8.05.2022 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 13, 14. 43-52;
PSALM: My ludem Pana i Jego owcami;
Czytanie z Apokalipsy św. Jana Apostoła 7, 9. 14b-17;
Ewangelia według św. Jana 10, 27-30;

LITURGIA TYGODNIA – 4.NIEDZIELA WIELKANOCNA – ROK C
Niedziela
St.Mary&St.Peter’ W intencji Stanisława Kukułka w dniu 50 rocznicy urodzin i imienin oraz
z podziękowaniem za 18 lat na Jersey o zdrowie i Boże błogosławieństwo
9.00
St. Thomas
Śp. Krystyna Swoboda
8.05.2022
18.00
Poniedziałek
St.Mary&St.Peter’ W intencji Panu Bogu wiadomej
9.05.2022
7.15
Wtorek
10.05.2022

St.Mary&St.Peter’
7.15

Intencja wolna

Środa
11.05.2022

St.Mary&St.Peter’
19.00

W intencji Panu Bogu wiadomej

Czwartek
12.05.2022

St.Mary&St.Peter’

Piątek
13.05.2022

St.Mary&St.Peter’
19.00

Intencja wolna

Sobota
14.05.2022

St.Mary&St.Peter’
18.00

Intencja wolna

Niedziela
15.05.2022

Intencja wolna

7.15

5.NIEDZIELA WIELKANOCNA – ROK C
St.Mary&St.Peter’ Śp. Kenesy
9.00
St. Thomas
18.00

Intencja wolna

Wszystkich naszych Rodaków, którzy chcą należeć do naszej Parafii serdecznie zapraszam i proszę o wypełnienie
przygotowanego formularza i zwrócenie go w dowolnym czasie.
OFIARY: Ofiary dla parafii – 1.05.2022 – 466 £. Na potrzeby parafii na konto – 75 £. Ofiary na Biuro PMK – 381 £. 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 ***

Drodzy Parafianie
Msze święte odprawiane są w kościele St. Mary and St. Peter przy Wellington Road:
- w poniedziałek, wtorek i czwartek o godz. 7.15
- w środę o 18.30 modlitwa różańcowa i o 19.00 Msza święta, Krąg Biblijny
- 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 w St. Mary and St. Peter i o godz. 18.00 w St. Thomas
Istnieje możliwość kontaktu ze mną w jakichkolwiek sprawach duszpasterskich:
Ks. Jacek Małecki tel. 07797778786

CHWALCIE ŁĄKI UMAJONE…
1. Rozpoczynamy maj – miesiąc
maryjny. W każdy piątek po
Mszy św. nabożeństwo
majowe. Będziemy się modlić
śpiewając litanię loretańską
do Matki Bożej. Zachęcam do
indywidualnej modlitwy tą
litanią każdego dnia w
miesiącu maju. Łączymy się z
naszymi rodakami w Polsce,
którzy uczestniczą w
nabożeństwach majowych w
kościołach czy przydrożnych kapliczkach.
2. Zapraszam na spotkanie rodziców i dzieci, które w tym roku przeżywają rocznicę
pierwszej komunii św. w piątek o 17.30
w kościele St. Mary and St. Peter.
3. Spotkanie rodziców ministrantów w sobotę o 17.30 w kościele St. Mary and St. Peter.
Zapraszam.
Z kalendarza liturgicznego:
9 maja - Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski;
13 maja - wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej;
14 maja - Święto św. Macieja, apostoła;

POCHYLENI NAD SŁOWEM ŻYCIA
NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

Różnica między owcami Jezusa a owcami tego świata jest taka, że jedne
słuchają Jezusa, a inne słuchają katechezy tego
świata – mediów, mody, propagandy; nie
słuchają słów Chrystusa, ale głosów obietnic,
kłamstwa, głosu własnego egoizmu, marzeń i
często za tym idą.
Dzisiaj w Liturgii słyszymy fundamentalne
słowa: „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja
znam je”. Jezus zna mnie, zna ciebie i nie gorszy
się nami. On panuje nad sytuacją, zna dolę
człowieka, to wszystko, z czym my się męczymy,
co przeżywamy; nasze niepokoje, nasze
niemoce. Jest dobra nowina: zna cię Jezus! Zna
mnie lepiej niż ja siebie, jak znał Piotra, Judasza i nie przestał ich kochać.
Wiedział, do czego jestem zdolny, powołał mnie i ciebie, byśmy byli Jego
uczniami, owieczkami w Jego owczarni.
Żeby za kimś pójść, trzeba go widzieć albo słyszeć. Gdzie zobaczę Jezusa? W
kościele? W drugim człowieku? Nie jest to łatwe, lepiej więc słuchać, aby nie
zbłądzić i nie pójść inną drogą niż Pasterz. To właśnie w trudnych sytuacjach,
często w zmęczeniu, w cierpieniu idziemy Jego śladami. Czasem w
najtrudniejszych odcinkach drogi trzeba stawiać stopy w miejsca, gdzie On
postawił swoje, a nasze – często krzyżowe – drogi, kiedy słuchamy Jego
słowa, stają się Jego Krzyżową Drogą, gdzie dokonuje się pascha – przejście.
Nie własną mocą, ale mocą udzielonego nam Ducha Świętego.
Słuchanie Jezusa daje życie wieczne i gwarancję: „Nie zginą na wieki i nikt nie
wyrwie ich z mojej ręki”. Jedynie ja sam mogę się wyrwać Jezusowi i jest to
możliwe, jak wskazuje pierwsza lektura. To słuchanie będzie również istotne
dla wieczności: „(...) kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy
usłyszą, żyć będą” (J 5, 25).
Wciąż więc muszę nosić w sobie słowa Jezusa: „Kocham cię, pragnę twojego
zbawienia”. Co mi pozostaje? Dziękować i prosić o ducha uniżenia i pokory.

