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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: Jacek Małecki tel. 07797 778 786                                                                                         

                                              e-mail: jacter24@gmail.com  ; www.parafiajersey.org.uk 
 
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza 31, 31-34; 
PSALM: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste; 
Czytanie z Listu do Hebrajczyków  5, 7-9; 
Ewangelia według św. Jana 12, 20 – 33; 

                           LITURGIA   TYGODNIA – 5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – ROK B 

   Niedziela 
  21.03.2021 
 

St.Mary&St.Peter’ 
            

9.00 

Śp. Czesława Kupiec 

18.00 
Dusze w czyśćcu cierpiące 

 Poniedziałek 
  22.03.2021 

 
 

7.15 

Intencja wolna 

Wtorek 
   23.03.2021 

 

           

7.15 
 

Intencja wolna 

Środa 
24.03.2021 

 

 
7.15 

           

Intencja wolna 

Czwartek 
25.03.2021 

Zawiastowanie 
Pańskie 

           
            19.00 

O poszanowanie życia ludzkiego, w intencji dzieci poczętych oraz o Boże 
błogosławieństwo dla podejmują Duchową Adopcję 

Piątek 
  26.03.2021 

    

 
19.00 

Dusze w czyśćcu cierpiące 

Sobota 
27.03.2021 18.00 

W intencji Grażyny Targiel z okazji 70 rocznicy urodzin o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

NIEDZIELA PALMOWA – ROK B 

   Niedziela 
   28.03.2021 
   
 

St.Mary&St.Peter’ 
 

9.00 
 

W intencji Małgorzaty Kochan z okazji urodzin o Boże błogosławieństwo i 
opiekę Maryi 

 
18.00 

Śp. Wiesław Zaorski od córki Karoliny i syna Marcina 

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

przygotowanego  formularza i zwrócenie go w dowolnym czasie.  

*W  każdą niedzielę można nabyć tygodnik katolicki  „Gość Niedzielny” w cenie Ł 2.00. Dziękuję 

firmie transportowej  J&M za dostarczenie czasopisma dla naszej parafii. 

OFIARY: Ofiary dla  parafii –14.03.2021 - £ 254.00 ,   Na  potrzeby parafii na konto – 10.00 £     Jeżeli ktoś z  Parafian 

pragnie złożyć ofiarę czekiem/na dowolny cel parafialny/, prosimy go wypisać na – P.C.M. JERSEY.  Można też wpłacić 

bezpośrednio na konto: Polish Catholic  Mission  Jersey: Account number: 02034502, sort code: 30-94-57. Wszystkim 

ofiarodawcom składam serdeczne podziękowanie za  złożone ofiary na nasze cele parafialne. Bóg zapłać. 

                                                               ***  OGŁOSZENIA      DUSZPASTERSKIE ***  

mailto:jacter24@gmail.com
http://www.parafiajersey.org.uk/


 

1. Drodzy Parafianie 

W związku z ogłoszeniem rządu Jersey nastąpiła zmiana liczby osób uczestniczących we Mszach św.  z 

20 na 40 osób.  

Chęć uczestnictwa proszę zgłaszać w ciągu tygodnia, wysyłając sms na numer  0 7797 77 87 86  

 z podaniem imienia i nazwiska, dnia, godziny i liczby osób.  

Msze św. niedzielne są sprawowane  

w kościele St. Mary and St. Peter w następującym porządku: 

Sobota        godz. 18.00 (liturgia niedzielna) 

Niedziela    godz.   9.00 

                    godz. 18.00 

Istnieje możliwość uczestniczenia we Mszy św. online z naszego kościoła.  

w każdą niedzielę o godzinie 9.00 i 18.00  

https://www.youtube.com/channel/UC61UQjxmaYRvLCXojuy5w_w?view_as=subscriber  

 

Codziennie można uczestniczyć we Mszy św. o godz. 7.15 od poniedziałku do czwartku 

 

Również w każdy piątek  w kościele St. Mary and St. Pater jest możliwość uczestniczenia  

we Mszy św. o godzinie 19.00.  

Po niej w czasie Wielkiego Postu nabożeństwo Drogi Krzyżowej . 

 

W każdą sobotę o godzinie 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu,  

możliwość indywidualnej adoracji i spowiedzi św.  

a o 17.30 Nabożeństwo Gorzkich Żali. 

 

Proszę o przestrzeganie obostrzeń pandemicznych: dystans i maseczki podczas obecności w kościele. 

Dziękuję za wyrozumiałość i niech Bóg Wam błogosławi. Ks. Jacek Małecki 

 

2. W piątek katecheza dla dzieci przygotowujących się do I komunii świętej: 

- I grupa o godz. 16.30, 

- II grupa o godz. 17.30. 

3. 25 marca (czwartek) Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msza św. o godzinie 19.00 

Jest to jednocześnie dzień modlitwy o poszanowanie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej 

śmierci. W czasie Mszy św. będzie można podjąć i rozpocząć Duchową Adopcję. Chętnych podjęcia 

się tego dzieła modlitwy za dziecko poczęte i zagrożone zabiciem przez aborcję proszę o ściągniecie 

aplikacji na telefon ADOPTUJ ŻYCIE ze strony https://www.adoptujzycie.pl   lub sklepu mobilnego. 

Jest ona pomocna w adopcji, zawiera codzienną modlitwę i zobowiązania na czas 9 miesięcy 

duchowej adopcji. Niech włączenie się w to dzieło będzie odpowiedzią na słowa św. Jana Pawła II, 

którego stulecie urodzin obchodzimy w tym roku, a który mówił: ,,Trzeba, aby dzień ten był przygotowany 

i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków Kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem jest 

budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i 

wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji. Należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim 

złem jest przerywanie ciąży i eutanazja(…)“. 

4. Najbliższa niedziela to Niedziela Palmowa, którą rozpoczynamy Wielki Tydzień – czas 

bezpośredniego przygotowania do przeżycia Triduum Paschalnego i Uroczystości Zmartwychwstania 

Pańskiego. Poświęcenie palm w czasie Mszy św.  

5. W tym roku poświęcenie pokarmów będzie miało miejsce w kościele St. Mary and St. Peter przy 

Wellington Road. Godziny i zasady uczestnictwa oraz godziny celebracji Triduum Paschalnego 

podam w Niedzielę Palmową 

POCHYLENI NAD SŁOWEM BOGA 

 

https://www.youtube.com/channel/UC61UQjxmaYRvLCXojuy5w_w?view_as=subscriber
https://www.adoptujzycie.pl/


Jezus był prawdziwym Bogiem, ale i prawdziwym człowiekiem. We wszystkim podobny nam – z 

wyjątkiem grzechu. Ale choć był bez grzechu, to przecież doświadczał na sobie skutków grzechu 

innych. Jego pełne człowieczeństwo potwierdza dzisiejsze drugie czytanie, które wskazuje na lęk i 

cierpienie Mistrza z Nazaretu w obliczu śmierci. Nawet jeśli z zaufaniem oddajemy się Bogu i 

wierzymy w życie wieczne, to umieranie napawa nas drżeniem. I to jest normalne, bo zostaliśmy 

stworzeni ku życiu, a nie ku śmierci. Tyle że życie doczesne nie jest czymś absolutnym. Ważniejsza, 

bo ostateczna, jest perspektywa życia wiecznego, które oferuje nam Bóg. Św. Ignacy Loyola 

podkreślał, że najważniejsze w życiu człowieka jest szukanie i pełnienie woli Bożej, by w ten sposób 

zbawić swoją duszę. Chrystus mówił, że jego pokarmem jest pełnienie woli Ojca. Nawet jeśli ta wola 

wiązała się z przyjęciem śmierci krzyżowej. Nie szukamy cierpienia, na różne sposoby próbujemy je 

oddalić, ale są sytuacje, w których – jeśli chcemy pełnić wolę Ojca – pozostaje skonfrontowanie się z 

cierpieniem, wzięcie na swe ramiona określonego krzyża. Uciekanie za wszelką cenę od krzyża 

prowadzi nas często do grzechu, do popełniania łajdactw. Z tchórzostwa, z lęku o swe życie 

krzywdzimy innych, wchodzimy w zaprzaństwo, zdradzamy. Dlatego Jezus nam przypomina: „Ten, 

kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie 

wieczne”. Niedobra, chora jest miłość własnego życia, która owocuje czynieniem zła. Natomiast 

„nienawiść” w powyższym zdaniu nie oznacza lekceważenia życia, które jest Bożym darem, ale 

świadomość, że doczesność to nie wszystko, że trzeba nam wybierać dobro, a nie zło, nawet jeśli może 

to zaszkodzić naszemu zdrowiu, a nawet życiu. 


