznie się liturgią słowa z homilią, później będzie wyznanie grzechów. Na końcu zostanie zebrana jałmużna 
wielkopostna. Prowadzącym będzie ks. Leszek Buba, proboszcz polskiej parafii Bożego Miłosierdzia w Slough  
w Slough.  

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA – W środę, 31 marca, na godz. 9:00 zapraszam do sprzątania kościoła przed Triduum 
Paschalnym. Pracami koordynuje Edyta Szal (07749901485). Proszę zgłaszać się w tej sprawie bezpośrednio do niej. 

TRIDUUM PASCHALNE – Porządek obchodów Świętego Triduum Paschalnego: ╬ Wielki Czwartek – Msza 
Wieczerzy Pańskiej - 19:00, ╬ Wielki Piątek – Droga Krzyżowa i Liturgia Męki Pańskiej – 15:00, ╬ Wigilia Paschalna – 
19:30. Panów i chłopaków chętnych do służby w czasie Triduum Paschalnego proszę o zgłoszenie się do Kamila 
Piotrowskiego (07935738402). Nie trzeba znać się na służbie liturgicznej, za to trzeba służby liturgicznej. 

BIURO PARAFIALNE – biuro parafialne jest prawie skończone i czynne w czwartki w godzinach 17:00-18:00.  
MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE I WOLNE INTENCJE MSZY – Odkąd mamy możliwość uczestniczenia we 

Mszy świętej częściej niż raz w tygodniu, zachęcam do tego i do ofiarowywania Mszy w intencjach siebie czy swoich 
bliskich (rocznicowych, jubileuszowych, w rocznice urodzin, ślubów czy śmierci, o zdrowie etc). 

RESTRYKCJE EPIDEMIOLOGICZNE -  
• maseczki muszą być założone przez wszystkich wiernych, chyba że mają ważny powód, który musi być 
przedstawiony • dystans społeczny musi być zachowany w budynku kościelnym• dzieci przez cały czas 
pozostają przy rodzicach, nie poruszamy się po kościele w czasie liturgii i nabożeństw z koniecznymi 
wyjątkami • w czasie liturgii śpiewa jedynie ksiądz, organista lub prowadząca śpiewy schola • stewardzi, 
którzy wskazują miejsca w kościele • częste odkażanie rąk• jednokierunkowe poruszanie się wewnątrz 
kościoła• dezynfekcja kościoła po każdej celebracji• brak możliwości gromadzenia się na parking przed 
kościołem przed lub po celebracji 
ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 

28-03-2021 
VI NIEDZIELA 

WIELKIEGO POSTU - 
PALMOWA 

8:30 HOLTWHITES HILL W intencji syna o nawrócenie i szacunek dla rodziców 
11:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Sylwię Biernat w 4 r.śm. 

15:30 PALMERS GREEN Za śp. Bolesławę Barbarę Grabowską i śp. Błażeja 
Blaszkę w r.śm. 

30-03-2021 
WIELKI WTOREK 18:00 HOLTWHITES HILL LITURGIA POKUTNA I SPOWIEDŹ Z JAŁMUŻNĄ 

WIELKOPOSTNĄ 
31-03-2021 

WIELKA ŚRODA 18:30 HOLTWHITES HILL Za śp. braci Marcina Baranowskiego i Dariusza 
Baranowskiego 

1-04-2021 
 WIELKI CZWARTEK 19:00 HOLTWHITES HILL 

MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ 
Za kapłanów i o powołania do służby kapłańskiej –  
od proboszcza 

2-04-2021 
WIELKI PIĄTEK  15:00 HOLTWHITES HILL DROGA KRZYŻOWA I LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ 

3-04-2021 
WIELKA SOBOTA 19:30 HOLTWHITES HILL 

LITURGIA PASCHALNA 
W intencji Mariusza, Olivii i Olimpii z okazji urodzin –  
od żony i mamy  

4-04-2021 
WIELKANOC 

8:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Mateusza Dekiel w 3 r.śm. 
11:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Anielę Kwaśny 
15:30 PALMERS GREEN Za Parafian 

 
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 


