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4 GRUDNIA 2022 II NIEDZIELA ADWENTU   Rok A, I 46/579 
 

4-12-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 

II NIEDZIELA ADWENTU  

Za dusze w czyśćcu cierpiące, szczególnie za śp. Roberta Kwapienia 
w rocznicę urodzin, o miłosierdzie Boże i przebaczenie grzechów 

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

15:30 Za śp. Fabiana Bieleckiego w 10 r.śm., Romana Dolińskiego, 
Zbigniewa Dolińskiego i Romana Peszkowskiego 

7-12-2022 
ŚRODA / WEDNESDAY 18:30 WSPOMNIENIE ŚW. 

ABROŻEGO, BPA i dK RORATY: Za śp. Stanisława, jego rodziców i siostrę 

8-12-2022 
CZWARTEK / THURSDAY 18:30 

UROCZYSTOŚĆ 
NIEPOKALANEGO 

POCZĘCIA NMP 
RORATY: Za śp. Marię Barwińską w 1 r.śm. 

9-12-2022 
PIĄTEK / FRIDAY 18.30 DZIEŃ POWSZEDNI RORATY: W intencji Ariela z okazji 12 urodzin 

10-12-2022 
SOBOTA / SATURDAY 18:00 DZIEŃ POWSZEDNI Za śp. Jarosława i Marię Wasilewskich oraz śp. Stefana Rylla 

11-12-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 

III NIEDZIELA ADWENTU  

O szczęśliwe rozwiązanie dla Aldonki i błogosławieństwo Boże dla jej 
rodziny 

12:00 Za śp. ks. Tadeusza Tokarskiego SJ w 15 r.śm. 
15:30 W intencji Justyny, Elidona, Ryana i Róży o Boże bł. i potrzebne łaski 

 
CZYTANIA 4.12.2022: 1. Iz 11, 1-10: Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej duch 
Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej. 
Nie będzie sądził z pozorów ani wyrokował według pogłosek; raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju 
wyda słuszny wyrok. 2. Ps 72: Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie; 3. Rz 15, 4-9: Bracia: To, co niegdyś zostało 
napisane, napisane zostało także dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, 
podtrzymywali nadzieję. 4. Mt 3, 1-12: A gdy widział, że przychodziło do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, 
mówił im: "Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc 
nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: „Abrahama mamy za ojca”, bo powiadam wam, że z tych kamieni 
może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie 
wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia. 
  

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 27.11-3.12.2022  £  885.73  
Gotówka          £ 447.67 
Środa, Piątek    £ 106.16 
Wpłaty na konto     £ 145.00 
Sklepik     £ 105.00 
Kwiaty     £  81.90 

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.  



WYMIANA NAGŁOŚNIENIA I OŚWIETLENIA – Dziękuję panom, którzy w tym tygodniu pracowali w kaplicy. Jak widzicie, lampy zostały już 
zawieszone w nawie kościoła. Drzwi do zakrystii zostały zmienione na takie, które odpowiadają wymogom health and safety. Dziękuję po raz 
kolejny rodzinom, które karmiły robotników w tym tygodniu! Dziękuję również po raz kolejny za wywóz śmieci.  
ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCA – Dziś po Mszy świętej o 8:30 kolejna zmiana tajemnic różańca. Papieska intencja na grudzień: Za 
organizacje wolontariatu. Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować 
się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym. 
SWIĘTY MIKOŁAJ – Z okazji nadchodzącego wspomnienia Świętego Mikołaja, dziś odwiedzi nas Święty Gość. Rodziców proszę  
o przygotowanie paczek i podpisanie ich imieniem i nazwiskiem dziecka, które ma otrzymać prezent i przyniesienie ich przed Mszą świętą  
o 12:00. Święty  Mikołaj rozda przygotowane wcześniej paczki po Mszy świętej. 
RORATY – W środy, czwartki i piątki zapraszam na Msze święte roratnie. W tym roku prowadzi nas dziadek Jezusa, Święty Joachim. Roraty  
w środę obowiązkowe dla dzieci komunijnych, natomiast kandydatów do bierzmowania zapraszam w piątki. Przypominam rodzicom dzieci 
komunijnych i kandydatów do bierzmowania oraz samym kandydatom, że każdego katolika obowiązuje Msza święta niedzielna. 
SKLEPIK – W sklepiku do nabycia katolickie kalendarze adwentowe z zadaniami na każdy dzień Adwentu. Są również nowe figurki, Pismo 
Święte, zestawy kolędowe, składane papierowe lampiony, szopki, Dzieciątka, aniołki i inne ciekawe przedmioty, które przydadzą się na święta. 
W tym tygodniu doszły kartki świąteczne po polsku i po angielsku oraz papiery do pakowania prezentów w cenie £2. 
ŚWIECZKI CEGIEŁKI – W sklepiku można również nabyć ręcznie robione przez Proboszcza świece ekologiczne z recyklingu. Można ich użyć 
do dekoracji adwentowych lub świątecznych. Cena £3, £4 i £5 w zależności od wielkości. Dochód ze sprzedaży świec będzie przeznaczony 
na zakup materiałów roratnich. Część nagród już została nabyta. Do świeczek proboszczowych dołączyły świeczki zrobione przez Janusza 
Borka i jego żonę, Magdę. 
MIERZENIE ALB – Mierzenie dzieci komunijnych będzie w poniedziałek, 12 grudnia, o godzinie 18:00. Koszt £ 50, w tym dojazd do parafii. 
Płatność gotówką w dniu mierzenia dzieci. 
BIERZMOWANIE – Kandydatów do bierzmowania zapraszam na kolejne spotkanie formacyjne w piątek o 17:30. Po nim roraty. 
ODPUST PARAFIALNY – Zbliża się Boże Narodzenie i nasz odpust parafialny. W połowie grudnia zaczniemy ozdabiać nasz kościół na 
Święta. 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! 
ZMIANA BANKU – PMK finalizuje jak najszybciej proces przejścia do banku Barclays, do końca roku będzie przejście. Nowe numery konta 
zostaną podane, kiedy zostaną dostarczone. 
KATECHEZA PRZEDCHRZCIELNA – Następna katecheza przedchrzcielna w naszej parafii odbędzie się w grudniu. 
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:  

 

11-12-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
III NIEDZIELA ADWENTU - 

GAUDETE 

O szczęśliwe rozwiązanie dla Aldonki i błogosławieństwo Boże dla jej 
rodziny 

12:00 Za śp. ks. Tadeusza Tokarskiego SJ w 15 r.śm. 

15:30 W intencji Justyny, Elidona, Ryana i Róży o Boże bł. i potrzebne łaski 

14-12-2022 
ŚRODA / WEDNESDAY 18:30 

WSPOMNIENIE ŚW. 
JANA OD JKRZYŻA, 
PREZBITERA I DK 

RORATY: wolna 

15-12-2022 
CZWARTEK / THURSDAY 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI RORATY: wolna 

16-12-2022 
PIĄTEK / FRIDAY 18.30  DZIEŃ POWSZEDNI RORATY: wolna 

17-12-2022 
SOBOTA / SATURDAY 18:00 DZIEŃ POWSZEDNI W intencji Kasi i Zbyszka Wysockich, o wszelkie łaski w drodze do 

świętości i opiekę MB 

18-12-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 

IV NIEDZIELA ADWENTU  

wolna 
12:00 Za sp. Edwarda Pietrusiaka w 25 r.śm. 
15:30 wolna 

 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 


