
9.05.2021 Jersey Nr.19 

        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 10, 25-26. 34-35. 44-48; 
PSALM: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie; 
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła 4, 7-10; 
Ewangelia według św. Jana 15, 9 – 17; 

                                    LITURGIA   TYGODNIA – 6 Niedziela Wielkanocna  – ROK B 

   Niedziela 
  9.05.2021 
 

St.Mary&St.Peter’ 
            

9.00 

W intencji Hani Zamoyskiej z okazji 6 rocznicy  urodzin o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

18.00 

Dziękczynna za 16 lat pobytu na Jersey i z okazji 50 rocznicy urodzin 
Henryka o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi 

Poniedziałek 
  10.05.2021 

 
7.15 

Intencja wolna 

Wtorek 
   11.05.2021 

 

           

7.15 
 

Śp. Stanisław Gabara w 15 rocznicę śmierci 

Środa 
12.05.2021 

 

 
7.15 

           

Intencja wolna 

Czwartek 
13.05.2021 

 

           
              7.15 

Intencja wolna 

Piątek 
  14.05.2021 
Św. Macieja 

Apostoła 

 

 
19.00 

Intencja wolna 

Sobota 
15.05.2021 

 
18.00 

W intencji męża o wszelkie potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego  – ROK B 

Niedziela 
 

16.05.2021 

St.Mary&St.Peter’ 
 

 

9.00 

Śp. Janina i Edward Powroźnik 

 
18.00 

 

W intencji Panu Bogu wiadomej 

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 – 2.05.2021 - £ 533.00.  Na  potrzeby parafii na konto – 20.00 £ 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 1umer: 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/


Drodzy Parafianie 

1. Msze święte odprawiane są w kościele St. Mary and St. Peter przy Wellington Road: 

- od poniedziałku do czwartku o godz. 7.15 

- w piątek o godz. 19.00,  

po jej zakończeniu adoracja Najświętszego Sakramentu     i możliwość spowiedzi św. 

- w sobotę o godz. 18.00 (liturgia niedzielna), 

- w niedzielę o godz. 9.00 i godz. 18.00. 

Dystans społeczny został zniesiony. Obowiązują jedynie maseczki podczas uczestnictwa we Mszach 

świętych. 

2.  Miesiąc maj – szczególnie poświęcony Matce Bożej. 

Zachęcam do codziennej modlitwy Litanią Loretańską.  

W każdy piątek w czasie adoracji zapraszam na 

Nabożeństwo Majowe ku czci Matki Bożej – śpiewając 

Litanię Loretańską. 

 

3. W piątek katecheza dzieci przygotowujących się  

do I komunii św. w kościele St. Thomas: 

I grupa – 16.30 

II grupa – 17.30 

4. Proszę dziś o wsparcie finansowe Fundacji Jana Pawła II – II kolekta. Zajmuje się ona dofinansowaniem 

edukacji i studiów zdolnej młodzieży pochodzącej z uboższych rodzin w naszej Ojczyźnie.  Bóg zapłać!  

 

POCHYLENI NAD SŁOWEM ŻYCIA 

Miłość, którą Jezus okazał nam przez swoje życie, nauczanie i los, nie tylko jest heroicznym przykładem 

ludzkiej miłości. Zwracając się do swoich uczniów i wyznawców, Jezus ukazał jej rzeczywiste źródło, z 

którego czerpie ona życiodajną moc: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem”. Jezus dzieli 

się z nami miłością, którą otrzymał od Ojca. Wzgląd na to nadaje wierze i moralności chrześcijańskiej 

absolutnie wyjątkowy charakter. Wynika on ze szczególnej więzi chrześcijanina z Bogiem, możliwej i 

dostępnej dzięki szczególnej przynależności do Chrystusa. Nasze posłuszeństwo wobec Chrystusa 

odwzorowuje Jego posłuszeństwo wobec Ojca. Chrześcijaństwo nie jest jedną z wielu religii, lecz jest 

religią jedyną, która niesie możliwość prawdziwego zjednoczenia z Bogiem oraz otrzymania daru 

zbawienia i życia wiecznego.  

 

W takiej perspektywie nowego znaczenia nabiera też 

miłość bliźniego – jest nie tylko przejawem zbratania 

ludzkości i współudziału w tym samym człowieczym 

losie, lecz czymś znacznie więcej. Wyraża się w trwaniu 

w miłości, którą obdarował nas Bóg, i w zachowywaniu 

przykazań – w nich objawia się Jego święta wola. 

Wierność Bogu jest kamieniem węgielnym nowej 

solidarności ludzi, w której znajduje wyraz pragnienie 

naśladowania Chrystusa. Na czym ono polega? Na tym, żeby wziąć sobie do serca i prosić Boga o moc w 

dochowaniu wierności słowom, które ujmują sedno dokonanego przez Niego dzieła zbawienia: „Nikt nie 

ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. 


