
POLSKA PARAFIA 
ŚWIĘTEJ RODZINY W ENFIELD 

POLISH CATHOLIC MISSION 
LPCM ENFIELD PARISH – Charity Number  1119423 

 

28 LUTEGO 2021  II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok B, I 9/490 
 

28-02-2021 
II NIEDZIELA 

WIELKIEGO POSTU 

8:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Teresę i Stanisława Kaliszewskich 

11:30 HOLTWHITES HILL W intencji  ks. Proboszcza i Parafian o Boże 
błogosławieństwo w nowym miejscu  

15:30 PALMERS GREEN O Boże bł. i dary Ducha Świętego dla Tomasza w 48 
urodziny i Oscara w 17 urodziny 

3-03-2021 
ŚRODA 18:30 HOLWHITES HILL 

W intencji Franciszka w dniu urodzin, z podziękowaniem 
Panu Bogu i MB Fatimskiej za dar życia, z prośbą o dary 
Ducha Świętego, Boże bł. i opiekę MB oraz św. 
Franciszka  

4-03-2021 
CZWARTEK 18:30 HOLTWHITES HILL Wolna 

NABOŻEŃSTWO PIERWSZOCZWARTKOWE 
5-03-2021 
PIĄTEK 18:30 HOLTWHITES HILL O dar jedności w Kościele Świętym 

DROGA KRZYŻOWA 
6-03-2021 
SOBOTA 18:00 HOLTWHITES HILL Za śp. Leona Dydymskiego w 18 r.śm. 

NABOŻEŃSTWO PIERWSZOSOBOTNIE 

7-03-2021 
III NIEDZIELA 

WIELKIEGO POSTU 

8:30 HOLTWHITES HILL W intencji Alana w dnu I urodzin (od dziadków) 

11:30 HOLTWHITES HILL W intencji Lucyny  z okazji 37 urodzin, o Boże bł. i opiekę 
MB 

15:30 PALMERS GREEN W intencji Aleksandry i Karola oraz ich zmarłego dziecka, 
prosząc również o zbawienie dla zmarłego taty Andrzeja 

 
CZYTANIA, 28.02.2021:  1. Rdz 22,1-2.9-13.15-18: „Przy sięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to i nie 
szczędziłeś syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak 
ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie twych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi 
będą sobie życzyć szczęścia na wzór twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu”. 2.  Ps 116: W krainie 
życia będę widział Boga; 3. Rz 8, 31b-34: Bracia: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego 
Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby nam wraz z Nim i wszystkiego nie darować? 4. 
Mk 9,2-10: Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił 
się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał 
się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. 
 

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 21.02.2021 – 27.02.2021    £ 591.88 
Wpłaty na konto parafialne    £ 215  
Gotówka  Enfield     £ 253.00 
   Palmers Green    £ 123.88  



 

 

PRZEPROWADZKA – Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w tym tygodniu pomogli w przeprowadzce! Państwo, którzy w tym 
tygodniu pracowali, prosili, żeby nie wymieniać ich tym razem po nazwisku. Tak więc wszystkim dobrym duszom N.N., wierzącym  
i niewierzącym, Polakom i Anglikom, które w tym tygodniu: zamówiły sheda i go złożyły i zamontowały oświetlenie, podarowały nam 
piasek, cement oraz dach na sheda, wyprowadziły z kaplicy sióstr resztki biura i krzesła, zinwentaryzowały starego sheda, przewiozły 
inwentarz do nowego, wyrzuciły śmieci z poprzedniego miejsca, dokładnie wymyły kościół od sufitu po podłogę, kuchnię, toalety, 
zakrystię, okna, oraz uporządkowały obejście, wyprały i wykrochmaliły obrusy i bieliznę kielichową, uporządkowały parafialne 
archiwum, zakupiły środki czystości oraz pączki i pizzę dla ciężko pracujących, a wszystko to z wielkimi uśmiechami na twarzach – 
WIELKIE BÓG ZAPŁAĆ!!! Budujmy tak dalej naszą wspólnotę parafialną, jak zaczęliśmy w tym miejscu, a nie będziemy 
musieli martwić się o więcej. 

ZMIANA DOTYCHCZASOWEGO ADRESU PARAFII –. Dojazd do kaplicy Our Lady of Walsingham and The English Martyrs 
na Holtwhites Hill w Enfield, 71 John Gooch Dr, EN2 8HG jest możliwy autobusami: W9  (zatrzymuje się pod samym budynkiem 
kościoła – 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. 

PIERWSZE DNI MIESIĄCA – W tym tygodniu przypadają dni duchowej odnowy, pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza 
sobota miesiąca. W pierwszy czwartek modlimy się o nowe powołania oraz za kapłanów, również zmarłych, w pierwszy piątek, 
dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa – w nabożeństwie Drogi Krzyżowej będziemy przeżywać mękę Pańską,  
w pierwszą sobotę czcimy Niepokalane Serce Maryi. Zachęcam do udziału w nabożeństwach!!! 

BIURO PARAFIALNE – biuro parafialne jest prawie skończone i czynne w czwartki w godzinach 17:00-18:00. Zachęcam, żeby ten 
czas wykorzystać również na praktykę sakramentu pokuty i pojednania. Natomiast bardzo proszę wszystkie sprawy kancelaryjne 
realizować w godzinach pracy biura. Zaoszczędzi nam to niepotrzebnych stresów w zakrystii i zapominania przez proboszcza  
o sprawach parafian. 

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 – Bóg zapłać za każdą pomoc finansową! 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.  

STEWARDZI – W związku z sytuacją pandemiczną przypomnę o kilku zasadach, które obowiązują nas, jeśli uczestniczymy w liturgii. 
Przy wejściu do kościoła dezynfekujemy dłonie oraz wpisujemy się na listę track and trace. Zajmujemy miejsca od pierwszych 
rzędów, zostawiając dwa wolne miejsca, które zamykają nasza social bubble lub dwa wolne, jeśli jesteśmy sami (X). Wychodząc  
z kościoła używamy wyjścia z lewej strony prezbiterium, ponieważ obowiązuje nas ruch jednostronny. Jeśli w kościele jest mało 
osób, możemy skorzystać z tego samego wyjścia, którym weszliśmy. Pamiętajmy również o zachowaniu czystości w toaletach  
i wszystkich pomieszczeniach, należących do kościoła. Dajmy naszym gospodarzom dobry przykład używania tego miejsca. Niech 
będzie ono dla nas wszystkich nie tylko Bożym domem, ale również naszym duchowym domem. Proszę również, aby zawsze były 
obecne osoby, które będą pełniły rolę stewardów. 

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. 

MSZE ŚWIETE 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 etc). 

ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 

7-03-2021 
III NIEDZIELA 

WIELKIEGO POSTU 

8:30 HOLTWHITES HILL W intencji Alana w dnu I urodzin (od dziadków) 
11:30 HOLTWHITES HILL W intencji Lucyny  z okazji 37 urodzin, o Boże bł. i opiekę MB 

15:30 PALMERS GREEN W intencji Aleksandry i Karola oraz ich zmarłego dziecka, 
proszą c również o zbawienie dla zmarłego taty Andrzeja 

10-03-2021 
ŚRODA 18:30 HOLWHITES HILL wolna  

11-03-2021 
CZWARTEK 18:30 HOLTWHITES HILL wolna 
12-03-2021 

PIĄTEK 18:30 HOLTWHITES HILL wolna 
13-03-2021 

Sobota 18:00 HOLTWHITES HILL Za śp. Urszulę Proszowską w rocznicę urodzin  

14-03-2021 
III NIEDZIELA 

WIELKIEGO POSTU 

8:30 HOLTWHITES HILL Za sp. Eugeniusza Tomasiewicza w r.śm. oraz śp. Jana 

11:30 HOLTWHITES HILL W podziękowaniu za pomoc i wsparcie dla pracodawców oraz 
o dalszą owocną współpracę 

15:30 PALMERS GREEN Za śp. Franciszka Pogwizda w 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 18:30   

Adres: 71 John Gooch Dr, EN2 8HG 


