
         08.04.2018 Jersey Nr.14 

        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  Dziejów  Apostolskich  4,32-35 ; PSALM: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny ; Czytanie z 1 Listu  św.  Jana Apostoła 5,1-6                                                            
Ewangelia według św. Jana 20,19-31 

                                                              LITURGIA        TYGODNIA   -    Niedziela  Miłosierdzia     B 

Niedziela 
 

08.04.2018 
 

St.Mary&St.Peter                                 
09.00 

Za zmarłych z rodziny Skarbek i Papiernik od Eugenii i Krzysztofa 
Skarbek  
CHRZEST po Mszy: NATALIA REJAK 

St.Thomas                                                       
19.30 

O zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Magdaleny Dolot    
z okazji 30 rocznicy urodzin od rodziców  

 Poniedziałek 
   09.04.2018 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 
 

     Wtorek 
   10.04.2018 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

      Środa 
   11.04.2018 

St.Mary&St.Peter 
            19.30 
Kaplica Miłosierdzia 

                                                                                                      Intencja wolna 

      Piątek 
  13.04.2018 

   St.Mary&St.Peter 
            19.00 

Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo i opiekę 
oraz potrzebne zdrowie dla Zygmunta Kukułki z okazji 75 rocznicy 
urodzin od syna Stanisława 

Sobota                     
   14.04.2018 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

 
                                                                                                      Intencja wolna 

                                                                                           3 Niedziela  Wielkanocna      B 

Niedziela 
 

15.04.2018 
 

St.Mary&St.Peter                                 
09.00 

+ Bernadetta Trzpis   w  1 rocznicę  śmierci od siostrzenicy z rodziną  

St.Thomas                                                       
19.30 

+ Zofia Czarniecka  od rodziny  

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. 

*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 – Poniedziałek  Wielkanocny - £ 283.13  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 ***   

Przygotowujący się do sakramentu małżeństwa mogą uczestniczyć w specjalnych katechezach 
dla narzeczonych  i uzyskać dyplom ukończenia kursu. Kurs będzie 9 i 10 kwietnia 
2018/poniedziałek i wtorek/ g.19.00-21.00. w St. Mary & St. Peter Church. Prosimy o zapisy. 
1.Dziś – druga niedziela Wielkanocy, kończąca oktawę uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, nazywana niedzielą białą 

– od zwyczaju noszenia białych szat w pierwszym tygodniu po Wielkanocy przez nowo ochrzczonych w początkach 

chrześcijaństwa, lub niedzielą Miłosierdzia Bożego – ze względu na obchodzone w tę niedzielę na wyraźne życzenie Chrystusa 

święto Miłosierdzia Bożego. Zmartwychwstały Chrystus obdarza nas łaską swego miłosierdzia. Nikt, nawet największy 

grzesznik, nie jest jej pozbawiony. Boże miłosierdzie najbardziej przejawia się w przebaczaniu grzechów. Pan Jezus wciąż 

czeka, aby każdy z głębi swojego serca zawołał do Niego: Pan mój i Bóg mój, i aby On mógł w pełni okazać człowiekowi 

swoje miłosierdzie.  

mailto:wieslawduracz@btinternet.com
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2. Dzisiaj rozpoczyna się w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy Bożego miłosierdzia w naszym życiu i 

to powinno skłaniać nas do okazywania miłosierdzia innym, a szczególnie najbardziej potrzebującym. Dzisiaj i przez cały 

tydzień otaczamy szczególną modlitwą tych, którzy na co dzień zajmują się działalnością charytatywną w naszej parafii.  

3. Jutro będziemy świętować przeniesioną z Wielkiego Tygodnia uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość ta 

od lat obchodzona jest jako Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Chcemy otoczyć 

modlitwą każde poczęte dziecko i jego rodziców. Na Mszy Świętej o godz. 7.15 będzie można złożyć przyrzeczenie 

trwającej 9 miesięcy modlitwy duchowej adopcji dziecka poczętego.  

4. W poniedziałek, 9 kwietnia, w 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej polecimy Bogu tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem, 

oraz będziemy modlić się w intencjach naszej Ojczyzny. 

5. Niech Pan Jezus okazuje łaskę miłosierdzia solenizantom i jubilatom tego tygodnia. 

Środa - Zapraszam na różaniec o g.20.00 w kaplicy Miłosierdzia. Po różańcu spotkanie grupy modlitewnej 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 komunijnych.  

Zapraszamy serdecznie na uroczysty FESTYN PARAFIALNY I RODZINNY ORAZ DZIEŃ DZIECKA 
2 czerwca 2018 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. NASTĘPNE SPOTKANIE ORGANNIZACYJNE 15.04.2018 po Mszy o g.9.00 w sali obok kościoła. 

Dyżur Konsularny  na Jersey ! 20-21.04.2018 Piątek g.10.00-16.30, Sobota g.10.00-12.30 w Caritas Welcome Centre,              

19 Val Plaisant/przy kościele św. Tomasza/ odbędzie się dyżur konsularny. Należy zarezerwować spotkanie z konsulem 

przed dyżurem. Wiecej informacji na temat dyżuru i rezerwacji można znaleźć  na stronie internetowej Polskiej 

Ambasady w Londynie: www.londyn.msz.gov.pl/en/consular_information/. Informacji można również zasięgnąć pod 

numerem 01534529204  lub wysyłając e-mail  na skrzynkę: info@pccjersey.org 

POCHYLENI NAD EWANGELIĄ.... Miłosierdzie Boże. 
     Biała Niedziela, kończąca oktawę Wielkanocy, jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. W sposób 
spontaniczny wierni oddawali szczególnie cześć Miłosierdziu w tę niedzielę już od czasu II wojny światowej. 

Oficjalnie święto to, listem na Wielki Post w 1985 roku ustanowił najpierw w swojej diecezji metropolita krakowski 

kard. Franciszek Macharski. Następnie inni biskupi wprowadzali święto w swoich diecezjach. W roku 1995, na 

prośbę Episkopatu, Stolica Apostolska wydała dekret zezwalający na obchodzenie tego święta we wszystkich 

diecezjach Polski, przy zachowaniu przepisów liturgicznych obowiązujących w tym dniu. Oczywiście takie 

świętowanie Białej Niedzieli swój początek ma w objawieniach s. Faustyny. Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po 
Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299) - powiedział do niej Pan Jezus. Te i podobne słowa powtarzają się 

w Dzienniczku przynajmniej 14 razy.  
Jak bardzo przesłanie zawarte w objawieniach s. Faustyny jest aktualne, pokazują słowa z encykliki Dives in 

misericordia. Jan Paweł II pisze: „Umysłowość współczesna, może bardziej niż człowiek przeszłości, zdaje się 

sprzeciwiać Bogu miłosierdzia, a także dąży do tego, ażeby samą ideę miłosierdzia odsunąć na margines życia i 
odciąć od serca ludzkiego. Samo słowo i pojęcie »miłosierdzie« jakby przeszkadzało człowiekowi, który poprzez 

nieznany przedtem rozwój nauki i techniki bardziej niż kiedykolwiek w dziejach stał się panem”. Pochwała sukcesu 

naciera na nas z każdej strony, jest wszechobecna.   Czasy dzisiejsze to czasy wolnego rynku i konkurencji. A więc 

słowem-wytrychem, tym, o co chodzi w życiu, staje się sukces, wygrana. To oczywiście kształtuje nasze życie, 

sposób myślenia, oceniania siebie i innych. Tak właśnie miłosierdzie jest odsuwane na margines naszego życia, 

odrywane od naszego serca. A przecież życie oddane sukcesowi jest życiem nieludzkim. Życie, w którym miłosierdzie 
jest tylko filantropią, luksusem, na który może sobie pozwolić człowiek dopiero po osiągnięciu sukcesu, nie jest 

życiem chrześcijańskim. Wobec takiej sytuacji dzisiaj świat, a więc także każdy z nas, potrzebuje odnowienia 

tajemnicy Boga miłosiernego. Potrzebujemy doświadczyć Bożego miłosierdzia, bo tylko ten, kto doświadczył 

miłosierdzia, może nim żyć. Tylko gdy potrafimy całym sercem uwierzyć w Boże miłosierdzie, zdołamy przywrócić 

postawie miłosierdzia należne, a więc centralne miejsce w naszym życiu. Jaka jest zależność między miłosierdziem 

i sprawiedliwością?  
W narastającym klimacie konkurencyjności zmienia się samo pojęcie sprawiedliwości. Sprawiedliwość pojmujemy 

coraz bardziej bezosobowo i formalnie: jest to zgodność z obowiązującym prawem. Takie pojmowanie 

sprawiedliwości nie zawiera w sobie miłosierdzia. Wręcz przeciwnie - miłosierdzie zaczyna być pojmowane jako 

odejście od zasad sprawiedliwości. Tymczasem biblijne pojęcie sprawiedliwości jest inne. Biblijny ideał 

sprawiedliwości koncentruje się na człowieku, a nie na prawie: Sprawiedliwy jest najpierw Bóg - a Jego 

sprawiedliwością jest właśnie miłosierdzie, następnie za sprawiedliwego jest uważany ten człowiek, który jest 

miłosierny. Człowiek o zatwardziałym sercu w żaden sposób nie może zostać uznany za sprawiedliwego, choćby 

wypełnił wszystkie przepisy prawa. W Biblii miłosierdzie jest sercem sprawiedliwości. Tylko miłosierdzie jest 

sprawiedliwe wobec człowieka. 
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