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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 Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian  8, 8-17; 
Ewangelia według św. Jana 14, 15-16. 23b-26; 

                LITURGIA   TYGODNIA –  UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – ROK C  

     Niedziela 
  
 
     5.06.2022 
 

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 

Poniedziałek 
     6.06.2022 

St.Mary&St.Peter’ 
7.15 

Intencja wolna 

Wtorek 
     7.06.2022 

 

           

St.Mary&St.Peter’ 
7.15 

 

Intencja wolna 

Środa  
8.06.2022 

 

St.Mary&St.Peter’ 
19.00 

           

W intencji Panu Bogu wiadomej 

Czwartek  
9.06.2022 

 

St.Mary&St.Peter’ 
7.15 

Intencja wolna 

Piątek 
 10.06.2022 

 

St.Mary&St.Peter’ 
19.00 

 

W intencji Krystiana Skarbek z okazji 20 rocznicy urodzin o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

Sobota 
11.06.2022 

St.Mary&St.Peter’ 
18.00 

W intencji Alicji Czapkowskiej i Ewy Powierskiej z okazji urodzin o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Maryi /int. od mamy/ 

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ– ROK C  

Niedziela 
 

12.06.2022 

St.Mary&St.Peter’ 
 

 

9.00 

W intencji Jolanty i Wojciecha Szyszkiewicz o łaskę zdrowia i Boże 
błogosławieństwo  

St. Thomas 
13.00 

W intencji dzieci przeżywających I rocznicę komunii św. oraz ich rodzin o 
łaski i Boże błogosławieństwo 

St. Thomas 
18.00 

 

Z podziękowaniem Bogu za otrzymane łaski i z prośbą o opiekę i 
błogosławieństwo dla rodziny 

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 – 29.05.2022 – 340 £. Na potrzeby parafii na konto – 35 £.  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. 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. 

3. Dziś obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 

4. Dziś spotkanie Rady Parafialnej  o godz. 13.00 

5. W poniedziałek Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. 

6. W czwartek Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. 

7. Przyszłą niedzielę uroczystość Trójcy Przenajświętszej. W kościele St. Thomas o godz. 

13.00 Msza św. z modlitwą za dzieci i ich rodziny z okazji  rocznicy przyjęcia I komunii św.  

8. Próba dzieci rocznicowych we wtorek i czwartek o godz. 18.00 w kościele St. Thomas. 

Spowiedź św. w sobotę o godz. 16.00 w St. Mary and St. Peter.  

9. 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 

 

 Każdy z nas z pewnością chciałby cieszyć się 

nieustanną obecnością Ducha Świętego. 

Sekwencja, którą uroczyście śpiewamy podczas 

Liturgii, przypomina, że bez Jego obecności 

pozostają tylko „cierń i nędze”. To On nadaje 

naszemu istnieniu życiodajną moc zarówno w 

wymiarze duchowym, jak i cielesnym. „Zasługa 

męstwa”, „wieniec zwycięstwa” i „szczęście bez 

miary” – to efekty współdziałania z Duchem Świętym. A zatem – przybądź, Duchu 

święty, ześlij światła Twego strumień! 

Wracamy teraz do Wieczernika, by wraz z Maryją wyczekiwać obiecanego Pocieszyciela. 

Wydarzenia te nie są tylko historycznym wspomnieniem, lecz rzeczywistością, do której 

zaprasza nas Kościół. Co więc zrobić, by Duch Święty był nieustannym gościem, a może i 

domownikiem naszego codziennego życia? Przede wszystkim trzeba trwać na modlitwie. 

To prośba samego Chrystusa o wylanie Ducha Świętego na Apostołów, do której oni 

sami się przyłączają. Jedno serce i jeden duch. Bycie we wspólnocie, w Kościele, z Maryją 

i pasterzami jest, można by rzec, podwaliną pod uobecnienie wydarzeń z Wieczernika. I 

pokora – świadomość tego, że bez Jezusa jesteśmy słabi, grzeszni, przerażeni, nie 

widzimy sensu życia itp. Apostołowie stracili wszystko, doświadczyli własnej niemocy. 

Trwali jednak jednomyślnie na modlitwie, wiedząc, że tylko Bóg jest w stanie zmienić 

wszystko, a oni sami już nic. Bez planów na przyszłość, bez chęci zaszczytów czy innych 

ziemskich dóbr – pozostał tylko Bóg oraz wspólnota i modlitwa. Duch Święty to Duch 

Jedności. To ciekawe, że pierwszym darem, który uzewnętrznił obecność Ducha 

Świętego, był dar języków. Apostołowie zaczęli mówić obcymi językami, tak że każdy z 

obecnych w Jerozolimie mógł usłyszeć swój własny język. Bóg nie chce mówić do nas 

językiem niezrozumiałym, wręcz przeciwnie – chce dotrzeć do każdego z nas. Nikt zatem 

nie jest dla Boga obcy. Ale sprawa wielu języków kieruje nas także do kart Starego 

Testamentu, do Księgi Wyjścia – do budowy wieży Babel. Tam ludzie chcieli budować 

bez Boga, chcieli dotrzeć do „nieba”, a może i stać się jak Bóg – to pokusa jeszcze z 

edenu. Pomieszane języki, niedokończona budowa, pójście każdy w swoją stronę – to 

rzeczywistość bez Boga. 

A przecież Kościół buduje się na Chrystusie Zmartwychwstałym. To, co było wielką 

troską Jezusa – jedność staje się udziałem powstającej wspólnoty chrześcijan. 

Wspólnoty, która nieustannie jest poddawana ocenie świata. Życie według Ducha – to 

nie życie według ciała. To zwycięstwo miłości nad nienawiścią i pogardą.  


