
09.04.2017 Jersey Nr.15 

        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  Izajasza 50,4-7; PSALM: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił ?;Czytanie z  Listu św. Pawła Apostoła do 
Filipian 2,6-11; Ewangelia według św. Mateusza 26,14-27,66 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -  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 

 Poniedziałek 
   10.04.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

 O błogosławieństwo Boże , potrzebne łaski zdrowie i opiekę  dla  Krystyny 
Adamskiej z okazji 88 rocznicy urodzin od synowej                                                                                                   

    Wtorek 
   11.04.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

O potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo,  owocne przeżycie Wielkiego 
Tygodnia, Triduum Paschalnego i okresu Wielkanocy dla wszystkich 
Parafian na Jersey od Ks. Proboszcza 

      Środa 
 12.04.2017 

St.Mary&St.Peter 
            19.30 
Kaplica Miłosierdzia 

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

   Wielki     
Czwartek 
 13.04.2017 

St.Mary&St.Peter 
            20.00 

+ Zbigniew  Obuchowicz  od syna z rodziną  

Wielki  Piątek 
  14.04.2017 

     St. Thomas 
            19.00 

 LITURGIA   WIELKIEGO   PIATKU  
 

Wielka                    
Sobota 

   15.04.2017 

St.Mary&St.Peter 
            20.30 

LITURGIA   PASCHALNA   WIELKIEJ   SOBOTY  
+ Czesław  Witek  od  córki  z  rodziną  

                                                                                                WIELKANOC       A 

   Niedziela 
Wielkanocna 
  16.04.2017 
 

      S. Thomas 
           12.00 

+ Włodzimierz Szulc w 3 rocznicę śmierci od rodziny 
CHRZEST:  ANASTASIA  MARIA  FERNANDES 

   St.Mary&St.Peter 
            18.30 

+ Krystyna Lewalska i Józefa  Lewalska od rodziny  Sobejko  z Bradford 

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 – 02.04.2017 - £ 561.10  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 ***  

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 g.19.30 – Grupa Miriam i Schola. 

Poświęcenie Palm  na wszystkich Mszach. 

                                                                           SPOWIEDŹ PRZED ŚWIĘTAMI 

W poniedziałek w St. Mary & St.Peter  o g.19.30 będzie spowiedź dla parafii angielskiej, jest możliwość spowiedzi                       

w języku polskim. Ja i ks. Franciszek będziemy także spowiadać  w tym czasie. 

W ciągu wielkiego tygodnia możliwość spowiedzi po Mszy St. Mary & St.Peter  w poniedziałek rano po Mszy. W środę 

30 min. przed Mszą wieczorną i po Mszy. W czwartek  od g.18.30 do 20.00 i po liturgii Wieczerzy Pańskiej. W Wielki 

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


piątek będziemy spowiadać z ks. Franciszkiem  w St. Thomas przed liturgią od 18.00 i podczas liturgii ks. Franciszek 

oraz obaj po liturgii. Będzie możliwość spowiedzi pomiędzy święceniem pokarmów, ale proszę nie zostawiać tego na 

ostatnie minuty przed Wielkanocą. Jest możliwość także umówienia się na spowiedź. 

                                                                     ŚWIĘCENIE  POKARMÓW 

WIELKA SOBOTA: ST. THOMAS – g.11.00;  12.00; 13.00.  ST. MARY & ST. PETER: g. 15.00.  

Zgodnie z wieloletnią tradycją w parafiach polskich i angielskich, ofiary zbierane w Wielki Piątek przy adoracji  
krzyża będą przeznaczone na utrzymanie  miejsc w Ziemi świętej. W sobotę podczas poświęcenia pokarmów i 
niedzielę dla duszpasterza posługującego. Bóg zapłać za wszelki dar serca złożony w tym czasie. 

1.Dzisiejsza niedziela rozpoczyna najważniejszy okres naszych przygotowań do świętowania Zmartwychwstania Pańskiego. 

Starajmy się przeżyć ten tydzień w skupieniu, uczestniczyć w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia, aby wzmacniać naszą wiarę 

i coraz pełniej i bardziej świadomie przeżywać największe wydarzenie w historii zbawienia. 

Tradycyjnie dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Światowy Dzień Młodzieży. Wspominając ubiegłoroczne Światowe Dni 

Młodzieży w Krakowie, łączmy się modlitewnie z młodymi, którzy gromadzą się dziś w Rzymie i w poszczególnych stolicach 

diecezji, aby zawsze pragnęli być blisko Chrystusa i chętnie odnawiali swoją przyjaźń z Panem Bogiem. 

2. Wielki Poniedziałek, 10 kwietnia, kieruje nasze myśli do tragicznego wydarzenia sprzed 7 lat. W tym dniu przypada bowiem 

7. rocznica katastrofy polskiego prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Wspominając tamte chwile, prośmy Pana Boga 

o to, abyśmy wreszcie nauczyli się wyciągać właściwe wnioski z każdej dotykającej nas lekcji historii. 

3. W Wielki Czwartek  Mszą św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczniemy celebrację Triduum Paschalnego, które będzie trwało do 

niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Są to już dni świąteczne, gdyż wspominamy i celebrujemy najważniejsze wydarzenia 

naszego odkupienia. Dlatego też, mimo iż są to dla wielu z nas jeszcze dni robocze, postarajmy się nie opuszczać tych 

nabożeństw. Msza św. Wieczerzy Pańskiej będzie sprawowana w naszej parafii o godz.20.00 /St.Mary & St.Peter/ Wielki 

Czwartek to także dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Nie zapominajmy w tym dniu o dziękczynieniu 

za tak wielkie dary. I choć dla uczczenia Najświętszego Sakramentu zostało ustanowione osobne święto – uroczystość 

Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, zwane potocznie Bożym Ciałem, a obchodzone już po zakończeniu okresu 

wielkanocnego, spróbujmy jednak również w Wielki Czwartek poświęcić trochę czasu na adorację i dziękczynienie do g. 22.00 

w kaplicy Miłosierdzia. Zbierana taca będzie przeznaczona na potrzeby parafii. 

4. Wielki Piątek to dzień, w którym wspominamy mękę Pana Jezusa, dlatego też na znak jedności z Nim zobowiązani jesteśmy 

do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i ścisłego postu, podobnie jak to było w Środę Popielcową, gdy 

rozpoczynaliśmy czas przygotowania do uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Przypominamy, że wstrzemięźliwość od 

potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 

18. do 60. roku życia.  Możemy w tym dniu spożyć jeden posiłek do syta, a pozostałe dwa tylko, aby się trochę pożywić. Niech 

post w tym dniu nie będzie dla nas jedynie obowiązkiem, lecz niech stanie się wyrazem naszej miłości do Tego, który za nas 

oddał swoje życie. Zachęcamy również, by także w sobotę zachować wstrzemięźliwość w spożywaniu posiłku, co pozwoli 

nam z tym większą radością w sercu zasiąść do wielkanocnego stołu w niedzielny poranek.  

Liturgia Wielkiego Piątku /St.Thomas/ rozpocznie się o godz.19.00 Złożą  się na nią: liturgia słowa, adoracja krzyża i 

Komunia święta. 

5. Wielka Sobota jest dniem, w którym podobnie jak w Wielki Piątek nie sprawuje się Mszy św. Liturgia Wigilii paschalnej 

bowiem, sprawowana  wieczorem o g.20.30 /St.Mary &St.Peter/, jest już rozpoczęciem celebracji uroczystości 

Zmartwychwstania Pańskiego. Zakończymy ją procesją rezurekcyjną na zewnątrz kościoła. Proszę zabrać ze sobą świece, 

będzie też możliwość skorzystania ze świec parafialnych. 

W poniedziałek Wielkanocny będzie jedna Msza w St. Mary & St. Peter o g.11.00. 

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. 

Zapraszam na różaniec w środę o g.20.00 w kaplicy Miłosierdzia.  Zainteresowanych włączeniem się do Róż 
Różańcowych proszę o osobisty kontakt. Zmiana tajemnic w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy wieczornej o 
g.19.30.  

 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. 


