
                                                                                                            24.03.2019 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 3,1-15 
PSALM: Pan jest łaskawy , pełen miłosierdzia  
Czytanie z  1 Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian 10,1-12                                                                
Ewangelia według św. Łukasza  13,1-9 

                                         LITURGIA        TYGODNIA   -  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 

O powrót do zdrowia, opiekę i potrzebne łaski dla pewnej osoby  

g. 19.15 – GORZKIE ŻALE                                                                                                                                                                                       

 Poniedziałek  
   25.03.2019 

St.Mary&St.Peter 
            7.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

      Piątek  
   29.03.2019 

 St.Mary&St.Peter 
            19.00 

Podziękowanie za otrzymane łaski  z prośbą o opiekę i błogosławieństwo 

dla Oli Osełka  z okazji urodzin od znajomych   

DROGA KRZYŻOWA                                                                                                                                                                                        

Sobota                   
   30.03.2019 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna   

                                                                                      4  Niedziela  Wielkiego Postu   C 

Niedziela 
   31.03.2019 
 
 

St.Mary&St.Peter                                 
09.00 

O  zdrowie, opiekę Matki Bożej z prośbą o dalsze błogosławieństwo 

potrzebne łaski w pracy duszpasterskiej w naszej parafii  dla Ks. 

Proboszcza Wiesława Duracz z okazji 50 rocznicy urodzin od Parafialnej 

Rady Duszpasterskiej i Administracyjnej  

CHRZEST:  INES  EWA  CHMIELEWSKA    

St.Thomas                                                       
19.30 

 O błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę Matki Bożej z podziękowaniem 

za otrzymane łaski  dla Ks. Proboszcza Wiesława Duracz z okazji  50 

rocznicy urodzin od  rodziny Dragułów 

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 – 17.02.2019 - £ 495.12    Ad Gentes/dla Misjonarzy/- £ 91   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 imieniu swoim i Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz  Administracyjnej serdecznie dziękuję 

za Waszą ofiarność i wszelki dar służący utrzymaniu naszej parafii złożony w ubiegłym roku ! 
Osobiście dziękuję gorąco Radzie za pomoc i pracę w naszej parafii -ks.prob. Wiesław Duracz 
Zestawienie finansowe za 2018 rok znajduje się obok biuletynów. 

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

organizacji Knights of St. Columba na Jersey. 

1. Dzisiejsza Ewangelia przynagla nas do wkroczenia na drogę nawrócenia. Czas Wielkiego Postu stwarza ku temu 

wiele niepowtarzalnych okazji – jest bowiem czasem łaski od Pana.  

2. W poniedziałek 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z obchodem uroczystości związany jest 

ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy wszystkich 

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


wiernych do obrony życia poczętego poprzez duchową adopcję. Uroczyste podjęcie dzieła modlitwy za 

nienarodzonych odbędzie się podczas Mszy Świętej o godz. 7.15. 

3. Jubilatom i solenizantom nadchodzących dni życzymy błogosławionych owoców wielkopostnej przemiany i 

wszelkich potrzebnych łask. 
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 oraz próba śpiewu. 

 

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

świętej wraz z rodzicami. 

Z soboty 30 na 31 marca 2019 nastąpi zmiana czasu, przesuwamy zegary o godzinę do przodu. Czas nabożeństw 
w naszym kościele pozostaje bez zmian.  
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. 

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  BOŻYM   SŁOWEM – Czas nawrócenia. 

W książce pod tytułem „Nawrócenie” (2002) znajdujemy opis drogi, którą włoski pisarz Vittorio Messori. dotarł do 

katolicyzmu. Messori urodził się w Modenie w 1941 r. Został co prawda ochrzczony, ale jego rodzina nie praktykowała wiary 

i nie otrzymał w niej żadnego wychowania religijnego. Niewierząca rodzina i szkoła uczyniły z niego antyklerykała i 

racjonalistę. Momentem przełomowym okazało się dla niego lato 1964 r. Łaska Boża sprawiła, że 23-letni Vittorio, inteligentny 

i dobrze zapowiadający się student i pracownik centrali telefonicznej na nocnej zmianie, mieszkający w antyklerykalnym 

Turynie, studiujący u laickich profesorów, wziął do ręki Ewangelię i przeżył – niewytłumaczalne w sposób racjonalny – 

doświadczenie nawrócenia. Spotkał Jezusa Chrystusa i otrzymał dar pewności, że ten Człowiek prawdziwie był Synem Bożym. 

Później Ewangelii poświęcił całe swoje późniejsze życie. Stał się jednym z najpopularniejszych pisarzy katolickich o 

międzynarodowej sławie. Jest autorem wywiadu-rzeki z Janem Pawłem II pt. „Przekroczyć próg nadziei” oraz z kard. Josephem 

Ratzingerem – „Raport o stanie wiary”. Messori był świadomy tego, że życie „albo się przeżywa, albo się je pisze”. Dlatego 

zawsze poszukiwał odosobnionego miejsca, w którym mógłby zastanawiać się, jak przekonać ludzi, że nadzieja istnieje, że jest 

ona uzasadniona, że „chrześcijanin to nie kretyn”. 

Patrząc na przykład Vittorio Messoriego widzimy, że Bóg daje człowiekowi czas. Nawrócenie stanowi zmianę kierunku życia 

opartego o wzór świata do wzoru, który pokazuje życie Jezusa. Czasem ta zmiana dokonuje się natychmiast po poznaniu Jezusa. 

Niekiedy proces nawrócenia trwa rok lub więcej, aż człowiek pokona w sobie opór przed panowaniem Boga w życiu. 

Przeszkodą może być lekceważenie własnych grzechów i słabości, porównywanie siebie z innymi czy przekonanie o tym, że 

wszelkie zmiany są niemożliwe. Pomocą jest ufne przyjęcie Boga do swojego życia i swojego serca, zdanie się na Jego pomoc. 

W tym kontekście bardzo zrozumiałe stają się tutaj słowa Jezusa wypowiedziane do św. Faustyny Kowalskiej: „Najboleśniej 

ranią mnie grzechy nieufności” (Dz. 1076). Brak ufności nie pozwala na działanie Boga w duszy i w konsekwencji pozostawia 

człowieka samemu sobie. 

Jezus przebywając przed Świętem Paschy w Betanii, zobaczył drzewo figowe okryte bogatą zielenią. Podszedł do niego, 

spodziewając się, że wśród liści znajdzie również owoce. Jezus doznał jednak rozczarowania, gdyż na drzewie nie było ani 

jednego owocu. Podobnego zawodu doznawał Jezus ze strony tych, którzy uważali siebie za pobożnych, ale nie przynosili 

oczekiwanego owocu. Większość mieszkańców Galilei już o Nim słyszała, niewielu uwierzyło w Niego. Czy Jezus ma jeszcze 

czekać na ich wiarę?  Wielki Post jest czasem danym przez Boga do nawrócenia dla każdego z nas. Wszyscy jesteśmy skażeni 

grzechem, egoizmem, lubimy skupiać się na sobie i myśleć wyłącznie o sobie. Nawrócenie wskazuje na konieczność 

nieustannej gotowości do przemiany życia i zgody na to, by zostać zwyciężonym i porwanym przez Tego, który „ jest łaskawy, 

pełen miłosierdzia”. 


