
01.01.2017 Jersey Nr.1 

        W  NASZEJ WSPÓLNOCIE - BIULETYN 
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  
     Ks. Proboszcz: Wiesław Duracz  tel. 077 97 778 786                                                                 
e-mail: wieslawduracz@btinternet.com ; www.parafiajersey.org.uk 

Czytanie z Księgi Liczb 6,22-27 
PSALM: Bóg miłosierny niech nam błogosławi 
Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Galatów 4,4-7 
Ewangelia według św. Łukasza 2,16-21 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -     Nowy Rok – Świętej Bożej Rodzicielki   A 

   Niedziela 
  01.01.2017 
   Adoracja  

St.Mary&St.Peter 
            9.00 

+ Janusz  Pszczółkowski  od Agaty Bors  z rodziną  

St. Thomas 
           19.30 

+ Józef i Maria Nowak od Matyldy i Edwarda  Kączkowskich z Bradford 

      Piątek 
   06.01.2017 

St.Mary&St.Peter 
            19.00 

                                                                                                      Intencja wolna 

                                                                                     Uroczystość Trzech Króli    A 

   Niedziela 
  08.01.2017 
    

St.Mary&St.Peter 
            9.00 

                                                                                                      Intencja wolna 

     St. Thomas 
           19.30 

W błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla członków Żywego 
Różańca i dla ich rodzin oraz za zmarłych  

 * Od 7 stycznia 2017 będą w Centrum Kultury Polskiej organizowane kursy j. angielskiego dla początkujących informacje 
na: info@konsul.co.uk 
Istnieje możliwość ofiarowania Mszy świętych za żyjących lub zmarłych oraz Mszy świętych gregoriańskich. 

*Polska PRAY & PLAY GRUPA, zaprasza na spotkania w poniedziałki od g.10.00-12.00 w 
St.Thomas’ Hall.  Kontakt: Gosia tel. 077 00 32 88 54. NASTĘPNE SPOTKANIE 12.01.2017 !!! 
*W  każdą niedzielę można nabyć tygodnik katolicki  „Gość Niedzielny” w cenie Ł1.20. Dziękuję 
firmie transportowej  J&M z dostarczenie czasopisma dla naszej parafii. 

OFIARY: Taca dla  parafii – 26.12.2016 - £ 387.79     Na  potrzeby parafii  £   Jeżeli ktoś  z  Parafian pragnie złożyć ofiarę 

czekiem/na dowolny cel parafialny/, prosimy go wypisać na – P.C.M. JERSEY. Prosimy w imieniu Parafialnej Rady 

Duszpasterskiej,  jeżeli to możliwe o dokonanie wpłat standing order, gotówką  lub bezpośrednio na konto: Polish 

Catholic  Mission  Jersey: Account number: 02034502, sort code: 30-94-57. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne 

podziękowanie za  złożone ofiary na nasze cele parafialne. Bóg zapłać.                                                

                                                               ***  OGŁOSZENIA      DUSZPASTERSKIE ***  

W najbliższym czasie, po 12 stycznia 2017 w naszej parafii rozpoczną się odwiedziny duszpasterskie, i będą trwać do 

Niedzieli Palmowej. Pragnę odwiedzić naszych Parafian, aby zanieść do ich domów i rodzin Boże błogosławieństwo. 

Będzie to przede wszystkim wizyta duszpasterska, podczas której zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, do 

zastanowienia się nad naszymi praktykami religijnymi. Kolęda ma także służyć lepszemu wzajemnemu poznaniu się, 

zbliżeniu duszpasterza do powierzonych jego trosce parafian i odwrotnie. Niech to będzie okazja do rozmowy o 

radościach i smutkach odwiedzanych rodzin oraz o wspólnych sprawach naszej wspólnoty parafialnej na przyszłość. 

Proszę zatem zainteresowanych, którzy jeszcze tego nie zrobili, o wypełnienie formularza przynależności do parafii. 

 

1. W pierwszy dzień nowego roku Pańskiego 2017 Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 

Maryi. Dziś stajemy obok Matki Bożej, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i 

całego świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie ani co przyniesie. Ale z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, 

że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Wpatrujmy się w Nią. Ona nosiła pod 

swoim Sercem źródło i początek naszego życia – Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie 

stało i nadal się nie dzieje. Ona od początku trwała przy danym Bogu słowie, od zwiastowania, przez betlejemską noc, aż po 

Golgotę, wpisując się w Boże dzieło odkupienia. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej Syna 

nie zostało zmarnowane. 

2. W Betlejem Aniołowie głosili chwałę Pana Boga i „pokój ludziom dobrej woli”. Maryja, wydając na świat Bożego Syna, 

staje się Królową Pokoju. Dlatego dzisiejsza uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi, ogłoszona  z inicjatywy papieża bł. Pawła 
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VI (list z 1967 r.), jest obchodzona jako Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Świat i ludzkość ciągle potrzebują pokoju. Nie 

szczędźmy czasu i serca na modlitwę w tej intencji przez wstawiennictwo Maryi – Jej niczego Bóg nie odmawia.  

3. Dzisiaj za publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu O Stworzycielu, Duchu, przyjdź można uzyskać odpust zupełny. 

Wszyscy potrzebujemy Bożej pomocy, Bożej łaski, skorzystajmy więc z tego daru Kościoła. 

4. We wtorek, 3 stycznia, tradycyjnie wspominamy Najświętsze Imię Jezus. U św. Łukasza czytamy: „Gdy nadszedł dzień 

ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki]” (Łk 

2,21). Już w pierwszej połowie XVI wieku papież Klemens XII pozwolił na sprawowanie Mszy Świętej o Imieniu Jezus, a 

Innocenty XIII na początku XVIII wieku rozciągnął to święto na cały Kościół. Pamiętajmy o zapewnieniu samego Pana 

Jezusa, który powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: o cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje” (J 

16,23). Choć jest to dowolne liturgiczne wspomnienie, tego dnia do codziennej modlitwy dołączmy choćby kilka wezwań z 

Litanii do Imienia Jezus. 

5. W niedzielę, 8 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej tradycji zwana świętem Trzech Króli. 

Przypomina nam ona, że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków. 

Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach 

naszych domostw nakreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Po literach 

C + M + B napiszemy cyfry roku Pańskiego 2017, co tłumaczymy również jako prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz 

dom: Christus mansionem benedicat. Takie oznakowanie drzwi naszych domów ma rangę świadectwa wiary wobec 

naszych braci i sióstr, którzy od nas tego świadectwa żądają i na nie oczekują. 

6.  U progu nowego roku kalendarzowego 2017 jeszcze bardziej otwórzmy się na Bożą miłość, aby mogła napełnić nasze 

domy, nasze rodziny i stać się w nas źródłem życia Bożego, z którego będą czerpać inni. W ten sposób stwarzamy szansę 

spełnienia się naszych najlepszych życzeń, aby budując dom naszej rodziny, naszej wspólnoty parafialnej i naszej Ojczyzny, 

promieniować Bożym szczęściem, niezależnie od tego, co posiadamy i jaką drogą Pan Bóg nas prowadzi. Niech ten kolejny, 

rozpoczynający się rok Pański dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej i dla naszej Ojczyzny 

będzie czasem prawdziwie błogosławionym. 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:*2 I – św. Bazyli Wielki i św. Grzegorz z Nazjanzu, biskupi i doktorzy 

Kościoła żyjący w IV wieku. 

W środę o  g.20.00. odmówimy różaniec.  Zainteresowanych włączeniem się do Róż Różańcowych proszę o 
osobisty kontakt. Zmiana tajemnic w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy wieczornej o g.19.30.  

Piątek – g.18.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia w St. Mary’ & St. Peter. Po Mszy zapraszam na adorację 
Najświętszego Sakramentu, którą zakończymy Apelem Jasnogórskim o 20.45. Podczas adoracji możliwość  
spowiedzi . W każdy piątek Koronka do Miłosierdzia Bożego przed Mszą świętą o g.19.00 i w niedzielę przed Mszą 
świętą o g.19.30.  
Następna katecheza dla dzieci przystępujących do I Komunii  św. w piątek 13 stycznia 2017 g.17.30.  

Spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych będzie w piątek 20 stycznia 2017 o g.17.30 i po nim katecheza. 

*Wszystkich naszych Rodaków, którzy chcą należeć do naszej Parafii serdecznie  zapraszam i proszę o wypełnienie 

przygotowanego  formularza i zwrócenie go w dowolnym czasie.  

Zapraszamy wszystkich grających na instrumentach i śpiewających oraz pragnących włączyć się do scholii, o kontakt z panią 
Marzeną tel.  077 97 89 06 10. Natomiast  rodziców, dzieci pragnących włączyć się do scholii dziecięcej, prosimy o kontakt   z 
panią Agatą tel. 078 29 75 79 15. 

                                                            W naszej wspólnocie – patrząc na  miniony rok 2016. 

Polecajmy modlitwie  zmarłych w  2016 roku  w naszej wspólnocie parafian: Grzegorz Gakan l. 36. 

Sakrament Bierzmowania przyjęło 3 osoby. W naszej parafii 10 par zostało przygotowanych do Sakramentu  Małżeństwa  

i następnie  zawarły związki sakramentalne w Polsce  

* 38 osoby  uczestniczyły  w katechizacji przedmałżeńskiej  

* Pierwszą Komunię świętą  przyjęło na Jersey  22 dzieci  oraz 4  w Polsce. 

Do wspólnoty parafialnej i Kościoła przez  Sakrament Chrztu zostali włączeni: Zuzanna Emilia Pastuszka, Marcus Bilik, 

Lena Amelia Cebula, Gabriela Dzikunskas, Laura Gajek, Gouveia Justin Joaõ, Antonina Calla Sophia Korzuch, Leonard 

Vincent Korzuch, Zahara Marzouk, Zuzanna Emilia Pastuszka, Nathan Szymon Piskorz, Kaja Wlodarczyk, Żaroffe Patrick 

Aleksander, Marika Roxy Rose, Oscar Ciechomski, Zofia Szczypta, Natan Czerwiński, Peter Alexander Mietkiewicz-Vaz. 

Z naszej parafii  ochrzczono w Polsce w 2016 roku -  10 dzieci.  

W październiku we Mszach świętych uczestniczyło średnio 333 osób wliczając  około 90 dzieci. 

*Dziękuję wszystkim za pracę w parafii: Radzie Duszpasterskiej i Administracyjnej, Scholii, grupie modlitewnej Miriam, 

Grupie Szkaplerznej, Różom Różańcowych, wszystkim troszczącym  się o nasze kościoły, Paniom za zakupione kwiaty i 

Wam Drodzy Parafianie za wszystkie ofiary złożone na utrzymanie naszej parafii. Wkrótce przedstawię  rozliczenie 

finansowe za rok 2016  i prognozy na przyszły. 


