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                                    ZNAKI ŚWIĘTE     

                                                                          Pochód 
                                                                                                                          

Ilu ludzi umie - kroczyć w pochodzie? Pochód to nie bieganie i nie pośpiech, lecz ruch powolny i 
spokojny. I nie powłóczenie nogami, ale mocne, zdecydowane posuwanie się naprzód. Kto kroczy, 
ten nie wlecze się, tylko idzie sprężyście, nie przygięty, lecz, owszem, wyprostowany swobodnie. Nie 
okazuje niepewności, przeciwnie, posuwa się jednomiernie, stanowczo, rytmicznie. 
Prawidłowy pochód ma w sobie jakąś szlachetność. Jest swobodny, a jednak utrzymany w dobrej 
karności. Lekki a mocny, prosty a wytrzymały, spokojny a pełen siły prącej wciąż naprzód. A w sile 
tej, zależnie od tego, czy kroczy mężczyzna czy kobieta, występuje rys albo bojowej gotowości, albo 
uroku. Kroczenie w pochodzie to dźwiganie albo zewnętrznego ciężaru, albo też i wewnętrznego 
świata jasnej ciszy. 
Jakże piękny bywa taki pochód, gdy odbywa go się z całą nabożnością! Sam w sobie może stać się 
prawdziwym nabożeństwem! Takim bywa już jako zwykłe przechodzenie przed Bogiem, pełne czci i 
świadomości - tak jak się kroczy w kościele, w domu Pana Najwyższego, a zwłaszcza przed Jego 
oczyma. Albo też towarzyszy się Bogu jakby w orszaku, na przykład gdy kroczymy w procesji... czyż 



w czasie takiego Bożego pochodu myślisz o niesfornym tłoczeniu się, niechętnym włóczeniu się noga 
za nogą i rozglądaniu się wokoło? Byłby to zaiste fakt radosny i podniosły, gdyby, oprowadzając 
Pana po ulicach miasta, albo przez niwy stanowiące "Jego posiadłość", wszyscy szli z sercami 
rozmodlonymi, gdyby mężczyźni stąpali w dzielnej postawie, kobiety z macierzyńską godnością, 
dziewczęta w powabie czystej i pogodnej krasy młodzieńczej, młodzieńcy w pohamowaniu junackiej 
siły... 
Tak więc pochód błagalny lub przebłagalny mógłby się stać ucieleśnioną modlitwą! Mógłby się 
stawać wcieloną świadomością winy i niedoli, ale poddaną rządom chrześcijańskiej ufności - tej, 
która wie, że jak jedna siła w człowieku, a mianowicie spokojna, pewnai siebie wola, jest mocniejsza 
ponad inne siły, tak też ponad wszelką niedolę i wszelką winę możniejsza jest jedna potęga: Bóg 
żywy. 
Czy miarowy krok pochodu nie jest wyrazem prawdziwego szlachectwa istoty ludzkiej? 
Wyprostowana postać, panująca nad sobą, niosąca samą siebie, spokojna i pewna, pozostaje 
wyłącznym przywilejem człowieka. Kroczyć prosto - to tyle, co być człowiekiem. 
Ale my nie jesteśmy tylko ludźmi - jesteśmy czymś więcej, "Boskiego jesteście rodzaju" - mówi Pismo 
święte. Odrodziliśmy się z Boga do nowego życia. Chrystus w nas żyje w szczególnie głęboki sposób 
przez sakrament Ołtarza. Jego Ciało przebywa w ciele naszym; Jego Krew krąży we krwi naszej. 
Albowiem On sam powiedział: "Kto pożywa Ciało moje i pije Krew moją, ten jest we mnie, a ja w 
nim". Chrystus rośnie w nas, a my w Nim wzrastamy coraz to dalej, szerzej i wyżej, aż "dorośniemy 
do pełnych lat Jezusa Chrystusa", aż On "ukształtuje się w nas", a wtedy cały byt i działanie, "czy 
jeść będziemy, czy spać, czy zajmować się czymkolwiek", w pracy i zabawie, w radości i płaczu, 
wszystko stanie się życiem Chrystusowym. 
Świadomość tej tajemnicy mogłaby znajdować tak radosny, pięknem i siłą rozbrzmiewający wyraz w 
prostym i należytym sposobie chodzenia. Krok naszego pochodu mógłby się stać ukazanym w 
głębokim podobieństwie spełnieniem Bożego nakazu: "Przechadzaj się przede mną i bądź 
doskonały". 
Ale niechże się to dzieje w prostocie i szczerości! Jedynie z prawdy, nie z próżnej woli wyjść może 
piękno tej sprawy. 

                                                                                                    ("Znaki Święte" - Romano Guardini) 
 
 

Papieskie intencje apostolstwa modlitwy na styczeń 2021:  
Módlmy się, by Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych 

religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich. 
 

 
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  

01 stycznia 2021 r.  – Piątek – Św. Bożej Rodzicielki 

 

13:30  - /Highgate/ - Dziękczynna Moniki 

16:00 - / Whetstone/ - Śp. Mari Niedźwiedź w siódmą rocznicę śmierci 

18:30  - / Finchley/ - w intencji Andrzeja Woźniaka dziękczynna, z okazji 50 rocznicy urodzin o Boże 

błogosławiństwo, zdrowie i potrzebne łaski 

03 stycznia 2021 r.  – II Niedziela po Bożym Narodzeniu 

 

13:30  - /Highgate/ - Śp. Janusz Nikodemski 

16:00 - / Whetstone/ - Śp. Maria Przybył 



18:30  - / Finchley/ - Śp. Kazimiera i Stanisław Borawscy 

 

05 stycznia 2021 r. – Wtorek /Finchley/ 

 

19:00 – Śp. Janusz Nikodemski 

 

06 stycznia 2021 r. – Środa /Finchley/ - Objawienie Pańskie (Święto Trzech Króli) 

 

17:00 – /Whetstone/ -  

20:30 - /Finchley/ -  

 

10 stycznia 2021 r.  – Niedziela Chrztu Pańskiego 

 

13:30  - /Highgate/ - W intencji Marceliny z okazji 16 rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo, 

zdrowie i potrzebne łaski 

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

potrzebne łaski 

18:30  - / Finchley/ - W intencji Adriana z okazji 16 rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo, 

zdrowie i potrzebne łaski 

 

12 stycznia 2021 r. – Wtorek /Finchley/ 

 

19:00 –  

 

13 stycznia 2021 r. – Środa /Finchley/ 

 

19:00 –  

 

17 stycznia 2021 r.  – II Niedziela Zwykła 

 

13:30  - /Highgate/ -  

16:00 - / Whetstone/ - W intencji Weroniki Siczek z okazji 12 rocznicy urodzin o Boże 

błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski 

18:30  - / Finchley/ - W intencji Marii i Adama Dziedzic w 34 rocznicę ślubu 

 

19 stycznia 2021 r. – Wtorek /Finchley/ 

 

19:00 –  

 

20 stycznia 2021 r. – Środa /Finchley/ 

 

19:00 –  

 



24 stycznia 2021 r.  – III Niedziela Zwykła 

 

13:30  - /Highgate/ - W intencji Danuty Czerkawskiej z okazji 90 rocznicy urodzin o Boże 

błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie na dalsze lata życia 

16:00 - / Whetstone/ -  

18:30  - / Finchley/ - W intencji Joanny Matyja-Żal z okazji urodzin o Boże błogosławieństwo, zdrowie, 

opiekę Maryi, dobre dokonywanie wyborów potrzebne łaski 

 

26 stycznia 2021 r. – Wtorek /Finchley/ 

 

19:00 –  

 

27 stycznia 2021 r. – Środa /Finchley/ 

 

19:00 –  

 

31 stycznia 2021 r.  – IV Niedziela po Narodzeniu Pańskim 

 

13:30  - /Highgate/ - Śp. Jadwiga Stępkowska - Connor 

16:00 - / Whetstone/ - W intencji Zosi z okazji 7 rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo, zdrowie i 

potrzebne łaski 

18:30  - / Finchley/ - Śp. Witold Bartoń w czwartą rocznicę śmierci 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

Dziękujemy wszystkim, którzy wiernie wspierają naszą Parafię. W miesiącu grudniu taca i wpłaty na 
konto paraffi wynosily £4751.65 
Bardzo dziękujemy za wszystkie wpłaty. 
 
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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