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 UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA   
30 PAŹDZIERNIKA 2022     Rok C, II 41/574 
 

30-10-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
UROCZYSTOŚĆ 

ROCZNICY POŚWIĘCENIA 
KOŚCIOŁA WŁASNEGO 

Za śp. ks. Krzysztofa Chajma w dniu urodzin, o miłosierdzie Boże, 
przebaczenie grzechów i łaskę nieba 

12:00 W intencji Szymona Rymara w dniu urodzin, prosząc o opiekę MB, aby 
wzrastał w mądrości, miłości i zdrowiu 

15:30 Za śp. Wiktora Derda i śp. Annę Dziduszko 

1-11-2022 
WTOREK / TUESDAY 18:30 UROCZYSTOŚĆ 

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH Za śp. Dawida Borczucha o życie wieczne 

2-11-2022 
ŚRODA / WEDNESDAY 18:30 

WSPOMNIENIE 
WSZYSTKICH 

WIERNYCH ZMARŁYCH 
Za śp. Władysława Szmuc 

3-11-2022 
CZWARTEK / THURSDAY 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI W intencji Grażyny z okazji urodzin, z prośbą o miłosierdzie Boże 

4-11-2022 
PIĄTEK / FRIDAY 18.30 

WSPOMNIENIE ŚW. 
KAROLA BOROMEUSZA, 

BISKUPA 
Za sp. Jana, o miłosierdzie Boże, przebaczenie grzechów i radość 

nieba 

5-11-2022 
SOBOTA / SATURDAY 18:00 DZIEŃ POWSZEDNI W intencji siostry Joanny o zdrowie, Boże bł.  i przemianę serca 

6-11-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 

W intencji Marii i Stanisława Zubików, o łaskę zdrowia i doświadczenie 
Bożej miłości w drodze do świętości 

12:00 O radość nieba dla wszystkich zmarłych z rodzin Kwiatkowskich, 
Hamerlińskich i Surajewskich 

15:30 W intencji Victora w dniu 10 urodzin, o Boże bł., dary Ducha Świętego  
i zdrowie 

 
CZYTANIA 30.10.2022: 1. 2 Krn 5, 6-10. 13 – 6, 2: Świątynia napełniła się obłokiem chwały Pańskiej, tak iż nie mogli kapłani 
tam pozostać i pełnić swej służby z powodu tego obłoku, bo chwała Pańska wypełniła świątynię Bożą. Wtedy przemówił 
Salomon: «Pan powiedział, że będzie mieszkać w czarnej chmurze. A ja Ci wybudowałem dom na mieszkanie, miejsce 
przebywania Twego na wieki».  2. Ps 84: Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja.; 3. 1 Kor 3, 9b-11. 16-17: Wy jesteście 
Bożą budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi 
budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest 
położony, a którym jest Jezus Chrystus. 4. J 4, 19-24: Kobieta z Samarii powiedziała do Jezusa: 
«Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest 
miejsce, gdzie należy czcić Boga». Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej 
górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ 
zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać 
cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawali 
Mu cześć w Duchu i prawdzie». 
 
 

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 23.10-29.10.2022  £ 625.73   
Gotówka          £ 496.74 
Piątek     £ 52 
Wpłaty na konto     £ 45 
Kwiaty     £ 31.99 

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.  
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ ZADUSZNY – Zachęcam do modlitwy za zmarłych, szczególnie w listopadzie.  
1 i 2 listopada, czyli w Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny Msze święte o 18:30. 
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!  
W listopadzie zostaną z tych ofiar odprawione Msze święte za zmarłych. 
II TACA – Za tydzień druga taca na cele remontowe w naszej parafii. 
I KOMUNIA ŚWIĘTA – W środę po Mszy świętej wieczornej katecheza dla dzieci komunijnych. 
GRUPA BIBLIJNA – W czwartek po Mszy świętej spotkanie grupy biblijnej. Zapraszam! 
WYMIANA NAGŁOŚNIENIA I OŚWIETLENIA – Długo wyczekiwana wymiana oświetlenia i nagłośnienia rozpocznie się 7 listopada. 
Wszystkich chętnych do pomocy zapraszam do kontaktu z Januszem Borkiem. Do 11 listopada chcemy wymienić okablowanie oraz część 
nagłośnienia, a w następnym tygodniu oświetlenie oraz podpiąć Internet w kaplicy i biurze. W piątek 11 zapraszam do pierwszego sprzątania 
przed weekendem. Tydzień później będziemy sprzątać po remoncie. Chcemy, żeby kaplica była gotowa na roraty, a potem Boże Narodzenie. 
W trakcie remontu będzie jeszcze niespodzianka. 
BIERZMOWANIE – W zależności od postępów prac związanych z wymianą nagłośnienia i oświetlenia, spotkanie kandydatów do 
bierzmowania zostanie ogłoszone w niedzielę poprzedzającą. 
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. 
ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO – Za tydzień po Mszy świętej o 8:30 kolejna zmiana tajemnic. Do trzeciej róży brakuje nam 
jeszcze 3 osób. Intencja papieska na listopad: Za dzieci, które cierpią: Módlmy się, aby dzieci, które cierpią i te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, 
sieroty miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny. 
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. 
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – Wierni proszą o koronkę przed każdą Mszą świętą. Zachęcam do czynnego włączenia się w tę 
modlitwę. Chętnych do prowadzenia koronki proszę o zgłoszenie się. 
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:  

 

6-11-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 

W intencji Marii i Stanisława Zubików, o łaskę zdrowia i doświadczenie 
Bożej miłości w drodze do świętości 

12:00 O radość nieba dla wszystkich zmarłych z rodzin Kwiatkowskich, 
Hamerlińskich i Surajewskich 

15:30 W intencji Victora w dniu 10 urodzin, o Boże bł., dary Ducha Świętego  
i zdrowie 

11-11-2022 
PIĄTEK / FRIDAY 18.30 DZIEŃ POWSZEDNI W intencji Ariela z okazji 38 urodzin, o Boże bł., zdrowie i potrzebne 

łaski 

12-11-2022 
SOBOTA / SATURDAY 18:00 

WSPOMNIENIE ŚW. 
JOZAFATA, BPA I 

MĘCZENNIKA 
Za śp. Waldemara Kozaka w 30 dzień po śmierci 

13-11-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 

Za śp. Barbarę Wilczewską  
12:00 O radość nieba dla wszystkich zmarłych z rodziny 
15:30 W intencji Sama o Boże błogosławieństwo 

 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 


