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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 2, 1-11 ; 
PSALM: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię; 
Czytanie z Pierwszego Listu do św. Pawła Apostoła do Koryntian 12, 3b-7. 12-13; 
Ewangelia według św. Jana 20, 19 – 23  ; 

                     LITURGIA        TYGODNIA   - ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO ROK A 

   Niedziela 
  31.05.2020 
 

 

St.Mary&St.Peter’ 
            

 

Śp. Alicja i Bolesław Jesion 

 Poniedziałek 
   1.06.2020 

St.Mary&St.Peter’ 
         

 

W intencji Kazimiery Lizak  o zdrowie oraz Boże błogosławieństwo i 
opiekę Maryi od córki 

Wtorek 
    2.06.2020 
 

St.Mary&St.Peter’ 
                    

O szybkie wznowienie Eucharystii z udziałem wiernych od Izy i Marka 
Munro 

Środa 
3.06.2020 

 

St.Mary&St.Peter’ 
           

             

W intencji dobrodziejów z prośbą o łaski Boże    

Czwartek 
4.06.2020 

 

St.Mary&St.Peter’ 
             
        

Śp. Emanuel Pereisa w 19 rocznicę śmierci 

   Piątek 
  5.06.2020 
    

St.Mary&St.Peter’ 
 

          

Śp. Teresy i Konstantego Małeckich 
 

Sobota 
6.06.2020 

St.Mary&St.Peter’ 

 

 

W intencji Krystiana Skarbek w  dniu 18 rocznicy urodzin  z 

podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i 

błogosławieństwo Boże oraz dary Ducha Św. od rodziców 

 UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY  ROK A 

   Niedziela 
  7.06.2020 
   
 

St.Mary&St.Peter’ 
            

             
 

W intencji Alicji i Ewy z okazji urodzin o Boże błogosławieństwo dla nich i 
ich rodzin 

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 – 24.05.2020 - £ 125.00,   Na  potrzeby parafii –     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/


1. Kochani Parafianie. Jak wiecie, w związku sytuacją pandemii, zgodnie z wytycznymi, Msza św. może być 

sprawowana jedynie bez udziału wiernych.  Codziennie odprawiam Mszę świętą łącząc się z Wami w tym trudnym 

dla nas doświadczeniu. Eucharystię będę sprawował zgodnie z intencją ofiarodawców. Jest też możliwość 

zamówienia intencji Mszy Św.  telefonicznie.    

W każdą niedzielę, aż do odwołania,  będę  sprawował Mszę świętą o godzinie 14.00 online. Uwaga: co niedziela 

inny link. Zatem zapraszam do naszej duchowej łączności, do  duchowego przyjmowania Komunii  Świętej, do 

wzajemnego wsparcia i pomocy.  

 Bądźmy pełni wiary i zaufania że Bóg jest za nami. Powierzam Was opiece naszej patronki Królowej Polski.  Proszę 

o modlitwę za mnie. Jezu Ufam Tobie! - Ks. Jacek 

 

Gdyby ktoś potrzebował jakiejkolwiek pomocy jestem dla Was. Tel. 07797 778 786        

2. Jest możliwość wparcia finansowego naszej parafii.   Można ofiary wpłacić bezpośrednio na konto: Polish Catholic  

Mission  Jersey: Account number: 02034502, sort code: 30-94-57.     Bóg zapłać za Waszą troskę, 

odpowiedzialność i ofiarność w tych trudnych okolicznościach w jakich na przyszło żyć.      

Na każdą celebrację wchodzimy przez podany link na stronie parafii tuż przed jej rozpoczęciem 

                

3. Katechez dla dzieci przygotowujących się do I komunii św. online w każdy piątek o godzinie 17.00 

4.  Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Św. Kończymy liturgiczny okres wielkanocny.  

Co przyniosą nam nadchodzące dni, tygodnie, miesiące, lata? Nie jest nam dane to przewidzieć. Dziś jednak musimy 

przyznać rację św. Janowi Pawłowi II, który mówił, że obok sukcesów, rozwoju myśli i techniki ludzkiej przyjdą z 

pewnością na ludzkość trudne chwile. Na te, czasami wręcz bolesne i niezrozumiałe dla nas doświadczenia Bóg daje 

nam światło. Jest to światło Bożego Miłosierdzia, które – jak nauczał papież Polak – będzie nam na nowo rozświetlać 

drogi trzeciego tysiąclecia. 

Co kryje w sobie orędzie Bożego Miłosierdzia i jak mamy się na nie otworzyć? Odpowiedź znajdziemy w dzisiejszej 

liturgii słowa Bożego, a szczególnie w Ewangelii. Ukazuje ona zmartwychwstałego Chrystusa, który, pokazując 

rany po ukrzyżowaniu, przychodzi do nas z darem pokoju, pragnieniem odpuszczenia grzechów i uleczenia naszych 

ran. To dzisiejszą Ewangelię widział w obrazie Pana Jezusa Miłosiernego bł. ks. Michał Sopoćko – spowiednik i 

kierownik duchowy św. Faustyny. 

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego zauważmy, że miłosierdzie Chrystusa rozlewa się na całą ludzkość poprzez 

zesłanie Ducha Świętego. Trzeba mocno podkreślić, że niemożliwe jest przyjęcie Bożego Miłosierdzia bez 

otwartości na Osobę i moc Ducha Świętego. Kim zatem jest Duch Pocieszyciel i jak działa w naszym życiu?  

To Osoba-Miłość w życiu Trójcy Przenajświętszej, która pragnie i robi wszystko, by nas doprowadzić do nawrócenia 

i przyjęcia Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela. Przemawia do nas przez głos sumienia, nauczanie Kościoła, 

znaki, które towarzyszą głoszeniu Ewangelii, a także przez bolesne doświadczenia. 

Duch Święty jest też sprawcą naszego uświęcenia. Odpuszczenie grzechów i łaski wszystkich pozostałych 

sakramentów dokonują się mocą Ducha Świętego. To dzięki Niemu Chrystus, który wstąpił do nieba, pozostaje z 

nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata w darze Eucharystii. 

Przez dar chrztu Duch Święty nie tylko obdarza nas nadprzyrodzonym życiem i czyni z nas dzieci Boże, ale 

dosłownie zamieszkuje w nas, czyniąc z naszych dusz i ciał świątynię Boga, a z wszystkich wierzących – wspólnotę 

Kościoła. 

„Trzeba, aby ludzkość pozwoliła się ogarnąć i przeniknąć Duchowi Świętemu, którego daje jej zmartwychwstały 

Chrystus. To Duch leczy rany serca, obala mury odgradzające nas od Boga i od siebie nawzajem, pozwala znów 

cieszyć się miłością Ojca i zarazem braterską jednością” mówił św. Jan Paweł II 

5. Jutro w poniedziałek Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. 

    W czwartek 4 czerwca Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. 

 

 



Przekazuję Wam również słowa Papieża Franciszka, które odczytał  i polecił do odmawiania wszystkim, którzy 

uczestniczą ze swego domu we Mszy św. transmitowanej przez Internet lub inne media.  

Nazwał ją “Aktem Komunii św. duchowej”. 

Oto pełny tekst tej niezwykłej choć krótkiej modlitwy: 

 

  

Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skruszone serce, 

 

uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności. 

 

Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, niewysłowionej Eucharystii. 

 

Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł. 

 

Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu. 

 

Przyjdź do mnie, O mój Jezu, kiedy ja, ze swojej strony, przychodzę do Ciebie! 

 

Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci. 

 

Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję. Amen 


