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9 PAŹDZIERNIKA 2022  XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA   Rok C, II 38/571 
 

9-10-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 
XXVIII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

W intencji syna Adama w r. urodzin, o Boże bł., dary Ducha Świętego  
i opiekę MB 

12:00 W intencji Adama z okazji 17 urodzin 

15:30 W intencji Milana w dniu 11 urodzin 

12-10-2022 
ŚRODA / WEDNESDAY 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ / NO MASS 

13-10-2022 
CZWARTEK / THURSDAY 18:30 

WSPOMNIENIE BŁ. 
HONORATA 

KOŹMIŃSKIEGO, 
PREZBITERA 

O uzdrowienie dla Agaty 

14-10-2022 
PIĄTEK / FRIDAY 18.30 DZIEŃ POWSZEDNI W intencji Dariusza z okazji urodzin, o przemianę serca, za 

wstawiennictwem św. Małgorzaty  

15-10-2022 
SOBOTA / SATURDAY 18:00 

WSPOMNIENIE ŚW. 
TERESY OD JEZUSA,  

DZ. I DK. 
wolna / free intention 

16-10-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

W intencji Stanisławy Rożek w dniu 95 urodzin, o Boże bł., siły, 
zdrowie, dary Ducha Świętego i zdrowie 

12:00 W intencji Magdaleny Borek  z okazji urodzin 
15:30 wolna / free intention 

 

CZYTANIA 9.10.2022: 1. 2 Krl 5, 14-17: Wódz syryjski Naaman, który był trędowaty, zanurzył się siedem razy  
w Jordanie według słowa proroka Elizeusza, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego dziecka i został 
oczyszczony. Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc: "Oto 
przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem. A teraz zechciej przyjąć dar wdzięczności od twego 
sługi". 2. Ps 98: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie; 3. 2 Tm 2, 8-13: Najmilszy: Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, 
potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę niedolę aż do więzów jak 
złoczyńca; ale słowo Boże nie uległo skrępowaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni 
dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie razem z wieczną chwałą. 4. Łk 17, 11-19: Wtedy jeden z nich widząc, że 
jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to 
Samarytanin. Jezus zaś rzekł: "Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie 
znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec". Do niego zaś rzekł: "Wstań, idź, twoja wiara cię 
uzdrowiła". 

 
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 2.09-8.10.2022  £ 814.48    na koncie jest £ 16,607.59 
Gotówka          £ 520.68 
Środa, Czwartek    £ 101.52 
Wpłaty na konto     £ 125 
Sklepik     £ 32 
Kwiaty     £ 35.28 



 
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 kompozycję kwiatową na dzisiejszy dzień. 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. We wrześniu uzbieraliśmy łącznie (w tym taca, kwiaty, wpłaty na konto) £ 2,278.81, natomiast rachunki (czynsz, 
prąd, woda, gaz, telefon, Internet, council tax, daniny na rzecz Misji, obsługa konta w banku, zakup materiałów biurowych, zakup książek do  
I Komunii i bierzmowania, zaległy mileage, obowiązkowe rekolekcje księży PMK - wyniosły £ 4,334. Dla porównania w lipcu uzbieraliśmy  
£ 2,075.70 (wydatki o ok. £ 3000) plus £ 2,062.92 z pikniku, które zostały przeznaczone na czynsz za kościół, a w sierpniu £ 1,600.30, przy 
wydatkach również ok. £  3000.  
ZMIANA BANKU – PMK finalizuje jak najszybciej proces przejścia do banku Barclays, do końca roku będzie przejście. Nowe numery konta 
zostaną podane, kiedy zostaną dostarczone. 
LICZENIE WIERNYCH - Przez 3 niedziele października wraz z całym Kościołem w Anglii i Walii liczymy wiernych na naszych Mszach świętych 
oraz przyjmujących Komunię świętą. Ma to znaczenie nie tylko statystyczne, ale pomoże nam zorientować się, czy i ewentualnie gdzie jest 
potrzebna reorganizacja naszego duszpasterstwa. 
GRUPA BIBLIJNA – Po przerwie wracamy do spotkań biblijnych w czwartki po Mszach świętych. Zapraszam! 
I KOMUNIA ŚWIĘTA – Następne spotkanie dzieci i rodziców w środę, 19 października. 
BIERZMOWANIE – Spotkanie kandydatów do bierzmowania w piątek o 17:30. 
SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA – Od ostatniego sprzątanie minęło kilka miesięcy. W piątek po różańcu zapraszam chętnych do sprzątanie 
kościoła. W ostatnim czasie zakupiliśmy środki czystości, żelazko, wiadra i mopy, które mają pomóc w utrzymaniu kościoła w czystości.  
KATECHEZA PRZEDCHRZCIELNA - W sobotę o 17:00 zapraszam rodziców i chrzestnych dzieci, które mają być ochrzczone w najbliższym 
czasie. Dla rodziców orz chrzestnych taka katecheza jest obowiązkowa. 
OPŁATY ZA PROTOKOŁY - Z uwagi na rosnące koszty przesyłek, inflację oraz kosztów wynagrodzenia pracownika w Biurze Małżeńskim 
PMK, na zebraniu Powierników PMK podjęto decyzję o zwiększeniu opłaty za spisanie protokołu małżeńskiego do 100 funtów. 
RÓŻANIEC – W październiku, z wyjątkiem piątków, modlitwa różańcowa będzie się odbywała przed Mszami świętymi (śr-czw 18:00, sb 17:30, 
nd 15:00). W piątki różaniec po Mszy. Chętnych do prowadzenia modlitwy proszę i wpisywanie się na listę w przedsionku kościoła. 
MINISTRANCI – Ministrantów zapraszam na spotkanie w piątek, 21 października, o 17:30. 
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:  

 

16-10-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

W intencji Stanisławy Rożek w dniu 95 urodzin, o Boże bł., siły, 
zdrowie, dary Ducha Świętego i zdrowie 

12:00 W intencji Magdaleny Borek  z okazji urodzin 

15:30 wolna / free intention 

19-10-2022 
ŚRODA / WEDNESDAY 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI W intencji wnuczki Gabrieli z okazji 15 urodzin 

20-10-2022 
CZWARTEK / THURSDAY 18:30 WSPOMNIENIE ŚW. 

JANA KANTEGO, PREZB. W intencji Aleksandry i udany przebieg zabiegu 

21-10-2022 
PIĄTEK / FRIDAY 18.30 DZIEŃ POWSZEDNI W intencji Miłosza z okazji urodzin, o Boże bł. i dary Ducha Świętego 

22-10-2022 
SOBOTA / SATURDAY 18:00 WSPOMNIENIE ŚW. 

JANA PAWŁA II, PAPIEŻA wolna / free intention 

23-10-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 

Za śp. Franciszka Święcę w 2 r.śm. 

12:00 W intencji Luizy z ok. 7 urodzin, o zdrowie, wszelkie potrzebne łaski  
i dary Ducha Świętego 

15:30 wolna / free intention 

 

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 


