
                                                                                                             13.01.2019 Jersey Nr.2 

        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  42,1-7:PSALM: Pan ześle pokój swojemu ludowi: Czytanie z   Dziejów Apostolskich 10,34-38                                                                      
Ewangelia według św. Łukasza 3,15-22 

                                         LITURGIA        TYGODNIA   -   Niedziela  Chrztu   Pańskiego   C 

Niedziela 
   13.12.2019 
 
  

St.Mary&St.Peter                                 
09.00 

W intencji dzieci zaginionych o odnalezienie ich drogi  życia i wiary oraz            

o błogosławieństwo dla nich od Eweliny  

St.Thomas                                                             
19.30 

                                                                                                      Intencja wolna 

 Poniedziałek  
   14.12.2019 

St.Mary&St.Peter 
            7.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

     Wtorek  
   15.01.2019 

   St.Mary&St.Peter 
             07.15            

                                                                                                      Intencja wolna 

       Środa 
   16.01.2019 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

  

      Piątek  
   18.01.2019 

 St.Mary&St.Peter 
            19.00 

                                                                                                      Intencja wolna 

Sobota                   
   19.01.2019 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

                                                                                      2  Niedziela  Zwykła   C 

Niedziela 
   20.01.2019 
  
 

St.Mary&St.Peter                                 
09.00 

                                                                                                      Intencja wolna 

St.Thomas                                                       
19.30 

                                                                                                      Intencja wolna 

Wszystkich naszych Rodaków, którzy chcą należeć do naszej Parafii serdecznie  zapraszamy i prosimy                                  
o wypełnienie przygotowanego  formularza i zwrócenie go duszpasterzowi. 
Istnieje możliwość ofiarowania Mszy świętych za żyjących lub zmarłych oraz Mszy  gregoriańskich. 

*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 – 06.01.2019 - £ 345.50  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 ***    

Dzisiaj  na Mszy porannej w liturgii wezmą udział dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej wraz z rodzicami. 

   Kolędowe wizyty  duszpasterskie,  będą trwać do Niedzieli Palmowej. Pragnę odwiedzić naszych Parafian, aby zanieść 

do ich domów i rodzin Boże błogosławieństwo. Proszę zatem zainteresowanych, którzy jeszcze tego nie zrobili,                                   

o wypełnienie formularza przynależności do parafii. 

W czasie trwania wizyt kolędowych, Msza święta w środy będzie odprawiana o g.7.15. 

1. Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego 

Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tak zwany okres zwykły, w ciągu roku. Jednak 

tradycyjnie przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki 

Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa samego Boga o Jezusie: 

„To jest Mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie”. 

2. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem 

naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, komunii z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność 

przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas 

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


jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa, to 

znaczy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich. Jeśli nasza komunia z Bogiem będzie coraz 

doskonalsza, jako chrześcijanie będziemy stawać się ludźmi wyczulonymi na piękno duchowe i moralne, rozmiłowanymi w 

tym, co szlachetne, wartościowe, prawdziwie wielkie.  

3. W czwartek 17 stycznia rozpoczynają się XXXIV Światowe Dni Młodzieży w Panamie, odbywające się pod hasłem „Oto 

Ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego!”. W duchu łączności z młodzieżą całego świata módlmy się o 

gotowość przyjęcia słowa Bożego i podjęcia różnych darów powołania przez młode pokolenie uczniów Chrystusa.  

4. Odpowiadając na pragnienie samego Chrystusa, który modlił się do Boga Ojca za swoich uczniów, „aby byli jedno”, w 

najbliższy piątek rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Włączmy się to dzieło poprzez 

osobistą modlitwę. 

5.Wszystkim, którzy obchodzą w zbliżających się dniach imieniny i urodziny, życzymy wszelkiego błogosławieństwa i opieki 

świętych patronów. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:*17 I – św. Antoni (1195-1231), opat, egipski pustelnik, 

*19 I – św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, założyciel Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca 

Jezusowego. 

Środa - Zapraszam na różaniec o g.20.00 w kaplicy Miłosierdzia. 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. 

 g.17.30 katecheza dla dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej. 

 

POCHYLENI NAD EWANGELIĄ – Obmyci wodą, namaszczeni Duchem. 

     Woda jako znak oczyszczenia i życia występuje w historii wszystkich niemal religii. Pojawia się więc często w księgach 

Starego Testamentu w wydarzeniach, które będą uważane jako zapowiedzi „chrztu ducha”, np. wydarzenie potopu czy 

przejście przez Morze Czerwone. Prorocy zapowiadali wylanie „wody oczyszczającej z grzechu” . Ezechiel zaś związał ten fakt 

z przyszłym – na końcu czasów – „obmyciem przez Ducha Bożego”. Po okresie niewoli praktyki oczyszczeń tak się rozmnożyły, 

że sformalizowano je do ostateczności. Tę postawę skrytykuje Jezus jako niespełnienie wewnętrznej przemiany serca, a 

jedynie rytualne, powierzchowne obmycia. Pewnym przełomem w przeżywaniu obrzędu religijnego przez ludzi Starego 

Przymierza był chrzest Jana, który był chrztem jednorazowym, udzielanym na odpuszczenie grzechów i dla przemiany życia. 

Był on jedynie przygotowaniem – tak jak całe posłannictwo Jana – do przyjęcia duchem wiary obiecanego Mesjasza Pańskiego. 

To On, gdy przyjdzie, będzie udzielał „chrztu Duchem Świętym i ogniem” , powodującym doskonałe oczyszczenie i dającym 

początek nowego życia. Jan nie tylko przygotowywał ludzi na przyjście Syna Bożego, on całym swym życiem wskazywał na 

plan Boga, który się wypełnia, a gdy nadeszła „pełnia jego czasu” ukazał Jezusa, na „którym spoczął Duch Pański i w którym 

Ojciec ma upodobanie”. Jezus, przychodząc do Jana, by otrzymać chrzest pokuty, całkowicie poddaje się woli Ojca – schodzi 

pokornie pomiędzy grzeszników, pomimo iż jest „podobnym do nas we wszystkim, z wyjątkiem grzechu”. Jan wskazuje na 

Jezusa jako na Baranka Bożego, który wziął na siebie grzech świat. 

       Ten chrzest w Jordanie, którego do końca nie rozumie sam Jan Chrzciciel mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty 

przychodzisz do mnie?”– jest zapowiedzią i przygotowaniem „chrztu krwi”. jakim będzie śmierć Jezusa na szczycie Golgoty. 

Całe życie publiczne Jezusa będzie rozgrywało się pomiędzy tymi „dwoma chrztami”. Zaświadczy o tym w sposób niezwykły 

uczeń Jana Chrzciciela, a później umiłowany uczeń Jezusa – Jan Apostoł i Ewangelista, gdy mówi, że „woda i krew popłynęły z 

przebitego boku Jezusa”. Potwierdzenie tego świadectwa zostanie wypowiedziane w pierwszym Liście św. Jana w słowach, że 

„duch, woda i krew” – tworzą razem głęboką jedność . Chrzest Jezusa otrzymany od Jana został ukoronowany działaniem Ojca 

i wylaniem Ducha Świętego dla głoszenia Jezusa Jednorodzonym synem Bożym. Ten „chrzest ku śmierci” ma doprowadzić 

Jezusa do zmartwychwstania. Jego uwielbione, zmartwychwstałe człowieczeństwo stanie się dla nas „duchem ożywiającym”. 

Będzie on również zapowiedzią zesłania Ducha Świętego na Kościół, a więc wspólnotę ludzi, którzy przez chrzest zostaną 

zanurzeni w tajemnicę życia, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. 

      Chrzest przyjmowany w Imię Jezusa sprawia, że każdy ochrzczony – każdy z nas – jest z Nim wewnętrznie związany i 

namaszczony darami Ducha Świętego. To On, Duch prawdy, ma nam przypomnieć wszystko, co Jezusowe, ma nas przekonać 

o grzechu i potrzebie Zbawiciela, jak również dać nam moc świadectwa wiary w świecie i aż po jego krańce. Chrzest w imię 

Jezusa jest obdarowaniem nas nowym życiem, prowadzi nas ku tajemnicy zmartwychwstania i życia wiecznego. Przez moc 

Ducha Świętego czyni nas „świątynią Bożą”, jak również przeznacza do współuczestnictwa z Bogiem w chwale nieba. Tam zaś 

i wówczas „nie będzie już Żyda ani poganina, nie będzie już niewolnika ani człowieka wolnego, mężczyzny i kobiety; wszyscy 

bowiem będziemy kimś jednym w Chrystusie Jezusie” , obmyci Jego krwią i namaszczeni Duchem Świętym. 


