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ALLELUJA!
WESOŁY NAM DZIEŃ DZIŚ NASTAŁ, CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!
ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA!
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się
wiary w siłę Chrystusa - Okupiciela!
Przeżywając Tajemnicę Wielkiej Nocy – zwycięstwa życia nad śmiercią, składam świąteczne życzenia.
Życzę wiele radości i dobra. Niech ten, który powstał z grobu, wzmocni wiarę, rozpali miłość,
niech stanie się źródłem nadziei, a przede wszystkim pokoju oraz wzajemnego zrozumienia i
szacunku. Niech Zmartwychwstały Pan obdarza zdrowiem i błogosławieństwem. Pogoda ducha,
radość serca i otwartość na drugiego człowieka, jako owoce Zmartwychwstania Jezusa, niech
towarzyszą nam każdego dnia.
Wesołego Alleluja!
- Ks. Marek Gałuszka

ZNAKI ŚWIĘTE
Błogosławieństwo
Błogosławić może tylko ten, kto ma władzę. Błogosławić może tylko ten, kto umie stwarzać. Błogosławić
może tylko Bóg.
Błogosławiąc spogląda Bóg na swoje stworzenie. On je przyzywa po imieniu. Wszechmogąca miłość Boża
zwraca się ku sercu stworzenia, ku jądru jego istoty, a z ręki Bożej płynie moc, która użyźnia, która powoduje
wzrost, która uzdrawia i ulepsza: "Chcę na was poglądać i pomnażać wasz urodzaj".
Tylko Bóg może błogosławić. Albowiem błogosławieństwo jest postanowieniem w sprawie tego, co istnieje i
co działa. Błogosławieństwo jest wyrokiem Pana stworzenia, przyrzeczeniem i obietnicą Pana Opatrzności.
Błogosławieństwo jest dobrym losem.
Buntem tchną słowa Nietzschego: "Z modlących staniemy się błogosławiącymi". Wiedział on dobrze, co ma
przez to rozumieć. Jedynie Bóg może błogosławić, bo On jest Panem życia, my zaś z istoty swojej jesteśmy
tylko proszącymi.
Przeciwieństwem błogosławieństwa jest przekleństwo. Oznacza ono wyrok śmierci, pieczęć potępienia.
Przekleństwo również zwraca się przeciwko sercu, przeciwko obliczu; jest rozkazem Pana, zamykającym
krynicę życia.
Jednak w tej mocy błogosławienia i klątwy Bóg dał udział wszystkim tym, którzy są powołani do tworzenia
życia: a więc rodzicom ("Błogosławieństwo ojca podpiera domy dzieci" - Syr 3:9) i kapłanowi. Ich to
zadaniem jest stwarzać życie: cielesne i duchowe, życie natury i życie łaski. Do tego zostali przeznaczeni z
istoty rzeczy i z urzędu.
A władzę błogosławienia może uzyskać tylko ten, kto jest zupełnie czysty: kto nie szuka samego siebie, ale
chce być całkowicie sługą Boga Żyjącego.
Zawsze jednak pozostaje ona władzą Bożą. Gdy kto rości sobie samowolnie prawo do jej posiadania, ona
odmawia mu swej pomocy. Z natury rzeczy jesteśmy tylko odbiorcami, proszącymi. Do błogosławienia
uprawnia nas jedynie łaska Boska - tak samo, jak tylko dzięki łasce Boskiej możemy mieć władzę
prawdziwego rozkazywania.
Podobnie, jak z władzą błogosławienia, ma się rzecz z mocą klątwy. "Przekleństwo matki wywraca
fundamenty" - zniszczy domy, życie, zdrowie.
To, co ma swój wzór w naturze, spełnienie znajduje w łasce. Albowiem tym, co właściwie działa w
błogosławieństwie, co stanowi właściwy nurt owego prawdziwego, istotnego błogosławieństwa, z którego
wszystko w naturze czerpie swe odbicie - jest własne życie Boga. Bóg błogosławi samym Sobą.
Błogosławiąc, daje samego Siebie. Zapłodnieniem życia Bożego jest Jego błogosławieństwo - "do
uczestnictwa w Boskiej naturze". Tu już ujawnia się łaska, czysty dar, dany nam w Chrystusie.
Takim jest błogosławieństwo, w którym Bóg się nam udziela - w znaku krzyża.
Mocy Boskiego błogosławieństwa użyczył On tym, którzy Go tutaj zastępują. Otrzymali tę moc ojciec i matka
dzięki mistycznej sile chrześcijańskiego małżeństwa. Kapłan tę moc posiada dzięki mistycznej sile swych
święceń. Przez misterium chrztu i królewskie kapłaństwo bierzmowania moc ta jest dana temu, kto "miłuje
Boga z całego serca swego, i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego".
Tym wszystkim dał Bóg władzę błogosławienia - każdemu w inny sposób, w miarę jego powołania. Dał im
władzę, by błogosławili życiem Jego własnym.
Zewnętrzny swój wyraz błogosławieństwo uzyskuje za pośrednictwem ręki, a dokonywa się za
pośrednictwem jej gestów. Rękę kładzie się na głowie adepta podczas bierzmowania i podczas święceń
kapłańskich, by przez nią przypływało to, co przychodzi z wysoka, to, co wytryska z Ducha Bożego. Ręka
formuje znak krzyża na czole albo poprzez całą postać człowieka, ażeby się w ciele ludzkim rozlała pełnia
Boża. Albowiem ręka jest szafarką: ona tworzy, ona kształtuje, ona podaje.
Na koniec błogosławieństwo bywa dokonywane i przez Osobę Najświętszego: Ciałem Chrystusowym w
sakramencie Ołtarza. Ale dokonywać się ono powinno w największym szacunku i w stateczności tajemnicy.
("Znaki Święte" - Romano Guardini)

Papieskie intencje apostolstwa modlitwy na kwiecień 2022:
Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i
starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
01 kwietnia 2022 r. – Piątek / Whetstone/ - Pierwszy Piątek Miesiąca
18.30 – Spowiedź św.
19.00 – Droga Krzyżowa
19.30 – Śp. Eugeniusz Laskowski
03 kwietnia 2022 r. – V Niedziela Wielkiego Postu
13.30 /Whetstone/ - Śp. Ryszard Marszalik w pierwszą rocznicę śmierci
16.00 /Whetstone/ - W intencji Antosia i Stasia z okazji 7 rocznicy urodzin i w intencji Stefana z okazji
3 rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski
18.30 /Finchley/ - Śp. Zmarli z rodziny Obrzut, Trybus, Jabłczyk i Wąs
05 marca 2022 r. – Wtorek /Finchley/
19.00 – w intencji Korneliusza z okazji 17 rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo, zdrowie i
potrzebne łaski
06 kwietnia 2022 r. – Środa /Finchley/
19.00 – Śp. Alfred Mazurkiewicz
10 kwietnia 2022 r. – Niedziela Męki Pańskiej (Niedziela Palmowa)
13.30 /Whetstone/ - O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Sary w 16 rocznicę urodzin
16.00 /Whetstone/ - W intencji Oliwii z okazji 12 rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo, zdrowie i
potrzebne łaski
18.30 /Finchley/ - Śp. Paweł i Marian Szczypek
12 kwietnia 2022 r. – Wielki Wtorek /Finchley/
19.00 – O Boże błogosławieństwo dla Józefy Sawickiej

13 kwietnia 2022 r. – Wielka Środa /Finchley/
19.00 – W intencji Krzysztofa Toczydłowskiego o zdrowie i wytrwałość w chorobie
14 kwietnia 2022 r. – Wielki Czwartek /Finchley/ - Msza Święta Wieczerzy Pańskiej
19.00 –
15 kwietnia 2022 r. – Wielki Piątek /Finchley/ - Liturgia Męki Pańskiej
17.00 – Nabożeństwo Krzyża
16 kwietnia 2022 r. – Wielka Sobota / Whetstone/ - Liturgia Wigilii Paschalnej
20.00 – Wigilia Paschalna w języku angielskim
17 kwietnia 2022 r. – Niedziela Zmartwychstania Pańskiego
06:00 /Finchley/ - W intencji Luby i Piotra
13.30 /Whetstone/ - Zmarli z rodziny Borawskich
16.00 /Whetstone/ - Śp. Jadwiga Brzozowska – Furmanek w 8 rocznicę śmierci
18 kwietnia 2022 r. – Poniedziałek Wielkanocny
13.30 /Whetstone/ - Śp. Marzena Hadam z domu Paprocka
16.00 /Whetstone/ - Śp. Przymysław Bojko
18.30 /Finchley/ - Śp. Tillette Brett
19 kwietnia 2022 r. – Wtorek /Finchley/
19.00 – W intencji Krzysztofa Rzeźnickiego o łaskę zdrowia
20 kwietnia 2022 r. – Środa /Finchley/
19.00 –
24 kwietnia 2022 r. – Niedziela Miłosierdzia Bożego
13.30 /Whetstone/ - Śp. Zofia i Tadeusz Zagrajek
16.00 /Whetstone/ - W intencji Alicji i Oli z okazji rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo, zdrowie i
potrzebne łaski
18.30 /Finchley/ - Śp. Janusz Lis w pierwszą rocznicę śmierci

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Porządek Mszy św. w naszej parafii w niedziele i święta:
Niedziela:
13.30 – Whetstone
16.00 – Whetstone
18.30 - Finchley
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Droga Krzyżowa
Zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej w każdy piątek w Wielkim Poście.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pierwszy Piątek miesiąca - 01.04. 2022, piątek, Whetstone
- godz.18.00 – Spowiedź św. i Droga Krzyżowa
- godz. 19.30 - Msza św.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gorzkie Żale

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NIEDZIELA PALMOWA – 10 KWIETNIA 2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRIDUUM PASCHALNE
- Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej, Finchley, godz. 17.30
- Wielki Piątek - Liturgia Męki Pańskiej, Finchley, godz. 17.00
- Wielka Sobota – święcenie pokarmów:
FINCHLEY godz. 10.00 - 14.00; Whetstone, godz. 14.30 – 15.30

Liturgia Wigilii Paschalnej – Whetstone godz. 20.00 w języku angielskim.

- Pierwsza Msza Niedzieli Zmartwychwstania, poprzedzona procesja rezurekcyjną Finchley, godz.
06.00.
Po Mszy św. zapraszamy do sali w Parish Centre (obok kościoła) na wspólne, parafialne
WIELKANOCNE ŚNIADANIE!

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

