
19.03.2017 Jersey Nr.12 

        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  Wyjścia 17,3-7 
PSALM: Kiedy Bóg  mówi, nie gardź Jego słowem 
Czytanie z  Listu św. Pawła Apostoła do  Rzymian 5,1-8 
Ewangelia według św. Jana 4,5-42 
 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -  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 

 Poniedziałek 
   20.03.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 
    Ur. Św. Józefa 

O zdrowie, potrzebne laski , błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej                               
dla Józefa Duracz z okazji imienin od przyjaciół   z Bradford                                                                                                          

    Wtorek 
   21.03.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

+ Katarzyna Cebatariunas i  + Waldemar Nowak od Matyldy i Edwarda 
Kączkowskich z Bradford                                                   

      Środa 
 22.03.2017 

St.Mary&St.Peter 
            19.30 
Kaplica Miłosierdzia 

+ Sławomir  Cyran w 1 rocznicę śmierci od przyjaciół  z  pracy 

      Piątek 
   24.03.2017 

St.Mary&St.Peter 
            19.00 

 O zdrowie, potrzebne laski , błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej                              
dla Anny Januś z okazji 79 rocznicy urodzin  od córki  z mężem i z dziećmi                                                                                                                                                                                                                     
Po Mszy św. DROGA KRZYŻOWA 

      Sobota 
   25.03.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

+ Władysław Zajączkowski od Teresy Flammer  z  Bradford                                                    

                                                                                   4  Niedziela  Wielkiego Postu      A 

   Niedziela 
  26.03.2017 
   
    

St.Mary&St.Peter 
            9.00 

O powrót do zdrowia, opiekę Bożą, błogosławieństwo  i potrzebne łaski  
dla Józefa  Strzok od córki Marty z mężem                                                               

     St. Thomas 
           19.30 

O nawrócenie z nałogu i potrzebne łaski dla wujka Wiesława  
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 – 12.03.2017 - £ 433.81; Na  potrzeby parafii:  Anonimowo - £ 100; Taca  na Misje „Ad Gentes”   

£ 85   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. 
 

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. 

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


1. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we 

wszystkich wymiarach naszego życia osobistego i społecznego, rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w 

Boże miłosierdzie. Nawrócenie ma się bowiem dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają nam w tym 

zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach: piątkowej drodze krzyżowej i 

niedzielnych gorzkich żalach. Przypominam, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust 

zupełny. 

2. Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te 

postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna 

dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę 

i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i 

pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem. 

3. Przez cały Wielki Post trwa wielkopostna akcja trzeźwości. W tym roku trud związany z abstynencją ofiarujemy 

w intencji dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodzin, aby Chrystus naprawdę i w 

pełni zamieszkał w ich sercach i aby ta przyjaźń przetrwała wszelkie życiowe próby. Niech nasze rodziny będą 

prawdziwymi Kościołami domowymi, które będą promieniowały wśród świata żywą wiarą. 

4. W kalendarzu liturgicznym rozpoczynającego się tygodnia przypadną dwie ważne uroczystości. Ponieważ w tym 

roku 19 marca przypadł w niedzielę, dlatego w poniedziałek, 20 marca, Kościół będzie obchodził uroczystość 

św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Msza Święta o godz.7.15. Papież bł. 

Pius IX w 1870 roku ogłosił św. Józefa patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas Mszy 

Świętej tego dnia przez wstawiennictwo opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy modlić się za mężów i ojców z 

naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Kiedy wokół tyle trudności, 

codziennych kłopotów, niepewności z powodu braku pracy i środków do godnego życia, warto zwracać się o pomoc 

do św. Józefa nie tylko w dniu jego święta, ale także w każdy wtorek szczególnie jemu poświęcony. Święty Józef 

jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego 

wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających.  

5. Natomiast w sobotę, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msza Święta w naszym kościele 

o godz. 7.15. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji 

Dziecka Poczętego. Życie – wielki dar Stwórcy – jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci, domaga się 

poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt oprócz Pana Boga nie ma nad nim władzy. 

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 g.17.30  katecheza dla dzieci 

komunijnych.  

Z soboty 25 na niedzielę 26.03.2017, nastąpi zmiana czasu. Wskazówki zegarów przesuniemy o godzinę  do przodu. 

Czas nabożeństw  w naszym kościele nie ulegnie zmianie.   

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

przygotowanego  formularza i zwrócenie go w dowolnym czasie.  

Słowo na dziś  -  Zostaliśmy ochrzczeni, płynie w nas źródło wody żywej, która obmywa co grzeszne i daje życie Boże. 

W tę trzecią niedzielę Wielkiego Postu — przygotowania paschalnego, odnawiamy przymierze zawarte z Bogiem na chrzcie 

świętym, aby znów na nowo otrzymać źródło wody żywej — łaskę, którą jest Chrystus w naszych sercach. Chrystus chce 

ugasić nasze pragnienie. Przeprośmy Boga, że często opuszczaliśmy źródło żywej wody i chcieliśmy gasić pragnienie przy 

cysternach dziurawych, które wody zatrzymać nie mogą. Chrystus zapowiedział dar swej łaski i chrzest święty mówiąc z 

Samarytanką o wodzie żywej, która gasi pragnienie. Zapowiedzią tego żywego zdroju była woda ze skały, którą na prośbę 

Mojżesza dał Bóg na pustyni ludowi wybranemu. Chrześcijanie przez chrzest otrzymują za darmo łaskę Chrystusa i dar Ducha 

Świętego. Jest to szczególny znak miłości Chrystusa, który przyszedł na ziemię tylko po to, by dać ludziom życie wieczne, 

oczyścić ich z winy i obdarzyć łaską. 


