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25 LIPCA 2021  XVII NIEDZIELA ZWYKŁA  Rok B, I  30/511 
 

25-07-2021 
XVII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

8:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Romualdę Chaberko o życie wieczne 
12:00 HOLTWHITES HILL W intencji Rafała Rzęsickiego z okazji 33 urodzin 
15:30 HOLTWHITES HILL Za śp. Kazimierza Marca w 5 r.śm. 

28-07-2021 
ŚRODA 18:30 HOLTWHITES HILL NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ 

29-07-2021 
CZWARTEK 18:30 HOLTWHITES HILL NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ 
30-07-2021 

PIĄTEK 18:30 HOLTWHITES HILL Dziękczynna za otrzymane łaski i nawrócenie 

31-07-2021 
SOBOTA 18:00 HOLTWHITES HILL 

W intencji rodziny Bejmanów, o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie i potrzebne łaski przez wstawiennictwo Świętej 
Rodziny 

1-08-2021 
XVII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

8:30 HOLTWHITES HILL WOLNA 

12:00 HOLTWHITES HILL W intencji Justyny Gwiazdy z okazji urodzin, o potrzebne 
łaski i szczęśliwe rozwiązanie 

15:30 HOLTWHITES HILL WOLNA 
 

CZYTANIA, 25.07.2021:  1. 2 Krl 4, 42-44: A on odpowiedział: "Podaj ludziom i niech jedzą, bo tak mówi Pan: 
Nasycą się i pozostawią resztki". Położył więc to przed nimi, a ci jedli i pozostawili resztki – według słowa 
Pańskiego.; 2. Ps 145: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta; 3. Ef 4, 1-6: Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu, 
abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością,  
z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości.; 4. J 6, 1-15: Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy 
dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, 
rzekł do uczniów: "Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło". Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów 
jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili dwanaście koszów. 

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 18.06.2021 – 24.07.2021    £ 584.81 
Wpłaty na konto parafialne    £ 100 
Gotówka    Enfield   £ 407 
Kancelaria      £ 30 
Kwiaty       £ 47.81 

 

 
PODZIĘKOWANIE – Bóg zapłać za Waszą modlitwę, wsparcie i ofiary materialne. Dziś druga taca przeznaczona na 
instalację Internetu w kościele. 



ZNIESIENIE OBOSTRZEŃ – W związku ze zniesieniem obostrzeń na terenie Anglii, nie musimy już używać w kościele 
masek oraz nie musimy po każdej Mszy świętej dezynfekować  ławek i krzeseł w kościołach. Jednak proszę dalej  
o dezynfekcję dłoni przy wejściu do kościoła. Proszę też uszanować decyzję tych parafian, którzy zechcą z różnych 
powodów pozostać w czasie liturgii w maseczkach. Nie obowiązują nas już też limity liczebne. Natomiast pilnujmy 
porządku zajmowania miejsc w kościele i przystępowania do Komunii Świętej. Idziemy od ostatniego do pierwszego 
rzędu w dwóch równoległych liniach. Przed przyjęciem Najświętszego Sakramentu na znak szacunku do Jezusa 
przyklękamy na prawe kolano (nie ma potrzeby przeżegnania się). Komunię Świętą przyjmujemy na lewą dłoń, która  
w tym czasie spoczywa na prawej i prawą dłonią umieszczamy Hostię na języku. Od tego tygodnia można już 
przyjmować Komunię Świętą na język. 
CHILDREN’S WEEK – W związku z rozpoczynającym się w poniedziałek na terenie kościoła „Children’s Week”, Mszy 
świętej w środę i czwartek nie będzie. Dziękuję pani Magdzie i pani Edycie za wysprzątanie kościoła, obejścia i toalet na 
niedzielę, oraz zmianę obrusów i kwiatów. Ofiary na kwiaty można wrzucać do przezroczystej puszki w przedsionku. 
ZASTĘPSTWO WAKACYJNE – W przyszłą niedzielę dołączy do nas zastępujący ksiądz, który spędzi w parafii 
pierwszą połowę sierpnia. Sprawy związane ze chrztami proszę załatwić jeszcze w tym tygodniu, chyba że już w drugiej 
połowie sierpnia.  
ZAPISY DO PARAFII – W przedsionku kościoła leżą karty zapisu do parafii. Zachęcam do zabrania i wypełnienia. 
ZAANGAŻOWANI W PIKNIK – Szczególnie dziękuję tym wszystkim Parafianom, którzy brali udział w spotkaniach 
organizacyjnych, załatwiali sprzęt i wreszcie zbudowali scenę i stoiska przy kościele. Oto oni: Adam  Borek, Janusz 
Borek, Adrian i Kasia Rejmer, Ania Jędrych, Andrzej i Alicja Mikłusiak, Krzysztof i Magda Pietroń, Aneta Datta, 
Mariola Wolanin, Dariusz i Kasia Kozyra, Lucyna i Daniel Roszkowscy, Joanna Gil, Rafał i Iza Rzęsiccy, Maciek  
i Edyta Szal. Wielkie dzięki!!! Gdyby kogoś zabrakło na tej liście, proszę dać znać. 
DOCHÓD Z PIKNIKU – Podczas Pikniku udało nam się zebrać £ 3937 gotówki, co po zaokrągleniu daje nam równe 
£4000, czyli kolejny rok czynszu za nasz kościół!!! Wielkie Bóg zapłać za zaangażowanie! 
NOWA RADA ADMINISTRACYJNA – W związku z wygaśnięciem kadencji poprzedniej Rady Administracyjnej 
parafii, 15 lipca została powołana nowa Rada Administracyjna Parafii Świętej Rodziny w Enfield. W jej skład 
weszli: Adam Borek - na stanowisko Przewodniczącego Rady, Edyta Szal - na stanowisko Skarbnika, Anna 
Jędrych - ponownie na stanowisko Referenta Gift – Aid, Diana Luty - na stanowisko Sekretarza oraz Magdalna 
Pietroń, Maciej Szal i Adrian Rejmer, którzy dopełniają Radę od strony działalności pomysłowo - remontowej.  
NOWY ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH – Od ostatniej niedzieli duszpasterstwo naszej parafii odbywa się w naszej 
kaplicy. Dziękuję wszystkim za pomoc w przygotowaniu scalenia naszej wspólnoty w jednym miejscu! Msze święte  
w niedziele odbywać się będą na razie o 8:30, 12:00 i 15:30. Jeśli zajdzie potrzeba, ostatnia Msza święta może 
zmienić godzinę. 
TROSKA O PARAFIĘ NA WAKACJACH – Zachęcam do pamiętania o finansowym wsparciu parafii przy wyjazdach 
wakacyjnych. W przedsionku kościoła leżą kartki z nazwą i numerem konta parafialnego. Można sobie ustawić stałe 
zlecenie i pomimo nieobecności w kościele, dalej o niego dbać, wyjeżdżając na wakacje i urlop. Bóg zapłać za 
zrozumienie i pomoc!!! 
ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 

1-08-2021 
XVII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

8:30 HOLTWHITES HILL WOLNA 

12:00 HOLTWHITES HILL W intencji Justyny Gwiazdy z okazji urodzin, o potrzebne 
łaski i szczęśliwe rozwiązanie 

15:30 HOLTWHITES HILL WOLNA 
4-08-2021 
ŚRODA 18:30 HOLTWHITES HILL WOLNA 

5-08-2021 
CZWARTEK 18:30 HOLTWHITES HILL WOLNA 

6-08-2021 
PIĄTEK 18:30 HOLTWHITES HILL WOLNA 

7-08-2021 
SOBOTA 18:00 HOLTWHITES HILL WOLNA 

8-08-2021 
XVII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

8:30 HOLTWHITES HILL WOLNA 
12:00 HOLTWHITES HILL WOLNA 
15:30 HOLTWHITES HILL 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 


