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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: Wiesław Duracz  tel. 077 97 778 786                                                                 
e-mail: wieslawduracz@btinternet.com ; www.parafiajersey.org.uk 

Czytanie z  Dziejów Apostolskich  15,1-29 
PSALM: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie Boże 
Czytanie z  Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła  21,10-23                                                     
Ewangelia według św. Jana 14,23-29 

                                         LITURGIA        TYGODNIA   -  6  Niedziela  Wielkanocna    C 

Niedziela 
 

26.05.2019 
     DZIEN  
I KOMUNII ŚW. 
   W PARAFII 

 

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  

 Poniedziałek 
   27.05.2019 

St.Mary&St.Peter 
            19.00 

O potrzebne łaski, opiekę, Boże błogosławieństwo dla dzieci, które przyjęły 

I Komunię święta dla ich rodziców i chrzestnych  

     Wtorek 
   28.05.2019 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

      Środa 
   29.05.2019 

St.Mary&St.Peter 
            19.30 

                                                                                                      Intencja wolna 

   Czwartek 
   30.05.2019 
Wniebowstąpienie 

     St. Thomas 
            19.00 

O opiekę Matki Bożej i Jej prowadzenie w życiu oraz wszelkie dobro, 

zdrowie  i błogosławieństwo dla Małgorzaty, Weroniki i Bartosza  

      Piątek  
   31.05.2019 

St.Mary&St.Peter 
            19.00 

Podziękowanie za otrzymane łaski z prośba o błogosławieństwo Boże oraz 

szczęśliwe rozwiązanie dla Marzeny i błogosławieństwo dla całej rodziny 

Marzeny i Pawła Kozioł oraz ich dzieci  

Sobota       
01.06.2019 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

                                                                                           7  Niedziela  Wielkanocna    C 

Niedziela 
 

02.06.2019 
ADORACJA 

St.Mary&St.Peter                                 
09.00 

Podziękowanie  za modlitwę z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i 

potrzebne łaski dla organizujących i uczestniczących w moim Jubileuszu 

25-lecia Sakramentu Kapłaństwa  

CHRZEST: NADIA ELENA ZAHARIEA 

St.Thomas                                                       
19.30 

+ Ryszard  Kruszyński od rodziny   

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 – 19.05.2019  - £ 386.16  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 ***     

  Pragnę złożyć serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy wzięli udział we wspólnej modlitwie podczas 

Mszy zamówionych w mojej intencji z okazji mojego Jubileuszu 25-lecia Sakramentu Kapłaństwa oraz we 

wspólnym przyjęciu w St. John’s. Dziękuję pani Renacie Draguła za zorganizowanie przyjęcia i liturgii, pani 

Agnieszce Raszplewicz za pomoc i wszystkim uczestniczącym  za modlitwę, życzenia i wszelką okazaną mi 

życzliwość. 2 czerwca 2019 o g.9.00 odprawię Mszę dziękczynną w Waszej intencji. Bóg zapłać.  
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Dzisiaj  po Mszy porannej odbędzie się spotkanie przygotowujące do festynu parafialnego. Zwracamy się z prośbą do 
parafian o wypożyczenie grilla gazowego. Brakuje nam także jeszcze 8 osób do obsługi stanowisk.  
 

     W poniedziałek w St. Mary & St. Peter i w czwartek w St. Thomas  g.19.00 zapraszam wszystkie dzieci które w tym 

roku przyjęły I Komunie święta na Msze w ramach Białego Tygodnia z rodzicami i z rodzicami chrzestnymi. 

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 , 

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. 

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. W kolejną niedzielę Wielkanocy usłyszeliśmy obietnicę posłania uczniom Ducha Świętego. Trzecia Osoba Trójcy Świętej 

prowadzi Kościół do pełnego zjednoczenia z Chrystusem i na spotkanie z Bogiem Ojcem. Przygotujmy się na przyjęcie darów 

Ducha Świętego poprzez odprawienie nowenny przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, którą rozpoczniemy w 

najbliższy piątek.  

2. W dzisiejszej modlitwie szczególnie pamiętamy o naszych matkach z okazji ich święta obchodzonego w Polsce. Niech 

Najświętsza Maryja Panna, wzór macierzyńskiego serca, nieustannie wyprasza potrzebne dary, a wdzięczność i miłość 

najbliższych zawsze radują Wasze serca. 

3. Powoli dopełnia się czas wielkanocnej radości. Przypominamy wiernym o przykazaniu kościelnym, wynikającym z troski o 

nasze duchowe dobro, które mówi: „Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię św.”. 

4. Czterdzieści dni po zmartwychwstaniu Chrystus wstąpił do nieba. Pamiątkę tego wydarzenia  Kościół w Anglii celebruje w 

czwartek. Chrystus wstępuje do chwały Ojca, aby powrócić na końcu czasów. Uroczystość ta wyraźnie wskazuje nam na 

ostateczny kres wszystkich naszych dróg, którym zgodnie z Bożym zamysłem miłości jest życie wieczne w królestwie 

niebieskim.  

5.W piątek, na zakończenie maryjnego majowego miesiąca, oddamy cześć Matce Bożej, obchodząc święto Nawiedzenia 

Najświętszej Maryi Panny. W sobotę Msza Święta ku czci Niepokalanego Serca Maryi o godz. 7.15 

6. Solenizantów i jubilatów otaczamy naszą życzliwością i powierzamy opiece Matki Bożej.   

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:*29 V – św. Urszula Ledóchowska (1865-1939), polska zakonnica, patriotka, 

założycielka zgromadzenia sióstr urszulanek szarych,*31 V – święto Nawiedzenia NMP,*1 VI – św. Justyn (zm. ok. 165 r.), 

rzymski filozof, obrońca wiary, męczennik.  

Środa - Zapraszam na różaniec o g.20.00 w kaplicy Miłosierdzia. Po różańcu spotkanie modlitewne grupy MIRIAM. 

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. 

 

POCHYLENI NAD  EWANGELIĄ -  Jak w banku.                                                        
Wiara jest  zaufaniem, którym ktoś nas obdarza, ale też zaufaniem, którym kogoś darzymy, jest oddaniem się do „banku” 
samemu Bogu, by mieć „jak w banku” majątek naszego istnienia! Z drugiej strony jest przyjęciem „kredytu” łaski od samego 
Boga w Chrystusie, którym powinniśmy obracać ku pomnożeniu duchowego istnienia. Od czego bowiem pochodzi słowo 
„kredyt”. Od łacińskiego credere, czyli wierzyć. W Starym Testamencie zawierzenie tego typu stawało się przymierzem 
zobowiązującym dwie strony do zaufania bezgranicznego i wzajemnej życzliwości. W księdze Powtórzonego Prawa istnieje 
zapis potwierdzający właśnie takie pojmowanie wiary: „Pan ci powiedział, iż będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził 
jego drogami”. Jezus pogłębia tę ideę: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. Ojciec mój umiłuje go i 
przyjdziemy i będziemy u niego przebywać”. To, że ja wierzę Bogu, jest możliwe tylko dlatego, że On uwierzył we mnie. 
Doświadczając wiary Boga we mnie, sam otwieram się na zaufanie do Boga. Wierzę Mu i oddaję Mu swoje życie. Podobnie 
jak powierza się oszczędności bankowi, ufając, że właściciel banku tak zadba o nie, by można było nie tylko uratować to, co 
się zyskało pracą, ale i mieć z tego jeszcze procent zysku. Duchowość chrześcijańska charakteryzuje się licznymi aktami 
oddania. Któż nie słyszał o przyjęciu Jezusa za Pana albo oddaniu się Maryi, albo o ślubach zakonnych, w których osoby 
konsekrowane powierzają się Bogu, składając niejako do banku skarb swojej woli  i uczuć? Bóg dając swoje słowa, dał siebie 
całego w każdym z tych słów. Dając Słowo, dał siebie: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”! Odrzucając Jego 
słowa, odrzucam Jego samego. Trzeba przy tym pamiętać, że dać słowo, to tyle samo, co przysiąc! Jezus jest przysięgą Boga! 
Cóż to za przysięga? Bóg przysięga, że każdy, kto żyje Jego słowami, kto je składa do serca jak skarb do banku, kto umożliwia 
zamieszkiwanie Ojca i Syna we własnej duszy, sam staje się nieocenionym skarbem w banku Jego Serca! Czyż nie dlatego 
właśnie Jezus słowa o sobie i Ojcu wypowiedział kiedyś przy skarbcu ?    


