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                                        ZNAKI ŚWIĘTE     
 

                                                                             Żar i Światło 
 
Pożądamy i pragniemy zjednoczenia z Bogiem; musimy pożądać tej jedności - zniewala nas do tego 
najszczersza wewnętrzna konieczność. Dwie drogi po temu ukazuje nam sama dusza. Różnią się 
one między sobą, dochodzą jednakże do tego samego celu. 
Pierwsza droga zjednoczenia wiedzie przez poznanie i miłość. 
Poznawanie jest to tyleż, co jednoczenie się. Poznając te czy inne przedmioty, przenikamy je i 
wciągamy je w siebie; one stają się naszą własnością, cząstką naszego życia. Podobnież 
zjednoczeniem jest wszelka miłość: bynajmniej nie dążnością tylko ku zjednoczeniu, ale już samą 
jednością. Ile człowiek miłuje, tyle do niego należy. 
Ale taka miłość ma cechę szczególną. Często określamy ją mianem miłości "duchowej". Nazwa to 
niezupełnie trafna; wszak duchową jest też inna miłość, o której później będzie mowa. Przez tę 
nazwę rozumie się, że owa miłość powoduje zjednoczenie nie w byciu, ale w ruchu; w świadomości i 



usposobieniu. 
Czy znajdziemy dla niej może jaki kształt zewnętrzny? Jakieś podobieństwo? 
Owszem, i to przepiękne: żar i światłość. 
Oto przed nami stoi świeca, dźwigając jarzący się płomień. 
Źrenica nasza dostrzega to światło, bierze je w siebie, jednoczy się z nim, a przecież go nie porusza, 
nie styka się z nim wcale. Płomień pozostaje sobą, źrenica też sobą, jednakże dokonywa się 
wewnętrzne zjednoczenie, chciałoby się rzec: złączenie wzajemne, pełne czci i czystości, bez 
żadnego zetknięcia i zmieszania, poprzestające na samym tylko widzeniu. 
Jest to głębokie podobieństwo owego zjednoczenia, jakie dzięki poznaniu odbywa się między 
Bogiem a duszą. "Bóg jest prawdą" powiada Pismo święte. Kto poznaje prawdę, ten posiada ją w 
duchu. Bóg przebywa w myśli, która Go prawdziwie poznaje. Bóg żyje w duchu, który prawdziwie o 

Nim myśli. Przeto "poznawać Boga" 
znaczy tyle, co jednoczyć się z Nim, jak 
oko jednoczy się z płomieniem w 
oglądaniu światła. 
Z płomieniem możemy się jednoczyć 
jeszcze w inny sposób: przez żar. 
Odczuwamy go na twarzy, na ręce. 
Zdajemy sobie sprawę z tego, jak on nas 
ogrzewa i przenika, a przecie płomień 
sam w sobie stoi nieporuszony. 
Taką jest miłość: żarem swym wiąże nas 
z płomieniem Bożym, a przecież nie 
porusza, nie dotyka go wcale. Albowiem 
Bóg jest dobry, a kto kocha Dobro, ono 
też żyje dlań w duchu. Dobro jest moje, 

skoro je miłuję; a w jakiej mierze je kocham, w takiej mierze ono do mnie należy, aczkolwiek wcale 
go nie dotykam. "Bóg jest miłością - powiedział Jan święty - kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg 
trwa w nim" (1J 4:16). 
Poznawać Boga i kochać Boga to tyle, co jednoczyć się z Nim. Dlatego to wieczna szczęśliwość 
będzie oglądaniem i miłością. Oznacza ona nie łaknące "stawanie u drzwi", ale najgłębsze bytowanie 
wewnętrzne, spełnienie i nasycenie. 
Już poprzednio widzieliśmy, iż płomień jest podobieństwem duszy. Teraz w nim rozpoznajemy 
jeszcze podobieństwo Boga żywego, "albowiem Bóg jest światłem i nie masz w Nim ciemności". Jak 
płomień wysyła światło, tak Bóg śle prawdę. A dusza przyjmuje w siebie prawdę i przez nią jednoczy 
się z Bogiem, jak nasza źrenica patrzy w światło i staje się przez nie zjednoczona z płomieniem. Jak 
zaś żar wysyła z siebie płomienie, tak Bóg śle dobroć grzejącą. Kto Boga miłuje, ten się z Nim 
jednoczy w dobroci, jak ręka i twarz z płomykiem, gdy odczuwają jego ciepło. 
Atoli płomień trwa w miejscu nieporuszony, czysty, dostojny. Tak jako powiedziano o Bogu, iż 
"zamieszkuje światłość niedostępną" (1Tm 6:16). 
Świecący, żarzący się płomieniu, obrazie Boga żywego! 
I otóż teraz dobrze rozumiemy, czemu to podczas uroczystości Wielkiej Soboty świeca paschalna 
staje się symbolem Chrystusa - kiedy to diakon wśród radosnego śpiewu ogłasza jej płomień 
"światłością Chrystusową", lumen Christi, i gdy zapala się od niej światła w kościele, by wszędzie 
jaśniała i jarzyła się światłość i żar Boga żywego!  
 
("Znaki Święte" - Romano Guardini) 

 
 

Papieskie intencje apostolstwa modlitwy na październik 2021:  

Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, 
poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii. 

 



 
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

 

01 października 2021 r. – Piątek / Whetstone/ - Pierwszy Piątek Miesiąca 

18.00 - adoracja Najświętszego Sakramentu, Spowiedź św., Różaniec 

19.30 – Śp. Ks. Gabriel Mączewski 

 

02 października 2021 r. – Sobota /Whetstone/ - Msza Św. Niedzielna 

 

19.30 – O zdrowie dla Barbary Urbańczyk 

 

03 października 2021 r. – XXVII Niedziela Zwykła 

 

13.30 /Whetstone/ - W intencji Adriana z okazji 15 rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo, 

zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Maryi 

16.00 /Whetstone/ - W intencji dzieci pierwszokomunijnych 

18.30 /Finchley/ - Rez. Asia Zubik 

05 października 2021 r. – Wtorek /Finchley/ 

 

19.00 – Śp. Aleksandra Gawron 

06 października 2021 r. – Środa /Finchley/ 

 

19.00 –  

09 października 2021 r. – Sobota /Whetstone/ - Msza Św. Niedzielna 

 

19.30 – Śp. Krystyna Runowska 

10 października 2021 r. – XXVIII Niedziela Zwykła 

 

13.30 /Whetstone/ - W intencji Agnieszki Borys z okazji 50 rocznicy urodzin 

16.00 /Whetstone/ - W intencji Piotra Stettnera z okazji rocznicy urodzin 

18.30 /Finchley/ - Śp. Mariusz Frąckowiak 

 

12 października 2021 r. – Wtorek /Finchley/ 

 

19.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące 



13 października 2021 r. – Środa /Finchley/ 

 

19.00 – Dziękczynna Moniki 

 

16 października 2021 r. – Sobota /Whetstone/ - Msza Św. Niedzielna 

 

19.30 – W intencji Moniki i Janusza Sulewskich z okazji 10 rocznicy ślubu 

17 października 2021 r. – XXIX Niedziela Zwykła 

 

13.30 /Whetstone/ - Śp.Irena Michniewicz 

16.00 /Whetstone/ - Śp.Stanisław Tomczyk 

18.30 /Finchley/ - W intencji Zosi z okazji I rocznicy chrztu św. 

19 października 2021 r. – Wtorek /Finchley/ 

 

19.00 – Śp. Bogdan Wicher 

20 października 2021 r. – Środa /Finchley/ 

 

19.00 –  

23 października 2021 r. – Sobota /Whetstone/ - Msza Św. Niedzielna 

 

19.30 – W intencji wujka Kazimierza o zdrowie i wytrwałość w chorobie 

24 października 2021 r. – XXX Niedziela Zwykła 

 

13.30 /Whetstone/ - Odpust Parafialny 

16.00 /Whetstone/ - W intencji Karoliny Janczy z okaji 25 rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo, 

zdrowie i potrzebne łaski 

18.30 /Finchley/ - W intencji tragicznie zmarłego Stanisława Lorka od kolegów z Anglii 

 

26 października 2021 r. – Wtorek /Finchley/ 

 

19.00 – Śp. Bogdan Wicher 

27 października 2021 r. – Środa /Finchley/ 

 

19.00 –  

 



 

30 października 2021 r. – Sobota /Whetstone/ - Msza Św. Niedzielna 

 

19.30 –  

31 października 2021 r. – XXXI Niedziela Zwykła – Uroczystość Wszystkich Świętych 

 

13.30 /Whetstone/ - O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty, Oliwii, Natalii i Krzysztofa 

16.00 /Whetstone/ - W intencji Magdaleny i Piotra Stettnerów z okaji 22 rocznicy ślubu 

18.30 /Finchley/ - Śp. Mariusz Frąckowiak 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

 
Porządek Mszy św. w naszej parafii w niedziele i święta: 
 
Sobota: 

19.30 – Whetstone – Niedzielna Msza św. 

 

Niedziela: 

13.30 – Whetstone 

16.00 – Whetstone 

18.30 -  Finchley 

 

W miesiącu październiku zapraszamy na wspólny Różaniec we wtorki i w środy o godz. 18.30 w 

kościele na Finchley 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20 października 2021- godz. 18.30- Adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec, Msza Św 

oraz Nowenna do św. Jana Pawła II 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zapraszamy wszystkich w sobotę - 23 października 2021, po Mszy św. o godz. 19.30 na 

Whetstone, na adorację przed Najświętszym Sakramentem i czuwanie modlitewne. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24 października 2021 o godz. 13.30 w kościele na Whetstone będzie Odpust Parafialny 

 

 



 

 

Dziękujemy wszystkim, którzy wiernie wspierają naszą Parafię. 

Ofiary, w dalszym ciągu można składać przelewem na konto parafii: 

LLOYDS BANK 

PCM HIGHGATE-FINCHLEY 

BRANCH: UPPER STREET ISLINGTON 

Sort code: 30-94-57 

Account number: 00619406 

Reference: TACA lub GIFT AID  

 

Za wszystkie ofiary Bóg zapłać. 

 

Prosimy śledzić na bieżąco informacje o parafii na stronie parafii 
http://www.finchleyparish.co.uk/  
jak również na parafialnym fb https://www.facebook.com/finchleyparish/.  
 
 

 

Adres: The Priest’s House, Gravel Hill, Finchley N3 3RJ,  tel. 02083710189 
proboszcz - ksiądz Marek Gałuszka - mob. 07984293753 

e-mail: proboszcz@finchleyparish.co.uk 
www.finchleyparish.co.uk                  www.facebook.com/finchleyparish 
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