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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 11,18-28 
PSALM: Bądź dla mnie, Panie, skałą ocalenia 
Czytanie z 1 Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian 3,21-28  
Ewangelia według św. Mateusza 7,21-27 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -  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 

 Poniedziałek 
   13.03.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

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

    Wtorek 
   14.03.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

O zdrowie, opiekę Bożą, błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej                              
i potrzebne łaski  dla pewnej rodziny                                                                                                              

      Środa 
 15.03.2017 

St.Mary&St.Peter 
            19.30 
Kaplica Miłosierdzia 

O błogosławieństwo Boże,  zdrowie i potrzebne łaski  oraz  rozwiązanie 
pewnej sprawy i opiekę Matki Bożej dla matki i syna 

      Piątek 
   17.03.2017 

St.Mary&St.Peter 
            19.00 

O powrót do zdrowia, opiekę Bożą, błogosławieństwo  i potrzebne łaski  
dla Józefa  Strzok od córki Marty z mężem                                                               
Po Mszy św. DROGA KRZYŻOWA 

      Sobota 
   18.03.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna                                                  

                                                                                   3  Niedziela  Wielkiego Postu      A 

   Niedziela 
  19.03.2017 
   
    

St.Mary&St.Peter 
            9.00 

+ Julian Kulig w 6 rocznicę śmierci od wnuków i prawnuków 

     St. Thomas 
           19.30 

O błogosławieństwo Boże,  zdrowie i potrzebne łaski  oraz  rozwiązanie 
pewnej sprawy i opiekę Matki Bożej dla matki i syna 
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 – 05.03.2017 - £ 453.37  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 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. 
 

Dzisiaj będzie zebrana druga taca  i przeznaczona dla potrzeb misji „Ad gentes” dla misjonarzy. 

Dziękujemy za ofiary. 

1. Dziś jest druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżyli 

z jak największym duchowym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pokuty 

i pojednania. Czyni to także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji, dni skupienia czy specjalnych nabożeństw 

pokutnych. Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek  razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy 

drogę krzyżową, a w niedziele rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas gorzkich żali. Wszystkich parafian zachęcam do 

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


licznego udziału w tych nabożeństwach. Nie lekceważmy i nie odrzucajmy możliwości pogłębienia wiary i prawdziwego 

nawrócenia oraz ściślejszej wspólnoty z Panem Bogiem i bliźnimi. 

2. Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad Gentes. Naszymi modlitwami obejmujemy także głoszenie Ewangelii 

Chrystusowej na misjach i tych, którzy dobrą nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią 

prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia dla odkupienia innych braci. Ofiarami  wspieramy misjonarzy i 

wszelkie dzieła misyjne. Niech to będzie wyraz naszej solidarności i wymierny udział w misji ewangelizacyjnej Kościoła. 

3. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje życie, z ochoczym sercem 

podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre 

postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia, aby w 

ten sposób wynagrodzić Panu Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, 

że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania czy imprezy rozrywkowe. 

Kochani Rodzice i Wychowawcy, z większą troską spójrzcie w tym czasie na swoje dzieci. To na Was spoczywa obowiązek 

dobrego wychowania młodego pokolenia, także w duchu tradycji i naszej polskiej pobożności. 

4. W najbliższy poniedziałek przypada 4. rocznica wyboru papieża Franciszka na stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej 

Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie zdołał przeprowadzić Kościół 

przez burzliwe współczesne czasy. 

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. 

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. 

Zapraszam na różaniec w środę o g.20.00 w kaplicy Miłosierdzia. Po różańcu spotkanie modlitewne Rodziny 

Szkaplerznej. 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 g.17.30  katecheza 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.  

POCHYLENI NAD EWANGELIĄ -  Podnieś twarz z ziemi. 

    Twarz Jezusa lśniła jasnością jak słońce. Słońce daje światło, daje życie, daje energię. Oblicze Boga jest nam potrzebne, by 

nie nosić masek. Jest to jedyne Oblicze, przed którym nie udaje się udawać kogoś innego, niż się jest naprawdę. Gdy Jego 

oblicze zajaśniało jak słońce, upadli na twarze. Gdy Jego oblicze się wzniosło, zakryli własne oblicza, a potem, gdy wznieśli 

swe oczy, pozbawieni lęku, nie widzieli już nikogo, samego Jezusa jedynie. Nie widzieć nikogo poza Bogiem !Oblicze 

człowieka jest ekranem duszy. Maluje się na nim wszystko, co jest wewnątrz. To jedyna część ciała, która nigdy nie jest 

okrywana, a jednak najwięcej ukrywa. Nawet na ręce zakładamy rękawiczki, ale na twarz nie zakładamy żadnego pokrowca. 

Ona musi być odsłonięta i z tym jest problem, bo na niej wszystko widać, co ukryliśmy w sobie nie tylko przed innymi, ale też 

i przed sobą. Uczucia, myśli, przeczucia, nastawienia i przede wszystkim duch, jaki nami rządzi, ujawnia się to wszystko w 

spojrzeniu, układzie ust, mięśniach, brwiach, kolorze policzków. Zniewolony ucieka ze wzrokiem albo patrzy bezczelnie. Jego 

oblicze jest ściągnięte, napięte, wywołuje w innych stres, lęk, pożałowanie lub odrazę.                                                                                                                                 

Większość z nas ma jakieś zniewolenia. Począwszy od pracoholizmu, przez palenie tytoniu, alkohol, narkotyzowanie się, 

oglądanie filmów, uciekanie w świat wirtualny, obżeranie się, shopping, uzależnienia emocjonalne, uzależnienie od 

komórkowego telefonu czy nawet mp3, aż do kłamstw i narcystycznej potrzeby zdobywania podziwu, aż do tworzenia image, 

budowania maski. Trudno wszystkie wyliczyć, bo z roku na rok przymierzamy nowe maski. Oblicze ludzkie jest nieobliczalnie 

próżne i łaknące. W latach 70. mówiło się o alkoholizmie, w 80. plagą okazała się narkomania, w 90. wybuchła eksplozja 

bulimii i anoreksji, teraz mówi się o erotomanii i seksie wirtualnym, ale za jakiś czas, zapewne niedługi, dowiemy się o nowych 

obiektach obsesyjnego zapatrzenia, które sprawiają, że ludzka twarz ciągle jest zaciemniona lękiem. 

    Chrystus odsłania swoją twarz, byśmy patrząc na nią, mogli zobaczyć swoją już bez lęku. Potrzeba nam objawienia Boskiego 

oblicza, by odzyskać własną twarz. W odkryciu wszechmocy Boga najbardziej pomaga człowiekowi odkrycie własnej 

bezsilności. Nie trzeba nam też niczego innego szukać oprócz Tego, który nas odnalazł. Po olśniewającym objawieniu się 

oblicza Jezusa, uczniowie podnieśli swoje zabrudzone oblicza z ziemi. Podnieść twarz z ziemi, z upadku, bez lęku, oto skryte 

marzenie każdego z nas. Przestać się wstydzić siebie samego. Niewolnik nie ma oblicza, ma maskę, pod którą musi ukrywać 

swoje wstydliwe prawdy. Jezus wybawia ludzką twarz z lękliwego wycofywania się. Pozwala podnieść nam głowę, może nie 

z dumą, ale na pewno z godnością. Gdy więc mówi do Apostołów, by się podnieśli i przestali bać, to brzmi to jak manifestacja 

uwolnienia dedykowana całemu rodzajowi ludzkiemu. 


