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12 CZERWCA 2022  UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ  Rok C, II  22/554 
 

12-06-2022 
 NIEDZIELA / 

SUNDAY  

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 / WEDNESDAY 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI W intencji syna Denisa i rodziny o potrzebne łaski i błogosławieństwo 

Boże 
16-06-2022 

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

17-06-2022 
PIĄTEK / FRIDAY 18.30 

WSPOMNIENIE 
ŚWIĘTEGO BRATA 

ALBERTA 

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

18-06-2022 
SOBOTA / SATURDAY 18:00 DZIEŃ POWSZEDNI Za śp. Gejza Grundza w 1 r.śm. 

19-06-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 UROCZYSTOŚĆ 
NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA  

I KRWI CHRYSTUSA 

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

12:00 wolna / free 
PROCESJA / CORPUS CHRISTI PROCESSION 

 

CZYTANIA, 12.06.2022:  1. Prz 8,22-31: Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna. Od 
wieków jestem stworzona, od początku, zanim ziemia powstała. Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał ani 
źródła, co wodą tryskają, i zanim góry stanęły.; 2. Ps 8: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie; 3. Rz 5,1-5: Ale nie tylko 
to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę, 
wypróbowana cnota zaś nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych 
przez Ducha Świętego, który został nam dany.; 4. J 16,12-15: Jezus powiedział swoim uczniom: ”Jeszcze wiele mam 
wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do 
całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. 
On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego 
powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”. 

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 5.06.2022 – 11.06.2022  £ 520.95   
Gotówka     £ 449.95 
Wpłaty na konto    £ 5 
Sklepik     £ 60 
Kwiaty     £ 6 

 

KSIĄDZ DANIEL LUDWIK W PARAFII – Dziękuję księdzu Danielowi Ludwikowi za odwiedziny w naszej parafii, Słowo Boże  
i błogosławieństwo prymicyjne! Parafianom dziękuję za ofiary przekazane księdzu Danielowi przy okazji błogosławieństwa na 
wakacyjne cele ewangelizacyjne (£ 380). 



PODZIĘKOWANIE – Dziękuję pani Anecie za przeorganizowanie kompozycji kwiatowej w kościele. £ 300 z ofiar dzieci i rodziców 
komunijnych przekazałem na budowę kolejnego mebla, który stanie w przedsionku kościoła. Dziękuję za ofiarę!  
W tym tygodniu zostaną przywiezione głośniki i części stystemu naglośnienia, który w najbliższej  przyszłości 
zostanie w kaplicy zmieniony. W minionym tygodniu zakupiono również część środków czystości. 
KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI – Trwa kolejna edycja kursu przedmałżeńskiego w naszej parafii. Udział bierze 30 osób. Proszę  
o modlitwę w ich intencji. 
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. Bardzo proszę dbać o czystość szczególnie toalet, sprawdzać je również po wyjściu dzieci i zgłaszać braki np. papieru. 
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 – Wszystkich ministrantów zapraszam w piątek o 17:30 na próbę przed Uroczystością Bożego Ciała. 
BOŻE CIAŁO – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa wypada w tym roku w Anglii w przyszłą niedzielę.  
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. Spotkanie organizacyjne w środę po Mszy świętej wieczornej, razem ze spotkaniem dotyczącym Pikniku 
Rodzinnego. Budowanie ołtarzy w najbliższą sobotę o 9:30. 
OFIARA NA KWIATY – Do przezroczystej puszki w przedsionku kościoła można składać ofiary na kwiaty do kaplicy i Ołtarzy Bożego 
Ciała. 
GRUPA BIBLIJNA - W czwartek po Mszy św. zapraszam grupę biblijną na spotkanie przed Uroczystością Bożego Ciała. 
PIKNIK RODZINNY – w środę, 15 czerwca, po Mszy świętej zapraszam na spotkanie organizacyjne  
w sprawie Pikniku Rodzinnego, który miałby się odbyć 10 lipca. Wszystkich chętnych do współpracy zachęcam do wzięcia udziału  
w spotkaniu i w Pikniku.  
ŻYWY RÓŻANIEC – Róża Świętego Józefa liczy, 20 osób, Róża świętej Faustyny – również 20 osób. Kolejna zmiana tajemnic  
w pierwszą niedzielę lipca. Intencja papieska na czerwiec: W intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki 
konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu. Parafialna intencja 
ogólna: Za księdza Proboszcza, Parafian i wszystkich, którzy w tym roku przystępują w naszej parafii do świętych 
sakramentów. 
DNI MŁODYCH  - Dni Młodych w Slough zbliżają się wielkimi krokami (1-3 lipca). Zapisy przez link lub skanując kod na plakatach. 
Przedłużyliśmy zapisy o jeden tydzień – zapisy trwają do 19 czerwca. Koszt: £50 od osoby. Jeśli kogoś nie stać, proszę się 
zgłosić do proboszcza. Akomodacja: Własne namioty, karimaty, wyżywienia na miejscu zapewnia organizator. 
Zapraszamy rodziców, którzy przyjadą po odbiór swoich dzieci w niedziele, aby wzięli udział w koncercie finałowym, kończącym DNI 
MŁODYCH w niedzielę o godz. 15.00. 
KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – W piątki o 18:20 i w niedziele o 15:20 modlimy się Koronką do Bożego Miłosierdzia. 
Zapraszam do modlitwy. 
SKLEPIK -  W sklepiku do nabycia min. Nowy Testament drukowany dużą czcionką, nowe figury, krzyżyki, ikony, zaproszenia  
i pamiątki komunijne, chrzcielne, ślubne itd.  
ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH:  
 

19-06-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
UROCZYSTOŚĆ 

NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA  
I KRWI CHRYSTUSA 

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

12:00 wolna / free 

 PROCESJA / CORPUS CHRISTI PROCESSION 
22-06-2022 

ŚRODA / WEDNESDAY 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI wolna / free 

23-06-2022 
CZWARTEK / THURSDAY 18:30 

UROCZYSTOŚĆ 
NARODZENIA 

ŚWIĘTEGO JANA 
CHRZCICIELA 

wolna / free 

24-06-2022 
PIĄTEK / FRIDAY 18.30 

UROCZYSTOŚĆ 
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 

PANA JEZUSA 
wolna / free 

25-06-2022 
SOBOTA / SATURDAY 18:00 

WSPOMNIENIE 
NIEPOKALANEGO 

SERCA NMP 
wolna / free  

26-06-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

wolna / free 
12:00 W intencji Lucyny i Daniela Roszkowskich z ok. 12 r. ślubu 
15:30 wolna / free 

 

  

 

  

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 


