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27 LISTOPADA 2022 I NIEDZIELA ADWENTU   Rok A, I 45/578 
 

27-11-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 

I NIEDZIELA ADWENTU  

Za śp. 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 
30-11-2022 

ŚRODA / WEDNESDAY 18:30 ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, 
APOSTOŁA Za zmarłych zalecanych w tegorocznych wypominkach 

1-12-2022 
CZWARTEK / THURSDAY 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI RORATY: O szczęśliwyą operację dla Janusza, o szybki powrót do 

zdrowia, Boże bł. i opiekę MB 
2-12-2022 

PIĄTEK / FRIDAY 18.30 DZIEŃ POWSZEDNI RORATY: Za żonę Beatę i syna Dawida o powrót do Kościoła  
i sakramentów 

3-12-2022 
SOBOTA / SATURDAY 18:00 

WSPOMNIENIE ŚW. 
FRANCISZKA 
KSAWEREGO 

RORATY: W intencji Haliny Cender, o Boże bł., i opiekę MB dla niej  
i całej rodziny 

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 

 
CZYTANIA 27.11.2022: 1. Iz 2,1-5: Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy: Stanie się na końcu czasów, 
że góra świątyni Pana stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie 
ludy pójdą i rzekną: ”Chodźcie, wstąpmy na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy 
kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pana z Jeruzalem”.2. Ps 122: Idźmy z radością na spotkanie 
Pana; 3. Rz 13,11-14: Bracia: Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem 
zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki 
ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła 4. Mt 24,37-44: Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Jak było za dni 
Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż 
wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również 
będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą 
mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. 
A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby 
włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. 
 

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 20.11-26.11.2022  £  765.26  
Gotówka          £  678.64 
Wpłaty na konto     £  35.00 
Sklepik     £  12.00 
Kwiaty     £  39.62 

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. Dziękuję Januszow i Ani za przygotowanie parafialnych Andrzejek! 



WYMIANA NAGŁOŚNIENIA I OŚWIETLENIA – Dziękuję panom, którzy w tym tygodniu pracowali w kaplicy oraz pani Barbarze i państwu, 
którzy przyszli w piątek posprzątać. Dziękuję wszystkim panom, którzy w tym tygodniu malowali, czy przeprowadzali inne prace związane  
z remontem, Januszowi, Adamowi, Januszowi, panu Stanisławowi, Aleksowi, Szymonowi, Danielowi, Arkowi, Łukaszowi! Dziękuję 
Piotrowi Kowalskiemu za naprawienie cieknącego zaworu w łazience. Dziękuję po raz kolejny rodzinom, które karmiły robotników w tym 
tygodniu! Chętnych do nakarmienia robotników zapraszam do przywiezienia jedzenia do kaplicy od poniedziałku do czwartku włącznie. 
Opóźnienia związane z dostawami lamp spowodowały, że musimy jeszcze kilka dni zaczekać. Panu Wojtkowi dziękuję po raz kolejny za 
wywóz śmieci. Dziękuję Łukaszowi Sochoniowi za wczorajsze odnowienie ławki i krzesła oraz za komplet drzwi, które zostaną wkrótce 
zamontowane! Panu Sławkowi za umycie okien w środku i na zewnątrz kościoła. Pani Anecie za wieniec adwentowy. Kamili za pomoc w 
rozłożeniu sklepiku. 
RORATY – Od środy zaczynamy roraty. W tym roku prowadzi nas dziadek Jezusa, Święty Joachim. Roraty w środę obowiązkowe dla dzieci 
komunijnych, natomiast kandydatów do bierzmowania zapraszam w piątki. 
SKLEPIK – W sklepiku do nabycia katolickie kalendarze adwentowe 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. 
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 (sic!) i jego żonę, Magdę. 
SWIETY MIKOŁAJ – Z okazji nadchodzącego wspomnienia Świętego Mikołaja, w najbliższą niedzielę, 4 grudnia, 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. 
ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCA – Za tydzień po Mszy świętej o 8:30 kolejna zmiana tajemnic różańca. 
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:  

 

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: wolna 

8-12-2022 
CZWARTEK / THURSDAY 18:30 

UROCZYSTOŚĆ 
NIEPOKALANEGO 

POCZĘCIA NMP 
RORATY: wolna 

9-12-2022 
PIĄTEK / FRIDAY 18.30 DZIEŃ POWSZEDNI RORATY: W inencji 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  

wolna 
12:00 wolna 
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 


