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1 STYCZNIA 2023        UROCZYSTOŚĆ ŚWIETEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI         Rok A, I 1/583 
 

 

1-01-2023 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

12:00 NOWY ROK - 
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ 

BOŻEJ RODZICIELKI 
MARYI  

1. W intencji Parafian 
2. Za śp. Stanisława Olszewskiego w 19 r.śm. 

15:30 
1. Za zmarłego Benedykta XVI o zbawienie o rychłą 

beatyfikację 
2. W intencji mamy Heleny z okazji 67 urodzin, dziękując za 

Boże bł. i prosząc o łaskę zdrowia 
4-01-2023 

ŚRODA / WEDNESDAY 18:30 PRZED OBJAWIENIEM 
PAŃSKIM wolna 

5-01-2023 
CZWARTEK / THURSDAY 18:30 PRZED OBJAWIENIEM 

PAŃSKIM W intencji wnuka Joe w 17 urodziny 

6-01-2023 
PIĄTEK / FRIDAY 18.30 OBJAWIENIE PAŃSKIE – 

TRZECH KRÓLI wolna 

7-01-2023 
SOBOTA / SATURDAY 18:00 PO OBJAWIENIU 

PAŃSKIM wolna 

8-01-2023 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
ŚWIĘTO CHRZTU 

PAŃSKIEGO  

Za śp. Jana Tomasza Bienia w 1 r.śm. 
12:00 wolna 
15:30 wolna 

 
 
CZYTANIA 1.01.2023: 1. Lb 6,22-27: Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: „Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie 
błogosławić synom Izraela. Powiecie im: "Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, 

niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze  
i niech cię obdarzy pokojem". Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a Ja im 
będę błogosławił”.  2. Ps 67: Bóg miłosierny niech nam błogosławi; 3. Ga 4,4-7: Bracia: Gdy 
nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod 
Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane 
synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna 
swego, który woła: „Abba, Ojcze”. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś 
synem, to i dziedzicem z woli Bożej. 4. Łk 2,16-21: Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem  
i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im 
zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im 
pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim 
sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im 
to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię 
Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki. 

 
 

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 25.12-31.12.2022  £  254.13  CHRISTMAS OFFERING 1162.27 
Gotówka          £ 112.00 
Piątek     £ 107.13 
Wpłaty na konto     £ 15.00 
Sklepik     £ 15.00 
Kwiaty     £  5.00 



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.  
DRUGA TACA – Druga taca jest przeznaczona na cele ewangelizacyjne ojca Norberta. Zachęcam do ofiarności. 
WSPÓLNE DOBRO – Kończący się remont kaplicy jest dowodem na dobro, które jest w nas i na zaufanie, jakim się darzymy. Buduje również 
w sposób widoczny wspólnotę tej parafii. Bardzo proszę dbać o to miejsce i uwrażliwiam na dobro wspólne, jakim jest dla nas ta kaplica. Proszę 
pilnować siebie i dzieci i uważać na ten Dom, który dla nas jest centrum parafii. Proszę dbać o to, żeby nie opierać się o ściany, nie kopać po 
nich i po drzwiach, dbać o toalety oraz to, co się w nich znajduje. Dziś, dzięki sponsorom i wolontariuszom, kaplica nie przypomina tego miejsca, 
do którego wchodziliśmy prawie dwa lata temu. Niech tak będzie jak najdłużej! 
ODPUST PARAFIALNY – Trwa Parafialne Triduum Odpustowe. Dziękuję tym, którzy wzięli udział we Mszy świętej w Uroczystość Świętej 
Rodziny w piątek oraz tym, którzy zostali później na kolędowaniu . W parafii gościmy ojca Norberta Oczkowskiego, dominikanina z Warszawy, 
który już kiedyś głosił dla nas rekolekcje. Było to w marcu 2020 roku. Tym razem jest z nami, żeby świętować z nami Odpust i koniec Starego 
Roku oraz początek Nowego. Dziś, 1 stycznia 2023, są dwie Msze święte: o 12:00 i 15:30. W czasie Mszy świętej o 12:00 zostaną odsłonięte  
i pobłogosławione złote obrączki, które zostaną nałożone Maryi i Świętemu Józefowi na Obrazie Świętej Rodziny. Ponieważ nasza parafia to 
głównie młode i starsze małżeństwa z dziećmi, niech Święci Małżonkowie z Nazaretu patronują naszym rodzinom. Zostały wykonane przez 
złotnika w Polsce z obrączek i złota ofiarowanego przez naszych parafian i proboszcza. Między innymi została wykorzystana obrączka naszego 
parafianina, Stanisława Janika, który zmarł w tym roku. Obrączki Maryi i Józefa na obrazie to ewenement właściwie na skalę światową, więc 
czeka nas wydarzenie historyczne. Tak więc wszystkie te trzy dni będą jedną wielką parafialną uroczystością, która również zwieńczy remont w 
kościele. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i zapraszam do wzięcia udziału w tym wydarzeniu! Dziękuję również za pierwszy fragment 
złota, które będzie przeznaczone na koronę dla Dzieciątka Jezus w Obrazie Świętej Rodziny! 
OBJAWIENIE PAŃSKIE – W piątek przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli. Zapraszam całe rodziny z dziećmi na 
Mszę świętą o godz. 18:30. Dzieci zachęcam do przygotowania i założenia na głowy koron. 
ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE – Od piątku będzie możliwość zaproszenia na wizytę kolędową, czyli odwiedziny duszpasterskie. W tym 
roku zachęcam indywidualnie do umawiania się na konkretne dni. Jeśli nie zdążymy w styczniu, spotkamy się również w lutym. Mam 
świadomość, że nie wszyscy mają czas lub nie chcą, więc zaproszenie indywidualne będzie najlepszą opcją umówienia się na odwiedziny. 
KOMUNIA – Ze względu na przerwę świąteczną dzieci komunijne również nie mają spotkania w tym tygodniu. 
BIERZMOWANIE – Kandydatów do bierzmowania zapraszam na kolejne spotkanie formacyjne w piątek, 13 stycznia o 17:30. Bierzmowanie 
w naszej parafii odbędzie się 31 marca, w piątek, o 18:30. 
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:  

 

8-01-2023 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
ŚWIĘTO CHRZTU 

PAŃSKIEGO  

Za śp. Jana Tomasza Bienia w 1 r.śm. 
12:00 wolna 
15:30 wolna 

11-01-2023 
ŚRODA / WEDNESDAY 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI Za śp. Marianę Haraszkiewicz w 1 r.śm. 

12-01-2023 
CZWARTEK / THURSDAY 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI wolna 

13-01-2023 
PIĄTEK / FRIDAY 18.30 DZIEŃ POWSZEDNI Za śp. Andrzeja Grelika 

14-01-2023 
SOBOTA / SATURDAY 18:00 DZIEŃ POWSZEDNI wolna 

15-01-2023 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 

II NIEDZIELA ZWYKŁA  

W intencji Igi w dniu 5 urodzin 

12:00 W intencji Agnieszki z okazji urodzin, o zdrowie, wszelkie potrzebne 
łaski oraz dary Ducha Świętego 

15:30 W intencji wnuczki Lucii w dzień urodzin, o umocnienie wiary, nadziei  
i miłości oraz opiekę MB – od babci 

Niech Was Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Wami, 

niech Was obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Wam swoje oblicze i niech Was obdarzy 

pokojem!  

 
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 


