
30.04.2017 Jersey Nr.18 

        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 2,14.22-28;PSALM: Ukaż nam Panie, Twoją ścieżkę życia; Czytanie z 1 Listu św. Piotra Apostoła 1,17-
21;Ewangelia według św. Łukasza 24,13-35 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   - 3 Niedziela  Wielkanocna   A 

   Niedziela 
  30.04.2017 
 

St.Mary&St.Peter                      
09.00 

+ Wiesław Ożóg od Eugenii i Krzysztofa Skarbek  

       St. Thomas 
            19.30 

Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o  błogosławieństwo Boże , 
zdrowie, światło Ducha Świętego i opiekę Matki Boże dla  Doroty Wilmont  
z okazji 30 urodzin od  rodziny 

 Poniedziałek 
   01.05.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

    Wtorek 
   02.05.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

      Środa 
 03.05.2017 
MBK Polski 

St.Mary&St.Peter 
            19.30 
Kaplica Miłosierdzia 

                                                                                                      Intencja wolna 

      Piątek 
   05.05.2017 

 St.Mary&St.Peter 
            19.00 

O błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej, potrzebne łaski dary Ducha 
Świętego i opiekę dla Polskich księży pracujących i posługujących na  
Jersey oraz za tych, którzy tutaj pracowali  

     Sobota 
   06.05.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna  

                                                                                            4 Niedziela  Wielkanocna        A 

   Niedziela 
  07.05.2017 
   Adoracja  
 

St.Mary&St.Peter                      
09.00 

W intencji wszystkich Rodaków żyjących i pracujących na Jersey oraz            
o pokój i błogosławieństwo w naszej Ojczyźnie  w dniu święta Polish 
Heritage Day od ks. Proboszcza  

       St. Thomas 
            19.30 

+ Edwarda w 3 rocznicę śmierci od córki i syna  

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 – 23.04.2017 - £ 464.55     Na  potrzeby parafii: Od pewnej rodziny/anonimowo/  £ 100.  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. Dziś jest trzecia niedziela Wielkanocy. Nadal przeżywamy okres radości płynącej z doświadczenia mocy Chrystusa 

zmartwychwstałego. Dzięki tej mocy stajemy się wolni od samych siebie, od krępujących schematów i przyzwyczajeń. Ta moc 

uzdalnia nas do kochania innych i tworzenia z nimi autentycznej wspólnoty – komunii. Okres od zmartwychwstania do 

wniebowstąpienia Pan Jezus poświęcił tym, których najbardziej umiłował. Spróbujmy wejść do tego grona, poczujmy się 

zaproszeni do bliskiego przebywania ze Zmartwychwstałym, które najlepiej realizuje się przez nasz pełny udział w Eucharystii.  

2. Nie zapominajmy, że źródłem naszej radości i mocy do ciągłego trwania przy Chrystusie, a jeśli odeszliśmy z powodu 

naszych słabości, do ciągłego powracania, jest Boże miłosierdzie. Zmartwychwstały Pan Jezus nie rozlicza Piotra z 

trzykrotnego zaparcia się Go, ale trzykrotnie pyta o miłość. I nasze grzechy, raz powierzone Bożemu miłosierdziu, stają się 

„błogosławioną winą”. Dlatego Kościół przypomina, że jeszcze jest stosowny czas na spowiedź św. i Komunię św. 

wielkanocną. 

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


3. Na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski w trzecią niedzielę Wielkanocy we wszystkich diecezjach w Polsce 

obchodzona jest Niedziela Biblijna, która rozpoczyna następujący po niej Tydzień Biblijny. Niedziela i Tydzień Biblijny to 

inicjatywy kierowane szczególnie do tych wiernych, którzy w sposób szczególny interesują się Pismem Świętym. Ale nie tylko 

do nich. Ponieważ w obecnym roku duszpasterskim skupiamy uwagę na naszym osobistym powołaniu do głoszenia Dobrej 

Nowiny w świecie, gdzie znajdziemy lepsze źródło poznania Bożej ekonomii zbawienia, jeśli nie w Biblii. Zatem nie tylko 

dzisiaj, w Niedzielę Biblijną oraz w ciągu tego rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego wczytujmy się z ochotą i rozważajmy 

słowo Boże, zwłaszcza zawarte na kartach Ewangelii. 

4. Dzisiejsza niedziela jest też Ogólnopolską Niedzielą Modlitw za Kierowców i wszystkich poruszających po drogach. Niech 

nasza wspólna modlitwa zaowocuje rozwagą, większym rozsądkiem i mądrością w czasie naszych pieszych, rowerowych czy 

samochodowych wojaży. Prośmy o to Bożą Opatrzność przez wstawiennictwo św. Krzysztofa, patrona kierowców 

i podróżujących.  

5. W najbliższy poniedziałek rozpocznie się miesiąc w szczególny sposób poświęcony Maryi. Nabożeństwa majowe w 

środy i piątki po Mszy wieczornej  oraz w niedzielę przed Mszą wieczorną. To w szkole Maryi uczmy się całkowitego 

oddania Panu Bogu i braciom. Zadbajmy o Jej wizerunki w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach. Rodzinnie 

gromadźmy się przy nich na śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, różaniec czy wieczorny Apel jasnogórski.  

6. Dzień 1 maja jest także Świętem Pracy. Naszymi modlitwami przez wstawiennictwo św. Józefa Rzemieślnika obejmiemy 

szczególnie osoby i rodziny borykające się z problemem bezrobocia i z dramatyczną sytuacją materialną. Nie opuszczajmy 

żadnej okazji, aby prosić tego patrona o wrażliwość sumień i ład moralny w naszym życiu rodzinnym i społecznym. 

7. We wtorek, 2 maja, przypada doroczny Dzień Polonii i Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Modlitwą ogarniemy 

wszystkich rodaków żyjących poza granicami naszej Ojczyzny. Nie zapomnijmy też o wywieszeniu flag, by w ten sposób 

zademonstrować nasze przywiązanie do barw narodowych.  

8. W środę, 3 maja, będziemy przeżywali uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej patronki 

naszej Ojczyzny. Uroczyście ponowimy też Akt oddania Polski pod opiekę Matki Bożej. 
9. Natomiast w sobotę, 6 maja, w liturgii uczcimy Apostołów Filipa i Jakuba, którzy czerpiąc moc z Chrystusa, udowodnili, że 

nawet słaby człowiek jest w stanie poświęcić się głoszeniu Ewangelii. 

10. Nie zapominajmy też o przypadających w tym tygodniu pierwszym czwartku, pierwszym piątku i pierwszej sobocie 

miesiąca. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:*2 V – św. Atanazy (295-373), biskup Aleksandrii, doktor Kościoła, 

wybitny nauczyciel wiary.*4 V – św. Florian (†304), męczennik z początku IV wieku, patron strażaków. 

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

2 Mach 12,45. Z  naszej  wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności: 18.04.2017  Ś.P.  RAFAŁ JAGŁA  L. 41 .                           

Pogrzeb   odbędzie się 04.05.2017 o g. 10.45 w Jersey Crematorium, Westmount Road, JE2 3LP, St.Helier.  Polećmy go Bożemu 

Miłosierdziu  w naszych osobistych,  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. 

Środa - Zapraszam na różaniec o g.20.00 w kaplicy Miłosierdzia. Po różańcu spotkanie modlitewne grupy 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.17.30. Katecheza dla dzieci przygotowujących się do I Komunii  świętej.  
*Wszystkich naszych Rodaków, którzy chcą należeć do naszej Parafii serdecznie  zapraszam i proszę o wypełnienie 

przygotowanego  formularza i zwrócenie go w dowolnym czasie. 

7 maja 2017,  będzie zbierana druga taca dla księdza Pawła i  na pokrycie kosztów zastępstwa podczas wakacji oraz 

wrześniowych rekolekcji kapłańskich . Bóg zapłać za ofiary. 

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/kosz jest wystawiony przed 
Mszą święta, można także je  zostawić w zakrystii/ i zgłoszenie chętnych do upieczenia ciast oraz do włączenia się do 
opieki nad dziećmi i obsługi stanowisk.  
                                                                6 - 7  maja 2017- POLISH HERITAGE DAY !!!    
     Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej- Arkady Rzegocki zwrócił 
się do polskich parafii, konsulatów, organizacji, polskich szkół, zachęcając do wzięcia udziału w obchodach Polish Heritage Day 
6-7 maja 2017 we wszystkich polskich ośrodkach.  
   Nasza obecność w tym kraju stanowi  znaczący  wkład w jego rozwój, wzbogacamy bowiem jego kulturę, wzmacniamy 
gospodarkę, inni czerpią z naszych umiejętności i wyznawanych wartości,  w tym szeroko docenionego szacunku do pracy. 
   Ustanowienie takiego Polskiego Dnia zapewni nam widoczność oraz lepsze relacje wśród lokalnych społeczności z którymi 
obcujemy na co dzień. Połączmy się w polskości stając się ambasadorami Polski. Zatem pierwszy weekend po święcie Konstytucji 
3 Maja,  w tym roku są to 6 i 7 maja będzie polskim świętem w całym kraju. 
    Celem projektu  jest świętowanie Dnia Polonii i Polaków za granicą oraz Dnia Flagi RP, przypadające 2 maja, oraz święta 
Konstytucji 3 Maja a także: integracja polskiej społeczności w wymiarze lokalnym oraz  ogólnokrajowym, pokazanie wkładu oraz 
potencjału, jakie prezentują Polacy w Zjednoczonym Królestwie, podzielenie się kulturą, kuchnia, gościnnością z naszymi 
sąsiadami wszędzie tam gdzie jesteśmy, pokazanie, że Polacy są otwarci i tolerancyjni, oraz, że pozytywnie wpływają na rozwój 
miejsc, gdzie żyją i pracują. 


