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11 GRUDNIA 2022 III NIEDZIELA ADWENTU   Rok A, I 47/580 
 

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 DZIEŃ POWSZEDNI RORATY: wolna 

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

16-12-2022 
PIĄTEK / FRIDAY 18.30  DZIEŃ POWSZEDNI RORATY: W intencji Tomasza, o pomyślny przebieg operacji, Boże bł. 

i zdrowie 
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 W intencji Estery i Denisa Kwiatkowskich i ich rodziny, o Boże bł.  
i opiekę MB 

CZYTANIA 11.12.2022: 1. Iz 35,1-6a.10: Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech 
rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, także skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją 
obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, 
wzmocnijcie kolana omdlałe! Powiedzcie małodusznym: „Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi 
Boża odpłata; On sam przychodzi, aby was zbawić”. 2. Ps 146: Przybądź, o Panie, aby nas wybawić; 3. Jk 5,7-10: 
Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz 
wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. Nie uskarżajcie 
się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości  
i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. 4. Mt 11,2-11: Jezus zaczął mówić do tłumów  
o Janie: „Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka  
w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka 
zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca 
przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od 
Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on”.  

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  £ 755.61      II Taca £ 53.70 
Gotówka          £ 533.11 
Środa - Piątek    £ 137.55 
Wpłaty na konto     £ 10.00 
Sklepik     £ 51.00 
Kwiaty     £ 23.95 

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. W prezbiterium zostały 
zamontowane lampy. Kolejna para drzwi została wymieniona na nowe. Dziękuję za posprzątanie kościoła na niedzielę. 



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. Jednak muszę zwróci uwagę na kilka spraw. Parapety okienne nie służą do chodzenia po nich i do 
stawiania na nich dzieci. Po ostatniej niedzieli świeża farba na parapecie z tyłu kaplicy została z odciskami butów dziecka. Ściana przy biurze, 
która tydzień wcześniej została odnowiona, po spotkaniu dzieci komunijnych również została wybrudzona odciskami butów. Na prośbę 
odmalowania na nowo tej ściany odpowiedziała jedna para rodziców. Dziękuję za to panu Wojciechowi i jego żonie, Izabeli. Bardzo proszę  
i uwrażliwiam na dobro wspólne, jakim jest dla nas to miejsce. 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! 
STROJENIE KOŚCIOŁA – W przyszłą sobotę na godz. 9:00 zapraszam wszystkich chętnych do sprzątania kościoła i do strojenia kościoła  
i obejścia na Boże Narodzenie.  
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. 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. Do świeczek proboszczowych dołączyły świeczki zrobione przez Janusza Borka  
i jego żonę, Magdę. 
OPŁATKI I ŚWIECE WIGILJNE – Ze względu na opóźnienia w dostawach, opłatki i świece wigilijne będą dostępne już na pewno za tydzień. 
LITURGIA POKUTNA – Kolejna Liturgia Pokutna odbędzie się w naszej parafii w środę, 21 grudnia. Rozpoczniemy Mszą świętą roratnią.  
W czasie liturgii zbierzemy jałmużnę pokutną, która zostanie przeznaczona na katolicką parafię na Ukrainie. Parafia ta ma w tej chwili problemy 
z ogrzewaniem i podstawowymi zakupami. 
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! 
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:  

 

18-12-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 

IV NIEDZIELA ADWENTU  

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

15:30 W intencji Estery i Denisa Kwiatkowskich i ich rodziny, o Boże bł.  
i opiekę MB 

21-12-2022 
ŚRODA / WEDNESDAY 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI RORATY: wolna 

LITURGIA POKUTNA 
22-12-2022 

CZWARTEK / THURSDAY 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ 
23-12-2022 

PIĄTEK / FRIDAY 18.30  DZIEŃ POWSZEDNI RORATY: wolna 

24-12-2022 
SOBOTA / SATURDAY 

22:00 WIGILIA wolna 
00:00 Za śp. Henryka Kierklo w 8 r.śm. 

25-12-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
BOŻE NARODZENIE  

wolna 
12:00 wolna 

26-12-2022 
PONIEDZIAŁEK / MONDAY 8:30 ŚWIĘTEGO SZCZEPANA 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 


