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ZNAKI ŚWIĘTE
Święta przestrzeń
Przestrzeń w naturze ma wymiary - owe trzy wymiary znane nam wszystkim. One to świadczą, iż w
przestrzeni panuje nie chaos, lecz ład: uporządkowanie rzeczy znajdujących się bądź obok siebie,
bądź jedne ponad drugimi, czy kolejno poza sobą.
Ład ten sprawia, że życie nasze może się rozumnie budować i poruszać; iż możemy wznosić różne
dzieła, nadawać im kształt i w nich mieszkać.
Również i przestrzeń nadprzyrodzona, przestrzeń święta, ma swój ład, swój porządek: jego
fundamentem jest misterium.
Kościół jest zbudowany w kierunku od zachodu ku wschodowi, ku tej stronie, z której ukazuje się
słońce. Przebiega przezeń cięciwa łuku słonecznego. Świątynia Boża ma ugaszczać pierwsze i
ostatnie dnia promienie,
Chrystus jest słońcem świętego świata. Kierunek jego drogi jest porządkiem świętej przestrzeni,

wszelkiej budowy i kształtu, nastawionym dokładnie w kierunku wiecznego zbawienia.
Podczas czytania Ewangelii przenosi się mszał na lewą stronę, ku północy, jako że ołtarz zwrócony
jest ku wschodowi. Z południa wychodzi święte Słowo i podąża na północ. Nie chodzi tu wyłącznie o
historyczne przypomnienie, że słowo to kiedyś przybyło od Morza Śródziemnego, ale o coś więcej.
Południe - to pełnia światła, podobieństwo nadprzyrodzonej jasności, północ zaś jest symbolem
zimna i mroku. Ze światła pochodzi Słowo Boże, On sam, który jest światłem, który w ciemności
świeci i przenika mroki, patrząc: czy tam będzie przyjęty.
Trzecim wymiarem jest kierunek z góry ku dołowi. Kapłan, gdy przysposabia się do świętej Ofiary,
podnosi w górę kielich i patenę. Albowiem Bóg jest "w górze", jest "Święty na wysokościach".
Człowiek proszący wznosi w górę ręce i spojrzenie - z głębokości, de profundis, "ku świętym
wyniosłościom". Gdy zaś biskup czy kapłan błogosławi podczas poświęcenia, wówczas zniża dłoń na
głowę klęczącego lub na leżące przed nim przedmioty. Albowiem wszelkie stworzenie jest "nisko", a
błogosławieństwo przychodzi z góry, od Najwyższego.
Taki jest trzeci wymiar świętej przestrzeni. Jest nim kierunek duszy: wytyczony tęsknotą, modlitwą,
ofiarą. Kierunek Boży: łaski, spełnienia, sakramentu.
Tak oto idą trzy kierunki świętej przestrzeni:
Najpierw kierunek po linii wschodzącego słońca, którym jest Chrystus. Na jego spotkanie biegnie
wzrok wierzących; od niego płynie promień światła Bożego w nasze serca. Wielki świt duszy i zejście
Boga.
Następnie kierunek z północy na południe, kędy mrok spoziera ku światłu jaśniejącemu w Boskim
Słowie. I światło to płynie z gorejącego serca, by świecić i ogrzewać.
Wreszcie kierunek z dołu wzwyż: poryw duszy w tęsknocie, modlitwie i ofierze, z głębokości hen ku
Tronowi Boga Najwyższego. Odpowiedzią na ten poryw jest spełnienie, schodzące w łasce, w
błogosławieństwie i sakramencie.
("Znaki Święte" - Romano Guardini)

Papieskie intencje apostolstwa modlitwy na maj 2022
Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię
rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
01 maja 2022 r. – III Niedziela Wielkanocy
13.30 /Whetstone/ - W intencji Weroniki Kaszewicz z okazji 16 rocznicy urodzin o Boże
błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski
16.00 /Whetstone/ - Śp. Genowefa i Stefan Sierakowscy
18.30 /Finchley/ - Śp. Daniel Adamski (od przyjaciół)
03 maja 2022 r. – Wtorek /Finchley/ - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski
19.00 – Śp. Mirosław Ceremuga

04 maja 2022 r. – Środa /Finchley/
19.00 – Marek Kuzaj
06 maja 2022 r. – Pierwszy Piątek miesiąca / Whetstone/
18.00 – Spowiedź św. i adoracja Najświętszego Sakramentu
19.30 - Śp. Teresa Skalski
08 maja 2022 r. – IV Niedziela Wielkanocy
13.30 /Whetstone/ - Śp. Mirosława i Bolesław Reut
16.00 /Whetstone/ - Śp. Zdzisław Pajęcki
18.30 /Finchley/ - Śp. Zbigniew Grądziel
10 maja 2022 r. – Wtorek /Finchley/
19.00 – W intencji Mariusza Wichra
11 maja 2022 r. – Środa /Finchley/
19.00 –Śp. Elżbieta Nowicka w 3 rocznicę śmierci
15 maja 2022 r. – V Niedziela Wielkanocy
13.30 /Whetstone/ - W intencji Piotra w 46 rocznicę urodzin
16.00 /Whetstone/ - W intencji Edyty i Dariusza Siczków z okazji 17 rocznicy ślubu i w intencji
Weroniki w 13 rocznicę chrztu świętego
18.30 /Finchley/ - Dziękczynno-błagalna w intencji Rodzin: Pisula i Penar
17 maja 2022 r. – Wtorek /Finchley/
19.00 –
18 maja 2022 r. – Środa /Finchley/
19.00 –
22 maja 2022 r. – VI Niedziela Wielkanocy
13.30 /Whetstone/ - Śp. Barbara i Czesław Gwiadek w 10 rocznicę śmierci
16.00 /Whetstone/ - O Zdrowie dla taty Alfreda Furmanka

18.30 /Finchley/ - Śp. Danuta Laskowska (gregorianka 1)
23 maja 2022 r. – Poniedziałek /Whetstone/
17.00 - Śp. Danuta Laskowska (gregorianka)
24 maja 2022 r. – Wtorek /Finchley/
19.00 – Śp. Danuta Laskowska (gregorianka)
25 maja 2022 r. – Środa /Finchley/
19.00 – Śp. Danuta Laskowska (gregorianka)
26 maja 2022 r. – Czwartek – Wniebowstąpienie Pańskie
17.00 - / Whetstone/
20.30 - / Finchley/ - Śp. Danuta Laskowska (gregorianka)
29 maja 2022 r. – VII Niedziela Wielkanocy
13.30 /Whetstone/ - O Boże błogosławieństwo dla rodziny Borys
16.00 /Whetstone/ 18.30 /Finchley/ - Śp. Danuta Laskowska (gregorianka)
31 maja 2022 r. – Wtorek /Finchley/
19.00 – Śp. Danuta Laskowska (gregorianka)

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Msza św. w intencji Polonii i Polaków mieszkających za granicą

2 maja o godz. 13:30 czasu polskiego, zostanie
odprawiona w jasnogórskiej kaplicy Królowej
Polski Msza święta w intencji Polonii i Polaków za
granicą, której przewodniczyć będzie bp Piotr
Turzyński, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa
Emigracji Polskiej.
Eucharystia transmitowana będzie przez telewizję
Trwam oraz przez kanał YouTube: Jasna Góra –
transmisja na żywo:
https://www.youtube.com/watch?v=6gzjjjX7vNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 maja 2022- Uroczystość Najświętszej Maryi Panny,
Królowej Polski.
Zapraszamy na Mszę św. o godz. 19.00, do kościoła na
Finchley.
O godz. 18.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu,
adoracja, będzie również śpiewana Litania Loretańska do
Matki Bożej.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pierwszy Piątek miesiąca - 06.05. 2022, piątek, Whetstone
- godz.18.00 – Spowiedź św. i Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz Litania Loretańska do Matki
Bożej
- godz. 19.30 - Msza św.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nabożeństwo majowe – Litania Loretańska do Matki Bożej - we wtorek i w środę w kościele na
Finchley o godz. 18.45, a w niedzielę o godz. 15.45 w kościele na Whetstone i o godz. 18.15 w
kościele na Finchley. Zapraszamy!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pierwsza Komunia Święta w naszej parafii odbędzie się w sobotę, 21 maja 2022 o godz. 11.00 w
kościele na Whetstone.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 maja 2022 – Wniebowstąpienie Pańskie.
Msze św:
17.00 – Whetstone
20.30 – Finchley
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kurs Przedmałżeński w naszej parafii

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Boże Dzieciaki – kolejne spotkanie wspólnoty Bożych Dzieciaków w środę - 18 maja 2022 o gdz.
18.00.

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

KONCERT "STO LAT POLSKIEJ PIOSENKI"
Polska Szkoła Sobotnia im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Londynie zaprasza serdecznie na
wyjątkowy koncert "100 lat polskiej piosenki" .
W programie największe polskie przeboje, wystawa eksponatów z instytutu Gen. Sikorskiego ,
wystawa prac konkursowych " szacun dla szacunku" oraz słodki poczęstunek .
Koncert odbędzie się 7 maja o godz 18.00, w holu Bishop Douglass School na Finchley.
Bilety w cenie: dorośli £10, dzieci £5 ( dzieci poniżej 2 roku życia gratis) do nabycia przy wejściu na
koncert. Płatne gotówką.

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

POLSKA OPERA W LONDYNIE

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

DNI MŁODYCH 2022
1. Termin: 1-3 lipca 2022
2. Miejsce: Slough (Uwaga! – zmieniliśmy miejsce z Laxton Hall na Ośrodek Polskiego
Stowarzyszenia w Slough z racji na lepsze warunki i dojazd.
Namiary: https://www.polishassociationslough.com/, Church Lane, Stoke Poges, Slough SL2
4NZ, Mapa Google: https://goo.gl/maps/nspPewDNbw7JVGSe7)
3. Koszt: £50 od osoby
4. Zapisy przez platformę eventbrite.com do 12 czerwca 2022
a. Link do zapisów https://www.eventbrite.co.uk/e/dni-modych-2022-tickets309251037177

b. QR – poprzez kod QR, po zeskanowaniu otwiera się strona zapisów

5. Akomodacja: Własne namioty, karimaty, wyżywienia na miejscu zapewnia organizator
6. Stronę modlitewną prowadzi Wspólnota Effatha pod duchową opieką ks. Rafała
Jarosławskiego (Parafia Reading)
7. Słowo będzie głosić o. Jarosław Zachariasz OFMconv
8. Koncerty poprowadzi zespół „Full Power Spirit”

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

