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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  10,34-43 
PSALM:W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy 
Czytanie z 1 Listu św. Pawła Apostoła do  Koryntian 5,6-8                                                                 
Ewangelia według św. Jana 20,1-9 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -  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 

 Poniedziałek 
Wielkanocny 
   17.04.2017 

St.Mary&St.Peter 
            11.00 

 O błogosławieństwo Boże , potrzebne łaski zdrowie i opiekę  dla  Mai  
Rożek z okazji  1  rocznicy urodzin od rodziców oraz o  opiekę Maryi dla 
rodziców i babci                                                                                                 

    Wtorek 
   18.04.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

      Środa 
 19.04.2017 

St.Mary&St.Peter 
            19.30 
Kaplica Miłosierdzia 

O błogosławieństwo Boże , potrzebne łaski zdrowie i opiekę  dla  Anieli 
Padalec-Caffrey   z okazji  urodzin 

      Piątek 
   21.04.2017 

 St.Mary&St.Peter 
            19.30 

O błogosławieństwo Boże , potrzebne łaski zdrowie i opiekę  dla  
Zygmunta Kukułki z okazji  urodzin od syna Stanisława  

     Sobota 
   22.04.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

 O błogosławieństwo Boże , potrzebne łaski zdrowie i opiekę  dla  Anieli 
Padalec-Caffrey i Brian Caffrey oraz całej rodziny z Bradford  

                                                                                             Niedziela   Miłosierdzia        A 

   Niedziela 
  23.04.2017 
 

St.Mary&St.Peter                      
09.00 

+ Krystyna Matoga  w 5 rocznicę śmierci od córki z rodziną  
CHRZEST: OLIVIER  GRASZK 

       St. Thomas 
            19.30 

+ Iwan Sobejko + Bożena i Wilhelm Ćwiok  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 – 09.04.2017 - £ 803.54  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 ***   

1. W ten radosny dzień zmartwychwstania Jezusa Chrystusa przyszliśmy do naszego parafialnego kościoła, aby wyśpiewać 

radosne Alleluja. Chcemy razem z całym stworzeniem dziękować za dzieło odkupienia, za Chrystusowe zwycięstwo nad 

śmiercią, grzechem i szatanem. Tak jak niewiasty i Apostołowie, biegniemy do grobu, który jest pusty, próbujemy zrozumieć 

to, co się wydarzyło tej nocy i poranka i chcemy wołać: „Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja!”.  

2. Pragnę podziękować wszystkim za przygotowanie liturgii i za piękne  przeżycie  tych najważniejszych świąt 

chrześcijańskich,  czas Triduum Paschalnego i Wielkanocy: scholii, ministrantom i lektorom oraz wszystkim  za czynny 

i żywy udział w liturgiach minionych dni. Niech Wam wszystkim dobry Bóg wynagrodzi obfitością swojej łaski. 
3. Jutro obchodzimy drugi dzień świąt i drugi dzień w oktawie Wielkanocy – Wielkanocny Poniedziałek. Liturgiczny okres 

Wielkanocy będzie trwał aż do Zesłania Ducha Świętego – Zielonych Świąt. Ten pierwszy tydzień Wielkanocy ma tak 

uroczysty charakter, że nie obchodzimy w tym czasie żadnych innych uroczystości. W ten sposób Kościół podkreśla 

fundamentalne znaczenie zmartwychwstania Chrystusa dla chrześcijaństwa. Cieszmy się więc i radujmy największym cudem 
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Pana Jezusa, który na powrót otwiera nam bramy nieba. Liturgia najbliższych dni zaprasza nas na spotkanie ze 

zmartwychwstałym Panem, przynagla nas do związania z Nim całej swojej egzystencji, do odkrycia w Nim najgłębszej prawdy 

o nas samych i o naszej misji głoszenia Jego królestwa. Nie żałujmy czasu na Eucharystię, która jest ciągle tą samą paschalną 

Ofiarą Chrystusa. 

4. Przyszła niedziela, przypadająca 23 kwietnia, kończy oktawę Wielkanocy. To tak zwana niedziela przewodnia lub biała, a z 

ustanowienia Kościoła niedziela Miłosierdzia Bożego. Jej sercem, oprócz Eucharystii, będzie nabożeństwo do miłosierdzia 

Bożego. Dobrym przygotowaniem do tej niedzieli będzie codzienne odmawianie Koronki do miłosierdzia Bożego. 

Przypomnijmy, że nabożeństwo do miłosierdzia Bożego nierozerwalnie łączy się z osobą św. Siostry Faustyny Kowalskiej. 

Święty Jan Paweł II powiedział o niej: „Ta prosta zakonnica przybliżyła Polsce i światu paschalne orędzie Jezusa Miłosiernego. 

W tej godzinie dziejów wołamy o miłosierdzie Boże. Pascha jest to przyjście i zmartwychwstanie Chrystusa. Jest to paschalne 

objawienie się miłosierdzia Bożego”. 

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.  
Piątek - g.17.30. Katecheza dla dzieci przygotowujących się do I Komunii  świętej. 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. 

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. 

„On jest Tym, który okrył hańbą śmierć, a diabła pozostawił w nieutulonym żalu jak Mojżesz faraona. 
To On zranił nieprawość, a niesprawiedliwość pozbawił potomstwa, jak Mojżesz Egipt. On jest Tym, 
który nas wywiódł z niewoli na wolność, z ciemności do światła, ze śmierci do życia, spod władzy 
tyrana do wiecznego królestwa i uczynił nas nowym kapłaństwem oraz ludem wybranym na wieki. 
On jest Paschą naszego zbawienia. To On w wielu musiał znosić wiele. W Ablu został zabity, w Izaaku 
związano Mu nogi, w Jakubie przebywał na obczyźnie, w Józefie został sprzedany, w Mojżeszu 
podrzucony, w baranku paschalnym zabity, w Dawidzie prześladowany, w prorokach zelżony. Poczęty 
w łonie Dziewicy, zawieszony na drzewie krzyża, pogrzebany w ziemi zmartwychwstał i wstąpił na 
wysokości niebios.” Fragment Homilii paschalnej Melitona z Sardes 

     Niechaj przeżywanie tajemnic Paschalnych, pogłębi naszą wiarę, umocni ufność w zwycięstwo Tego, Który został 

właściwie rozpoznany przy "Łamaniu Chleba" , napełni miłością - która wszystko przetrzyma, abyśmy całym sercem 

wyśpiewali radosne Alleluja, I wsparci łaską Ducha Świętego świadczyli, że Jezus prawdziwie ZMARTWYCHWSTAŁ. 

    Niech nasze życie będzie radosnym pielgrzymowaniem do słonecznej Galilei , gdzie wciąż czeka Zmartwychwstały 

Pan  i pokrzepia nas słowami" Nie bójcie się Jam zwyciężył świat". Zdrowych, pogodnych i pełnych Chrystusowego 

pokoju świąt życzy  Drogim Parafianom –  ks. Proboszcz  Wiesław Duracz  

ZMARTWYCHWSTAL !!!!  - Było jeszcze ciemno, gdy Maria Magdalena udała się do Jego grobu i zobaczyła odsłonięty kamień. Nie 
wiedziała, co się mogło stać. Postanowiła zawiadomić tych, którzy się z Nim przyjaźnili. Reakcja była natychmiastowa: „Biegli oni obydwaj 
razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył do grobu pierwszy. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna . . . Nadszedł potem 
także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę . . . Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie 
rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych”. Wielkanoc, to święto radości, zwycięstwa Chrystusa nad złem i 
beznadziejnością. Zmartwychwstanie Chrystusa nabiera w naszych oczach nowego blasku, to ciągłe nasze powstawanie z jakiejś martwoty 
w oparciu o tamto zmartwychwstanie, to ciągły powrót do młodości, ciągłe nasze odnawianie się w Ewangelii, w wierze. Zestarzało się w nas 
chrześcijaństwo – nie Ewangelia, ale nasze rozumienie i przeżycie chrześcijaństwa. Istotne źródła życia chrześcijańskiego stały się dla wielu 
pustymi obrzędami. Niejeden znudzony formalizmem swojej religijności przestaje praktykować i dochodzi do ateizmu, bo mu chrześcijaństwo 
zwietrzało, a więc je wyrzucił i podeptał. Nie znał chrześcijaństwa, choć był chrześcijaninem, nie rozumiał chrztu, choć był ochrzczonym, 
później powie, że jest niewierzącym, to trzeba będzie raczej rozumieć że jest niewiedzący. Badania nad polską religijnością stają się 
swoistym ostrzeżeniem. Zaledwie 18% Polaków, określających się jako wierzący, potrafi wymienić imiona ewangelistów. Sondaż wskazuje, 
że 43% głęboko wierzących Polaków jest zdania, że można się wyspowiadać z grzechu pierworodnego. Jedna trzecia z tej grupy jest w 
stanie wymienić dziesięć przykazań. Żadnego przykazania nie zna 27% badanych. Ci zaś, którzy tylko fragmentarycznie pamiętają dekalog, 
najczęściej (61%) wymieniają „nie kradnij” i (60%) „nie cudzołóż”. Wśród badanych 16% wierzących włącza do Pisma Św. katechizm. 
Niektórzy twierdzą, że w skład Biblii wchodzą . . . Gorzkie Żale . . . Niestety, smutna jest ta statystyka . . . Ktoś powie że to tylko sondaże, a 
one są niewiarygodne. Owszem, sondaże może nie do końca są wiarygodne, ale starają się coś znaczącego wskazać i myślę, że nie są 
bezzasadne. Tym bardziej potrzeba świadków wiary w Zmartwychwstanie. Potrzeba w Polsce, w Ameryce, w Europie, w świecie, w 
rodzinach. Wielkanoc to święto wiary, ufności i życia! To dążenie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi — jak napisał św. Paweł w 
liście do Kolosan. Wielkanoc to radość, że nienawiść została pokonana przez Miłość. Wielkanoc to nadzieja, że życie zawsze ma sens . . . 
Wielkanoc to przekonanie,  że nie ma rzeczy niemożliwych . . . Wielkanoc to życzenia dobra, ciepła i radości . . . 


