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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  Dziejów  Apostolskich  3,13-15.17-19 
PSALM: Wznieś ponad nami światłość Twoją Panie 
Czytanie z 1 Listu  św.  Jana Apostoła  2,1-5                                                           
Ewangelia według św. Łukasza 24,35-48 

                                                              LITURGIA        TYGODNIA   -   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  

                                                                                           4 Niedziela  Wielkanocna      B 

Niedziela 
 

22.04.2018 
 

St.Mary&St.Peter                                 
09.00 

O powrót do zdrowia, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej                                      
i  błogosławieństwo Boże dla Marty i całej jej rodziny 

St.Thomas                                                       
19.30 

O  zdrowie, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej  i  błogosławieństwo Boże 
dla Ludwika Mielec z okazji 1 rocznicy urodzin oraz dla rodzeństwa i całej 
rodziny od chrzestnych  

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 – 08.04.2018 - £ 422.53  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 spotkanie organizacyjne w celu przygotowania Festynu i Dnia Dziecka, w sali obok 

kościoła. 
1. Zmartwychwstały Jezus ukazał się przestraszonym, uciekającym z Jerozolimy uczniom, którzy nie potrafili Go rozpoznać. 

Poznali Go dopiero, gdy pisma im wyjaśniał i łamał dla nich chleb. 
2. Dzisiaj i przez cały tydzień chcemy pochylać się nad Pismem Świętym. W Tygodniu Biblijnym zachęcamy przede wszystkim 

do osobistej lektury słowa Bożego, a także do wzięcia udziału w różnych wydarzeniach zaplanowanych w naszej okolicy, które 

pomogą nam zgłębić prawdę o Bogu przemawiającym do swojego ludu w księgach Starego i Nowego Testamentu. 

3. Za tydzień, w Niedzielę Dobrego Pasterza, będziemy modlić się o nowe powołania do służby w Kościele: kapłańskie, 

zakonne i misyjne. 

4. Niech Zmartwychwstały oświeca swoim słowem każdy dzień życia solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia. 

 Środa - Zapraszam na różaniec o g.20.00 w kaplicy Miłosierdzia. Po różańcu spotkanie modlitewne Grupy 

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 –  nie ma Mszy św. i katechezy dla dzieci komunijnych. W tym dniu odbędą się rekolekcje organizowane przez 

parafię angielską |” Spirit on the Rock”. 

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  

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


fanty na loterię i zgłoszenie chętnych do upieczenia ciast oraz do włączenia się do opieki nad dziećmi i obsługi 
stanowisk.  

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 

Wyrazy wdzięczności 
Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze Ś.P. Krzysztofa Szczypty, pragniemy złożyć serdeczne 
podziękowania: Ks. Proboszczowi Wiesławowi za odprawione Msze święte i nabożeństwo pożegnalne w kaplicy 
zakładu pogrzebowego, wszystkim za przekazane wyrazy współczucia,  pomoc w tym trudnym dla nas czasie, za 
wszelkie ofiary złożone podczas zbiórek gorąco dziękujemy – żona  Marta z córkami i rodziną. Bóg zapłać ! 
 

              „Święta i zbawienna jest myśl modlić się za umarłych, aby od    grzechów  byli  uwolnieni”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2 Mach 12,45.  04.04.2018 odszedł do wieczności:   Ś.P.  ROBERT   IGNASIAK  L. 37 . Polećmy go Bożemu Miłosierdziu             

w naszych osobistych modlitwach ,  prosząc o życie wieczne i zbawienie  dla niego . Wyrażając rodzinie zmarłego głębokie 

współczucie w tym trudnym czasie obejmujemy ich także naszą pamięcią w modlitwie powierzając Maryi, patronce naszej parafii. 

Msza św. w jego intencji odbędzie się 27 kwietnia 2018 o g.19.00 w St. Mary & St. Peter Church. 

POCHYLENI NAD EWANGELIĄ.... SŁOWO. 

1. „Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba...”. Jako nie–Żydzi nie jesteśmy w stanie do 

końca zrozumieć wagi i znaczenia tych, wydawałoby się prostych, słów. Bóg Jahwe jest głęboko związany 

z narodem i historią Izraela. Jest Panem tej historii, jest Kimś kto tę historię tworzył. Przez patriarchów, 

proroków, królów wkroczył w historię Narodu Wybranego, aby w końcu przez osobę Jezusa Chrystusa 

wkroczyć w historię całego świata. To znaczy w osobiste dzieje każdego człowieka. 

Ta Boża ingerencja w historię jakże jest trudna do odczytania, jeśli to nie jest historia moja własna. 

Mojego kraju, mojej rodziny, mojego miasta. I dlatego trudne jest dla nas do zrozumienia, że w narodzie, 

który był tak blisko Jahwe, znaleźli się tacy, którzy jego Sługę Jezusa wydali na śmierć. Ale czy nie jest 

paradoksem, i to jeszcze większym, że Jezus Chrystus, którego poznałem, przyjąłem i z Nim się 

zaprzyjaźniłem, został przeze mnie gdzieś zepchnięty na dalszy plan. Bo przecież słowa: „Pokutujcie więc 

i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone” odnoszą się nie tylko do wydarzenia zdrady Jezusa 

z przed dwóch tysięcy lat, ale bardzo konkretnie odnoszą się do mnie, ale też i do ciebie, mój czytelniku. 

2. „Ten jest kłamcą...” Poznać Jezusa i nie zachowywać Jego przykazań, wydaje się, że jest to 

prawdziwy dramat dzisiaj chyba nie rzadki. Grzech niszczy naturę i najgłębszą strukturę wnętrza 

człowieka. Ktoś bardzo pięknie niedawno powiedział, że boimy się śmierci, boimy się cierpienia, ale 

swoich własnych grzechów się nie boimy. „Oczyść mnie Panie z grzechów przede mną ukrytych” (Ps 

19,13). „Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności” (1 J 1,5) – jestem, jesteśmy wezwani do 

życia w prawdziwej światłości. I co my z tym wezwaniem robimy? Zakopujemy skarb, rozbijamy gliniane 

naczynia, wysycha oliwa w naszych lampach... Jezus Chrystus, życie i zmartwychwstanie nasze 

przechodzi obok, a oczy nasze są na uwięzi. A jednak warto pamiętać, że nie ma takiego upadku, nie ma 

takiego odejścia, aby powrót był niemożliwy. Opowieść o Synu Marnotrawnym warto nosić w swoim 

sercu i o niej pamiętać. „O daj nam Panie natchnienie do wiary, która jest prawdziwą twórczością” – 

mawiał poeta. 

3.„Wy jesteście świadkami tego”. Wiara w zmartwychwstanie oparta jest na świadectwie tych, którzy 

widzieli pusty grób i tych, którym dane było spotkać Zmartwychwstałego Jezusa. „On wtedy oświecił ich 

umysły, tak aby rozumieli Pisma”. 

Ale jeśli i w historię mojego życia osobistego wkroczył Jezus, w taki czy inny sposób, to również i ja 

jestem wezwany, aby o tym mówić z pokolenia na pokolenie. Bóg Jahwe nie jest tylko „Bogiem Abrahama, 

Izaaka i Jakuba”, ale w osobie Jezusa Chrystusa stał się bliskim każdemu z nas. Bo stał się jednym z 

nas. Ta bliskość zobowiązuje. Wątpliwości są sprawą ludzką, ale czy można mówić o wątpliwościach w 

świetle wiary? Tylko grzech zamyka drogę do światłości. Jezus wyzwolił nas z lęku, strach zastąpił 

nadzieją, „że w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, 

począwszy od Jerozolimy”. 
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