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                                      ZNAKI ŚWIĘTE     
 

                            Płótno 
 
Rozpościera się je na ołtarzu. Jako korporał, jako całun Boży spoczywa ono pod kielichem i pod 
Hostią. Kapłan, gdy sprawuje świętą służbę, też jest w nie odziany: w albę, białą szatę. Płótno 
pokrywa stół Pański, na którym podaje się chleb Boży... 
Cennym materiałem jest dobrze utkane płótno: czyste, cienkie a mocne. Gdy leży przede mną, tak 
białe i świeże, mimo woli przypominam sobie jedną z moich przechadzek po lesie przyodzianym w 
szatę zimową. Natknąłem się wówczas nagle na zwał świeżo spadłego śniegu, leżącego w 
niepokalanej bieli pomiędzy czarnymi jodłami; widok ten tak mnie wzruszył, że nie odważyłem się 
wkroczyć swymi niezdarnymi butami na ową białą przestrzeń, ale z szacunkiem wielkim obszedłem 
ją wokoło... 
Podobnie spoczywa płótno, rozpostarte na przyjęcie świętości. 
Przede wszystkim winno ono leżeć na ołtarzu, gdzie odprawia się Ofiara Boża. Niedawno mówiliśmy 
o tym, jak ołtarz wznosi się ponad swoje otoczenie, będąc najświętszym miejscem pośrodku 



świętości. Rozmyślaliśmy nad tym, że ołtarz zewnętrzny jest podobieństwem ołtarza wewnętrznego 
w głębi duszy. Nie! czymś więcej niż podobieństwem: ołtarz widomy nie tylko jest znakiem serca, 
tego ołtarza wewnętrznej ofiarności, lecz oba ołtarze należą do siebie nawzajem i tajemniczym 
sposobem łączą się w jedno. Właściwym, doskonałym ołtarzem, na którym składa się ofiarę 
Chrystusową, jest żywa jedność ich obu 
Dlatego to płótno tak silnie przemawia do naszego serca. Zdajemy sobie sprawę, że mus mu coś 
odpowiadać w naszym wnętrzu. Odczuwamy to jako idące ku nam wezwanie, wyrzut tęsknotę. 
Jedynie z czystego serca płynie należyta ofiara, płótno zaś jest uzewnętrznieniem czystości, takiej, 
jaka powinna być w sercu, jeżeli ofiara ma się podobać i miłą być Bogu. 
A mówi nam ono wiele o czystości. Cienkie i wytworne bywa płótno utkane należycie. Brutalne i 
gwałtowne usposobienie nie zrodzi czystości: z grubiańskimi postępkami nie miewa ona nic 
wspólnego. Jej mocą jest moc subtelności szlachetną bywa jej skromność. 
Ale żyje w niej siła. Dobrze uprzędzione płótno bywa mocne. Nie jest to jakaś tkanina pajęcza, którą 
potarga byle dech wiatru. Prawdziwa czystość nie jest rzeczą ułomną i wiotką; nie ucieka przed 
życiem, nie błąka się, marząc, pośród snów ułudnych i wygórowanych ideałów. Prawdziwa czystość 
ma rumiane wargi, pełne radości życia, i silną garść dzielnego wojownika. 
Jedną jeszcze refleksję budzi płótno w rozważnym umyśle: oto nie od razu było ono tak cienkie i 
czyste, jak je teraz widzimy. Kiedyś było szorstkie, niepozorne, musiano je często myć i bielić na 
słońcu, zanim nabrało owej wonnej świeżości. Bo czystość nie jest dana od początku. Niewątpliwie 
jest ona łaską; niewątpliwie są tacy ludzie, którzy ją noszą jako dar w duszy, tak iż cała ich istota ma 
w sobie mocną świeżość najgłębszej i fundamentalnej nieskazitelności. Ale tacy ludzie to wyjątki. To, 
co pospolicie zwiemy czystością, jest często czymś niepewnym, problematycznym i świadczy tylko o 
tym, że jeszcze na ów teren nie uderzały nawałnice. Prawdziwa czystość ujawnia się nie na 
początku, ale dopiero w ostatecznym wyniku. Zdobywa się ją długą i rześką pracą. 
Płótno spoczywa na ołtarzu, białe, cienkie, mocne. Wcielenie czystości, szlachetności serca, świeżej 
mocy. 
W Objawieniu świętego Jana jest mowa o "wielkim tłumie, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego 
narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem, odzianym w 
białe szaty". A ktoś zapytał: "Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?" I usłyszał 
odpowiedź: "To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je 
wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy" (Ap 
7:9-15). "Odziej mnie w szatę białą, Panie" - modli się kapłan, wkładając na siebie albę przed 
sprawowaniem Ofiary świętej... 
 
("Znaki Święte" - Romano Guardini) 
 

 
Papieskie intencje apostolstwa modlitwy na styczeń 2022: 

  
Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, 

znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z 
bycia braćmi. 

 

 
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

01 stycznia 2022 r. – Nowy Rok – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 

 

13.30 /Whetstone/ - Śp. Mieczysław Bijata 

16.00 /Whetstone/ - Śp. Michał 



02 stycznia 2022 r. – II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 

 

13.30 /Whetstone/ - W intencji Mai i Oliviera z okazji rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo, 

zdrowie i potrzebne łaski 

16.00 /Whetstone/ - Śp. Czesław Polak 

18.30 /Finchley/ - W intencji Róży różańcowej 

04 stycznia 2022 r. – Wtorek /Finchley/ 

 

19.00 – Śp. Pani Wilińska 

05 stycznia 2022 r. – Środa /Finchley/ 

 

19.00 –  

06 stycznia 2022 r. – Objawienie Pańskie 

 

17.00 /Whetstone/ - W intencji Emilki z okazji 5 rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo, zdrowie i 

potrzebne łaski 

20.30 /Finchley/ - W intencji Weroniki z okazji 13 rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo, zdrowie 

i potrzebne łaski 

07 stycznia 2022 r. – Piątek / Whetstone/ - Pierwszy Piątek Miesiąca 

17.30 - adoracja Najświętszego Sakramentu, Spowiedź św. 

18.00 – Śp. Kazimierz Wiącek 

19.00 – Wieczór Kolęd i Pastorałek 

09 stycznia 2022 r. – Niedziela Chrztu Pańskiego 

 

13.30 /Whetstone/ - W intencji Tomasza z okazji 42 rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo, 

zdrowie i potrzebne łaski 

16.00 /Whetstone/ - Śp. Tadeusz w 11 rocznicę śmierci 

18.30 /Finchley/ - Śp.Daniel Adamski od przyjaciół 

16 stycznia 2022 r. – II Niedziela Zwykła 

 

13.30 /Whetstone/ - W intencji zadośćuczynienia za grzech pijaństwa 

16.00 /Whetstone/ - W intencji Marii i Adama Dziedziców z okazji 35 rocznicy ślubu 

18.30 /Finchley/ - W intencji Marceliny z okazji rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo, zdrowie i 

potrzebne łaski 



18 stycznia 2022 r. – Wtorek /Finchley/ 

 

19.00 – Śp. Adam Kotowski 30 dzień po śmierci 

19 stycznia 2022 r. – Środa /Finchley/ 

 

19.00 – W intencji Williama z okazji rocznicy chrztu św. 

23 stycznia 2022 r. – III Niedziela Zwykła 

 

13.30 /Whetstone/ - Śp. Henryk i Natalia Lumberg 

16.00 /Whetstone/ - Śp. Ks. Stanisław Tabaka w pierwszą rocznicę śmierci 

18.30 /Finchley/ - Za dusze w czyśćcu cierpiące 

25 stycznia 2022 r. – Wtorek /Finchley/ 

 

19.00 – W intencji Krystyny Masłowskiej z okazji rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo, zdrowie i 

potrzebne łaski 

26 stycznia 2022 r. – Środa /Finchley/ 

 

19.00 – Śp. Mariusz Frąckowiak i Śp. Adela Pajęcka 

30 stycznia 2022 r. – IV Niedziela Zwykła 

 

13.30 /Whetstone/ - W intencji Olivii z okazji 15 rocznicy urodzin o zdrowie, Boże błogosławieństwo i 

potrzebne łaski 

16.00 /Whetstone/ - Śp. Maria Reut i zmarli z rodziny Reut 

18.30 /Finchley/ - Śp. Witold Bartoń w rocznicę śmierci 

 

 

 

 

 

 

 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

 

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

Niedziela: 

13.30 – Whetstone 

16.00 – Whetstone 

18.30 -  Finchley 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pierwszy Piątek miesiąca - 07.01. 2022, piątek, Whetstone 
 
 - godz.17.30 - spowiedź św. adoracja Najświętszego Sakramentu 
 - godz. 18.00 -  Msza św.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Koperty Gift Aid na 2022 są już do odebrania u księdza proboszcza. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
WIECZÓR KOLĘD I PASTORAŁEK 
 
Zapraszamy na Polsko – Angielski 
Wieczór Kolęd i Pastorałek, który 
przygotował parafialny zespół 
muzyczny oraz członkowie chóru 
angielskiej wspólnoty na Whetstone. 
 
Wieczór Kolęd będzie miał miejsce 7 
stycznia 2022 o godz. 19.00 w kosciele 
na Whetstone.  
Wstep wolny! 
Zapraszamy serdecznie Wszystkich! 
 
 
 

 

 



 

 

    BOŻE DZIECIAKI 

Zapraszamy wszystkie dzieci w 
wieku do 11 lat na kolejne spotkanie 
„Bożych dzieciaków”, które odbędzie 
się we wtorek – 18 stycznia 2022 o 
godz. 18.00 w salce przy kościele na 
Finchley. 

Będzie trochę zabawy, modlitwy, 
trochę muzyki, zajęć artystycznych, 
kreatywnych, ruchowych i 
biblijnych.... 

Celem naszych spotkań będzie: 

- wdrażanie dzieci do czynnego 
udziału we Mszy św. 
- ukazanie Jezusa jako Przyjaciela, 
- rozbudzanie w dzieciach pragnienia 
modlitwy i nauczanie różnych jej 
form 
- pogłębianie wiedzy na tematy 
biblijne poprzez różne formy 
aktywności 
- pogłębianie więzi dzieci z 
Kościołem i parafią 

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

 

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/  

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 

  

http://www.finchleyparish.co.uk/
mailto:proboszcz@finchleyparish.co.uk
http://www.finchleyparish.co.uk/
http://www.facebook.com/finchleyparish


jak również na parafialnym fb https://www.facebook.com/finchleyparish/.  

https://www.facebook.com/finchleyparish/

