
                                                                                                            19.05.2019 Jersey Nr.20 

        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  Dziejów Apostolskich  14,21-27 
PSALM: Będę Cię sławił, Boże mój i Królu 
Czytanie z  Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła  21,1-5                                                      
Ewangelia według św. Jana 13,31-35. 

                                         LITURGIA        TYGODNIA   -  5  Niedziela  Wielkanocna    C 

Niedziela 
 

19.05.2019 
 

St.Mary&St.Peter                                 
09.00 

Podziękowanie za pracę w naszej parafii z prośbą o błogosławieństwo 

Boże, opiekę, zdrowie i potrzebne łaski w pracy duszpasterskiej dla              

Ks. Proboszcza Wiesława Duracz z okazji 25 rocznicy święceń kapłańskich 

od parafian  

St.Thomas                                                       
19.30 

Podziękowanie za pracę w naszej parafii z prośbą o błogosławieństwo 

Boże, opiekę, zdrowie i potrzebne łaski w pracy duszpasterskiej dla              

Ks. Proboszcza Wiesława Duracz z okazji 25 rocznicy święceń kapłańskich 

od  rodziny Dragułów  

 Poniedziałek 
   20.05.2019 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

+ Marianna Piaścik od Teresy Flammer   

     Wtorek 
   21.05.2019 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

      Środa 
   22.05.2019 

St.Mary&St.Peter 
            19.30 

                                                                                                      Intencja wolna 

      Piątek  
   24.05.2019 

St.Mary&St.Peter 
            19.00 

                                                                                                      Intencja wolna 

Sobota       
25.05.2019 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

O błogosławieństwo Boże, zdrowie , opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski 

dla Elżbiety Sowden i Anieli Lewis z okazji 50 rocznicy urodzin od mamy 

Teresy Flammer  

                                                                                           6  Niedziela  Wielkanocna    C 

Niedziela 
 

26.05.2019 
 

St.Mary&St.Peter                                 
09.00 

                                                                                                      Intencja wolna 

CHRZEST: VERONICA ZAJĄC 

St.Thomas                                                       
12.00 

O błogosławieństwo Boże, opiekę, zdrowie i wszelkie potrzebne dary i łaski 

dla dzieci przystępujących do I Komunii świętej w naszej parafii 

St.Thomas                                                       
19.30 

Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, 

zdrowie i opiekę w życiu małżeńskim i rodzinnym dla Urszuli i Konrada 

Wiślińskich z okazji  1 rocznicy ślubu  

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 za dostarczenie czasopisma dla naszej parafii. 

OFIARY: Taca dla  parafii – 12.05.2019  - £ 356.99   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  będzie zbierana druga taca dla Fundacji świętego Jana Pawła II. 

 

Zapraszamy serdecznie na uroczysty FESTYN PARAFIALNY I RODZINNY,  PIKNIK  ORAZ DZIEŃ 
DZIECKA 8 czerwca 2019 w sobotę od g.13.00-19.00 w St. Martin. W programie wiele atrakcji:, gry , 

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


zabawy, zamek dla dzieci, loteria fantowa, polskie potrawy, wspólne grillowanie i inne niespodzianki . Prosimy 
chętnych aby włączyli się w organizację tego ważnego wydarzenia dla naszej parafii  i wspólnoty Polaków na wyspie. 
Prosimy o  fanty na loterię i zgłoszenie chętnych do upieczenia ciast oraz do włączenia się do opieki nad dziećmi i 
obsługi stanowisk. 
26 maja po Mszy porannej odbędzie się spotkanie przygotowujące do festynu parafialnego. Zwracamy się z prośbą 
do parafian o wypożyczenie grilla gazowego. Brakuje nam także jeszcze 9 osób do obsługi stanowisk.  

W maju zapraszamy na  nabożeństwa  majowe z litanią loretańską. Zachęcamy do wspólnej modlitwy 

maryjnej  w  środy i w piątki po Mszach wieczornych i w niedzielę przed Mszą wieczorną.  
1. Przykazanie miłości pozostawione przez Chrystusa swoim uczniom po wszystkie wieki będzie ożywiało wspólnotę Kościoła. 

Współczesnemu światu potrzeba wyraźnego świadectwa i nowej inspiracji, jaką ludzie wiary odnajdują nieustannie w słowach 

Mistrza.  

2. W piątek przypada wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych. Papież Benedykt XVI ustanowił to wspomnienie dniem 

modlitwy za Kościół w Chinach. Odpowiedzmy na ten apel papieża. W tej intencji odprawimy nabożeństwo majowe.  

PRÓBY przed I Komunią świętą: 20 i 23 maja  poniedziałek i czwartek g.18.00 w St.Thomas. Spowiedź 25 maja                           

w  sobotę g.9.00  St. Mary & St.Peter. 

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. 

 

   Za tydzień 26 maja 2019 o g.12.00 będziemy przeżywać w naszej 
parafii uroczystość I Komunii świętej. Polecajmy wszystkie dzieci 
naszym modlitwom w tym bezpośrednim przygotowaniu do 
Sakramentu Pokuty i Eucharystii. Oto ich nazwiska: Patryk Bator, 
Izabela Bocheńska, Adrian Brzostowski, Victor Bufler, Hubert 
Burdyński, Nadia Czerwińska, Viktoria Czubek- Vieira, Alicja 
Dobrowolska, Megan Forte, Adam Graczkowski, Michał 
Graczkowski, Oliver Kapinos, Jakub Kilian, Laura Kiliańczyk, 
Mikołaj Konopka, Alexander Kopacz, Natalia Kowalczyk, Łucja 
Kusiak, Maja Nastały, Wiktor Nastały, Szymon Midura, Max Muller, 
Kornelia Myk, Natalia Nikodemska, Emilia Oleksy, Maya Paladino, 
Piotr Petelski, Hanna Podsiadło, Olivia Prońska, Maya Rejniak, 
Nicola Rudyk, Monika Samiła, Chantelle Santos, Kamil Strzelczyk, 
Filip Swoboda, Robert Toczyski, Aleksandra Tomaszek, Alexander 
Zagrajek-Gomes. 

POCHYLENI NAD  EWANGELIĄ   -  Świadectwo miłości.    
  Jako chrześcijanie doskonale wiemy, że istnieje ogromne zapotrzebowanie w świecie na wzajemną miłość. Przypomina nam o tym Jezus 
w Wieczerniku, dając nowe prawo – prawo miłości, które jest znakiem rozpoznawczym Jego uczniów: „Daję wam przykazanie nowe, abyście 
się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami 
moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”. Chrześcijańska miłość bliźniego jest nie tylko znakiem rozpoznawczym, ale także znakiem 
jedności we wspólnocie wierzących. Stanowi nie tyle wynik poświęcenia się dla innych co raczej najgłębsze pragnienie serca i osobisty zysk 
dla kogoś, kto kocha. Każdy człowiek odnosi korzyść, gdy jest kochany. Jednak paradoksalnie największą korzyść odnosi ten, kto kocha 
innych, daje siebie. Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże nie może bowiem w pełni zrealizować samego siebie inaczej jak tylko 
poprzez miłość, czyli przez bezinteresowny, szczery dar z samego siebie, ze swojego życia. Chrystus dając nam „Nowe przykazanie” wzywa 
nas jednocześnie do tego, żeby stale na nowo żyć według niego. Św. Josemaria  Escirva stwierdza, że „najważniejszym apostolstwem jaki 
chrześcijanie mogą czynić na świecie, najlepszym świadectwem wiary, jest współpracować, by wewnątrz Kościoła zawsze panował klimat 
autentycznej miłości”. Może warto więc zacząć od małych kroków. Może warto zacząć od małych kroków, od drobiazgów, by zobaczyć w 
drugim człowieku Jezusa, któremu możemy pomóc? Bez wzajemnej miłości trudno sobie wyobrazić normalne funkcjonowanie w domu, w 
pracy, na ulicy czy w parafii. Dlatego często szukamy miłości wokół siebie. Wokół nas jest tak wielu ludzi, również takich, o których można 
powiedzieć „to dobry człowiek”. Niektórzy jednak stwierdzają: „dobroć dla innych” nie zawsze jest niestety znakiem firmowych chrześcijan. 
Co trzeba zrobić, aby tak się stało? Jak kochać tych, których nienawidzimy z racji na wyrządzoną krzywdę, których wpisaliśmy na swoją 
„czarną listę”? W jaki sposób troszczyć się o to, by nasze chrześcijaństwo nie zamieniło się w pustosłowie? Nie czekajmy z naszym 
wyrażaniem miłości, aż będzie za późno. Na zakończenie wsłuchajmy się w słowa Gabriela Marqueza, laureata literackiej Nagrody Nobla z 
1982 roku, chorego na nowotwór złośliwy układu limfatycznego. Tak napisał w liście do swoich przyjaciół: „Jutro nie jest zagwarantowane 
nikomu, ani młodemu, ani staremu. Być może, że dzisiaj patrzysz po raz ostatni na tych, których kochasz. Dlatego nie zwlekaj, uczyń to 
dzisiaj, bo jeśli się okaże, że nie doczekasz jutra, będziesz żałował dnia, w którym zabrakło ci czasu na jeden uśmiech, na jeden pocałunek, 
że byłeś zbyt zajęty, by przekazać im ostatnie życzenie. Bądź zawsze blisko tych, których kochasz, mów im głośno, jak bardzo ich 
potrzebujesz, jak ich kochasz i bądź dla nich dobry, miej czas, aby im powiedzieć ‘jak mi przykro’, ‘przepraszam’, ‘proszę’, ‘dziękuję’ i 



wszystkie inne słowa miłości, jakie tylko znasz. Nikt cię nie będzie pamiętał za twoje myśli sekretne. Proś więc Pana o siłę i mądrość, abyś 
mógł je wyrazić. Okaż swym przyjaciołom i bliskim, jak bardzo są ci potrzebni”. 


