
9.01.2022 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 40, 1-5. 9-11; 
PSALM:  Chwal i błogosław, duszo moja, Pana; 
Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Tytusa 2, 11-14; 3, 4-7; 
Ewangelia według św. Łukasza 3, 15-16.21-22; 

                      LITURGIA   TYGODNIA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO – ROK C 

     Niedziela 
 
     9.01.2022 
 

St.Mary&St.Peter’ 
            

9.00 

W intencji Henryka Ołota z prośbą o łaskę zdrowia i Boże 
błogosławieństwo 

St. Thomas 
18.00 

Śp. Jacek Pazola 

Poniedziałek 
     10.01.2022 

 
7.15 

Intencja wolna 

Wtorek 
     11.01.2022 

 

           

7.15 
 

Intencja wolna 

Środa 
12.01.2022 

 

 
19.00 

           

Intencja wolna 

Czwartek 
13.01.2022 

 

           
             7.15 

Intencja wolna 

Piątek 
 14.01.2022 

 

19.00 
 

Intencja wolna 

Sobota 
15.01.2022 7.15 

Intencja wolna 

18.00 
Intencja wolna 

2. NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK C 

Niedziela 
 

16.01.2022 
 

St.Mary&St.Peter’ 
 

 

9.00 

W intencji Izy i Marka Munro z okazji 10 rocznicy ślubu o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

 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 –2.01.2022 – 547 £.  Na potrzeby parafii na konto – 145 £. 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 ***  

 

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: 

- 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 

Proszę przy wejściu do kościoła: 

- wpisanie swoich danych kontaktowych, 

- założenie maseczki. 

Istnieje możliwość kontaktu ze mną w jakichkolwiek sprawach duszpasterskich: 

Ks. Jacek Małecki tel. 07797778786 

  

2.  Dziś święto Chrztu Pańskiego. Wspomnienie 

wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus 

przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, 

że jest On Jego Synem, kończy okres 

Narodzenia Pańskiego.  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.  

3. W czwartek katecheza kandydatów do 

bierzmowania: I grupa – 17.30, II grupa – 19.00 

4. W piątek katecheza dzieci przygotowujących 

się do I komunii św.: I grupa – 16.30, II grupa – 17.30. 

POCHYLENI NAD SŁOWEM ŻYCIA 

Chrzest św., który otrzymaliśmy, włączył nas do wielkiej wspólnoty zmierzającej przez 

świętość do nieba. Świętość ta została nam dana i zadana, powołani do świętości ciągle o 

tę świętość musimy się zmagać i zapewne niejeden raz ją tracimy, choć wciąż przez 

sakrament pokuty i pojednania możemy ją odzyskiwać. Słowa proroka Izajasza stają się 

dla nas na nowo zachętą do zaangażowania się w nasze zbawienie. W codzienności życia 

potrzebna jest radość – nie ta powierzchowna, lecz płynąca z nadziei nie tylko, że Pan 

przychodzi, ale że On już jest pośród nas. Aby dostrzec Jego obecność, potrzeba postawy 

św. Jana Chrzciciela, który swoim życiem niejako Go uobecniał. Ludzie, którzy słuchali 

słów Jana i obserwowali jego zachowanie oraz sposób życia, snuli domysły, czy nie jest on 

Mesjaszem. Czy i my nie mamy swoim życiem uobecniać pośród nas Jezusa? Piękna swego 

czasu piosenka zawierała pytanie: „Jak rozpoznać mam Chrystusa, gdzie Go szukać mam? 

Pomóż mi, bym Go odnalazł i już nie był sam”. Dalej śpiewamy w odpowiedzi: „W Kościele, 

w rodzinie, w drugim człowieku, a nawet we mnie samym On czeka mnie”. 



 

W dzisiejsze święto Chrztu Pańskiego Kościół zachęca nas, by przez chrzest nie tylko 

przypomnieć sobie o naszym dziecięctwie Bożym, ale także uobecniać Chrystusa w 

naszym życiu. Nasze uobecnianie Chrystusa nie może jednak nigdy zatrzymywać się na 

nas samych. Słowa św. Jana mówiące, że on ma się umniejszać, aby Chrystus mógł 

wzrastać, są wielkim wyzwaniem dla każdego z nas, a w sposób szczególny dla tych, 

których Bóg zaprasza przez powołanie do głoszenia Ewangelii. Jest w nas pokusa, by siebie 

stawiać w miejsce Boga, ale to nie tędy droga. Obyśmy umieli jak św. Jan umniejszać się, 

by On wzrastał. 

 

 

 

 


