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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  Powtórzonego Prawa 26,4-10; PSALM: Bądź ze mną Panie w moim utrapieniu; Czytanie z   Listu świętego Pawła 
Apostoła do Rzymian 10,8-13; Ewangelia według św. Łukasza  4,1-13 

                                         LITURGIA        TYGODNIA   -  1  Niedziela  Wielkiego Postu   C 

Niedziela 
   10.03.2019 
 

St.Mary&St.Peter                                 
09.00 

O błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę i potrzebne łaski dla Natalii 

Kowalczyk z okazji 9 rocznicy urodzin od rodziców i brata  

St.Thomas                                                             
19.30 

O błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę i potrzebne łaski dla Urszuli          

i Stanisława Choda  z okazji  urodzin od  córki Anny  

g. 19.15 – GORZKIE ŻALE                                                                                                                                                                                        

 Poniedziałek  
   11.03.2019 

St.Mary&St.Peter 
            7.15 

                                                                                                      Intencja wolna  

     Wtorek  
  12.03.2019 

   St.Mary&St.Peter 
             07.15            

                                                                                                      Intencja wolna  

       Środa 
   13.03.2019 

St.Mary&St.Peter 
            19.30 

                                                                                                      Intencja wolna  

      Piątek  
   15.03.2019 

 St.Mary&St.Peter 
            19.00 

                                                                                                      Intencja wolna 

DROGA KRZYŻOWA                                                                                                                                                                                        

Sobota                   
   16.03.2019 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna  

                                                                                      2  Niedziela  Wielkiego Postu   C 

Niedziela 
   17.03.2019 
 
 

St.Mary&St.Peter                                 
09.00 

O błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę i potrzebne łaski dla Henia 

Munro  z okazji 4 rocznicy urodzin od rodziców i rodzeństwa   

St.Thomas                                                       
19.30 

+ Ireneusz   Krawczyk w 1 rocznicę śmierci od córki  Moniki z rodziną   

g. 19.15 – GORZKIE ŻALE                                                                                                                                                                                        

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 za dostarczenie czasopisma dla naszej parafii. 

OFIARY: Taca dla  parafii – 03.02.2019 - £ 472.10;   Środa Popielcowa  £ 252.11    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 ***    

  11.03.2019/poniedziałek/ – g. 19.30 Zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej na plebanii. 
  
  W naszym życiu przeżywamy różnego rodzaju wizyty, odwiedzamy rodziny, przyjaciół, znajomych. W naszej parafii 
skończyliśmy wizytę duszpasterską nazywaną kolędą. Przyjęcie kapłana jest publicznym aktem wyznania wiary, 
łączności z Kościołem parafialnym, powszechnym i  wspólną modlitwą. Nawiązując do Kodeksu Prawa Kanonicznego 
/ Kan. 524/, można łatwo zauważyć, że czynność taka pozwala kapłanom pracującym w duszpasterstwie lepiej 
wypełnić funkcję pasterza uczestnicząc w troskach i radościach powierzonych im wiernych. Tych wizyt jest sporo 
wśród ludzi chorych, lecz parafię stanowią wszyscy w jakikolwiek sposób złączeni z taką wspólnotą. Osobiście nie 
traktuję tej czynności jedynie jako obowiązku wynikającego z tytułu zajmowanego stanowiska, lecz jako przywilej i 
wyjątkowo miły czas oraz, jako formę liturgii przeżywanej wspólnie z Wami. oraz  okazję do ożywienia życia wspólnoty 
parafialnej. Chciałbym zatem z te chwile wyrazić wielką wdzięczność. Za niezwykłą życzliwość , miłe słowa, cenne 
uwagi, ofiary pieniężne, smaczne posiłki, za  wszystko co stanowi i jest wyrazem waszego otwartego serca, 
wrażliwości i duchowego piękna. Pragnę zatem wraz z modlitwą powiedzieć - Bóg zapłać! Tych parafian, którzy tego 
sobie życzą by pobłogosławić dom, zawsze jest taka możliwość  w ciągu roku   w dowolnym czasie, proszę tylko  
zadzwonić lub  wysłać e-mail z adresem i telefonem, aby  ustalić wizytę . - Ks. Proboszcz Wiesław Duracz 

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


1. Co roku w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu czytamy Ewangelię o kuszeniu Chrystusa na pustyni. Pan Jezus zwyciężył 

wszystkie szatańskie pokusy i chce nas nauczyć umiejętności ich przezwyciężania. Z Bożą pomocą sami możemy i 

powinniśmy odrzucać szatańskie podszepty.  
2. Wzbudźmy w sobie wielkie pragnienie owocnego i dobrego przeżycia tego czasu. Taką okazją są różne umartwienia czy 

wyrzeczenia bądź też dobre postanowienia. Warto to duchowe ćwiczenie podjąć. W ten sposób można się włączyć w modlitwę 

Kościoła o ducha pokuty. Choć kwartalne dni modlitw w tej intencji dobiegają dziś końca, to ducha umartwienia, pokuty trzeba 

nieustannie w sobie rozwijać. 

3. Zachęcamy wiernych do korzystania z możliwości uzyskania łaski odpustu za pobożne odprawienie nabożeństwa Drogi 

krzyżowej. Odpust zupełny można uzyskać po spełnieniu zwyczajnych warunków oraz rozważając męką Chrystusa przy 14 

stacjach Drogi krzyżowej. 

4. W środę 13 marca przypada 6. rocznica wyboru papieża Franciszka. Posługę Ojca Świętego otoczymy naszą modlitwą 

podczas Mszy Świętej o godz. 19.30. 

5. Dostojnych jubilatów i drogich solenizantów otaczamy serdeczną pamięcią i zawierzamy opiece świętych patronów.  
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. 

Środa - Zapraszam na różaniec o g.20.00 w kaplicy Miłosierdzia. Po różańcu spotkanie modlitewne grupy MIRIAM. 

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. 
Przygotowujący się do sakramentu małżeństwa mogą uczestniczyć w specjalnych katechezach dla 
narzeczonych  i uzyskać dyplom ukończenia kursu. Kurs będzie 1 i 2 kwietnia 2019/poniedziałek i wtorek/ 

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

17 marca  2019, będzie zbierana druga taca na potrzeby Fundacji Misyjnej Konferencji Episkopatu Polski „AD GENTES”.  

– Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Dziękujemy za złożone ofiary. 

W  niedzielę 31 marca   na Mszy porannej w liturgii wezmą udział dzieci przygotowujące się do I Komunii 

świętej wraz z rodzicami. 
POCHYLENI NAD EWANGELIĄ – Duch  Święty i ludzkie drogi. 
Czas Wielkiego Postu przebiega pod znakiem drogi ku Jezusowi Ukrzyżowanemu i Zmartwychwstałemu. Jest to droga pełna 

fascynacji, która bierze początek z Ducha Świętego. To On uczy nas na nowo tajemnic życia, Męki, Śmierci i 

Zmartwychwstania Chrystusa. Wielki Post przebiega więc pod znakiem drogi, ponieważ formą spotkania z Chrystusem jest 

już samo pragnienie szukania Go z inspiracji Ducha Świętego, który został nam dany. Jest to ten sam Duch, który działał w 

życiu Jezusa. To On nad Jordanem potwierdził posłannictwo Jezusa jako Umiłownego Syna i Mesjasza. To On wyprowadził 

Go na pustynię, „gdzie był kuszony przez diabła”. Prawdy te już od pierwszych wieków chrześcijaństwa były przedmiotem 

kazań, katechez i modlitw Kościoła. Św. Bazyli Wielki wołał: „Wszystko w życiu Jezusa dokonało się za pośrednictwem 

Ducha Świętego. Najpierw był On z samym Ciałem Pana, stając się nieodłącznym krzyżmem... Był On obecny, gdy Chrystus 

był kuszony przez demona... Był również nieodłącznie obecny, gdy Ten dokonywał cudów... Po powstaniu z martwych nie 

opuścił Go, albowiem w celu odnowienia człowieka, tchnąc w uczniów, cóż mówi: Przyjmijcie Ducha Świętego!” (O Duchu 

Świętym, XVI, 39).  Nie tylko w pierwszych wiekach Kościoła żywa była świadomość obecności i działania Ducha Świętego. 

W szczególny i nowy sposób została „zadana” naszemu pokoleniu chrześcijan u progu trzeciego tysiąclecia. Zauważamy 

bowiem, że człowiek rozwinął się w wielu dziedzinach w sposób dotąd niespotykany, natomiast zmniejszyła się jego zdolność 

uczestniczenia w świecie wiary. Trzy pokusy, które diabeł podsunął Jezusowi są naszymi pokusami. Dlatego– po pierwsze – 

trzeba nam „pełni Ducha Świętego”, aby przezwyciężyć współczesną mentalność zaniechania wyższych spraw duchowych, w 

tym wsłuchiwania się w Słowo i Prawa Boga, przyjmującą jedynie praktyczny utylitaryzm: „chleba, dobrobytu i igrzysk 

różnego rodzaju”. Dlatego Chrystus przestrzega: „Nie samym chlebem żyje człowiek”. Po drugie – potrzeba nam nowych mocy 

Ducha Świętego, kiedy ludzkie serce próbuje się napełniać naturalizmem i pychą „królestw tego świata”. Trudno nam bowiem 

o własnych siłach oprzeć się pokusie narzucających się obrazów zmysłowych rozpowszechnianych przez środki masowego 

przekazu, które zbyt często stoją na usługach fantazji, kłamstwa i przemocy... Dlatego Chrystus mówi, przestrzegając nas: 

„Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”.                                                                                                               

Doświadczamy w Kościele również i trzeciej pokusy wobec, której stanął Jezus. Bardzo aktualnym, zagadnieniem jest 

przeciwstawianie „religii autorytetu” – „religii ducha”; Kościoła Jezusa Chrystusa – kościołowi ducha. Zwolennicy „religii i 

kościoła duchowego” są przeciwnikami „Kościoła ze sternikiem”, którym jest św. Piotr i jego następcy. Domagają się od 

Kościoła wolności demokratycznej, aby był „wyzwolony” od ostatecznych i obiektywnych prawd, zasad moralnych, 

pozbawiony struktury hierarchicznej czy prawnej, odarty z posłuszeństwa i ofiary... Taka postawa w łonie Kościoła 

katolickiego jest „wystawianiem Pana Boga swego na próbę”, gdyż jest gaszeniem prawdziwego płomienia, który został 

zapalony w dniu Zesłania Ducha Świętego i wypaczeniem woli Chrystusa i całej Tradycji Kościoła. 

 


