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

                                             LITURGIA        TYGODNIA   - 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 

      Piątek 
   09.06.2017 

 St.Mary&St.Peter 
            19.00 

+ Józef  Strzok od córek Marty Gąsior i Marii Kopacz z mężami  /greg./                                                                                                                                                                                                  

     Sobota 
   10.06.2017 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

+ Józef  Strzok od córek Marty Gąsior i Marii Kopacz z mężami  /greg./                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                    Uroczystość  Trójcy  Świętej      A 

   Niedziela 
  11.06.2017 
ADORACJA 

St.Mary&St.Peter                      
09.00 

+ Józef  Strzok od córek Marty Gąsior i Marii Kopacz z mężami  /greg./                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

       St. Thomas 
            19.30 

O zdrowie, błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Jacka Rożka                    
i jego rodziny  

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 – 28.05.2017 - £ 802.71  Na  potrzeby parafii: Anonimowo  £ 100.   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 pomogli nam przeżyć tak  pięknie i  uroczyście  dzień  Pierwszej 
Komunii świętej dzieci w naszej parafii: rodzicom za przygotowanie pięknej dekoracji, kwiatów i bardzo miła współpracę, scholii, 
za piękny śpiew, służbie liturgicznej ołtarza   i wszystkim uczestniczącym w tej uroczystości . Bóg zapłać ! W intencji dzieci 
zostaną odprawione Msze święte w dwie ostatnie niedziele września  o g.9.00 i w rocznicę I Komunii świętej  w 2018 roku od 
rodziców. Dziękuję serdecznie ! 
11 czerwca  2017, po Mszy  będzie zbierana druga taca na pokrycie kosztów zastępstwa podczas wakacji ks. Pawła 

Traczykowskiego oraz wrześniowych rekolekcji kapłańskich . Bóg zapłać za ofiary. 

W najbliższy piątek rozpoczną się Msze święte gregoriańskie za Ś.P. Józefa Strzok  od córek Marty Gąsior                     

i Marii Kopacz z mężami i będą odprawiane przez 30 kolejnych dni. 
1. W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami, kończy się okres 

Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam 

głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. On umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, 

rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie 

zgromadzeni wokół Maryi w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Nie lękajmy się, On 

wszystkiego nas nauczy. Otwórzmy się tylko na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się 

Pięćdziesiątnicą. 
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2. Z inicjatywy metropolity warszawskiego, kard. Kazimierza Nycza, od 2008 roku pierwsza niedziela czerwca obchodzona 

jest jako Święto Dziękczynienia. Przede wszystkim dziękujemy naszemu Ojcu w niebie za dar odkupienia. Ale jednocześnie 

dziękujemy sobie wzajemnie za wszelkie gesty dobroci i braterskiej solidarności. 

3. W poniedziałek, 5 czerwca (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny 

Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie 

Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej macierzyńskiemu Sercu. Zamykając drugą sesję 

soborową, papież bł. Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja odgrywa 

w historii zbawienia i w mistycznym ciele Chrystusa – Kościele.  

4. We wtorek, 6 czerwca, przypada rocznica beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Przez wstawiennictwo tego 

polskiego błogosławionego prośmy o sprawiedliwość społeczną w naszej Ojczyźnie oraz o mądrość i roztropność dla 

rządzących naszym narodem. 

5. W tym tygodniu, w czwartek, 8 czerwca, będziemy obchodzili święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego 

Kapłana. Niech to będzie dzień szczególnej modlitwy naszej wspólnoty parafialnej za powołanych do kapłaństwa, o ich 

świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu. Naszą modlitewną pamięcią obejmiemy też diakonów naszej diecezji, 

którzy w tym roku otrzymali święcenia kapłańskie. 

 
6. W czerwcu w środy i piątki po Mszach świętych wieczornych  oraz w niedziele przed Mszą  świętą wieczorną w 

naszym kościele zapraszam na  nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zastanówmy się, czy nasze serca nie 

są nazbyt oziębłe, obojętne, nieczułe, gdyż za mało wpatrują się w otwarte Serce Zbawiciela. Prośmy jak najczęściej, nie 

tylko w czerwcu: „Jezu, uczyń serca nasze według Serca Twego” i nie zrywajmy naszej przyjaźni z Panem Bogiem. 

7. W przyszłą niedzielę, 11 czerwca, będziemy obchodzili uroczystość Najświętszej Trójcy. 

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:*10 VI – bł. Bogumił (ok. 1135-1204), biskup poznański i gnieźnieński. 

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.  
*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. 
18 czerwca 2017,  w niedzielę po Mszy o g.9.00 w sali przy kościele,  będzie spotkanie rady Duszpasterskiej                                      
i wszystkich biorących udział w  przygotowaniu festynu parafialnego. 
 

7 darów Ducha Świętego     

     Dar bojaźni Bożej - uświadamia wielkość i miłość Boga. Buduje postawę zawierzenia, dziękczynienia i uwielbienia. 

Kształtuje duchowość dziecięctwa Bożego, aby wytrwać w modlitwie.  

     Dar pobożności - pozwala dostrzec w Bogu Ojca. Pobudza do odpowiedzi na Jego miłość konkretnymi aktami kultu i 

czynami chrześcijańskiego miłosierdzia. Nie pozwala na stawianie spraw doczesnych ponad ani na równi z Bożą chwałą. 

Nieustannie odnawia więź z Jezusem, sprawiając, że posłuszeństwo Jego nauce wynika z zaufania, a nie z nakazu.  

     Dar rady - w konkretnych sytuacjach pomaga podjąć bez wątpliwości i błędu subiektywizmu właściwą decyzję. 

Podpowiada najlepszy sposób postępowania. Uzgadnia ludzkie plany z tym, czego Bóg oczekuje.  

     Dar męstwa - udziela wytrwałości i odwagi potrzebnych do życia zgodnego z wolą Bożą. Dodaje sił w trudnościach. 

Mimo przeciwności umożliwia publiczne wyznanie i obronę wiary. Dzięki niemu możliwa jest ewangelizacja, wytrwanie w 

powołaniu i otrzymanej misji do końca życia.  

    Dar rozumu - ułatwia zrozumienie Pisma Świętego i nauczania Kościoła. Pozwala dostrzec sens Bożych przykazań i 

wymagań społeczno-moralnych. Cele i wartości, które pozwala pojąć dar rozumu, dzięki darowi umiejętności stają się 

przedmiotem pragnień. Ale zaczynamy je naprawdę miłować dopiero dzięki mądrości.  

     Dar umiejętności (wiedzy) - z jednej strony ukazuje, piękno i logikę, a z drugiej niedoskonałość i ograniczenia 

stworzeń oraz względność dóbr materialnych. Kieruje ludzkie tęsknoty ku Bożej doskonałości. Tłumaczy zamysły Bożej 

Opatrzności obecnej w różnych wydarzeniach.  



     Dar mądrości - prowadzi do głębszego poznania Chrystusa. Jednoczy myśli i działania z wolą Bożą. Dzięki niemu 

możliwe jest miłowanie tego, co Bóg kocha. Człowiek wtedy "znajduje upodobanie w tym, co Boskie." Dar ten pozwala 

zaakceptować świat, a zwłaszcza miłować bliźnich ze względu na Boga oraz ich ostateczny cel (zbawienie).  


