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25 GRUDNIA 2022 UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO  Rok A, I 49/582 
 

 

25-12-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
BOŻE NARODZENIE  

O zdrowie i Boże bł. dla wnuków 

12:00 O Boże bł. dla rodziny Tojnar, Czebierów, Zarównych  
i Chmielów 

26-12-2022 
PONIEDZIAŁEK / 

MONDAY 
8:30 ŚWIĘTEGO 

SZCZEPANA 
W intencji Oli Piróg i jej rodziny, prosząc o zdrowie i wszystkie 
łaski im potrzebne  

28-12-2022 
ŚRODA / WEDNESDAY 18:30 

ŚWIĘTO ŚWĘTYCH 
MŁODZIANKÓW, 
MĘCZENNIKÓW 

Za sp. Aleksandra Makiedońskiego w 3 r.śm. 

29-12-2022 
CZWARTEK / 
THURSDAY 

18:30 DZIEŃ POWSZEDNI  Za śp. mamę Irenę Kucia w 6 r.śm.  

30-12-2022 
PIĄTEK / FRIDAY 18.30 

ŚWIĘTEJ RODZINY 
JEZUSA, MARYI I 

JÓZEFA 

1. W intencji wszystkich, którzy przyczynili się do 
odnowienia kaplicy, pracowali przy remoncie, sprzątali 
oraz ofiarowali swoje pieniądze na zakup sprzętu 

2. W intencji Grzegorza Głosa, który wykonał obrączki 
dla Maryi i Świętego Józefa, o mądrość w 
podejmowaniu decyzji, Boże bł. w pracy jubilerskiej 
oraz miłość i pokój w rodzinie 

31-12-2022 
SOBOTA / SATURDAY 18:00 STARY ROK 1. wolna 

2. wolna 

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 wolna 

 
CZYTANIA 25.12.2022: 1. Iz 52,7-10: Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem, wszystkie 
ruiny Jeruzalem! Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. Pan obnażył już 
swe ramię święte na oczach wszystkich narodów; I wszystkie krańce ziemi 
zobaczą zbawienie naszego Boga.  2. Ps 98: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela; 
3. Hbr 1,1-6: Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców 
przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. 
Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył 
wszechświat. Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, 
podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z 
grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. 4. J 1,1-18: Słowo 
stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, 
jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim 

świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie 
godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo 
zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. 
Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. 
 
 

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 11.12-17.12.2022  £ 883.19   JAŁMUŻNA POKUTNA £ 368.10 
Gotówka          £ 399.33 
Piątek     £ 23.31 
Wpłaty na konto     £ 45.00 
Sklepik     £ 368.00 
Kwiaty     £ 47.55 

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.  
STROJENIE KOŚCIOŁA – Dziękuję wszystkim, którzy pomogli umyć i wystroić kościół na Święta Bożego Narodzenia! 
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! 
LITURGIA POKUTNA – Dziękuję tym, którzy wzięli udział w liturgii pokutnej w środę. Setki osób ze Slough i Bristolu również wzięło w niej 
udział w poszczególnych dnia minionego tygodnia, dzięki czemu mogą przeżywać Święta pojednani z Bogiem, sobą i Kościołem. Dziękuję 
również księżom, którzy zgodzili się przyjechać i wysłuchać naszych spowiedzi. 
ODPUST PARAFIALNY – Zbliża się nasz odpust parafialny. W tym roku Święto Świętej Rodziny przypada 30 grudnia. Gościć będziemy  
w tym czasie ojca Norberta Oczkowskiego, dominikanina z Warszawy, który już kiedyś głosić rekolekcje w naszej parafii. Było to w marcu 2020 
roku. Tym razem przyjeżdża świętować z nami Odpust i koniec Starego Roku oraz początek Nowego. Zapraszam na Triduum Odpustowe 
30.12.2022 - 1.01.2023 r. W piątek 30 grudnia, Msza Święta odpustowa z homilią. Po mszy wspólne parafialne kolędowanie z kawą, herbatą, 
ciastem i grzanym winem. W sobotę, 31 grudnia, Msza święta na zakończenie Starego Roku z nabożeństwem dziękczynno – błagalnym.  
1 stycznia 2023, w niedzielę, będą 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. Obrączki są już gotowe. 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! 
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:  

 

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 wolna 
4-01-2023 

ŚRODA / WEDNESDAY 18:30  wolna 

5-01-2023 
CZWARTEK / THURSDAY 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI 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  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 

Niech Nowonarodzony Syn Boży obdarzy wszystkich Parafian i Gości swoim pokojem, miłością i pragnieniem zbawienia dla 
całego świata! 

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 


