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2 PAŹDZIERNIKA 2022  XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA   Rok C, II 37/570 
 

02-10-2022 
 NIEDZIELA / SUNDAY 

8:30 

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 

W intencji Soni i Julii, z prośbą o Boże bł., dary Ducha Świętego  
i opiekę MB Różańcowej 

12:00 Za śp. Edwarda Bakalarza 

15:30 wolna / free intention 

5-10-2022 
ŚRODA / WEDNESDAY 18:30 

WSPOMNIENIE ŚWIĘTEJ 
FAUSTYNY 

KOWALSKIEJ 
W intencji Elżbiety i Leszka w rocznicę ślubu, za wstawiennictwem 

świętej Faustyny 

6-10-2022 
CZWARTEK / THURSDAY 18:30 DZIEŃ POWSZEDNI 

W intencji Bernadetty i Sherifa w 10 r. ślubu, z podziękowaniem za 
wspólne lata oraz o dalsze życie wypełnione miłością, zrozumieniem,  
i opieką MB 

7-10-2022 
PIĄTEK / FRIDAY 18.30 WSPOMNIENIE NMP 

RÓŻAŃCOWEJ W intencji Anny i Michała oraz Jakuba i Joli oraz Oli o nawrócenie 

8-10-2022 
SOBOTA / SATURDAY 18:00 DZIEŃ POWSZEDNI W intencji Dominika o zdrowie i Boże bł. 

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 

CZYTANIA 2.10.2022: 1. Ha 1, 2-3; 2, 2-4: Dokądże, Panie, wzywać Cię będę, a Ty nie wysłuchujesz? Wołać będę ku 
Tobie: «Krzywda mi się dzieje», a Ty nie pomagasz? Czemu każesz mi patrzeć na nieprawość i na zło spoglądasz 
bezczynnie? Oto ucisk i przemoc przede mną, powstają spory, wybuchają waśnie. 2. Ps 95: Słysząc głos Pana, serc nie 
zatwardzajcie; 3. 2 Tm 1, 6-8. 13-14: Najdroższy: Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest  
w tobie przez włożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. 
Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach 
znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga. Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec  
w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka. 
4. Łk 17, 5-10: Apostołowie prosili Pana: "Przymnóż nam wiary». Pan rzekł: "Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko 
gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna. 

 
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 25.09-1.10.2022  £ 658.86 
Gotówka          £ 521.64 
II Taca     £ 43.62 
Wpłaty na konto     £ 50 
Sklepik     £ 20 
Kwiaty     £ 23.60 

 
PODZIĘKOWANIE – Dziękuję tym, którzy zaangażowali się w zeszłotygodniowy odpust ku czci Matki Bożej z Walsingham! Tym, którzy 
przygotowali wypieki i tym, którzy pomogli w organizacji małego pikniku oraz tym wszystkim, którzy wzięli udział we wspólnej Mszy świętej  



z Anglikami – wielki dzięki za okazane wsparcie! Dziękuję też 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 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. Biorę pod uwagę przeprowadzkę poza Londyn, żeby zmniejszyć koszty utrzymania parafii, które w tym roku wzrosły. 
Natomiast mam świadomość, że w takiej sytuacji zwiększyłyby się z jednej strony koszty dojazdów do kościoła, a z drugiej całe duszpasterstwo 
(Msze święte, spowiedź, chorzy, katechezy) byłoby zależne od możliwości dojazdowych w danym czasie.  
ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCA – Dziś po Mszy św. O 8:30 zmiana tajemnic różańca. 
DRUGA TACA – W zeszłą niedzielę wyniosła £ 43.62. Z tych pieniędzy będą opłacane wizy dla księży przyjeżdżających do UK do pracy  
z Polakami po brexicie. 
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 będziemy liczyć 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! 
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. 
I KOMUNIA ŚWIĘTA I BIERZMOWANIE – Na stronie parafialnej znajdują się formularze zapisu na katechezy przygotowujące do  
I Komunii Świętej. Zostały już ostatnie miejsca na liście. Nie ma już miejsc na katechezy do bierzmowania. Więcej szczegółów wkrótce. 
Katechezy rozpoczną się w październiku. Dzieci komunijne będą przychodzić z rodzicami, kandydaci do bierzmowania – sami, bez rodziców. 
Pierwsze spotkanie rodziców i dzieci komunijnych w najbliższą środę, 5 października. Rozpoczynamy różańcem i Mszą świętą. Pierwsze 
spotkanie kandydatów do bierzmowania w nadchodzący piątek, 7 października, po Mszy świętej i różańcu. Obecność obowiązkowa na obu 
spotkaniach. 
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:  

 

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 

wolna / free intention 

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 

 
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 


