10.01.2021 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: Jacek Małecki tel. 07797 778 786
e-mail: jacter24@gmail.com ; www.parafiajersey.org.uk
Czytanie z Księgi Proroka Izajasza 55, 1-11;
PSALM: Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia;
Czytanie z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła 5, 1-9;
Ewangelia według św. Marka 1, 7 – 11;

Niedziela
10.01.2021

LITURGIA TYGODNIA – Święto Chrztu Pańskiego
St.Mary&St.Peter’
W intencji Panu Bogu wiadomej
9.00
Śp. Tymoteusz Kaźmierski

18.00
Poniedziałek
11.01.2021
Wtorek
12.01.2021
Środa
13.01.2021
Czwartek
14.01.2021

St.Mary&St.Peter’

Intencja wolna

7.15
St.Mary&St.Peter’
7.15

Intencja wolna

St.Mary&St.Peter’

Intencja wolna

7.15
St.Mary&St.Peter’

Intencja wolna

7.15
Piątek
15.01.2021

19.00

Sobota
16.01.2021

18.00

Niedziela
17.01.2021

Śp. Władysław Papiernik (gregorianka)

Śp. Władysław Papiernik /greg./

St.Mary&St.Peter’
9.00
18.00

2 NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK B
W intencji Izy i Marka Munro w 9 rocznicę ślubu o Boże błogosławieństwo
i opiekę Maryi dla całej rodziny
Śp. Władysław Papiernik /greg./

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 –3.01.2021 - £ 166.20 , Na potrzeby parafii na konto – 315.00 £ 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 number: 02034502, sort code: 30-94-57. Wszystkim
ofiarodawcom składam serdeczne podziękowanie za złożone ofiary na nasze cele parafialne. Bóg zapłać.
*** OGŁOSZENIA

DUSZPASTERSKIE ***

1. Drodzy Parafianie
W Mszach św. niedzielnych może uczestniczyć max. 20 osób (+ 5 osób służby liturgicznej) w związku
z wprowadzonymi przez rząd Jersey obostrzeniami.
Msze św. niedzielne są sprawowane
w kościele St. Mary and St. Peter w następującym porządku:
Sobota
Niedziela

godz. 18.00 (liturgia niedzielna)
godz. 9.00
godz. 18.00
Chęć uczestnictwa proszę zgłaszać w ciągu tygodnia, wysyłając sms na numer 0 7797 77 87 86
z podaniem imienia i nazwiska, dnia, godziny i liczby osób.
Istnieje możliwość uczestniczenia we Mszy św. online z naszego kościoła.
w każdą niedzielę o godzinie 9.00 i 18.00
https://www.youtube.com/channel/UC61UQjxmaYRvLCXojuy5w_w?view_as=subscriber
Codziennie można uczestniczyć we Mszy św. o godz. 7.15 od poniedziałku do czwartku
Również w każdy piątek w kościele St. Mary and St. Pater jest możliwość uczestniczenia
we Mszy św. o godzinie 19.00.
Po niej adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi świętej.
Dziękuję za wyrozumiałość i niech Bóg Wam błogosławi. Ks. Jacek Małecki
2. Katecheza dzieci przygotowujących się do I komunii św. w piątek 15 stycznia:
I grupa – godz. 16.30
II grupa – godz. 17.30
3. Kalendarz na 2021 rok jest już otwarty dla zamawiania intencji Mszy św. Jeżeli miałby ktoś takie
pragnienie - zapraszam.
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
Święto Chrztu Pańskiego zamyka okres Bożego Narodzenia. Wzrok i pobożność wyznawców Jezusa
Chrystusa przenoszą się z Jego przyjścia na świat i wczesnego dzieciństwa na same początki
działalności publicznej. Poprzedził ją chrzest Jezusa, udzielony przez Jana Chrzciciela w wodach
Jordanu. Poddanie się temu obrzędowi podkreślało solidarność z ludem Bożego wybrania oraz
zapowiadało podjęcie misji i posłannictwa, które stanowiły najważniejszy cel wcielenia Syna Bożego.
Benedykt XVI powiedział: „O ile Boże Narodzenie i Objawienie Pańskie mają przede wszystkim
uczynić nas zdolnymi do widzenia, otworzyć nam oczy i serca na tajemnicę Boga, który przychodzi,
aby być z nami, święto chrztu Jezusa wprowadza nas, rzec można, w codzienne osobiste relacje z
Nim. Istotnie, przez zanurzenie się w wodach Jordanu Jezus zjednoczył się z nami”. Przez chrzest w
Jordanie Jezus zbudował most między sobą a nami – położył solidny fundament pod drogę do Niego,
którą jest nasz chrzest, przyjęty w imię Trójcy Świętej. Żyjąc zgodnie ze zobowiązaniami przyjętymi
na chrzcie, kiedy byliśmy niemowlętami czy dziećmi, mamy kroczyć drogą nieustannego szukania
Boga i pokornego posłuszeństwa Jego świętej woli wyrażonej w przykazaniach, które – jak czytamy
w Pierwszym Liście św. Jana – „nie są ciężkie”.

