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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: Wiesław Duracz  tel. 077 97 778 786                                                                 
e-mail: wieslawduracz@btinternet.com ; www.parafiajersey.org.uk 

Czytanie z Księgi Proroka Izajasza 60,1-6 
PSALM: Uwielbia Pana wszystkie ludy ziemi 
Czytanie z listu św. Pawła Apostoła do Efezjan 3,3-6 
Ewangelia według św. Mateusza 2,1-12 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   -   Uroczystość Trzech Króli      A 

   Niedziela 
  08.01.2017 
    

St.Mary&St.Peter 
            9.00 

                                                                                                      Intencja wolna 

     St. Thomas 
           19.30 

W błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla członków Żywego 
Różańca i dla ich rodzin oraz za zmarłych  

      Piątek 
   13.01.2017 

St.Mary&St.Peter 
            19.00 

+ Grzegorz Gakan   /Msza gregoriańska/ 

      Sobota 
   14.01.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

+ Grzegorz Gakan   /Msza gregoriańska/ 

                                                                                   2  Niedziela Zwykła       A 

   Niedziela 
  15.01.2017 
    

St.Mary&St.Peter 
            9.00 

Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą  błogosławieństwo, zdrowie i 
opiekę  dla Izabeli i Marka z okazji 5 rocznicy ślubu oraz dla ich dzieci                                                                                                                                  

     St. Thomas 
           19.30 

+ Grzegorz Gakan  od brata Roberta z rodziną  /Msza gregoriańska/ 

Istnieje możliwość ofiarowania Mszy świętych za żyjących lub zmarłych oraz Mszy świętych 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. NASTĘPNE SPOTKANIE 12.01.2017 !!! 
*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 – 01.01.2017 - £         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 ***  

W najbliższym czasie, po 12 stycznia 2017 w naszej parafii rozpoczną się odwiedziny duszpasterskie, i będą 

trwać do Niedzieli Palmowej. Pragnę odwiedzić naszych Parafian, aby zanieść do ich domów i rodzin Boże 

błogosławieństwo. Będzie to przede wszystkim wizyta duszpasterska. Kolęda ma także służyć lepszemu 

wzajemnemu poznaniu się, zbliżeniu duszpasterza do powierzonych jego trosce parafian i odwrotnie. Niech 

to będzie okazja do rozmowy o radościach i smutkach odwiedzanych rodzin oraz o wspólnych sprawach 

naszej wspólnoty parafialnej na przyszłość. Proszę zatem zainteresowanych, którzy jeszcze tego nie zrobili, o 

wypełnienie formularza przynależności do parafii. 

 

Od piątku 13 stycznia 2017 rozpoczną się Msze święte gregoriańskie za Ś.P. Grzegorza Gakana, zamówione 

przez rodzinę, przyjaciół i sąsiadów po pogrzebie, który odbył się w ubiegłym roku Polsce. Przez kolejnych 

30 dni będziemy mogli modlić się za zmarłego w naszej parafii. W następnym biuletynie wyjaśnię znaczenie. 

 

1. Uroczystość Objawienia Pańskiego, u nas nazywaną świętem Trzech Króli, obchodzimy w Kościele już od IV 

wieku. Głosi ona, że Syn Boży, posłany przez Ojca na świat, objawił się ludziom jako Zbawiciel całego 

stworzenia. Hołd, jaki składają Mu Mędrcy ze Wschodu, jest znakiem, że i poganie zostali powołani do przyjęcia 

wiary. W serce każdego wierzącego ten liturgiczny obchód wnosi prawdziwy pokój, ponieważ podkreśla 

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


pojednanie z Panem Bogiem i wzywa do pojednania z braćmi. To kolejna, wyjątkowa okazja do przyjrzenia się 

własnej relacji z Panem Bogiem i innymi. 

 

2. Podczas Mszy Świętej pobłogosławiliśmy kredę i kadzidło. Tą właśnie kredą, zgodnie z pradawnym 

zwyczajem, kreślimy na drzwiach naszych domów i mieszkań pierwsze litery imion Trzech Mędrców: 

Kacpra, Melchiora i Baltazara. Pragniemy przez to podkreślić, że tak jak Mędrcy ze Wschodu, również i my 

szukamy Chrystusa i radujemy się z Jego odnalezienia. Ten znak (C + M + B 2017) oznacza również prośbę, 

aby Chrystus błogosławił nasz dom: Christus mansionem benedicat i stanowi wobec innych świadectwo 

naszej wiary. Nie rezygnujmy więc z tego pięknego polskiego zwyczaju. 

 

3.W przyszłą niedzielę, 15 stycznia, będziemy obchodzili Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. 
 

W środę o  g.20.00. odmówimy różaniec.  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. Katecheza dla dzieci przystępujących do I Komunii  św. w piątek g.17.30.  

 

Spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych będzie w piątek 20 stycznia 2017 o g.17.30 i po nim katecheza. 

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

przygotowanego  formularza i zwrócenie go w dowolnym czasie. 

  

Zapraszamy wszystkich grających na instrumentach i śpiewających oraz pragnących włączyć się do scholii, o kontakt z panią 
Marzeną tel.  077 97 89 06 10. Natomiast  rodziców, dzieci pragnących włączyć się do scholii dziecięcej, prosimy o kontakt   z 
panią Agatą tel. 078 29 75 79 15. 

 

 

 

 


