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16 PAŹDZIERNIKA 2022  XIX NIEDZIELA ZWYKŁA   Rok C, II 39/572 
 

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 Za śp. Wiktora Derda i śp. Annę Dziduszko 

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 Olgi 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 W intencji Agaty o łaskę zdrowia 

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 W intencji Sylwii z okazji urodzin, o Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski 

 

CZYTANIA 9.10.2022: 1. Wj 17, 8-13: Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy 
zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod niego, i 
usiadł na nim. 2. Ps 121: Naszą pomocą jest Zbawiciel świata; 3. 2 Tm 3, 14–4, 2: Wszelkie Pismo od Boga jest 
natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby 
człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa 
Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w 
porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. 4. Łk 
18, 1-8: Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: "W 
pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która 
przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem”. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem 
rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani się z ludźmi nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, 
wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie”. I Pan dodał: "Słuchajcie, co ten 
niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do 
Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn 
Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy 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 9.10-15.10.2022  £ 641.27    
Gotówka          £ 504.12 
Piątek     £ 56.50 
Wpłaty na konto     £ 40.00 
Kwiaty     £ 40.65 



 
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.  
DRUGA TACA – W Polsce dziś kolejny Dzień Papieski. Dziś również druga taca na Fundusz Trzeciego Tysiąclecia, pomagający w nauce  
i studiowaniu biednej a zdolnej młodzieży z całej Polski. 
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 – W czwartek po Mszy świętej spotkanie grupy biblijnej. Zapraszam! 
MINISTRANCI – Ministrantów zapraszam na spotkanie w najbliższy piątek, 21 października, o 17:30. 
I KOMUNIA ŚWIĘTA – Następne spotkanie dzieci i rodziców w najbliższą środę, 19 października. 
BIERZMOWANIE – Spotkanie kandydatów do bierzmowania w piątek, 28 października, o 17:30. 
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ ZADUSZNY – W związku ze zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych  
w sobotę, 29 października, zgromadzimy się na modlitwie za zmarłych. I tak o godz. 11:00 na Old Southgate Cemetery i ok. 12.00 na New 
Southgate Cemetery będziemy się modlić przy grobach Polaków. Zachęcamy do modlitwy za zmarłych, szczególnie w listopadzie.  
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. Bóg zapłać za złożone z tej okazji ofiary! W listopadzie zostaną z tych ofiar 
odprawione Msze święte za zmarłych. 
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. 
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:  

 

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 W intencji Sylwii z okazji urodzin, o Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski 

26-10-2022 
ŚRODA / WEDNESDAY 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI W intencji Soni z okazji urodzin, o Boże bł., dary Ducha Świętego  

i zdrowie 

27-10-2022 
CZWARTEK / THURSDAY 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI W intencji Agaty o łaskę zdrowia 

28-10-2022 
PIĄTEK / FRIDAY 18.30 

ŚWIĘTO ŚŚW. 
APOSTOŁÓW SZYMONA  

I JUDY TADEUSZA 
W intencji Teo w dniu 2 urodzin, o wzrost w mądrości, łasce i bojaźni 

Bożej i zdrowie przez wstawiennictwo NMP  

29-10-2022 
SOBOTA / SATURDAY 18:00 DZIEŃ POWSZEDNI Za śp. Jana Paczkowskiego o łaskę nieba z okazji 1 r.śm. 

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 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 


