
                                                                                                            17.03.2019 Jersey Nr.11 

        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 15,5-18   
PSALM: Pan moim światłem i zbawieniem moim  
Czytanie z   Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian 3,17-4.1                                                                 
Ewangelia według św. Łukasza  9,28-36 

                                         LITURGIA        TYGODNIA   -  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                                                                                                                                                                                        

      Piątek  
   22.03.2019 

 St.Mary&St.Peter 
            19.00 

+ Maria i Stanisław Gabara od córki Jolanty  

DROGA KRZYŻOWA                                                                                                                                                                                        

Sobota                   
   23.03.2019 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

g.17.00 CHRZEST: IGOR  KONIECZNY   

                                                                                      3  Niedziela  Wielkiego Postu   C 

Niedziela 
   24.03.2019 
 
 

St.Mary&St.Peter                                 
09.00 

+ Krzysztof   Szczypta  w 1 rocznicę śmierci od rodziny i przyjaciół 

St.Thomas                                                       
19.30 

                                                                                                      Intencja wolna 

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 – 10.02.2019 - £ 492.16  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 ***    

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. 

1. Co roku w drugą niedzielę okresu paschalnego przygotowania rozważamy ewangelijną perykopę o przemienieniu Chrystusa 

na wysokiej górze. Tak jak wybranym uczniom, tak i nam Pan Jezus pragnie ukazać blask swojego bóstwa i pokazać, kim jest, 

by umacniać nas w wierze i na drogach życiowego powołania. Nie bójmy się Jemu zaufać, pozwólmy Mu działać w nas i przez 

nas. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni 

to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty, a także przez organizowanie w 

tym czasie rekolekcji, dni skupienia i specjalnych nabożeństw pokutnych. Dzisiaj w Kościele przeżywamy niedzielę Ad Gentes 

– naszymi modlitwami obejmujemy głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy tę 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. 

2. 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 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. Kochani Rodzice i Wychowawcy, 

z większą troską spojrzyjcie w tym czasie na swoje dzieci. To na Was spoczywa obowiązek dobrego wychowania dzieci, także 

w duchu pobożności i polskiej tradycji.  

3.W wtorek 19 marca przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, patrona Kościoła.  

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


4. Niech Boże błogosławieństwo i życzliwość najbliższych towarzyszą solenizantom i jubilatom nowego tygodnia.  

5. W niedzielę na Mszy wieczornej odbędzie się uroczyste przyjęcie Michała Olka na pełnoprawnego członka 

organizacji Knights of St. Columba na Jersey.  

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM-19 III – św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, patron Kościoła. 
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 

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. 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. 

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

świętej wraz z rodzicami. 
11 marca 2019, na  Rocznym Zebraniu Podsumowującym pracę w naszej parafii wybrano nowy zarząd 
Parafialnej  Rady Duszpasterskiej i Administracyjnej w której skład wchodzą: Prezes: Jan Zaczeniuk : Zastępca 
Prezesa - Anna Witek-Obuchowicz,  Sekretarz: Renata Draguła: Księgowy i skarbnik: Dorota Wilmont  
Członkowie: Dominik Łopatko, Ewa Łopatko, Stanisław Kukułka, Paweł Zamoyski. 

Z soboty 30 na 31 marca 2019 nastąpi zmiana czasu, przesuwamy zegary o godzinę do przodu. Czas nabożeństw 
w naszym kościele pozostaje bez zmian.  
 
Zapraszamy serdecznie na uroczysty FESTYN PARAFIALNY I RODZINNY,  PIKNIK  ORAZ DZIEŃ 
DZIECKA 8 czerwca 2019 w sobotę od g.13.00-19.00 w St. Martin. W programie wiele atrakcji:, gry , 

zabawy, zamek dla dzieci, loteria fantowa, polskie potrawy, wspólne grillowanie i inne niespodzianki . Prosimy 
chętnych aby włączyli się w organizację tego ważnego wydarzenia dla naszej parafii  i wspólnoty Polaków na wyspie. 
Prosimy o  fanty na loterię i zgłoszenie chętnych do upieczenia ciast oraz do włączenia się do opieki nad dziećmi i 
obsługi stanowisk. Pierwsze zebranie organizacyjne odbędzie się 31 marca 2019 po Mszy porannej o g.10.00. 

POCHYLENI NAD EWANGELIĄ – Posłuchaj !   Głos z obłoku wskazał na Jezusa jako na kogoś, kogo trzeba słuchać. Nie chodzi 
o to, by po prostu kogoś wysłuchać jak wokalistę, ale o posłuszeństwo wierze. Paweł mówi na samym początku Listu do 
Rzymian, że od Chrystusa otrzymał nie tylko łaskę, ale i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich 
pogan dla posłuszeństwa wierze! Dość niejasne określenie dla współczesnego człowieka, ale ono tłumaczy sens powołania 
chrześcijańskiego. Człowiek religijny może być bowiem nieposłuszny Bogu, nawet sobie nie uświadamiając, że Bóg nade 
wszystko oczekuje posłuszeństwa. To właśnie posłuszeństwo wierze przeistacza się w autentyczny kult. Mamy więc do 
czynienia z wersją „piracką” chrześcijaństwa oraz z oryginalną! Słowa z Taboru wyjaśniają się w posłuszeństwie woli Boga 
wyrażonej w objawieniu Chrystusa. Zakłada to jak najbardziej zażyłą relację z Jezusem, po prostu przyjaźń, w której masz czas 
dla wysłuchania Przyjaciela, aby rozeznawać, co jest wolą Boga i to wypełniać. Czyją wolę chcesz pełnić w swoim życiu? Czy 
twoje modlitwy są mówieniem Bogu, co On ma dla ciebie uczynić, czy też słuchaniem Go, by wypełnić to, co On ci mówi? 
Wiara i posłuszeństwo są ściśle ze sobą powiązane, i to do tego stopnia, że nie ma prawa nikt o sobie mówić, że jest wierzącym, 
kto nie poświęca codziennie czasu na pytanie Jezusa przez Jego objawione słowa: „Co chcesz, abym uczynił?” Wiara to nie 
pewność, że Bóg istnieje: złe duchy też wiedzą, że Bóg jest, ale nie są Mu posłuszne! Przypomnijmy sobie opętanego w 
Kafarnaum: on wiedział, kim jest Jezus, ale opierał się Mu! Nieposłuszeństwo i niewiara są ze sobą ściśle złączone. Media 
nieustannie prowokują człowieka do postawy tolerancji wobec perwersji i odrzucenia praw Boga, do buntu przeciw 
Kościołowi, do nieufności do pasterzy. Ale czy wyobrażamy sobie jakiekolwiek państwo bez posłuszeństwa? Czy jest możliwe 
funkcjonowanie jakiejkolwiek firmy bez posłuszeństwa? Czy choćby przedszkole może istnieć bez posłuszeństwa? Gdybyśmy 
wszyscy słuchali Boga, życie byłoby szczęśliwsze. Nieposłuszeństwo nie musi się wyrażać przez ewidentne dążenie do zła, o 
wiele częściej przez dążenie do dobra, którego Bóg nie zamierzał na tym etapie, albo do dobra poza Bogiem, do dobra, o 
którym Bóg nie mówi, że jest dobrem. Takie straszne zjawiska jak klonowanie czy eutanazja są przedstawiane jako dobro. 
Pierwsza przestroga przeciw szatanowi św. Jana od Krzyża dotyczy posłuszeństwa, czyli zaufania Bogu. Gdy Mojżesz uczynił 
wszystko według tego, co mu Bóg nakazywał, na świecie pojawiła się pierwsza prawdziwa świątynia. Owocem nieszczęścia 
grzechu pierworodnego nie jest to, że człowiek chciał źle, ale to, że człowiek postanowił działać niezależnie od Boga, bez 
posłuszeństwa, a nawet w buncie. Człowiek wzgardził wolą Boga. Świat jest zbuntowany przeciw Bogu, przeciw rodzicom, 
systemom, nauczycielom, kapłanom, przełożonym… Katastrofa grzechu pierworodnego przypomina trafienie w punkt 
krytyczny struktury kryształu – jedno dotknięcie, które rozsypało całą hierarchię szczęścia. 


