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        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  proroka Izajasza 60,1-6 
PSALM: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi 
Czytanie z   Listu  św. Pawła Apostoła do Efezjan 3,2-6                                                   
Ewangelia według św. Mateusza 2,1-12 

                                         LITURGIA        TYGODNIA   -   Objawienie Pańskie  C 

Niedziela 
   06.12.2019 
ADORACJA 
  

St.Mary&St.Peter                                 
09.00 

Podziękowanie za otrzymane łaski z prośba o błogosławieństwo Boże, 

zdrowie i opiekę Bożą dla Mateusza i Moniki oraz córki Wiktorii  

St.Thomas                                                             
19.30 

+ Jadwiga Ząbek w 28 rocznicę  śmierci  i   + Alicja Jesion w 4 rocznicę  

śmierci od rodziny  

 Poniedziałek  
   07.12.2019 

St.Mary&St.Peter 
            7.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

     Wtorek  
   08.01.2019 

   St.Mary&St.Peter 
             07.15            

                                                                                                      Intencja wolna 

       Środa 
   09.01.2019 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

  

      Piątek  
   11.01.2019 

 St.Mary&St.Peter 
            19.00 

                                                                                                      Intencja wolna 

Sobota                   
   12.01.2019 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

                                                                           Niedziela  Chrztu  Pańskiego   C 

Niedziela 
   13.01.2019 
  
 

St.Mary&St.Peter                                 
09.00 

                                                                                                      Intencja wolna 

St.Thomas                                                       
19.30 

                                                                                                      Intencja wolna 

Wszystkich naszych Rodaków, którzy chcą należeć do naszej Parafii serdecznie  zapraszamy i prosimy                                  
o wypełnienie przygotowanego  formularza i zwrócenie go duszpasterzowi. 
Istnieje możliwość ofiarowania Mszy świętych za żyjących lub zmarłych oraz Mszy  gregoriańskich. 

*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 – 30.12.2018 - £ 352.30; 01.01.2019 - £ 122.72     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 ***    

   Kolędowe wizyty  duszpasterskie,  będą trwać do Niedzieli Palmowej. Pragnę odwiedzić naszych Parafian, aby zanieść 

do ich domów i rodzin Boże błogosławieństwo. Proszę zatem zainteresowanych, którzy jeszcze tego nie zrobili,                                   

o wypełnienie formularza przynależności do parafii. 

W czasie trwania wizyt kolędowych, Msza święta w środy będzie odprawiana o g.7.15. 

1. Uroczystość Objawienia Pańskiego, u nas tradycyjnie nazywaną świętem Trzech Króli, obchodzimy w Kościele już od IV 

wieku. Przypomina nam ona, że Syn Boży, posłany przez Ojca na świat, objawił się ludziom jako Zbawiciel całego stworzenia. 

Hołd, jaki składają Mu Mędrcy ze Wschodu, jest znakiem, że i poganie zostali powołani do wiary. W serce każdego wierzącego 

ten liturgiczny obchód przynosi prawdziwy pokój, ponieważ podkreśla pojednanie z Bogiem i wzywa do pojednania z braćmi. 

Zatem to kolejna, wyjątkowa okazja do przyjrzenia się własnej komunii z Bogiem i innymi, do przypomnienia sobie naszego 

chrześcijańskiego obowiązku, iż solą autentycznej wiary mamy pociągać innych ku Bogu. 

2. Podczas Mszy Świętej pobłogosławiliśmy kredę i kadzidło. Tą właśnie kredą, zgodnie z pradawnym zwyczajem, kreślimy 

na drzwiach naszych domów i mieszkań pierwsze litery imion Trzech Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Pragniemy 
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przez to podkreślić, że jak ci Mędrcy ze Wschodu, również i my szukamy Chrystusa i radujemy się z Jego odnalezienia. Ten 

znak (C + M + B 2019) oznacza również prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: „Christus mantionem benedicat” i stanowi 

wobec innych świadectwo naszej wiary. Nie rezygnujmy więc z tego pięknego polskiego zwyczaju! 

3. Dziś przypada Misyjny Dzień Dzieci. Szczególną modlitwą otaczamy misjonarzy i misjonarki, modlimy się o liczne i święte 

powołania kapłańskie i misyjne, może także z naszej Parafii, aby Dobra Nowina o zbawieniu przyniesiona przez Pana Jezusa 

– Wcielone Słowo Boże – skutecznie dotarła na wszystkie krańce świata, do wszystkich narodów i wszystkich ludzi 

spragnionych i poszukujących Boga.  

4. W kolejną niedzielę, 13 stycznia, przypada święto Chrztu Pańskiego. Niedziela ta zamyka liturgiczny obchód okresu 

Narodzenia Pańskiego. Będziemy celebrować pamiątkę publicznego ogłoszenia mesjańskiej misji Pana Jezusa. Ale 

zastanowimy się też nad własnym chrztem i powołaniem do zbawienia. Warto przypomnieć sobie datę i miejsce naszego chrztu. 

Może warto zdać sobie sprawę, że poprzez własny chrzest stałem się dzieckiem Bożym, nowym stworzeniem, przeznaczonym 

do nowego, lepszego – świętego życia, że poprzez chrzest święty rozpoczęła się moja komunia z Panem Bogiem, o której mam 

świadczyć własnym życiem wobec innych. 

Środa - Zapraszam na różaniec o g.20.00 w kaplicy Miłosierdzia. 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. 

 g.17.30 katecheza dla dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej i po niej będzie spotkanie z rodzicami. 

W  niedzielę 13 stycznia  na Mszy porannej w liturgii wezmą udział dzieci przygotowujące się do I Komunii 

świętej wraz z rodzicami. 

Zainteresowanych pracą opiekuna osoby starszej w  g.8.00-12.00 oraz dwa wieczory, prosimy o kontakt            0 

e-mail: vintage17@localdial.com Możliwość otrzymania darmowego zakwaterowania. 

POCHYLENI NAD EWANGELIĄ - Szlakiem Mędrców ze Wschodu 

     Dziś Kościół obchodzi epifanię, czyli objawienie się Jezusa światu. W osobach Mędrców są reprezentowane ludy całego 

świata, wszystkich języków i krajów, które wezwane przez Pana wyruszają w drogę, by adorować Nowo Narodzonego w 

Betlejem. Kapłani i uczeni w Piśmie, którzy przebywają blisko groty, nie robią ani kroku w jej kierunku. Mędrców wiedzie 

gwiazda, która zachęca ich do wyruszenia i oświetla im drogę wiodącą do tego szczególnego celu. Kapłani i uczeni w Piśmie 

znają dobrze Biblię. Stąd wiedzą, gdzie przepowiednie wskazywały miejsce narodzenia króla izraelskiego. Nie potrafią jednak 

powiedzieć Herodowi niczego ponad zwykłą prorocką informację. Mamy więc do czynienia ze swoistym paradoksem. Z jednej 

strony widzimy więc tajemniczą gwiazdę, która jest przewodniczką spotkania trzech pogan ze Zbawcą. Z drugiej zaś mamy 

Biblię, odczytywaną i nauczaną przez starotestamentalnych kapłanów i uczonych w Piśmie w taki sposób, iż nie można podać 

Herodowi niczego poza niewyraźną informacją.  

     Mędrcy dotarli do Betlejem, gdyż pozwolili się posłusznie prowadzić gwieździe. To ważne, by nauczyć się obserwować w 

naszej codzienności znaki, przez które Bóg do nas mówi, wzywa nas i nami kieruje. Mędrcy przynieśli w darze Jezusowi 

królewskie dary: złoto, kadzidło i mirrę. Złoto symbolizowało to, co piękne, chwalebne, wartościowe. Oznaczało godność 

Jezusa jako króla. Kadzidło było używane w świątyniach podczas składania ofiar jako symbol modlitwy. Oznaczało, że Jezus 

jest Bogiem. Mirra to balsam, którym namaszczano zmarłych, a dodany do wina wzmacniał je. Taki napój podawano 

skazańcom. To zapowiedź męki Pana i Jego pogrzebu. Jezus otrzymał więc złoto jako król, kadzidło jako Bóg i mirrę jako 

człowiek. Na pamiątkę tych darów zaczęto święcić w kościele złoto, kadzidło i mirrę, a z czasem wprowadzono także 

błogosławieństwo kredy. 

    W polskiej tradycji po powrocie z kościoła, kadzidłem okadzano domostwa, by ustrzec je przed wpływami złych sił, a 

poświęconą kredą wypisywano na drzwiach domu inicjały trzech Króli [C + M + B] oraz cyfry danego roku. Najbardziej trafną 

interpretacją tych liter jest potraktowanie ich jako chrześcijańskich noworocznych życzeń: Christus Mansionem Benedicat – 

Niech Chrystus błogosławi temu domowi. Ewangelia uściśla, że Mędrcy po spotkaniu z Jezusem „Inną drogą udali się do 

swojej ojczyzny”. Taka zmiana trasy może oznaczać nawrócenie, do jakiego są wezwani ci, którzy spotkają Chrystusa, by stać 

się prawdziwymi czcicielami, jakich On pragnie. To pociąga za sobą naśladowanie Jego sposobu działania, czyniąc z siebie 

„ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną”. 

     Kard. Joachim Meisner podkreśla, że to, co Bóg w noc Bożego Narodzenia szeptał do ucha, Epifania chce głosić z dachów 

świata. Stajnia z Betlejem nie jest kościelnym terenem prywatnym i dzisiaj została określona jako dobro wspólne wszystkich 

ludzi. Chrześcijaństwo przynosi Boże zbawienie wszystkim, bo Chrystus jest prawdziwym Synem Boga żywego. A 

ostatecznym sensem powołania chrześcijańskiego jest to, aby ludzie znaleźli drogę do Chrystusa. 
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