
                                                                                                             22.04.2018 Jersey Nr.16 

        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 4,8-12  
PSALM: Kamień wzgardzony stał się fundamentem  
Czytanie z 1 Listu  św.  Jana Apostoła  3,1-2                                                           
Ewangelia według św. Jana 10,11-18 

                                                              LITURGIA        TYGODNIA   -   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   

 Poniedziałek 
   23.04.2018 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

O rozwiązanie trudnej sprawy, pokój serca, zgodę, zdrowie i potrzebne 
łaski dla pewnej osoby  

     Wtorek 
   24.04.2018 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

      Środa 
   25.04.2018 

St.Mary&St.Peter 
            19.30 
Kaplica Miłosierdzia 

O zdrowie, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i  błogosławieństwo Boże 
dla  Mai  Rożek  z okazji  2 rocznicy urodzin  od babci                                                                                             

      Piątek 
  27.04.2018 

   St.Mary&St.Peter 
            19.00 

+ Robert   Ignasiak  

Sobota                     
   28.04.2018 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

                                                                                           5 Niedziela  Wielkanocna      B 

Niedziela 
 

29.04.2018 
 

St.Mary&St.Peter                                 
09.00 

+ Krystyna Matoga  w 6 rocznicę śmierci  od córek z rodzinami  

St.Thomas                                                       
19.30 

Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz o 
błogosławieństwo Boże, zdrowie  i opiekę Matki Bożej dla Dominiki                      
i Kamila Święch z okazji 20  rocznicy ślubu  

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 – 15.04.2018 - £ 387.75  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. Pan Jezus sam siebie nazywa Dobrym Pasterzem, który daje swoje życie za owce. Wypełnił to całkowicie, 

ofiarując siebie na ołtarzu krzyża. Po swoim zmartwychwstaniu przekazał misję pasterską tym, których sam wybiera, 

aby ją wypełniali aż po krańce świata i aż do końca czasu. 

2. Dzisiaj rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele. Codziennie będziemy prosić o nowych 

kapłanów, misjonarzy, osoby konsekrowane. Będziemy modlić się, aby wezwani przez Pana żniwa ochotnym sercem 

przyjęli powołanie, a także, aby rodziny wspierały tych, których Pan sobie wybrał. Niech błogosławieństwo nowych 

powołań spocznie również na naszej wspólnocie parafialnej. 

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


3. Jutro, w uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, modlimy się za naszą Ojczyznę.  

4. W środę przypada święto św. Marka, Ewangelisty. Jest to tradycyjnie dzień modlitw o urodzaje.  

5. W przyszłą niedzielę zapraszamy do wspólnej modlitwy wszystkich użytkowników dróg w dniu modlitw za 

kierowców.  

6. Dobry Pasterz niech prowadzi solenizantów i jubilatów tego tygodnia. 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

*23 IV – św. Wojciech (ok. 956-997), biskup Pragi, misjonarz wśród Prusów, męczennik za wiarę, patron Gniezna 

i Polski.  

* 25 IV – św. Marek (I w.), pochodzący z Jerozolimy towarzysz wypraw misyjnych św. Piotra i św. Pawła, autor 

drugiej Ewangelii kanonicznej. 

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 St.Mary & St.Peter / I próba, proszę zabrać wszystkie teksty/. 
 

29 kwietnia 2018 po Mszy o g.9.00 spotkanie organizacyjne w celu przygotowania Festynu i Dnia Dziecka, w 

sali obok kościoła. 

ROSARY ON THE COAST 
29 kwietnia w niedzielę o g.15.00 tysiące katolików zgromadzą się modląc się o pokój i wiarę. Na Jersey będą trzy miejsca 
modlitwy: Le Hocq/ blisko Conway Tower., West Park/ blisko La Fregate/ i Corbiere/wokół niemieckich bunkrów/. Parafia  angielska 
i Knights of St Columba zapraszają wszystkich  do wspólnej modlitwy. 
 

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.  
 

Pochyleni  nad Ewangelią – Pasterz.      

  Eucharystyczna pasza i pastwiska Biblii dają pokarm na życie wieczne. W tych dwóch pokarmach wyraża się troska 

Boga o nasze wybawienie. Pasterz, do którego porównuje się Jezus, nie jest bosym pastuszkiem, beztrosko 

przygrywającym swej trzodzie kojące nuty, ale jest kimś, kto oddaje życie za owce. Który pasterz z karpackich wzgórz 

oddałby życie za stado owiec? Zbawić, to uratować komuś życie, poświęcając własne. Chrystus ODDAŁ swoje życie, 

a nie UMARŁ. Umrzeć to jedynie być pozbawionym życia własnego i nikomu przez to nie uratować życia. Oddać 

życie można tylko za kogoś. Bóg przede wszystkim jest życiem wiecznym, a dzieląc się życiem, konsekwentnie 

dopuścił nas do wieczności. Dosłownie napisano, że Jezus KŁADZIE albo UMIESZCZA swoje życie za znane Mu osoby. 

Józef z Arymatei ulokował w swoim grobie martwe ciało Chrystusa. Stało się to wytłumaczeniem sekretu tego 

wyrażenia Jezusa: KŁADĘ SWOJE ŻYCIE! Józef z Arymatei stał się przez to interpretacją człowieka z przypowieści, 

który budował dom i wkopał się głęboko w skałę, a w owej głębi umieścił fundamentalny kamień. Burze, deszcze 

ani wiatry nie zniszczyły tego domu. Mieć w fundamencie swojego życia śmierć Syna Bożego, który zmartwychwstał, 

to mieć nadzieję na własne zmartwychwstanie. Tylko czy położyłem śmierć Chrystusa u fundamentów mego 

bytowania? Jak się to w ogóle czyni? Piotr mówi do przełożonych ludu o Chrystusie jako kamieniu węgielnym, w 

którym jedynie jest zbawienie. Zbudować swoje życie na śmierci Chrystusa to coś więcej, niż tylko zbudować się 

Jego przykładem. 


