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23 PAŹDZIERNIKA 2022  XXX NIEDZIELA ZWYKŁA   Rok C, II 40/573 
 

23-10-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 

Za śp. Franciszka Święcę w 2 r.śm. 

12:00 W intencji Luizy z ok. 7 urodzin, o zdrowie, wszelkie potrzebne łaski  
i dary Ducha Świętego 

15:30 W intencji Sylwii z okazji urodzin, o Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski 

26-10-2022 
ŚRODA / WEDNESDAY 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI W intencji Soni z okazji urodzin, o Boże bł., dary Ducha Świętego  

i zdrowie 

27-10-2022 
CZWARTEK / THURSDAY 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI W intencji Agaty o łaskę zdrowia 

28-10-2022 
PIĄTEK / FRIDAY 18.30 

ŚWIĘTO ŚŚW. 
APOSTOŁÓW SZYMONA  

I JUDY TADEUSZA 
W intencji Teo w dniu 2 urodzin, o wzrost w mądrości, łasce i bojaźni 

Bożej i zdrowie przez wstawiennictwo NMP  

29-10-2022 
SOBOTA / SATURDAY 18:00 DZIEŃ POWSZEDNI Za śp. Jana Paczkowskiego o łaskę nieba z okazji 1 r.śm. 

30-10-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
UROCZYSTOŚĆ 

ROCZNICY POŚWIĘCENIA 
KOŚCIOŁA WŁASNEGO 

Za śp. ks. Krzysztofa Chajma w dniu urodzin, o miłosierdzie Boże, 
przebaczenie grzechów i łaskę nieba 

12:00 W intencji Szymona Rymara w dniu urodzin, prosząc o opiekę MB, aby 
wzrastał w mądrości, miłości i zdrowiu 

15:30 Za śp. Wiktora Derda i śp. Annę Dziduszko 

CZYTANIA 23.10.2022: 1. Syr 35, 12-14. 16-18: Pan jest sędzią, który nie ma względu na osoby. Nie będzie miał On względu na 
osobę przeciw biednemu, owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. Nie zlekceważy błagania sieroty ani wdowy, kiedy 
się skarży. Kto służy Bogu, z upodobaniem zostanie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obłoków. Modlitwa pokornego 
przeniknie obłoki i nie dozna pociechy, zanim nie osiągnie celu. Nie odstąpi, aż wejrzy Najwyższy i ujmie się za 
sprawiedliwymi, i wyda słuszny wyrok.  2. Ps 34: Biedak zawołał i Pan go wysłuchał; 3. 2 Tm 4, 6-9. 16-18: Najdroższy: 
Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg 
ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, 
sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Pośpiesz się, by przybyć do 
mnie szybko. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale wszyscy mnie opuścili: niech im to nie będzie 
policzone! 4. Łk 18, 9-14: Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę 
przypowieść: "Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak  
w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten 
celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. A celnik stał z daleka i nie 
śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” Powiadam wam: 
Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, 
będzie wywyższony". 

 
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 16.10-22.10.2022  £ 791.55   II Taca Fundacja JPII £ 179.62 
Gotówka          £ 638.93 
Środa     £ 67.20 
Wpłaty na konto     £ 45 
Kwiaty     £ 40.42 



 
PODZIĘKOWANIE – Dziękuję wszystkim dobroczyńcom i tym, którzy na co dzień pomagają naszej parafii. Proszę o modlitwę za 
ofiarodawców! Dziękuję również grupie muzycznej za przygotowanie do niedzielnej liturgii i wszystkim, którzy przyczynią się do budowania 
wspólnoty Parafii Świętej Rodziny w Enfield. Dzięki za wysprzątanie kościoła w piątek i następny razem zapraszam większą ilość parafian. W 
końcu wszyscy korzystamy z tego miejsca. Dziękuję również za składane ofiary materialne na utrzymanie parafii. Bez nich nie moglibyśmy 
płacić na bieżąco rachunków, które w tym roku znacznie wzrosły. Od lutego czynsz za kaplicę wzrasta o £ 500. Do tego rachunki w tym roku już 
znacznie wzrosły. Natomiast ofiary w tym czasie znacząco spadły. Proszę wziąć to pod uwagę przy składaniu ofiar.  
ZMIANA BANKU – PMK finalizuje jak najszybciej proces przejścia do banku Barclays, do końca roku będzie przejście. Nowe numery konta 
zostaną podane, kiedy zostaną dostarczone. 
LICZENIE WIERNYCH – Zakończyło się liczenie wiernych. W październiku we Mszach świetych uczestniczyło średnio 265 osób, 20 
mężczyzn i chłopców oraz 150 kobiet i dziewcząt. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba się zwiększył. Około połowa uczestników przyjęła 
Komunię Świętą. Z tej okazji zapraszam do spowiedzi. 
GRUPA BIBLIJNA – W czwartek po Mszy świętej spotkanie grupy biblijnej. Zapraszam! 
I KOMUNIA ŚWIĘTA – W tym tygodniu nie ma spotkania ze względu na half term. 
BIERZMOWANIE – Spotkanie kandydatów do bierzmowania w najbliższy piątek, 28 października, o 17:30. 
KATECHEZA PRZEDCHRZCIELNA – W sobotę o 17:00 katecheza przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych. 
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ ZADUSZNY – W związku ze zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych  
w sobotę, 29 października, zgromadzimy się na modlitwie za zmarłych. I tak o godz. 11:00 na Old Southgate Cemetery i ok. 12.00 na New 
Southgate Cemetery będziemy się modlić przy grobach Polaków. Zachęcamy do modlitwy za zmarłych, szczególnie w listopadzie.  
W Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny Msze święte o 18:30. 
WYPOMINKI – na stoliku są do zabrania kartki na wypominki. Wypełnione dużymi literami kartki prosimy przynieść wrzucać do skrzynki przed 
ołtarzem. Modlitwa za zmarłych będzie przed każdą Mszą świętą. Bóg zapłać za złożone z tej okazji ofiary! W listopadzie zostaną z tych ofiar 
odprawione Msze święte za zmarłych. 
OPŁATY ZA PROTOKOŁY - Z uwagi na rosnące koszty przesyłek, inflację oraz kosztów wynagrodzenia pracownika w Biurze Małżeńskim 
PMK, na zebraniu Powierników PMK podjęto decyzję o zwiększeniu opłaty za spisanie protokołu małżeńskiego do 100 funtów. 
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – Wierni proszą o koronkę przed każdą Mszą świętą. Zachęcam do czynnego włączenia się w tę 
modlitwę. Chętnych do prowadzenia koronki proszę o zgłoszenie się. 
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.  
OFIARA NA KWIATY – Do przezroczystej puszki w przedsionku kościoła można składać ofiary na kwiaty do kaplicy. 
SPOWIEDŹ / CONFESSIONS – Środa / Wednesday – Piątek / Friday - 18:00, Sobota / Saturday – 17:00. Pierwszy Piątek / First Friday – 
17:30. 
ZAMÓWIONE INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH:  

 

30-10-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
UROCZYSTOŚĆ 

ROCZNICY POŚWIĘCENIA 
KOŚCIOŁA WŁASNEGO 

Za śp. ks. Krzysztofa Chajma w dniu urodzin, o miłosierdzie Boże, 
przebaczenie grzechów i łaskę nieba 

12:00 W intencji Szymona Rymara w dniu urodzin, prosząc o opiekę MB, aby 
wzrastał w mądrości, miłości i zdrowiu 

15:30 Za śp. Wiktora Derda i śp. Annę Dziduszko 

1-11-2022 
WTOREK / TUESDAY 18:30 UROCZYSTOŚĆ 

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH Za śp. Dawida Borczucha o życie wieczne 

2-11-2022 
ŚRODA / WEDNESDAY 18:30 

WSPOMNIENIE 
WSZYSTKICH 

WIERNYCH ZMARŁYCH 
Za śp. Władysława Szmuc 

3-11-2022 
CZWARTEK / THURSDAY 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI W intencji Grażyny z okazji urodzin, z prośbą o miłosierdzie Boże 

4-11-2022 
PIĄTEK / FRIDAY 18.30 

WSPOMNIENIE ŚW. 
KAROLA BOROMEUSZA, 

BISKUPA 
Za sp. Jana, o miłosierdzie Boże, przebaczenie grzechów i radość 

nieba 

5-11-2022 
SOBOTA / SATURDAY 18:00 DZIEŃ POWSZEDNI W intencji siostry Joanny o zdrowie, Boże bł.  i przemianę serca 

6-11-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 

W intencji Marii i Stanisława Zubików, o łaskę zdrowia i doświadczenie 
Bożej miłości w drodze do świętości 

12:00 O radość nieba dla wszystkich zmarłych z rodzin Kwiatkowskich, 
Hamerlińskich i Surajewskich 

15:30 W intencji Victora w dniu 10 urodzin, o Boże bł., dary Ducha Świętego  
i zdrowie 

 

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 


