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EWANGELIA  NIEDZIELI
J 14,  23-29

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do 
niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, 
którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. 
To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w 
moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. 
Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży 
serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. 
Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. 
A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie».

BIULETYN  PARAFIALNY 
Lokalna Polska Misja Katolicka na Jersey  
Local Polish Catholic Mission in Jersey 

                        adres: St Mary & St Peter’s R.C. Church, Wellington Road, St Helier, 
Jersey, Channel Islands, JE2 4RJ 

Priest-in-charge: Ks. Janusz Kopeć  tel. 07797 778 786; 
www.parafiajersey.org.uk; e-mail: jersey@pcmew.org

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

1 MAJA
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

ST MARY & PETER’
9:00

W intencji dzieci pierwszokomunijnych 
w rocznicę I Komunii.

ST THOMAS’
19:30

W intencji zmarłego Kazimierza Dudka w 30 
dniu po śmierci.

2 MAJA
PONIEDZIAŁEK
ŚW. ATANAZEGO

ST MARY & PETER’
7:15 Intencja wolna

3 MAJA
WTOREK

UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ 
POLSKI

ST MARY & PETER’
19:00

W INTENCJI POLSKIEJ SPOŁECZNOŚCI NA 
JERSEY

6 MAJA
PIATEK

ŚW. AP. FILIPA I JAKUBA
ST MARY & PETER’

19:00 Intencja wolna

7 MAJA
SOBOTA

ST MARY & PETER’
7:15 W pewnej intencji.

8 MAJA
VII NIEDZIELA WIELKANOCNA

UROCZYSTOŚĆ 
WNIEBOWSTĄPIENIA

ST MARY & PETER’
9:00

Z podziękowaniem za otrzymane łaski 
z  prośbą o szczęśliwe przejście na drugą 
stronę życia dla Anny Baran 

ST THOMAS’
19:30 W intencji Ani z okazji urodzin.

9 MAJA
PONIEDZIAŁEK

UROCZYSTOŚĆ ŚW. BISKUPA 
STANISŁAWA, PATRONA POLSKI

ST MARY & PETER’
7:15 Intencja wolna

LITURGIA W JĘZYKU POLSKIM
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 Rozpoczyna się miesiąc maj, zapraszam na nabożeństwa majowe w piątki oraz we wtorek 3 maja po Mszy 
wieczornej. 

 Zapraszam na Mszę św. we wtorek, Uroczystość NMP Królowej Polski, która będzie odprawiona w intencji polskiej 
społeczności na Jersey w szczególności za tych wszystkich, którzy czynnie angażują się w jej budowanie. Po Mszy św. 
zapraszam na nabożeństwo majowe. 

 W następną niedzielę będziemy obchodzić uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 

 W piątek, 6 maja, rozpoczyna się Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego. Jest to okres bezpośredniego 
przygotowania na przyjęcie darów Ducha Świętego. 

W tym tygodniu także pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek Msza św. o 19:00. 
Okazja do spowiedzi pół godziny przed Mszą i po Mszy św. podczas adoracji. 

 W niedzielę, 15 maja grupa dzieci przystąpi do I Komunii św. Uroczystość będzie miała miejsce 
w Sacred Heart w St Aubin o godzinie 11:00. Pamiętajmy o dzieciach o i ich rodzicach w naszych modlitwach.

ZBIÓRKI  NA „TACĘ”: 
NIEDZIELA 17 KWIETNIA:  

Kolekta: £ 385.25 
 W niedzielę 8 maja kolekta 
specjalna na Fundację Jana Pawła II. 
Polecam tę inicjatywę Waszemu 
zrozumieniu. 
Dziękuję za zrozumienie i każdą 
ofiarę.

J&M Przewozy
Bardzo dziękuję firmie przewozowej 
J  &M, za cotygodniowy przewóz 
pisma Gość Niedzielny z Polski na 
Jersey i za wszelką okazywaną 
pomoc. 

INFORMACJE

SAKRAMENTY

LITURGIA MSZY ŚWIĘTEJ W 
JĘZYKU POLSKIM WEDŁUG 
PODANEGO NA P IERWSZEJ 
STRONIE PORZĄDKU.

CHRZEST
 Proszę o osobisty kontakt  
c o n a j m n i e j m i e s i ą c p r z e d 
planowanym chrztem. Podczas 
spotkania będzie wręczona aplikacja 
oraz ustalony  termin  katechezy 
chrzcielnej i samego chrztu. 

 SPOWIEDŹ 
 Okazja do spowiedzi: 
w niedzielę 15 minut przed Mszą św.  
w piątek: 18.45 i po Mszy podczas 
adoracj i lub przez indywidualne 
umówienie. 

MAŁŻEŃSTWO 
 Narzeczeni, którzy mieszkają na 
Jersey ponad 6 miesięcy, należą do 
parafii Polskiej Misji Katolickiej i pragną 
zawrzeć s ak ramenta lny związek 
małżeński powinni skontaktować się ze 
swoim duszpasterzem ok. 6 miesięcy 
przed planowaną datą ślubu w celu 
rozpoczęcia procedur. 
Najbliższy kurs przedma łżeński 
odbędzie się 23 i 24 maja o godz. 19:00 
w St Mary & Peter’ Church. 

BIERZMOWANIE 
 Kolejne spotkanie w ramach 
p r z y g o t o w a n i a d o r o s ł y c h d o 
b ierzmowania odbędz ie s ię 25 
kwietnia, w poniedziałek o godz. 19.15 
w St Mary & Peter’ Church.  

SPOTKANIA MODLITEWNE I GRUPY 
APOSTOLSKIE

MODLITWA RÓŻAŃCOWA
Środa, godz. 20:00, St Mary & Peter’. 

RÓŻA RÓŻAŃCOWA
Zainteresowanych włączeniem się do 
Róż Różańcowych proszę o  osobisty 
kontakt. Zmiana Róży w każdą I niedzielę 
miesiąca po Mszy św. wieczornej (o 
19:30). 
  

GRUPA MODLITEWNA
Spotkanie we wtorek,  10 maja o  20:00 
w St Mary & Peter’. 

DIAKONIA LITURGICZNA
Spotkane osób pragnących pogłębiać 
swoją wiedzę i  świadomość liturgiczną 
zapraszam na spotkanie 17 maja na 
godzinę 19:15 do St Mary & Peter’ 
Church. 

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA
W każdy piątek przed Mszą św. o 19:00 
w St Mary’s & Peter’s. 

DUCHOWOŚĆ KARMELITAŃSKA
Z a i n t e re s o w a n y c h d u c h o w ośc ią 
karmelitańską zapraszam na spotkanie w 
środę 11 maja po różańcu o 20:00 w St 
Mary & Peter. 
     
      POLSKA PRAY & PLAY GRUPA 
 Spotkania odbywają s ię w 
poniedziałki w  godzinach od 10:00 do 
12:00 w St.Thomas’ Hall. 
Najbliższe spotkanie będzie mia ło 
miejsce w  poniedziałek  2 maja. 
  
Kontakt: 

Ewelina 07700776600

Nadzwyczajny Rok Święty jest po 
to, aby w codzienności żyć 
miłosierdziem, które od zawsze 
Ojciec nam ofiaruje. W tym 
Jubileuszu dajmy się Bogu 
zaskoczyć. On niestrudzenie 
otwiera drzwi swojego serca, by 
powtarzać, że nas kocha i że 
chce dzielić z nami swoje życie. Z 
serca Przenajświętszej Trójcy, z 
głębi tajemnicy Boga wytryska i 
nieprzerwanie płynie wielka rzeka 
miłosierdzia. To źródło nigdy nie 
może wyschnąć, bez względu na 
to, jak wielu z niego zaczerpnie. 
Za każdym razem, gdy ktoś 
będzie go potrzebował, będzie 
miał do niego dostęp, ponieważ 
miłosierdzie Boga nie ma końca. 
J a k n i e p r z e n i k n i o n e s ą 
głębokości tajemnicy, która jest 
w nim, tak też niewyczerpane jest 
bogactwo, które rodzi.  

Papież Franciszek


