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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: Jacek Małecki tel. 07797 778 786                                                                                         

                                              e-mail: jacter24@gmail.com  ; www.parafiajersey.org.uk 
 
Czytanie z Dziejów Apostolskich 6, 1-7; 
PSALM: Okaż swą łaskę ufającym Tobie; 
Czytanie z Pierwszego Listu do św. Piotra Apostoła  2, 4-9; 
Ewangelia według św. Jana 14, 1 – 12  ; 

                     LITURGIA        TYGODNIA   -  5  NIEDZIELA WIELKANOCNA  ROK A 

   Niedziela 
  10.05.2020 
 

 

St.Mary&St.Peter’ 
            

 

Śp. Jan Magda 

 Poniedziałek 
   11.05.2020 

St.Mary&St.Peter’ 
         

 

W intencji Anny Kozioł z okazji urodzin  o zdrowie, Boże 
błogosławieństwo i opiekę Maryi 

Wtorek 
    12.05.2020 
 

St.Mary&St.Peter’ 
                    

W Intencji Anny z okazji urodzin o dary Ducha Świętego od rodziny 
Marzeny i Pawła 

Środa 
13.05.2020 

 

St.Mary&St.Peter’ 
           

             

Intencja wolna 

Czwartek 
14.05.2020 

 

St.Mary&St.Peter’ 
             
        

Intencja wolna 

   Piątek 
  15.05.2020 
    

St.Mary&St.Peter’ 
 

          

Intencja wolna 
 
 

Sobota 
16.05.2020 

St.Mary&St.Peter’ 

 

 

Intencja wolna 
 

 6 NIEDZIELA WIELKANOCNA ROK A 

   Niedziela 
  17.05.2020 
   
 

St.Mary&St.Peter’ 
            

             
 

O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Hani w dniu 5 rocznicy 
urodzin od rodziców i siostry 

Wszystkich naszych Rodaków, którzy chcą należeć do naszej Parafii serdecznie  zapraszam i proszę o wypełnienie 

przygotowanego  formularza i zwrócenie go w dowolnym czasie.  

*W  każdą niedzielę można nabyć tygodnik katolicki  „Gość Niedzielny” w cenie Ł 2.00. Dziękuję 

firmie transportowej  J&M za dostarczenie czasopisma dla naszej parafii. 

OFIARY: Ofiary dla  parafii – 3.05.2020 - £ 275.00,   Na  potrzeby parafii –     Jeżeli ktoś z  Parafian pragnie złożyć ofiarę 

czekiem/na dowolny cel parafialny/, prosimy go wypisać na – P.C.M. JERSEY.  Można też wpłacić bezpośrednio na konto: 

Polish Catholic  Mission  Jersey: Account number: 02034502, sort code: 30-94-57. Wszystkim ofiarodawcom składam 

serdeczne podziękowanie za  złożone ofiary na nasze cele parafialne. Bóg zapłać. 

                                                               ***  OGŁOSZENIA      DUSZPASTERSKIE ***  

 

 

 

 

mailto:jacter24@gmail.com
http://www.parafiajersey.org.uk/


1. Kochani Parafianie. Jak wiecie, w związku sytuacją pandemii, zgodnie z wytycznymi, Msza św. może być 

sprawowana jedynie bez udziału wiernych.  Codziennie odprawiam Mszę świętą łącząc się z Wami w tym trudnym 

dla nas doświadczeniu. Eucharystię będę sprawował zgodnie z intencją ofiarodawców. Jest też możliwość 

zamówienia intencji Mszy Św.  telefonicznie.    

W każdą niedzielę, aż do odwołania,  będę  sprawował Mszę świętą o godzinie 14.00 online. Uwaga: co niedziela 

inny link. Zatem zapraszam do naszej duchowej łączności, do  duchowego przyjmowania Komunii  Świętej, do 

wzajemnego wsparcia i pomocy.  

 Bądźmy pełni wiary i zaufania że Bóg jest za nami. Powierzam Was opiece naszej patronki Królowej Polski.  Proszę 

o modlitwę za mnie. Jezu Ufam Tobie! - Ks. Jacek 

 

Gdyby ktoś potrzebował jakiejkolwiek pomocy jestem dla Was. Tel. 07797 778 786        

2. Jest możliwość wparcia finansowego naszej parafii.   Można ofiary wpłacić bezpośrednio na konto: Polish Catholic  

Mission  Jersey: Account number: 02034502, sort code: 30-94-57.     Bóg zapłać za Waszą troskę, 

odpowiedzialność i ofiarność w tych trudnych okolicznościach w jakich na przyszło żyć.      

Na każdą celebrację wchodzimy przez podany link na stronie parafii tuż przed jej rozpoczęciem 

                

3. Katechez dla dzieci przygotowujących się do I komunii św. online w każdy piątek o godzinie 17.00 

Rozpoczęliśmy miesiąc maj, miesiąc maryjny. Niech będzie on tradycją naszych przodków uświęcony 

codzienną modlitwą Litanii Loretańskiej.  

Pochyleni nad Ewangelią ( J 14, 1 – 12) : 

Jezus żegna się z apostołami. Zwrócę uwagę, z jaką czułością i troską zwraca się do nich. Zna do głębi ich serca. 
Jest wrażliwy na ich przeżycia: „Niech się nie trwoży serce wasze” (w. 1). 

Z uwagą będę słuchał słów Jezusa. Pomyślę, że mówi wprost do mnie. Zna obecny stan mojego serca. Jakie uczucia 
odnajduję w tej chwili w moim wnętrzu? Czego w życiu boję się najbardziej? Spróbuję zawierzyć Jezusowi to 
wszystko, co odbiera mi poczucie bezpieczeństwa i wywołuje lęki. 

Jezus opowiada mi o wieczności. Mówi mi, że jest dom, w którym oczekuje mnie Ojciec. Jakie myśli i uczucia budzą 
się we mnie, gdy spontanicznie zaczynam rozważać o wieczności? Czy potrafi ę wyobrazić sobie Boga jako Ojca, 
który oczekuje mnie z tęsknotą? 

Jezus, który zna serca apostołów, uświadamia im prawdę, że nie znają Ojca, nie mają o Nim prawdziwego 
wyobrażenia (ww. 7-10). Jaki jest mój obraz Ojca? Czy wywołuje on we mnie uczucia ciepła, miłości, 
bezpieczeństwa? Czy mój obraz Ojca nie wywołuje we mnie negatywnych uczuć. Czy potrafi ę wyobrazić sobie 
siebie jako dziecko tulone w ramionach Ojca? 

Jezus mówi, że pomoże mi odnaleźć prawdziwy obraz Ojca. On, który sam jeden wie, jak cudowne i pełne dobroci 
jest oblicze Ojca. Chce, abym i ja Go poznał. Chce być moją drogą do Ojca. Będę więc prosił jak Filip, z pokorą i 
szczerością: „Panie, pokaż mi Ojca” (w. 9). 

Poproszę Jezusa, aby moje uczucia przeniknął swoimi uczuciami do Ojca, abym mógł pragnąć Ojca Jego 
pragnieniami, aby nauczył mnie zbliżać się do Ojca jak dziecko. Będę powtarzał: „Ojcze nasz...”. 

Krzysztof Wons SDS/Salwator 

 

 

Przekazuję Wam również słowa Papieża Franciszka, które odczytał  i polecił do odmawiania wszystkim, którzy 

uczestniczą ze swego domu we Mszy św. transmitowanej przez Internet lub inne media.  

Nazwał ją “Aktem Komunii św. duchowej”. 

Oto pełny tekst tej niezwykłej choć krótkiej modlitwy: 

 

  

Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skruszone serce, 



 

uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności. 

 

Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, niewysłowionej Eucharystii. 

 

Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł. 

 

Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu. 

 

Przyjdź do mnie, O mój Jezu, kiedy ja, ze swojej strony, przychodzę do Ciebie! 

 

Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci. 

 

Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję. Amen 


