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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  1,1-11:PSALM: Pan wśród radości wstępuje do nieba: Czytanie z 1 Listu św. Pawła Apostoła do 
Efezjan 1,17-23; Ewangelia według św. Mateusza 28,16-20 

                                             LITURGIA        TYGODNIA   - Wniebowstąpienie  Pańskie    A 

   Niedziela 
  28.05.2017 

     
 

St.Mary&St.Peter                      
09.00 

O błogosławieństwo Boże, potrzebne zdrowie i łaski w pracy  
duszpasterskiej z podziękowaniem za posługę  w  Bradford                         

dla Ks. Proboszcza Wiesława Duracz od przyjaciół z Bradford z okazji       
23 rocznicy święceń kapłańskich 

       St. Thomas 
            12.00 

O zdrowie, umocnienie wiary i wszelkie łaski dla dzieci przystępujących do 
I Komunii Świętej w naszej parafii na Jersey dla ich rodziców                             
i  rodziców chrzestnych 

       St. Thomas 
            19.30 

+ Józef   Strzok w 30 dzień od śmierci od córki Marty Gąsior  z mężem 
Jackiem 

 Poniedziałek 
   29.05.2017 

St.Mary&St.Peter 
            19.00 

   O zdrowie, błogosławieństwo  i wszelkie łaski dla dzieci które przyjęły              
I Komunię Świętą  w naszej parafii w tym roku                                                                                                  

    Wtorek 
   30.05.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

      Środa 
 31.05.2017 

St.Mary&St.Peter 
            19.00 

O zdrowie, błogosławieństwo  i wszelkie łaski dla dzieci które przyjęły              
I Komunię Świętą  w naszej parafii w tym roku                                                                                                  

      Piątek 
   02.06.2017 

 St.Mary&St.Peter 
            19.00 

                                                                                                      Intencja wolna 

     Sobota 
   03.06.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna  

                                                                                    Zesłanie  Ducha  Świętego     A 

   Niedziela 
  04.06.2017 
     
 

St.Mary&St.Peter                      
09.00 

O zdrowie, umocnienie wiary i wszelkie łaski dla dzieci obchodzących 
rocznicę  I Komunii Świętej w naszej parafii na Jersey dla ich rodziców                             
i chrzestnych 

       St. Thomas 
            19.30 

O  błogosławieństwo Boże, potrzebne  łaski i Dary Ducha Świętego dla 
Wiktorii Święch  z okazji 14 rocznicy urodzin od rodziców i rodzeństwa 

Istnieje możliwość ofiarowania Mszy świętych za żyjących lub zmarłych oraz Mszy  gregoriańskich. 

*Polska PRAY & PLAY GRUPA, zaprasza na spotkania w poniedziałki od g.10.00-12.00 w 

St.Thomas’ Hall.  Kontakt: Gosia tel. 077 00 32 88 54.  

*W  każdą niedzielę można nabyć tygodnik katolicki  „Gość Niedzielny” w cenie Ł1.20. Dziękuję 
firmie transportowej  J&M z dostarczenie czasopisma dla naszej parafii. 

OFIARY: Taca dla  parafii – 21.05.2017 - £ 483.75  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 ***   

W ramach Białego Tygodnia zapraszam wszystkie dzieci, rodziców i rodziny na Msze święte w poniedziałek      

i środę na g. 19.00 
1. Dziś przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Kościele jest obchodzona już od V wieku. Chrystus Pan, 

zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do 
siebie”. Tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie 

Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami, aby przygotować nam miejsce. 

Wpatrujemy się w górę, każdego dnia podążamy za Nim, obieramy ten właśnie kierunek, krocząc po ziemskich drogach wiary. 

Moc do tej wędrówki czerpiemy z samego Chrystusa obecnego w Eucharystii, odwagę i siły – z Ducha Świętego, który 

nieustannie nas wspiera i pociesza. 
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2. Dzisiaj przypada też 36. rocznica śmierci sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że ten Prymas Polski 

oddał nasz naród w macierzyńską niewolę Maryi. Starajmy się wypełniać jego testament, a jednocześnie módlmy się o jego 

rychłą beatyfikację. 

3. Od jutrzejszego poniedziałku modlitewnie oczekujemy na zesłanie Ducha Świętego w dzień Zielonych Świątek. Licznie 

włączmy się we wspólnotową nowennę do Ducha Świętego, wiedząc, jak bardzo jest nam potrzebne Jego światło i pociecha. 

4. W środę, 31 maja, będziemy przeżywać święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Ona jest świątynią Ducha Świętego 

od chwili zwiastowania i niesie Go innym, jak swojej krewnej – Elżbiecie, podczas nawiedzenia, aby mógł się dalej rozlewać 

na całe stworzenie. My przez chrzest również jesteśmy zobowiązani do niesienia światu dobrej nowiny o zbawieniu. Niech to 

święto pobudzi nas do większej gorliwości apostolskiej.  

5. W tym tygodniu – w najbliższy czwartek – rozpoczynamy czerwiec, miesiąc poświęcony Sercu Pana Jezusa. W naszym 

kościele będziemy sprawowali nabożeństwa czerwcowe w środy i piątki po Mszy św. i w niedzielę przed Mszą św., podczas 

których śpiewamy Litanię do Serca Pana Jezusa. Licznie uczęszczajmy na te nabożeństwa, aby wynagrodzić Panu Bogu 

wszystkie nasze grzechy i nieprawości. Podobnie jak w maju, niech ta czerwcowa modlitwa będzie też celebrowana w naszych 

domach, przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach. Jest bowiem wyrazem naszej wiary w wielkie Boże miłosierdzie. 

6. W czwartek, 1 czerwca, w Międzynarodowy Dzień Dziecka, módlmy  się o czyste i dobre serca dla nich, o ich duchowy 

wzrost i bezpieczeństwo w trudnych czasach. Pan Jezus bardzo kochał dzieci, zatem pozwólmy wszystkim dzieciom 

przychodzić do Niego po błogosławieństwo. 

7. W tym tygodniu przypada też pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. 

8. W przyszłą niedzielę, 4 czerwca, przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tak zwane Zielone Świątki. Warto też 

pamiętać, że niedziela ta kończy okres Wielkanocy i że to ostatni moment, aby zadośćuczynić przykazaniu kościelnemu 

nakazującemu spowiedź i Komunię św. wielkanocną. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:*29 V – św. Urszula 

Ledóchowska (1865-1939), założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zwanych urszulankami 

szarymi, z domem macierzystym w Pniewach, wielka wychowawczyni i opiekunka młodzieży.*1 VI – św. Justyn (†165), 

męczennik, największy apologeta chrześcijański II wieku, który zginął za wiarę podczas prześladowań za cesarza Marka 

Aureliusza.*3 VI – św. Karol Lwanga i jego towarzysze (†1886), męczennicy z Ugandy w Afryce, którzy również oddali życie 

dla Chrystusa. 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.  
PIĄTEK ST. MARY & ST. PETER g. 17.30 Rachunek sumienia i spowiedź dla dzieci przed rocznicą I Komunii świętej 

oraz po spowiedzi próba liturgii. 
4 czerwca 2017 g. 9.00 /St.Mary/  zapraszam na uroczystą Mszę świętą  rocznicową w strojach komunijnych wszystkie 
dzieci, które w ubiegłym roku przeżywały I Komunię świętą, ich rodziców i chrzestnych.   
*Wszystkich naszych Rodaków, którzy chcą należeć do naszej Parafii serdecznie  zapraszam i proszę o wypełnienie 

przygotowanego  formularza i zwrócenie go w dowolnym czasie. 

Zapraszamy serdecznie na uroczysty FESTYN PARAFIALNY I RODZINNY  1 LIPCA 2017 w sobotę od 
g.14.00-19.00 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/kosz jest wystawiony przed 
Mszą święta, można także je  zostawić w zakrystii/ i zgłoszenie chętnych do upieczenia ciast oraz do włączenia się do opieki 
nad dziećmi i obsługi stanowisk. 
Pochyleni  nad Ewangelią – Patrzeć niebem.    Niebo to pełnia przyjaźni z Bogiem. Niebo już dziś jest pośród nas, jeśli tylko żyjemy w przyjaźni z 
Chrystusem. Dlaczego Ewangelista tylko jednym zdaniem mówi o Wniebowstąpieniu, skoro jest to jedna z najdonioślejszych tajemnic naszej wiary? Być 
może nie potrafił wyrazić tego, co wtedy się wydarzyło. Wniebowstąpienie jest zbyt niewysłowione, wymyka się ludzkim zdolnościom definiowania. Możemy 
też ulec wrażeniu, że Jezus po prostu uciekł z tego świata, w którym trzeba wyganiać demony, ciągle szukać języka porozumienia, narażać się każdego 
dnia na trudne sytuacje, ciągle uważać, by nie zatruć się toksycznymi relacjami i nieustannie kłaść ręce na chore miejsca egzystencji. Może miał tego dość 
i wytrzymawszy 33 lata, mając za sobą proces z artykułu o bluźnierstwo oraz hańbiącą śmierć, wymknął się do rozkoszy nieba, zostawiając nas na pastwę 
krzywdzących pomysłów, których sami jesteśmy autorami? Nie, to nie była ucieczka, ale przetarcie szlaku, otworzenie nowych możliwości! Bóg nie 
zainwestował w rekonstrukcję raju na skalanej ekologicznie ziemi, ale otworzył drogę do Nowej Ziemi i Nowego Nieba. Jezus, wstąpiwszy do nieba, nie 
zrzucił skóry człowieka z traumatycznym grymasem i politowaniem, ale podniósł ludzką naturę tam, dokąd nie sięgają ani nasze aspiracje, ani nawet nasza 
wyobraźnia. Jezus mówił niewiele o niebie nie dlatego, że jest ono iluzją, ale dlatego, że nie da się go wyrazić. Powierzamy się jego zapewnieniom o 
dostępności nieba dla nas wszystkich. Wstępujemy w niebo za Nim i Jego mocą, gdy zawierzamy Jemu. Potrzeba oczyścić słowo „niebo” od archaicznych 
skojarzeń. Niebo nie jest miejscem geograficznym ani astronomicznym. Mówimy, że jest na górze w tym sensie, że jest nieosiągalne dla zwykłego 
śmiertelnika, ale zmartwychwstały Syn Człowieczy osiągnął je i w ten sposób udostępnił dla wszystkich, którzy z Nim mają jedność. Niebo to pełnia 
przyjaźni z Bogiem. Niebo już dziś jest pośród nas, jeśli tylko utrzymujemy się w przyjaźni z Chrystusem. Nie widzimy jednak Jego chwały i szczęścia, bo 
musielibyśmy się nauczyć patrzeć na wszystko niebem, któremu pozwolilibyśmy we wnętrzu zamieszkać.   Patrzeć niebem to zawsze wierzyć, dostrzegać 
demony, by je z innych wyganiać, a nie oskarżać innych z ich powodu, mówić językiem nieba, a nie wulgarnością piekła, panować nad wężami złych 
podszeptów i nie zatruwać siebie i innych tym, co jest trucizną nienawiści i kłamstwa, oraz nie kłaść łapy chciwości na wszystkim, tylko rękę hojnej dobroci 
po to, by uzdrawiać. Niebo to bliskość na podobieństwo owego zasiadania po prawicy Boga Ojca. Bo cóż innego znaczy, że Jezus zasiadł po prawicy 
Ojca? Oznacza to najbliższą zażyłość z Bogiem Ojcem. Niebo to bliskość Oblicza Ojca wobec Oblicza Syna.  
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