
16.05.2021 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: Jacek Małecki tel. 07797 778 786                                                                                         

                                              e-mail: jacter24@gmail.com  ; www.parafiajersey.org.uk 
 
Czytanie z Dziejów Apostolskich 1, 1-11; 
PSALM: Pan wśród radości wstępuje do nieba; 
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan 4, 1-13; 
Ewangelia według św. Marka 16, 15 – 20; 

                                    LITURGIA   TYGODNIA – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego  – ROK B 

   Niedziela 
  16.05.2021 
 

St.Mary&St.Peter’ 
            

9.00 

Śp. Janina i Edward Powroźnik 

18.00 

W intencji Panu Bogu wiadomej 

Poniedziałek 
  17.05.2021 

 
7.15 

W intencji Julii Kochan z okazji 15 rocznicy urodzin o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

Wtorek 
   18.05.2021 

 

           

7.15 
 

W intencji Pawła Nawracaj o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi od 
przyjaciół 

Środa 
19.05.2021 

 

 
7.15 

           

W intencji Pawła Nawracaj o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi od 
przyjaciół 

Czwartek 
20.05.2021 

 

           
              7.15 

W intencji Pawła Nawracaj o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi od 
przyjaciół 

Piątek 
  21.05.2021 

 

 
19.00 

Z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla dzieci- int. od 
rodziców 

Sobota 
22.05.2021 

 
18.00 

W intencji Elli z okazji 10 rocznicy urodzin i Steva z okazji urodzin o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – ROK B 

Niedziela 
 

23.05.2021 

St.Mary&St.Peter’ 
 

 

9.00 

W intencji Cezarego Kochan z okazji 45 rocznicy urodzin i Michała Olek z 
okazji 41 rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

 
18.00 

 

Śp. Irena Marciniak 

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 – 9.05.2021 - £ 244.00. Na Fundację Jana Pawła II – 331.00 Na  potrzeby parafii na konto – 

155.00 £ 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 ***  

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: 

- od poniedziałku do czwartku o godz. 7.15 

- 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 i godz. 18.00. 

Dystans społeczny został zniesiony. Obowiązują jedynie maseczki podczas uczestnictwa we Mszach 

świętych. 

2.  Miesiąc maj – szczególnie poświęcony Matce Bożej. 

Zachęcam do codziennej modlitwy Litanią Loretańską.  

W każdy piątek w czasie adoracji zapraszam na 

Nabożeństwo Majowe ku czci Matki Bożej – śpiewając 

Litanię Loretańską. 

 

3. Katecheza dzieci przygotowujących się  

do I komunii św. w kościele St. Thomas: 

 I grupa – w czwartek 16.30 

 II grupa – w piątek 16.30 

Spowiedź dzieci i rodziców przed I komunią świętą w kościele St. Mary and St. Peter: 

I grupa – w sobotę 15.00 

II grupa – w niedzielę 15.00 

4. Rozpoczęła swoją działalność POLSKA PLAYGRUPA  CZYLI  GRUPA „PRAYS AND PLAY” 

Spotkania odbywają się we wtorki w godzinach od 10:00 do 12:00 w St.Thomas’ Hall oprócz 

halftermów. Zapraszamy dzieci i rodziców. Kontakt telefoniczny: Agnieszka tel. 07700 33 87 71 

 

5. Za tydzień w niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.  

Zapraszam w sobotę w Wigilię Uroczystości o godz. 

19.00 na adorację, uwielbienie i czuwanie z prośbą o 

wylanie darów Ducha Świętego oraz indywidualne 

błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i 

modlitwę wstawienniczą. Włączy się też wspólnota 

portugalska.  

 

 

 

POCHYLENI NAD SŁOWEM ŻYCIA – WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE  

Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa nastąpiło czterdzieści dni po Jego 

zmartwychwstaniu, podczas których wiara uczniów dojrzała tak bardzo, 

że stali się wyznawcami Ukrzyżowanego. Posługując się motywami 

znanymi ze Starego Testamentu, św. Łukasz podkreśla, że wskrzeszenie 

Jezusa z martwych zapoczątkowało wywyższenie Go do chwały Bożej, 

czyli zapowiadaną przez proroków intronizację Mesjasza jako Syna 

Bożego. Wniebowstąpienie było wydarzeniem rzeczywistym, ale nie 

mieściło się w kategoriach tego świata. Jego tajemniczy charakter wyraził 

się przede wszystkim w obłoku ukrywającym obecność chwały Bożej. Uczniowie otrzymali wyraźne 

polecenie, aby zamiast wpatrywać się w niebo rozpocząć odważne świadczenie o Jezusie, poczynając od 

Jerozolimy, w której przebywali, „aż po krańce ziemi”, to znaczy: wszędzie. Obowiązek ewangelizacji nie 

zna granic, ponieważ Ewangelia jest przeznaczona dla całej ludzkości i każdego człowieka.  



Misyjne polecenie Jezusa wyrywa chrześcijan z marazmu i stagnacji: „Idźcie na cały świat i głoście 

Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”. 

 Ewangelia nie tylko wzywa do wiary, lecz także sprawia określone skutki. Ci, do których dociera, stają 

wobec konieczności dokonania zasadniczego wyboru: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; 

a kto nie uwierzy, będzie potępiony”. Świadkowie i głosiciele Ewangelii muszą się liczyć z jej 

odrzucaniem, a więc nie powinni liczyć na doraźne sukcesy, zaś w przypadku ich braku nie powinni 

poddawać się zwątpieniu. Natomiast ci, którzy odrzucają Ewangelię jako słowo zbawienia, nie mogą 

liczyć na bezkarność. Ewangelizacja nie jest dziełem wyłącznie ludzkim, lecz współdziałaniem ze 

zmartwychwstałym i uwielbionym Panem, który swoją mocą stale potwierdza jej prawdziwość i 

nadzieję, którą ona niesie. 


