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ZNAKI ŚWIĘTE
Dzwony
Wnętrze kościoła mówi o Bogu. Ono należy do Pana, jest całe przepełnione Boską obecnością. Jest
to przecie Dom Boży, wyodrębniony od świata, zamknięty ścianami i sklepieniem. Przestrzeń ta
zwrócona w głąb, ku temu, co skryte: mówi ona o tajemnicy Bożej.
A przestrzeń na zewnątrz? Ten wielki przestwór ponad równinami, rozciągający się bez granic na
wszystkie strony? Przestwór, który na wysokościach rozpina się w nieskończoność, który głęboko
leży w dolinach, opasany górami - nie jestże i on związany z świętością?
O, z pewnością i on również! Z domu Bożego wyrasta w powietrze wieża, biorąc go również w
posiadanie Bogu. Na wieży, umocowane ramą belkową, wiszą dzwony, ciężkie, spiżowe.
Rozkołysane od nasady, chwieją się całe to w jedną, to w drugą stronę. Wyraziście zarysowane ich
bryły na przemian wznoszą się w górę, to znów opadają, wysyłając ustawicznie w dal szeroką
dźwięk za dźwiękiem. Płyną fale harmonijnych tonów: to żwawe i przenikliwe, to pełne i ciężkie, to

znów głębokie, powolne, huczące. Wylewają się z wieży, idą nurtem przez dal rozległą, napełniając
ją zwiastowaniem świętości.
Zwiastowaniem dali, zwiastowaniem Boga bez miar i bez granic, zwiastowaniem tęsknoty i
nieskończonego wypełnienia.
Nawołują człowieka tęskniącego, którego serce stoi otworem dla dali ogromnej.
Zaprawdę! Słysząc głos dzwonów, mamy poczucie dali! Gdy głos ten z wieży mknie po równinie na
wszystkie strony hen, w nieskończoność, wówczas tęsknota wraz z nim ciągnie w dal, póki w końcu
nie uświadomi sobie, że zaspokojenie znajduje się nie na rozpływających się w błękicie krańcach
równin, ale w ich obrębie.
Gdy z kościoła na górze dźwięki dzwonów spływają w dolinę, albo gdy wzbijają się w błękitną
wysokość, wówczas pierś się wznosi i czuje, iż jest o wiele szersza niż kiedykolwiek.
Innym znów razem tony dzwonów przeciągają przez przyćmioną zieloną ciszę leśną, nie wiadomo
skąd, z daleka, z daleka... O, co wtedy budzi się w człowieku! Powstaje i odżywa niejedno, co już od
dawna uległo zapomnieniu, iż człowiek stoi w zadziwieniu, nadsłuchuje, zamyśla się: "Co to
takiego?... ach, co?"...
Wtedy to odczuwa się dal. Zda się, jakby dusza rozpościerała ramiona, wyprężała się tam kędyś
daleko, odpowiadała na odległy zew nieskończoności.
"Tak rozległy jest świat" - mówię dzwony.
"Tak pełno w nim tęsknoty... Bóg wzywa... w Nim tylko jest spokój".
O Panie! szersza niźli świat jest dusza moja. Głębsze niż wszystkie doliny jest jej pożądanie. A jej
tęsknota boleśniejsza niż zagubiony kędyś w dali dźwięk dzwonów.
Ty, Panie, jedynie możesz ją zaspokoić... Ty jeden.

("Znaki Święte" - Romano Guardini)

Papieskie intencje apostolstwa modlitwy na czerwiec 2022
Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom
przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
01 czerwca 2022 r. – Środa /Finchley/
19.00 – Śp.Danuta Laskowska (gregorianka)
03 czerwca 2022 r. – Pierwszy Piątek miesiąca / Whetstone/
18.00 – Spowiedź św. i adoracja Najświętszego Sakramentu
19.30 - Śp.Danuta Laskowska (gregorianka)

04 czerwca 2022 r. – Wigilia Zesłania Ducha Świętego
20.00 /Finchley/ - Śp.Danuta Laskowska (gregorianka)
05 czerwca 2022 r. – Niedziela Zesłania Ducha Świętego
13.30 /Whetstone/ - W intencji Agnieszki i Mariana z okazji 5 rocznicy ślubu
16.00 /Whetstone/ - Śp. Antoni Urbańczyk
18.30 /Finchley/ - Śp.Danuta Laskowska (gregorianka)
07 czerwca 2022 r. – Wtorek /Finchley/
19.00 – Śp.Danuta Laskowska (gregorianka)
08 czerwca 2022 r. – Środa /Finchley/
19.00 – Śp.Danuta Laskowska (gregorianka)
12 czerwca 2022 r. – Niedziela Najświętszej Trójcy
13.30 /Whetstone/ - W intencji Barbary z okazji 72 rocznicy urodzin
16.00 /Whetstone/ - Rocznica Pierwszej Komunii Świętej
18.30 /Finchley/ - Śp.Danuta Laskowska (gregorianka)
14 czerwca 2022 r. – Wtorek /Finchley/
19.00 – Śp.Danuta Laskowska (gregorianka)
15 czerwca 2022 r. – Środa /Finchley/
19.00 – Śp.Danuta Laskowska (gregorianka)
19 czerwca 2022 r. – Niedziela – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże
Ciało)
13.30 /Whetstone/ - W intencji Elizy z okazji imienin
16.00 /Whetstone/ - W intencji Agnieszki i Piotra Nowickich z okazji 21 rocznicy ślubu
18.30 /Finchley/ - Śp.Danuta Laskowska (gregorianka)
26 czerwca 2022 r. – XIII Niedziela Zwykła
13.30 /Whetstone/ - W intencji Tomasza i Klaudii o pojednanie w małżeństwie

16.00 /Whetstone/ - W intencji Tomasza Jagiełło
18.30 /Finchley/ - W intencji Sabiny i Karola z okazji 9 rocznicy ślubu
28 czerwca 2022 r. – Wtorek /Finchley/
19.00 – Śp. Margaret i Śp. Bob
29 czerwca 2022 r. – Środa /Finchley/
19.00 – W intencji Julii z okazji 10 rocznicy urodzin i w intencji Filipa z okazji 6 rocznicy urodzin

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 - 03.06. 2022, piątek, Whetstone
- godz.18.00 – Spowiedź św. i Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz Litania Loretańska do Matki
Bożej
- godz. 19.30 - Msza św.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nabożeństwo czerwcowe – Litania do Serca Pana Jezusa - 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!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego
4 czerwca 2022 o godz. 20.00 w kościele na Finchley. Po czuwaniu Eucharystia.
Czuwanie poprowadzi nasz Parafialny Zespół Muzyczny. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rocznica Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii odbędzie się w niedzielę 12 czerwca 2022 o
godz. 16.00 w kościele na Whetstone.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Boże Ciało – 19 czerwca 2022 – Msza św. z procesją o godz.13.30 w kościele na Whetstone
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rocznica Pierwszej Komunii Świetej – 12 czerwca 2022

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

Boże Dzieciaki – kolejne spotkanie wspólnoty Bożych Dzieciaków w środę - 22 czerwca 2022 o gdz.
18.00.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KOLEJNA SESJA SZKOŁY ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO I EWANGELIZACJI

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

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

