
                                                                                                            09.06.2019 Jersey Nr.23 

        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                                                
Ewangelia według św. Łukasza  Jana 20,19-23 
 

                                         LITURGIA        TYGODNIA   -  Zesłanie  Ducha  Świętego    C 

Niedziela 
 

09.06.2019 
 

St.Mary&St.Peter                                 
09.00 

O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę i wszelkie łaski dla Krystiana 

Skarbek z okazji 17 rocznicy urodzin od rodziców 

St.Thomas                                                       
19.30 

+ Maciej Ruszkowski  od syna Adama z okazji urodzin  

      Piątek  
   14.06.2019 

St.Mary&St.Peter 
            19.00 

                                                                                                      Intencja wolna 

Sobota       
15.06.2019 

St.Mary&St.Peter 
            07.15 

                                                                                                      Intencja wolna 

                                                                                          Niedziela Trójcy   Świętej     C 

Niedziela 
 

16.06.2019 
 

St.Mary&St.Peter                                 
09.00 

                                                                                                      Intencja wolna 

St.Thomas                                                       
19.30 

                                                                                                      Intencja wolna 

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 – 02.06.2019  - £ 380.43  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 ***     

 

1. Obietnica zmartwychwstałego Chrystusa wypełniła się. Zebrani w Wieczerniku Apostołowie otrzymują Ducha 

Świętego, który po wniebowstąpieniu Chrystusa będzie strzegł Kościoła i prowadził go na spotkanie z Mistrzem na 

końcu dziejów. Od dnia Pięćdziesiątnicy Kościół odkrywa swoje misyjne posłannictwo i głosi Dobrą Nowinę aż po 

krańce ziemi.  

 

2. Dzisiejsza uroczystość kończy okres Wielkanocy. Przypominamy jednocześnie, że czas Komunii św. 

wielkanocnej tradycyjnie jest liczony od Środy Popielcowej do uroczystości Trójcy Przenajświętszej, czyli do 

przyszłej niedzieli. Zachęcamy tych, którzy z różnych powodów w tym czasie jeszcze nie wypełnili trzeciego 

przykazania kościelnego, aby skorzystali z sakramentu pokuty i zjednoczyli się z Chrystusem w Eucharystii. 

 

3. Wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa zapraszamy do modlitwy podczas nabożeństw 

czerwcowych w  środy i piątki po Mszy świętej i w niedzielę przed Mszą  wieczorną. 

 

4. W poniedziałek obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. 
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 5. W czwartek 13 czerwca obchodzimy święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Niech ten 

dzień będzie okazją do modlitwy za kapłanów, o nowych kapłanów oraz duchowym przygotowaniem do 

uroczystości Bożego Ciała.  

 

6. W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość Trójcy Świętej. 

 

7. Matce Kościoła polecamy wszystkich solenizantów i jubilatów nowego tygodnia. 

 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 

• 10 VI – Najświętsza Maryja Panna, Matka Kościoła, 

• 11 VI – św. Barnaba (I w.), uczeń Pana Jezusa, towarzysz wypraw misyjnych św. Pawła, nazywany apostołem, 

•  14 VI – bł. Michał Kozal (1893-1943), wychowawca kleryków, biskup pomocniczy gnieźnieński, męczennik II 

wojny światowej. 
 
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. 

  

Pochyleni nad Ewangelią... Walka o teraźniejszość. 

Oczom tych, którzy byli zgromadzeni podczas dnia Pięćdziesiątnicy ukazały się rzeczy niesłychane: najpierw szum 

gwałtownego wichru, potem języki ognia zstępujące na zebranych. Potężnym znakiem Bożego działania był także 

dar języków. Duch Święty w zawrotnym tempie staje się nowym bohaterem, wręcz supernową historii Zbawienia. 

Pomimo tej spektakularności Zesłanie Ducha Świętego było nie tyle wydarzeniem jakościowo nowym, początkiem 

kolejnego etapu, ile raczej ostateczną proklamacją życia pochodzącego ze zbawczej męki Chrystusa. Ani wtedy, ani 

nigdy, Duch Święty nie był także dystrybutorem darów mających ucieszyć ludzkie oko i ucho, lecz dawcą życia, 

które stało się na nowo wskutek śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Prawda o tym uwidacznia się w czytanym 

dziś fragmencie Ewangelii: tchnięcie Ducha odnosi się wyraźnie do poprzedzających je wydarzeń paschalnych – do 

czasu, kiedy Chrystus umarł na krzyżu, a następnie zstąpił do piekieł, by pogrążonym w śmierci oznajmić życie. 

Po drugie, śmierć, którą pokonało Życie, nie jest synonimem wiecznej nicości następującej po biologicznej śmierci 

człowieka: Chrystus nie zmagał się jedynie ze śmiercią, która mogłaby nami zawładnąć dopiero po zejściu z tego 

świata, lecz z rzeczywistością stale towarzyszącą ludzkiemu życiu – ze smutkiem i rozpaczą, które je toczą od 

wewnątrz. W tym sensie Chrystusowa walka ze śmiercią była walką nie tylko o naszą pośmiertną przyszłość, lecz 

także o teraźniejszość. Zaś Duch Święty, który został udzielony, był kwintesencją wszelkiej życiodajności – zawierał 

pełnię istnienia, odzyskaną na nowo w Chrystusie. 

 Dwa tysiące lat temu Chrystus przyszedł do Apostołów, którzy wskutek tego, co zaszło, byli obumarli, nie mogli 

się otrząsnąć, zrzucić obezwładniającej ich śmierci. Chrystus, podobnie jak przed Apostołami, staje dziś przed nami 

i mówi o tym, że zstąpił do piekła, które jest w nas, do piekła naszej bezsilności, rozpaczy, rozczarowania sobą. 

Mówi, że zna je. Lecz mówi też, że oto śmierć, która toczyła nas od wewnątrz, została pokonana, że to On jest tym, 

który ma „klucze śmierci i otchłani”. Mówi także o tym, że posyła Ducha Ożywiciela, który ma moc dawania życia 

temu, co martwe. 

 

 


