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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 Księgi Wyjścia 34, 4b-6. 8-9 ; 
PSALM: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże; 
Czytanie z Drugiego Listu do św. Pawła Apostoła do Koryntian 13, 11-13 ; 
Ewangelia według św. Jana 3, 16 – 18  ; 

                     LITURGIA        TYGODNIA   - 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 

 Poniedziałek 
   8.06.2020 

St.Mary&St.Peter’ 
         

 

Śp. Janina Szwed w 10 rocznicę śmierci 

Wtorek 
    9.06.2020 
 

St.Mary&St.Peter’ 
                    

Śp. Lech Górzyński w rocznicę śmierci 

Środa 
10.06.2020 

 

St.Mary&St.Peter’ 
           

             

W intencji Panu Bogu wiadomej 

Czwartek 
11.06.2020 

 

St.Mary&St.Peter’ 
             
        

W intencji Ks. Prob. Wiesława Duracza w 26 rocznicę święceń kapłańskich 
dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

   Piątek 
  12.06.2020 
    

St.Mary&St.Peter’ 
 

          

W intencji Panu Bogu wiadomej 

Sobota 
13.06.2020 

St.Mary&St.Peter’ 

 

 

W intencji Panu Bogu wiadomej 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWII CHRYSTUSA  ROK A 

   Niedziela 
  14.06.2020 
   
 

St.Mary&St.Peter’ 
            

             
 

W intencji Antosi i Zuzi z okazji 1 rocznicy urodzin o potrzebne łaski, 
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.  

*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 – 31.05.2020 - £ 175.00,   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 Najświętszej Trójcy  

Po uroczystości Zesłania Ducha Świętego wchodzimy dzisiaj na swoisty szczyt prawd wiary, którym jest uroczystość 

Trójcy Przenajświętszej. Mogłoby się wydawać, że tajemnica Trójjedynego Boga dosięga jakiegoś zenitu dla umysłu 

i serca ludzkiego. Tak sądząc, zapominalibyśmy jednak o tym, że Trójjedyna Miłość objawia się wyłącznie przez 

równie niedościgłą tajemnicę Jednorodzonego Syna Bożego, który w mocy Ducha Świętego spełnił ofiarę z Siebie 

samego jako dar z miłości. 

Bez Prawdy Trójjedynego Boga nie miałby sensu żaden fragment rzeczywistości chrześcijańskiej, jak: wiara, 

modlitwa, miłość, sakramenty, etyka, życie moralne, śmierć czy nieśmiertelność... To w tej Prawdzie, ogarniającej 

całego człowieka, wszelka „teoria teologiczna” przekłada się na tajemnicę istnienia ludzkiego i życie praktyczne. 

Trójjedyna Miłość stanowi więc Początek, Sens i Cel wszelkiej rzeczywistości stworzonej, a zwłaszcza: człowieka... 

 

 

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 


