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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  proroka Ezechiela 37,12-14 
PSALM: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia 
Czytanie z  Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian 8,8-11                                                                      
Ewangelia według św. Jana 11,1-45 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -  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 cierpliwość w chorobie błogosławieństwo Boże, łaskę zdrowia i opiekę 
Matki Bożej dla Rafała Tabora od Róż  Żywego Różańca z Jersey 
g.19.15 GORZKIE ŻALE 

 Poniedziałek 
   03.04.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

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

    Wtorek 
   04.04.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

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

      Środa 
 05.04.2017 

St.Mary&St.Peter 
            19.30 
Kaplica Miłosierdzia 

O błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w pracy duszpasterskiej dla 
Ks. Proboszcza Wiesława Duracz z okazji urodzin  od przyjaciół z 
Bradford 

      Piątek 
   07.04.2017 

St.Mary&St.Peter 
            19.00 

Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie i 
opiekę  dla Agnieszki i Dariusza z okazji 2 rocznicy ślubu oraz o szczęśliwe 
narodzenie dziecka i błogosławieństwo dla całej rodziny  
Po Mszy św. DROGA KRZYŻOWA 

      Sobota 
   08.04.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

O błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Anny Padalec od córki 
Anieli i Brian z Bradford                              

                                                                                     Niedziela  Palmowa       A 

   Niedziela 
  09.04.2017 
 

St.Mary&St.Peter 
            9.00 

 Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo, zdrowie i 
opiekę  dla Jolanty i Tomasza Mielec z rodziną  

     St. Thomas 
           19.30 

Podziękowanie za otrzymane łaski, zdanie egzaminów z prośbą o 
błogosławieństwo, zdrowie i opiekę oraz opiekę Matki Bożej  dla Agnieszki  
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 – 26.03.2017 - £ 583.43  Na  potrzeby parafii:  Eugenia i Krzysztof Skarbek £500; Ewa i Marcin  

Powierski Ł10; Anonimowo Ł50: Iwona i Tomasz  Dworak Ł20.   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 ***  

 STAN FINANSOWY NASZEJ PARAFII ZA TRZY MIESIĄCE  2017  przedstawia się następująco:  
Stan konta 31.12.2016: Ł 1,303.47.  Koniec stycznia  2017 ujemny   – Ł 27.33: koniec lutego 2017  ujemny – Ł 313.01: 
koniec marca 2017 jest  dodatni i wynosi + Ł 582.52 
Stan konta na 31.03.2017 wynosi: Ł 1,885.99  
Dziękuję wszystkim za zrozumienie i złożone dodatkowe ofiary na potrzeby naszej parafii. Bóg zapłać ! 

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.  

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


KONKURS PALM !  Zapraszam wszystkie dzieci do wzięcia udziału w konkursie palm po Mszy św. o g. 9.00 w niedzielę 
9 kwietnia 2017. Niedziela Palmowa -  czytanie Męki Pańskiej. 

Niedziela g.9.00  – Jan Zaczeniuk, Stanisław Kukułka, Dominik Łopatko g.19.30 – Grupa Miriam i Schola. 
Poświęcenie Palm  na wszystkich Mszach. 

 

Zapraszamy serdecznie na uroczysty FESTYN PARAFIALNY I RODZINNY  1 LIPCA 
2017  w sobotę od g.14.00-19.00 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. 
Wszystkich zainteresowanych i chętnych do pomocy w organizacji zapraszam na spotkanie w niedzielę 23 kwietnia 
2017  w Sali obok kaplicy Miłosierdzia w St. Mary & St. Peter po Mszy o g.9.00. 

1. Od dzisiejszej, piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło 

nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas 

obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na 

rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach drogi krzyżowej i gorzkich żali. Apel 

ten kieruję zwłaszcza do tych, którzy jeszcze w tym roku nie uczestniczyli w tych pięknych pasyjnych nabożeństwach. 

2. Dzisiaj, 2 kwietnia, przypada 12. rocznica śmierci papieża Polaka – św. Jana Pawła II. Warto pamiętać, że przez jego 

wstawiennictwo możemy prosić Pana Boga o potrzebne dla nas łaski. 

3. Zachęcam, aby nie odkładać na ostatni moment spowiedzi wielkopostnej. Dopiero serce pojednane z Panem Bogiem i z 

bliźnimi jest sercem wielkodusznym. Pamiętajmy, że w tych świętych dniach Wielkiego Postu każdy gest solidarnej troski o 

bliźnich, także tej materialnej, ma szczególne znaczenie. Świat oczekuje dziś od chrześcijan wiarygodnego świadectwa 

komunii  

i solidarności. 

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W pierwszy czwartek, będziemy dziękowali za 

dar Eucharystii i kapłaństwa. Będziemy też prosili o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne. W pierwszy piątek 

będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. Będziemy prosić o łaskę 

nawrócenia dla siebie i dla tych, którzy Pana Boga przepraszać nie chcą.  

5. Przyszła niedziela, 9 kwietnia, będzie już Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni 

etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy 

męki i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Podczas uroczystej liturgii pobłogosławimy gałązki wierzbowe, które będą 

przypominały palmy jerozolimskie, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza. 

Wtorek – o g.18.30 St. Mary & St. Peter -  Spotkanie ze Scholą, próba śpiewu  i przygotowanie liturgii Wielkiego 

Tygodnia. Proszę na spotkanie także wszystkich ministrantów i lektorów. 

Zapraszam na różaniec w środę 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. ! W piątek NIE MA katechezy dla dzieci 

komunijnych. Następna katecheza  21 kwietnia 2017 o g.17.30. Po katechezie spotkanie z rodzicami.  
*Wszystkich naszych Rodaków, którzy chcą należeć do naszej Parafii serdecznie  zapraszam i proszę o wypełnienie 

przygotowanego  formularza i zwrócenie go w dowolnym czasie. 

I jeszcze o Poście…..    Czy w XXI wieku potrzebny jest jeszcze Wielki Post? Z pewnością okres ten nie interesuje ludzi, którzy 
uciekają od twardej rzeczywistości w świat miłych fikcji i wierzą w pierworodny mit o tym, że człowiek sam odróżni dobro od zła i że będzie 
jak Bóg . Ten okres liturgiczny jest cenną propozycją jedynie dla realistów, bo oni wiedzą, że jeszcze nie w pełni rozumieją własną 
tajemnicę i że przynajmniej czasami wyrządzają krzywdę sobie oraz innym ludziom. Wielki Post jest sensowną propozycją jedynie dla tych, 
którzy nie boją się ciszy i refleksji oraz dla tych, dla których ważniejsze jest to, kim są, niż to, co posiadają. Niepokoi ludzi bezmyślnych i 
egoistów, staje się natomiast inspiracją i szansą dla tych, którzy – na wzór Chrystusa – pragną mądrze myśleć, dojrzale kochać i uczciwie 
pracować.  

Czemu służy post? Chrześcijanin jest realistą i dlatego wie, że być człowiekiem to być kimś wielkim, bo kochanym przez Boga i zdolnym 
do miłości. Ale to także być kimś zagrożonym przez ludzi cynicznych i zdemoralizowanych oraz przez własną słabość. Realista wie, że jest 
podobny do syna marnotrawnego, który miał mądrze kochającego ojca i któremu nikt nie wyrządzał krzywdy. Syn z przypowieści Jezusa 
sam sobie wyrządził krzywdę, wmawiając sobie, że istnieje łatwo osiągalne szczęście. Dla realistów Wielki Post to najpierw post od tego, 
co przeszkadza w ich rozwoju i szczęściu. To post od hałasu i naiwności. To świadome odwrócenie się od grzechu i słabości. To 
rezygnacja z agresji i wyrządzania krzywdy. To odcięcie się od buntu i rozpaczy. To zaprzestanie bezmyślności i poszukiwania jedynie 
chwilowej przyjemności za wszelką cenę, nawet za cenę sumienia, zdrowia i życia. Wielki Post to wyrzeczenie się egoizmu i cynizmu. To 
post od smutku i bezradności, ale też od pychy i poczucia samowystarczalności. To post, który karmi, bo pokarmem człowieka 
świadomego siebie i odpowiedzialnego jest refleksja i namysł oraz postępowanie godne ludzkiej godności. Wielki Post to najpierw czas 
wzrastania w miłości do Boga poprzez wyciszenie, osobistą modlitwę, rekolekcje, sakrament pojednania. To także czas wzrastania w 
miłości do samego siebie poprzez lepsze rozumienie własnej tajemnicy, ćwiczenie się w panowaniu nad sobą i uwalnianiu się od słabości i 
uzależnień. To wreszcie czas wzrastania w miłości do drugiego człowieka poprzez wrażliwość na jego los (jałmużna), poprzez pojednanie 



z bliźnimi, a także poprzez uczenie się dojrzalszej miłości bliźniego. 


