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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  Rodzaju 2,7-9;3,1-7 
PSALM: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni  
Czytanie z 1 Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian  5,12-19  
Ewangelia według św. Mateusza 4,1-11 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -  1  Niedziela  Wielkiego Postu      A 

   Niedziela 
  05.03.2017 
   
    

St.Mary&St.Peter 
            9.00 

O błogosławieństwo Boże,  zdrowie i potrzebne łaski dla córki Apoloni        
od rodziców 

     St. Thomas 
           19.30 

+ Maria Karwowska  od Klaudii Smith z rodziną  
                                                                                   g.19.15 GORZKIE ŻALE 

      Piątek 
   10.03.2017 

St.Mary&St.Peter 
            19.00 

                                                                                                                                                        
Po Mszy św. DROGA KRZYŻOWA 

                                                                                   2  Niedziela  Wielkiego Postu      A 

   Niedziela 
  12.03.2017 
   
    

St.Mary&St.Peter 
            9.00 

+ Sławomir Cyran w 1 rocznicę śmierci od brata Bogdana z rodziną 

     St. Thomas 
           19.30 

O błogosławieństwo Boże,  zdrowie i potrzebne łaski dla Wandy i Edwarda 
Zając od córki Marii                                               g.19.15 GORZKIE ŻALE 

Istnieje możliwość ofiarowania Mszy świętych za żyjących lub zmarłych oraz Mszy  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.  

*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 – 26.02.2017 - £ 455.15  Środa Popielcowa  £ 297.10 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 ***  

Dziękuję serdecznie firmie transportowej J&M za bezinteresowny transport materiałów duszpasterskich dla naszej 
parafii. Bóg zapłać ! 
 
W WIELKIM POŚCIE: DROGA KRZYŻOWA - Zapraszam na nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątki w S. Mary & Peter 
po Mszy św. o godz. 19:00. GORZKIE ŻALE -  w niedziele Wielkiego Postu 15 minut przed Mszą św. w St. Thomas. 

12 marca 2017, będzie zebrana druga taca  i przeznaczona dla potrzeb misji „Ad gentes” dla 

misjonarzy. Dziękujemy za ofiary. 

1. Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Kończą się właśnie trwające od Środy Popielcowej kwartalne dni 

modlitw o ducha pokuty. Warto przytoczyć przy tej okazji słowa papieża św. Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres 

Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę 

nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Zwracam się do wszystkich wiernych […], by czas 

przygotowania do świąt wielkanocnych poświęcili modlitwie o pokój i spełnianiu czynów braterskiej solidarności wobec 

ludzi cierpiących”. Starajmy się, aby owoce duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud 

stawania się lepszymi ofiarujmy także za innych, zwłaszcza za tych, którzy obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają, oraz 

za pokój na świecie. 

2. Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: Oto ja, dobry i 

najsłodszy Jezu oraz za udział w drodze krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie gorzkich żali oraz za 

odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny. 

mailto:wieslawduracz@btinternet.com
http://www.parafiajersey.org.uk/


3. W środę, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka uroczystość, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich 

kobietach, zwłaszcza o najbardziej utrudzonych matkach rodzin wielodzietnych, o samotnych pannach i wdowach, o 

kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Wszak kobiety odgrywają szczególną rolę w świecie, w 

Kościele  

i w rodzinie. Polecajmy ich trud i życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki. 

Przygotowujący się do sakramentu małżeństwa mogą uczestniczyć w specjalnych katechezach dla 

narzeczonych  i uzyskać dyplom ukończenia kursu. Kurs będzie 27 i 28 marca 2017 /poniedziałek–wtorek/ 

g.19.00-21.00.  w St. Mary & St. Peter Church. Prosimy o zapisy. 

Zapraszam na różaniec w środę 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. W piątek nie ma katechezy dla dzieci 

komunijnych.  

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

przygotowanego  formularza i zwrócenie go w dowolnym czasie.  

13 marca 2017/poniedziałek/ o g.19.30 zapraszam na zebranie Parafialną Radę Duszpasterską                                         

i Administracyjną. Jest to zebranie podsumowujące cały rok pracy. Spotkamy się w sali przy 

kościele. 



POCHYLENI NAD EWANGEIĄ - Bój o świętą sprawę. 

„Wstępując w okres 40–dniowego postu, a więc gorliwszej służby Bożej, przygotujmy  nasze dusze do walki z pokusami. 

Rozpoczynamy bowiem bój o świętą sprawę... Wszak dlatego pozwolił Pan wieść siebie na pokuszenie, abyśmy pomocą 

Jego wspierani wzorowali się na Jego przykładzie... Podjął On walkę onego czasu, abyśmy ją podejmowali po wszystkie 

czasy; zwyciężył, aby dać na przykład, jak zwyciężać mamy” (św. Leon Wielki).  
Spróbujmy w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu na nowo odkryć aktualność dzisiejszej Ewangelii o kuszeniu Jezusa w 

odniesieniu do naszego życia osobistego i społecznego. 

 

Kuszenie pierwsze dotyczy zaspokajania zachcianek, ambicji, pragnień. Dotyka spraw najbardziej podstawowych. 

Weryfikuje nasze zachowania wobec rzeczy i wszystkiego, co można posiadać, konsumować, używać, czym można 

zaspokajać instynkty. Fizyczny głód może stać się wielkim wrogiem naszego zbawienia. Niby troszcząc się o nas, czyni z nas 

niewolników. Ta pokusa dotyczy także naszego sposobu myślenia. Oto ja, człowiek, dzięki postępowi technicznemu, 

strukturom politycznym czy ekonomicznym, jestem w stanie zaspokoić wszystkie swoje potrzeby i pragnienia, a nawet 

zachcianki. „Niech te kamienie staną się chlebem”. Jakie to kuszące... Jednak naszym zadaniem, wzorem Jezusa, jest 

zachowanie odpowiedniego dystansu do tego, co można posiadać. Chodzi o to, aby nie stać się niewolnikiem. Właśnie temu 

ma służyć czas Wielkiego Postu. Czy zechcemy praktykować post, który wyzwala? 

 

Kuszenie drugie dotyczy władzy, panowania, rządzenia. Jest to pokusa o wiele poważniejsza, ponieważ weryfikuje nasz 

stosunek do innych ludzi – panować, posiadać władzę, gnębić, uciskać albo szanować, wychwalać i zauważać tylko tych, 

którzy mogą nam się przydać... Jakże łatwo powiedzieć, że ta pokusa mnie nie dotyczy. Rzeczywistość jest jednak bezlitosna. 

Nawet Jezus był poddany takiemu kuszeniu. Jemu – Królowi wszechświata szatan– przeciwnik Boga proponuje posadę 

władcy ziemskich królestw i rządzenie na wzór wielkich tego świata, którzy „dają odczuć swą władzę”. Jakże często można 

spotkać straszliwe pragnienie dominacji i przekonania, że słabi, mali, ludzie bez układów, nie umiejący się bronić muszą stać 

się ofiarami silniejszych. 

 

Jak traktujemy ludzi starszych, podwładnych w pracy, ludzi niższego uposażenia? Czy pozwalamy, aby opanowała nas 

cywilizacja siły, zaborczość reklamy i odpowiednio manipulowanych informacji? 

 

Kuszenie trzecie – dotyczy żądania, aby Bóg spełniał nasze polecenia. Jest to najgroźniejsza z pokus – wypaczenie stosunku 

do Boga. Człowiek chce rozkazywać i stawiać żądania swemu Stwórcy. Czasem obraża się na Pana Boga, domaga się, aby 

spełniał jego zachcianki, poddaje Go próbie, napomina, aby zapewniał mu powodzenie i oszczędzał kłopotów. Najcięższą 

gatunkowo pokusą jest uważanie się za doradcę Pana Boga – mówienie Mu, co powinien, a czego nie powinien robić, 

domaganie się, aby nas obsługiwał: „Jeśli jesteś Bogiem, to pokaż... jeśli nie spełnisz mojego żądania, to... Modliłem się, a 

Ty mnie nie wysłuchałeś... nie wypełniłeś mojej woli, więc... nie istniejesz”. A skoro nie istniejesz, to znaczy, że ja wiem, co 

jest dla mnie najlepsze, nie muszę się z Tobą liczyć, to ode mnie wszystko zależy. Będę robił to, na co będę miał ochotę. 

Jakże szybko można stać się niewolnikiem takiego myślenia. Pan Jezus pokazuje nam, jak zwalczać pokusy tego typu. 

Trzeba tylko chcieć Go słuchać. 

 

Niech Wielki Post stanie się dla nas upragnionym czasem zwycięstwa, czasem zbawienia i czasem wyzwolenia z 

najgroźniejszej, bo własnej niewoli. Jak mówi św. Leon Wielki, „nie na samym ograniczaniu pokarmów polega istota 

naszych postów. Na nic się zda głodzenie ciała, jeżeli duch nie wyrzeknie się wszelkiej nieprawości i niepohamowany język 

nie zaprzestanie oszczerstw”. 

 


