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13 LISTOPADA 2022 XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA  Rok C, II 43/576  
 

13-11-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
XXXIII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

Za śp. Barbarę Wilczewską  
12:00 O radość nieba dla wszystkich zmarłych z rodziny 

15:30 W intencji Sama o Boże błogosławieństwo 

18-11-2022 
PIĄTEK / FRIDAY 18.30 

WSPOMNIENIE BŁ. 
KAROLINY KÓZKÓWNY, 

DZ. I MĘCZENNICY 
W intencji Joanny, Magdaleny i Marysi o Boże bł., dary Ducha 

Świętego i zdrowie 

19-11-2022 
SOBOTA / SATURDAY 18:00 DZIEŃ POWSZEDNI Za zmarłych spoczywających na cmentarzach Oldsouthgate  

i Newsouthgate 

20-11-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA 

CHRYSTUSA, KRÓLA 
WSZECHŚWIATA  

Za śp. Wandę Bieniewską 
12:00 Za zmarłych zalecanych w wypominkach 
15:30 W intencji Radosława za pomyślne zdanie egzaminów  

 
CZYTANIA 13.11.2022: 1. Ml 3,19-20a: Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzający 
krzywdę będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po nich ani korzenia, 
ani gałązki. A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego promieniach. 2. Ps 98: 
Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie; 3. 2 Tes 3,7-12: Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew 
porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich  
w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli.4. Łk 21,5-19: ”Powstanie naród przeciw 
narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska 
i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do 
synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was 
sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam 
wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać 
was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia 
będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”. 
 

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 6.11-12.11.2022  £  2158.20  
Gotówka          £  531.68 
II Taca na remont   £  293.99 
Prywatne ofiary na remont  £ 1260.00 
Wpłaty na konto     £  15 
Sklepik     £  17.00 
Kwiaty     £  40.53 

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.  



WYMIANA NAGŁOŚNIENIA I OŚWIETLENIA – Trwa wymiana nagłośnienia i oświetlenia w kaplicy. W tym tygodniu ponad 1000 metrów 
kabli zostało zainstalowanych w ścianach i suficie. Wszystkich chętnych do pomocy zapraszam do kontaktu z Januszem Borkiem, który kieruje 
pracami i jest głównym odpowiedzialnym za remont. Dziękuję panom, którzy w tym tygodniu pracowali w kaplicy i kilku paniom, które przyszły  
w piątek posprzątać!!! Tylko te osoby wiedzą, ile pracy zostało wykonane w ostatnim czasie. We wtorek zapraszam wszystkich, którzy są 
chętni, do zakrywania i oklejania kaplicy przed malowaniem sufitu. W najbliższy piątek, 18 listopada, zapraszam do pierwszego 
sprzątania przed weekendem. Chętnych do nakarmienia robotników zapraszam do przywiezienia jedzenia do kaplicy od poniedziałku do 
czwartku włącznie. Proszę się wcześniej umówić, żeby nie było całego cateringu na jeden raz… 
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 w piątki, soboty i niedziele. Bóg zapłać za złożone z tej okazji ofiary!  
Z tych ofiar odprawione Msze święte za zmarłych.  
MSZE ŚWIĘTE I GRUPY FORMACYJNE W TYM TYGODNIU – W tym tygodniu nie będzie Mszy świętych w środę i czwartek, natomiast  
w piątek o 17:30 przed Mszą świętą i po Mszy zapraszam wszystkich do mycia kościoła na weekend. Spotkań formacyjnych również nie 
będzie ze względu na remont. Kandydatów do bierzmowania zapraszam do pomocy w myciu kościoła w piątek o 17:30. 
ŚWIECZKI CEGIEŁKI – W sklepiku można nabyć ręcznie robione przez Proboszcza świece ekologiczne z recyklingu w trzech kolorach. 
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 dołączają dziś świeczki zrobione 
przez Janusza Borka (sic!). 
PARAFIALNE ANDRZEJKI – 26 listopada planujemy zabawę andrzejkową. Możliwość zabrania dzieci. Koszt: £35, dzieci do lat 10  
za darmo, powyżej 10 lat: £5. Kontakt: Janusz (07852852666). Jeśli nie odbierze, proszę zostawić wiadomość.  
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:  

 

20-11-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA 

CHRYSTUSA, KRÓLA 
WSZECHŚWIATA  

Za śp. Wandę Bieniewską 
12:00 Za zmarłych zalecanych w wypominkach 

15:30 W intencji Radosława za pomyślne zdanie egzaminów  
23-11-2022 

ŚRODA / WEDNESDAY 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI Za zmarłych zalecanych w tegorocznych wypominkach 

24-11-2022 
CZWARTEK / THURSDAY 18:30 

WSPOMNIENIE 
ŚWIĘTYCH MĘCZ. 

ANDRZEJA DUNG-LAC, 
PREZB. I TOWARZYSZY 

NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ / BIURO CZYNNE OD 17:00 

25-11-2022 
PIĄTEK / FRIDAY 18.30 DZIEŃ POWSZEDNI W intencji Krystyny Szajewicz, z podz. za otrzymane łaski, z prośbą  

o dalsze Boże błogosławieństwo 
26-11-2022 

SOBOTA / SATURDAY 18:00 DZIEŃ POWSZEDNI wolna 

27-11-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 

I NIEDZIELA ADWENTU  

Za sp. Halinę Bieńkowską 

12:00 W intencji Emmanuela w rocznicę 6 urodzin, o Boże bł., potrzebne 
łaski, zdrowie i dary Ducha Świętego 

15:30 Za śp. Helenę Tryzna 

 

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 


