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              Czerwiec miesiącem Serca Jezusowego 
 

„…przy Sercu Jezusowym serce człowieka uczy się poznawać, jaki 
jest prawdziwy i jedyny sens jego życia i jego przeznaczenie: przy 
Sercu Jezusowym serce człowieka nabiera zdolności miłowania”. 
(Jan Paweł II) 
 
 

 
 

                                       ZNAKI ŚWIĘTE     
 

                                                                     Woda święcona 
 
Tajemniczym żywiołem jest woda. Jest czysta i prosta; "wstydliwą" ją nazwał święty Franciszek. Jest 
skromna i bezpretensjonalna, jak gdyby sama przez się nie chciała nic znaczyć. Rzekłbyś, że z 



własnych celów wyzuta, istnieje tylko po to, by służyć innym, oczyszczać i pokrzepiać. Ale czy 
widziałeś ją kiedy stojącą cicho na wielkiej głębinie, gdy ciągnęła w swoją toń twą duszę i twoje 
uczucia? Czy zdałeś sobie sprawę, jak pełną tajemnicy była owa głębia? Jak wydawało ci się, że tam 
w dole woda pełna jest wszelkich cudów, zarazem powabniejsza i - bardziej złowroga? 
Albo czyś kiedy nadsłuchiwał, jak woda pędzi rozhukana, płynie i szumi, płynie i szumi bez ustanku? 
Albo może przyglądałeś się wirom, które kołują, burzą się i kłębią, porywając i chłonąc wszystko, co 
napotkają po drodze? Nieraz wtedy bije z wody moc jakaś melancholijna, rozdzierająca smutkiem 
serce ludzkie... 
Pełna tajemnicy jest woda. Prosta, jasna, bezinteresowna; gotowa oczyszczać to, co zbrukane, 
pokrzepiać to, co spragnione. Jednocześnie zaś jest niezgłębiona, niespokojna, pełna zagadki i 
przemocy: kusi i nęci w topiel, ku zgubie. Zgoła jakby symbolem była tych tajemniczych otchłani, z 
których wypływa zdrój życia i rozbrzmiewa zew śmierci; a można ją też nazwać symbolem samego 
życia, które wydaje się tak jasne, a bywa tak zagadkowe. 
Przeto rozumiemy, czemu to Kościół czyni wodę symbolem i pośredniczką Boskiego życia czyli łaski. 
Ze chrztu wyszliśmy niegdyś, jako nowi ludzie, "odrodzeni z wody i z Ducha Świętego", gdy umarł w 
nas i zaginął człowiek dawny. 
Wodą święconą, czyniąc znak krzyża św., zwilżamy czoło, pierś i ramiona. Ten prapierwia-stek, 
zagadkowy i jasny, prosty i płodny, staje się tu i symbolem i środkiem nadprzyrodzonego pierwiastka 
żywotnego - łaski. 
Poświęcając wodę, Kościół oczyścił ją od drzemiących w niej ciemnych mocy. Nie jest to jeno próżny 
frazes! Kto ma duszę wrażliwą, ten już odkrył ów czar siły natury, jaki nieraz bije z wody. Jest że to 
tylko siła natury? Czyż nie ma w tym czegoś ciemnego, pozanaturalnego? W naturze, w całym jej 
bogactwie i pięknie kryje się też coś złego, coś demonicznego. Przytępiająca duszę kultura miejska 
sprawiła, że człowiek tak często nie ma wcale wyczucia w tym względzie. Ale Kościół wie o tym 
dobrze, przeto "oczyszcza" wodę od wszelkich czynników wrogich Bóstwu, "poświęca" ją i modli się 
do Boga, by ją uczynił narzędziem swej łaski. 
Gdy chrześcijanin wchodzi do domu Bożego, wówczas skrapia czoło, pierś i ramiona, czyli całe swoją 
istotę, wodę czystą i oczyszczającą, by dusza oczyściła się od zmazy. Czyż to nie piękny zwyczaj? Oto 
w znaku krzyża spotyka się tu łaska, oczyszczona z grzechu natura i człowiek spragniony czystości! 
Albo weźmy pod uwagę chwilę wieczornego zmierzchu. "Noc nie jest przyjaciółką człowieka" - 
powiada przysłowie. Jest w tym nieco prawdy. Dla światła jesteśmy stworzeni. Gdy gaśnie światło 
dnia i światło świadomości, człowiek, poddając się mocy snu i mroku, zwykł żegnać się znakiem 
krzyża św. i wodą święconą, symbolem wyzwolonej, oczyszczonej od grzechów natury, mówiąc tym 
samym: "Niech mię Bóg strzeże od wszystkiego, co ciemne!" A kiedy rankiem wstaje ze snu, z mroku 
i nieprzytomności, by rozpocząć życie na nowo, żegna się w ten sam sposób. Jest to jakby lekkie 
przypomnienie owej wody świętej, przez którą na chrzcie wstał ku światłości Chrystusowej. Wówczas 
w znaku krzyża spotyka się wybawiona dusza z wybawioną naturą. 
 

("Znaki Święte" - Romano Guardini) 
 

 
 

 

Papieskie intencje apostolstwa modlitwy na czerwiec 2021:  
Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu 

wspólnoty chrześcijańskiej — aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością. 
 

 



INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

01 czerwca 2021 r. – Wtorek /Finchley/ 

 

19:00 – Śp.Stefania Niewczas (Msza św. gregoriańska) 

 

02 czerwca 2021 r. – Środa /Finchley/ 

 

19:00 – Śp.Stefania Niewczas (Msza św. gregoriańska) 

03 czerwca 2021 r. – Czwartek / Whetstone/ 

19:00 - Śp.Stefania Niewczas (Msza św. gregoriańska) 

 

04 czerwca 2021r. – Pierwszy Piątek Miesiąca / Whetstone/ 

 

17:30 – adoracja i spowiedź św. 

19:00 - Śp.Stefania Niewczas (Msza św. gregoriańska) 

06 czerwca 2021 r. – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) 

 

13:30: /Whetstone/ - Śp. Edmund Michniewicz 

16:00 /Whetstone/ - W intencji Marty i Piotra z okazji 15 rocznicy ślubu o Boże błogosławieństwo, 

zdrowie i potrzebne łaski oraz opiekę Maryi 

18:30 /Finchley/ - Śp.Stefania Niewczas (Msza św. gregoriańska) 

08 czerwca 2021 r. – Wtorek /Finchley/ 

 

19:00 – Śp.Stefania Niewczas (Msza św. gregoriańska) 

 

09 czerwca 2021 r. – Środa /Finchley/ 

 

19:00 – Śp.Stefania Niewczas (Msza św. gregoriańska) 

13 czerwca 2021 r. – XI Niedziela Zwykła 

 

13:30: /Whetstone/ - W intencji Ewy Janickiej z okazji rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo, 

zdrowie i potrzebne łaski oraz opiekę Maryi 

16:00 /Whetstone/ - W intencji Marysi z okazji 5 rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo, zdrowie i 

potrzebne łaski oraz opiekę Maryi 

18:30 /Finchley/ - Śp.Krystyna Błaszczyk 



15 czerwca 2021 r. – Wtorek /Finchley/ 

 

19:00 – Dziękczynna Moniki 

 

16 czerwca 2021 r. – Środa /Finchley/ 

 

19:00 – Śp.Anna Pakuła i w intencji jej osieroconej córki - Sary 

20 czerwca 2021 r. – XII Niedziela Zwykła 

 

13:30: /Whetstone/ - W intencji brata Łukasza o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski 

oraz opiekę Maryi 

16:00 /Whetstone/ - W intencji Franki z okazji 5 rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo, zdrowie i 

potrzebne łaski oraz opiekę Maryi 

18:30 /Finchley/ - W intencji Alicji Kamińskiej z okazji 9 rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo, 

zdrowie i potrzebne łaski oraz opiekę Maryi 

22 czerwca 2021 r. – Wtorek /Finchley/ 

 

19:00 – Śp. Bogdan Wicher 

 

23 czerwca 2021 r. – Środa /Finchley/ 

 

19:00 – W intencji Wspólnoty Modlitwy i Ewangelizacji 

27 czerwca 2021 r. – XIII Niedziela Zwykła 

 

13:30: /Whetstone/ - Śp. Stanisława Laskowska 

16:00 /Whetstone/ - W intencji bierzmowanych 

18:30 /Finchley/ - W intencji Róży Różańcowej 

29 czerwca 2021 r. – Wtorek /Finchley/ 

 

19:00 – Śp. Ryszard Marszalik 

 

30 czerwca 2021 r. – Środa /Finchley/ 

 

19:00 – Śp. Adolf Stabrawa 

 

 



 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

1. Czerwiec – to miesiąc szczególnego kultu Serca Bożego i Tajemnicy Eucharystii. Nabożeństwa 
czerwcowe ku czci Serca Jezusowego będą w każdy wtorek i środę przed Mszą świętą o 18.45. 
i w niedziele po każdej Mszy świętej. 

2. Uroczystość Bożego Ciała - niedziela 6 czerwca 2021. Nie będzie procesji do czterech ołtarzy 
ze względu na ograniczenia związane z pandemią. 

3. 4 czerwca 2021 – Pierwszy Piątek miesiąca.  
Godz. 17.30 – Adoracja i spowiedź św.  
Godz. 19.00 – Eucharystia 
Kościół na Whetstone 
 

4. 11 czerwca 2021 - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu nie ma Mszy św 
w naszej parafii.  
W tym dniu również nie obowiązuje post piątkowy. 

5. Od niedzieli 6 czerwca Msza św. o godzinie 13.30 będzie na Whetstone. 
 
Nowy porządek Mszy św. w naszej parafii w niedzielę i święta: 

13.30 – Whetstone 

16.00 – Whetstone 

18.30 - Finchley 

6. Dziękujemy wszystkim, którzy wiernie wspierają naszą Parafię. 
W miesiącu marcu taca plus wpłaty na konto wynosiły £3518. 
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 
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