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        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 14,  21b-27; 
PSALM:  Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu; 
Czytanie z Apokalipsy św. Jana Apostoła 21, 1-5a; 
Ewangelia według św. Jana 13, 31-33a. 34-35; 

                                    LITURGIA   TYGODNIA –  5.NIEDZIELA WIELKANOCNA – ROK C  

     Niedziela 
  
 
     15.05.2022 
 

St.Mary&St.Peter’ 
            

9.00 

Śp. Kenesy 
 
Chrzest: Lilly Swół 

St. Thomas 
18.00 

Śp. Helena Ciemała 

Poniedziałek 
     16.05.2022 

St.Mary&St.Peter’            
7.15 

Intencja wolna 

Wtorek 
     17.05.2022 

 

           

St.Mary&St.Peter’ 
7.15 

 

Intencja wolna 

Środa  
18.05.2022 

 

St.Mary&St.Peter’ 
19.00 

           

W intencji Panu Bogu wiadomej 

Czwartek  
19.05.2022 

 

St.Mary&St.Peter’ 

             7.15 

Intencja wolna 

Piątek 
 20.05.2022 

 

St.Mary&St.Peter’ 
19.00 

 

Śp. Roman i Edward Leda 

Sobota 
21.05.2022 

St.Mary&St.Peter’ 
18.00 

W intencji Magdaleny Sulik w 30 rocznicę urodzin o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

 6.NIEDZIELA WIELKANOCNA – ROK C  

Niedziela 
 

22.05.2022 

St.Mary&St.Peter’ 
 

 

9.00 

W intencji Julii i Cezarego Kochan z okazji urodzin o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Maryi 

St. Thomas 
18.00 

 

Śp. Justyna Kowalska i Przemysław Pawlik w 1 rocznicę śmierci 
 /od przyjaciół/ 

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 – 8.05.2022 – 538 £. Na potrzeby parafii na konto – 180 £. 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 

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 

Istnieje możliwość kontaktu ze mną w jakichkolwiek sprawach duszpasterskich: 

Ks. Jacek Małecki tel. 07797778786 

 

CHWALCIE ŁĄKI UMAJONE… 

1. Rozpoczynamy maj – miesiąc 

maryjny. W każdy piątek po 

Mszy św. nabożeństwo 

majowe. Będziemy się modlić 

śpiewając litanię loretańską 

do Matki Bożej. Zachęcam do 

indywidualnej modlitwy tą 

litanią każdego dnia w 

miesiącu maju. Łączymy się z 

naszymi rodakami w Polsce, 

którzy uczestniczą w 

nabożeństwach majowych w 

kościołach czy  przydrożnych kapliczkach. 

 

2. Próby dzieci przed pierwszą komunią świętą w kościele St. Thomas: 

we wtorek o godz. 17.00 – I grupa 

w czwartek o godz. 17.00 – II grupa 

3. Rekreacyjny Dzień Ministranta w przyszłą niedzielę. Dziękuję p. Mateuszowi 

Przewoźnemu za współpracę w jego organizacji. 

4. Proszę o wsparcie ekonomiczne Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu.   

Bóg zapłać! 

Z kalendarza liturgicznego: 

16 maja - Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika 

 

 

 

 

 

 

 



POCHYLENI NAD SŁOWEM ŻYCIA 

 

Różnica Mówimy 

czasem, że coś ma 

przyszłość albo że jest 

bez przyszłości. 

Wierzący w Chrystusa 

ma przyszłość. Księga 

Apokalipsy naucza o 

niebie nowym i nowej 

ziemi, czyli o 

wiecznym przybytku 

Boga z ludźmi, gdzie nie będzie więcej łez i śmierci. Bóg nie tłumaczy się nam 

ze zła i cierpienia na świecie, choć nie brakuje takich, co do Boga mają 

pretensje, kiedy wydarzy się jakieś nieszczęście. Odpowiedzią Boga jest 

perspektywa nowego stworzenia: „Oto czynię wszystko nowe”. Chrześcijanin 

ma przyszłość, bo wierzy w Pana czasu. Co nie znaczy, że wierzącego mają 

omijać doczesne trudy. Czasem wydaje się, że jest akurat przeciwnie. Jezus 

zmartwychwstał, ale wcześniej został poddany męce krzyżowej. 

 

W tej perspektywie można zrozumieć dziwne słowa Jezusa z dzisiejszej 

Ewangelii. Oto po wyjściu Judasza, który miał Go zdradzić, Jezus stwierdza, że 

w tym momencie Syn Człowieczy został otoczony chwałą. Tak! Ponieważ 

Chrystus wie, że krzyż, który będzie musiał ponieść, choć boli naprawdę, jest 

chwalebny, to znaczy jest bramą do życia. W tym momencie zostawia On 

swoim uczniom przykazanie-testament: „(...) abyście się wzajemnie miłowali, 

tak jak Ja was umiłowałem”. Miarą miłości nie jestem już ja sam (miłuj 

bliźniego, jak siebie samego), ale jest nią Bóg wcielony. 

 

Ta miłość nie oznacza jednak uśmiechania się do wszystkich, dobrotliwej 

naiwności czy też dbania za wszelką cenę o miłą atmosferę. Jezus mówił 

prawdę, nawet jeśli innym się ona nie podobała. Tak samo działają Jego 

uczniowie. Widzą, „jak wiele Bóg przez nich zdziałał”, ale zarazem są 

świadomi, że „przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego” – 

jak czytamy w Dziejach Apostolskich. Apostołowie głoszą Żydom i poganom 

prawdziwą przyszłość. A skoro tak, to sami nie wahają się oddać za tę nowinę 

swego życia. Kościół potrzebuje dziś takiej gorliwości i odwagi. 


