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20 LISTOPADA 2022      Rok C, II 44/577
 UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 
 

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 Za śp. Danutę Berdowską w 4 r.śm. 

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 
CZYTANIA 20.11.2022: 1. 2 Sm 5,1-3: Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: ”Oto 
my, kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty wyprawiałeś się i powracałeś na czele Izraela. I Pan 
rzekł do ciebie: "Ty będziesz pasł mój lud, Izraela, i ty będziesz wodzem dla Izraela”. Cała starszyzna Izraela przybyła do 
króla do Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad 
Izraelem. 2. Ps 122: Idźmy z radością na spotkanie Pana; 3. Kol 1,12-20: Jezus jest Początkiem, Pierworodnym spośród 
umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, by w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby 
przez Niego i dla Niego znów pojednać wszystko ze sobą: i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój 
przez krew Jego krzyża. 4. Łk 23,35-43: Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: ”Czy Ty nie jesteś 
Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ”Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę 
ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”.  
I dodał: ”Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu odpowiedział: ”Zaprawdę powiadam ci: 
Dziś ze Mną będziesz w raju”. 
 

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 13.11-19.11.2022  £  754.69  
Gotówka          £  584.45 
Wpłaty na konto     £  45.00 
Sklepik     £  70.00  
Kwiaty     £  55.24 

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 – Trwa wymiana nagłośnienia i oświetlenia w kaplicy. W tym tygodniu została założona kolejna 
część okablowania, został pomalowany sufit (dzięki Krystianowi Bystremu i jego firmie!) 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 państwu, którzy przyszli w piątek posprzątać, a szczególnie Joe, który przygotowuje się do bierzmowania!!! Od 
poniedziałku zapraszam wszystkich chętnych do pomocy w malowaniu kaplicy. Dziękuję też rodzinom, które karmiły robotników w tym 
tygodniu! Chętnych do nakarmienia robotników zapraszam do przywiezienia jedzenia do kaplicy od poniedziałku do czwartku włącznie.  
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 w środę zapraszam na Mszę świętą dzieci komunijne  
i rodziców. W czwartek nie ma Mszy świętej, za to biuro będzie czynne od 17:00. Natomiast w piątek o 17:00 i po Mszy zapraszam wszystkich 
do mycia kościoła po remoncie.  
ŚWIECZKI CEGIEŁKI – W sklepiku można 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. 
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:  

 

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: wolna 

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 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 


