
3.01.2021 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: Jacek Małecki tel. 07797 778 786                                                                                         

                                              e-mail: jacter24@gmail.com  ; www.parafiajersey.org.uk 
 
Czytanie z Mądrości Syracha  24, 1-2. 8-12; 
PSALM:  Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało; 
Czytanie z Listu  św. Pawła Apostoła do Efezjan  1, 3-6. 15-18; 
Ewangelia według św. Jana 1, 1 – 18; 

                           LITURGIA   TYGODNIA – 2 NIEDZIELA  po NARODZENIU PAŃSKIM– ROK B 

   Niedziela 
  3.01.2021 
 

St.Mary&St.Peter’ 
            

9.00 

Intencja wolna 

18.00 W intencji Panu Bogu wiadomej 

 Poniedziałek 
   4.01.2021 

St.Mary&St.Peter’ 
         

 
 

 

Intencja wolna 

Wtorek 
    5.01.2021 

 

St.Mary&St.Peter’ 
           

 
 

Intencja wolna 

Środa 
6.01.2021 
Uroczystość 
Objawienia 
Pańskiego 

 

St.Mary&St.Peter’ 
 

19.00 
           

Intencja wolna 

Czwartek 
7.01.2021 

 

St.Mary&St.Peter’ 
           
          

Intencja wolna 

     Piątek 
  8.01.2021 

    

19.00 Intencja wolna 

Sobota 
9.01.2021 

 

 
18.00 

 Intencja wolna 

2 NIEDZIELA  po NARODZENIU PAŃSKIM– ROK B 

   Niedziela 
   10.01.2021 
   
 

St.Mary&St.Peter’ 
            

           9.00   
 

W intencji Panu Bogu wiadomej 

           18.00 Intencja wolna 

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

przygotowanego  formularza i zwrócenie go w dowolnym czasie.  

*W  każdą niedzielę można nabyć tygodnik katolicki  „Gość Niedzielny” w cenie Ł 2.00. Dziękuję 

firmie transportowej  J&M za dostarczenie czasopisma dla naszej parafii. 

OFIARY: Ofiary dla  parafii –1.01.2021 - £ 100.00 ,   Na  potrzeby parafii na konto – 20.00 £     Jeżeli ktoś z  Parafian pragnie 

złożyć ofiarę czekiem/na dowolny cel parafialny/, prosimy go wypisać na – P.C.M. JERSEY.  Można też wpłacić bezpośrednio 

na konto: Polish Catholic  Mission  Jersey: Account number: 02034502, sort code: 30-94-57. Wszystkim ofiarodawcom 

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

mailto:jacter24@gmail.com
http://www.parafiajersey.org.uk/


                                                               ***  OGŁOSZENIA      DUSZPASTERSKIE ***  

1. Drodzy Parafianie 

W Mszach św. niedzielnych może uczestniczyć  max. 20 osób (+ 5 osób służby liturgicznej) w związku 

z wprowadzonymi przez rząd Jersey obostrzeniami.  

Msze św. niedzielne są sprawowane  

w kościele St. Mary and St. Peter w następującym porządku: 

 

Sobota        godz. 18.00 (liturgia niedzielna) 

Niedziela    godz.   9.00 

                    godz. 18.00 

Chęć uczestnictwa proszę zgłaszać w ciągu tygodnia, wysyłając sms na numer  0 7797 77 87 86  

 z podaniem imienia i nazwiska, dnia, godziny i liczby osób. 

Istnieje możliwość uczestniczenia we Mszy św. online z naszego kościoła.  

W każdą niedzielę o godzinie 9.00 i 18.00  

https://www.youtube.com/channel/UC61UQjxmaYRvLCXojuy5w_w?view_as=subscriber  

 

Również w każdy piątek  w kościele St. Mary and St. Pater jest możliwość uczestniczenia  

we Mszy św. o godzinie 19.00.  

Po niej adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi świętej. 

Dziękuję za wyrozumiałość i niech Bóg Wam błogosławi. Ks. Jacek Małecki 

 

2. 6 stycznia (środa) Uroczystość Objawienia Pańskiego czyli tradycyjnie Trzech Króli.  

Msza święta o godzinie 19.00 z możliwością uczestnictwa 20 osób (zgłoszenia smsem)  

i transmitowana online. Proszę przychodzących na liturgię o przyniesienie kredy do poświęcenia. 

 

3. Katecheza dzieci przygotowujących się do I komunii św. w piątek 8 stycznia: 

I grupa – godz. 16.30 

II grupa – godz. 17.30 

4. Kalendarz na 2021 rok jest już otwarty dla zamawiania intencji Mszy św. Jeżeli miałby ktoś takie 

pragnienie - zapraszam. 

 

 

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 

 

Za Mędrcami ze Wschodu pójdźmy za Jezusem, za ich wiarą. Trzeba, byśmy mieli ducha misyjnego. 

Dzielmy się naszą wiarę z innymi. Mędrcy ze Wschodu jako przedstawiciele świata pogańskiego idą 

odnaleźć Mesjasza. Wyruszają w drogę ku wierze. Bardzo często na tej drodze jest wiele przeszkód. 

Są też tacy ja Herod, którzy boją się władzy miłości, jaką objawia Mesjasz. Ale to, co najważniejsze, to 

właśnie to, iż Mędrcy docierają do Betlejem, docierają do wiary. Odnajdują Jezusa. Ich życie ulega 

zmianie. Ich życie jest już realną drogą wiary. To już jest inna droga, niż ta którą przebyli szukając 

Jezusa. Inną drogą przecież wracają do Ojczyzny, do siebie. Ja też jestem zaproszony, by pójść w drogę 

wiary, by odnaleźć Jezusa, by moje życie odmieniło się i aby było już inną drogą od siebie. To ma być 

droga wiary. Ta droga wypowie się dzisiaj również na drzwiach naszych domów: 

K + M + B 2021 lub C+M+B 2021. Niech Chrystus błogosławi naszemu domowi. 

https://www.youtube.com/channel/UC61UQjxmaYRvLCXojuy5w_w?view_as=subscriber

