
                                                                                                            02.06.2019 Jersey Nr.22 

        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  7,55-60 
PSALM: Pan Bóg króluje, ponad całą ziemią  
Czytanie z  Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła  22,12-17                                                    
Ewangelia według św. Jana 17,20-26 

                                         LITURGIA        TYGODNIA   -  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   

 Poniedziałek 
   03.06.2019 

St.Mary&St.Peter 
            19.00 

                                                                                                      Intencja wolna 

     Wtorek 
   04.06.2019 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

      Środa 
   05.06.2019 

St.Mary&St.Peter 
            19.30 

                                                                                                      Intencja wolna 

      Piątek  
   07.06.2019 

St.Mary&St.Peter 
            19.00 

O błogosławieństwo Boże, radość, zdrowie,  opiekę, wstawiennictwo Matki 

Bożej dla Anity i Artura i całej ich rodziny  

Sobota       
08.06.2019 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

                                                                                           Zesłanie  Ducha  Świętego     C 

Niedziela 
 

09.06.2019 
 

St.Mary&St.Peter                                 
09.00 

                                                                                                      Intencja wolna 

St.Thomas                                                       
19.30 

+ Maciej Ruszkowski  od syna Adama z okazji urodzin  

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 – 26.05.2019  - £ 570.47  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 po Mszy porannej zapraszam do sali na zebranie organizacyjne przygotowujące do festynu. 
 

1. Czerwiec to tradycyjnie miesiąc szczególnego kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Cześć Bożemu Sercu 

będziemy oddawali podczas nabożeństw czerwcowych w środy i piątki po Mszach wieczornych i w niedziele 

przed Mszą wieczorną.   

 

2. Jubilatów i solenizantów zwierzamy Bożemu Sercu i wstawiennictwu świętych patronów.  

 

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


W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:*3 VI – św. Karol Lwanga (1860-1886), afrykański wódz plemienia 

Nagweya i Towarzysze, męczennicy z Ugandy, *5 VI – św. Bonifacy (ok. 673-754), pierwszy biskup misyjny ludów 

germańskich, męczennik czczony jako patron Niemiec,*8 VI – św. Jadwiga (1373-1399), królowa Polski z dynastii 

Andegawenów, fundatorka kościołów, opiekunka studentów, założycielka fakultetu teologicznego w Akademii 

Krakowskiej.  

 
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. 

 

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. 

 

"Odpowiadajcie Mu zatem miłością na miłość i nigdy nie zapominajcie o Tym, którego miłość do was pchnęła aż do 

śmierci" 

św. Małgorzata Maria 

 

Czerwiec to dla Kościoła miesiąc Serca Jezusowego. W tym miesiącu ku Jego czci odprawiamy codzienne 

nabożeństwo. Również w czerwcu - w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała - przypada Święto Najświętszego 

Serca Pana Jezusa. Inne pobożne praktyki, które zbliżają nas do Boskiego Serca to uczestnictwo w Eucharystii w 

pierwsze piątki miesiąca, Godzina Święta czy adoracja Najświętszego Sakramentu. Czy pamiętamy o tych sposobach 

oddawania czci Sercu Bożemu?  

     Do Serca Twojego uciekamy się, Jezu, Boski Zbawicielu!  

     Naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie Święty!  

     Ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze wybawiać, Boże łaskawy i najlitościwszy. 

 

     O dobry Jezu, Zbawicielu drogi, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza! 

     W Sercu Twoim racz nas obmyć, 

     do Serca Twojego racz nas przytulić, 

                     w Twym Sercu na wieki racz nas zachować. 

     Wyjątkowa rola w krzewieniu kultu Serca Jezusowego przypadła postaci nie wyróżniającej 

się wykształceniem, majątkiem ani wysokimi urzędami. Była nią francuska zakonnica, wizytka 

z Paray-le-Monial, Małgorzata Maria Alacoque, dziś zaliczana do grona świętych. Przez św. 

Małgorzatę Marię Pan Jezus przypomniał ludziom ewangeliczną prawdę, że "Bóg jest miłością" 

(J 4,16). To ona otrzymała misję upowszechnienia nabożeństwa do Najświętszego Serca w 

całym Kościele. To właśnie jej wielokrotnie ukazywał się sam Zbawiciel, aby przekazać 

ludziom, jak winni oddawać cześć Jego Najświętszemu Sercu.  

     Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa z cichej zakonnej kaplicy w Paray-le-Monial powoli 

rozszerzało się na cały świat i stało się jedną z najważniejszych form pobożności. Mówią o tym 

wyraźnie dokumenty papieskie wydane w ciągu ostatnich stu lat.  

     Wielkim czcicielem Bożego Serca był Ojciec Święty Jan Paweł II. Papież wielokrotnie 

mówił o nieskończonej miłości Chrystusa ku ludziom: "To Serce tętni całą niewyczerpaną 

miłością, która odwiecznie jest w Bogu. Tą miłością jest ku nam wciąż otwarte, jak zostało 

otwarte włócznią setnika na krzyżu". Ojciec Święty przypominał, że zadaniem chrześcijan jest 

budowanie cywilizacji miłości. Nikt z nas nie może pozostać obojętny wobec tego wezwania.  

     O! Gdybym mogła opowiedzieć wszystko, co wiem na temat tego drogiego nabożeństwa i odsłonić przed całym światem 

skarby łask, które Jezus Chrystus nosi w swym Sercu godnym czci i z jaką hojnością pragnie ich udzielać tym wszystkim, 

którzy je będą praktykować!". 

św. Małgorzata Maria Alacoque 

 
 


