
29.05.2022 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: Jacek Małecki tel. 07797 778 786                                                                                         

                                              e-mail: jacter24@gmail.com  ; www.parafiajersey.org.uk  
Czytanie z Dziejów Apostolskich 1, 1-11; 
PSALM:  Pan wśród radości wstępuje do nieba; 
Czytanie z Listu do Hebrajczyków  9, 24-28; 10, 19-23; 
Ewangelia według św. Łukasza 24, 46-53; 

                LITURGIA   TYGODNIA –  UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO – ROK C  

     Niedziela 
  
 
     29.05.2022 
 

St.Mary&St.Peter’ 
            

9.00 

Śp. Franciszek Szkodziński 

St. Thomas 
11.00 

W intencji dzieci przystępujących do I komunii św. oraz ich rodzin 

St. Thomas 
13.00 

W intencji dzieci przystępujących do I komunii św. oraz ich rodzin 

St. Thomas 
18.00 

Intencja wolna 

Poniedziałek 
     30.05.2022 

St. Thomas 
18.00 

O łaskę zdrowia dla Adama Wąsowskiego 

Wtorek 
     31.05.2022 

 

           

St. Thomas 
18.00 

 

Intencja wolna 

Środa  
01.06.2022 

 

St. Thomas 
18.00 

           

W intencji Panu Bogu wiadomej 

Czwartek  
02.06.2022 

 

St. Thomas 
18.00 

W intencji kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne 

Piątek 
 03.06.2022 

 

St.Mary&St.Peter’ 
19.00 

 

Intencja wolna 

Sobota 
04.06.2022 

St.Mary&St.Peter’ 
7.15 

Intencja wolna 

St.Mary&St.Peter’ 
18.00 

Śp. Wojciech Wąs 

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – ROK C  

Niedziela 
 

05.06.2022 

St.Mary&St.Peter’ 
 

 

9.00 

W intencji Ewy Powierskiej z okazji  urodzin o Boże błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej 
Chrzest: Lena Ewa Bednarz 

St. Thomas 
18.00 

 

W intencji Magdaleny i Niny Swoboda  z okazji urodzin o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Maryi 

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 – 22.05.2022 – 471 £. Na potrzeby parafii na konto – 25 £.  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 

 

1.  Czerwiec – miesiąc czci Najświętszego Serca Pana 

Jezusa.  

W każdy piątek po Mszy św. nabożeństwo. 

Będziemy się modlić litanią do Najświętszego Serca 

Pana Jezusa. Zachęcam do indywidualnej modlitwy 

tą litanią każdego dnia.  

 

2. Dziś obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia 

Pańskiego. 

W naszej parafii 50 dzieci przyjmie po raz pierwszy 

Jezusa w komunii św. na mszach św. o godz. 11.00 i 

13.00 w kościele St. Thomas. Ogarniamy modlitwą dzieci oraz ich rodziny. Bezpośrednia 

transmisja uroczystości online na kanale YouTube – Parafia Jersey.  

3. Biały tydzień – uczestnictwo dzieci we Mszy św. w strojach komunijnych: 

- od poniedziałku do czwartku o godz. 18.00 Msza św. w kościele St. Thomas; 

- w piątek o godz. 19.00 w kościele St. Mary and St. Peter; 

4. W tym tygodniu: 

- pierwszy czwartek miesiąca. Modlimy się za kapłanów oraz o nowe powołania 

kapłańskie i zakonne; 

- pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź św. od godz. 16.30; 

- pierwsza sobota miesiąca. Msza św. ku czci Niepokalanego Serca Matki Bożej o godz. 

7.15 

5. 1 czerwca Dzień Dziecka. Modlimy się za dzieci na całym świecie oraz naszej parafii, aby 

w drodze ich życia stale towarzyszyła im łaska Boża oraz opieka naszej najlepszej Matki 

6. W sobotę 4 czerwca – wigilia Zesłania Ducha Świętego. Zapraszam na wieczór modlitwy 

o wylanie darów Ducha Świętego i uwielbienia o godz. 19.00 w kościele St. Mary and St. 

Peter. 

7. Spotkanie Rady Parafialnej w przyszłą niedzielę o godz. 13.00 

8. Organizujemy pielgrzymkę rowerową w intencji pokoju na Ukrainie do sanktuarium św. 

Michała Archanioła w Saint Michel we Francji w dniach 12 – 15 czerwca.  

 



Ogłoszenie parafii angielskiej o parkingu w przy kościele St Thomas 

Wszystkie dostępne zezwolenia dla miejsc parkingowych niebieskich i czerwonych są już 

zajęte, proszę nie parkować na tych miejscach przyjeżdżając do kościoła. 

Kierowcy chcący odwiedzić Kościół, plebanię, kawiarnię, Caritas lub SVP powinni 

zaparkować w zielonej strefie i wystawić żółtą tarczę parkingową; parking jest tam 

dostępny przez 3 godziny. Pojazdy przekraczające ten limit mogą zostać odholowane 

przez firmę G4S, która obecnie zarządza dwoma parkingami na tej stronie. 

 

POCHYLENI NAD SŁOWEM ŻYCIA 

 

Fragment z Dziejów Apostolskich ukazuje nam 

tę tajemnicę Jezusa za pomocą obrazu 

wstępowania do nieba na sposób odejścia, 

oddalenia ziemskiego. Nie chodzi, oczywiście, o 

to, aby szukać Jezusa pośród ciał niebieskich, 

na niebie gwiazd, ale wprost przeciwnie – 

Chrystus Zmartwychwstały jako Bóg „przenika 

wszystkie miejsca i czasy, przekracza wszystkie 

granice”. I dlatego każda chwila naszego życia 

może być rozjaśniona Jego obecnością i 

miłością miłosierną. Dzisiaj w Liturgii słyszymy 

również słowa św. Pawła z Listu do Efezjan, 

który modli się, „aby Pan Bóg dał nam światłe 

oczy serca, tak byśmy wiedzieli, czym jest 

nadzieja naszego powołania (...)”. Wyznajemy 

więc naszą wiarę w wejście Jezusa do chwały 

nieba, a właściwie wyznajemy wiarę w 

zaistnienie nieba dla grzesznej ludzkości. To wejście do nieba i otwarcie bram życia 

wiecznego zawdzięczamy męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Dzisiejsza 

uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, podobnie jak tajemnica Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny, ukazuje nam, że uczestnictwo w życiu Bożym jest dostępne 

dla każdego człowieka. W życiu wiecznym zamieszkamy nie tylko duszą, ale i ciałem. 

Właśnie tę nadzieję świętujemy dzisiaj wraz z całym Kościołem. 

 

Zaprawdę, trzeba to powtórzyć za prefacją, którą będziemy śpiewać w czasie dzisiejszej 

Eucharystii, że kiedy Jezus wzniósł się do nieba, będąc Pośrednikiem między Bogiem a 

ludźmi, „nie porzucił nas w ludzkiej niedoli, lecz jako nasza Głowa (Kościoła) wyprzedził 

nas do niebieskiej Ojczyzny, aby umocnić naszą nadzieję, że jako członki Mistycznego 

Ciała również tam wejdziemy”.  


