BIULETYN PARAFIALNY
Lokalna Polska Misja Katolicka
Parafia Highgate - Finchley p.w. Św. Jana Pawła II w Londynie
Msze święte w niedziele i święta w języku polskim
13.30 kościół St. Joseph’s Retreat, Highgate Hill, London N19 5NE
16.00 ko ściół St. Mary Magdalen, 6 Athenaeum Road, London, N20 9AE
18.30 kościół St. Philip The Apostle, Gravel Hill, Finchley, London N3 3RJ

Nr 3 (181) – marzec 2020 r.

Liturgia Mszy Świętej
(Liturgia Eucharystyczna – Przygotowanie Darów)
Liturgia Eucharystyczna rozpoczyna sie po zakończeniu modlitwy powszechnej i obejmuje:
1. Przygotowanie darów;
2. Modlitwę eucharystyczną – liturgię ofiary;
3. Łamanie chleba i Komunię św. – ucztę ofiarną.

Powyższa struktura jest odzwierciedleniem testamentu
Chrystusa, który polecił przygotować Wieczerzę Paschalną,
spożył ją ze swoimi uczniami, odmówiwszy dziękczynienie, a
także dał swoje Ciało na spożywanie.

Liturgia Przygotowania Darów:
Na tę część Mszy św. składa się:

* Przygotowanie ołtarza i procesja z darami
Przygotowanie darów ofiarnych rozpoczyna sie od przygotowania ołtarza, który jest miejscem sprawowania liturgii
eucharystycznej.
Do sprawowania liturgii eucharystycznej potrzebne są naczynia liturgiczne (kielich i patena), tzw. bielizna kielichowa
(korporał, palka, puryfikaterz) oraz mszał. Te przedmioty usługujący przynoszą na ołtarz przed procesją z darami chleba i
wina.
Kielich powinien być wykonany ze szlachetnego metalu, nieulegającego korozji, lub innego szlachetnego materiału.
Czasza nie może wchłaniać płynów, najczęściej jest pozłacana.
Palka chroni zawartość kielicha.
Puszka czyli cyborium – w niej konsekruje i przechowuje się w tabernakulum większą ilość hostii
Patena głęboka naczynie na hostie dla wiernych.
Ampułki w których przynosi się do ołtarza wino i wodę. Tacka i ręczniczek do obmycia rąk kapłana.
Korporał kwadratowy obrus o boku około 50 cm, na którym stawia się kielich z winem i patenę z chlebem w czasie Mszy
św. lub monstrancję w czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu.
Patena płaska naczynie na hostię dla celebransa.
Puryfikaterz płócienna ściereczka służąca do oczyszczenia (puryfikacji) kielicha i pateny po Komunii.
Po przygotowaniu ołtarza nastepuje procesja z darami, której często towarzyszy komentarz wyjaśniający symbolikę
ofiarowywanych darów.

Kiedy wierni przynoszą do ołtarza, przez swoich reprezentantów, dary ofiarne, wyrażają w sposób symboliczny gotowość
do ofiary z samych siebie. Dary chleba i wina wyrażają naszą codzienność i nasze świętowanie, nasze smutki i radości,
jednym słowem wszystko to, co nas stanowi – całe nasze życie. Dlatego niosąc w procesji chleb i wino niesiemy w nich
intencję ofiarowania Bogu całego swojego życia. Do części tej procesji należy także zbierana każdej niedzieli taca, która
ma włączyć wiernych w odpowiedzialność za potrzeby materialne Kościoła i całej społeczności wiernych.Dający się
człowiekowi w Eucharystii Bóg budzi zarazem jego serce, by dzielił się z innymi tym, co posiada. Eucharystia jest
najlepszym miejscem okazywania naszej miłości względem braci.
* Śpiew na ofiarowanie darów
Procesji z darami ofiarnymi towarzyszył śpiew psalmu z antyfoną, którą powtarzano po każdym wierszu. Śpiew ten sięga
conajmniej końca IV wieku. Śpiewano dopóki trwała procesja z darami.
Dziś śpiew na przygotowanie darów ofiarnych zastępuje się pieśnią nabożną odpowiednio dobraną i zatwierdzoną przez
władzę kościelną. Ten wspólny śpiew ma zwrócić uwagę wiernych na to, że jest wspólnotą, Kościołem.
* Ofiarowanie darów
Podczas śpiewu kapłan unosząc patenę z hostią, wypowiada słowa modlitwy: „Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich; Tobie go przynosimy,
aby stał się dla nas chlebem życia”. Ta formuła występuje też do ofiarowania wina, które jest owocem winnego krzewu
i pracy rąk ludzkich, które przynosimy Bogu, aby stało się dla nas napojem duchowym. Przez te słowa kapłan w imieniu
zgromadzonego ludu prosi Boga, aby dar chleba, przemieniony mocą Ducha świętego, stał się Ciałem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jeśli Msza święta jest recytowana, wówczas na te słowa odpowiadamy: „Błogosławiony jesteś Boże teraz
i na wieki”, potwierdzając wolę tego, aby rzeczywiście tak się stało. Następnie kapłan do kielicha nalewa wino i wodę
znów wypowiadając cicho słowa: „Przez to misterium wody i wina daj nam, Boże, udział w bóstwie Chrystusa, który
przyjął nasze człowieczeństwo”. A zatem wspominając tę tajemnicę naszej wiary, chcemy, aby naszym udziałem stało się
to, co nam Jezus obiecał – życie wieczne.
* Prośba o przebaczenie, okadzenie darów ofiarnych, kapłana i ludu. Obmycie rąk.
Kapłan pochylając się wypowiada słowa: „Przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą w duchu pokory i z sercem skruszonym; niech nasza Ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała”. A następnie, gdy obmywa ręce, mówi: „Obmyj mnie, Panie, z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego”. Kiedyś po przyjęciu darów
przyniesionych przez lud obmycie darów było konieczne. Dzisiaj obrzęd ten ma znaczenie symboliczne. Wyraża
pragnienie wewnetrznego oczyszczenia. Ma przypominać kapłanowi, że potrzebuje oczyszczenia z grzechów, ale także
nam wszystkim przypomnieć naszą małość i grzeszność. W większych uroczystościach, po ofiarowaniu darów ofiarnych,
następuje jeszcze ich okadzenie, co ma nam przypomnieć, że na wzór naszej modlitwy te dary wzniosą się przed Boży
majestat w niebie i staną się miłą ofiarą ku Bożej chwale.
* Modlitwa nad darami.
Po obmyciu rąk i okadzeniu oraz zakończeniu śpiewu na ofiarowanie darów, kapłan zwraca się do wszystkich zgromadzonych w kościele: „Módlcie się, aby moją i waszą Ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący”. Prosimy zatem o to, aby
Bóg przyjął nasze modlitwy i aby ta ofiara stała się Jemu miła, a nam przyniosła zbawienie. Dlatego też na te słowa kapłana odpowiadamy: „Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz
i całego Kościoła świętego”. Następnie kapłan odmawia modlitwę przeznaczoną na dany dzień, niedzielę, święto lub uroczystość, która jest konkluzją, streszczeniem, aby Bóg przyjął składaną ofiarę i zesłał łaski z nią związane. My zaś potwierdzamy jej treść słowem „Amen” – niech się tak stanie. Wypowiadając to słowo okazujemy, że jednoczymy się z treścią
modlitwy wypowiedzianej przez kapłana oraz potwierdzamy swoje zjednoczenie w składanej ofierze.

Papieskie intencje apostolstwa modlitwy na marzec:
Módlmy się, aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
01 marca 2020 r. – I Niedziela Wielkiego Postu
13:30 /HIGHGATE/ - Śp. Aleksandra Gawron w piątą rocznicę śmierci
16:00/WHETSTONE/- Śp. Genowefa i Stefan Sierakowscy
18:30 /FINCHLEY/- w intencji rodziny Penar o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski (dziękczynno –
przebłagalna)
03 marca 2020 r. – Wtorek
19:00 /FINCHLEY/ - w intencji Ireny o dobrą, nową pracę zgodnie z wolą Bożą za wstawiennictwem Matki Bożej
04 marca 2020 r. – Środa
19:00 /FINCHLEY/ - Śp. Kazimierz w 20-stą rocznicę śmierci
06 marca 2020 r. – I Piątek Miesiąca
17:30 /WHETSTONE/ - Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź święta.
19:00 /WHETSTONE/ 08 marca 2020 r. – II Niedziela Wielkiego Postu (Rekolekcje Wielkopostne)
13:30 /HIGHGATE/ 16:00/WHETSTONE/- w intencji Parafialnego Dzieła „Nadzieja”
2) Śp. Jadwiga Brzozowska - Furmanek
18:30 /FINCHLEY/- Śp. Stanisław
09 marca 2020r. – Poniedziałek (Rekolekcje Wielkopostne)
19.00 /Whetstone/ - dwie intencje
10 marca 2020 r. – Wtorek (Rekolekcje Wielkopostne)
19:00 /FINCHLEY/ - dwie intencje
11 marca 2020 r. – Środa (Rekolekcje Wielkopostne)
19:00 /FINCHLEY/ 1) Samuel Żal – w piątą rocznicę urodzin
2) w intencji Wspólnoty Modlitwy i Ewangelizacji
15 marca 2020 r. – III Niedziela Wielkiego Postu
13:30 /HIGHGATE/ - w intecji Izy Lisowskiej – dziękczynna - z okazji 95 rocznicy urodzin z prośbą o dalsze łaski
16:00/WHETSTONE/- w intencji Korneliusza z okazji 15 rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo, zdrowie i
potrzebne łaski
18:30 /FINCHLEY/- Śp. Stanisław Kurzej – 10 rocznica śmierci i zmarli z rodzin Kucińskich, Stonkus, Żibort,
Jancz, Obuchowicz, Strucińskich, Janulianów, Popkova, Kazinewskich, Prasnowskich, Barisow
17 marca 2020 r. – Wtorek
19:00 /FINCHLEY/ - w intencji zmarłych z rodzin Jagiełło, Żywickich, Truba i Opala.

18 marca 2020 r. – Środa
19:00 /FINCHLEY/ -

22 marca 2020 r. – IV Niedziela Wielkiego Postu
13:30 /HIGHGATE/ - Śp. Irena Laurentowska
16:00 /WHETSTONE/- w intencji Oliviera i Sławomira
18:30 /FINCHLEY/- w intencji Lilianny z okazji rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne
łaski
24 marca 2020 r. – Wtorek
19:00 /FINCHLEY/ 25 marca 2020 r. – Środa
19:00 /FINCHLEY/ - o szczęśliwe narodzenie dziecka
29 marca 2020 r. – V Niedziela Wielkiego Postu
13:30 /HIGHGATE/ 16:00/WHETSTONE/- Śp. Zbigniew Kocowicz w 46 rocznicę śmierci i Śp. Jadwiga Kocowicz w 8 rocznicę śmierci
18:30 /FINCHLEY/31 marca 2020 r. – Wtorek
19:00 /FINCHLEY/ -

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
KANCELARIA PARAFIALNA
Czynna we wtorki od godz. 16.30 do 18.00 w The Priest’s House na Finchley.
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU I SPOWIEDŹ ŚW - I PIĄTEK MIESIĄCA
06 marca 2020r. od godz. 17.30 na Whetstone.
I KOMUNIA ŚWIĘTA 2020
17 marca o godz. 19.00 na Finchley - spotkanie rodziców i dzieci I Komunijnych.
BIERZMOWANIE 2020
03 marca 2020 o godz. 19.00 na Finchley – spotkanie kandydatów do bierzmowania.
18 marca 2020 o godz. 19.00 na Finchley – spotkanie kandydatów do bierzmowania.
24 marca 2020 o godz. 19.00 na Finchley – spotkanie kandydatów do bierzmowania
WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU I SPOWIEDŹ ŚW – WTORKI I ŚRODY
W każdy wtorek i środę od 18.30 do 19.00 na Finchley mamy możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego
Sakramentu i sposobność skorzystania z sakramentu spowiedzi św. Msza św. o godz. 19.00
NOWENNA ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. JANA PAWŁA II – PATRONA NASZEJ PARAFII
25 marca (środa) o godz. 19.00 na Finchley.
KATECHEZA CHRZCIELNA
31 marca 2020 (wtorek) po Mszy św. o godz. 19.00 na Finchley. Do udziału w katechezie chrzcielnej
zobowiązani są rodzice dziecka oraz rodzice chrzestni, którzy należą do naszej parafii.
ZMIANA TAJEMNIC ŻYWEGO RÓŻAŃCA

1-sza niedziela miesiąca (01 marca 2020) o godz. 18.00 na Finchley.
NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ
W każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 19.00
28 lutego 2020 – Finchley
6 marca 2020 – Whetstone (o godz. 18.30)
13 marca 2020 – Finchley
20 marca 2020 – Finchley
27 marca 2020 - Finchley
FINANSE PARAFII: Taca w styczniu wyniosła £3,267,30; w tym Gift Aid £605.90. Dziękujemy za złożone ofiary.

SPOTKANIA GRUP PARAFIALNYCH
1. Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii (kontakt z duszpasterzem)
2. Kręgi rodzin Domowego Kościoła (kontakt z duszpasterzem)
3. Mężczyźni Świętego Józefa (każdy drugi i trzeci wtorek miesiąca)
4. Róże Różańcowe (1-sza niedziela miesiąca o 18:00 na Finchley)
5. Różaniec Rodziców za dzieci (kontakt: rozaniecrodzicow@finchleyparish.co.uk)
6. Dzieci Maryi (w pierwszy i trzeci piątek o godz. 17:00 w kościele na Whetstone).
7. Ministranci (w co drugą sobotę o godz. 13:00 w Polskiej Szkole Sobotniej)
8. Oaza Dzieci Bożych (w co drugą sobotę o godz. 13:00 w Polskiej Szkole Sobotniej)
9. Wspólnota Modlitwy i Ewangelizacji (w każdą środę o godz. 19:00 w kościele na Finchley)

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

