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Październik miesiącem Różańca św. 

Pochodzenie nazwy "RÓŻANIEC" jest 
niepewne. W ciągu lat wysuwano kilka 
hipotez. Najbardziej prawdopodobna jest 
ta, że swą nazwę różaniec zawdzięcza 
średniowiecznym „Marienminne” i poezji 
maryjnej. Róża była w średniowieczu 
ulubionym symbolem Matki Bożej. Nazwę 
różaniec wyjaśnia też rozpowszechniony w 
kilku krajach Zachodu zwyczaj używania 
tego słowa na określenie pewnego 
ważnego składnika średniowiecznego 
stroju lub ozdoby: wieńca nakładanego na 
głowę. W XIII w. przeniesiono świecki 
zwyczaj w sferę kultu maryjnego. Tu 
obyczajowość styka się z legendą - O wieńcu z róż dla Maryi czy O mnichu i wieńcu 
z róż. Zgodnie z nią, pewien czciciel Maryi miał zwyczaj splatać Błogosławionej 
Dziewicy wieniec z róż, by przyozdobić nim statuę Madonny. Pewnego dnia został 
jednak pouczony w wiedzeniu, że Maryja jeszcze bardziej radowałaby się innym 
wieńcem róż (różańcem), mianowicie powtarzaną 50 razy modlitwą Ave Maria. Te 
modlitwy stawałyby się w dłoniach Matki Bożej różami, z których splatałaby sobie 
najpiękniejszy wieniec. 

Na powstanie modlitwy różańcowej miał wpływ zwyczaj odmawiania przez 
mnichów Psałterza. We wczesnym średniowieczu nieliczni jednak posiadali 
rękopisy z Psalmami i byli w stanie zrozumieć ich łacińską wersję. Pozostali, co 
najmniej od X w., mieli zwyczaj odmawiać w miejsce Psalmów odpowiednią liczbę 
"Ojcze nasz" lub późnej, od XII w., także "Zdrowaś Maryjo".  
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Pierwsze znane świadectwa powtarzania "Zdrowaś Maryjo" pochodzą z IX w., a w 
XIII w. powszechne stało się powiązanie tej modlitwy z "Ojcze nasz". Od XIV w. 
zaczęto dodawać do Ave imię Jezus oraz końcowe Amen. W ten sposób "Zdrowaś 
Maryjo" stało się we właściwym sensie modlitwą do Jezusa, gdyż zostało związane 
z kultem Imienia Jezus. Konkretna forma tej modlitwy z medytowaniem 
poszczególnych tajemnic rozwinęła się w początku XV w. w trewirskim klasztorze 
kartuzów św. Albana. Natomiast w 1573 r. Grzegorz XIII ustanowił na pierwszą 
niedzielę października uroczystość różańcową. 

Różaniec jest modlitwą ewangeliczną. Zarówno struktura jak i treść tajemnic mają 
korzenie biblijne. Z ewangelicznej struktury wynika chrystocentryzm różańca, 
który wiąże się z wymiarem mariologicznym i eklezjalnym, gdyż celem tej 
modlitwy pozostaje akt wiary w Jezusa Chrystusa, przeżyty z Maryją, która jest 
"matką członków Chrystusowych". W pewien sposób Kościół patrzy na życie i 
działanie Jezusa z perspektywy Maryi. 

Jan Paweł II tak nauczał: "Rozważając bowiem tajemnice różańcowe patrzymy na 
misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana jej oczyma. Przeżywamy 
je tak jak ona w swym sercu matczynym je przeżywała. Ona zawsze u boku syna 
jest równocześnie obecna pośród naszych codziennych spraw". 

Zachęcam do gorliwej i wytrwałej modlitwy różańcowej. W sposób szczególny 
wpatrujmy się w Maryję, aby przez to jeszcze bardziej ukochać Jezusa. 

Ks. Andrzej Dendura 
Leksykon Duchowości Katolickiej, pod red. ks. Marka Chmielewskiego. 

 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
 

Papieskie intencje apostolstwa modlitwy na październik:  
Intencja ewangelizacyjna:  

Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, 
zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu. 

 

02 października 2018 r. – Wtorek 
19:00 /FINCHLEY/ - za dusze w czyśćcowe. 

03 października 2018 r. – Środa 
19:00 /FINCHLEY/ - śp. Teresa Bernatek. 

05 października 2018 r. – I Piątek Miesiąca 
18:00 /WHETSTONE/ - Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź święta. 
19:00 /Msza święta/ - W intencji ks. Marka - o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo i 
opiekę Matki Najświętszej. 



 

07 października 2018 r.  – XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 
13:30 /HIGHGATE/ - W intencji Aleksandra- o Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne 
łaski w nowym roku szkolnym. 
16:00 /WHETSTONE/- Dziękczynna za dar życia Piotra w 10 rocznicę urodzin, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo. 
18:30 /FINCHLEY/- W intencji Damiana Włodarczyka i jego całej rodziny - o Boże prowadzenie 
drogą do świętości. 

09 października 2018 r. – Wtorek 
19:00 /FINCHLEY/ - Dziękczynna w intencji Stanisławy i Eugeniusza Bąk - z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski. 

10 października 2018 r. – Środa 
19:00 /FINCHLEY/ -  

14 października 2018 r.  – XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
13:30 /HIGHGATE/ - śp. Lech Kuciński 
16:00/WHETSTONE/- Dziękczynna w intencji Elżbiety i Bolesława Nowickich- z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski. 
18:30 /FINCHLEY/- W intencji Ryszarda Nowickiego o Boże błogosławieństwo, rozpalenie 
wiary i nawrócenie. 

16 października 2018 r. – Wtorek 
19:00 /FINCHLEY/ -  

17 października 2018 r. – Środa  
19:00 /FINCHLEY/ -  

21 października 2018 r.  – XXIX niedziela zwykła 
13:30 /HIGHGATE/ - W intencji Kacpra- z okazji 23 urodzin, o Boże błogosławieństwo i 
potrzebne łaski dla niego i jego narzeczonej. 
16:00 /WHETSTONE/- śp. Jadwiga Stępkowska-Connor, śp. Jerzy Stępkowski, śp. Anna i 
Kazimierz Naglik. 
18:30 /FINCHLEY/- w intencji Ewy Nowickiej o Boże błogosławieństwo, rozpalenie wiary i 
nawrócenie. 

23 i 24 października 2018 r. – Wtorek, Środa 
19:00 /FINCHLEY/ -  

28 października 2018 r.  – XXX niedziela zwykła 
13:30 /HIGHGATE/ -  
16:00 /WHETSTONE/-  
18:30 /FINCHLEY/- W int. Edyty o powierzenie i zawierzenie swojego życia Maryji. 

30 października 2018 r. – Wtorek 
19:00 /FINCHLEY/ - Dziękczynna w 19 rocznicę ślubu. 

31 października 2018 r. – Środa 
19:00 /FINCHLEY/ -  
 



 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 
KANCELARIA PARAFIALNA. 
Czynna we wtorki i środy od godz. 16:30 do 18:00 w The Priest’s House na Finchley.  

RÓŻANIEC W PAŹDZIERNIKU 
W każdy wtorek i środę o 18.30 w kościele na Finchley. Rozważania prowadzą grupy 
parafialne. 

MODLITWA O ŚWIĘTOŚĆ MAŁŻEŃSTW I RODZIN 
07 października 2018 r. o godz. 15:30, zapraszamy do wspólnej adoracji Pana Jezusa w 
Najświętszym Sakramencie w intencji świętości małżeństw i rodzin. Adoracja będzie miała 
miejsce w kościele św. Marii Magdaleny na Whetstone. Rozważania poprowadzą czlonkowie 
Domowego Kościoła. 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA 
05 października 2018r. w kościele św. Marii Magdaleny na Whetstone. Nabożeństwo 
rozpoczniemy adoracją Najświętszego Sakramentu o godz. 18.00. w tym czasie będzie 
możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Adorację zakończymy Mszą 
świętą o godz. 19.00.  

KATECHEZA CHRZCIELNA. 
23 października 2018 (wtorek) po Mszy św. o godz. 19.00 w kościele na Finchley. Do udziału w 
katechezie chrzcielnej zobowiązani są rodzice dziecka oraz rodzice chrzestni, którzy należą do 
naszej parafii. Sakrament chrztu świętego w naszej parafii udzielany jest w 2 i 4 niedzielę 
miesiąca w kościele na Highgate w czasie Mszy świętej o godz. 13.30 oraz w 1 i 3 niedzielę 
miesiąca w kościele na Finchley podczas Mszy świętej o godz. 18.30.  

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2019 
Spotkanie z rodzicami i dziećmi odbędzie się 09 października  2018,  
o godz. 19:00 w kościele św. Filipa na Finchley. 

NOWENNA ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. JANA PAWŁA II – PATRONA NASZEJ PARAFII 
21.10.2018 (niedziela) o godzinie 18:30 w kościele na Finchley. 
 

SPOTKANIA GRUP PARAFIALNYCH 

1. Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii (kontakt z duszpasterzem) 
2. Kręgi rodzin Domowego Kościoła (kontakt z duszpasterzem) 
3. Mężczyźni Świętego Józefa (każdy drugi i trzeci wtorek miesiąca) 
4. Róże różańcowe (raz w miesiącu w dzień nowenny) 
5. Różaniec Rodziców za dzieci (kontakt: rozaniecrodzicow@finchleyparish.co.uk) 
6. Zespół muzyczny (w każdą niedzielę, o godz. 12:00, w kościele na Highgate). 
7. Ministranci (kontakt z duszpasterzem)  
8. Dzieci Maryi (w pierwszy i trzeci piątek o godz. 17:00, w kościele na Whetstone). 
9. Wspólnota Modlitwy i Ewangelizacji (w każdą środę o 19-tej w kościele na Finchley)  
Dnia 3.10.2018 zapraszamy na wspólną adorację po wieczornej Mszy św. W dniu 17.10 
zapraszamy na uwielbienie. W pozostałe  środy października będą miały miejsce spotkania 
formacyjne. Serdecznie zapraszamy wszyskich, którzy chcą trwać z nami na modlitwie. 
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