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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  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   -  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 

 Poniedziałek 
   27.03.2017 

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

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

    Wtorek 
   28.03.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

+ Ryszard Wolny od Teresy Flammer z Bradford                                     

      Środa 
 29.03.2017 

St.Mary&St.Peter 
            19.30 
Kaplica Miłosierdzia 

O powrót do zdrowia, cierpliwość w chorobie i potrzebne łaski dla Rafała 
od przyjaciół 

      Piątek 
   31.03.2017 

St.Mary&St.Peter 
            19.00 

Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo i opiekę 
Bożą dla Marka i Marii Miller z okazji 1 rocznicy ślubu                                                                                                                                                                                                              
Po Mszy św. DROGA KRZYŻOWA 

      Sobota 
   01.04.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

O zdrowie i potrzebne łaski dla James Bird od Anny Padalec, Brian                   
i Anieli Padalec-Caffrey z Bradford                                           

                                                                                   5  Niedziela  Wielkiego Postu      A 

   Niedziela 
  02.04.2017 
 ADORACJA 

St.Mary&St.Peter 
            9.00 

+ Hieronim Kozłowski od rodziny  

     St. Thomas 
           19.30 

O błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla członków 
Żywego Różańca z Jersey 
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 – 19.03.2017 - £ 556.63  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 ***  

     DZISIAJ PO MSZY o g.9.00 zapraszam chętnych a spotkanie w sprawie organizacji pikniku parafialnego 
do sali  obok  kaplicy Miłosierdzia. 
     Nieobecnych i na Mszy św. niedzielnej w ubiegłą niedzielę proszę o zabranie rocznego zestawienia finansowego 
przedstawionego na zebraniu Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Administracyjnej 13 marca 2017. Na tablicy 
ogłoszeń w kościele St. Mary i St. Peter znajduje się  także list z parafii St. Thomas o podwyżce wynajmu  kościołów 
i mieszkania, oraz końcowa strona umowy  dotycząca wynajmu podpisana przez Ks. Rektora Polskiej Misji i Ks. 
Biskupa Diecezji Portsmouth. 
     Prosimy wszystkich parkujących samochody na parkingu kościelnym, aby nie blokować wyjazdu z parkingu. 
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. 

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


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. 
1. Dzisiejsza, już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją 

niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. 

W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali 

w tym niełatwym codziennym wysiłku. 

2. Dzisiejsza niedziela przykrywa wspomnienie Dobrego Łotra. Jego kult rozpowszechnili franciszkanie, którzy przedstawiali 

go jako patrona skazanych na śmierć. Patronuje on również więźniom, kapelanom więziennym, przewoźnikom, proszącym o 

dobrą śmierć, pokutującym i nawróconym grzesznikom, a także skruszonym złodziejom. Wszyscy życiowo pogubieni 

zwracają się do niego o pomoc i wstawiennictwo, ponieważ jest on wzorem doskonałego żalu za grzechy. Wspomnienie 

Dobrego Łotra od 2009 roku obchodzimy w Kościele jako Dzień Modlitw za Więźniów. Od średniowiecza znane są dwie 

nowenny i litania do Dobrego Łotra. Może dzisiaj warto sięgnąć do tych modlitewnych tekstów. 

3. Wielki Post, który przeżywamy, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnowienia naszej przyjaźni z Panem Bogiem. To 

czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia tajemnicą Bożej miłosiernej miłości. Dobrze wykorzystajmy ten czas, aby 

ugruntować w sobie człowieka prawego sumienia i autentycznie zaangażowanego w budowanie królestwa Bożego: królestwa 

prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju w naszych rodzinach, we wspólnocie parafialnej, w miejscach pracy i w 

całym społeczeństwie.  

4. W duchu wielkopostnej solidarności wspierajmy w tym czasie działalność charytatywnych instytucji Kościoła, zwłaszcza 

Caritasu, która tak skutecznie, choć bez wielkiego rozgłosu, pomaga najuboższym w całej Polsce oraz ludziom 

doświadczonym klęskami żywiołowymi. Niech wszyscy zaznają radości świąt Zmartwychwstania Pańskiego, zwłaszcza 

dzieci, samotni i opuszczeni, zapomniani przez najbliższych i pozostawieni własnemu losowi. 

5. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Powierzymy naszą wspólnotę, każde rodzące się w niej i godnie 

kończące się życie Sercu Maryi – najlepszej z matek. 

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.    
31.03.2017/piątek/ zapraszamy na  EKSTREMALNĄ DROGĘ KRZYZOWĄ na klifach. O g. 19.00 będzie 

odprawiona Msza św. w St. Mary & St. Peter  i  bezpośrednio po niej g.19.30 wyruszamy samochodami do 

parkingu Greve De Lacq, w pobliżu którego rozpocznie się droga krzyżowa. Prosimy zabrać ze sobą latarki. 
 

W niedzielę 2 kwietnia 2017 na Mszy o g.9.00 będą z nami przedstawiciele z parafii St. Thomas reprezentujący 
stowarzyszenie Knights of St. Columba. 
*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 - Patrzeć sercem, czuć duszą. 

Czy mamy oczy zdrowe, czy nosimy okulary, zawsze wzroku używamy, by dojrzeć to, co przyciąga, zachwyca lub 

bulwersuje. Oczy przekazują nam obrazy, które pozostają  w pamięci jako nasza mapa życia. W takim razie jak postrzegamy 

Boga? Oczyma, wyobraźnią czy sercem? A może wszystkimi zmysłami? Trudno to pojąć. Jak zobaczyć kogoś 

niewyobrażalnego, transcendentnego? Można Go „zobaczyć”  tylko sercem, a nie oczyma. Właśnie na tym polega nasza 

wiara. Bowiem „widzimy” Boga tylko sercem i duszą. Właśnie o takim spojrzeniu, Boskim, mówi cytat z księgi Samuela, 

dotyczący wyboru Pomazańca Bożego, nowego Króla upatrzonego przez Pana: «Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na 

wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi <jak widzi Bóg>, bo człowiek patrzy na to, co 

widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce». (Sm 16,7).Adam Mickiewicz w swoim wierszu użył zwrotu, który 

przypomina, co jest najważniejsze: „Miej serce i patrzaj w serce”, bo właśnie serce i dusza to nasze oczy zwrócone na Boga – 

serce to miłość, a dusza to uwielbienie Boga za Jego poświęcenie, za Jego miłość, za opiekę nad nami, wreszcie za ciągłe 

wybaczanie naszych przewin. Szczegółowo tłumaczy to święty Paweł w liście do Efezjan: „Niegdyś bowiem byliście 

ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości! Owocem bowiem światłości jest 

wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu.” (Ef 5,8-10). Można się tutaj pokusić o analizę 

semantyczną: światłość to nasze przylgnięcie do Pana dzięki Chrztowi świętemu, zaś prawość i sprawiedliwość to 

oczekiwania Boga wobec nas w kwestii postępowania w życiu, we wspólnocie i w Kościele. Światłości dostępujemy dzięki 

Chrystusowi, który jest samą Prawdą, a wobec tego światłością naszego życia.Ewangeliczne uzdrowienie niewidomego to 

kolejna nauka, nie tylko dla faryzeuszy współczesnych Chrystusowi, lecz również dla nas – to nauka pokory i wypełniania 

tego, czego od nas wszystkich bez wyjątku oczekuje Bóg. Jezus rzekł: «Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, 

aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą stali się niewidomymi». (J 9,39). Możemy tylko prosić: Panie, spraw, 

byśmy przejrzeli, byśmy zobaczyli to, co niewidoczne, poczuli, co bezwonne, doświadczyli tego, co niedotykalne. Panie, daj 

nam zrozumieć prawdę, którą Jesteś, byśmy mogli przejrzeć na oczy naszego serca i duszy i ofiarować Ci miłość tak obficie 



nam przez Ciebie ofiarowaną. 


